
 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 06.04.2021 07.04.2021 08.04.2021 09.04.2021 10.04.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 5 0.2 3 1 2 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 36 37 37 37 37 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 25 26 26 26 26 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 85 85 85 85 85 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത  (%) 46 46 46 46 46 

കാറ്റിന്ററ വേഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 4 2 4 6 4 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 270 90 90 270 270 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   8 4 7 6 7 

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിൻറെ പ്രവചനമനുസരിച്ചു ജില്ലയിൽ വരുന്ന ആഴച്ചയിൽ നനരിയ മഴയ്ക് സാധ്യത. കൂടിയ 

താരനില 37oC വറരയുും കുെഞ്ഞ താരനില 26oC വറരയുും പ്രതീക്ഷികുന്നു. 

വിളകൾ ര ാഗ കീടങ്ങൾ കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

റതങ്്ങ റകാമ്പൻ റചല്ലി നല്ല രീതിയിൽ റതങ്ങിൻ തലപ്്  വൃത്തിയാകി 200 പ്ഗാും മണലുും നവപ്ിൻ 

രിണ്ണാകുും അടങ്ങിയ മിപ്രിതും 10:1 എന്ന അനുരാതത്തിൽ റതനങ്ങാല 

കവിളകള്ക്കിടയിൽ ഇട്ടു റകാടുകുന്നത് റകാമ്പൻ റചല്ലിയുറട ആപ്കമണും 

തടയാൻ സഹായികുന്നു. 

കുരുമുളക്  പ്രുതവാട്ടും കുരുമുളകിൽ പ്രുതവാട്ടനരാഗത്തിനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ചാണകവുും 

നവപ്ിൻ രിണ്ണാകുും ഇളകി നചർത്ത്  ട്പ്ടനകാറെർമ വളർത്തിറയടുത്ത  

മിപ്രിതും ഒരു മൂടിന് 5 കി. പ്ഗാും എന്ന നതാതിൽ ഇട്ടുറകാടുകുക.ഇതിനായി 1-2 

കിനലാപ്ഗാും ട്പ്ടനകാറെർമ, 90  കിനലാപ്ഗാും ചാണകറപ്ാടി, 10 കിനലാപ്ഗാും 

നവപ്ിൻ രിണ്ണാക് ഇവയുമായി കൂട്ടികലർത്തി റവള്ളും തളിച്ച് ഇളകി 

തണലുള്ള സ്ഥലത്തു റചെു കൂനയാകി നരാളിത്തീൻ ഷീറ്്റ ഉരനയാഗിച്ച് 

മൂടിയിടുക. ഒരാഴ്ചക് നരഷും ഈ മിപ്രിതും വീണ്ുും ഇളകി ആവരയത്തിന് 

റവള്ളും തളിച്ച് കൂനയാകി ഒരാഴ്ച കൂടി മൂടിയിടുക. ഇപ്രകാരും തയ്യാൊകിയ  

ട്പ്ടനകാറെർമ വിെിറെ മിപ്രിതും ഉരനയാഗികാവുന്നതാണ്. 

വാഴ രിണ്ിപ്ുഴു  രിണ്ിപ്ുഴുവിറെ ആപ്കമണും തടയുന്നതിനായി 4 മുതൽ 5 മാസും പ്രായമായ 

വാഴകളിൽ ഉണങ്ങിയ ഇലകള്ക് നീകും റചയ്തതിനു നരഷും 5% നന്മ, 50ml ഒരു 

ലിറ്റർ എന്ന നതാതിൽ ഇലകളിലുും രിണ്ിയിലുും മുഴുവനായി തളിച്ചു 

റകാടുകാവുന്നതാണ്. വണ്ുകളുറട ആപ്കമണും പ്രദ്ധയിൽ റരട്ടിട്ടുറണ്ങ്കിൽ, 

നമന്മ 5 ml വീതും രിണ്ിയിൽ ആപ്കമണും നടത്തിയതിനു ചുറ്റുമായി മൂന്നു 

ഭാഗങ്ങളിൽ കുത്തി വകുക. 

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 തയ്യാറാക്കുന്നത്. 

എ.എ.എസ്. 28/2021 (തിങ്കളാഴ്ച)                                                                                                     തീയ്യതി: 05.04.2021 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവചനം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: അന്ത്രീക്ഷ താരനില കൂടിവരുന്നതിനാൽ വിളകള്ക്ക് സൂക്ഷ്മ ജലനസചന മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂറട 

ജലനസചനും നൽകുക. രുതയിടൽ നരാലുള്ള വരള്ക്ച്ചാ നിയപ്ന്ത്ണ മാർഗ്ഗങ്ങള്ക് അവലുംബികുക. 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 


