
 

 

 

 

 

 

 

 

കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങൾ 30.06.2021 01.07.2021 02.07.2021 03.07.2021 04.07.2021 

മഴ (മില്ലി മീറ്റർ ) 10 20 20 10 10 

ഉയർന്ന താപനില (oC) 31 32 32 32 32 

കുറഞ്ഞ താപനില (oC) 24 23 23 23 23 

കൂടിയ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 95 95 95 95 95 

കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%) 65 65 65 65 65 

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

കാറ്റിന്ററ രിശ (ഡിദ്ഗി) 250 250 270 270 270 

വമഘേയാപ്തി (ഒക്ട)   5 6 8 7 7 

ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥ വിഭാഗത്തിൻറെ പ്രവചനമനുസരിച്ചു ജില്ലയിൽ വരുും ദിവസങ്ങളിൽ  മിതമായ  

മഴയ്ക്്ക സാധ്യത . കൂടിയ താരനില 32oC വറരയുും കുെഞ്ഞ താരനില 23oC വറരയുും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 

വിളകൾ ര ാഗ കീടങ്ങൾ കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 

ോഴ 

തടതുരപ്പൻ 

േണ്്ട 

തടതുരപ്പൻ േണ്ടിറനതിറര ോഴത്തട കഷണങ്ങളിൽ 

ബ്യുവേറിയ പുരട്ടി കൃഷിയിടത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിൽ 

േച്ച ് റകണികൾ ഒരുക്കുക. ഗുരുതരമായ 

ആദ്കമണമാറണങ്കിൽ വലാർപപറിവ ാസ ്(2.5 മില്ലി ഒരു 

ലിറ്റർ റേള്ളത്തിൽ) അറല്ലങ്കിൽ കവിനാൽവ ാസ ്(2 മില്ലി 

ഒരു ലിറ്റർ റേള്ളത്തിൽ) ഇലക്കേിളുകളിൽ 

തളിച്ചുറകാടുക്കുക. 

റനല്ല ് 

ബാക്റീരിയൽ 

ഓലകരിച്ചിൽ 

വരാഗം 

ഞാറടിയിൽ ബാക്റീരിയൽ ഓലകരിച്ചിൽ ഗരാഗും 

കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മുൻകരുതലായി 20 പ്ഗാും 

രച്ചച്ചാണകും ഒരു ലിറർ റവള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കുക. 

ഞാെു രെിച്ചു നടുഗപാൾ ഞാെുകൾ സയുഗ ാഗമാണാസ ്

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 പാലക്കാട ്ജില്ല                

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ യൂണിറ്റിന്മെയും രക ള കൃഷിവകുപ്പിന്മെയും സഹകരണവത്താറട തയ്യാറാക്കുന്നത.് 

എ.എ.എസ്. 51/2021 (മ ാവ്വാഴ്ച )                                                                                                             തീയ്യതി: 29.06.2021 

പാലക്കാട ്ജില്ല 

അടുത്ത 5 േിവസമത്ത കാലാവസ്ഥ ന്ദ്പവ നം 

മപാതു നിർരേശങ്ങൾ: മഴ മെകളിലുും ഗരാളിഹൗസുകളിലുമുള്ള അമിത ജലാുംശും ഗരാഗ 

സാധ്യത കൂട്ടുന്നതിനാൽ നിയപ്ന്ത്ിതമായ അളവിൽ നന തുടരുന്നതാണ് ഉചിതും. 

കാർഷിക നിർരേശങ്ങൾ 



   

20 പ്ഗാും ഒരു ലിറർ റവള്ളത്തിൽ എന്ന ഗതാതിൽ 

കലക്കിയ ലായനിയിൽ മുക്കി വച്ച ഗശഷും നടുക. ഗരാഗും 

അധ്ികരിക്കുകയാറണകിൽ 2 പ്ഗാും 

സ്റപ്ടര്ഗറാസസക്ലിൻ 10 ലിറർ റവള്ളത്തിൽ കലക്കി 

തളിച്ച് റകാടുക്കുക. ഞാെു രെിച്ചു നട്ടതിനു ഗശഷും 

റനൽപ്പാടങ്ങളിൽ ബാക്റീരിയൽ ഓലകരിച്ചിൽ ഗരാഗും 

പ്ശദ്ധയിൽറപ്പട്ടാൽ ഒരു ഏക്കെിന് 2 കിഗലാപ്ഗാും ബ്ലീച്ചിങ ്

രൗ ർ കിഴിറകട്ടി രാടറത്ത റവള്ളറക്കട്ടിൽ 

ഇട്ടുറകാടുക്കുക. 

ജാതി 
ഇലറകാഴിച്ചിൽ 

വരാഗം 

മഴക്കാലത്തു ജാതിയിൽ ഇലറകാഴിച്ചിൽ വരാഗം േരൻ 

സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മുൻകരുതലായി 1% േീരയമുള്ള 

വബ്ാർവഡാ മിദ്ശിതം തളിച്ച ്റകാടുക്കുക. 

േഴുതനേർഗ്ഗ 

േിളകൾ 
േളദ്പവയാഗം 

വഴുതന വർഗ്ഗ വിളകളിൽ (വഴുതന, തക്കാളി, മുളക)് നട്ടു 

ഒരു മാസത്തിനു ഗശഷും ഒരു റസന്െിന് 170 പ്ഗാും യൂെിയ, 

80 പ്ഗാും റരാട്ടാഷ് എന്നിവ ഗമൽവളമായി 

നൽകാവുന്നതാണ.് 


