
 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 31.03.2021 01.04.2021 02.04.2021 03.04.2021 04.04.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 0.1 3 0 0 0 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 37 37 37 37 37 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 26 26 26 26 26 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 85 85 85 85 85 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത  (%) 25 25 25 25 25 

കാറ്റിന്ററ വേഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 6 10 10 10 8 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 270 270 270 270 270 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   5 7 5 6 4 

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

താരനില 37oC വറരയുും കുെഞ്ഞ താരനില 26oC വറരയുും പ്രതീക്ഷികുന്നു. 

വിളകൾ ര ാഗ 

കീടങ്ങൾ 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

റതങ്ങ്  ജലസുംരക്ഷണും തടങ്ങളിൽ ഈര്പ്പും നിലനിര്പ്ത്തുന്നതിനായി രച്ചനയാ ഉണങ്ങിയനതാ ആയ 

ചകിരി ഇട്ടു മൂടുന്നത് നല്ലതാണ്. റതങ്ങിറെ ചുവട്ടിൽ നിന്നു മൂന്നു മീറ്റര്പ് 

അകലത്തിൽ വരികള്ക്കിടയിൽ ചാല് കീെിനയാ, ഓനരാ റതങ്ങിറെ 

കടകു ചുറ്റുും തടിയിൽ നിന്നുും രണ്ടു മീറ്റര്പ് അകലത്തിൽ വട്ടത്തിൽ 

ചാലുകള്ക് എടുനത്താ, അതിൽ ചകിരികള്ക് നിരത്തിയ നേഷും മണ്ണിട്ട്  മൂടാും. 

വാഴ മാണവണ്ട ് മാണവണ്ടിന്റെ ഉരപ്രവും കാണാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. വാഴകന്ന് നടുന്നതിന്റെ 

മുൻര് കന്നിന്റെ അടിഭാഗും റചത്തി വൃത്തിയാകി ചാണകലായനിയുും 

ചാരവുും കലര്പ്ന്ന മിപ്േിതത്തിൽ മുകി മൂന്നു നാല് രിവസും റവയിലത്്ത  

വച്ച് ഉണകി നടുക. വാഴകന്ന് ഒന്നിന് ഒരു കിനലാപ്ഗാും നവപിൻ രിണ്ണാക് 

എന്ന നതാതിൽ നടുനപാള്ക് ഇട്ടു റകാടുകുക. 

വഴുതന തണ്ടുതുരപൻ വഴുതനയിൽ കാണറപടുന്ന തണ്ട് തുരപറെ ആപ്കമണും 

നിയപ്ന്ത്ികുന്നതിനായി 5% വീരയമുള്ള നവപിൻകുരു സത്്ത 10 രിവസും 

ഇടവിട്ട്  തളിച്ചു റകാടുകാവുന്നതാണ്. അറല്ലങ്കിൽ ബാസ്സിലസ ്

തുെിഞ്ചിയൻസിസ ് ന ാര്പ്മുനലഷനുകള്ക് േര്പ്കര കൂടി നചര്പ്ത്്ത 

ഉരനയാഗികാവുന്നതാണ്. 

രയര്പ് മുഞ്ഞ രയെിൽ മുഞ്ഞയുറട ആപ്കമണും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.   ഇവറയ 

നിയപ്ന്ത്ികുന്നതിനായി ആഴ്ചയിൽ ഒരികൽ 2% വീരയമുള്ള നവറപണ്ണ 

റവളുത്തുള്ളി മിപ്േിതും തളികുക. അറല്ലങ്കിൽ 20 പ്ഗാും ലകാനിസീലിയും 

ലകാനി എന്ന മിപ്ത കുമിള്ക് ഒരു ലിറ്റര്പ് റവള്ളത്തിൽ കലകി തളികുക. 

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. 26/2021 (റചാവ്വാഴ്ച)                                                                                                     തീയ്യതി: 30.03.2021 

പാലക്കാട് ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവചനം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: അന്ത്രീക്ഷ താരനില കൂടിവരുന്നതിനാൽ വിളകള്ക്ക് സൂക്ഷ്മ ജലനസചന മാര്പ്ഗ്ഗങ്ങളിലൂറട 

ജലനസചനും നൽകുക. രുതയിടൽ നരാലുള്ള വരള്ക്ച്ചാ നിയപ്ന്ത്ണ മാര്പ്ഗ്ഗങ്ങള്ക് അവലുംബികുക. 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 


