
   

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 26.09.2020 27.09.2020 28.09.2020 29.09.2020 30.09.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 4 1 1 3 5 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 31 31 31 31 31 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 25 25 25 25 25 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 95 95 95 95 95 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 87 87 87 87 87 

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

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 250 270 270 270 270 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   8 7 6 7 7 

ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ നേരിയ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടിയ താരേില 31oC  വരര എതാൻ സാധ്യത.. 

വിളകൾ വരാഗ 

കീടങ്ങൾ 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

രേല്്ല  

 

 

ഇലനേൻ രേൽോടങ്ങളിൽ ഇലനേേിേ്രെ ആപ്കമണും അധ്ികരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. രെെു 

പ്രാണികൾ ഇലകളിൽ േിന്ന് േീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്നതു മൂലും ഇലകളുരട അപ്ര 

ഭാരും സൂെിനരാരല െുരുണ്ടു ഇലകൾ കരിഞ്ഞു നരാകുന്നതാണ് ലക്ഷണും. 

രവള്ളത്തിൽ കക േേച്ചു രേല്ലിേ് മുകളിലൂരട ിടിച്ചാൽ കകകളിൽ രെെു 

പ്രാണികൾ രറ്റിേിടിച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാും. ഞാറ്റടിയിൽ ഇലനേൻ 

കണ്ടുതുടങ്ങിയാൽ ഞാെു മുങ്ങുന്നത് വരര രവള്ളും കയറ്റി 20 മിേിറ്റു 

േിർത്തിയ നേഷും ഒഴുക്കി കളയുക. അരല്ലങ്കിൽ അസാഡിൊക്ടിൻ അടങ്ങിയ 

കീടോേിേി േിർനേേിച്ചിട്ടുള്ള നതാത് പ്രകാരും തളിച്ച് രകാടുക്കുക. 

ഇഞ്ചി മൂട് െീയൽ ഇഞ്ചിയിൽ മൂട് െീയൽ നരാരും പ്േദ്ധയിൽരേട്ടാൽ 3 പ്രാും നകാേർ ിക്സി 

നലാകെഡ് ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ കലക്കി െുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച ്

രകാടുക്കുക. 

മുളക് വെള്ളീച്ച മുളകില് വെള്ളീച്ചകളുവെ ആക്കമണം കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. ഇെവെ 

നിെക്രിക്കുന്നതിനാെി നതാട്ടങ്ങളിൽ മഞ്ഞരക്കണികൾ സ്ഥാരിക്കുക. 

ആഴ്ചെില് ഒരിക്കല് 2 % െീരയമുള്ള വെവെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിക്രിതം 

തളിക്കുക. അവെങ്കില് 20 ക്്ാം ലക്കാനിസീലിെം ലക്കാനി എന്ന മിക്ത കുമിള് 

ഒരു ലിറ്റര് വെള്ളത്തില് കലക്കി തളിക്കുക. 

വഴുതേ വാട്ടനരാരും വഴുതേയിൽ കണ്ടുവരുന്ന വാട്ടനരാരും തടയുന്നതിോയി 3 പ്രാും നകാേർ ിക്സി 

നലാകെഡ് ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ കലക്കി െുവട്ടിൽ ഒഴിച്ച ്

രകാടുക്കുക. 
രച്ചക്കെി മീലിമൂട്ട രച്ചക്കെികളിൽ കണ്ടു വരുന്ന മീലിമൂട്ടകരള തടയുന്നതിോയി 

അസാഡിൊക്ടിൻ അടങ്ങിയ കീടോേിേികൾ േിർനേേിച്ചിട്ടുള്ള നതാത് 

പ്രകാരും തളിച്ച് രകാടുക്കുക. 

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. 56/2020 (റവള്ളിയാഴ്ച)                                                                                        തീയ്യതി:25.09.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവചനം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: കീട നരാര സാധ്യത കൂടിയ സാഹെരയമായതിോൽ കൃതയമായി വിളകൾ 

േിരീക്ഷിക്കുകയുും തുടക്കത്തിൽ തരന്ന അവരയ േിയപ്രിക്കാൻ പ്േമിക്കുകയുും രെയ്യുക. 
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കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


