
   

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 12.12.2020 13.12.2020 14.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 0 0 0 0 0 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 31 31 31 31 31 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 23 23 24 24 24 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 68 68 68 68 68 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 52 52 52 52 52 

കാറ്റിന്ററ വവഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 12 12 8 12 12 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 70 90 110 90 90 

വമഘവയാപ്തി (ഒക്ട)   4 2 1 1 1 

ജില്ലയിൽ വര ും ദിവസങ്ങളിൽ മഴയ്ക ള്ള സാധ്യത ക റവാണ.് കൂടിയ താപനില 31 oC വരരയ ും ക റഞ്ഞ 

താപനില 23 oC വരരയ ും ആകാൻ സാധ്യത. 

വിള വരാഗ 

കീടങ്ങൾ 

കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 

രനല്്ല ചാഴി 

കതിര് നിരന്നുകകാണ്ടിരിക്കുന്ന കനൽപ്പാടങ്ങളിൽ ചാഴിയുകട 

ആക്കമണം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കനൽപ്പാടങ്ങളിൽ ഈ 

സമയത്്ത ഫിഷ് അമിനനാ ആസിഡ ്20 മില്ലി ഒരു ലിറ്റർ കെള്ളത്തിൽ 

എന്ന നതാതിൽ കലക്കി തളിച്്ച കകാടുക്കുക. 

മാവ ് ത ള്ളൻ 

മാവിൽ പൂങ്ക ല പ റത്ത  വന്ന  ത ടങ്ങ ന്ന സമയത്ത  അസാഡിറാക്ടിൻ 

അടങ്ങിയ കീടനാശിനികൾ തളിക ന്നത് പൂങ്ക ലരയ ആക്കമിക ന്ന 

ത ള്ളരനതിരര ഫലക്പദമാണ.് 

വാഴ മാണവണ്ട ്

മാണവണ്ടിന്രറ ഉപക്ദവും കാണാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. വാഴകന്ന് നട ന്നതിന്രറ 

മ ൻപ ് കന്നിനര്റ അടിഭാഗും രെത്തി വൃത്തിയാകി ൊണകലായനിയ ും 

ൊരവ ും കലര്ന്ന മിക്ശിതത്തിൽ മ കി മൂന്ന  നാല് ദിവസും രവയിലത്്ത വച്ച ്

ഉണകി നട ക. വാഴകന്ന ് ഒന്നിന ് ഒര  കിലലാക്ഗാും ലവപ്പിൻ പിണ്ണാക് എന്ന 

ലതാതിൽ നട ലപാൾ ഇട്ട  രകാട ക ക. 

പച്ചകറികൾ െൂര്ണ്ണപ്പൂപ്പ ്

പച്ചകറികളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയ ള്ള െൂര്ണ്ണപൂപ്പ  തടയ ന്നതിനായി 

സൾഫര് 2 ക്ഗാും ഒര  ലിറ്റര് രവള്ളത്തിൽ എന്ന ലതാതിൽ തളിച്ച് രകാട ക ക. 

രവള്ളരിവര്ഗ്ഗ വിളകളിൽ െൂട ള്ള സമയത്്ത സൾഫര് തളിക ന്നത ്

വിളകളിൽ രപാള്ളല ണ്ടാകാൻ ഇടയാക ന്നതിനാൽ അത്തരും വിളകൾക് 

വവക ലന്നരങ്ങളിൽ മാക്തും സൾഫര് തളിച്ച രകാട കാൻ ക്ശദ്ധിക ക. 

വകരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല 

ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യുണിറ്റ ്

കൃഷി വിജ്ഞാന വകദ്രം, പാലക്കാട് 

വ ാൺ: 0466 2212279   ഇറമയിൽ: kvkpalakkad@kau.in 

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ഉപവരശക ബുള്ളറ്റിൻ 

വകരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുറടയും ഇന്തയൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്ററയും പാലക്കാട് ജില്ല                

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിന്ററയും വകരള കൃഷിവകുപ്പിന്ററയും സഹകരണവത്താറട തയ്യാറാക്കുന്നത്. 

എ.എ.എസ്. 76/2020 (രവള്ളിയാഴ്ച)                                                                                         തീയ്യതി: 11.12.2020 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസറത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവചനം 

റപാതു നിർവേശങ്ങൾ: ഉയര്ന്ന താപനിലയിരല വര്ധ്നവ ് ത ടര ന്നതിനാൽ വിളകളിൽ പ തയിടൽ നടത്തി 

മണ്ണിരല ജലസുംരക്ഷണും ഉറപ്പ  വര ത്ത ക. വിളകൾക് ആവശയാന സരണും ജലലസെനും നടത്ത ക.  
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കാർഷിക നിർവേശങ്ങൾ 


