
 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 09.09.2020 10.09.2020 11.09.2020 12.09.2020 13.09.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 5 9 15 15 10 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 30 30 30 30 30 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 24 24 24 24 24 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 98 98 98 98 98 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 84 84 84 84 84 

കാറ്റിന്ററ വവഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 10 10 10 10 10 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 250 250 250 250 250 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   8 8 8 8 8 

ജില്ലയിൽ വര ും ദിവസങ്ങളിൽ മിതമായ മഴ പ്രതക്ി് ്  കൂടിിയകതാരിി ക0  oC ആയികത ിര ും. 

വിളകൾ വരാഗ 

കീടങ്ങൾ 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

നില്്ല പരാളപരാ

ഗും 

നിൽപ്പാിങ്ങളിൽക നിൽനെിിനയക ബാധി് ്ക പരാളപരാഗുംക ൂണ്ട വര ് ണ്്ട ക

രാിങ്ങളിൽക നിൽനെിിയ നിക ൂിഭാഗത്ത ക ിി്്ക ത ിങ്ങ ്ക നരാള്ളിയക പരാ  ള്ളക

രാി ൂളാണ്കഈകപരാഗത്തിൻനെക ്ണും കഓ യ നികപരാളയ നികമ ൂളിൽകൂാണ ്ക

ഈക രാി ൂൾക പരാഗുംക അധിൂരി് പപാൾക ഇ ൂളിപ ് ക വയാരി് ൂയ ുംക ഇ ൂൾക

ൂരിഞ്ഞ ക പരാൂ ൂയ ുംക നെയ്യ ്  ക ഈക പരാഗുംക ബാധി്ാതിരി്ാി ള്ളക

മ ൻൂര ത ായിക ട്പ്ിപ്ാനെർമക ഏ്െിി്ക ഒര ക ൂിപ ാക എ്ക ൂണ്ിൽക ഞാെ ക

രെിെ ിട്ട ക ഒരാഴ്ച് ്ക പേഷുംക ട്ജവവളവ മായിക ൂ ർത്തിക രാിത്ത ക ഇട്ട നൂാി ്ാും ക

ൂടിാനതക രെിെ ക ിട്ട ക ഒര ക മാസത്തിി ക പേഷുംക ഇത്ക 1 ക പ്ഗാുംക ഒര ക  ിറ്റെിി്ക എ്ക

പതാതിൽക തളിെ്ക നൂാി ് ൂ ക പരാഗുംക അധിൂരി് ്ക സാഹെരയത്തിൽക

നപ്രാരിനൂാണപസാൾക 1ക mlക ഒര ക  ിറ്റർക നവള്ളത്തിൽക എ്ക പതാതിൽക

തളിെ നൂാി ്ാവ ്താണ്  

നില്്ല മ ഞ്ഞ നിൽപ്പാിങ്ങളിൽക മ ഞ്ഞയ നിക ആപ്ൂമണുംക ൂണ്ട വര ് ണ്്ട.ക ആപ്ൂമണുംക

ൂ െയ്്ാിായികഇിവിട്ട്കനവള്ളുംകൂയറ്റികഇെ് ൂ. 25കൂിപ ാപ്ഗാുംകഅെ്നപ്പാിി,കഒര ക

 ിറ്റർക മനെെക അനല്ലങ്കിൽക എൻജിൻക ഓയിൽക എ്ിവയ നിക മിപ്േിതുംക രാിത്ത ക

ഇട്ട നൂാി ് ൂ കഅനല്ലങ്കിൽകഒര കഏ്െിി്ക6 കൂിപ ാപ്ഗാുംകഎ്കൂണ്ിൽകപവപ്പിൻക

രിൊ്്കപെർത്തക്നൂാി ് ൂ.കപരാഗുംകഅധിൂരി് ്കസാഹെരയത്തിൽകഅസപേറ്റ്ക

എ്ക കൂിിാേിിിക ഒര ക  ിറ്റെിി്ക 1.5ക പ്ഗാുംക എ്ക പതാതിൽക അനല്ലങ്കിൽ  

ഇമിൊപലാപ്രിെ് 3 ml/ 10  ിറ്റർ അനല്ലങ്കിൽ തയാനമപതാകാ്ും 2 പ്ഗാും/ 10  ിറ്റർ 

നവള്ളത്തിൽ ൂ ്ിക തളിെ്ക നൂാി ് ൂ. മര ് ് തളി് ് സമയത്ത  

ില്ലത പരാന  താഴ്ത്തി ൂിഭാഗത്ത  തട്ട ് രകതിയിൽ നെിിൂൾ വൂഞ്ഞ  മാറ്റി 

തളിെ് നൂാി ് ൂ. ഒപര കൂിിാേിിി എപപ്പാഴ ും തളി്ാതിരി് ൂ.  

രെ്െി ൂ ര ിിപ്്പ രെ്െിൂനള ബാധി് ് ൂ ര ിിപ്്പ പരാഗും തിയ ്തിിായി 10 ദിവസും 

ൂടി പപാൾ അസാെിൊൂ്റ്റിൻ അിങ്ങിയ കൂിിാേിിിൂൾ തളിെ് നൂാി ് ൂ. 

. 

വകരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല 

ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യുണിറ്റ ്

കൃഷി വിജ്ഞാന വകദ്രം, പാലക്കാട ്

വ ാൺ: 0466 2212279   ഇറമയിൽ: kvkpalakkad@kau.in 

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ഉപവരശക ബുള്ളറ്റിൻ 

വകരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുറടയും ഇന്തയൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്ററയും പാലക്കാട ്ജില്ല                

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിന്ററയും വകരള കൃഷിവകുപ്പിന്ററയും സഹകരണവത്താറട തയ്യാറാക്കുന്നത്. 

എ.എ.എസ്. 51/2020 (റ ാവ്വാഴ്ച)                                                                                       തീയ്യതി:08.09.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവ നം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: സ്കപപ്രയിങ്ങ ുംക വളപ്രപയാഗവ ുംക ൂഴിവത ുംക നതളിഞ്ഞക ൂാ ാവസ്ഥയിൽക മാപ്തുംക

നെയ്യ ൂ ക 

 കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


