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2. 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) 2 0.2 0.1 1 1 

DbÀ¶  Xm]\ne (°C) 31 31 31 31 31 

Ipdª Xm]\ne (°C) 23 23 23 23 23 
IqSnb   A´co£ BÀ{ZX  (%) 92 92 92 92 92 
Ipdª A´co£ BÀ{ZX (%) 74 74 74 74 74 
ImänsâthKX(IntemaoäÀ/aWn¡qÀ) 6 4 6 8 6 
Imänsâ Zni (Un{Kn) 270 270 290 270 270 
taLhym]vXn (HIvS) 5 5 6 6 6 

ImemhØm Adnbn¸v: PnÃbnÂ വളരെ t\cnb tXmXnÂ മഴയ്്കക് സാധ്യത. tIcf¯nÂ icmicntb¡mÄ 

കുറവ് ag e`n¡m³ km[yX. 
 

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 

 

3. hnf ]cn]me\¯n\pÅ s]mXp\nÀt±i§fpw ImÀjnI \nÀt±i§fpw 
ര ാതുനിർദേശങ്ങൾ:മഴയ്്കക്  സാധ്യതയു്കള്ളതിനാൽ, രനല്പ ാടങ്ങളിലു്ും കൃഷിയ്കിടങ്ങളിലു്ും  നീർവാർച്ചസൗകെയങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക  .
കാറ്റിന് സാധ്യതയു്കള്ളതിനാൽ വാഴയ്്കക് താങു്ങകാൽ നൽകി സുംെക്ഷിക്കുക.  ച്ചകറി ന്തലു്കൾബല്രപ്പടുത്തുക .ആവശയരമങ്കിൽ 
മാത്രും നാല്ഞ്്ച മണിക്കൂർ മഴയ്കില്ല ാത്ത സമയ്കത്്ത കീടനാശിനികൾ  ശ ദേർത്്ത  തളികാവുന്നതാണ്.കന്നുകാല്ികരള 
സുെക്ഷിതമായ്ക സഥല്ങ്ങളിൽ  ാർപ്പിക്കുക.  

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

രനല്ല ്  -വിെിപ്്പ -
േിനപ്്പര ാടു്ടന്ന
 രുവും 

 
ബാക്ടീെിയ്കൽ 
ഇല് കെിച്ചിൽ 

മഴകാല്ത്്ത രനല്ല ിൽബാക്ടീെിയ്കമൂല്മുള്ള  ഇല് കെിച്ചിൽ ദൊഗത്തിന് സാധ്യതയു്കണ്്ട. 
മുൻകരുതല്ായ്കി  20 ഗ്ാും  ച്ചോണകുംഒരുല്ിറ്റർ രവള്ളത്തിൽ കല്കി 
രതളിരയ്കടുത്തതുും,  20 ഗ്ാും സയൂദ ാദമാണാസ് കല്കിയ്കതുും ദേർ ത്്ത 
തളിചു്ചരകാടുക്കുക.ദൊഗും  ടരുന്നത് തടയ്കാൻ  ഒരു ഏകറിന്  100 ഗ്ാും  ബല ീച്ചിുംഗ് 
 ൗ ർ 20  കിഴികളില്ായ്കി രകട്ടി രവള്ളോല്ിൽ ഇടു്ടരകാടുക്കുക.ദൊഗും 
രൂക്ഷമാകുദപാൾ ആന്റിബദയ്കാട്ടികായ്ക സ്രെ ്ദറ്റാസസകല ിൻ  6 ഗ്ാും 00 ല്ിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽഎന്ന ദതാതിൽകല്കി തളിക്കുക 

വാഴ 
 

ഇല്പു്പള്ളിദൊഗും 

മഴകാല്ത്തവാഴയ്കിൽഇല്പു്പള്ളിദൊഗത്തിന്സാധ്യതയു്കണ്്ട. മുൻകരുതല്ായ്കിഒരു ശതമാനും  
വീെയമുള്ള ദബാെ്ദ ാമിശ്രിതും കുളിർരക തളിക്കുക. കൂടാരത 
താഴ്ന്നപ്രദേശങ്ങളിരല്വാഴദത്താട്ടങ്ങളിൽനീർവാർച്ചാസൗകെയുംഉറപു്പവരുത്തുക.ഇല്പു്പ
ള്ളിദൊഗുംകാണുകയ്കാരണങ്കിൽ ഒരു മി .ല്ി രണക ാരകാണാദസാ ൾ  ഒരു 
ല്ിറ്റർരവള്ളത്തിൽ അരല്ല ങ്കിൽഒരു മി .ല്ി ദപ്രാ ിരകാണാദസാൾ  ഒരു ല്ിറ്റർ 
രവള്ളത്തിൽദേർ ത്്ത ഇല്യു്കരട അടിയ്കിലു്ും   തിയ്കക വിധ്ും കുളിർ രക തളിക്കുക . 

മൃഗസുംെക്ഷണും-രതാഴുത്തുും  െിസെവുും വൃത്തിയ്കാകി സൂക്ഷിക്കുക. രവള്ളരകട്്ട 
ഇല്ല ാതിെികാൻശ്രദ്ധിക്കുക.ജല്ദരാതസുകളിൽ മല്ിന ജല്ും കല്ൊൻ ഇടയു്കള്ളതിനാൽ അണുനാശിനി ദേർത്്ത ശുദ്ധീകെിച്ച 
രവള്ളും മാത്രും കുടികാൻ രകാടുക്കുക. (CAADECCS, KVASU, Mannuthy). 

 

1. Ignª BgvNbnse A´co£kvYnXn: 
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(an.an) 

(111.7) (27.9 -30.1) (22.5-24.4) (92-99) (69-83) (2.0-4.6) (0.0-6.7) (1.3-2.4) 



 


