
 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 18.09.2021 19.09.2021 20.09.2021 21.09.2021 22.09.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ) 10 10 10 10 10 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 32 32 32 32 32 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 24 24 24 24 24 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 95 95 95 95 95 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 74 74 74 74 74 

കാറ്റിന്ററ വേഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 6 2 6 6 8 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 290 290 290 290 290 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   7 8 7 7 7 

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിൻറെ പ്രവചനമനുസരിച്ചു ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ  നനരിയ  മഴയ്ക ്

സാധ്യത . കൂടിയ താരനില 32oC വറരയുും കുെഞ്ഞ താരനില 24oC വറരയുും പ്രതീക്ഷികുന്നു. 

വിളകൾ ര ാഗ കീടങ്ങൾ കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

റനല്ല് 

ബാക്റീരിയൽ 

ഓലകരിച്ചിൽ 

ഞാറടിയിൽ ബാക്റീരിയൽ ഓലകരിച്ചിൽ നരാഗും കാണാൻ 

സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മുൻകരുതലായി 20 പ്ഗാും രച്ചച്ചാണകും 

ഒരു ലിറർ റവള്ളത്തിൽ കലകി തളികുക. ഞാെു രെിച്ചു 

നടുനപാൾ ഞാെുകൾ സയുന ാനമാണാസ് 20 പ്ഗാും ഒരു ലിറർ 

റവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ കലകിയ ലായനിയിൽ മുകി 

വച്ച നേഷും നടുക. നരാഗും അധ്ികരികുകയാറണങ്കിൽ 2 പ്ഗാും 

സ്റപ്ടര്നറാസസക്ലിൻ 10 ലിറർ റവള്ളത്തിൽ കലകി തളിച്്ച 

റകാടുകുക. ഞാെു രെിച്ചു നട്ടതിനു നേഷും റനൽപ്പാടങ്ങളിൽ 

ബാക്റീരിയൽ ഓലകരിച്ചിൽ നരാഗും പ്േദ്ധയിൽറപ്പട്ടാൽ ഒരു 

ഏകെിന് 2 കിനലാപ്ഗാും ബ്ലീച്ചിങ് രൗ ർ കിഴിറകട്ടി രാടറത്ത 

റവള്ളറകട്ടിൽ ഇട്ടുറകാടുകുക. 

തണ്ടുതുരപ്പൻ 

റനല്ലിറല തണ്ടുതുരപ്പറന നിയപ്ന്ത്ികുന്നതിനായി 

സപ്ടനകാപ്ഗമ്മ ജാനരാണികത്തിന്റെ മുട്ടകാർ ുകൾ ഒരു 

ഏകെിന് 2cc എന്ന കണകിൽ ഞാെു രെിച്ചു നട്ടു ഒരാഴ്ചക് 

നേഷും സ്ഥാരികുക. 

രക ള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല 

ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യുണിറ്റ ്

കൃഷി വിജ്ഞാന രകന്ദ്രം, പാലക്കാട ്

ര ാൺ: 0466 2212279   ഇമെയിൽ: kvkpalakkad@kau.in 

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ഉപരേശക ബുള്ളറ്റിൻ 

രക ള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുമടയും ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്മെയും പാലക്കാട ്ജില്ല                

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിന്മെയും രക ള കൃഷിവകുപ്പിന്മെയും സഹകരണവതാറട തയ്യാറാക്കുന്നത.് 

എ.എ.എസ്.73/2021 (മവള്ളിയാഴ്ച)                                                                                                            തീയ്യതി: 17.09.2021 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവചനം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: കൃഷിയിടങ്ങളിൽ റവള്ളും റകട്ടി നിന്നാൽ ചുവടു അഴുകിനരാകുകയുും നരാഗങ്ങൾ വരാൻ 

സാധ്യതയുള്ളതിനാലുും നല്ല രീതിയിൽ നീർവാർച്ച സൗകരയങ്ങൾ ഒരുകുക. മഴകാലത്തു വിളകൾകുണ്ടാകുന്ന 

റകാപുണകും തടയുന്നതിനായി 1% വീരയമുള്ള നബാർന ാ മിപ്േിതും മഴയുറട ഇടനവളകളിൽ തളിച്ച് റകാടുകുക. 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 



 

റതങ്ങ് റചന്നീറരാലിപ്പ്  

റതങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റചന്നീറരാലിപ്പ്  നരാഗും തടയുന്നതിനായി 

നരാഗ ഭാഗങ്ങൾ വൃത്തിയാകി 5% വീരയമുള്ള 

റെക് സാറകാണനസാൾ ലായനി നതച്ചുറകാടുകുക. ഒപ്പും 2ml 

ഒരു ലിറർ റവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ ചുവട്ടിലുും ഒഴിച്്ച 

റകാടുകുക. 

പയർ മുഞ്ഞ 

രയെിറല മുഞ്ഞറയ നിയപ്ന്ത്ികുന്നതിനായി ആഴ്ചയിൽ 

ഒരികൽ 2 % വീരയമുള്ള നവറപ്പണ്ണ റവളുത്തുള്ളി മിപ്േിതും 

തളികുക. അറല്ലങ്കിൽ 20 പ്ഗാും ലകാനിസീലിയും ലകാനി എന്ന 

മിപ്ത കുമിൾ ഒരു ലിറർ റവള്ളത്തിൽ കലകി തളികുക. 


