വിളകളള വവനല്ച്ചൂടില്ച്നിന്നും സുംരക്ഷിക്കാനനള്ള മാര്ഗ്ഗനിര്ഗ്വേശങ്ങള്
വരള്ച പ്രതിവരാധ ളപാതന ശനപാര്ഗ്ശകള്/ നിര്ഗ്വേശങ്ങള്:
സുംസ്ഥാനളെ താപനില അസാധാരണമാുംവിധും വര്ഗ്ധിചനവരനന്തായി റിവപാര്ഗ്ടനകള്
സ്ഥിരീകരിക്കനന്ന. താപനില ഏതാണ്ട് 40 ഡിഗ്രി എന് നിലയിളലെനകയനും വവനല്ച്മഴ
ശനഷ്ക്കമാവനകയനും

ളെയ്തനളകാണ്ടിരിക്കനന്ത്

മനനഷ്യര്ഗ്ളക്കന്തനവപാളല

കാര്ഗ്ഷ്ിക

വിളകള്ക്കനും പ്രയാസകരമായ സാഹെരയമാണ്. അന്തരീക്ഷ താപനിലവയക്കാള് ഏതാണ്ട്
ഒരന ഡിഗ്രിയിലധികമായിരിക്കനും മണ്ണിളെ താപനിലളയന്തനും സ്ഥിതി ഗനരനതരമാക്കനന്ന.
ഈ

പശ്ചാെലെില്ച്

കാര്ഗ്ഷ്ിക

രുംഗെ്

അനനവര്ഗ്െിക്കാവനന്

മനന്കരനതലനകളനും

പരിപാലനമനറകളനും പ്രതിപാദിക്കനന്ന.
•

കാര്ഗ്ഷ്ിക

പ്രവര്ഗ്െനങ്ങള്

പകല്ച്

12

മനതല്ച്

3

വളരയനള്ള

സമയെ്

ഒഴിവാവക്കണ്ടതാണ്. രാസകീടനാശിനികള് ഒരന കാരണവശാലനും ഈ സമയെ്
പ്രവയാഗിക്കാന് പാടനള്ളതല്ല.
•

ഭൂമിക്ക്

ആവരണും

എന്

അനനവര്ഗ്െിവക്കണ്ടതാണ്.
സഹായകരമാകനന്വിധും
ളെയ്യനന്ത്.

നിലയ്ക്ക്

മണ്ണിലനള്ള
ഒരന

ബാഷ്പീകരണും

പനതപിളെ
മൂലും

ജലും

പനതയിടല്ച്
ഈര്ഗ്പും
ധര്ഗ്മും

ഏറ്റവനും

ആവശയും

നഷ്ടളപടാതിരിക്കനന്തിന്
നിര്ഗ്വഹിക്കനകയാണ്

നഷ്ടളപടനവപാകനന്തനും

ഇത്

ഇതനമൂലും

പരിമിതളപടനന്ന.
ജജവ പനതയിടീല്ച്:
ഉണങ്ങിയ ളതവങ്ങാലകള്, ളതാണ്ട്, വിള അവശിഷ്ടങ്ങള് എന്ിവ ഉെമമായ
പനതവസ്തനക്കളാണ്.

തടങ്ങളില്ച്

ളതാണ്ട്

കമിഴ്ത്തി

അടനക്കനന്

രീതി

എല്ലാ

ദീര്ഗ്ഘകാല

വിളകള്ക്കനും ഏളറ അനനവയാജയമാണ്.
ജജവാവശിഷ്ടങ്ങള് ഒരന കാരണവശാലനും കെിക്കരനത്. തീയിടനന്ത് അന്തരീക്ഷ
താപനിലയനും

മണ്ണിളല

അനനബന്ധപ്രശ്നങ്ങള്ക്കനും
ഉപവയാഗിക്കനക.

താപനിലയനും
ഇടയാക്കനും.

ക്രമാതീതമായി

െപനെവറനകള്

ഉയരനന്തിനനും

പനതയിടീലിനായി

മാത്രും

വവനല്ച്ക്കാല ഉഴവ്:
വമല്ച്മണ്ണ് ളെറനതായി ഇളക്കിയിടനന്ത് വവനല്ച്മഴയില്ച് നിന്നും ലഭിക്കനന് ജലും
മണ്ണില്ച്തളന്

സുംഭരിച്

നിര്ഗ്ൊനനള്ള

നളല്ലാരന

മാര്ഗ്ഗമാണ്.

