
 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 01.09.2021 02.09.2021 03.09.2021 04.09.2021 05.09.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 5 5 20 20 20 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 30 30 30 30 31 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 24 25 25 25 24 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 95 95 95 95 95 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത  (%) 80 80 80 80 80 

കാറ്റിന്ററ വേഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 4 6 4 4 5 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 90 270 270 270 270 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   6 6 6 6 6 

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിൻറെ പ്രവചനമനുസരിച്ചു ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ   മിതമായ  മഴയക്് 

സാധ്യത . കൂടിയ താരനില 30oC വറരയുും കുെഞ്ഞ താരനില 24oC വറരയുും പ്രതീക്ഷികുന്നു. 

വിളകൾ ര ാഗ കീടങ്ങൾ കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

റതങ്ങ്   മഹാളി 

അന്ത്രീക്ഷ ഈർപ്പും കൂടിയ സാഹചരയമായതിനാൽ കമുകിലുും 

റതങ്ങിലുും മഹാളി രരാഗും കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 

അടയ്കയുറടയുും മച്ചിങ്ങയുറടയുും റതാപ്പി ഭാഗത്തു നിന്ന് 

ചീഞ്ഞു വരുകയുും അത് റതാപ്പി ഭാഗത്തു നിന്ന് രവർറരട്ടു 

അടർന്നു വീഴുകയുും റചയ്യുന്നു. ഇങ്ങറന വീഴുന്ന അടകയുറട 

അറല്ലങ്കിൽ മച്ചിങ്ങയുറട ഉൾഭാഗും മുഴുവനായുും 

ചീഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുും. ഈ രരാഗും തടയുന്നതിനായി രകാപ്പർ ഓക്സി 

രലാറെഡ് 3 പ്ഗാും ഒരു ലിറ്റർ റവള്ളത്തിൽ എന്ന രതാതിൽ 

തളിച്്ച റകാടുകാവുന്നതാണ്. 

റേള്ളരിേർ

ഗ്ഗ േിളകൾ   
മൃദുരരാമപ്പൂപ്പൽ 

മഴകാലങ്ങളിൽ റവള്ളരിവർഗ്ഗ വിളകളിൽ വരാൻ 

സാധ്യതയുള്ള രരാഗമാണ് മൃദുരരാമപ്പൂപ്പൽ. രരാഗും  

പ്രദ്ധയിൽറപ്പട്ടാൽ റപ്രാരിറനബ് 70 WP 2.5 പ്ഗാും ഒരു ലിറ്റർ 

റവള്ളത്തിൽ അറല്ലങ്കിൽ മാരങ്കാറസബ് 75 WP 3  പ്ഗാും ഒരു ലിറ്റർ 

റവള്ളത്തിൽ എന്ന രതാതിൽ തളിച്്ച 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. 68/2021 (മ ാവ്വാഴ്ച)                                                                                                             തീയ്യതി: 31.08.2021 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവ നം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: സ് രപ്രയിങ്ങുും വളപ്രരയാഗവുും കഴിവതുും റതളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽ മാപ്തും 

റചയ്യുക. കീട രരാഗ സാധ്യത കൂടിയ സാഹചരയമായതിനാൽ കൃതയമായി വിളകൾ നിരീക്ഷികുകയുും 

തുടകത്തിൽ തറന്ന അവറയ നിയപ്ന്ത്ികാൻ പ്രമികുകയുും റചയ്യുക. 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 



 

പച്ചക്കറി   േളദ്പവയാഗം 

രച്ചകെികളിൽ റപ്ടരകാറഡർമ സമ്പുഷ്ടമായ 

റജവവളരത്താറടാപ്പും എല്ലുറരാടി, രവപ്പിൻരിണ്ണാക് എന്നിവ 

രചർത്ത മിപ്രിതും ഒരു റസന്െിന് 50 കിരലാപ്ഗാും എന്ന രതാതിൽ 

അടിവളമായി രചർത്ത്റകാടുകുക. ജീവാണു വളങ്ങളായ 

അരസാസ്റരെില്ലും, വാും എന്നിവയിൽ ഏറതങ്കിലുും ഒരാഴച 

ഇടവിട്്ടരച്ചകെികളിൽ തളിച്്ചറകാടുകുന്നത് ഉചിതും. 

വകാഴിേളർ

തൽ 
- 

കൂടുകളുറട തെയിൽ റവള്ളും നനയുന്നതുും ഈർപ്പും തങ്ങി 

നിൽകുന്നതുും രരാഗാണുകളുറട വർദ്ധനവിന്കാരണമാകുും. 

തെയിറല വിരിപ്പിൽ ഈർപ്പും തട്ടുരമ്പാൾ രുെത്തുവരുന്ന 

അരമാണിയ വാതകും രകാഴിയുറട ആരരാഗയത്തിനു 

ഹാനികരമാണ്. അതുറകാണ്ടു വിരിപ്പ് ഇടയ്കിറട ഇളകി 

റകാടുത്തു ഈർപ്പും അകറ്റുവാൻ പ്രദ്ധികണും. 


