
   

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 11.11.2020 12.11.2020 13.11.2020 14.11.2020 15.11.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 0.5 0.5 8 8 0.5 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 33 33 33 33 33 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 25 25 25 25 25 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 90 90 90 90 90 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 40 40 40 40 40 

കാറ്റിന്ററ വവഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 4 4 2 6 9 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 90 50 360 50 90 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   2 2 8 8 2 

ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ നേരിയ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടിയ താരേില 33 oC വരര എത്താൻ സാധ്യത. 

കുറഞ്ഞ താരേിലയിൽ നേരിയ വർദ്ധേവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

വിള വരാഗ 

കീടങ്ങൾ/ 

വിളപരിപാ

ലനം 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

രേല്്ല 
തവിട്ടു 

രുള്ളിക്കുത്്ത 

രേൽപ്പാടങ്ങളിൽ തവിട്ടു രുള്ളിക്കുത്തു നരാഗും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇത ്

േിയപ്രിക്കുന്നതിോയി മാനകാരസബ് 3 പ്ഗാും ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ 

അരല്ലകിൽ രപ്രാരിരേബ് 2.5 പ്ഗാും ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ 

കലക്കി തളിച്ച് രകാടുക്കുക. 

കാനബജ്, 

നകാളിഫ്ലവർ 
േടീൽ 

കാനബജ്, നകാളിഫ്ലവർ എന്നിവയുരട തതകൾ രറിച്ചു േടുന്നതിേു 

അേുനയാജയമായ സമയമാണിത്. ധ്ാരാളും സൂരയപ്രകാശവുും േല്ല 

േീർവാർച്ചയുമുള്ള കൃഷിസ്ഥലമാണ് ഉചിതും. ഒരടി വീതിയിലുും അരയടി 

താഴ്ചയിലുും ആവശയമായ േീളത്തിൽ രണ്ടടി അകലത്തിൽ ചാലുകൾ കീറി 

അവയിൽ നമൽമണ്ുും ചാണകരപ്പാടി/കനപാസ്്റ്റ (രസേറ്ിേ് 100 കിനലാ) 

എന്നിവയുും നചർത്്ത അതിൽ ഒന്നരയടി അകലത്തിൽ തതകൾ േടാും. 

രവണ്ട 
ഇലപ്പുള്ളി  

നരാഗും 

രവണ്ടയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇലപ്പുള്ളി നരാഗത്തിരേതിരായി 20 പ്ഗാും 

തപ്ടനക്കാരെർമ ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ തളിച്ച് രകാടുക്കുക. 

കീടോശിേികളായ മാനകാരസബ് (3 പ്ഗാും ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ) അരല്ലകിൽ 

രടബുരകാണാനസാൾ (1 ml ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ) 

എന്നിവയിൽ ഏരതകിലുും തളിച്ച് രകാടുക്കാവുന്നതാണ ്

രതങ്ങ ് കടചീയൽ 

രതങ്ങിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കടചീയൽ നരാഗത്തിേ് മുൻകരുതലായി 50 പ്ഗാും 

തപ്ടനക്കാരെർമ രതരങ്ങാന്നിേ ് എന്ന കണക്കിൽ തജവ വളവുമായി നചർത്്ത 

ചുവട്ടിൽ ഇട്ടുരകാടുക്കുക. എന്നാൽ രചന്നീരരാലിപ്പ്  പ്ശദ്ധയിൽരപ്പട്ടാൽ 

േീരരാലിക്കുന്ന ഭാഗും രചത്തി വൃത്തിയാക്കി തപ്ടനക്കാരെർമ കുഴപു 

രൂരത്തിലാക്കി നതച്ചുരകാടുക്കുക. 

വകരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല 

ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യുണിറ്റ ്

കൃഷി വിജ്ഞാന വകദ്രം, പാലക്കാട് 

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

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ഉപവരശക ബുള്ളറ്റിൻ 

വകരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുറടയും ഇന്തയൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്ററയും പാലക്കാട് ജില്ല                

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിന്ററയും വകരള കൃഷിവകുപ്പിന്ററയും സഹകരണവത്താറട തയ്യാറാക്കുന്നത്. 

എ.എ.എസ്. 68/2020 (റ ാവ്വാഴ്ച)                                                                                       തീയ്യതി:10.11.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവ നം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: ജില്ലയിൽ മഴയിൽ ലഭയതക്കുറവ് അേുഭവരപ്പടുന്നതിോൽ വിളകളിൽ രുതയിടൽ 

മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലുംബിക്കുക. സൂരയപ്രകാശും നേരിട്ട് മണ്ിൽ രതിക്കാത്ത വിധ്ും ഓല, തവനക്കാൽ, രതാണ്ട് 

എന്നിവയുരനയാഗിച്ചു മണ്ിരേ രരാതിഞ്ഞു ജലസുംരക്ഷണും ഉറപ്പുവരുത്തുക. 
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കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


