
 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 22.08.2020 23.08.2020 24.08.2020 25.08.2020 26.08.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 4 6 7 10 15 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 32 32 32 32 32 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 25 25 25 25 25 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 95 95 95 95 95 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർരര്ത (%) 73 73 73 73 73 

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

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 320 320 290 340 50 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   7 8 8 8 8 

ജില്ലയിൽ വര ും ദിവസങ്ങളിൽ നേരിയ മഴ പ്രതീക്ി് ്   ൂടിിയ തീപരേി  2  oC വരര എത്തപൻ 

സപധ്യതീയ ണ്്ട  ഇന്ത്യൻ ൂപ പവസ്ഥ വിഭപഗത്തിേ്രെ പ്രവചേമേ സരിച്ച  അി ത്തയപഴ്ച (23rd to 29th ഓഗസ്്റ്റ) 

നൂരളത്തിൽ മഴയ രി അളവ് സപധ്പരണരയ്പൾ 25.4 % ൂടിപൻ സപധ്യതീ  

വിളകൾ വരാഗ 

കീടങ്ങൾ 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

രേല്്ല ബാക്്ററീരിയൽ 

ഓലക്റരിച്ചിൽ 

ഞാറു പറിച്ചു നട്ടതിനു ശേഷം നനൽപ്പാടങ്ങളിൽ ബാക്്ററീരിയൽ ഓലക്റരിച്ചിൽ 

ശരാഗം ശ്േദ്ധയിൽനപ്പട്ടാൽ ഒരു ഏക്കറിന് 2 ക്റിശലാശ്ഗാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ 

ക്റിഴിനക്റട്ടി പാടനെ നെള്ളനക്കട്ടിൽ ഇട്ടുനക്റാടുക്കുക്റ. ശരാഗം 

അധിക്റരിക്കുക്റയാനെങ്കിൽ 2 ശ്ഗാം സ്്നശ്ടപ്ശറാസസ്ക്ലിൻ 10 ലിറർ 

നെള്ളെിൽ ക്റലക്കി തളിച്ച് നക്റാടുക്കുക്റ.  

രതീങ്ങ് ക്റൂമ്പു ചീയൽ മഴക്കാലെു നതങ്ങിൽ ക്റൂമ്പു ചീയൽ ശരാഗം െരാൻ സ്ാധയതയുള്ളതിനാൽ 

സശ്ടശക്കാനഡർമ ശെപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക ് ശക്റക്ക് 3  എണ്ണം െീതം ക്റൂശമ്പാലക്കയ്ക് 

ചുറുമുള്ള ഇലക്കെിളുക്റളിൽ െച്ച ് നക്റാടുക്കുക്റ. അനെങ്കിൽ 3 ശ്ഗാം ശക്റാപ്പർ 

ഓക്സി ശക്ലാസറഡ്  ഒരു ലിറർ നെള്ളെിൽ എന്ന ശതാതിൽ ക്റലക്കി തളിക്കുക്റ. 

രേല്്ല തീണ്ട തീ രപ്പൻ രേല്ലിര  തീണ്ട തീ രപ്പരേ േിയപ്ന്ത്ി് ്തീിേപയി ട്പ്ിന്പപ്ഗമ്മ 

ജപനരപണി്ത്തിേ്രെ മ ട്ട്പർഡ ൂൾ ഒര  ഏ്െിേ്  cc എ് ൂണ്ിൽ 

ഞപെ  രെിച്ച  േട്ട  ഒരപഴ്ച് ് നേഷും സ്ഥപരി് ൂ  േ ഭരത്ത രേ ര്ചിിയിൽ 

ൂണ്ട തീ ിങ്ങിയപൽ ൂപർിപര് ട്ൈനപ്ഡപനലപട്െഡ് എ് തീരി രടരത്തി  ള്ള 

കൂിേപേിേി ഒര  ഏ്െിേ് 5 ൂിന പ പ്ഗപും എ് നതീപതീിൽ ഇട്ട  രൂപി ് ൂ  

രേല്്ല ൂളേേകൂരണും രെിച്ച  േട്ട ് 0 മ തീൽ  5 ദിവസമപയ രേൽപ്പപിങ്ങളിൽ ൂളേേകൂരണത്തിേപയി 

ബിസ്ട്രരിബപൂ് നസപഡിയും (നേപമിേകനഗപൾഡ്) എ് ൂളേപേിേി ഒര  

ഏ്െിേ് 1 0 ml   00  ിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ ൂ ്ി തീളിച്ച് രൂപി ് ൂ 

മൃഗരരിരപ േും മഴ്പ മപയതീിേപൽ ൂ് ൂപ ിൂളിൽ േവപസനൂപേ സുംബന്ധമപയ 

അണ ബപധ് ഉണ്ടപൂപേിിയ ള്ള സമയമപണിത്ീ  നേര നത്ത തീര്  ്ണങ്ങൾ 

തീിരിച്ചെിയ ൂയ ും അതീേ സരിച്ച ള്ള ചിൂിത്സ നേനിണ്ടതീ മപണ്  

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. 47/2020 (റവള്ളിയാഴ്ച)                                                                                 തീയ്യതി:21.08.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവചനം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: സ് നപ്രയിങ്ങ ും വളപ്രനയപഗവ ും ൂഴിവതീ ും രതീളിഞ്ഞ ൂപ പവസ്ഥയിൽ മപപ്തീും 

രചയ്യ ൂ  കൂി നരപഗ സപധ്യതീ ൂടിിയ സപൈചരയമപയതീിേപൽ ൂൃതീയമപയി വിളൂൾ േിരക്ി് ൂയ ും 

തീ ി്ത്തിൽ തീര് അവരയ േിയപ്ന്ത്ി്പൻ പ്േമി് ൂയ ും രചയ്യ ൂ  കൂിനരപഗ േിയപ്ന്ത്ണും സമകരത്ത ള്ള 

ൂർഷൂർ ൂടട്ടപയ പ്രവർത്തേത്തി ടരി രചയ്യ ്ത്ീ വകണ്ട ും നരപഗും ബപധ്ി് ്തീ  ഇല്ലപതീപ്പൻ ൂഴിയ ും  

 കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