ഇതിനായി

ളതങ്ങിന്വതാപനകളിലനും മറ്റനും വവനല്ച്ക്കാല ഉഴവ് അനനവര്ഗ്െിക്കാും. വവനല്ച്മഴ ലഭിചതിനന
വശഷ്ും പയര്ഗ്വര്ഗ്ഗ വിളകള് വിതയ്ക്കനന്തനും ഏളറ ഗനണും ളെയ്യനും.
•

ളപാതനവവ, ജലവസെനെിനായി പരമാവധി ജലും ഉപവയാഗിക്കനന് രീതിയാണ്
അനനവര്ഗ്െിചനവരനന്ത്. തടങ്ങളില്ച് ളവള്ളും ളകടിനിര്ഗ്െിളക്കാണ്ടനള്ള ഈ രീതി,
പളക്ഷ, ഉവേശിച ഫലും നല്ച്കനന്ിളല്ലന്് പഠനങ്ങള് ളതളിയിക്കനന്ന. ഗാര്ഗ്ഹിക
രുംഗളെയനും കാര്ഗ്ഷ്ിക രുംഗളെയനും ജല ഉപവയാഗും കാരയക്ഷമമാക്കനന്തിലൂളട
മാത്രും ജലലഭയത ളമചളപടനൊനാവനും. നമനളട ജവലാപവയാഗ ശീലങ്ങളില്ച് മിതതവും
വരനെനക എന്ത് പ്രധാനമാണ്. ഓവരാ വിളയ്ക്കനും ശനപാര്ഗ്ശ ളെയ്ത അളവില്ച് മാത്രും
ജലവസെനും

നല്ച്കാന്

പ്രവതയകും

ശ്രധിക്കനക.

വിളകളനളട

തടങ്ങളില്ച്

നനവനണ്ടായിരിക്കനക എന്താണ് പ്രധാനും.
സൂക്ഷ്മ ജലവസെന രീതികള് അവലുംബിച് ലഭയമായ ജലും കൂടനതല്ച് സ്ഥലെ്
കൂടനതല്ച്

നാള്,

നന്യ്ക്കാനനപവയാഗിക്കാന്

സാധിക്കനും.

മണ്കനടങ്ങളില്ച്

അടിഭാഗൊയി സനഷ്ിരമനണ്ടാക്കി ഒരന പരനെിനൂല്ച്െിരി കടെി ളവചവശഷ്ും
ളവള്ളും

നിറച്

ജലവസെനും

വൃക്ഷവിളകളനളട

കാരയക്ഷമമാക്കാും.

ജതകളനളട
കഴിയനന്തനും

തടങ്ങളില്ച്
കണിക

ളവചനളകാടനെ്
ജലവസെന

രീതി

അവലുംബിക്കനക.
ജമവക്രാസ്പ്രിങ്ക്ളര്ഗ്

ഉപവയാഗിചനള്ള

നന

ജവകനവന്രങ്ങളിലാക്കനന്ത്

ജലെിളെ കാരയക്ഷമമായ ഉപവയാഗെിന് വഴിളയാരനക്കനന്ന.
•

വൃക്ഷവിളകളനളട

ജതകള്ക്ക്

ളതവങ്ങാലകള്

ഉപവയാഗിച്

തണല്ച്

ളകാടനവക്കണ്ടതാണ്.
•

വൃക്ഷങ്ങളനളട തായ്തടിയില്ച് കനമായും പൂശനക.

•

ജജവവളങ്ങള് ളപാതനവവ മണ്ണിളെ ഈര്ഗ്പും നിലനിര്ഗ്ൊന് സഹായിക്കനന്ന.
െകിരിവചാര്ഗ്

കവപാസ്റ്റിളെ

ഉപവയാഗും

മണ്ണിളെ

ഈര്ഗ്പസുംഗ്രഹണവശഷ്ി

വര്ഗ്ധിപിക്കനളമന്തിനാല്ച് ഏറ്റവനും അഭികാമയമളത്ര.
•

നനയില്ലാെ ഇടങ്ങളില്ച് രാസവളങ്ങളനളടയനും, വകാഴിവളെിളെയനും ഉപവയാഗും
വവനല്ച്ക്കാലെ് വവളണ്ടന്ന ളവക്കനന്താണ് ഉെമും.

