
 

 
ImÀjnI ImemhØ \nÀt±iI _pÅän³ FdWmIpfw PnÃ 

{]hN\ Imebfhv 13.8.2022  apXÂ 17.8.2022 hsc 

tIcf ImÀjnI kÀÆIemime 

ImÀjnI ImemhØm imkv{X]T\ hn`mKw, 

A{KnIÄ¨À tImtfPv, shÅm\n¡cbpw 

 C´y ImemhØm hIp¸pw kwbpIvXambn X¿mdm¡p¶Xv 

 

F.F.Fkv _pÅän³ \¼À 32/2022,(64) shffnbmgv¨   Xo¿Xn: 12/8/2022 

 

      1. ASp¯ 5 Znhkt¯¡pÅ  C´y³ ImemhØm hn`mK¯nsâ ImemhØm {]hN\w: 

ImemhØm LSI§Ä 13.08.2022 14.08.2022 15.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 

ag  (anÃn.aoäÀ) 1 0.1 0.1 0.1 2 

DbÀ¶  Xm]\ne (°C) 31 31 31 31 31 

Ipdª Xm]\ne (°C) 25 25 25 25 25 
IqSnb   A´co£ BÀ{ZX  (%) 95 95 95 95 95 
Ipdª A´co£ BÀ{ZX (%) 70 70 70 70 70 
ImänsâthKX(IntemaoäÀ/aWn¡qÀ) 3 4 4 6 5 
Imänsâ Zni (Un{Kn) 270 270 320 290 290 
taLhym]vXn (HIvS) 4 5 5 5 7 

 

ASp¯ A©v Znhkt¯¡pÅ agbpsS {]hN\w 

2022 BKkväv 13 2022 BKkväv 14 2022 BKkväv 15 2022 BKkväv 16 2022 BKkväv 17 

വളരെ t\cnb ag വളരെ t\cnb ag വളരെ t\cnb ag വളരെ t\cnb ag വളരെ t\cnb ag 

 

            2: hnf ]cn]me\¯n\pÅ ImÀjnI \nÀt±i§Ä (RRS Vyttila) 

3. hnf ]cn]me\¯n\pÅ s]mXp\nÀt±i§fpw ImÀjnI \nÀt±i§fpw 

പ ൊതുനിർദേശങ്ങൾ:മഴയ്്കക്  സൊധ്യതയു്കള്ളതിനൊൽ, പനല്പ ൊടങ്ങളിലു്ും കൃഷിയ്കിടങ്ങളിലു്ും  നീർവൊർച്ചസൗകര്യങ്ങൾ 
ഉറപ്പൊക്കുക. കൊറ്റിന് സൊധ്യതയു്കള്ളതിനൊൽ വൊഴയ്്കക് തൊങു്ങകൊൽ നൽകി സുംര്ക്ഷിക്കുക. 
 ച്ചകറി ന്തലു്കൾബല്പപ്പടുത്തുക. ആവശയപമങ്കിൽ മൊത്രും നൊല്ഞ്്ച മണിക്കൂർ മഴയ്കില്ല ൊത്ത സമയ്കത്്ത കീടനൊശിനികൾ 
 ശ ദേർത്്ത  തളികൊവുന്നതൊണ്.കന്നുകൊല്ികപള സുര്ക്ഷിതമൊയ്ക സഥല്ങ്ങളിൽ  ൊർപ്പിക്കുക. 

