
Agromet Advisory Bulletin for Thiruvananthapuram district 
Issued by AMFU jointly under RARS Vellayani, Kerala Agricultural University & 

 India Meteorological Department 
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      Based on Ensemble Weather forecast by IMD   
Bulletin No. TVM-AAS-12/2020              Standard Week No. 7                      Dated: 11.02.2020 
 

A. Weather Summary of the Preceding standard week 

  
  B. Weather forecast for the next 5 days in Thiruvananthapuram District 

         
C. Agro meteorological Advisories for coming week 

Crop Stage Pest and 
diseases Agro meteorological advisories 

Paddy 
 

 Harvesting continuing in paddy fields 

Coconut - 
Boron 

deficiency 
 

Symptoms seen as failure of newly emerging spear leaves 
to open normally. Apply borax 50g/palm into the soil. 

Banana  

Sigatoka 
disease 

Remove and destroy severely infected and completely 
dried leavesSpray Bordeaux mixture (1%) or Mancozeb 75 
WP @ 3gram/litre of water..Drench soil with 
Hexaconazole 5 EC @ 1ml/litre of water or Propiconazole 
25 EC @ 1 ml / litre of water. 

Vegetables 
Cowpea 
 

 

Pod bug in 
Cowpea 

 Spray Verticillium lecanii or Beauveria bassiana @ 20 
gram/litre of water. Bird pepper (20 gram) + cow’s urine 
(100 ml) in 1 litre water will ward off the pest 
 

 
 

Rainfall Max Temperature Min Temperature Relative Humidity Evaporation 
  0 mm 32.4 – 32.9 o C 23.0 – 23.6 o C       62%- 92% 4.0 - 4.3 mm 

PARAMETERS 12/02/2020 13/02/2020 14/02/2020 15/02/2020 16/02/2020 
Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 
Max temp oC 34 34 34 34 34 
Min temp oC 24 24 24 24 24 
Max RH % 85 85 85 85 85 
Min RH % 53 53 53 53 53 
Wind speed  (kmph) 6 4 6 8 4 
Wind dir (deg) 270 230 230 230 230 
Cloud cover 2 3 2 3 2 



കാർഷിക കാലാവ  ബു ിൻ തിരുവന പുരം  ജില  

(േമഖലാ കാർഷിക ഗേവഷണ േക ം െവ ായണി ഭാരതീയ അ രീ  ിതി  വകു ് എ ിവ സംയു മായി 

നൽകു ) 

 ന ർ: TVM-AAS-12/2020                      തീ തി: 11.02.2020 

1. കഴി  വാരം സം ി ത അ രീ  ിതി 

2. അടു  5 ദിവസേ ു  കാലാവ  പവചനം 

 12/02/2020 13/02/2020 14/02/2020 15/02/2020 16/02/2020 
മഴ (മിലി മീ റർ) 0 0 0 0 0 
കൂടിയ താപനില  
(ഡി .െസ) 34 34 34 34 34 
കുറ  താപനില (ഡി .െസ) 24 24 24 24 24 
കൂടിയ ആർ ദത (%) 85 85 85 85 85 
കുറ  ആർ ദത (%) 53 53 53 53 53 
കാ ിൻെറ  േവഗത (കിേലാമീ ർ 

പതി മണി ൂറിൽ) 6 4 6 8 4 
കാ ിൻെറ  ദിശ  (ഡി ഗി)   270 230 230 230 230 
േമഘ വ ാ തി (ഒ ട) 2 3 2 3 2 

 

3. അടു  5 ദിവസേ ു  കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

വിളകൾ hfÀ¨m L«w tcmKIoS§Ä കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

െനല്  hnfshSp¸v െനൽ വയലുകൾ െകാ തു തീരു .ു  

െത ു  

 േബാേറാണി
ൻെറ 
അഭാവം 

കൂേ ാല  മുഴുവനായി തുറ ാനു  താമസം കാണു ു  
േബാറാ  50 ഗാം /െത ു നൽകുക 

വാഴ 

 

സിെഗേ ാ
ക 

cq£ambn tcmKw _m[n¨ CeIfpw DW§nb CeIfpw I¯n¨p 
\in¸n¡pI 1 % t_mÀtUm an{inXw AsÃ¦nÂ amt¦mk_v 75 WP 3 
{Kmw Hcp enäÀ shÅ¯nÂ F¶ tXmXnÂ Xfn¡pI.  slI-
vksImWtkmÄ 5 EC 1 anÃn Hcp enäÀ shÅ¯nÂ F¶ tXmXnÂ 
AsÃ¦nÂ s{]m]n¡WtkmÄ 25 EC 1 anÃn Hcp enäÀ shÅ¯nÂ F¶ 
tXmXnÂ Nph«nÂ Hgn¨psImSp¡pI   

പ റികൾ 
പയർ 

 
]bdnse Nmgn 

 

shÀ«nknenbw teIm\n AsÃ¦nÂ _yqthdnb _knbm\ 20 {Kmw Hcp 
enäÀ shÅ¯nÂ F¶ tXmXnÂ Ie¡n Xfn¡pI  
20 {Kmw Im´mcn apfIv 100 anÃn tKmaq{Xw F¶nh Hcp enädnÂ F¶ 
tXmXnÂ IeÀ¯n Xfn¨mÂ Nmgnsb Xpc¯mhp¶XmWv 

