
                                                                                   
 
 

ImÀjnI ImemhØ \nÀt±iI _pÅän³, XrÈqÀPnÃ 

{]hN\ Imebfhv 09.8.2022  apXÂ 13.8.2022 hsc 
shÅm\n¡c tIcf ImÀjnI kÀÆIemimebnse 

ImÀjnI ImemhØm imkv{X]T\ hn`mKhpw 
`mcXob IemhØmhIp¸pw kwbpIvXambn X¿mdm¡p¶Xv 

 
F.F.Fkv _pÅän³ \¼À   32/2022,(63) Xn¦fmgv¨     Xo¿Xn 08/8/2022 

 

             

2. ASp¯ 5 Znhkt¯¡pÅ  C´y³ ImemhØm hn`mK¯nsâ ImemhØm {]hN\w: 
ImemhØm LSI§Ä 09.08.2022 10.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 13.08.2022 
ag  (anÃn.aoäÀ) 14 12 11 6 3 
DbÀ¶  Xm]\ne (°C)  29 29 29 29 29 
Ipdª Xm]\ne (°C)  23 23 23 23 23 
IqSnb   A´co£ BÀ{ZX  (%) 98 98 98 98 98 
Ipdª A´co£ BÀ{ZX (%) 87 87 87 87 87 
ImänsâthKX(IntemaoäÀ/aWn¡qÀ) 8 6 5 4 4 
Imänsâ Zni (Un{Kn) 270 320 250 320 320 
taLhym]vXn (HIvS) 8 8 8 7 7 
ImemhØm Adnbn¸v: PnÃbnÂ t\cnb tXmXnÂ agbv¡pw Häs¸« Øe§fnÂ iIvXamb agbv¡pw 
�����. tIcf¯nÂ icmicntb¡mÄ IqSpXÂ ag e`n¡m³ km[yX. 

 

ASp¯ A©v Znhkt¯¡pÅ agbpsS {]hN\w 
2022 BKkväv 09 2022 BKkväv 10 2022 BKkväv 11 2022 BKkväv 12 2022 BKkväv 13 

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

3333.... hnf ]cn]me\¯n\pÅ s]mXp\nÀt±i§fpw ImÀjnI \nÀt±i§fpw    
െപാ� നി
േദശ��: മഴയ്�്  സാധ�തയ��തിനാ�, െനല� ാട�ളില�ം #ഷിയിട�ളില�ം  നീ
വാ
'സൗകര���  ഉറ-ാ.ക  .

കാ/ി0 സാധ�തയ��തിനാ�  വാഴയ്�് താ��കാ� ന�കി സംര1ി.ക. പ'�റി പ2ല�ക� ബലെ-ട� 4ക .
ആവശ�െമ6ി� മാ7ം നാല8് മണി:
 മഴയില; ാ< സമയ<്  കീടനാശിനിക� പശ േച
<്  
തളി�ാവ�>താണ്.ക?കാലികെള സ�ര1ിതമായ സ@ല�ളി� പാ
-ി.ക. 

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

െനല; ്   -വിരി-് –

ചി>-് 

െപാC� > 

പDവം 

 

ബാക്ടീരിയ� 

ഇല കരി'ി� 

മഴ�ാല<് െനല; ി� ബാക്ടീരിയ  മF ലമ��  ഇല കരി'ി� േരാഗ<ിന് സാധ�തയ�H്. 
മ�IകDതലായി  20 Lാം പ'ചാണകം ഒDലി/
 െവ�<ി� കല�ി 
െതളിെയട�<�ം,  20 Lാം സ�Fേഡാേമാണാസ്  കല�ിയ�ം  േച
 <് 
തളി'�െകാട� .ക. േരാഗം പടD>ത് തടയാI  ഒD ഏ�റിന്  100 Lാം  ബ; ീ'ിംഗ് 
പൗഡ
 20  കിഴികളിലായി െകCി െവ�ചാലി� ഇC� െകാട� .ക. േരാഗം 
Q1മാRേSാ� ആTിബേയാCി�ായ  സ്െUപ്േ/ാൈസക; ിI  6 Lാം 30 ലി/
 
െവ�<ി� എ> േതാതി�  കല�ി തളി.ക 

വാഴ 
 

ഇല-��ി േരാഗം 

മഴ�ാല<്   വാഴയി� ഇല-��ിേരാഗ<ിന് സാധ�തയ�H്. മ�IകDതലായി  ഒD 
ശതമാനം  വീര�മ�� േബാര്േഡാമിYിതം Rളി
െ� തളി.ക. Zടാെത താഴ്> 
[േദശ�ളിെല വാഴേ<ാC�ളി� നീ
വാ
'ാ സൗകര�ം ഉറ-�വD4ക. ഇല-��ി 
േരാഗം കാ\കയാെണ6ി� ഒD മി .ലി െഹക̂ാെകാണാേസാ �  ഒD ലി/
െവ�<ി� 
അെല; 6ി� ഒD മി .ലി േ[ാപിെകാണാേസാ�  ഒD ലി/
 െവ�<ി� േച
 <് 
ഇലയ�െട അടിയില�ം  പതിയ� വിധം Rളി
 െ� തളി.ക .  

`ഗസംര1ണം - െതാഴ� 4ം പരിസരവ� ം a<ിയാ�ി സF 1ി.ക. െവ�െ�C് ഇല; ാതിരി�ാI Ybി.ക. 
ജലേdാതസ�കളി� മലിന ജലം കലരാI ഇടയ��തിനാ� അ\നാശിനി േച
<് ebീകരി' െവ�ം മാ7ം Rടി�ാI 
െകാട� .ക. (CAADECCS, KVASU, Mannuthy). 

 

1. Ignª BgvNbnse A´co£kvYnXn: 
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(379.6) (24.3-28.7) (22.3-23.0) (95-100) (79-99) (2.0-4.0) (0.0-0.2) (1.1-2.3) 

 