hnfIÄ tcmK IoS§Ä ImÀjnI/ ayKkwc£W \nÀt±i§Ä 

പനല്ല ്  -വിര്ിപ്്പ -
േിനപ്്പപ ൊടു്ടന്ന രുവും 

 
ബൊക്ടീര്ിയ്കൽ 
ഇല് കര്ിച്ചിൽ 

മഴകൊല്ത്്ത പനല്ല ിൽ ബൊക്ടീര്ിയ്ക  മൂല്മുള്ള  ഇല് കര്ിച്ചിൽ ദര്ൊഗത്തിന് സൊധ്യതയു്കണ്്ട. 
മുൻകരുതല്ൊയ്കി  20 ഗ്ൊും  ച്ചേൊണകും ഒരുല്ിറ്റർ പവള്ളത്തിൽ കല്കി 
പതളിപയ്കടുത്തതുും,  20 ഗ്ൊും സയൂദ ൊദമൊണൊസ്  കല്കിയ്കതുും  ദേർ ത്്ത 
തളിചു്ചപകൊടുക്കുക. ദര്ൊഗും  ടരുന്നത് തടയ്കൊൻ  ഒരു ഏകറിന്  100 ഗ്ൊും  ബല ീച്ചിുംഗ് 
 ൗ ർ 20  കിഴികളില്ൊയ്കി പകട്ടി പവള്ളേൊല്ിൽ ഇടു്ടപകൊടുക്കുക. ദര്ൊഗും 
രൂക്ഷമൊകുദപൊൾ ആന്റിബദയ്കൊട്ടികൊയ്ക  സ്പെ ്ദറ്റൊസസകല ിൻ  6 ഗ്ൊും 00 ല്ിറ്റർ 
പവള്ളത്തിൽ എന്ന ദതൊതിൽ  കല്കി തളിക്കുക 

പനല്ല ്  (പ ൊകൊളി) പനല്ല ി ദകൊഴി 

പനല്ല ിദകൊഴിയു്കപട ആക്രമണും പേറുക്കുന്നതിനുള്ള മൊർഗങ്ങൾ അവല്ുംബിദകണ്ടതൊണ്. 
വല്കൾ, റിഫ്ല കറ ീവ്  റിബണുകൾ എന്നിവ ഉ ദയ്കൊഗിചു്ചും പനൽപച്ചടിയു്കപട മുകളില്ൊയ്കി 
കയ്കറുകൾ നിശ്ചിത അകല്ത്തിൽ സമൊന്തര്മൊയ്കി പകടു്ടന്നതുും നീല്ദകൊഴികപള ഒരു 
 ര്ിധ്ി വപര് അകറ്റി നിർത്തൊൻ സഹൊയ്കിക്കുന്നു. 

മര്േീനി ദവര്് േീയ്കൽ 
 

കൃഷിയ്കിട ശുേീകര്ണും; വിള ര്ിക്രമണും; നീർവൊർച്ച ക്രമീകര്ിക്കുക; പേടിപയ്കൊന്നിന്  
150-250 ഗ്ൊും കുമ്മൊയ്കും ദേർക്കുക; ദര്ൊഗമില്ല ൊത്ത കപ് മൊത്രും നൊടൊൻ ഉ ദയ്കൊഗിക്കുക; 
പേടിപയ്കൊന്നിന് 20 ഗ്ൊും ദവപ്പിൻ  ിണണ ൊക് ഇടുക; 1 കി. ഗ്ൊും. സെദകൊപ ർമ്മ 
സപുഷ്ട േൊണകും നൽകുക; നടീൽ വസ്തു 0.1 % കൊർപബൻ ൊസിും അപല്ല ങ്കിൽ 
കൊർപബൻ ൊസിും-മൊദങ്കൊപസബ് കുമിൾനൊശിനി മിശ്രിതത്തിൽ (0.2%) 10 മിനിറ്്റ മുകി 
വച്ച ദശഷും നടുക; അദതൊപടൊപ്പും ഇദത കുമിൾനൊശിനികളിൽ ഏപതങ്കിലു്ും നടീൽ 
സമയ്കും മുതൽ 15 േിവസ ഇടദവളകളിൽ 3 പ്രൊവശയും തളിച്്ച പകൊടുക്കുക. 

മത്സ്യകൃഷി ര്ി ൊല്നും  -ആസ്ൊും വൊള / മദല്ഷയൻ വൊള / കൂറി വള എന്നറിയ്കപപ്പടുന്ന  ങ്കൊഷയസ് മത്സ്യങ്ങൾ പസന്റിന് 500 എണണ ും എന്ന 
ദതൊതിൽ സ്ദറ്റൊക് പേയ്യൊവുന്നതൊണ്. അവയ്്കക് അന്തര്ീക്ഷത്തിൽ നിന്്ന ഓക്ിജൻ വല്ിപച്ചടുകൊനുള്ള കഴിവുണ്്ട. 

 

ImemhØm Adnbn v̧: PnÃbnÂ വളപര് t\cnb tXmXnÂ മഴയ്്കക് സൊധ്യത. tIcf¯nÂ icmicntb¡mÄ കുറവ് ag 

e`n¡m³ km[yX. 

   