മഴ ലഭ ത കൂടിയ താപനില   കുറ  താപനില അ രീ  ആർ ദത ബാ പീകരണം 

  0 mm 32.4 – 32.9 o C 23.0 – 23.6 o C       62%- 92% 4.0 - 4.3 mm 



 



Agromet Advisory Bulletin for KOLLAM district 
Issued by AMFU jointly under RARS Vellayani, Kerala Agricultural University & 

 India Meteorological Department 
Phone: 0471-2383239             Email: aasvellayani@yahoo.co.in  

      Based on Ensemble Weather forecast by IMD   
 

 
 
Bulletin No. KLM-AAS-12/2020 Standard Week No. 7                                   Dated: 11.02.2020 

 
 
A. Weather forecast for the next 5 days in Kollam District 

 
 

 
 

PARAMETERS 12/02/2020 13/02/2020 14/02/2020 15/02/2020 16/02/2020 
Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 
Max temp oC 36 36 36 36 36 
Min temp oC 21 21 21 21 21 
Max RH % 95 95 95 95 95 
Min RH % 40 40 40 40 40 
Wind speed  (kmph) 8 10 6 6 4 
Wind dir (deg) 90 90 90 110 200 
Cloud cover 2 3 3 3 2 

Crop Stage Pest and 
diseases Agro meteorological advisories 

Rice  Harvesting 
 Harvesting of paddy continuing. The harvested paddy is to be dried 

properly in next 2-3 days. 

Coconut  Nut fall  Nut fall noticed in coconut due to intense heat and existing high 
temperature. Irrigation recommended once in a week. 

Banana  

Sigatoka 

Pale yellow to dark brown streaks later forming spots with 
grayish brown centres. Causing premature yellowing and 
drooping of leaves. Remove and destroy severely infected and 
completely dried leaves Spray 1% Bordeaux mixture or 
Mancozeb 3 gram/lt along with stickers 4-5 times at 2-3 weeks 
interval. 

Cucurbits  Downy 
mildew 

Symptoms appear as pale yellow angular spots on the  upper 
surface of the leaves. Fungal growth appears on lower surface of 
leaves under high humidity. Spray Mancozeb 75 WP (3 
gram/lt).Remove and destroy severely affected leaves 



കാർഷിക കാലാവ  ബു ിൻ െകാലം ജില  

(േമഖലാ കാർഷിക ഗേവഷണ േക ം െവ ായണി ഭാരതീയ അ രീ  ിതി  വകു ് എ ിവ സംയു മായി 

നൽകു ) 

ന ർ: KLM-AAS-12/2020                                 തീ തി: 11.02.2020 

അടു  5 ദിവസേ ു  കാലാവ  പവചനം 

 
12/02/2020 13/02/2020 14/02/2020 15/02/2020 16/02/2020 

മഴ (മിലി മീ ർ) 0 0 0 0 0 

കൂടിയ താപനില  (ഡി .െസ) 36 36 36 36 36 

കുറ  താപനില (ഡി .െസ) 21 21 21 21 21 

കൂടിയ ആർ ദത (%) 95 95 95 95 95 

കുറ  ആർ ദത (%) 40 40 40 40 40 

കാ ിൻെറ  േവഗത 

(കിേലാമീ ർ പതി 

മണി ൂറിൽ) 
8 10 6 6 4 

കാ ിൻെറ  ദിശ  (ഡി ഗി)   90 90 90 110 200 

േമഘ വ ാ തി (ഒ ട) 2 3 3 3 2 

 

അടു  5 ദിവസേ ു  കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

വിളകൾ 
വളർ ാ

ഘ ം 
േരാഗകീട ൾ കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

s\Ãv   െനൽ വയലുകളിൽ െകാ ു തുടരു ു. 

െത  ു - 
െത ിൽ മ ി  

െകാഴിയൽ 

ചൂടി െറ ആധി ം കാരണം െത ിൽ മ ി  െകാഴിയു ു. . 
നന തുടരുക. കണികാ  ജലേസചന  രീതി (30------ െതാ  40 ലി 
/ദിവസവും/ െതെ ാ ി  അവലംബി ുക 

വാഴ  സിെഗേ ാക 

ഇളം മ  നിറ ിലു  വരകൾ െപാ കളായി 
മാറു ത .ു വാഴൈകകൾ ഒടി ു തൂ ി കിട ും േരാഗം 

ബാധി  ഇലകൾ  നശി ി ുക 1 %വീര മു  േബാർേഡാ 

മി ശിതം അഥവാ മൻേ ാെസ  3  ഗാം /ലി തളി ുക 

പ റികൾ  
െവ രിയിെല 

മൃദുേരാമ പൂ ് 
ഇളം മ  നിറ ിലു  െപാ കൾ ഇലകളിൽ കെ െ ടു ു. 
േവനൽ മഴ ലഭി  െകാ ് ഉ ാവു  ഉയർ  ആർദത 



