
   

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 28.10.2020 29.10.2020 30.10.2020 31.10.2020 01.11.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 14 10 15 25 20 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 33 33 33 33 33 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 25 25 25 25 25 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 95 95 95 95 95 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർരര്ത (%) 68 68 68 68 68 

കാറ്റിന്ററ വവഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 8 8 8 8 8 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 250 320 250 290 270 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   8 8 8 8 4 

ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ നേരിയ മഴ മുതൽ മിതമായ മഴയ്ക ്വരര സാധ്യത. കൂടിയ താപേില 33
 oC വരരയുും കുറഞ്ഞ 

താപേില 25
 oC വരരയുും ആകാൻ സാധ്യത. 

വിള വരാഗ കീടങ്ങൾ/ 

വിളപരിപാലനം 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

രേല്്ല നപാളനരാഗും 

രേൽപ്പാടങ്ങളിൽ രേൽരെടിരയ ബാധ്ികുന്ന നപാളനരാഗും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്്ട. 

പാടങ്ങളിൽ രേൽരെടിയുരട കടഭാഗത്തു േിന്്ന തുടങ്ങുന്ന രപാള്ളിയ നപാലുള്ള 

പാടുകളാണ് ഈ നരാഗത്തിൻരറ ലക്ഷണും. ഓലയുരട നപാളയുരട മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ 

പാടുകൾ നരാഗും അധ്ികരികുനപാൾ ഇലകളിനലകു വയാപികുകയുും ഇലകൾ കരിഞ്ഞു 

നപാകുകയുും രെയ്യുന്നു. ഈ നരാഗും ബാധ്ികാതിരികാേുള്ള മുൻകരുതലായി 

ട്രടനകാരെർമ ഏകറിേ് ഒരു കിനലാ എന്ന കണകിൽ ഞാറു പറിെുേട്ടു ഒരാഴ്ചക് നേഷും 

ട്ജവവളവുമായി കലർത്തി പാടത്തു ഇട്ടുരകാടുകാും. കൂടാരത പറിെു േട്ടു ഒരു 

മാസത്തിേു നേഷും ഇത് 10 രഗാും ഒരു ലിറ്ററിേ് എന്ന നതാതിൽ തളിെ് രകാടുകുക. നരാഗും 

അധ്ികരികുന്ന സാഹെരയത്തിൽ രരപാപിരകാണനസാൾ 1 ml ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന 

നതാതിൽ തളിെുരകാടുകാവുന്നതാണ.് 

രതങ്ങ ് കടെീയൽ 

രതങ്ങിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കടെീയൽ നരാഗത്തിേ് മുൻകരുതലായി 50 രഗാും 

ട്രടനകാരെർമ രതരങ്ങാന്നിേ് എന്ന കണകിൽ ട്ജവ വളവുമായി നെർത്്ത െുവട്ടിൽ 

ഇട്ടുരകാടുകുക. എന്നാൽ രെന്നീരരാലിപ്പ ്രേദ്ധയിൽരപ്പട്ടാൽ േീരരാലികുന്ന ഭാഗും രെത്തി 

വൃത്തിയാകി ട്രടനകാരെർമ കുഴപു രൂപത്തിലാകി നതെുരകാടുകുക. 

രവണ്ട ഇലപ്പുള്ളിനരാഗും 

രവണ്ടയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇലപ്പുള്ളി നരാഗത്തിരേതിരായി 20 രഗാും 

ട്രടനകാരെർമ ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ തളിെ് രകാടുകുക. 

കീടോേിേികളായ മാനകാരസബ് (3 രഗാും ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ) അരല്ലകിൽ 

രടബുരകാണാനസാൾ (1 ml ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ) എന്നിവയിൽ 

ഏരതകിലുും തളിെ് രകാടുകാവുന്നതാണ്. 

ഇഞ്ചി മൂട് െീയൽ 

ഇഞ്ചിയിൽ മൂട് െീയൽ നരാഗും രേദ്ധയിൽരപ്പട്ടാൽ 3 രഗാും നകാപ്പർ ഓക്സി 

നലാട്റെ് ഒരു ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ കലകി െുവട്ടിൽ ഒഴിെ് 

രകാടുകുക. 

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. 64/2020 (റ ാവ്വാഴ്ച)                                                                                           തീയ്യതി:27.10.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവ നം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: തടങ്ങളില് ഈര്പ്പം നിലനിര്പ്തുന്നതിനാതിന  ി തതങ്ങിതെ ചുവട്ടില് നിന്നതിനാു മൂന്നതിനാു മീറ്റര്പ് 

അകലതില് വരികള്ക്കിട ില് ച ല് കീറിയ  , ഓയര  തതങ്ങിതെ കടകു ചുറ്റും തടി ില് നിന്നതിനാും രണ്ടു മീറ്റര്പ് 

അകലതില് വട്ടതില് ച ലുകള്ക് എടുയത , അതില് ചകിരികള്ക് നിരതി  യേഷം മണ്ണിട്ട ്മൂട ം. 
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കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


