
 

 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 19.06.2021 20.06.2021 21.06.2021 22.06.2021 23.06.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 10 8 8 10 8 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 29 30 30 30 30 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 24 24 24 24 24 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 95 95 95 95 95 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത  (%) 75 75 75 75 75 

കാറ്റിന്ററ വേഗത (കിവലാമീറ്റർ/ മണിക്കൂർ) 12 12 10 10 8 

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 270 250 270 270 270 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   8 7 6 8 8 

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിൻറെ പ്രവചനമനുസരിച്ചു ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ   മിതമായ  

മഴയ്ക്്ക സാധ്യത. കൂടിയ താരനില 30oC വറരയുും കുെഞ്ഞ താരനില 24oC വറരയുും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു 

വിളകൾ 

ര ാഗ 

കീടങ്ങൾ 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

തെങ്ങ ്
കൂമ്പുചീയൽ 

മഴക്കാലത്തു റതങ്ങിൽ കൂമ്പുചീയൽ                                                                                                                                                                                                 

രരാഗും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ട്പ്ടരക്കാറെർമ 

രവപ്പിൻ രിണ്ണാക്ക്രകക്ക ് 3  എണ്ണും വീതും 

കൂരമ്പാലക്കയ്കച്ുറ്റുമുള്ള ഇലക്കവിളുകളിൽ 

വച്ച്റകാടുക്കുക. അറല്ലങ്കിൽ 3 പ്ഗാും രകാപ്പർ ഓക്സി 

രലാട്െെ് ഒരു ലിറ്റർ റവള്ളത്തിൽ എന്ന രതാതിൽ 

കലക്കി തളിക്കുക. 

കു ുമുളക ് ദ്രുെവാട്ടം 

കുരുമുളകിൽ പ്ദുതവാട്ടരരാഗത്തിനുള്ള സാധ്യത 

യുള്ളതിനാൽ ചാണകവുും രവപ്പിൻ രിണ്ണാക്കുും ഇളക്കി 

രചർത്ത്  ട്പ്ടരക്കാറെർമ വളർത്തിറയടുത്ത  മിപ്രിതും 

ഒരു മൂടിന് 5 കി. പ്ഗാും എന്ന രതാതിൽ ഇട്ടുറകാടുക്കുക. 

രക ള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല 

ജില്ലാ കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യുണിറ്റ ്

കൃഷി വിജ്ഞാന രകദ്രം, പാലക്കാട ്

ര ാൺ: 0466 2212279   ഇതമയിൽ: kvkpalakkad@kau.in 

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ ഉപരരശക ബുള്ളറ്റിൻ 

രക ള കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയുതടയും ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിന്തെയും പാലക്കാട ്ജില്ല കാർഷിക 

കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിന്തെയും രക ള കൃഷിവകുപ്പിന്തെയും സഹകരണവതാറട തയ്യാറാക്കുന്നത.് 

എ.എ.എസ്. 48/2021 (തവള്ളിയാഴ്ച)                                                                                                       െീയ്യെി: 18.06.2021 

പാലക്കാട ്ജില്ല 

അടുത്ത 5 രിവസതത്ത കാലാവസ്ഥ ദ്പവചനം 

തപാെു നിർരേശങ്ങൾ: റേള്ളറക്കട്ട ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നീർ ോർച്ച സൗകരയം 

ഉറപ്പുേരുതുക. മണ്ണ് പരിവശാധ്ന നടതി മണ്ണിൽ അംലത്ത ം കൂടുതൽ 

കാണറപ്പടുകയാറണങ്കിൽ ആേശയതിന് കുമ്മായം വേർക്കുക. 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 



   

ഇഞ്ചി ചീയൽ 

ഇഞ്ചിയുറട തണ്ടിൽ ,മണ്ണിവനാട് വേർന്ന ഭാഗതു 

റേള്ളതിൽ കുതിർന്നതുവപാറലയുള്ള ലക്ഷണം 

കാണാം. ആ ഭാഗം പിന്നീട് േീഞ്ഞു വപാേുകയും ഇതിനറ്റ 

ഫലമായി ഇഞ്ചിയുറട േിനപ്പുകൾ േിനപ്പുകൾ േീഞ്ഞു 

വപാകുന്നു. വരാഗബാധ് കൂടുതലായും കണ്ടുേരുന്ന 

സ്ഥലങ്ങളിൽ വകാപ്പർ ഓക്സി വലാററഡ് 50 WP (2 ദ്ഗാം ഒരു 

ലിറ്റർ റേള്ളതിൽ )  അറല്ലങ്കിൽ വകാപ്പർ 

റഹവദ്ഡാക്റസഡ് 50 WP (1 .5 ദ്ഗാം ഒരു ലിറ്റർ 

റേള്ളതിൽ ) അറല്ലങ്കിൽ വബാർവഡാ മിദ്ശിതം (ഒരു 

ശതമാനം േീരയം )റമയ് -ജൂൺ മാസങ്ങളിലും ഓഗസ്റ് - 

റസപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിലും തളിക്കണം .മഴക്കാലം നീണ്ടു 

നിന്നാൽ ഒക്വടാബര് - നേംബർ മാസങ്ങളിൽ ഒരു 

തേണകൂടി തളിക്കണം. 


