
 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 26.01.2021 27.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 30.01.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 0 0 0 0 0 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 31 32 32 32 32 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 25 25 25 25 25 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 85 85 85 85 85 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത  (%) 47 47 47 47 47 

കാറ്റിന്ററ വേഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 14 12 12 14 10 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 70 90 70 70 70 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   1 1 1 1 3 

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

താപനില 25 oC വരരയ ും ആകാൻ സാധ്യത. 

വിളകൾ ര ാഗ 

കീടങ്ങൾ 
കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

ചേന വിത്്ത 

തയ്യാറാകൽ 

പ്പധ്ാന കിഴങ്ങ വിളയായ ചേന രെപ്ര വരി മാസചത്താട കൂടി  

നടാവ ന്നതാണ്. ഇതിനായി മ റിച്ച  വച്ചിരിക ന്ന വിത്ത കൾ 

ോണകരവള്ളത്തിൽ മ കി തണലത്ത  വച്ച് ഉണക ക. ചേനയിൽ വരാൻ 

സാധ്യതയ ള്ള നിമാവിരകരള അകറ്റ ന്നതിന്രറ മ ൻകര തലായി രാസില്ലസ ്

കൾച്ചർ 3 പ്്ാും ഒര  കിചലാപ്്ാും വിത്തിന  എന്ന കണകിൽ വിത്്ത 

പരിേരണത്തിനായി ഉപചയാ്ിക ക. 

രവണ്ട തണ്ട ത രപ്പൻ രവണ്ടയിൽ കാണരപ്പട ന്ന തണ്ട് ത രപ്പരെ ആപ്കമണും 

നിയപ്രിക ന്നതിനായി 5% വീരയമ ള്ള ചവപ്പിൻക ര  സത്്ത 10 ദിവസും 

ഇടവിട്്  തളിച്ച  രകാട കാവ ന്നതാണ്. അരല്ലങ്കിൽ രാസ്സിലസ് 

ത റിഞ്ചിയൻസിസ് ചൊർമ ചലഷന കൾ ശർകര കൂടി ചേർത്്ത 

ഉപചയാ്ികാവ ന്നതാണ്. 

മാവ്  ആപ്രാക് ചനാസ ് മാവിൽ ഇലകരളയ ും തണ്ട കരളയ ും കായ്കരളയ ും രാധ്ിക ന്ന 

ആപ്രാക് ചനാസ് ചരാ്ും കണ്ട വര ന്ന ണ്ട്. ഇതിരന നിയപ്രിക ന്നതിനായി 

കാർരരനറ്ാസിും 50 WP 0.1 % (1 പ്്ാും/ ലിറ്റർ) എന്ന ചതാതിൽ തളിച്ച് 

രകാട ക ക. 

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

നിയപ്രിക ന്നതിനായി ആഴ്ചയിൽ ഒരികൽ 2% വീരയമ ള്ള ചവരപ്പണ്ണ 

രവള ത്ത ള്ളി മിപ്ശിതും തളിക ക. അരല്ലങ്കിൽ 20 പ്്ാും ലകാനിസീലിയും 

ലകാനി എന്ന മിപ്ത ക മിൾ ഒര  ലിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ കലകി തളിക 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. 08/2021 (തിങ്കൾ)                                                                                                       തീയ്യതി: 25.01.2021 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവചനം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: രാഷ്പീകരണചതാത് കൂടിയ സാഹേരയമായതിനാൽ വിളകൾക് ആവശയാന സരണും 

നന നൽകി പ തയിട്  സുംരക്ഷിക ക. 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 


