
 

 

 

 

 

 

 

 

              04.09.2021 05.09.2021 06.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 

മഴ (മ    മ    ) 10 5 10 20 20 

            (oC) 31 31 31 31 31 

            (oC) 24 24 24 24 24 

                  (%) 95 95 95 95 95 

                  (%) 80 80 80 80 80 

              (     മ   / മ     ) 4 5 6 6 6 

             (     ) 270 270 270 270 270 

 മ        (   )   6 4 5 6 6 

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിൻററ പ്രവചനമനുസരിച്ചു ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ   മ  മ    

മഴ           . കൂടിയ താരനില 31
o
C വറരയുും കുറഞ്ഞ താരനില 24

o
C വറരയുും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു 

                                 

     

  

ബാക്റീരിയൽ 

ഓലകരിച്ചിൽ 

രരാഗും 

ഞാറടിയിൽ ബാക്റീരിയൽ ഓലകരിച്ചിൽ രരാഗും 

കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മുൻകരുതലായി 20 

പ്ഗാും രച്ചച്ചാണകും ഒരു ലിറർ റവള്ളത്തിൽ കലക്കി 

തളിക്കുക. ഞാറു രറിച്ചു നടുരപാൾ ഞാറുകൾ 

സയുര ാരമാണാസ് 20 പ്ഗാും ഒരു ലിറർ റവള്ളത്തിൽ 

എന്ന രതാതിൽ കലക്കിയ ലായനിയിൽ മുക്കി വച്ച 

രശഷും നടുക. രരാഗും അധ്ികരിക്കുകയാറണങ്കിൽ 2 

പ്ഗാും സ്റപ്ടര്രറാസസക്ലിൻ 10 ലിറർ റവള്ളത്തിൽ 

കലക്കി തളിച്്ച റകാടുക്കുക..  

                      

                          

                ,         

    : 0466 2212279         : kvkpalakkad@kau.in 

                            

                                                                                   

                                                                       . 
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            ങ്ങ : സ് രപ്രയിങ്ങുും വളപ്രരയാഗവുും കഴിവതുും റതളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ മാപ്തും 

റചയ്യുക. കീട രരാഗ സാധ്യത കൂടിയ സാഹചരയമായതിനാൽ കൃതയമായി വിളകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയുും 

തുടക്കത്തിൽ തറന്ന അവറയ നിയപ്ന്ത്ിക്കാൻ പ്ശമിക്കുകയുും റചയ്യുക. കീടരരാഗ നിയപ്ന്ത്ണും സമീരത്തുള്ള 

കർഷകർ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂറട റചയ്യുന്നത് വീണ്ുും രരാഗും ബാധ്ിക്കുന്നതു ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുും. 

 
                



   

മുഞ്ഞ 

റനൽപ്പാടങ്ങളിൽ മുഞ്ഞയുറട ആപ്കമണും 

കണ്ുവരുന്നുണ്്. ആപ്കമണും കുറയ്ക്കാനായി ഇടവിട്്ട 

റവള്ളും കയറി ഇറക്കുക. ഒരു ഏക്കറിന് 75 കിരലാപ്ഗാും 

അറക്കറപ്പാടി, 3 ലിറർ മറെെ അറല്ലങ്കിൽ എൻജിൻ 

ഓയിൽ എന്നിവയുറട മിപ്ശിതും രാടത്തു 

ഇട്ടുറകാടുക്കുക. അറല്ലങ്കിൽ ഒരു ഏക്കറിന് 60 

കിരലാപ്ഗാും എന്ന കണക്കിൽ രവപ്പിൻ രിൊക്ക ്

രചർത്ത് റകാടുക്കുക. രരാഗും അധ്ികരിക്കുന്ന 

സാഹചരയത്തിൽ അസരേറ് എന്ന കീടനാശിനി ഒരു 

ലിററിന് 1.6 പ്ഗാും എന്ന രതാതിൽ കലക്കി തളിച്്ച 

റകാടുക്കുക.   

രരാളരരാഗും 

റനൽപ്പാടങ്ങളിൽ റനൽറച്ചടിറയ ബാധ്ിക്കുന്ന 

രരാളരരാഗും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്്. രാടങ്ങളിൽ 

റനൽറച്ചടിയുറട കടഭാഗത്തു നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന 

റരാള്ളിയ രരാലുള്ള രാടുകളാണ് ഈ രരാഗത്തിൻററ 

ലക്ഷണും. ഓലയുറട രരാളയുറട മുകളിൽ കാണുന്ന 

ഈ രാടുകൾ രരാഗും അധ്ികരിക്കുരപാൾ 

ഇലകളിരലക്കു വയാരിക്കുകയുും ഇലകൾ കരിഞ്ഞു 

രരാകുകയുും റചയ്യുന്നു. ഈ രരാഗും 

ബാധ്ിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായി 

സപ്ടരക്കാറ ർമ ഏക്കറിന് ഒരു കിരലാ എന്ന 

കണക്കിൽ ഞാറു രറിച്ചുനട്ടു ഒരാഴ്ചക്്ക രശഷും 

സജവവളവുമായി കലർത്തി രാടത്തു 

ഇട്ടുറകാടുക്കാും. കൂടാറത രറിച്ചു നട്ടു ഒരു 

മാസത്തിനു രശഷും ഇത് 10 പ്ഗാും ഒരു ലിററിന് എന്ന 

രതാതിൽ തളിച്്ച റകാടുക്കുക. രരാഗും 

അധ്ികരിക്കുന്ന സാഹചരയത്തിൽ 

റപ്രാരിറകാണരസാൾ 1 ml ഒരു ലിറർ റവള്ളത്തിൽ 

എന്ന രതാതിൽ തളിച്ചുറകാടുക്കാവുന്നതാണ്. 

   റവണ് 
തണ്് 

തുരപ്പൻ 

റവണ്യിൽ കാണറപ്പടുന്ന തണ്് തുരപ്പറെ 

ആപ്കമണും നിയപ്ന്ത്ിക്കുന്നതിനായി 5% വീരയമുള്ള 

രവപ്പിൻകുരു സത്ത് 10 ദിവസും ഇടവിട്്ട  തളിച്ചു 

റകാടുക്കാവുന്നതാണ്. അറല്ലങ്കിൽ  ബാസ്സിലസ് 

തുറിഞ്ചിയൻസിസ് രോർമുരലഷനുകൾ  ശർക്കര 

കൂടി രചർത്ത് ഉരരയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. 


