
 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 11.08.2021 12.08.2021 13.08.2021 14.08.2021 15.08.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 5 12 7 11 10 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 31 32 33 33 33 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 24 24 24 24 24 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 96 96 96 96 96 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത  (%) 75 75 75 75 75 

കാറ്റിന്ററ വേഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 8 6 8 6 8 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 270 270 270 270 270 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   7 8 8 8 8 

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിൻറെ പ്രവചനമനുസരിച്ചു ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ  നനരിയ  മഴയ്ക് 

സാധ്യത . കൂടിയ താരനില 33oC വറരയുും കുെഞ്ഞ താരനില 24oC വറരയുും പ്രതീക്ഷികുന്നു. 

വിളകൾ ര ാഗ കീടങ്ങൾ കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

റനല്ല ്

മണ്ഡരി 

റനൽപ്പാടങ്ങളിൽ മണ്ഡരിബാധ് കണ്ടുവരുന്നു. ഇലകളുറട 

അടിവശത്ത് ഇരുന്നു റചെുപ്രാണികൾ കൂട്ടനത്താറട 

നീരൂറ്റികുടികുന്നതു കാണാും. ഇലകളിറല ഹരിതകും 

നഷ്ടറപ്പടുന്നതിനാൽ ഇത്തരും ആപ്കമണും ഉള്ള ഇലകളിൽ 

റവളുത്ത രാടുകൾ കാണുകയുും നശഷും ഇലകൾ മഞ്ഞളിച്ചു 

ഉണങ്ങിനപ്പാകുകയുും റചയ്യുന്നു. ഇവറയ 

നിയപ്ന്ത്ികുന്നതിനായി സ്പരനൊറമസിറെൻ എന്ന 

കീടനാശിനി 7 ml 10 ലിറ്റർ റവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ കലകി 

തളികുക. 

നരാളനരാഗും റനൽപ്പാടങ്ങളിൽ റനൽറച്ചടിറയ ബാധ്ികുന്ന നരാളനരാഗും 

കണ്ടുവരുന്നുണ്്ട. രാടങ്ങളിൽ റനൽറച്ചടിയുറട കടഭാഗത്ത  ു

നിന്്ന തുടങ്ങുന്ന റരാള്ളിയ നരാലുള്ള രാടുകളാണ് ഈ 

നരാഗത്തിൻറെ ലക്ഷണും. ഓലയുറട നരാളയുറട മുകളിൽ 

കാണുന്ന ഈ രാടുകൾ നരാഗും അധ്ികരികുനപാൾ 

ഇലകളിനലകു വയാരികുകയുും ഇലകൾ കരിഞ്ഞു 

നരാകുകയുും റചയ്യുന്നു. ഈ നരാഗും ബാധ്ികാതിരികാനുള്ള 

മുൻകരുതലായി പപ്ടനകാറെർമ ഏകെിന ് ഒരു കിനലാ എന്ന 

കണകിൽ ഞാെു രെിച്ചുനട്ടു ഒരാഴ്ചക ് നശഷും 

പജവവളവുമായി കലർത്തി രാടത്തു ഇട്ടുറകാടുകാും. 

കൂടാറത രെിച്ചു നട്ടു ഒരു മാസത്തിനു നശഷും ഇത് 10 പ്ഗാും ഒരു 

ലിറ്റെിന് എന്ന നതാതിൽ തളിച്്ച റകാടുകുക. നരാഗും 

രക ള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല 

ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യുണിറ്റ ്

കൃഷി വിജ്ഞാന രകന്ദ്രം, പാലക്കാട് 

ര ാൺ: 0466 2212279   ഇമെയിൽ: kvkpalakkad@kau.in 

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ഉപരേശക ബുള്ളറ്റിൻ 

രക ള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുമടയും ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്മെയും പാലക്കാട് ജില്ല                

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിന്മെയും രക ള കൃഷിവകുപ്പിന്മെയും സഹകരണവതാറട തയ്യാറാക്കുന്നത്. 

എ.എ.എസ്. 62/2021 (റചാവ്വാഴ്ച)                                                                                                                   തീയ്യതി: 10.08.2021 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവചനം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ചുവടു അഴുകിനരാകുകയുും നരാഗങ്ങൾ വരാൻ 

സാധ്യതയുള്ളതിനാലുും നല്ല രീതിയിൽ നീർവാർച്ച സൗകരയങ്ങൾ ഒരുകുക. മഴകാലത്തുണ്ടാകുന്ന 

റകാപുണകും തടയുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതലായി 1% വീരയമുള്ള നബാർനൊ മിപ്ശിതും തളിച്ച് റകാടുകുക. 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 



 

അധ്ികരികുന്ന സാഹചരയത്തിൽ റപ്രാരിറകാണനസാൾ 1 ml 

ഒരു ലിറ്റർ റവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ 

തളിച്ചുറകാടുകാവുന്നതാണ്. 

ബാകറ്്റീരിയൽ 

ഓലകരിച്ചിൽ  

ഞാെു രെിച്ചു നട്ടതിനു നശഷും റനൽപ്പാടങ്ങളിൽ 

ബാകറ്്റീരിയൽ ഓലകരിച്ചിൽ നരാഗും പ്ശദ്ധയിൽറപ്പട്ടാൽ ഒരു 

ഏകെിന ് 2 കിനലാപ്ഗാും ബ്ലീച്ചിങ ് രൗെർ കിഴിറകട്ടി രാടറത്ത 

റവള്ളറകട്ടിൽ ഇട്ടുറകാടുകുക. നരാഗും 

അധ്ികരികുകയാറണങ്കിൽ 2 പ്ഗാും സ്റപ്ടര്നറ്റാപസക്ലിൻ 10 

ലിറ്റർ റവള്ളത്തിൽ കലകി തളിച്്ച റകാടുകുക. 

കന്നുകാലി രരിരാലനും തീറ്റ ചാകുകൾ ചുമരിൽ ചാരി വകാറത മരപ്പലകയുറടനയാ 

ഇരുപ് രലകയുറടനയാ മുകളിൽ സൂക്ഷികുക. തീറ്റയിൽ 

ഈർപ്പും കലർന്നാൽ അത് മാരകമായ രൂപ്പൽ വിഷബാധ്യക് ്

കാരണമാകുും. 

ആട ് രരിരാലനും ആട്ടിൻ കൂടു നിർമ്മികുനപാൾ ഒരു ആടിന് 1m2 

വിസ്തീർണ്ണമാണ് കണകാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് രാലികാറത 

വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ആടുകൾ തിങ്ങി രാർകുനപാൾ 

മഴകാലങ്ങളിൽ ശവാസനകാശ സുംബന്ധമായ 

അണുബാധ്യുണ്ടാകുന്നു. വായിൽ നിന്നുും മൂകിൽ നിന്നുും 

വരുന്ന റവള്ളയുും മഞ്ഞയുും നിെത്തിലുള്ള കട്ടികൂടിയ 

പ്ദാവകമാണ ് ഇതിനറ്െ ലക്ഷണും. ഇത്തരും ലക്ഷണങ്ങൾ 

കണ്ടാൽ ഉടൻ തറന്ന കൃതയമായ ചികിത്സ നൽകാൻ 

പ്ശദ്ധികുക. 


