
   

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 21.11.2020 22.11.2020 23.11.2020 24.11.2020 25.11.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 0 0 0 0 0 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 31 31 31 31 31 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 26 26 26 26 26 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 92 92 92 92 92 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 56 56 56 56 56 

കാറ്റിന്ററ വവഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 8 10 12 10 8 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 70 90 70 90 90 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   6 3 3 2 6 

ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ താരതമ്യേന വരണ്ട കാലാവസ്ഥ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടിയ താരനില 31
 oC 

വരരയുും കുറഞ്ഞ താരനില 26
 oC വരരയുും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

വിള വരാഗ 

കീടങ്ങൾ/ 

വിളപരിപാല

നം 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

രനല്്ല 

യുഞ്ഞ 

രനൽപ്പാടങ്ങളിൽ യുഞ്ഞയുരട ആപ്കയണും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആപ്കയണും 

കുറയ്ക്കാനായി ഇടവിട്ട് രവള്ളും കയറ്റി ഇറക്കുക. ഒരു ഏക്കറിന് 75 കിമ്ലാപ്്ാും 

അറക്കരപ്പാടി, 3 ലിറ്റർ യരെെ അരല്ലങ്കിൽ എൻജിൻ ഓയിൽ എന്നിവയുരട 

യിപ്രിതും രാടത്തു ഇട്ടുരകാടുക്കുക. അരല്ലങ്കിൽ ഒരു ഏക്കറിന് 60 കിമ്ലാപ്്ാും 

എന്ന കണക്കിൽ മ്വപ്പിൻ രിൊക്്ക മ്േർത്്ത രകാടുക്കുക. മ്രാ്ും 

അധികരിക്കുന്ന സാഹേരേത്തിൽ അസമ്േറ്റ് എന്ന കീടനാരിനി ഒരു ലിറ്ററിന് 1.6 

പ്്ാും എന്ന മ്താതിൽ കലക്കി തളിച്ച് രകാടുക്കുക. 

ബാക്റ്റീരിയൽ 

ഓലക്റരിച്ചിൽ 

നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ ബാക്ററ്ീരിയൽ ഓലക്റരിച്ചിൽ രരാഗം ശ്രദ്ധയിൽനപ്പട്ടാൽ ഒരു 

ഏക്കറിെ് 2 ക്റിരലാശ്ഗാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ക്റിഴിനക്റട്ടി പാടനെ നെള്ളനക്കട്ടിൽ 

ഇട്ടുനക്റാടുക്കുക്റ. രരാഗം അധിക്റരിക്കുക്റയാനെങ്കിൽ 2 ശ്ഗാം 

സ്്നശ്ടപര്റാസസ്ക്ലിൻ 10 ലിറർ നെള്ളെിൽ എന്ന മ്താതിൽ ക്റലക്കി തളിച്ച ്

നക്റാടുക്കുക്റ. 

ൊഴ സ്ിഗരട്ടാക്ക 

ൊഴയിനല സ്ിഗരട്ടാക്ക രരാഗെിനെതിനര 20 ശ്ഗാം സ്യൂരഡാന ാൊസ്് ഒരു ലിറർ 

നെള്ളെിൽ ക്റലർെി തളിച്ച ്നക്റാടുക്കുക്റ. രരാഗം  ൂർഛിക്കുന്ന അെസ്ഥയിൽ 

1 ml നശ്പാപിനക്റാൊരസ്ാൾ ഒരു ലിറർ നെള്ളെിൽ എന്ന രതാതിൽ തളിച്ച ്

നക്റാടുക്കുക്റ. 

രതങ്ങ ് കടേീയൽ 

രതങ്ങിൽ വരാൻ സാധേതയുള്ള കടേീയൽ മ്രാ്ത്തിന് യുൻകരുതലായി 50 പ്്ാും 

ട്പ്ടമ്ക്കാരെർയ രതരങ്ങാന്നിന ് എന്ന കണക്കിൽ ട്ജവ വളവുയായി മ്േർത്്ത 

േുവട്ടിൽ ഇട്ടുരകാടുക്കുക. എന്നാൽ രേന്നീരരാലിപ്പ്  പ്രദ്ധയിൽരപ്പട്ടാൽ 

നീരരാലിക്കുന്ന ഭാ്ും രേത്തി വൃത്തിയാക്കി ട്പ്ടമ്ക്കാരെർയ കുഴമ്പു 

രൂരത്തിലാക്കി മ്തച്ചുരകാടുക്കുക. 

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. 70/2020 (റവള്ളിയാഴ്ച)                                                                                      തീയ്യതി:20.11.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവചനം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: ജില്ലയിൽ യഴയിൽ ലഭേതക്കുറവ് അനുഭവരപ്പടുന്നതിനാൽ വിളകളിൽ രുതയിടൽ 

യാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലുംബിക്കുക. സൂരേപ്രകാരും മ്നരിട്ട് യെിൽ രതിക്കാത്ത വിധും ഓല, ട്വമ്ക്കാൽ, രതാണ്ട് 

എന്നിവയുരമ്യാ്ിച്ചു യെിരന രരാതിഞ്ഞു ജലസുംരക്ഷണും ഉറപ്പുവരുത്തുക. 
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കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