മൂലമാ  േരാഗം പടരു . േരാഗം ബാധി വ നശി ി ുക 

മാെ ാസ   3  ഗാം /ലി  തളി ുക 

 



Agromet Advisory Bulletin for Pathanamthitta district 
Issued by AMFU jointly under RARS Vellayani, Kerala Agricultural University & 

 India Meteorological Department 
Phone: 0471-2383239             Email: aasvellayani@yahoo.co.in  

      Based on Ensemble Weather forecast by IMD   
Bulletin No. PTA-AAS-12/2020                  Standard Week No.7                          Dated: 11.02.2020 

 

A. Weather forecast for the next 5 days in Pathanamthitta District 
 

PARAMETERS 12/02/2020 13/02/2020 14/02/2020 15/02/2020 16/02/2020 
Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 
Max temp oC 35 35 35 35 35 
Min temp oC 22 22 22 22 22 
Max RH % 86 86 86 86 86 
Min RH % 45 45 45 45 45 
Wind speed  (kmph) 4 6 8 8 6 
Wind dir (deg) 270 270 270 250 250 
Cloud cover 2 3 2 3 2 
 
     B.  Agro meteorological Advisories for coming week 

 
 

 
 

Crop Stage Pest and 
diseases Agro meteorological advisories 

Rice 

  Harvesting of crop completed except in few pockets 

Coconut 
- Eriophid 

mite 

Adopt phytosanitary measures in coconut gardens such as 
cleaning the crown of the palm, burning of fallen nuts due to 
mite infestation. Apply neem oil garlic emulsion(20 ml neem 
oil + 20 g garlic+5 g bar soap in 1 lt water) 

Banana  Rhizome 
weevil 

Larvae feeds by tunneling in the banana rhizome; corm decays 
Leaves turn yellow wither  and die prematurely. Apply neem 
cake  1  kg/plant at the time of planting. Cut and remove the 
outer layer of rhizome and sundry for 3-4 days after smearing 
with cowdung slurry and ash 

Tapioca 

 Mealy bug Bug suck sap from the leaves and growing points. Affected leaf 
turns to bunchy top like appearance. Internodal length reduced. 
Spray Lecanicillium lecanii 20 gram/lt. Hang yellow sticky  
traps @20 nos./ha  



കാർഷിക കാലാവ  ബു ിൻ പ നം ി  ജില  

(േമഖലാ കാർഷിക ഗേവഷണ േക ം െവ ായണി ഭാരതീയ അ രീ  ിതി  വകു ് എ ിവ സംയു മായി നൽകു ) 

 ന ർ: PTA-AAS-12/2020                              തീ തി: 11.02.2020 
അടു  5 ദിവസേ ു  കാലാവ  പവചനം 

 12/02/2020 13/02/2020 14/02/2020 15/02/2020 16/02/2020 
മഴ (മിലി മീ ർ) 0 0 0 0 0 
കൂടിയ താപനില  (ഡി 

.െസ) 35 35 35 35 35 
കുറ  താപനില 

(ഡി .െസ) 22 22 22 22 22 
കൂടിയ ആർ ദത (%) 86 86 86 86 86 
കുറ  ആർ ദത (%) 45 45 45 45 45 
കാ ിൻെറ  േവഗത 

(കിേലാമീ ർ പതി 

മണി ൂറിൽ) 4 6 8 8 6 
കാ ിൻെറ  ദിശ  
(ഡി ഗി)   270 270 270 250 250 
േമഘ വ ാ തി (ഒ ട) 2 3 2 3 2 

അടു  5 ദിവസേ ു  കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

വിളകൾ 
വളർ ാ

ഘ ം 
േരാഗകീട ൾ 

കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

െനല് hnfshSp¸v  െനൽ വയലുകൾ െകാ തു തീരു ു.  

െത ു  െകാ ൻ െചലി 
െത ിൻ േതാ ിൽ ശുചിത ം ഉറ  വരു ുക  

െചലിെയ െചലി േകാൽ ഉപേയാഗി ് കു ി കളയുക 

വാഴ  മാണ വ ് 

വാഴയുെട കടഭാഗം തുര ്  തി ുകയും കടചീയുകയും െച ു 
ഇലകൾ മ ുകയും വാടുകയും െച ം. നടു തിനു മുൻ   

ചുവെടാ ി  1 കി.േലാ േവ ിൻ പി ാ ് ചുവ ിൽ ഇ  

െകാടു ുക നടു തിനു മുൻ  ചുവടു വശം െച ി കള ു ചാണക 

കുഴ ും ചാരവും േചർ  മി ശിത ിൽ  മു യും െവയില ു 
ഉണ ുകയും  േവണം 

മര ീനി 

 

മീലി മൂ  മൂ കൾ നീരൂ ികുടി ു തു െകാ ് ഇലകൾ ചുരു ു േപാവുകയും 

ത ിൻെറ നീളം കുറയുകയും െചയു ു. ആവണെ  പുര ിയ 
ടാ കൾ 20 എ ം/െഹ ടർ വ ുക െവർ ിസിലിയം 
േലകാനി 20ഗാം/ലി തളി ുക 

 


