
 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 26.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 29.08.2020 30.08.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 4 0 0.1 0.1 4 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 33 33 33 33 33 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 25 25 25 25 25 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 95 95 95 95 95 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 66 66 66 66 66 

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

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 270 250 270 270 270 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   8 8 7 6 8 

ജില്ലയിൽ വര ും ദിവസങ്ങളിൽ മഴയ്ക ള്ള സാധ്യത ക റവായി കാണ ന്ന . കൂടിയ താപനില 33 oC വരര എത്താൻ 

സാധ്യതയ ണ്്ട. ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്രറ പ്പവചനമന സരിച്ച  അട ത്തയാഴ്ച (30th ഓഗസ്്റ്റ to 5th 

രസപ്റുംബർ) മഴയ രട അളവിൽ കകരളത്തിൽ 37.4% ക റവ ണ്ടാകാൻ സാധ്യത. 

വിളകൾ വരാഗ 

കീടങ്ങൾ 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

രനല്്ല ബാക്്ററീരിയൽ 

ഓലക്റരിച്ചിൽ 

നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ ബാക്്ററീരിയൽ ഓലക്റരിച്ചിൽ രരാഗം ശ്രദ്ധയിൽനപ്പട്ടാൽ 

ഒരു ഏക്കറിെ് 2 ക്റിരലാശ്ഗാം ബ്ലീച്ചിങ ് പൗഡർ ക്റിഴിനക്റട്ടി പാടനെ 

നെള്ളനക്കട്ടിൽ ഇട്ടുനക്റാടുക്കുക്റ. രരാഗം അധിക്റരിക്കുക്റയാനെങ്കിൽ 2 

ശ്ഗാം സ്്നശ്ടപ്രറാസസ്ക്ലിൻ 10 ലിറർ നെള്ളെിൽ ക്റലക്കി തളിച്ച് 

നക്റാടുക്കുക്റ.  

രനല്്ല മ ഞ്ഞ രനൽപ്പാടങ്ങളിൽ മ ഞ്ഞയ രട ആപ്കമണും കണ്ട വര ന്ന ണ്്ട. ആപ്കമണും 

ക റയ്കാനായി ഇടവിട്ട് രവള്ളും കയറി ഇറക ക. 3 കികലാപ്ഗാും 

അറകരപ്പാടി, ഒര  ലിറർ മരെെ അരല്ലങ്കിൽ എൻജിൻ ഓയിൽ 

എന്നിവയ രട മിപ്രിതും പാടത്ത  ഇട്ട രകാട ക ക. അരല്ലങ്കിൽ ഒര  

ഏകറിന് 60 കികലാപ്ഗാും എന്ന കണകിൽ കവപ്പിൻ പിൊക് കചർത്ത് 

രകാട ക ക. കരാഗും അധ്ികരിക ന്ന സാഹചരയത്തിൽ അസകേറ് എന്ന 

കീടനാരിനി ഒര  ലിററിന് 1.6 പ്ഗാും എന്ന കതാതിൽ കലകി തളിച്ച് 

രകാട ക ക. 

നെള്ളരിെർഗ്ഗ 

െിളക്റൾ 

മൃദുരരാമപ്പൂപ്പൽ മഴക്കാലങ്ങളിൽ നെള്ളരിെർഗ്ഗ െിളക്റളിൽ െരാൻ സ്ാധയതയുള്ള 

രരാഗമാെ് മൃദുരരാമപ്പൂപ്പൽ. രരാഗം  ശ്രദ്ധയിൽനപ്പട്ടാൽ നശ്പാപിനെബ് 70 WP 

2.5 ശ്ഗാം ഒരു ലിറർ നെള്ളെിൽ അനെങ്കിൽ മാരങ്കാനസ്ബ് 75 WP 3  ശ്ഗാം ഒരു 

ലിറർ നെള്ളെിൽ എന്ന രതാതിൽ തളിച്ച് നക്റാടുക്കുക്റ. 

ക ര മ ളക് ശ്ദുതൊട്ടം ക ര മ ളകില ണ്ടാക ന്ന ശ്ദുതൊട്ടം തടയുന്നതിൊയി ചാെക്റെും രെപ്പിൻ 

പിണ്ണാക്കും രചർന്ന മിശ്രിതെിൽ െളർെിനയടുെ സശ്ടരക്കാഡർമ ഒരു 

മൂടിെ് 5 kg എന്ന ക്റെക്കിൽ തടെിൽ ഇട്ടു നക്റാടുക്കുക്റ. 

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. 48/2020 (റ ാവ്വാഴ്ച)                                                                                               തീയ്യതി:25.08.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവ നം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: ഉയർന്ന താപെിലയിനല െർധെെ് തുടരുന്നതിൊൽ െിളക്റളിൽ പുതയിടൽ െടെി 

മണ്ണിനല ജലസ്ംരക്ഷെം ഉറപ്പു െരുെുക്റ. 

 
കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


