
 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 23.01.2021 24.01.2021 25.01.2021 26.01.2021 27.01.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 0 0 0 0 0 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 33 33 33 33 33 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 24 23 23 23 23 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 85 85 85 85 85 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത  (%) 50 50 50 50 50 

കാറ്റിന്ററ വേഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 6 5 5 6 5 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 270 230 230 230 210 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   1        1 3 3 4 

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 ചാഴി കതിര് നിരന്നുകകാണ്ടിരിക്കുന്ന കനൽപ്പാടങ്ങളിൽ ചാഴിയുകട ആക്കമണം 
ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കനൽപ്പാടങ്ങളിൽ ഈ സമയത്ത് ഫിഷ് 
അമിനനാ ആസിഡ് 20 മില്ലി ഒരു ല്ിറ്റർ കെള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ കല്ക്കി 
തളിച്ച് കകാടുക്കുക 

കാബേജ് കൂട രകട്ടിപ്പ 

ഴ  

കാബേജിരന ആക്കമിക ന്ന കൂട രകട്ടിപ്പ ഴ കരള നിയക്രിക ന്നതിനായി 

പ ഴ കബളാട  കൂടിയ ഇലച ര ള കൾ നശിപ്പിച്ചതിന് ബശഷും 5% 

ബവപ്പിൻക ര സത്ത് തളിച്ച് രകാട ക ക. ഒപ്പും ബവപ്പിൻ പിണ്ണാക് വളമായി 

നൽക ക. ോസില്ലസ് ത റിഞ്ചിരയൻസിസ ്  അടങ്ങിയ 

ജജവകീടനാശിനികൾ തളിക ക 

രതങ്ങ്   രകാമ്പൻ 

രചല്ലി 

നല്ല രീതിയിൽ രതങ്ങിൻ തലപ്്പ  വൃത്തിയാകി 200 ക്്ാും മണല ും ബവപ്പിൻ 

പിണ്ണാക ും അടങ്ങിയ മിക്ശിതും 10:1 എന്ന അന പാതത്തിൽ രതബങ്ങാല 

കവിളകൾകിടയിൽ ഇട്ട  രകാട ക ന്നത് രകാമ്പൻ രചല്ലിയ രട ആക്കമണും 

തടയാൻ സഹായിക ന്ന . 

പച്ചകറികൾ നീരൂറ്റി 

ക ടിക ന്ന 

ക്പാണികൾ 

അരരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് കൂടിവര ന്നതിനാൽ നീരൂറ്റി ക ടിക ന്ന ക്പാണികൾ 

കാണാൻ സാധ്യതയ ണ്്ട. ഇവരയ നിയക്രിക ന്നതിനായി ആഴ്ചയിൽ ഒരികൽ 

2% വീരയമ ള്ള ബവരപ്പണ്ണ രവള ത്ത ള്ളി മിക്ശിതും തളിക ക. അരല്ലങ്കിൽ 20 

ക്്ാും ലകാനിസീലിയും ലകാനി എന്ന മിക്ത ക മിൾ ഒര  ലിറ്റര് രവള്ളത്തിൽ 

കലകി തളിക ക. 

ചൂര്ണ്ണപൂപ്പ  പച്ചകറികളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയ ള്ള ചൂര്ണ്ണപൂപ്പ  തടയ ന്നതിനായി 

സൾഫര് 2 ക്്ാും ഒര  ലിറ്റര് രവള്ളത്തിൽ എന്ന ബതാതിൽ തളിച്ച് രകാട ക 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 
തയ്യാറാക്കുന്നത്. 

എ.എ.എസ്. 07/2021 (രവള്ളിയാഴ്ച)                                                                                        തീയ്യതി:22.01.2021 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവചനം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: ോഷ്പീകരണബതാത് കൂടിയ സാഹചരയമായതിനാൽ വിളകൾക് ആവശയാന സരണും 

നന നൽകി പ തയിട്ട  സുംരക്ഷിക ക. 

 