•

ഇലകള്

വഴി

തളിചനളകാടനക്കനന്

വളങ്ങള്

ളവയിലാറിയതിനന

വശഷ്ും

മാത്രും

തളിക്കനക.
•

വതാടവിളകളില്ച്
വരള്ചയില്ച്

ആഴ്െയില്ച്
നിന്നും

ഒരന

പ്രാവശയും

വിളകളള

ളവള്ളും

സുംരക്ഷിക്കാന്

തളിചനളകാടനക്കനന്ത്
ഒരന

പരിധിവളര

സഹായകമായിരിക്കനും. സള്വഫറ്റ് ഓഫ് ളപാടാഷ്് 5 ഗ്രാും ഒരന ലിറ്റര്ഗ് ളവള്ളെില്ച്
കലക്കി 15 ദിവസും ഇടവിട് വിളകളില്ച് തളിയ്ക്കനന്ത് വരള്ചളയ പ്രതിവരാധിക്കാന്
സഹായകരമാകനന്നളവന്് കളണ്ടെിയിടനണ്ട്.

വിവിധ വിളകള്ക്കനള്ള പ്രവതയക ശനപാര്ഗ്ശകള്
1.

ളനല്ല്:

ജലലഭയത കനറവനള്ള പാടവശഖരങ്ങളില്ച് പാടെ് എവപാഴനും ളവള്ളും ളകടിനിര്ഗ്െനന്
ജലവസെനരീതി ഒഴിവാക്കണും. നട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് െിനപ് ളപാടിെനടങ്ങനന്തനവളര
ളവള്ളും

ളകടിനിര്ഗ്െനകയനും

പ്രതയക്ഷളപട്

തനടങ്ങനവപാള്

പിന്ീട്,
മാത്രും

തലനാരിഴ
അടനെ

വലിപെിലനള്ള
നന

നല്ച്കനക

ളെറിയ
എന്

വിള്ളലനകള്
രീതിയനമാണ്

അഭികാമയും. എന്ാല്ച് മണ്ണ് വരണ്ട് ഉണങ്ങനവാന് അനനവദിക്കരനത്.
ളനല്ലില്ച് കതിര്ഗ് നിരക്കനന് സമയെനണ്ടാകനന് വരള്ച ഉത്പാദനളെ കാരയമായി
ബാധിക്കനളമന്തിനാല്ച് സള്വഫറ്റ് ഓഫ് ളപാടാഷ്് (5 ഗ്രാും/1 ലിറ്റര്ഗ് ളവള്ളും), വബാവറാണ് (2.5
– 5.0 മില്ലി / 1 ലിറ്റര്ഗ് ളവള്ളും), സാലിസിലിക് ആസിഡ് (50 മില്ലിഗ്രാും/1 ലിറ്റര്ഗ് ളവള്ളും)
എന്ിവയില്ച് ഏളതങ്കിലനളമാന്ന തളിച് ളകാടനക്കനന്ത് വരള്ചളയ പ്രതിവരാധിക്കാന്
സഹായകമാണ്.
ളനല്ലില്ച്

മനഞ്ഞബാധ

ഉണ്ടാകാന്

സാധയതയനള്ളതിനാല്ച്

വിളക്ക്

ളകണികള്

ഉപവയാഗിച് മനഞ്ഞബാധളയക്കനറിച് മനന്കൂടി അറിയാും. ഇതനവളര കൃഷ്ിയിറക്കാെ
പാടവശഖരങ്ങളില്ച് നടീല്ച് അകലും / വിതയ്ക്കാനനള്ള വിെിളെ അളവ് കൃതയമായി പാലിക്കനക.
കീടബാധ രൂക്ഷമായാല്ച് മാത്രും ബനവപ്രാളഫസിന് (2 മില്ലി/ലിറ്റര്ഗ് ളവള്ളും), ഇമിഡാക്വളാപ്രിഡ്
(2.5

മില്ലി/10

ലിറ്റര്ഗ്

ളവള്ളും),

എന്ിവയിവലളതങ്കിലനും തളിക്കാും.

