
 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 06.03.2021 07.03.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 0 0 0 0 0 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 36 36 36 36 36 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 23 23 23 23 23 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 84 84 84 84 84 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത  (%) 25 25 25 25 25 

കാറ്റിന്ററ വേഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 12 14 13 5 4 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 90 90 90 90 110 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   1 1 1 1 2 

ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ വരണ്ട കാലാവസ്ഥ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടിയ താരനില 36oC വരരയുും കുറഞ്ഞ 

താരനില 23oC വരരയുും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

വിളകൾ ര ാഗ 

കീടങ്ങൾ 
കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

രതങ്്ങ  രരിരാലനും അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് കൂടി വരുന്നതിനാൽ തടങ്ങളിൽ ഈര്പ്പും നിലനിര്പ്തുന്നതിനായി 

രച്ചയയാ ഉണങ്ങിയയതാ ആയ ചകിരി ഇട്ടു മൂടുന്നത് നല്ലതാണ്. രതങ്ങിന്രറ ചുവട്ടിൽ 

നിന്നു മൂന്നു മീറ്റര്പ് അകലതിൽ വരികള്ക്ക്കിടയിൽ ചാല് കീറിയയാ, ഓയരാ രതങ്ങിരെ 

കടക്കു ചുറ്റുും തടിയിൽ നിന്നുും രണ്ടു മീറ്റര്പ് അകലതിൽ വട്ടതിൽ ചാലുകള്ക് 

എടുയതാ, അതിൽ ചകിരികള്ക് നിരതിയ യേഷും മണ്ണിട്്ട  മൂടാും. ചകിരിയുരട കുഴിഞ്ഞ 

ഉള്ക്ഭാഗും മുകളിയലക്്ക വരതക്ക വിധതിലാണ് ചകിരി അടുയക്കണ്ടത്. ഇതിനു മുകളിൽ 

മണ്ണിട്്ട  മൂടണും. ഇതിരെ ഗുണും 5-7 വര്പ്ഷക്കാലും നിലനിൽക്കുും. ചകിരിക്്ക രകരും 

ചകിരിയച്ചാര്പ് രതങ്്ങ ഒന്നിന് 25 കിയലാപ്ഗാും എന്ന യതാതിൽഓയരാ വര്പ്ഷവുും തടതിൽ 

ഇട്ടു മൂടുന്നതുും ഈര്പ്പും സുംരക്ഷിക്കാന് ഉതകുും. 

വാഴ മാണവണ്ട് മാണവണ്ടിന്രറ ഉരപ്ദവും കാണാന് സാധയത ഉണ്ട്. വാഴക്കന്ന് നടുന്നതിന്രറ മുന്ര് 

കന്നിന്രറ അടിഭാഗും രചതി വൃതിയാക്കി ചാണകലായനിയുും ചാരവുും കലര്പ്ന്ന 

മിപ്േിതതിൽ മുക്കി മൂന്നു നാല് ദിവസും രവയിലത്  വച്ച് ഉണക്കി നടുക. വാഴക്കന്ന് 

ഒന്നിന് ഒരു കിയലാപ്ഗാും യവപിന് രിണ്ണാക്്ക എന്ന യതാതിൽ നടുയപാള്ക് ഇട്ടു രകാടുക്കുക. 

രയര്പ് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കു

ന്ന പ്രാണികള്ക് 

നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന പ്രാണികരള നിയപ്ന്തിക്കുന്നതിനായി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ 2% 

വീരയമുള്ള യവരപണ്ണ രവളുതുള്ളി മിപ്േിതും തളിക്കുക. അരല്ലങ്കിൽ 20 പ്ഗാും 

ലക്കാനിസീലിയും ലക്കാനി എന്ന മിപ്ത കുമിള്ക് ഒരു ലിറ്റര്പ് രവള്ളതിൽ കലക്കി 

തളിക്കുക. 

കന്നുകാലി

കള്ക് 

രരിരാലനും അന്തരീക്ഷതിരല ചൂട് കൂടി വരുന്നതിനാൽ കന്നുകാലികള്ക്ക്്ക ധാരാളും തണുത 

രവള്ളും രകാടുക്കുക. അതിരാവിരലയുും വവകിട്ടുും രുല്ലു, വവയക്കാൽ മുതലായ 

രരുഷാഹാരങ്ങള്ക് നൽകുക. യനരിട്്ട സൂരയാഘാതും ഏൽക്കാത രീതിയിൽ 

മാറ്റിരക്കട്ടുക. 

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. 18/2021 (രചാവ്വാഴ്ച)                                                                                                തീയ്യതി: 02.03.2021 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവചനം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: അന്തരീക്ഷ താരനില കൂടിവരുന്നതിനാൽ വിളകള്ക്ക്്ക സൂക്ഷ്മ ജലയസചന 

മാര്പ്ഗ്ഗങ്ങളിലൂരട ജലയസചനും നൽകുക. രുതയിടൽ യരാലുള്ള വരള്ക്ച്ചാ നിയപ്ന്തണ മാര്പ്ഗ്ഗങ്ങള്ക് 

അവലുംബിക്കുക. 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 


