
 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 04.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 07.08.2021 08.08.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 5 10 11 8 10 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 31 30 30 30 30 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 24 23 23 23 25 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 94 94 94 94 94 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത  (%) 70 70 70 70 70 

കാറ്റിന്ററ വേഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 8 10 10 10 10 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 250 250 250 250 250 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   7 7 8 8 8 

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിൻറെ പ്രവചനമനുസരിച്ചു ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ  നനരിയ  മഴയ്ക് 

സാധ്യത . കൂടിയ താരനില 31oC വറരയുും കുെഞ്ഞ താരനില 23oC വറരയുും പ്രതീക്ഷികുന്നു. 

വിളകൾ ര ാഗ കീടങ്ങൾ കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

റനല്ല ്

ബാകറ്ീരിയൽ 

ഓലകരിച്ചിൽ 

റനൽപ്പാടങ്ങളിൽ ബാകറ്ീരിയൽ ഓലകരിച്ചിൽ നരാഗും 

കണ്ടുവരുന്നുണ്്ട. നരാഗും പ്രദ്ധയിൽറപ്പട്ടാൽ ഒരു ഏകെിന ് 2 

കിനലാപ്ഗാും ബ്ലീച്ചിങ ് രൗഡർ കിഴിറകട്ടി രാടറത്ത 

റവള്ളറകട്ടിൽ ഇട്ടുറകാടുകുക. നരാഗും 

അധ്ികരികുകയാറെങ്കിൽ 2 പ്ഗാും സ്റപ്ടര്നറാസസക്ലിൻ 10 

ലിറർ റവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ കലകി തളിച്്ച 

റകാടുകുക. 

നരാളനരാഗും റനൽപ്പാടങ്ങളിൽ റനൽറച്ചടിറയ ബാധ്ികുന്ന നരാളനരാഗും 

കണ്ടുവരുന്നുണ്്ട. രാടങ്ങളിൽ റനൽറച്ചടിയുറട കടഭാഗത്ത  ു

നിന്്ന തുടങ്ങുന്ന റരാള്ളിയ നരാലുള്ള രാടുകളാെ് ഈ 

നരാഗത്തിൻറെ ലക്ഷെും. ഓലയുറട നരാളയുറട മുകളിൽ 

കാെുന്ന ഈ രാടുകൾ നരാഗും അധ്ികരികുനപാൾ 

ഇലകളിനലകു വയാരികുകയുും ഇലകൾ കരിഞ്ഞു 

നരാകുകയുും റചയ്യുന്നു. ഈ നരാഗും ബാധ്ികാതിരികാനുള്ള 

മുൻകരുതലായി സപ്ടനകാറഡർമ ഏകെിന ് ഒരു കിനലാ എന്ന 

കെകിൽ ഞാെു രെിച്ചുനട്ടു ഒരാഴ്ചക ് നരഷും 

സജവവളവുമായി കലർത്തി രാടത്തു ഇട്ടുറകാടുകാും. 

കൂടാറത രെിച്ചു നട്ടു ഒരു മാസത്തിനു നരഷും ഇത് 10 പ്ഗാും ഒരു 

ലിറെിന് എന്ന നതാതിൽ തളിച്്ച റകാടുകുക. നരാഗും 

അധ്ികരികുന്ന സാഹചരയത്തിൽ റപ്രാരിറകാെനസാൾ 1 ml 

ഒരു ലിറർ റവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ 

രക ള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല 

ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യുണിറ്റ ്

കൃഷി വിജ്ഞാന രകന്ദ്രം, പാലക്കാട് 

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 തയ്യാറാക്കുന്നത്. 

എ.എ.എസ്. 60/2021 (റചാവ്വാഴ്ച)                                                                                                                 തീയ്യതി: 03.08.2021 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവചനം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: മഴ മെകളിലുും നരാളിഹൗസുകളിലുമുള്ള അമിത ജലാുംരും നരാഗ സാധ്യത 

കൂട്ടുന്നതിനാൽ നിയപ്ന്ത്ിതമായ അളവിൽ നന തുടരുന്നതാെ് ഉചിതും. 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 



 

തളിച്ചുറകാടുകാവുന്നതാെ്. 

റവണ്ട ഇലപ്പുള്ളി നരാഗും റവണ്ടയിൽ ഇലപ്പുള്ളി നരാഗും കണ്ടുവരുന്നുണ്്ട. ഇത് 

നിയപ്ന്ത്ികുന്നതിനായി സപ്ടനകാറഡർമ 20 പ്ഗാും ഒരു ലിറർ 

റവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ തളിച്്ച റകാടുകുക. നരാഗും 

മൂർച്ഛികുകയാറെങ്കിൽ മാനങ്കാറസബ് 3 പ്ഗാും ഒരു ലിറർ 

റവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ കലകി തളിച്ചുറകാടുകുക. 

ചീര ഇലപ്പുള്ളി നരാഗും ചുവന്ന ചീരയിൽ ഇലപ്പുള്ളി നരാഗും കണ്ടുവരുന്നുണ്്ട. ഇവറയ 

നിയപ്ന്ത്ികുന്നതിനായി, 40 പ്ഗാും രാൽകായും 10 ലിറർ 

റവള്ളത്തിൽ ലയിപ്പികുക. ഇതിൽ 8 പ്ഗാും നസാഡാറരാടിയുും 

32 പ്ഗാും മഞ്ഞൾറപ്പാടിയുും നചർത്തുണ്ടാകിയ മിപ്രിതും 

കലകുക. ഈ ലായനി ഇലകളുറട ഇരുവരത്തുും എത്തുന്ന 

വിധ്ും ഇടനവളകളിൽ തളിച്ചുറകാടുകുക. 

രച്ചചീരയിനങ്ങളുമായി ഇടകലർത്തി നടുക. നനയക്ുനപാൾ 

റവള്ളും ഇലയക് ് മുകളിൽ വീഴാറത ചുവട്ടിൽ 

ഒഴിച്ചുറകാടുകാൻ പ്രദ്ധികുക. മണ്ണിൽ സപ്ടനകാറഡർമ 

നചർത്തു റകാടുകുക. 