ജതയാമീവതാക്ാും

(2

ഗ്രാും/10

ലിറ്റര്ഗ്

ളവള്ളും)

ബാക്ടീരിയല്ച് ഇല കരിചിലിളനയനും മറ്റന കനമിള് വരാഗങ്ങളളയനും ളെറനക്കാനായി 1 ലി.
ളവള്ളെില്ച്

20

ഗ്രാും

പച

ൊണകും

കലക്കി

ളതളിളയടനെ

വശഷ്ും

20

ഗ്രാും

സയൂവഡാവമാണാസ് വെര്ഗ്െ് തളിക്കനന്ത് നല്ലതാണ്. ളനല്ലിളെ പാലൂറനന് സമയെ്
ളനന്മണികളില്ച്

നിറവയതയാസും

കാണളപടനന്നളവങ്കില്ച്

ജൈഫ്വളാക്ിസ്വൈാബിന്

(Trifloxystrobin) 25 ഡബ്ല്യന.ജി + ളറ്റബനവകാനവസാള് (Tebuconazole) 50 ഡബ്ല്യന.ജി 4 ഗ്രാും
/ 10 ലിറ്റര്ഗ് ളവള്ളെില്ച് കലക്കി ളെടികളില്ച് തളിക്കനക.
2. ളതങ്ങ്:
•

ളതങ്ങിളെ

തടങ്ങളില്ച്

െകിരി

ളതാണ്ട്

കമിഴ്ത്തിയടനക്കി

പനതയിടനക.

കടഭാഗും

ളവടിനീക്കിയ ളതങ്ങിന്പടകള് ഉപവയാഗിചനും പനതയിടാും. ളതങ്ങിന്വതാടങ്ങളിലനള്ള
െപനെവറനകള് കെിയ്ക്കാളത പനതയിടാനായി ഉപവയാഗിക്കനക.
•

ളതങ്ങിളെ രവണ്ടാ മൂവന്ാ അടി പടകള് ളവടിമാറ്റനന്ത് നല്ലതാണ്. പടളവടനവപാള്
1-1.5 മീറ്റര്ഗ് കടഭാഗും മരെില്ച്തളന് നിര്ഗ്വെണ്ടതനണ്ട്.

•

ളതങ്ങിന്തടയില്ച് െനവടനഭാഗെ് ഏതാണ്ട് 1 മീറ്റര്ഗ് ഉയരുംവളര കനമായും പൂശനക.

•

ളതങ്ങനകള് നനയ്ക്കനവാന് കണിക ജലവസെന രീതി (30-40 ലിറ്റര്ഗ് / ഒരന ദിവസും
ളതളങ്ങാന്ിന്) അവലുംബിക്കനക.

•

വരള്ച പ്രതിവരാധിക്കാനായി ളപാടാസയും സള്വഫറ്റ് (5 ഗ്രാും ഒരന ലിറ്റര്ഗ് ളവള്ളെില്ച്
എന് വതാതില്ച്) ജതളെങ്ങനകളില്ച്, രണ്ടാഴ്ച ഇടവവളകളില്ച് തളിചനളകാടനക്കനക.

•

വവനല്ച്മഴ ലഭിക്കനന് മനറയ്ക്ക് ളതങ്ങിന്വതാടങ്ങള് ഉഴനതനമറിച്, പയര്ഗ്വിെ് വിതച്
ളകാടനക്കനന്ത് വരള്ചളയ പ്രതിവരാധിക്കാന് സഹായകമാകനും.

•

ളവള്ളീചകളനളട

രൂക്ഷമായ

ആക്രമണും

കാണനന്

ളതങ്ങനകള്ക്ക്

വവളപണ്ണ

എമല്ച്ഷ്ന് 20 മില്ലി ഒരന ലിറ്റര്ഗ് ളവള്ളെില്ച് തളിചനളകാടനക്കാും.
•

കടവലാരവമഖലകളില്ച്

ളതവങ്ങാലപനഴനവിളെ

ആക്രമണും

കാണനകയാളണങ്കില്ച്

വഗാണിവയാസസ് എന് പരാദളെ 10 എണ്ണും 1 ളതങ്ങിന് എന് വതാതില്ച്
പനറെനവിടനക.

3. വാഴ:
•

വാഴചനവട് കരിയിലവയാ മറ്റനും ജജവ വസ്തനക്കവളാ, വിള അവശിഷ്ടങ്ങവളാ ഉപവയാഗിച്
പനതയിടനക.

•

കണിക ജലവസെന രീതി (12 ലിറ്റര്ഗ് / ഒരന ദിവസും / വാഴളയാന്ിന്) അവലുംബിക്കനക.

