
 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 16.01.2021 17.01.2021 18.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 8 0 0 0 0 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 29 30 31 31 31 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 25 25 25 25 25 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 84 84 84 84 84 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത  (%) 59 59 59 59 59 

കാറ്റിന്ററ വേഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 6 4 12 12 8 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 70 20 70 50 50 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   7 7 2 2 2 

ജില്ലയിൽ വര ും ദിവസങ്ങളിൽ മഴയ്ക ള്ള സാധ്യത ക റവാണ്. കൂടിയ താപനില 31 oC വരരയ ും ക റഞ്ഞ 

താപനില 25 oC വരരയ ും ആകാൻ സാധ്യത. 

വിളകൾ ര ാഗ കീടങ്ങൾ കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

മാവ ് ഇലപ്പേൻ മാവിൽ ഇലപ്പേനിൻരറ ആക്കമണും കണ്ട വര ന്ന ണ്ട്. ഇവരയ 

നിയക്രിക ന്നതിനായി അസാഡിറാകറ്ിൻ 1 % എന്ന പ്പതാതിൽ തളിച്ച് 

രകാട ക ക. കൂടാരത നീല സ്റ്റികി ക്ടാേ കൾ മാവിൻ പ്പതാട്ടങ്ങളിൽ 

അങ്ങിങ്ങായി രകട്ടി തൂകിയിട ക. 

രവള്ളരിവർഗ്ഗ 

വിളകൾ 

ചൂർണ്ണേൂേ ് രവള്ളരിവർഗ്ഗ വിളകളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയ ള്ള ചൂർണ്ണപൂേ  

തടയ ന്നതിനായി സൾഫർ 1.5 ക്്ാും ഒര  ലിറർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന 

പ്പതാതിൽ തളിച്ച് രകാട ക ക. ചൂട ള്ള സമയത്്ത സൾഫർ തളിക ന്നത ്

ഈ വിളകളിൽ രപാള്ളല ണ്ടാകാൻ ഇടയാക ന്നതിനാൽ, 

വവക പ്പന്നരങ്ങളിൽ മാക്തും സൾഫർ തളിച്ച രകാട കാൻ ക്രദ്ധിക ക. 

മ ളക ് രവള്ളീച്ച മ ളകിൽ രവള്ളീച്ചകള രട ആക്കമണും കാണാൻ സാധ്യതയ ണ്ട്. ഇവരയ 

നിയക്രിക ന്നതിനായി ആഴ്ചയിൽ ഒരികൽ 2% വീരയമ ള്ള പ്പവരേണ്ണ 

രവള ത്ത ള്ളി മിക്രിതും തളിക ക. അരല്ലങ്കിൽ 20 ക്്ാും ലകാനിസീലിയും 

ലകാനി എന്ന മിക്ത ക മിൾ ഒര  ലിറർ രവള്ളത്തിൽ കലകി തളിക ക. 

രനല്്ല  ചാഴി കതിര് നിരന്ന രകാണ്ടിരിക ന്ന രനൽോടങ്ങളിൽ ചാഴിയ രട ആക്കമണും 

ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയ ള്ളതിനാൽ രനൽോടങ്ങളിൽ ഈ സമയത്്ത ഫിഷ ്

അമിപ്പനാ ആസിഡ് 20 മില്ലി ഒര  ലിറർ രവള്ളത്തിൽ എന്ന പ്പതാതിൽ 

കലകി തളിച്ച് 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. 05/2021 (രവള്ളിയാഴ്ച)                                                                                               തീയ്യതി: 15.01.2021 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവചനം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: ബാഷ്പീകരണപ്പതാത് കൂടിയ സാഹചരയമായതിനാൽ വിളകൾക് ആവരയാന സരണും 

നന നൽകി പ തയിട്ട  സുംരക്ഷിക ക. 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 


