
 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 06.02.2021 07.02.2021 08.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 0 0 0 0 0 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 31 32 32 32 32 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 23 23 23 23 23 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 66 66 66 66 66 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത  (%) 38 38 38 38 38 

കാറ്റിന്ററ വേഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 10 12 16 18 14 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 90 90 90 90 90 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   5 3 2 1 4 

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

താപനില 23 oC വരരയ ും ആകാൻ സാധ്യത. 

വിളകൾ ര ാഗ 

കീടങ്ങൾ 
കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

രനല്്ല  രകായ്ത  കഴിഞ്ഞ പാടങ്ങളിൽ പയർ ,ഉഴ ന്ന് ,രെറ പയർ എന്നീ വിളകൾ 

കൃഷി രെയ്ാും 

ചെന നടീൽ രീതി സാധ്ാരണ 45 രസ .മീ  ആഴവ ും 60 രസ .മീ നീളവ ും വീതിയ മ ള്ള ക ഴികൾ 

90 രസ .മീ ഇടയകലതിൽ എട താണ് ചെന നട ക.ഇങ്ങരന ക ഴികൾ 

എട ക ചപാൾ മ കൾ ഭാഗരത 15 രസ .മീ ഘനതില ള്ള ചമൽമണ്ണ ് മാറ്റി 

രവകണും.ഓചരാ ക ഴിയിചലക ും 2 .5 കി .ഗഗാും ൊണകും അഥവാ കചപാസ്്റ്റ 

മാറ്റിവച്ചിരിക ന്ന ചമല്മണ്ണ മായി കലർതി ക ഴികളിൽ ചെർകാും. 

രതങ്ങ ് രവള്ളീച്ച രതങ്ങിൽ രവള്ളീച്ചകള രട ആഗകമണും കാണാൻ സാധ്യതയ ണ്ട്.ഇവരയ 

നിയഗരിക ന്നതിനായിചതാട്ടങ്ങളിൽമഞ്ഞരകണികൾസ്ഥാപിക ക.ഒപ്പുംഅ

സാഡിറാകറ്്റിൻഅടങ്ങിയകീടനാശിനികൾതളിച്ച രകാട ക ക.(2ml/l) 

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

നിയഗരിക ന്നതിനായി ആഴ്ചയിൽ ഒരികൽ 2% വീരയമ ള്ള ചവരപ്പണ്ണ 

രവള ത ള്ളി മിഗശിതും തളിക ക. അരല്ലങ്കിൽ 20 ഗഗാും ലകാനിസീലിയും 

ലകാനി എന്ന മിഗത ക മിൾ ഒര  ലിറ്റർ രവള്ളതിൽ 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. 11/2021 (രവള്ളിയാഴ്ച)                                                                                                തീയ്യതി: 05.02.2021 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവചനം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: ബാഷ്പീകരണചതാത് കൂടിയ സാഹെരയമായതിനാൽ വിളകൾക് ആവശയാന സരണും 

നന നൽകി പ തയിട്ട  സുംരക്ഷിക ക. 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 


