
 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 23.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 26.12.2020 27.12.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 8 3 3 1 0 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 30 30 30 30 30 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 23 23 23 23 23 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 84 84 84 84 84 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത  (%) 49 49 49 49 49 

കാറ്റിന്ററ വേഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 16 12 10 12 14 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 70 70 90 90 90 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   7 6 5 4 2 

ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ മഴയ്കുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. കൂടിയ താപനില 30 oC വരരയുും കുറഞ്ഞ 

താപനില 23 oC വരരയുും ആകാൻ സാധ്യത. 

വിളകൾ ര ാഗ 

കീടങ്ങൾ 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

റനല്്ല    ബാക്റീരിയൽ 

ഓലകരിച്ചിൽ 

ഞാറു പറിച്ചു നട്ടതിനു ശേഷും രനൽപ്പാടങ്ങളിൽ ബാക്റീരിയൽ 

ഓലകരിച്ചിൽ ശരാഗും ശ്േദ്ധയിൽരപ്പട്ടാൽ ഒരു ഏകറിന് 2 കിശലാശ്ഗാും 

ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കിഴിരകട്ടി പാടരെ രവള്ളരകട്ടിൽ ഇട്ടുരകാടുകുക. 

ശരാഗും അധ്ികരികുകയാരണങ്കിൽ 2 ശ്ഗാും സര്ശ്ടപശ്റാസസക്ലിൻ 10 ലിറർ 

രവള്ളെിൽ കലകി തളിച്ച് രകാടുകുക.  

ഇലചുരുട്ടിപ്പുഴു രനൽപ്പാടങ്ങളിൽ ഇലചുരുട്ടിപ്പുഴുവിന്രറ ആശ്കമണും കാണാൻ 

സാധ്യതയുണ്്ട. ഇതിനു മുൻകരുതലായി പറിച്ചു നട്ടു മൂന്നാമരെ ആഴ്ച മുതൽ 

സശ്ടശകാശ്ഗമ്മ സകശലാണിസ്ന്രറ മുട്ടകാർഡുകൾ 5 ആഴ്ച തുടർച്ചയായി 

ഏകറിന് 2cc എന്ന കണകിൽ വച്ചുരകാടുകുക. ആശ്കമണും 

ശ്േദ്ധയിൽരപ്പട്ടാൽ ബാസിലസ്്സ തുറിഞ്ചിയൻസിസിൻരറ അനുശയാജയമായ 

ശ ാർമുശലഷൻ 1g ഒരു ലിറർ രവള്ളെിൽ എന്ന ശതാതിൽ േർകര ശചർെ ്

തളികുക. അരല്ലങ്കിൽ ശക്ലാറാൻശ്ടാനിലിശശ്പാൽ 18.5 SC 3ml 10 ലിറർ 

രവള്ളെിൽ എന്ന കണകിൽ തളിച്ചുരകാടുകുക. 

വാഴ സിഗശട്ടാക വാഴയിരലസിഗശട്ടാകശരാഗെിരനതിരര 20 ശ്ഗാും സയൂശഡാരമാണാസ് ഒരു 

ലിറർ രവള്ളെിൽ കലർെി തളിച്ച്രകാടുകുക. ശരാഗും മൂർഛികുന്ന 

അവസ്ഥയിൽ  1 ml രശ്പാപിരകാണാശസാൾ ഒരു ലിറർ രവള്ളെിൽ എന്ന 

ശതാതിൽ തളിച്ച്രകാടുകുക. 

പച്ചകറികൾ ചൂർണപ്പൂപ്്പ പച്ചകറികളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചൂർണ്ണപൂപ്പു തടയുന്നതിനായി 

സൾ ർ 2 ശ്ഗാും ഒരു ലിറർ രവള്ളെിൽ എന്ന ശതാതിൽ തളിച്ച് രകാടുകുക. 

രവള്ളരിവർഗ്ഗ വിളകളിൽ ചൂടുള്ള സമയെ് സൾ ർ തളികുന്നത് 

വിളകളിൽ രപാള്ളലുണ്ടാകാൻ ഇടയാകുന്നതിനാൽ അെരും വിളകൾക് 

സവകുശന്നരങ്ങളിൽ മാശ്തും സൾ ർ തളിച്ചുരകാടുകാൻ ശ്േദ്ധികുക. 

രക ള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല 

ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യുണിറ്റ ്

കൃഷി വിജ്ഞാന രകന്ദ്രം, പാലക്കാട ്

ര ാൺ: 0466 2212279   ഇമെയിൽ: kvkpalakkad@kau.in 

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ഉപരേശക ബുള്ളറ്റിൻ 

രക ള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുമടയും ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്മെയും പാലക്കാട് ജില്ല                

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിന്മെയും രക ള കൃഷിവകുപ്പിന്മെയും സഹകരണവതാറട 

തതതതതതതതതതതതതതതത. 
എ.എ.എസ്. 79/2020 (മ ാവ്വാഴ്ച)                                                                                         തീയ്യതി:22.12.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവ നം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: ജില്ലയിൽ മഴയിൽ ലഭ്യതകുറവ് അനുഭ്വരപ്പടുന്നതിനാൽ വിളകളിൽ പുതയിടൽ 

മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലുംബികുക. സൂരയശ്പകാേും ശനരിട്ട് മണ്ണിൽ പതികാെ വിധ്ും ഓല, സവശകാൽ, രതാണ്്ട 

എന്നിവയുപശയാഗിച്ചു മണ്ണിരന രപാതിഞ്ഞു ജലസുംരക്ഷണും ഉറപ്പുവരുെുക. 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 


