
 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 08.05.2021 09.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 12.05.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 6 3 7 8 4 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 37 37 37 37 37 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 26 26 26 26 26 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 88 88 88 88 88 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത  (%) 52 52 52 52 52 

കാറ്റിന്ററ വേഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 4 8 6 4 10 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 230 90 270 230 270 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   7 7 8 7 8 

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

താരനില 37oC വറരയുും കുെഞ്ഞ താരനില 26oC വറരയുും പ്രതീക്ഷികുന്നു. 

വിളകൾ ര ാഗ കീടങ്ങൾ കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

റനല്ല ്

നടീൽ 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

വിരിപ്പ ് കാലത്തത്തകുള്ള റനൽറച്ചടി രെിച്ചുനടുന്നതിനു 

ത്തവണ്ടിയുള്ള കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ ഒരുകുക. ജൂണ് 

ആദ്യവാരും രെിച്ചു നടുന്നതിന ് ത്തവണ്ടിയുള്ള 

റനല്ല്റചടികൾക് നഴ്സെി തയ്യാൊകുക. 

വിത്തിൻറെ അളവ:് 24-34 kg/acre 

വിത്്ത  രരിരാലനും(സയുത്ത ാത്തമാണാസ്): 10 g/kg 

വളപ്രത്തയാഗും : കാലി വളമാത്തയാ കത്തപാസ്റ്റ് ആത്തയാ   

1 kg /m^2 എന്ന ത്തതാതിൽ ഉഴുവലിറനാപ്പും മണ്ണിൽ 

ത്തചർത്തുറകാടുകണും 

റെ ിന്റെ വലുപ്പും : 5 മുതൽ 10 റസന്െിമീറ്റർ വറര 

ഉയരവുും 1 മുതൽ 1.5 റസന്െിമീറ്റർ വറര വീതിയുും 

,സൗകരയപ്രദ്മായ നീളവുും എടുകാും. 

രെിച്ചുനടാനുള്ള റമാത്തും സീ ് റെ ് വിസ്തീർണ്ണും 

 1000 മീ ^ 2 / റെക്ടർ ആയിരികണും. 

റതങ്്ങ കൂപുചീയൽ

ത്തരാഗും 

മഴകാലത്തു റതങ്ങിൽ കൂപുചീയൽത്തരാഗും വരാൻ 

സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ട്പ്ടത്തകാറ ർമ 

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. 36/2021 (റവള്ളിയാഴ്ച)                                                                                                        തീയ്യതി: 07.05.2021 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവചനം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: ത്തരാഗങ്ങളുറടയുും കീടങ്ങളുറടയുും ആപ്കമണും ഒഴിവാകുന്നതിനായി മഴയ്ക് മുൻര് തറന്ന 

കളകളുും ഉണങ്ങിയതുും ത്തരാഗും ൊധ്ിച്ചതുമായ റചടികളുും കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിന്നുും നീകും റചയ്തു വൃത്തിയായി 

സൂക്ഷികുക. 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 



 

ത്തവപ്പിൻരിണ്ണാക്ത്തകക ്3എണ്ണും വീതും കൂത്തപാലകയ്ക ്ചു 

റ്റുമുള്ള ഇലകവിളുകളിൽവച്്ചറകാടുകുക. അറല്ലങ്കിൽ 

3പ്ഗാും ത്തകാപ്പർഓക്സിത്തലാട്െ ് ഒരു ലിറ്റർ റവള്ളത്തിൽ 

എന്ന ത്തതാതിൽ കലകി തളികുക 

 

വാഴ 

 

ഇലപ്പുള്ളിത്തരാഗും 

വാഴയിൽ ഇലപ്പുള്ളിത്തരാഗും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് 

.മുൻകരുതലായി സയുത്ത ാത്തമാണാസ് 20 g ഒരു ലിറ്റർ 

റവള്ളത്തിൽ ത്തചർത്്ത ഇലകളിൽ തളികുക 

കുരുമുളക ് പ്ദ്ുതവാട്ടും പ്ദ്ുതവാട്ടും തടയുന്നതിനായി ചാണകവുും ത്തവപ്പിൻ 

രിണ്ണാകുും ത്തചർന്ന മിപ്രിതത്തിൽ വളർത്തിറയടുത്ത 

ട്പ്ടത്തകാ ർമ ഒരു മൂടിന ്5 kg എന്ന കണകിൽ 

തടത്തിൽ ഇട്ടു റകാടുകുക 


