
                                                                                   

 

 
ImÀjnI ImemhØ \nÀt±iI _pÅän³, XrÈqÀPnÃ 

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

             

2. 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 1 0.5 1 0.4 

DbÀ¶  Xm]\ne (°C) 32 31 31 30 30 

Ipdª Xm]\ne (°C) 24 23 24 24 24 
IqSnb   A´co£ BÀ{ZX  (%) 92 92 92 92 92 
Ipdª A´co£ BÀ{ZX (%) 60 60 60 60 60 
ImänsâthKX(IntemaoäÀ/aWn¡qÀ) 6 8 6 10 8 
Imänsâ Zni (Un{Kn) 270 270 270 270 290 
taLhym]vXn (HIvS) 5 6 6 6 6 

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

ag e`n¡m³ km[yX. 

 

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 വളചെ t\cnb ag വളചെ t\cnb ag 

 

3. hnf ]cn]me\¯n\pÅ s]mXp\nÀt±i§fpw ImÀjnI \nÀt±i§fpw 
ച ൊതു നിർദേശങ്ങൾ: മഴ്ച കുറഞു്ഞ വരുന്ന സൊഹ െയത്തിൽ വിളകൾക് വളപ്രദയ്കൊഗം, കീടനൊശിനിപ്രദയ്കൊഗം മുതലൊയ്ക  
വിളസംെക്ഷണ മൊർഗഗ ങ്ങൾ സവീകെികൊവുന്നതൊണ്. ചകൊപ്ര, അടയ്്കക മുതലൊയ്കവ ചവയ്കിലുകൊണുദപൊൾ ഉണകൊവുന്നതൊണ്.. 

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

ചനലല ്  -വിെിപ്്പ -  ിനപ്്പ 
ച ൊടു്ടന്ന  രുവം 

 െി െണം 
 

ചനലല ിചല സൂക്്ഷമ മൂലകങ്ങളുചട കുറവ്  െിഹെിക്കുന്നതിനൊയ്കി മഗ്നീഷ്യം,സൾഫർ , 
ദ ൊദറൊൺ, സിങ്്ക, ദകൊപ്പർ, അയ്കൺ, മൊംഗനീസ്, ദമൊളി ്ഡിനം എന്നീവ 
അടങ്ങിയ്കിടു്ടള്ള കൊർഷ്ിക സർവ്വകലൊശൊലയ്കിൽ ലഭ്യമൊയ്ക ചനലല ിചെ സപൂർണണ  10 ഗ്ൊം 
ഒരു ലിറ്റർ ചവള്ളത്തിൽ കലകി തളിചുചകൊടുക്കുക. ഹൃസവൊകൊല മൂപു്പള്ള ഇങ്ങൾക്കും, 
മധ്യകൊല മൂപു്പള്ള ഇനങ്ങൾക്കും ദമൽ  വളമൊയ്കി ഒദെകറിന് 20 കിദലൊ യൂ്കറിയ്കയു്കം 10 
മുതൽ 12 കിദലൊ ച ൊട്ടൊഷു്ം നൽകൊവുന്നതൊണ് . 

വൊഴ്ച 
 

മൊണഅഴു്ചകൽ 

തുടർചയ്കൊയ്കി   മഴ്ച ലഭ്ിചതിചെ  ഫലമൊയ്കി  വൊഴ്ചയ്കിൽ മൊണ അഴു്ചകൽ ദെൊഗത്തിന് 
സൊധ്യതയു്കണ്്ട. ഇതിന് പ്രതിദെൊധ്നട ടിയ്കൊയ്കി  20 ഗ്ൊം സയൂദഡൊദമൊണൊസ് ഒരു ലിറ്റർ 
ചവള്ളത്തിൽ കലകി മൂന്്ന  ലിറ്റർ വീതം ഓദെൊ വൊഴ്ചയു്കചട  ുവട്ടിലും ഒഴ്ചിച് ചകൊടുക്കുക. 

കുരുമുളക് ദു്രതവൊട്ടം 

തുടർചയ്കൊയ്കി   മഴ്ച ലഭ്ിചതിചെ  ഫലമൊയ്കി  അന്തെീക്ഷ ആർദ്രത കൂടിയ്ക സൊഹ െയത്തിൽ 
കുരുമുളകിചല ദു്രതവൊട്ട ദെൊഗത്തിന് സൊധ്യതയു്കണ്്ട.  പ്രതിദെൊധ്ികൊനൊയ്കി 1% വീെയമുള്ള 
ദ ൊർ ദഡൊ മിശ്രിതം തളിച് ചകൊടുക്കുകയു്കം െണ്ടെ മുതൽ മൂന്്ന ഗ്ൊം ദകൊപ്പർ 
ഓകസ ിദകല ൊററഡ് ഒരു ലിറ്റർ ചവള്ളത്തിൽ എന്ന ദതൊതിൽ കലകി ച ടിയു്കചട തടത്തിൽ 
മൂന്നു മുതൽ അഞ്്ച തവണയ്കൊയ്കി ഒഴ്ചിച് ചകൊടുക്കുക. 

ഇഞ്ചി തണു്ട തുെപ്പൻ ഇഞ്ചിയ്കിൽ  തണു്ടതുെപ്പചെ ആക്രമണം കൊണൊൻ സൊധ്യതയു്കണ്്ട. ഇതിനു പ്രതിവിധ്ിയ്കൊയ്കി 
 യദുവറിയ്ക 20 ഗ്ൊം ഒരു ലിറ്റർ  ചവള്ളത്തിൽ  കലകി തളിക്കുക 

മൃഗസംെക്ഷണം - കന്നുകൊലികൾക്  ൊണക  െിദശൊധ്ന നടത്തി  വിെയു്കദണ്ടൊ എന്്ന ഉറപ്പൊകിയ്കതിനു  ദശഷ്ം  വിെ മരുന്്ന 
നൽകുക. കന്നുകുട്ടികൾക് ആേയദഡൊസ് വിെ മരുന്്ന പ്രസവിചു െണ്ടൊഴ്്ച ക്കുള്ളിൽ നൽകണം.(CAADECCS, KVASU, Mannuthy). 
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(40.2) (29.4-31.9) (22.7-24.4) (92-98) (57-78) (1.8-4.6) (1.3-9.2) (2.0-3.7) 

 