•

വരള്ച പ്രതിവരാധിക്കാന് വാഴയിലകളില്ച് ളപാടാസയും സള്വഫറ്റ് (5 ഗ്രാും ഒരന ലിറ്റര്ഗ്
ളവള്ളെില്ച്) രണ്ടാഴ്ച ഇടവവളകളില്ച് തളിചനളകാടനക്കാവനന്താണ്.

•

വവനല്ച്ക്കാലെ് വാഴയിലയില്ച് ഇലവപനിളെയനും മണ്ടരിയനളടയനും ആക്രമണെിനന
സാധയതയനണ്ട്.

എങ്കില്ച്

ഇലയനളട

അടിവശെ്

വീഴെക്ക

രീതിയില്ച്

വഹാര്ഗ്ടികള്ചര്ഗ് മിനറല്ച് ഓയില്ച് 25 മില്ലി ഒരന ലിറ്റര്ഗ് ളവള്ളെില്ച് കലക്കി തളിയ്ക്കാും.
ളവറ്റബിള്

സള്ഫര്ഗ്

2

ഗ്രാും

1

ലിറ്റര്ഗ്

ളവള്ളെില്ച്

കലക്കി

തളിയ്ക്കനന്തനും

മണ്ടരിളയ്ക്കതിളര ഫലപ്രദമാണ്.
4. കമനക്:
•

കമനകിന്

തടികളില്ച്,

പ്രവതയകിച്

സൂരയപ്രകാശും

വനരിട്

തടനന്

സ്ഥലങ്ങളില്ച്

കനമായും പൂശനക.
•

കണിക

ജലവസെന

രീതി

(15-20

ലിറ്റര്ഗ്

/

ഒരന

ദിവസും

കമനളകാന്ിന്)

അവലുംബിക്കനക.
•

കമനകിന് തടങ്ങളില്ച് കരിയിലയനും മറ്റനും ഉപവയാഗിച് പനതയിടനക.

•

കമനകിന് ജതകള്ക്ക് തണല്ച് ളകാടനക്കനക.

5. കനരനമനളക്:
•

രണ്ടാഴ്ച

ഇടവിടനള്ള

ജലവസെനും,

തടങ്ങളില്ച്

പനതയിടല്ച്

തനടങ്ങിയവ

അനനവര്ഗ്െിക്കനക.
•

ളെറിയ ളകാടികള്ക്ക് തണല്ച് നല്ച്വകണ്ടതാണ്.

•

കണിക

ജലവസെനരീതി

കഴിയനന്തനും

അവലുംബിക്കനക.

കടനെ

വരള്ച

അനനഭവളപടനന് വമഖലയില്ച് ളെടികളില്ച് ഇടയ്ക്ക് ളവള്ളും തളിചന ളകാടനക്കനന്ത്
നന്ായിരിക്കനും.

6. ജാതി:
•

ജാതിയില്ച്

ജല

വാടിവീഴനക

ദൗര്ഗ്ലഭയെിളെ

എന്ീ

ആദയലക്ഷണമായ

ലക്ഷണങ്ങള്

കാണനന്

കായ്

െനങ്ങല്ച്/

ഘടെില്ച്

കായ്

ജലവസെനും

അതയന്താവപക്ഷിതമാണ്.
•

ജാതിയനളട െനവടില്ച് പനതയിടല്ച് നിര്ഗ്ബന്ധമായനും അനനവര്ഗ്െിക്കനക.

•

സള്വഫറ്റ് ഓഫ് ളപാടാഷ്് (5 ഗ്രാും ഒരന ലിറ്റര്ഗ് ളവള്ളെില്ച്) തളിചനളകാടനക്കനന്ത്
വരള്ചളയ പ്രതിവരാധിക്കാന് ഒരന പരിധിവളര സഹായിക്കനന്ന.

