
 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 20.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 23.01.2021 24.01.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 0 0 0 0 0 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 30 30 30 30 30 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 22 22 22 22 22 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 70 70 70 70 70 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത  (%) 40 40 40 40 40 

കാറ്റിന്ററ വേഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 6 3 6 7 4 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 90 230 230 230 230 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   3 5 2 3 2 

ജില്ലയിൽ വര ും ദിവസങ്ങളിൽ മഴയ്ക ള്ള സാധ്യത ക റവാണ്. കൂടിയ താപനില 30 oC വരരയ ും ക റഞ്ഞ 

താപനില 22 oC വരരയ ും ആകാൻ സാധ്യത. 

വിളകൾ ര ാഗ 

കീടങ്ങൾ 
കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

രനല്്ല വളപ്പയയാഗും രനല്ലിന് ഒര  ഏകറിന് 140 കിയലാ എന്ന യതാതിൽ ക മ്മായും ഇട്ട  10 

ദിവസത്തിന്യേഷും അടിവളും നന്നായി യേർത്ത്രകാട ക ക. മണ്്ണ  

പരിയോധ്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ യവണും രാസവളങ്ങൾ  രകാട കാൻ. രപാത   

േ പാർേ അന സരിച്ച   മധ്യകാല മൂപ്പ ള്ള ഇനങ്ങൾക് അവസാനരത്ത 

പൂട്ടിന്രറ സമയത്ത  90 കിയലാ രാജ് യ ാസ്, 40 കിയലാ യൂറിയ, 15 കിയലാ 

രപാട്ടാഷ് എന്നിവ ഒര  ഏകറിന്  എന്ന യതാതിൽ  അടിവളമായി നൽകാും. 

രവള്ളും നിയപ്രികാൻ കഴിയാത്ത പാടങ്ങളിൽ ഞാറ  പറിച്ച  നട്ട  10 

ദിവസത്തിന ള്ളിൽ ഈ വളങ്ങൾ നൽകാവ ന്നതാണ്. 

വഴ തന തണ്ട ത രപ്പൻ വഴ തനയിൽ കാണരപ്പട ന്ന തണ്ട ത രപ്പരെ ആപ്കമണും 

നിയപ്രിക ന്നതിനായി 5% വീരയമ ള്ള യവപ്പിൻക ര  സത്ത് 10 ദിവസും ഇടവിട്ട്  

തളിച്ച  രകാട കാവ ന്നതാണ്. അരല്ലങ്കിൽ ബാസ്സിലസ് ത റിഞ്ചിയൻസിസ് 

യ ാർമ യലഷന കൾ േർകര കൂടി യേർത്ത് ഉപയയാഗികാവ ന്നതാണ്. 

മാവ്  ഇലയപ്പൻ മാവിൽ ഇലയപ്പനിൻരറ ആപ്കമണും കണ്ട വര ന്ന ണ്്ട. ഇവരയ 

നിയപ്രിക ന്നതിനായി അസാഡിറാക്റിൻ 1 % എന്ന യതാതിൽ തളിച്്ച 

രകാട ക ക. കൂടാരത നീല സ്റ്റികി പ്ടാപ്പ കൾ മാവിൻ യതാട്ടങ്ങളിൽ 

അങ്ങിങ്ങായി രകട്ടി തൂകിയിട ക. 

പച്ചകറികൾ നീരൂറി 

ക ടിക ന്ന 

പ്പാണികൾ 

അരരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് കൂടിവര ന്നതിനാൽ നീരൂറി ക ടിക ന്ന പ്പാണികൾ 

കാണാൻ സാധ്യതയ ണ്്ട. ഇവരയ നിയപ്രിക ന്നതിനായി ആഴ്ചയിൽ ഒരികൽ 

2% വീരയമ ള്ള യവരപ്പണ്ണ രവള ത്ത ള്ളി മിപ്േിതും തളിക ക. അരല്ലങ്കിൽ 20 

പ്ഗാും ലകാനിസീലിയും ലകാനി എന്ന മിപ്ത ക മിൾ ഒര  ലിറർ രവള്ളത്തിൽ 

കലകി തളിക ക. 

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 പാലക്കാട് ജില്ല                

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിന്മെയും രക ള കൃഷിവകുപ്പിന്മെയും സഹകരണവതാറട 

തതതതതതതതതതതതതതതത. 
എ.എ.എസ.് 06/2021 (രോവ്വാഴ്ച)                                                                                                      തീയ്യതി: 19.01.2021 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവചനം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: ബാഷ്പീകരണയതാത് കൂടിയ സാഹേരയമായതിനാൽ വിളകൾക് ആവേയാന സരണും 

നന നൽകി പ തയിട്ട  സുംരക്ഷിക ക. 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 


