
 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 21.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 24.09.2021 25.09.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ) 5 4 3 3 4 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 34 33 33 33 33 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 25 25 24 24 24 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 90 90 90 90 90 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 63 63 63 63 63 

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

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 250 250 250 250 250 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   7 6 5 6 7 

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിൻറെ പ്രവചനമനുസരിച്ചു ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ  നനരിയ  മഴയ്ക ്

സാധ്യത . കൂടിയ താരനില 34oC വറരയുും കുെഞ്ഞ താരനില 24oC വറരയുും പ്രതീക്ഷികുന്നു. 

വിളകൾ ര ാഗ കീടങ്ങൾ കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

റനല്്ല 

േളദ്പവയാഗം 

റനല്ലിന് ഒരു ഏകെിന് 140 കിനലാ എന്ന നതാതിൽ കുമ്മായും ഇട്ടു 10 

ദിവസത്തിന്നേഷും അടിവളും നന്നായി നചർത്ത്റകാടുകുക. മണ്ണ്  

രരിനോധ്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നവണും രാസവളങ്ങൾ  റകാടുകാൻ. 

റരാതു  േുരാർേ അനുസരിച്ചു  മധ്യകാല മൂപ്പുള്ള ഇനങ്ങൾക് 

അവസാനറത്ത രൂട്ടിന്റെ സമയത്തു 90 കിനലാ രാജ് ന ാസ്, 40 കിനലാ 

യൂെിയ, 15 കിനലാ റരാട്ടാഷ് എന്നിവ ഒരു ഏകെിന്  എന്ന നതാതിൽ  

അടിവളമായി നൽകാും. റവള്ളും നിയപ്ന്ത്ികാൻ കഴിയാത്ത 

രാടങ്ങളിൽ ഞാെു രെിച്ചു നട്ടു 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ വളങ്ങൾ 

നൽകാവുന്നതാണ്. 

മുഞ്ഞ 

റനൽപ്പാടങ്ങളിൽ മുഞ്ഞയുറട ആപ്കമണും കണ്ടുവരുന്നുണ്്ട. 

ആപ്കമണും കുെയ്കാനായി ഇടവിട്ട ് റവള്ളും കയറ്റി ഇെകുക. ഒരു 

ഏകെിന് 75 കിനലാപ്ഗാും അെകറപ്പാടി, 3 ലിറ്റർ മറണ്ണണ്ണ അറല്ലങ്കിൽ 

എൻജിൻ ഓയിൽ എന്നിവയുറട മിപ്േിതും രാടത്തു ഇട്ടുറകാടുകുക. 

അറല്ലങ്കിൽ ഒരു ഏകെിന് 60 കിനലാപ്ഗാും എന്ന കണകിൽ നവപ്പിൻ 

രിണ്ണാക് നചർത്ത ് റകാടുകുക. നരാഗും അധ്ികരികുന്ന 

സാഹചരയത്തിൽ അസന റ്റ് എന്ന കീടനാേിനി ഒരു ലിറ്റെിന് 1.6 പ്ഗാും 

എന്ന നതാതിൽ കലകി തളിച്ച് റകാടുകുക. 

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.74/2021 (മ ാവ്വാഴ്ച)                                                                                                            തീയ്യതി: 21.09.2021 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവ നം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: കൃഷിയിടങ്ങളിൽ റവള്ളും റകട്ടി നിന്നാൽ ചുവടു അഴുകിനരാകുകയുും നരാഗങ്ങൾ വരാൻ 

സാധ്യതയുള്ളതിനാലുും നല്ല രീതിയിൽ നീർവാർച്ച സൗകരയങ്ങൾ ഒരുകുക. മഴകാലത്തു വിളകൾകുണ്ടാകുന്ന 

റകാമ്പുണകും തടയുന്നതിനായി 1% വീരയമുള്ള ന ാർന ാ മിപ്േിതും മഴയുറട ഇടനവളകളിൽ തളിച്ച് റകാടുകുക. 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 



 

വാഴ േളദ്പവയാഗം 

വാഴനത്താട്ടങ്ങളിൽ മണ്ണിൽ നനവുറണ്ടന്നു ഉെപ്പുവരുത്തി 

രി.ജി.രി.ആർ.മിക്സ് I (കുഴി ഒന്നിന് 50-100 പ്ഗാും) അഞ്ചു കിനലാപ്ഗാും 

ജജവവളവുമായി കലർത്തി നൽകാവുന്നതാണ്. കടലപ്പിണ്ണാക് ഒരു 

കിനലാപ്ഗാും വച്ച ് നൽകുന്നത് വാഴയ്ക് അനുനയാജയമാണ്. നവപ്പിൻ 

രിണ്ണാക് രല തവണയായി നൽകുന്നത് വഴി കീടനിയപ്ന്ത്ണവുും 

സാധ്യമാകുും. നട്ടു 3,6,9,10 മാസമായ വാഴകളിൽ രഞ്ചഗവയും (3%) 

ഇലകളിൽ തളിച്ച് റകാടുകാവുന്നതാണ്. ജജവവളങ്ങൾ വാഴ നട്ടു 

രണ്ടാും മാസവുും നാലാും മാസവുും തുലയ തവണകളായി നൽകാും. 

രയെുവർഗ്ഗ വിളകൾ ഇടസ്ഥലത്തു വിതച്ചു 40 ദിവസും ആകുനമ്പാൾ 

മണ്ണിൽ നചർത്ത് റകാടുകുക. ഇവറയല്ലാും വളർച്ചയുും കീടനരാഗ 

പ്രതിനരാധ്വുും തവരിതറപ്പടുത്തുന്നു. 

റതങ്ങ് റചന്നീറരാലിപ്്പ  

റതങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റചന്നീറരാലിപ്്പ  നരാഗും തടയുന്നതിനായി നരാഗ 

ഭാഗങ്ങൾ വൃത്തിയാകി 5% വീരയമുള്ള റഹക് സാറകാണനസാൾ 

ലായനി നതച്ചുറകാടുകുക. ഒപ്പും 2ml ഒരു ലിറ്റർ റവള്ളത്തിൽ എന്ന 

നതാതിൽ ചുവട്ടിലുും ഒഴിച്ച് റകാടുകുക. 

മാേ് റകാമ്പുണകും 

മഴ മാെുന്ന സമയങ്ങളിൽ മാവിൽ റകാമ്പുണകും ഉണ്ടാകാൻ 

സാധ്യതയുണ്്ട. ഈ ലക്ഷണും കാണുന്ന മാവുകളിൽ നകാപ്പർ ഓക്സി 

നലാജെ ് 3 പ്ഗാും ഒരു ലിറ്റർ റവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ കലകി 

തളിച്ച് റകാടുകുക. 


