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ImÀjnI \nÀt±i§Ä:

hnfIÄ
tcmK IoS§Ä
s]mXp\nÀt±i§Ä: വവള്ളവെട്ട് ഉള്ള
ഇപ്പ്പാഴവത്ത നൿൂനമർദ്ദം മൂലമുള്ള
പെിഞ്ഞാറൻ
കാലവർഷത്തിന്വറ
പരിപാലനം നെപ്ത്തണ്ട ാണ്.
ീെലല്

പരിപാലനം

വാഴ

ഇലപ്പുള്ളി
പ്രാഗം

ഺണഅഴഽകൽ
പരിപാലനം
ീവള്ളര഻വർഗ്ഗ
പച്ചക്കറ഻കൾ

ി്സംരക്ഷണം

ിദഽുരഺ പാപ്പ്

ImÀjnI \nÀt±i§Ä

സ്ഥലങ്ങളിൽ നീർവാർച്ച സൗകരൿം ഉറപ്പു
വരുത്തുക.
മഴയുവെ അളവ്
കുറയുന്നപ് ാെു കൂവെയും അെുത്ത വ െു
ആരംഭത്തിനു
മുൻപായി
കിട്ടുന്ന
ഇെപ്വളയിൽ
വിളകളുവെ
വ഻ര഻പ്പ് കിഷ഻ ഇറക്കഽന്ന പഺടങ്ങള഻ൽ െ഻ലം ഒരഽക്കൽ
ആരംഭ഻ക്കഺം.
ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്ൿ

ഉള്ള ിനാൽ വാഴകൾെ്

ാങ്ങു കാലുകൾ വകാെുെുക.
ശക്തമായ മഴയ്ക്െു പ്ശഷം വാഴപ്ത്താട്ടങ്ങളിൽ ഇലപ്പുള്ളി പ്രാഗം
കാണാൻ
സാധ്ൿ യുണ്ട്.
ഇ ിനു
പ ിവിധ്ിയായി
20
്ഺം
സൿാു ഺു ഺണഺസ് ഒരഽ ല഻റ്റര് ീവള്ളത്ത഻ല് ുേര്ത്ത് കഽള഻ര്ീക്ക
തള഻ക്കഽക. രണ്ട് ആഴ്േക്കഽ ുശഷവഽം ുരഺ്ത്ത഻െഽ കഽറവ഻ീലലങ്ക഻ല് ഒരഽ
഻.ല഻ ീഹക്സഺീകഺണഺുസഺള്  ഒരഽ ല഻റ്റര് ീവള്ളത്ത഻ല് അീലലങ്ക഻ല് ഒരഽ
഻.ല഻ ുപഺപ഻ീകഺണഺുസഺള്  ഒരഽ ല഻റ്റര് ീവള്ളത്ത഻ല് പശ ുേര്ത്ത്
ഇലയഽീട അട഻യ഻ല്പത഻യക്ക വ഻ധം കഽള഻ര്ീക്ക തള഻ക്കഽക
ഴ കാട഻വരഽന്ന സഺഹേരൿത്ത഻ൽ വഺഴയ഻ൽ
ഺണ അഴഽകല഻ന്
സഺധൿതയഽണ്ട്.
പത഻ുരഺധ െടപട഻ എന്ന െ഻ലയ഻ൽ
20
്ഺം
സൿാു ഺു ഺണഺസ് ഒരഽ ല഻റ്റർ ീവള്ളത്ത഻ൽ
കലക്ക഻ 5 ല഻റ്റർ
വ഼തം ഓുരഺ വഺഴയഽീട േഽവട്ട഻ലഽം ഒഴ഻ച്ച് ീകഺടഽക്കഽക
പന്തലിലുള്ള പച്ചെറികൾെ്
ാങ്ങു വകാെുെുക
ീവള്ളര഻വർഗ്ഗ
പച്ചക്കറ഻കള഻ൽ
ിദഽുരഺ പാപ്പ് എന്ന കഽ ഻ൾ
ുരഺ്ം കഺണഺെ഻ടയഽണ്ട്. പത഻വ഻ധ഻യഺയ഻
2.5 ്ഺം
ഺുങ്കഺീസബ്
1 ല഻റ്റർ ീവള്ളത്ത഻ൽ എന്ന ുതഺത഻ൽ
ഇലയഽീട അട഻യ഻ൽ
പത഻യത്തക്കവ഻ധത്ത഻ൽ കലക്ക഻ തള഻ക്കഽക

ീകഺതഽക്
ഽട്ടയ഻ട്ട് ീപരഽകഽന്നത് തടയഺൻ ീതഺഴഽത്തഽം പര഻സരവഽം വിത്ത഻യഺക്ക഻
ീവക്കഽവഺെഽം,ീവള്ളീക്കട്ട് ഇലലഺത഻ര഻ക്കഽവഺെഽം ീശദ്ധ഻ക്കഽക. േഺണകക്കഽഴ഻കള഻ൽ
ുെര഻ട്ട് വ഼ഴഺീത
ാട഻ീവക്കഽക.

ഴ

