
 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 03.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 06.02.2021 07.02.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 0 0 0 0 0 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 32 32 32 32 32 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 24 24 24 24 24 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 71 71 71 71 71 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത  (%) 40 40 40 40 40 

കാറ്റിന്ററ വേഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 16 14 16 10 10 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 70 70 70 70 70 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   2 3 4 3 4 

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

താപനില 24 oC വരരയ ും ആകാൻ സാധ്യത. 

വിളകൾ ര ാഗ 

കീടങ്ങൾ 
കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

പയർ ചൂർണ്ണപൂപ്പ ്

പച്ചകറികളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയ ള്ള ചൂർണ്ണപൂപ്പ  തടയ ന്നതിനായി 

സൾഫർ 2 ഗ്ാും ഒര  ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന തതാതിൽ തളിച്ച് രകാട ക ക./ 

ട്ഗടതകാഡർമ 20g/l  

രനല്്ല ചാഴി കതിര് നിരന്ന രകാണ്ടിരിക ന്ന രനൽപ്പാടങ്ങളിൽ ചാഴിയ രട ആഗകമണും 

ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയ ള്ളതിനാൽ രനൽപ്പാടങ്ങളിൽ ഈ സമയത്്ത ഫിഷ ്

അമിതനാ ആസിഡ് 20 മില്ലി ഒര  ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന തതാതിൽ കലകി 

തളിച്ച് രകാട ക ക 

മാവ്  ത ള്ളൻ   മാവിരന ആഗകമിക ന്ന ത ള്ളരനയ ും പൂക ലരയ ബാധ്ിക ന്ന 

പ ഴ കതളയ ും നിയഗരിക ന്നതിനായി 1% അസാഡിറാക്ടിൻ 2ml ഒര  ലിറ്റർ 

രവള്ളത്തിൽ എന്ന തതാതിൽ തളിച്ച രകാട ക ക 

രതങ്ങ ് ഓലചീയൽ രതങ്ങിൽ ഓലചീയൽ തരാ്ും വരാൻ സാധ്യതയ ണ്ട്. കൂമ്പിലകള രട 

അഗ്ഭാ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് കറ ത്ത നിറും വയാപിച്ച  ഉണങ്ങിതപ്പാക ന്നതാണ് 

ഇതിനര്റ ലക്ഷണും. തരാ്ും ഗരദ്ധയിൽരപ്പട്ടാൽ തരാ്ബാധ്തയറ്റ ഭാ്ങ്ങൾ 

വൃത്തിയാകി 2 ml രെക്സതകാണാതസാൾ 300 ml രവള്ളത്തിൽ അരല്ലങ്കിൽ  

മാതങ്കാരസബ് 75 WP 3  ഗ്ാും 300 ml രവള്ളത്തിൽ അരല്ലങ്കിൽ   

സയ തഡാതമാണാസ് 20 ഗ്ാും ഒര  ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ കലകി രതങ്ങിന്രറ 

കൂതമ്പാലക  ച റ്റ ും ഒഴിച്ച  രകാട ക ക 

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. 10/2021 (രചാവ്വാഴ്ച)                                                                                                തീയ്യതി: 02.02.2021 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവചനം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: ബാഷ്പീകരണതതാത് കൂടിയ സാെചരയമായതിനാൽ വിളകൾക് ആവരയാന സരണും 

നന നൽകി പ തയിട്ട  സുംരക്ഷിക ക. 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 


