
 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 24.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 27.03.2021 28.03.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 10 4 0 0 2 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 36 36 36 36 36 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 25 24 24 24 24 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 93 93 93 93 93 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത  (%) 33 33 33 33 33 

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

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 90 90 90 90 90 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   7 6 6 1 7 

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

താരനില 36oC വറരയുും കുെഞ്ഞ താരനില 24oC വറരയുും പ്രതീക്ഷികുന്നു. 

വിളകൾ ര ാഗ 

കീടങ്ങൾ 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

റതങ്്ങ  ജലസുംരക്ഷണും അന്ത്രീക്ഷ ഊഷ്മാവ് കൂടി വരുന്നതിനാൽ തടങ്ങളിൽ ഈര്പ്പും 

നിലനിര്പ്ത്തുന്നതിനായി രച്ചനയാ ഉണങ്ങിയനതാ ആയ ചകിരി ഇട്ടു മൂടുന്നത് 

നല്ലതാണ്. റതങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നു മൂന്നു മീറ്റര്പ് അകലത്തിൽ 

വരികള്ക്കിടയിൽ ചാല് കീെിനയാ, ഓനരാ റതങ്ങിറെ കടകു ചുറ്റുും തടിയിൽ 

നിന്നുും രണ്ടു മീറ്റര്പ് അകലത്തിൽ വട്ടത്തിൽ ചാലുകള്ക് എടുനത്താ, അതിൽ 

ചകിരികള്ക് നിരത്തിയ നേഷും മണ്ണിട്്ട  മൂടാും. ചകിരിയുറട കുഴിഞ്ഞ ഉള്ക്ഭാഗും 

മുകളിനലക് വരത്തക വിധ്ത്തിലാണ് ചകിരി അടുനകണ്ടത്. ഇതിനു മുകളിൽ 

മണ്ണിട്്ട  മൂടണും. ഇതിറെ ഗുണും5-7 വര്പ്ഷകാലും നിലനിൽകുും. ചകിരിക് രകരും 

ചകിരിനച്ചാര്പ് റതങ്്ങ ഒന്നിന് 25 കിനലാപ്ഗാും എന്ന നതാതിൽഓനരാ വര്പ്ഷവുും 

തടത്തിൽ ഇട്ടു മൂടുന്നതുും ഈര്പ്പും സുംരക്ഷികാൻ ഉതകുും. 

മാവ്   ചീയൽ റെട്ടറ്റും മുതൽ ചീഞ്ഞു വരുന്നത് തടയുന്നതിനായി കാര്പ്റെൻഡാസിും ലിറ്റെിന് 0.1 

പ്ഗാും എന്ന നതാതിൽ മാങ്ങകള്ക് രെികുന്നതിന് 2 ആഴ്ച്ച മുമ്പ് തളികുക . 

റവള്ളരിവര്പ്ഗ്ഗ 

വിളകള്ക് 

ൊക്റ്റീരിയൽ 

വിൽറ്്റ നരാഗും 

റവള്ളരിവര്പ്ഗ്ഗ വിളകളിൽ ൊക്റ്റീരിയൽ വിൽറ്്റ നരാഗും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതു 

തടയുന്നതിനായി നരാഗും രരത്തുന്ന വണ്ടുകള്ക്റകതിറര തടത്തിൽ നവപിൻ 

രിണ്ണാക് നചര്പ്ത്ത് റകാടുകുക. കൂടാറത, 20 പ്ഗാും രച്ചചാണകും ഒരു ലിറ്റര്പ് 

റവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ കലകി റതളിറയടുത്തു തളിച്ചു റകാടുകുക. നരാഗും 

മൂര്പ്ച്ഛികുന്ന അവസ്ഥയിൽ സ്റപ്ടര്നറ്റാസസക്ലിൻ 3 പ്ഗാും 10 ലിറ്റര്പ് റവള്ളത്തിൽ എന്ന 

നതാതിൽ തളിച്ച് റകാടുകുക. 

രയര്പ് വളപ്രനയാഗും സെനസാെിയും നചര്പ്ത്ത് നട്ടു 15 ദിവസമായ രയര്പ്റചടികളിൽ 20 പ്ഗാും യൂെിയ ഒരു 

ലിറ്റര്പ് റവള്ളത്തിൽ എന്ന നതാതിൽ കലകി തളിച്ചു റകാടുകുന്നതു വിളകളുറട 

വളര്പ്ച്ച തവരിതറപടുത്തുന്നതിനു സഹായികുന്നു. രാവിറലനയാ 

സവകുനന്നരങ്ങളിനലാ തളിച്ച് റകാടുകാൻ പ്േദ്ധികണും. 

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. 24/2021 (റചാവ്വാഴ്ച)                                                                                                      തീയ്യതി: 23.03.2021 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവചനം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: അന്ത്രീക്ഷ താരനില കൂടിവരുന്നതിനാൽ വിളകള്ക്ക് സൂക്ഷ്മ ജലനസചന മാര്പ്ഗ്ഗങ്ങളിലൂറട 

ജലനസചനും നൽകുക. രുതയിടൽ നരാലുള്ള വരള്ക്ച്ചാ നിയപ്ന്ത്ണ മാര്പ്ഗ്ഗങ്ങള്ക് അവലുംെികുക. 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 


