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�ഗാമിൻ കൃഷി മ aus സം േസവ
ഇ�� കാലാവ�ാ വകു�്

േകരള കാർഷിക സർവകലാശാല
�തിചൂർ

അേ�ഗാെമ�് ഉപേദശക ബു��ിൻ
തീയതി : 26-02-2021

െകാ�ം(േകരളം) കാലാവ�ാ �പവചനം - �പസി�ീകരി�ത് :2021-02-26 ( അടു� 5
ദിവസ�ളിൽ 8:30 IST വെര സാധുവാണ്)

ಹ��ನ ಅಂಶ 2021-02-
27

2021-02-
28

2021-03-
01

2021-03-
02

2021-03-
03

മഴ (മി�ീമീ�ർ) 0.1 0.2 0.0 0.0 0.1

ടിമാ��് (° C) 37.0 36.0 36.0 37.0 37.0

ടിമിൻ (° C) 21.0 21.0 21.0 20.0 20.0
RH I (%) 92 92 92 92 92
RH II (%) 50 50 50 50 50
കാ�ിന്െറ േവഗത
(കിേലാമീ�ർ)

2.0 5.0 8.0 6.0 6.0

കാ�ിന്െറ ദിശ (ഡി�ഗി) 320 290 110 140 110

�ൗഡ് കവർ (ഒ��) 7 1 3 2 5
 

കാലാവ� സം�ഗഹം / അേലർ�്:
 
കഴി� ആ��യിെല കാലാവ� റിേ�ാർ�് അനുസരി�ു െകാ�ം ജി�യിൽ
ഒ�െ�� �ല�ളിൽ േനരിയ േതാതിൽ മഴ ലഭി�ി�ു�്. വരും ദിവസ�ളിൽ
ജി�യിൽ േനരിയ േതാതിലു� മഴ �പതീ�ി�ു�ു. കൂടിയ താപനില 37 0c
വെരയും കുറ� താപനില 20 0c വെരയും ആകാൻ സാധ�ത.
 

െപാതു ഉപേദശം:
 
മ�ിൽ ജലാംശം നിലനിർ�ാനു� ഫല�പദമായ ഒരു രീതിയാണ്
പുതയിടീൽ.ബാ��ീകരണം മൂലം ജലം ന�െ��ുേപാകു�തു ഇതുവഴി
പരിമിതെ�ടു�ു.മുൻ വിളയുെട അവശി��ൾ, കരിയില, ച�ുചവറുകൾ,
പ�ിലവളെ�ടികൾ,ഉണ�ിയ െതേ�ാലകള്, െതാ�് എ�ിവ ഉപേയാഗി�്
മ�ിലും െചടിയുെട ചുവ�ിലും ഇ�ു പുതയിടീൽ
അനുവർ�ി�ാവു�താണ്.തട�ളില് െതാ�് കമിഴ്�ി അടു�ു� രീതി
എ�ാ ദീര്ഘകാല വിളകള്�ും ഏെറ അനുേയാജ�മാണ്. ഇവ മ�ിന്
ആവരണമായി കിട�ാൽ െവയിലിൽ നി�ും മ�് വര�് േപാകു�തിെന
സംര�ി�ു�ു. മഴ�ാല�് ഇത് മ�ിേല�് അഴുകിേ�ാകുകയും െച�ും.
ൈജവാവശി��ള് ഒരു കാരണവശാലും ക�ി�രുത്. തീയിടു�ത്
അ�രീ�താപനിലയും മ�ിെല താപനിലയും �കമാതീതമായി
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ഉയരു�തിനും അനുബ� �പ���ള്�ും ഇടയാ�ും. ച�ുചവറുകള്
പുതയിടീലിനായി മാ�തം ഉപേയാഗി�ുക.
 

SMS ഉപേദശം:
 
-

വിള നിർ�ി� ഉപേദശം:
 
വിള വിള നിർ�ി� ഉപേദശം

ത�ാളി

കാൽസ��ിന്െറ അഭാവം മൂലം ത�ാളിയുെട കായുെട അ�ഗ ഭാഗം
കറു�് കാണെ�ടാം .കാൽസ��ിന്െറ അഭാവം കായ് വളർ�െയ
സാരമായി ബാധി�ു�തിനാൽ െസന്റിന് 3 �ഗാം എ� േതാതിൽ
കു�ായം മെ�ാരു�ുേ�ാൾ തെ� േചർ�് െകാടു�ു�തിലൂെട
വിളകൾ�് ആവശ�മു� കാൽസ�ം നൽകാനാവും . രൂ�മായ
കാൽസ��ിന്െറ അഭാവം കാണു�ുെ�കിൽ കാൽസ�ം ൈനേ�ട�്
2 �ഗാം ഒരു ലി�ർ െവ��ിൽ േചർ�് തളി�ാവു�താണ്.

റ�ർ

റ�റിന്െറ ൈതകെള െത�ുപടി�ാറൻ െവയിലടി�ാെത
സൂര�ാഘാത�ിൽ നി�ും സംര�ി�ു�തിനായി അവയ്�്
െമട� െതേ�ാല, ഈറ എ�ിവ ഉപേയാഗി�് തണൽ നൽകുക.
ൈതകൾ ന�് ര�ാം വർഷം മുതൽ അവയുെട താ��ടിയിൽ കട
മുതൽ കവര വെര െവ� പൂശു�ത് േവനൽ ചൂടിൽ നി�ും
അവയ്�ു സംര�ണം നൽകു�തിന് ഉപകരി�ും. ചു�ാ�ും
കളിമ�ുമാണ് സാധാരണയായി െവ�പൂശലിനായി
ഉപേയാഗി�ു�ത്.

േഹാർ�ി കൾ�ർ നിർ�ി� ഉപേദശം:
 
േഹാർ�ി
കൾ�ർ േഹാർ�ി കൾ�ർ നിർ�ി� ഉപേദശം

േചന

േചന, േച�്, കാ�ിൽ തുട�ിയ കിഴ�ു വർഗ വിളകൾ നടാൻ
അനുേയാജ�മായ സമയമാണിേ�ാൾ. നടീലിനായി
തിരെ�ടു�ു� വി�ുകൾ ചാണക െവ��ിൽ മു�ി
തണല�ു െവ�് ഉണ�ിയ േശഷം നടാൻ ഉപേയാഗി�ുക. ന�
േശഷം ച�ുചവറുകേളാ കരിയിലകേളാ ഉപേയാഗി�്
പുതയിടണം.

നാളിേകരം

വി�് േത�കൾ മുള�ി�ു�തിനു മുൻപ് 60 ദിവസെമ�ിലും
തണലിൽ സൂ�ി�ണം. 8 െസന്റി മീ�ർ ഘന�ിൽ മണൽ
വിരി�ു അതിൽ േത�യുെട െഞ��ം മുകളിലാവും വിധം
നിര�ി മണലി�ു മൂടിയിടണം. േത�യുെട െവ�ം
വ�ിേ�ാകാതിരി�ാനാണിത്. ഒ�ിന് മുകളിൽ ഒ�് എ�
�കമ�ിൽ 5 അടു�് വി�് േത�ാ ഇത് േപാെല സംഭരി�ാം.
മണൽ മ�ു�തും തണലു�തുമായ കൃഷി�ല�ളാെണ�ിൽ
വി�് േത� അവിെട തെ� സൂ�ി�ാവു�താണ്. കുറ�ത്
60 ദിവസെമ�ിലും സൂ�ി� േത� കാലാവർഷാരംഭേ�ാെട
(െമയ് - ജൂൺ മാസ�ളിൽ ) പാകി മുള�ി�ാം.


