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              27.10.2021 28.10.2021 29.10.2021 30.10.2021 31.10.2021 

മഴ (മ    മ    ) 70 70 40 20 20 

            (
o
C) 32 32 32 32 33 

            (
o
C) 24 24 24 25 25 

                  (%) 96 96 96 96 96 

                  (%) 69 69 69 69 69 

              (     മ   / മ     ) 2 2 2 2 4 

             (     ) 180 50 70 110 50 

 മ        (   )   8 8 8 7 7 

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിൻററ പ്രവചനമനുസരിച്ചു  2021          25                   ഴ   

മ     മഴ        . ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ                മഴയ്ക് സാധ്യത . കൂടിയ താരനില 32
o
C 

വറരയുും കുറഞ്ഞ താരനില 24
o
C വറരയുും പ്രതീക്ഷികുന്നു. 

            ങ്ങ :  ഴ                                                             . 

                                                                                        

 ഴ                      . 

                

    
     

      
                

     പരാളപരാഗും റനൽപ്പാടങ്ങളിൽ പരാളപരാഗും കണ്ടുവരുന്നുണ്്ട. റനൽറച്ചടിയുറട കടഭാഗത്തു നിന്്ന തുടങ്ങുന്ന 

റരാള്ളിയ പരാലുള്ള രാടുകളാണ് ഈ പരാഗത്തിൻററ ലക്ഷണും. ഓലയുറട പരാളയുറട മുകളിൽ 

കാണുന്ന ഈ രാടുകൾ ഇലകളിപലകു വയാരികുകയുും ഇലകൾ കരിഞ്ഞു പരാകുകയുും 

റചയ്യുന്നു. മുൻകരുതലായി ട്പ്ടപകാറെർമ ഏകറിന് ഒരു കിപലാ എന്ന കണകിൽ ഞാറു 

രറിച്ചുനട്ടു ഒരാഴ്ചക് പശഷും ട്ജവവളവുമായി കലർത്തി രാടത്തു ഇട്ടുറകാടുകാും. കൂടാറത 

രറിച്ചു നട്ടു ഒരു മാസത്തിനു പശഷും ഇത് 10 പ്ഗാും ഒരു ലിറ്ററിന് എന്ന പതാതിൽ തളിച്ച് റകാടുകുക. 

പരാഗും അധ്ികരികുന്ന സാഹചരയത്തിൽ റപ്രാരിറകാണപസാൾ 1 ml ഒരു ലിറ്റർ റവള്ളത്തിൽ 

എന്ന പതാതിൽ തളിച്ചുറകാടുകാവുന്നതാണ.് 

ബാക്റ്റീരിയൽ 

ഓലകരിച്ചിൽ 

ഞാറ്റടിയിൽ ബാകറ്്റീരിയൽ ഓലകരിച്ചിൽ പരാഗും കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ 

മുൻകരുതലായി 20 പ്ഗാും രച്ചച്ചാണകും ഒരു ലിറ്റർ റവള്ളത്തിൽ കലകി തളികുക. രറിച്ചു 

നടുപപാൾ ഞാറുകൾ സയുപൊപമാണാസ് 20 പ്ഗാും ഒരു ലിറ്റർ റവള്ളത്തിൽ കലകിയ ലായനിയിൽ 

മുകി വച്ച പശഷും നടുക. പരാഗും അധ്ികരികുകയാറണങ്കിൽ 2 പ്ഗാും സറ്പ്ടര്പറ്റാട്സക്ലിൻ 10 

ലിറ്റർ റവള്ളത്തിൽ കലകി തളിച്ച് റകാടുകുക. ഞാറു രറിച്ചു നട്ടതിനു പശഷും പരാഗും 

പ്ശദ്ധയിൽറപ്പട്ടാൽ ഒരു ഏകറിന് 2 കിപലാപ്ഗാും ബ്ലീച്ചിങ് രൗെർ കിഴിറകട്ടി രാടറത്ത 

റവള്ളറകട്ടിൽ ഇട്ടുറകാടുകുക. 

         

         

 തണ്ടുതുരപ്പറന നിയപ്ന്ത്ികുന്നതിനായി ട്പ്ടപകാപ്ഗമ്മ ജാപരാണികത്തിന്ററ മുട്ടകാർെുകൾ 

ഒരു ഏകറിന് 2cc എന്ന കണകിൽ ഞാറു രറിച്ചു നട്ടു ഒരാഴ്ചക് പശഷും 

സ്ഥാരികുക(ട്പ്ടപകാപ്ഗമ്മ മുട്ടകാർെ് ഏകറിന് 2 കാർെ് 20 കഷ്ണും, 5 റസൻറ്റിനു 1 കഷ്ണും). 

ശലഭറത്ത റനലറ്ചടിയിൽ കണ്ടുതുടങ്ങിയാൽ കാർടാര് ട്ഹപപ്ൊപക്ലാട്റെ ് എന്ന തരി 

രൂരത്തിലുള്ള കീടനാശിനി ഒരു ഏകറിന് 5 കിപലാ പ്ഗാും എന്ന പതാതിൽ        

                                                          ഇട്ടു റകാടുകുക. 

 ഇലചുരുട്ടിപ്പുഴുവിന്ററ ആപ്കമണ     മുൻകരുതലായി രറിച്ചു നട്ടു മൂന്നാമറത്ത ആഴ്ച മുതൽ 

ട്പ്ടപകാപ്ഗമ്മ ട്കപലാണിസ്ന്ററ മുട്ടകാർെുകൾ 5 ആഴ്ച തുടർച്ചയായി ഏകറിന് 2cc എന്ന 

കണകിൽ വച്ചുറകാടുകുക. ആപ്കമണും പ്ശദ്ധയിൽറപ്പട്ടാൽ ബാസിലസ്സ് തുറിഞ്ചിയൻസി 

സിൻററ അനുപയാജയമായ പ ാർമുപലഷൻ 1g ഒരു ലിറ്റർ റവള്ളത്തിൽ എന്ന പതാതിൽ ശർകര 

പചർത്്ത തളികുക. 

                                                                        

SC എന്ന കീടനാശിനി 3ml/10L റവള്ളത്തിൽ എന്ന പതാതിൽ തളിച്ചുറകാടുകാവുന്നതാണ്.  OR 

              20 WG 50g                                 39.35 SC     

       30ml എന്ന പതാതിൽ തളിച്ചുറകാടുകാവുന്നതാണ.് 

  ഴ സിഗപട്ടാക വാഴയിറല സിഗപട്ടാക പരാഗത്തിറനതിറര 20 പ്ഗാും സയൂപൊറമാണാസ ്ഒരു ലിറ്റർ റവള്ളത്തിൽ 

കലർത്തി തളിച്ച ്റകാടുകുക. പരാഗും മൂർഛികുന്ന അവസ്ഥയിൽ 1 ml റപ്രാരിറകാണാപസാൾ 

ഒരു ലിറ്റർ റവള്ളത്തിൽ എന്ന പതാതിൽ റതളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽതളിച്ച ്റകാടുകുക 

     

     

                                                          

               .     ഴ                                             

                               . 

                      

                          

                ,         
    : 0466 2212279     മ   : kvkpalakkad@kau.in 

                            

         


