
   

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 31.10.2020 01.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 0.5 2 2 10 7 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 33 33 33 33 33 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 24 24 24 24 24 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 93 93 93 93 93 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 66 66 66 66 66 

കാറ്റിന്ററ വവഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 2 2 4 6 4 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 140 200 230 250 250 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   6 7 8 8 8 
ജില്ലയിൽ വര ും ദിവസങ്ങളിൽ നേരിയ മഴ മഴയ്ക് സാധ്യത. കൂടിയ താപേില 33

 oC വരരയ ും ക റഞ്ഞ താപേില 24
 oC 

വരരയ ും ആകാൻ സാധ്യത. 

വിള വരാഗ കീടങ്ങൾ/ 

വിളപരിപാലനം 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

രേല്്ല മ ഞ്ഞ 

രേൽപ്പാടങ്ങളിൽ മ ഞ്ഞയ രട ആക്കമണും കണ്ട വര ന്ന ണ്ട്. ആക്കമണും ക റയ്കാോയി 

ഇടവിട്്ട രവള്ളും കയറ്റി ഇറക ക. ഒര  ഏകറിേ് 75 കിനലാക്്ാും അറകരപ്പാടി, 3 ലിറ്റർ 

മരെെ അരല്ലങ്കിൽ എൻജിൻ ഓയിൽ എന്നിവയ രട മിക്രിതും പാടത്ത  ഇട്ട രകാട ക ക. 

അരല്ലങ്കിൽ ഒര  ഏകറിേ് 60 കിനലാക്്ാും എന്ന കണകിൽ നവപ്പിൻ പിൊക് നേർത്ത് 

രകാട ക ക. നരാ്ും അധ്ികരിക ന്ന സാഹേരയത്തിൽ അസനേറ്്റ എന്ന കീടോരിേി ഒര  

ലിറ്ററിേ് 1.6 ക്്ാും എന്ന നതാതിൽ കലകി തളിച്ച് രകാട ക ക. 

രേല്്ല ്ാളീച്ച 

രേൽപാടങ്ങളിൽ ്ാളീച്ചയ രട ആക്കമണും കണ്ട വര ന്ന . േട ോമ്പ് രവള്ളി േിറത്തില ള്ള 

ക ഴൽ നപാരല രൂപരപ്പട ന്നതാണ് ഇതിേ്രറ ലക്ഷണും. ആക്കമണും കണ്ട വര ന്ന പാടങ്ങളിൽ 

േിനക്പാേിൽ 0.3G ഒര  ഏകറിേ് 4 കിനലാക്്ാും എന്ന നതാതിൽ ഇട്ട  രകാട ക ക. 

രതങ്്ങ കടേീയൽ 

രതങ്ങിൽ വരാൻ സാധ്യതയ ള്ള കടേീയൽ നരാ്ത്തിേ് മ ൻകര തലായി 50 ക്്ാും 

ട്ക്ടനകാരെർമ രതരങ്ങാന്നിേ് എന്ന കണകിൽ ട്ജവ വളവ മായി നേർത്ത് േ വട്ടിൽ 

ഇട്ട രകാട ക ക. എന്നാൽ രേന്നീരരാലിപ്്പ  ക്രദ്ധയിൽരപ്പട്ടാൽ േീരരാലിക ന്ന ഭാ്ും രേത്തി 

വൃത്തിയാകി ട്ക്ടനകാരെർമ ക ഴമ്പ  രൂപത്തിലാകി നതച്ച രകാട ക ക. 

വാഴ സിഗട്ടാക്ക 

വാഴയിലെ സിഗട്ടാക്ക ട്ൊഗത്തിലെതിലെ 20 ഗഗാാം സയൂട് ാല ാണാസ് ഒെു െിറ്റർ 

ലവള്ളത്തിൽ കെർത്തി തളിച്ച് ലകാടുക്കുക. ട്ൊഗാം  ൂർഛിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ 1 ml 

ലഗരാരിലകാണാട്സാൾ ഒെു െിറ്റർ ലവള്ളത്തിൽ എന്ന ട്താതിൽ തളിച്ച് ലകാടുക്കുക. 

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. 65/2020 (റവള്ളിയാഴ്ച)                                                                                      തീയ്യതി:30.10.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവചനം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: തടങ്ങളിൽ ഈർപാം െിെെിർത്തുന്നതിൊയി ലതങ്ങിലെ ചുവടിൽ െിന്നു  ൂന്നു  ീറ്റർ 

അകെത്തിൽ വെികൾക്കിടയിൽ ചാെ് കീറിട്യാ, ഓട്ൊ ലതങ്ങിലെ കടക്കു ചുറ്റുാം തടിയിൽ െിന്നുാം െണ്ടു  ീറ്റർ 

അകെത്തിൽ വടത്തിൽ ചാെുകൾ എടുട്ത്താ, അതിൽ ചകിെികൾ െിെത്തിയ ട്േഷാം  ണ്ണിട്   ൂടാാം. 
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കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


