
   

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 28.11.2020 29.11.2020 30.11.2020 01.12.2020 02.12.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 8 0 0 0 9 

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 ആർദ്രത (%) 60 60 60 60 60 

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

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 250 70 70 70 70 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   7 7 5 3 8 

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

25 oC വരരയ ും ആകാൻ സാധ്യത. 

വിള വരാഗ 

കീടങ്ങൾ/ 

വിളപരിപാ

ലനം 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

രവണ്ട 
ഇലപ്പ ള്ളി  

നരാഗും 

രവണ്ടയിൽ വരാൻ സാധ്യതയ ള്ള ഇലപ്പ ള്ളി നരാഗത്തിരേതിരായി 20 ഗഗാും 

ട്ഗടനകാരെർമ ഒര  ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ തളിച്ച് രകാട ക ക. 

കീടോശിേികളായ മാനകാരസബ് (3 ഗഗാും ഒര  ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ) അരല്ലകിൽ 

രടബ രകാണാനസാൾ (1 ml ഒര  ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ) 

എന്നിവയിൽ ഏരതകില ും തളിച്ച് രകാട കാവ ന്നതാണ്. 

വാഴ പിണ്ടിപ്പുഴു 

പിണ്ടിപ്പുഴുവിന്റെ ആക്രമണം തടയുന്നതിനായി 4 മുതല് 5 മാസം ക്പായമായ 

വാഴരളില് ഉണങ്ങിയ ഇലരള് നീക്കം ന്റെയ്തതിനു ശേഷം 5% നന്മ, 50 ml ഒരു ലിറ്റര് 

എന്ന ശതാതില് ഇലരളിലും പിണ്ടിയിലും മുഴുവനായി തളിച്ചു 

ന്റരാടുക്കാവുന്നതാണ്. വണ്ടുരളുന്റട ആക്രമണം ക്േദ്ധയില് ന്റപട്ടിട്ടുന്റണ്ടങ്കില്, 

ശമന്മ 5 ml വീതം പിണ്ടിയില് ആക്രമണം നടത്തിയതിനു െുറ്റുമായി മൂന്നു 

ഭാഗങ്ങളില് രുത്തി വക്കുര. 

രതങ്ങ്   
കടചീയൽ 

നരാഗും 

രതങ്ങിൽ വരാൻ സാധ്യതയ ള്ള കടചീയൽ നരാഗത്തിേ് മ ൻകര തലായി 50 ഗഗാും 

ട്ഗടനകാരെർമ രതരങ്ങാന്നിേ ് എന്ന കണകിൽ ട്ജവ വളവ മായി നചർത്്ത 

ച വട്ടിൽ ഇട്ട രകാട ക ക. എന്നാൽ രചന്നീരരാലിപ്പ്  ഗശദ്ധയിൽരപ്പട്ടാൽ 

േീരരാലിക ന്ന ഭാഗും രചത്തി വൃത്തിയാകി ട്ഗടനകാരെർമ ക ഴമ്പ  

രൂപത്തിലാകി നതച്ച രകാട ക ക. 

പച്ചകറികൾ ചൂർണപ്പൂപ്പ ്

പച്ചകറികളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയ ള്ള ചൂർണ്ണപൂപ്പ  തടയ ന്നതിോയി 

സൾഫർ 2 ഗഗാും ഒര  ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ തളിച്ച് രകാട ക ക. 

രവള്ളരിവർഗ്ഗ വിളകളിൽ ചൂട ള്ള സമയത്്ത സൾഫർ തളിക ന്നത് വിളകളിൽ 

രപാള്ളല ണ്ടാകാൻ ഇടയാക ന്നതിോൽ അത്തരും വിളകൾക് 

ട്വക നന്നരങ്ങളിൽ മാഗതും സൾഫർ തളിച്ച രകാട കാൻ ഗശദ്ധിക ക. 

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. 72/2020 (റവള്ളിയാഴ്ച)                                                                                      തീയ്യതി:27.11.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവചനം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: സ് നഗപയിങ്ങ ും വളഗപനയാഗവ ും കഴിവത ും രതളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ മാഗതും 

രചയ്യ ക. കീടനരാഗ േിയഗരണും സമീപത്ത ള്ള കർഷകർ കൂട്ടായ ഗപവർത്തേത്തിലൂരട രചയ്യ ന്നത് വീണ്ട ും 

നരാഗും ബാധ്ിക ന്നത  ഇല്ലാതാകാൻ കഴിയ ും. 
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കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