•

വവനല്ച്ക്കാലെന ജാതിയില്ച് ഉണ്ടാകനന് പ്രധാന വരാഗങ്ങള് കായ് ളകാഴിചിലനും,
ളകാപനണക്കവനും, കരിുംപൂപ് വരാഗവനമാണ്. അവയ്ക്കായനള്ള സുംവയാജിത നിയന്ത്രണ
മാര്ഗ്ഗങ്ങള് താളഴപറയനന്വയാണ്.
❖ വരാഗും ബാധിച ഇലകളനും കായ്കളനും നശിപിക്കനകയനും ഉണങ്ങിയ ളകാപനകള്
ളവടിനശിപിക്കനകയനും ളെയ്ത്, വതാടെില്ച് മനഴനവനായനും ശനെിതവും പാലിക്കനക.
❖ ജാതിയില്ച് കായ് പിടനെും കൂടനന്തിനനും, കായ് ളകാഴിചില്ച് തടയനന്തിനനും,
കനമിള് വരാഗബാധ നിയന്ത്രിക്കനന്തിനനും സയൂവഡാളമാണാസ് ഫ്ലൂറളസന്സ്
20 ഗ്രാും 1 ലിറ്റര്ഗ് വീരയെില്ച് കായ് പിടനെ സമയെ് തളിചനളകാടനക്കനക.
❖ 20 ഗ്രാും ൊണകും ഒരന ലിറ്റര്ഗ് ളവള്ളെില്ച് കലക്കിയ ലായനിയനളട ളതളിയില്ച്
20 ഗ്രാും സയൂവഡാളമാണാസ് വെര്ഗ്െ് തളിയ്ക്കനന്ത് കൂടനതല്ച് ഫലപ്രദമാണ്.
❖ ജലവസെനും അതയാവശയമനള്ള ഒരന വിളയാണ് ജാതി. എന്ാല്ച് ളവള്ളും
ളകടിനിര്ഗ്െിളക്കാണ്ടനള്ള

ജലവസെനരീതിക്കന

പകരും

നനവനറപാക്കിളക്കാണ്ടനള്ള

രീതിയനളട

ജലും

ലഭയമായ

തടങ്ങളില്ച്
കാരയക്ഷമമായി

ഉപവയാഗളപടനൊനാവനും.
❖ ളപാടാഷ്് അഭാവമനള്ള മരങ്ങളില്ച് കൃതയമായി വളപ്രവയാഗും നടെനക.
❖ കരിുംപൂപ് വരാഗങ്ങള് കാണനന് ഇലകളില്ച് കഞ്ഞിളവള്ളും തളിക്കനക.
❖ ളെപന

കലര്ഗ്ന്

കനമിള്നാശിനികള്

വരാഗനിയന്ത്രണെിന് ഫലപ്രദമാണ് (വബാര്ഗ്വഡാമിക്്ചര്ഗ്)

ഉപവയാഗിക്കനന്ത്

7. പചക്കറികള്:
•

വവനല്ച്ക്കാല കൃഷ്ിയ്ക്കായി പയര്ഗ്, െീര, ളവള്ളരി, കക്കരി, പടവലും, െനരയ്ക്ക, പീചില്ച്
തനടങ്ങിയ വിളകള് തിരളഞ്ഞടനക്കനക.

•

കണിക ജലവസെന രീതി (1.5-2.0 ലിറ്റര്ഗ് ളെടിളയാന്ിന്), പനതയിടല്ച് തനടങ്ങിയവ
അനനവര്ഗ്െിക്കനക.

•

വിവിധ പചക്കറി വിളകളില്ച് നീരൂറ്റിക്കനടിക്കനന് കീടങ്ങളായ ളവള്ളീച, മീലിമൂട,
ഇലവപന്, പചെനള്ളന്, മനഞ്ഞ (എഫിഡ്) എന്ിവയനളട ആക്രമണും രൂക്ഷമായി
വവനല്ച്ക്കാലെ് കാണാും. അടനക്കളവൊടങ്ങളില്ച് ആഴ്ചയിളലാരിക്കല്ച് 2%
വവളപണ്ണ എമല്ച്ഷ്ന് തളിയ്ക്കാും. മഞ്ഞ ളകണി വയ്ക്കനന്തിലൂളട മനഞ്ഞ, ളവള്ളീച
എന്ിവളയ നിയന്ത്രിക്കാനാവനും.

•

മണ്ടരി ബാധ കാണനകയാളണങ്കില്ച് ളവറ്റബിള് സള്ഫര്ഗ് 2 ഗ്രാും ഒരന ലിറ്റര്ഗ്
ളവള്ളെില്ച് കലക്കി തളിയ്ക്കാും.

ഗവവഷ്ണവിഭാഗും വമധാവി
വകരള കാര്ഗ്ഷ്ിക സര്ഗ്വകലാശാല
ളവള്ളാനിക്കര

