
   

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 10.10.2020 11.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 15 12 10 12 11 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 32 32 33 33 33 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 24 24 25 25 25 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 96 96 96 96 96 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 73 73 73 73 73 

കാറ്റിന്ററ വവഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 10 10 12 12 16 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 250 270 270 250 250 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   8 8 7 8 8 

ജില്ലയിൽ വര ും ദിവസങ്ങളിൽ നേരിയ മഴ മ തൽ മിതമായ മഴ വരര ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. കൂടിയ താപേില 33 oC വരരയ ും 

ക റഞ്ഞ താപേില 24 oC വരരയ ും പ്പതീക്ഷിക്ക ന്ന . 

വിളകൾ വരാഗ കീടങ്ങൾ/ 

വിളപരിപാലനം 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

മരച്ചീേി 

 
േടീൽ 

േല്ല രീതിയിൽ മഴ ലഭിക്ക ന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കപ്പ േട ന്നതിേ  അേ നയാജയമായ 

സമയമാണിത്. ഒര  മൂട് കപ്പയ് ക്്ക ഏകനദശും ഒര  കിനലാപ്്ാും ജജവവളും, 50 പ്്ാും 

നറാക് ന ാസ് ന റ്റ്, ഇേത്തിേേ സരിച്ച  യൂറിയ, രപാട്ടാഷ് എന്നിവ പക തി വീതവ ും 

മണ്ണിൽ നേർത്തിളക്കി ഉയർന്ന കൂേകൾ േിർമിച്ചതിേ  നശഷും 15 - 20 രസേ്റീമീറ്റർ 

േീളത്തിൽ ആനരാ്യമ ള്ള കപ്പക്കമ്പ കൾ 5 രസേ്റീമീറ്റർ മണ്ണിൽ താഴത്്തി േട ക. 

ശാഖകൾ ഉണ്ടാക ന്ന സാധ്ാരണ ഇേങ്ങൾ ഏകനദശും ഒര  മീറ്റർ അകാലത്തിൽ 

നവണും കൂേകൾ േിർമ്മിച്ച് േടാൻ. അട പ്പിച്ച ള്ള േേ മരച്ചീേിക്ക് നദാഷും 

രേയ്യ ന്നതിോൽ കൃതയമായ േീർവാർച്ച സൗകരയരമാര ക്കി ആവശയാേ സരണും 

മണ്ണിൽ േേവ് ഉറപ്പ വര ത്ത ക. 

കാനേജ/് 

നകാളിഫ്ലവർ   
േടീൽ 

കയാനേജ,് നകാളിഫ്ലവർ എന്നിവയ രട, സമതലങ്ങളിൽ േട ന്നതിേ  

അേ നയാജയമായ ോുംദാരി വിത്തിേങ്ങൾ നപ്പാനപ്ടകളിൽ പാകി മ ളപ്പിക്ക ന്നതിേ  

നയാജിച്ച സമയമാണ.് നപ്പാനപ്ടകളിൽ േകിരിനച്ചാറ ും ജപ്ടനക്കാരെർമ സമ്പ ഷ്ട 

ജജവവളവ ും േിറച്ച  വിത്ത കൾ പാക ന്നത ് ആനരാ്യമ ള്ള നവര കൾ 

ഉണ്ടാക ന്നതിേ ും ജതേീയൽ നരാ്രത്ത പ്പതിനരാധ്ിക്ക ന്നതിേ ും വിളകരള 

സഹായിക്ക ന്ന . 

രേല്്ല ്ാളീച്ച 

രേൽപാടങ്ങളിൽ ്ാളീച്ചയ രട ആപ്കമണും കണ്ട വര ന്ന . േട ോമ്പ് രവള്ളി 

േിറത്തില ള്ള ക ഴൽ നപാരല രൂപരപ്പട ന്നതാണ് ഇതിേ്രറ ലക്ഷണും. ആപ്കമണും 

കണ്ട വര ന്ന പാടങ്ങളിൽ  ിനപ്പാേിൽ 0.3G ഒര  ഏക്കറിേ് 4 കിനലാപ്്ാും എന്ന 

നതാതിൽ ഇട്ട  രകാട ക്ക ക. 

രേല്്ല 
ബാക്റ്റീരിയൽ 

ഓലക്റരിച്ചിൽ 

ഞാറടിയിൽ ബാക്ററ്ീരിയൽ ഓലക്റരിച്ചിൽ രരാഗം ക്റാണാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ 

മുൻക്റരുതലായി 20 ഗഗാം പച്ചച്ചാണക്റം ഒരു ലിറർ വെള്ളത്തിൽ ക്റലക്കി തളിക്കുക്റ. 

ഞാറു പറിച്ചു നടുരപാൾ ഞാറുക്റൾ സയുര ാരമാണാസ് 20 ഗഗാം ഒരു ലിറർ 

വെള്ളത്തിൽ ്ന ത രതാതിൽ ക്റലക്കിയ ലായനിയിൽ മുക്കി െച്ച രം ം നടുക്റ. 

രരാഗം അധ്ിക്റരിക്കുക്റയാവണങ്കിൽ 2 ഗഗാം സ്വഗടപ്രറാസസക്ലിൻ 10 ലിറർ 

വെള്ളത്തിൽ ക്റലക്കി തളിച്ച് വക്റാടുക്കുക്റ. ഞാറു പറിച്ചു നട്ടതിനു രം ം 

വനൽപ്പാടങ്ങളിൽ ബാക്ററ്ീരിയൽ ഓലക്റരിച്ചിൽ രരാഗം ഗംദ്ധയിൽവപ്പട്ടാൽ ഒരു 

ഏക്കറിന് 2 ക്റിരലാഗഗാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗ ർ ക്റിഴിവക്റട്ടി പാടവത്ത വെള്ളവക്കട്ടിൽ 

ഇട്ടുവക്റാടുക്കുക്റ. 

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. 59/2020 (റവള്ളിയാഴ്ച)                                                                                      തീയ്യതി:09.10.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവചനം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പ തയിടൽ േടത്തി ജലസുംരക്ഷണും ഉറപ്പ  വര ത്ത ക. കീട നരാ് സാധ്യത 

കൂടിയ സാഹേരയമായതിോൽ കൃതയമായി വിളകൾ േിരീക്ഷിക്ക കയ ും ത ടക്കത്തിൽ തരന്ന അവരയ േിയപ്രിക്കാൻ 

പ്ശമിക്ക കയ ും രേയ്യ ക.  
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കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


