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Agromet Advisory Bulletin
Date : 04-08-2020

Weather Forecast of PALAKKAD(Kerala) Issued On : 2020-08-04(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date
(y-m-d)

Rainfall
(mm)

Tmax
(°C)

Tmin
(°C)

RH I
(%)

RH II
(%)

Wind Speed
(kmph)

Wind Direction
(Degree)

cloud cover
(Octa)

2020-08-05 30.0 29.0 24.0 95 90 8.0 270 8
2020-08-06 40.0 29.0 24.0 95 90 10.0 290 8
2020-08-07 38.0 29.0 24.0 95 90 6.0 230 8
2020-08-08 30.0 29.0 24.0 95 90 6.0 250 8
2020-08-09 40.0 29.0 24.0 95 95 8.0 270 8

Weather Summary/Alert:

• Heavy rainfall is expected for coming days. Yellow alert in the district for next week.
• വരും ദിവസ�ളിൽ ജി�യിൽ ശ�മായ മഴയ്�ു സാധ�ത. ജി�യിൽ വരും
ദിവസ�ളിൽ െയേ�ാ അലർ�്.

General Advisory:

• This is the best time for planting cover crops in the coconut gardens and other farms which will
reduces the soil erosion and increases the nitrogen content in the soil. The organic waste materials from
the farm also can be used as a mulching material which also reduces the soil erosion. Crop should be
planted across the slopes in sloppy areas.
• െത�ിൻ േതാ�ുകളിലും മ�ു കൃഷിയിട�ളിലും പയർ വർ��ൾ
ആവരണ വിളകളായി കൃഷി െച�ാവു� സമയമാണ്. ഇത് മെ�ാലി�്
കുറയ്�ുകയും മ�ിൽ ൈന�ടജൻെറ അളവ് കൂ�ുകയും െച�ു�ു.
കൃഷിയിട�ിെല ൈജവാവശി��ൾ വിളകളുെട തട�ിൽ
പുതയിടു�തിനു ഉപേയാഗി�ുക. ചരി� �പേദശ�ളിൽ ചരിവിന്
കുറുെക കൃഷി െച�ുക.

SMS Advisory:

• Place cue lure pheromone trap at one per 15 cents, to reduce the attack of fruit flies in the
cucurbitaceous vegetables.
• െവ�രിവർ� വിളകളിെല കായീ�കെള നിയ��ി�ാൻ ക�ൂലൂർ
ഫിറേമാൺ െകണി 15 െസന്റിന് ഒ�് എ� കണ�ിൽ വ�് െകാടു�ുക.

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties) Crop Specific Advisory
RICE • To reduce the attack of case worm in rice fields, drain the water from the field after

pulling the rope across the field. In those rice fields where drainage is a problem, apply
a mixture of 25 kg saw dust and 1L kerosene oil/engine oil (75 kg saw dust for one
acre) in the field.
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Crop(Varieties) Crop Specific Advisory
• െന�ിെല കുഴൽ�ുഴുവിന്െറ ആ�കമണം തടയു�തിനായി
പാട�ു കയർ വലി�ു കുഴൽ ത�ിയി�തിനു േശഷം െവ�ം
വാർ�ു കളയുക. െവ�ം െക�ി നിൽ�ു� പാട�ളിൽ 25
കിേലാ�ഗാം അറ�െ�ാടി, ഒരു ലി�ർ മെ�� അെ��ിൽ
എൻജിൻ ഓയിൽ എ�ിവയുെട മി�ശിതം ഒരു ഏ�ർ പാട�ിനു
75 കിേലാ അറ�െ�ാടി എ� കണ�ിൽ ഇ�ുെകാടു�ുക.

TOMATO

• To reduce rotting diseases in tomato, give propping to fruited plants for avoiding
direct contact with the soil.
• കായ് വ� ത�ാളി െചടികൾ മ�ിൽ വീണു കിട�ാൽ
അഴുകൽ േരാഗം ബാധി�ാൻ സാധ�തയു�തിനാൽ കൃത�മായ
താ�ുകൾ െകാടു�ു ഉയർ�ി നിർ�ുക.

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture
(Varieties) Horticulture Specific Advisory

BANANA

• As a prophylactic measure against pseudostem weevil attack spray Nanma 5% at 50ml
per liter by covering the whole plant when the plant attains 4-5 months after planting
which is ready for bunch emergence. Before spraying, clean the plant by removing dried
and drooping leaves. If the infestation is noticed, inject Menma at 5ml per injection at
three locations around the infestation point.
• പി�ി�ുഴുവിെ� ആ�കമണം തടയു�തിനു� മുൻകരുതലായി,
4 മുതൽ 5 മാസം �പായമായതും കുലവരാറായതുമായ വാഴകളിൽ
ഉണ�ിയ ഇലകൾ നീ�ം െച��തിനു േശഷം 5% ന�, 50 ml ഒരു
ലി�ർ എ� േതാതിൽ ഇലകളിലും പി�ിയിലും മുഴുവനായി
തളി�ു െകാടു�ാവു�താണ്. വ�ുകളുെട ആ�കമണം �ശ�യിൽ
െപ�ി�ുെ��ിൽ, േമ� 5 ml വീതം പി�ിയിൽ ആ�കമണം
നട�ിയതിനു ചു�ുമായി മൂ�ു ഭാഗ�ളിൽ കു�ി വ�ുക.


