
   

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 25.11.2020 26.11.2020 27.11.2020 28.11.2020 29.11.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 0 0 0 0 0 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 32 32 32 32 32 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 22 22 22 22 22 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 90 90 90 90 90 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 55 55 55 55 55 

കാറ്റിന്ററ വവഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 2 1 4 3 2 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 320 270 230 270 140 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   2 3 3 3 3 

ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ താരതമ്യേന വരണ്ട കാലാവസ്ഥ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടിയ താരനില 32
 oC 

വരരയുും കുറഞ്ഞ താരനില 22
 oC വരരയുും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

വിള വരാഗ 

കീടങ്ങൾ/ 

വിളപരിപാ

ലനം 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

യുളക ് വെള്ളീച്ച 

മുളകില് വെള്ളീച്ചകളുവെ ആക്കമണം കാണാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇെവയ 

നിയക്രിക്കുന്നതിനായി ആഴ്ചയില് ഒരിക്കല് 2 % െീരയമുള്ള വെവെണ്ണ 

വെളുത്തുള്ളി മിക്രിതം തളിക്കുക. അവെങ്കില് 20 ക്്ാം ലക്കാനിസീലിയം 

ലക്കാനി എന്ന മിക്ത കുമിള് ഒരു ലിറ്റര് വെള്ളത്തില് കലക്കി തളിക്കുക. 

ൊഴ പിണ്ടിെുഴു 

പിണ്ടിെുഴുെിവെ ആക്കമണം തെയുന്നതിനായി 4 മുതല് 5 മാസം ക്പായമായ 

ൊഴകളില് ഉണങ്ങിയ ഇലകള് നീക്കം വെയ്തതിനു വരഷം 5% നന്മ, 50 ml ഒരു ലിറ്റര് 

എന്ന വതാതില് ഇലകളിലും പിണ്ടിയിലും മുഴുെനായി തളിച്ചു 

വകാെുക്കാെുന്നതാണ്. െണ്ടുകളുവെ ആക്കമണം ക്രദ്ധയില് വപട്ടിട്ടുവണ്ടങ്കില്, 

വമന്മ 5 ml െീതം പിണ്ടിയില് ആക്കമണം നെത്തിയതിനു െുറ്റുമായി മൂന്നു 

ഭാ്ങ്ങളില് കുത്തി െക്കുക. 

തക്കാളി വിണ്ടുകീറൽ 

അന്തരീക്ഷത്തിരല ചൂട് കൂടി നിൽക്കുന്ന സാഹചരേയായതിനാൽ തക്കാളിയിൽ 

വിണ്ടുകീറൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്േതയുണ്ട്. ആയതിനാൽ, മ്നരിട്ടുള്ള സൂരോഘാതും 

ഏൽക്കാരത തണൽ നൽകി വിളകരള  സുംരക്ഷിമ്ക്കണ്ടതാണ്. 

രച്ചക്കറികൾ ചൂർണപ്പൂപ്പ ്

രച്ചക്കറികളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്േതയുള്ള ചൂർണ്ണരൂപ്പു തടയുന്നതിനായി 

സൾഫർ 2 പ്്ാും ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന മ്താതിൽ തളിച്ച് രകാടുക്കുക. 

രവള്ളരിവർഗ്ഗ വിളകളിൽ ചൂടുള്ള സയയത്്ത സൾഫർ തളിക്കുന്നത് വിളകളിൽ 

രരാള്ളലുണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നതിനാൽ അത്തരും വിളകൾക്്ക 

വവകുമ്ന്നരങ്ങളിൽ യാപ്തും സൾഫർ തളിച്ചുരകാടുക്കാൻ പ്രദ്ധിക്കുക. 

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. 71/2020 (റ ാവ്വാഴ്ച)                                                                                            തീയ്യതി:24.11.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവ നം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: രതങ്ങിൻ തെങ്ങളില് ഈര്െം നിലനിര്ത്തുന്നതിനായി വതങ്ങിവെ െുെട്ടില് നിന്നു 

മൂന്നു മീറ്റര് അകലത്തില് െരികള്ക്കിെയില് ൊല് കീറിവയാ, ഓവരാ വതങ്ങിവെ കെക്കു െുറ്റും തെിയില് 

നിന്നും രണ്ടു മീറ്റര് അകലത്തില് െട്ടത്തില് ൊലുകള് എെുവത്താ, അതില് െകിരികള് നിരത്തിയ വരഷം 

മണ്ണിട്ട്  മൂൊം. 
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കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


