
 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 12.09.2020 13.09.2020 14.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 10 8 10 12 15 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 29 29 29 29 29 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 23 23 23 23 23 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 98 98 98 98 98 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 85 85 85 85 85 

കാറ്റിന്ററ വവഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 10 10 10 8 6 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 250 250 270 270 250 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   8 8 8 8 8 

ജില്ലയിൽ വര ും ദിവസങ്ങളിൽ സാമാന്യും ഭേദപ്പെട്ട മഴയ്ക് സാധ്യത. കൂടിയ താപന്ില 29 oC  ആയി ത ടര ും. 

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിോത്ിന്്പ്പെ  ്പവനന്മന് സരി്  ടട ്യാ്ച   16th to 22nd പ്പസപ്റുംബർ) ഭകരള്ിൽ 

മഴയ പ്പട ടളവ് സാധ്ാരണപ്പയകാൾ കൂടാൻ സാധ്യത. 

വിളകൾ വരാഗ 

കീടങ്ങൾ 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

പ്പന്ല്്ല താളീ് പ്പന്ൽപാടങ്ങളിൽ താളീ്യ പ്പട ആ്കമണും കണ്ട വര ന്ന . ന്ട ന്ാമ്പ് പ്പവള്ളി 

ന്ിെ ്ില ള്ള ക ഴൽ ഭപാപ്പല രൂപപ്പെട ന്നതാണ് ഇതിന്്പ്പെ  ലക്ഷണും. 

ആ്കമണും കണ്ട വര ന്ന പാടങ്ങളിൽ ഫിഭ്പാന്ിൽ 0.3G ഒര  ഏകെ ിന്് 4 

കിഭലാ്താും എന്ന ഭതാതിൽ ഇട്ട  പ്പകാട ക ക. 

പ്പന്ല്്ല ഇലഭെൻ പ്പന്ൽൊടങ്ങളിൽ ഇലഭെന്ിന്്പ്പെ  ആ്കമണും ടധ്ികരി്  വര ന്ന ണ്ട്. 

പ്പനെ   ്പാണികൾ ഇലകളിൽ ന്ിന്ന് ന്ീരൂറിക ടിക ന്നത  മൂലും ഇലകള പ്പട 

ട്ത ോതും സൂനിഭപാപ്പല ന ര ണ്ട  ഇലകൾ കരിഞ്ഞ  ഭപാക ന്നതാണ ്

ലക്ഷണും. പ്പവള്ള്ിൽ കക ന്ന്്  പ്പന്ല്ലിന്് മ കളിലൂപ്പട ഓടി്ാൽ 

കകകളിൽ പ്പനെ   ്പാണികൾ പറിെിടി്ിരിക ന്നത  കാണാും. ഇലഭെൻ 

കണ്ട ത ടങ്ങിയാൽ ടസാഡിെ ാക്ടിൻ ടടങ്ങിയ കീടന്ാശിന്ി 

ന്ിർഭേശി്ിട്ട ള്ള ഭതാത് ്പകാരും തളി്് പ്പകാട ക ക. 

പ്പതങ്ങ് കൂമ്പു ചീയൽ മഴക്കാലത്തു തെങ്ങിൽ കൂമ്പു ചീയൽ ര ാഗം വ ാൻ സാധ്യെയുള്ളെിനാൽ 

ട്രൈരക്കാതെർമ രവപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് രകക്ക് 3  എണ്ണം വീെം കൂരമ്പാലക്കയ്ക് 

ചുറ്റുമുള്ള ഇലക്കവിളുകളിൽ വച്ച ്തകാൈുക്കുക. അതെങ്കിൽ 3 രഗാം രകാപ്പർ 

ഓക്സി രലാട്ൈെ്  ഒ ു ലിറ്റർ തവള്ളത്തിൽ എന്ന രൊെിൽ കലക്കി 

െളിക്കുക. 

ക ര മ ളക് രരുെവാട്ടം ക ര മ ളക് പ്പനടിപ്പയ ബാധ്ിക ന്ന രരുെവാട്ടം െൈയുന്നെിനായി ചാണകവും 

രവപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും രചർന്ന മിരരിെത്തിൽ വളർത്തിതയൈുത്ത 

ട്രൈരക്കാെർമ ഒ ു മൂൈിന് 5 kg എന്ന കണക്കിൽ െൈത്തിൽ ഇട്ടു 

തകാൈുക്കുക. 

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. 52/2020 (റവള്ളിയാഴ്ച)                                                                                      തീയ്യതി:11.09.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവചനം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: സ് ഭ്പയിങ്ങ ും വള്പഭയാതവ ും കഴിവത ും പ്പതളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ മാ്തും 

പ്പനയ്യ ക. കീടഭരാത ന്ിയ്ന്ത്ണും സമീപ് ള്ള കർഷകർ കൂട്ടായ ്പവർ്ന്്ിലൂപ്പട പ്പനയ്യ ന്നത് വീണ്ട ും 

ഭരാതും ബാധ്ിക ന്നത  ഇല്ലാതാകാൻ കഴിയ ും. 

 കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


