
 

കേരള ോർഷിേ സർവ്വേലാശാലയുടെയുും ഇന്ത്യൻ ോലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്ടെയുും പാലക്കാെ ്ജില്ല                

ോർഷിേ ോലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിന്ടെയുും കേരള േൃഷിവേുപ്പിന്ടെയുും സഹേരണകത്താടെ തയ്യാൊക്കുന്നത്. 
എ.എ.എസ്. 79/2022  (ട ാവ്വാഴ്ച)                                                                                                        തീയ്യതി: 04.10.2022 
അെുത്ത 5 ദിവസടത്ത ോലാവസ്ഥ പ്പവ നും 
ോലാവസ്ഥാ ഘെേങ്ങൾ 05.10.2022 06.10.2022 07.10.2022 08.10.2022 09.10.2022 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 3 2 1 0.5 0.5 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 32 32 33 33 33 

േുെഞ്ഞ താപനില (oC) 24 24 24 24 24 

േൂെിയ അന്ത്രീക്ഷ ആർപ്ദത (%) 97 97 97 97 97 

േുെഞ്ഞ അന്ത്രീക്ഷ ആർപ്ദത  (%) 70 70 70 70 70 

ോറ്റിന്ടെ കവഗത (േികലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 4 4 3 3 3 

ോറ്റിന്ടെ ദിശ (ഡിപ്ഗി) 230 230 320 230 250 

കമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   8 8 6 3 3 

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിൻറെ പ്രവചനമനുസരിച്ചു ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ   

കനരിയ മഴയക്്ക് സാധ്യത. കൂടിയ താരനില 33oC വറരയുും കുെഞ്ഞ താരനില 24oC വറരയുും 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

ടപാതു നിർകേശങ്ങൾ:      

• ജില്ലയിൽ താരതമ്യേന യഴ കുറവായതിനാൽ വവമ്കാൽ, ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ, തതമ്ങ്ങാലകൾ, 

ആവരണ വിളകൾ എന്നിവ ഉപമ്യാഗിച്ചു വിളകളിൽ രുതയിടൽ അവലുംബിച്ചു 

ജലസുംരക്ഷണും ഉെപ്പുവരുത്തുക.  

ോർഷിേ നിർകേശങ്ങൾ 

വിള കരാഗ േീെങ്ങൾ ോർഷിേ നിർകേശങ്ങൾ 

ടനല്ല്  
ബാക്റീരിയൽ 

ഓലകരിച്ചിൽ 

• റനൽപ്പാടങ്ങളിൽ ബാക്റീരിയൽ ഓലകരിച്ചിൽ 

രരാഗും കണ്ടുവരുന്നുണ്്ട.  

• രരാഗും പ്രദ്ധയിൽറപ്പട്ടാൽ ഒരു ഏക്കെിന് 2 

കിരലാപ്ഗാും ബ്ലീച്ചിങ് രൗഡർ കിഴിറകട്ടി രാടറത്ത 

റവള്ളറക്കട്ടിൽ ഇട്ടുറകാടുക്കുക.  

• രരാഗും അധ്ികരിക്കുകയാറണങ്കിൽ 2 പ്ഗാും 

സ്റപ്ടര്രറാസസക്ലിൻ 10 ലിറർ റവള്ളത്തിൽ എന്ന 

രതാതിൽ കലക്കി തളിച്ച് റകാടുക്കുക. 

ടതങ്ങ ്
ജല 

സംരക്ഷണം 

• തതങ്ങിൻതടങ്ങളിൽ ഈർപ്പും 

നിലനിർത്തുന്നതിനായി രച്ചരയാ ഉണങ്ങിയരതാ 

ആയ ചകിരി ഇട്ടു മൂടുന്നത് നല്ലതാണ്.  

• റതങ്ങിനറ്െ ചുവട്ടിൽ നിന്നു മൂന്നു മീറർ 

അകലത്തിൽ വരികള്ക്ക്കിടയിൽ ചാല് കീെിരയാ, 

ഓരരാ റതങ്ങിറെ കടക്കു ചുറുും തടിയിൽ നിന്നുും 

രണ്ടു മീറർ അകലത്തിൽ വട്ടത്തിൽ ചാലുകള്ക് 

എടുരത്താ, അതിൽ ചകിരികള്ക് നിരത്തിയ രരഷും 

മണ്ണിട്ട്  മൂടാും.  

• ചകിരിയുറട കുഴിഞ്ഞ ഉള്ക്ഭാഗും മുകളിരലക്ക ്

കേരള ോർഷിേ സർവ്വേലാശാല 

ജില്ലാ ോർഷിേ ോലാവസ്ഥ യുണിറ്റ ്

േൃഷി വിജ്ഞാന കേപ്രും, പാലക്കാെ് 
ക ാൺ0466 2212279   ഇടമയിൽ: kvkpalakkad@kau.in 

ോർഷിേ ോലാവസ്ഥ ഉപകദശേ ബുള്ളറ്റിൻ 

പാലക്കാെ് 



 

വരത്തക്ക വിധ്ത്തിലാണ് ചകിരി അടുരക്കണ്ടത്. 

ഇതിനു മുകളിൽ മണ്ണിട്ട്  മൂടണും.  

• ഇതിറെ ഗുണും 5-7 വർഷക്കാലും നിലനിൽക്കുും.  

• ചകിരിക്ക് രകരും ചകിരിരച്ചാർ റതങ്്ങ ഒന്നിന് 25 

കിരലാപ്ഗാും എന്ന രതാതിൽഓരരാ വർഷവുും 

തടത്തിൽ ഇട്ടു മൂടുന്നതുും ഈർപ്പും സുംരക്ഷിക്കാൻ 

ഉതകുും. 

വാഴ  സിഗാമ്ടാക 

• വാഴയിറല സിഗരട്ടാക്ക രരാഗത്തിറനതിറര 20 പ്ഗാും 

സയൂരഡാറമാണാസ ് ഒരു ലിറർ റവള്ളത്തിൽ 

കലർത്തി തളിച്ച് റകാടുക്കുക.  

• രരാഗും മൂർഛിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ 1 ml 

റപ്രാരിറകാണാരസാള്ക് ഒരു ലിറർ റവള്ളത്തിൽ 

എന്ന രതാതിൽ റതളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയിൽതളിച്ച ്

റകാടുക്കുക. 

േുരുമുളേ ് ദ്രുതവാടം 

• പ്ദുതവാട്ടും തടയുന്നതിനായി ചാണകവുും രവപ്പിൻ 

രിണ്ണാക്കുും രചർന്ന മിപ്രിതത്തിൽ 

വളർത്തിറയടുത്ത സപ്ടരക്കാഡർമ ഒരു മൂടിന് 5 kg 

എന്ന കണക്കിൽ തടത്തിൽ ഇട്ടു റകാടുക്കുക. 


