
   

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 14.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 17.10.2020 18.10.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 20 25 18 12 1 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 28 28 28 28 28 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 22 22 22 22 22 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 98 98 98 95 95 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർരര്ത (%) 87 87 87 75 75 

കാറ്റിന്ററ വവഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 14 14 14 10 10 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 270 270 250 250 250 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   8 8 8 8 7 

ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ നേരിയ മഴ മുതൽ മിതമായ മഴ വരര ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. കൂടിയ താപേില 28 oC വരരയുും 

കുറഞ്ഞ താപേില 22 oC വരരയുും പ്പതീക്ഷിക്കുന്നു. 

വിളകൾ വരാഗ കീടങ്ങൾ/ 

വിളപരിപാലനം 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

വാഴ മാണും അഴുകൽ 

വാഴയിൽ മാണും അഴുകൽ നരാഗും കണ്ടുവരുന്നുണ്്ട. പുറരമയുള്ള വാഴകകകൾ 

കരിഞ്ഞുണങ്ങി നപാകുന്നതാണ് ഇതിേര്റ പ്പധ്ാേ ലക്ഷണും. ഈ നരാഗലക്ഷണും 

പ്രദ്ധയിൽരെട്ടാൽ 3 പ്ഗാും നകാെർ ഓക്സി നലാകറഡ് ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന 

നതാതിൽ കലക്കി വാഴച്ചുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച് രകാടുക്കുക. 

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 എന്ന രതാതിൽ ക്റലക്കിയ ലായനിയിൽ മുക്കി െച്ച രേഷം നടുക്റ. 

രരാഗം അധ്ിക്റരിക്കുക്റയാവണങ്കിൽ 2 ഗഗാം സ്വഗടപ്രറാസസക്ലിൻ 10 ലിറർ 

വെള്ളത്തിൽ ക്റലക്കി തളിച്ച് വക്റാടുക്കുക്റ. ഞാറു പറിച്ചു നട്ടതിനു രേഷം 

വനൽപ്പാടങ്ങളിൽ ബാക്ററ്ീരിയൽ ഓലക്റരിച്ചിൽ രരാഗം ഗേദ്ധയിൽവപ്പട്ടാൽ ഒരു 

ഏക്കറിന് 2 ക്റിരലാഗഗാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗ ർ ക്റിഴിവക്റട്ടി പാടവത്ത വെള്ളവക്കട്ടിൽ 

ഇട്ടുവക്റാടുക്കുക്റ. 

രേല്്ല തണ്ടുതുരെൻ 

രേല്ലിരല തണ്ടുതുരെരേ േിയപ്രിക്കുന്നതിോയി കപ്ടനക്കാപ്ഗമ്മ 

ജാനപാണിക്കത്തിേ്രറ മുട്ടക്കാർഡുകൾ ഒരു ഏക്കറിേ ് 2cc എന്ന കണക്കിൽ ഞാറു 

പറിച്ചു േട്ടു ഒരാഴ്ചക്്ക നരഷും സ്ഥാപിക്കുക. രലഭരത്ത രേല്രെടിയിൽ 

കണ്ടുതുടങ്ങിയാൽ കാർടാപ് കൈനപ്ഡാനലാകറഡ് എന്ന തരി രൂപത്തിലുള്ള 

കീടോരിേി ഒരു ഏക്കറിേ് 5 കിനലാ പ്ഗാും എന്ന നതാതിൽ ഇട്ടു രകാടുക്കുക. 

രവള്ളരി മൃദുരരാമപ്പൂപ്പൽ 

മഴക്കാലങ്ങളിൽ വെള്ളരിെർഗ്ഗ െിളക്റളിൽ െരാൻ സാധ്യതയുള്ള രരാഗമാണ ്

മൃദുരരാമപ്പൂപ്പൽ. രരാഗം  ഗേദ്ധയിൽവപ്പട്ടാൽ വഗപാപിവനബ് 70 WP 2.5 ഗഗാം ഒരു ലിറർ 

വെള്ളത്തിൽ അവെങ്കിൽ മാരങ്കാവസബ് 75 WP 3  ഗഗാം ഒരു ലിറർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന 

രതാതിൽ തളിച്ച് വക്റാടുക്കുക്റ. 

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. 60/2020 (റ ാവ്വാഴ്ച)                                                                                           തീയ്യതി:13.10.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവ നം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: സ് നപ്പയിങ്ങുും വളപ്പനയാഗവുും കഴിവതുും രതളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ മാപ്തും രെയ്യുക. കീടനരാഗ 

േിയപ്രണും സമീപത്തുള്ള കർഷകർ കൂട്ടായ പ്പവർത്തേത്തിലൂരട രെയ്യുന്നത് വീണ്ടുും നരാഗും ബാധ്ിക്കുന്നതു ഇല്ലാതാക്കാൻ 

കഴിയുും. 
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കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


