
 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 13.02.2021 14.02.2021 15.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 0 0 0 0 0 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 32 32 32 32 32 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 21 22 22 22 22 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 70 70 70 70 70 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത  (%) 30 30 30 30 30 

കാറ്റിന്ററ വേഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 14 8 8 6 4 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 90 140 140 140 140 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   4 2 3 5 7 

ജില്ലയിൽ വര ും ദിവസങ്ങളിൽ മഴയ്ക ള്ള സാധ്യത ക റവാണ്. കൂടിയ താപനില 32 oC വരരയ ും ക റഞ്ഞ 

താപനില 21 oC വരരയ ും ആകാൻ സാധ്യത. 

വിളകൾ ര ാഗ 

കീടങ്ങൾ 
കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

രനല്്ല തണ്ട ത രപ്പൻ രനല്ലിരല തണ്ട ത രപ്പരന നിയന്ത്രിക ന്നതിനായി ട്ന്ത്ടക്കാന്ത്രമ്മ 

ജാക്പാണികത്തിനര്റ മ ട്ടകാർഡ കൾ ഒര  ഏകറിന് 2cc എന്ന കണകിൽ 

ഞാറ  പറിച്ച  നട്ട  ഒരാഴ്ചക് ക്േഷും സ്ഥാപിക ക(ട്ന്ത്ടക്കാന്ത്രമ്മ മ ട്ടകാർഡ് 

ഏകറിന് 2 കാർഡ് 20 കഷ്ണും -5 രസൻറ്റിന  1 കഷ്ണും). േലഭരത്ത 

രനല്രെടിയിൽ കണ്ട ത ടങ്ങിയാൽ കാർടാപ് ട്ൈക്ന്ത്ഡാക്ലാട്റഡ് എന്ന 

തരി രൂപത്തില ള്ള കീടനാേിനി ഒര  ഏകറിന് 5 കിക്ലാ ന്ത്രാും എന്ന ക്താതിൽ 

ഇട്ട  രകാട ക ക. 

വാഴ പിണ്ടിപ്പ ഴ  പിണ്ടിപ്പ ഴ വിരെ ആന്ത്കമണും തടയ ന്നതിനായി 4 മ തൽ 5 മാസും ന്ത്പായമായ 

വാഴകളിൽ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ നീകും രെയ്തതിന  ക്േഷും 5% നന്മ, 50ml ഒര  

ലിറ്റർ എന്ന ക്താതിൽ ഇലകളില ും പിണ്ടിയില ും മ ഴ വനായി തളിച്ച  

രകാട കാവ ന്നതാണ്. വണ്ട കള രട ആന്ത്കമണും ന്ത്േദ്ധയിൽ 

രപട്ടിട്ട രണ്ടങ്കിൽ, ക്മന്മ 5 ml വീതും പിണ്ടിയിൽ ആന്ത്കമണും നടത്തിയതിന  

െ റ്റ മായി മൂന്ന  ഭാരങ്ങളിൽ ക ത്തി 

വക ക.പിണ്ടിപ്പ ഴ വിന്രറആന്ത്കമണുംക റകാൻബ്യ ക്വറിയബ്ാസിയാന 20 

g Lരവള്ളത്തിൽകലകിഇലകവിള കളിൽതളിച്ച്രകാട ക ക. വാഴയിൽ െളി 

ക്തച്ച പിടിപ്പിക ക. EPN 4 ഇലകവിള കളിൽ ഒരരണ്ണും വീതും വയ്ക ക  

രതങ്ങ ് വളന്ത്പക്യാരും നനയ ള്ള രതങ്ങ കൾക ള്ള രാസവളന്ത്പക്യാരും .രതരങ്ങാന്നിന് 200 g യൂറിയ 

,220g മസ്സൂറിക്പ്പാസ് ,350 g രപാട്ടാഷ ്

രക ള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല 

ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യുണിറ്റ ്

കൃഷി വിജ്ഞാന രകന്ദ്രം, പാലക്കാട് 

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

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ഉപരേശക ബുള്ളറ്റിൻ 

രക ള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുമടയും ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്മെയും പാലക്കാട് ജില്ല                

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിന്മെയും രക ള കൃഷിവകുപ്പിന്മെയും സഹകരണവതാറട 

തതതതതതതതതതതതതതതത. 
എ.എ.എസ്. 13/2021 (രവള്ളിയാഴ്ച)                                                                                                തീയ്യതി: 12.02.2021 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവചനം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: ബ്ാഷ്പീകരണക്താത് കൂടിയ സാൈെരയമായതിനാൽ വിളകൾക് ആവേയാന സരണും 

നന നൽകി പ തയിട്ട  സുംരക്ഷിക ക. 


