
   

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 21.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 24.10.2020 25.10.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 15 4 1 0 0 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 33 33 33 33 33 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 23 23 23 23 23 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 92 92 92 92 92 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 65 65 65 65 65 

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

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 270 250 250 250 250 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   8 7 7 5 2 

ജില്ലയിൽ വര ും ദിവസങ്ങളിൽ നേരിയ മഴ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. കൂടിയ താപേില 33
 oC വരരയ ും ക റഞ്ഞ 

താപേില 23
 oC വരരയ ും പ്പതക്ി് ് .. 

വിള വരാഗ കീടങ്ങൾ/ 

വിളപരിപാലനം 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

രേല്്ല തണ്ട ത രപ്പൻ 

രേല്ലിരല തണ്ട ത രപ്പരേ േിയപ്രി് ്തിോയി ട്പ്ടന്ാപ്രമ്മ ജാനപാണി്ത്തിേ്രറ 

മ ട്ട്ാർഡ കൾ ഒര  ഏ്റിേ് 2cc എ് കണ്ിൽ ഞാറ  പറിച്ച  േട്ട  ഒരാഴ്ച് ് നേഷും 

സ്ഥാപി് ക. േലഭരത്ത രേല്രിടിയിൽ കണ്ട ത ടങ്ങിയാൽ കാർടാപ ്

ട്ൈനപ്ഡാനലാട്റഡ് എ് തരി രൂപത്തില ള്ള കകടോേിേി ഒര  ഏ്റിേ് 5 കിനലാ പ്രാും 

എ് നതാതിൽ ഇട്ട  രകാട ് ക. 

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. 

രവണ്ട ഇലപ്പ ള്ളി  രരാഗം 

രവണ്ടയിൽ വരാൻ സാധ്യതയ ള്ള ഇലപ്പ ള്ളി നരാരത്തിരേതിരായി 20 പ്രാും ട്പ്ടന്ാരഡർമ 

ഒര  ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എ് നതാതിൽ തളിച്ച ് രകാട ് ക. കകടോേിേികളായ 

മാനകാരസബ് (3 പ്രാും ഒര  ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ) അരല്ലകിൽ രടബ രകാണാനസാൾ (1 ml ഒര  

ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എ് നതാതിൽ) എ്ിവയിൽ ഏരതകില ും തളിച്ച ്

രകാട ്ാവ ്താണ.് 

രേല്്ല കളേിയപ്രണം 

രേല്പാടങ്ങളിരല കളേിയപ്രണത്തിോയി ഞാറ  പറിച്ച  േട്ട  5 ദിവസത്തിേ ള്ളിൽ 

നലാണ്ടാക്സ് പവർ എ് കളോേിേി ഒര  ഏ്റിേ് 4 കിനലാപ്രാും എ് നതാതിൽ ഇട്ട  

രകാട ് ക. പറിച്ച  േട്്ട 20 മ തൽ 25 ദിവസമായ രേൽപ്പാടങ്ങളിൽ 

കളേേകകരണത്തിോയി ബിസ്ട്പരിബാക് നസാഡിയും (നോമിേകനരാൾഡ)് എ് 

കളോേിേി ഒര  ഏ്റിേ് 120 ml 200 ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ കല്ി തളിച്ച് രകാട ് ക. 

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. 62/2020 (റ ാവ്വാഴ്ച)                                                                                            തീയ്യതി:20.10.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവ നം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: മഴയില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ മാപ്തും വളങ്ങൾ ഇട്ട രകാട ് ക. പരമാവധ്ി 

തവണകളായി രകാട ് ്ത ്വളങ്ങൾ രിടികളിൽ േി്് േഷ്ടരപ്പട്ട  നപാക ് നതാത് ക റ്ാൻ കഴിയ ും. 
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കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


