
 

 
ImÀjnI ImemhØ \nÀt±iI _pÅän³ FdWmIpfw PnÃ 

{]hN\ Imebfhv 17.8.2022  apXÂ 21.8.2022 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 33/2022,(65) ച ൊവ്വൊഴ്്ചച   Xo¿Xn: 16/8/2022 

 

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

ImemhØm LSI§Ä 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 20.08.2022 21.08.2022 

ag  (anÃn.aoäÀ) 0.1 2 1 3 0.5 

DbÀ¶  Xm]\ne (°C) 31 31 30 30 30 

Ipdª Xm]\ne (°C) 25 25 25 25 25 
IqSnb   A´co£ BÀ{ZX  (%) 90 90 90 90 90 
Ipdª A´co£ BÀ{ZX (%) 58 58 58 58 58 
ImänsâthKX(IntemaoäÀ/aWn¡qÀ) 4 6 6 6 6 
Imänsâ Zni (Un{Kn) 270 290 290 270 290 
taLhym]vXn (HIvS) 5 6 6 7 7 

 

ASp¯ A©v Znhkt¯¡pÅ agbpsS {]hN\w 

2022 BKkväv 17 2022 BKkväv 18 2022 BKkväv 19 2022 BKkväv 20 2022 BKkväv 21 

വളചെ t\cnb ag വളചെ t\cnb ag വളചെ t\cnb ag t\cnb ag വളചെ 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 

ച ൊതു നിർദേശങ്ങൾ: മഴ്ച കുറഞു്ഞ വരുന്ന സൊഹ െയത്തിൽ വിളകൾക്്ക വളപ്രദ ൊഗം, കീടനൊശിനിപ്രദ ൊഗം മുതലൊ   
വിളസംെക്ഷണ മൊർഗഗ ങ്ങൾ സവീകെിക്കൊവുന്നതൊണ്. ചകൊപ്ര, അട ്ക്ക മുതലൊ വ ചവ ിലുകൊണുദപൊൾ 
ഉണക്കൊവുന്നതൊണ്. 

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

ചനലല ്  -വിെിപ്്പ - 
 ിനപ്്പ ച ൊടു്ടന്ന 

 രുവം 

 െി െണം 
 

ചനലല ിചല സൂക്്ഷമ മൂലകങ്ങളുചട കുറവ്  െിഹെിക്കുന്നതിനൊ ി 
മഗ്നീഷ്യം,സൾഫർ , ദ ൊദറൊൺ, സിങ്്ക, ദകൊപ്പർ, അ ൺ, മൊംഗനീസ്, 
ദമൊളി ്ഡിനം എന്നീവ അടങ്ങി ിടു്ടള്ള കൊർഷ്ിക 
സർവ്വകലൊശൊല ിൽ ലഭ്യമൊ  ചനലല ിചെ സപൂർണണ  10 ഗ്ൊം ഒരു ലിറ്റർ 
ചവള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിചുചകൊടുക്കുക. ഹൃസവൊകൊല മൂപു്പള്ള 
ഇനങ്ങൾക്കും, മധ്യകൊല മൂപു്പള്ള ഇനങ്ങൾക്കും ദമൽ  വളമൊ ി 
ഒദെക്കറിന് 20 കിദലൊ  ൂറി  ും 10 മുതൽ 12 കിദലൊ ച ൊട്ടൊഷു്ം 
നൽകൊവുന്നതൊണ്  

ചനലല ്  (ച ൊക്കൊളി) ചനലല ി ദകൊഴ്ചി 

ചനലല ിദക്കൊഴ്ചി ുചട ആക്രമണം ച റുക്കുന്നതിനുള്ള മൊർഗങ്ങൾ 
അവലം ിദക്കണ്ടതൊണ്. വലകൾ, റിഫല കറ ീവ്  റി ണുകൾ എന്നിവ 
ഉ ദ ൊഗിചും ചനൽചചടി ുചട മുകളിലൊ ി ക റുകൾ നിശ്ചിത 
അകലത്തിൽ സമൊന്തെമൊ ി ചകടു്ടന്നതും നീലദക്കൊഴ്ചികചള ഒരു  െിധ്ി 
വചെ അകറ്റി നിർത്തൊൻ സഹൊ ിക്കുന്നു. 

 ചക്കറികൾ 
 

ഇലദപ്പനുകൾ 
(നഴ്്ചസറി ിൽ) 

തുടക്കത്തിൽ തചന്ന ചലക്കനിസീലി ം (ചവർട്ടിസീലി ം) 20  ഗ്ൊം ഒരു 
ലിറ്റർ ചവള്ളത്തിചലന്ന ദതൊതിൽ തളിക്കുക. നീലൊ  ശചകണി 
ഉ ദ ൊഗിക്കൊം. കീട ൊധ് ുള്ള തതകളിൽ ത ൊദകല ൊതപ്രഡ് 21.7 SC 
4.5 മി.ലി. 10 ലിറ്റർ ചവള്ളത്തിചലന്ന   ദതൊതിൽ തളിക്കൊം. 

മത്സ്യകൃഷ്ി െി ൊലനം  -ആസ്ൊം വൊള / മദലഷ്യൻ വൊള / കൂറി വള എന്നറി ചപ്പടുന്ന  ങ്കൊഷ്യസ് മത്സ്യങ്ങൾ 
ചസെിന് 500 എണണ ം എന്ന ദതൊതിൽ സ്ദറ്റൊക്്ക ച യ്യൊവുന്നതൊണ്. അവ ്ക്്ക അന്തെീക്ഷത്തിൽ നിന്്ന ഓക്ിജൻ 
വലിചചടുക്കൊനുള്ള കഴ്ചിവുണ്്ട. 

 

ImemhØm Adnbn v̧: PnÃbnÂ വളചെ t\cnb tXmXnÂ മഴ്ച ്ക്്ക സൊധ്യത. tIcf¯nÂ icmicntb¡mÄ കുറവ് ag 

e`n¡m³ km[yX. 

   


