
 

 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 09.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 12.06.2021 13.06.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 4 15 10 12 15 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 34 32 32 32 32 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 26 24 24 24 24 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 93 93 93 93 93 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 62 62 62 62 62 

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

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 270 250 270 270 270 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   7 7 7 6 8 

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിൻറെ പ്രവചനമനുസരിച്ചു ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ   മിതമായ  

മഴയ്ക്്ക സാധ്യത . കൂടിയ താരനില 34oC വറരയുും കുെഞ്ഞ താരനില 24oC വറരയുും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു 

വിളകൾ ര ാഗ കീടങ്ങൾ കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

കുരുമുളക് േളദ്പവയാഗം 

േളദ്പവയാഗത്തിന്ററ ആരയഘട്ടം നടവത്തണ്ട 

സമയമാണ് ഇവപാൾ . 

ഒരു േർഷം ദ്പായം : ഈ സമയത്തു യൂറിയ 18 ദ്ഗാം 

,വറാക്ക് വ ാസ് വ റ്റ് 47 ദ്ഗാം ,മയുവററ്റ് ഓ ് റപാട്ടാഷ് 41  

ദ്ഗാം  ഒരു റെടിക്കു എന്ന അളേിൽ വെർക്കുക . 

രണ്്ട േർഷം ദ്പായം : ഈ സമയത്തു യൂറിയ 37  ദ്ഗാം 

,വറാക്ക് വ ാസ് വ റ്റ് 94  ദ്ഗാം ,മയുവററ്റ് ഓ ് റപാട്ടാഷ ്

83   ദ്ഗാം  ഒരു റെടിക്കു എന്ന അളേിൽ വെർക്കുക . 

മൂന്ന്  േർഷം മുതൽ  : ഈ സമയത്തു യൂറിയ 54 ദ്ഗാം 

,വറാക്്ക വ ാസ് വ റ്റ് 139  ദ്ഗാം ,മയുവററ്റ് ഓ ് റപാട്ടാഷ് 

125    ദ്ഗാം  ഒരു റെടിക്കു എന്ന അളേിൽ വെർക്കു 

രക ള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല 

ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യുണിറ്റ ്

കൃഷി വിജ്ഞാന രകന്ദ്രം, പാലക്കാട ്

ര ാൺ: 0466 2212279   ഇമെയിൽ: kvkpalakkad@kau.in 

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ഉപരേശക ബുള്ളറ്റിൻ 

രക ള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുമടയും ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്മെയും പാലക്കാട ്ജില്ല                

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിന്മെയും രക ള കൃഷിവകുപ്പിന്മെയും സഹകരണവത്താറട തയ്യാറാക്കുന്നത.് 

എ.എ.എസ്. 45/2021 (മ ാവ്വാഴ്ച)                                                                                                              തീയ്യതി: 08.06.2021 

പാലക്കാട ്ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവ നം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: റേള്ളറക്കട്ട ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നീർ ോർച്ച സൗകരയം 

ഉറപുേരുത്തുക. കാലേർഷം തുടങ്ങുന്നതിനുമുവന്ന കാരഷ്ികേിളകൾക്കു 

േിളപരിപാലനം നടവത്തണ്ടതാണ.് മണ്ണ ് പരിവശാധ്ന നടത്തി മണ്ണിൽ അമ്ലതവം കൂടുതൽ 

കാണറപടുകയാറണങ്കിൽ ആേശയത്തിന് കുമ്മായം വെർക്കുക. 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 



   

റതങ്ങ് 
റകാമ്പൻ 

റചല്ലി 

നല്ല രീതിയിൽ റതങ്ങിൻ തലപ്പ ് വൃത്തിയാക്കി 200 പ്ഗാും 

മണലുും വവപ്പിൻ രിണ്ണാക്കുും അടങ്ങിയ മിപ്രിതും 10:1 എന്ന 

അനുരാതത്തിൽ റതവങ്ങാല കവിളകള്ക്ക്കിടയിൽ ഇട്ടു 

റകാടുക്കുന്നത ്റകാമ്പൻ റചല്ലിയുറട ആപ്കമണും തടയാൻ 

സഹായിക്കുന്നു. നല്ല മഴ കിട്ടിയതിനു വരഷും റതങ്്ങ 

ഒന്നിന് 1kg എന്ന വതാതിൽ തടത്തിൽ കുമ്മായും 

ഇട്ടുറകാടുക്കുന്നതു മണ്ണിറെ രുളിപ്പ് കുെയ്ക്കാൻ 

സഹായിക്കുന്നു. 

പച്ചക്കറിക

ൾ   
നടീൽ 

രച്ചക്കെി തതകള്ക് നടുന്നതിനുള്ള കൃഷിസ്ഥലങ്ങള്ക് 

ഒരുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി ഒരു റസെിന് 2 കിവലാ 

എന്ന വതാതിൽ കുമ്മായും മണ്ണിൽ വചര്ത്ത്ത് 

റകാടുക്കാും. നഴസ്െി തതകളിൽ 19:19:19, 2-3 മി.ലി. 

ഒരു ലിറ്റര്ത് റവള്ളത്തിൽ അറല്ലങ്കിൽ 10g 

സയുവ ാവമാണാസ് ഒരു ലിറ്റര്ത് റവള്ളത്തിൽ എന്ന 

വതാതിൽ തളിച്ചു റകാടുക്കാവുന്നതാണ്. തതകള്ക് 

നടുന്നതിവനാപ്പും മണ്ണിൽ വവപ്പിൻ രിണ്ണാക്ക് വചര്ത്ത്ത് 

റകാടുക്കുന്നത് വിളകറള കീട-വരാഗങ്ങളിൽ നിന്നുും 

സുംരക്ഷിക്കുന്നു. കീടവരാഗ നിയപ്ന്ത്ണത്തിന് തജവ 

മാര്ത്ഗങ്ങള്ക് അവലുംബിക്കുന്നതാണ്  ഉചിതും. 

വരണ്ടവതാ റതളിഞ്ഞവതാ ആയ കാലാവസ്ഥയിൽ 

മാപ്തവമ സ്വപ്രയിുംഗ് നടത്താവു. 


