
Agromet Advisory Bulletin for Thiruvananthapuram 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. TVM-AAS-88/2019              Standard Week No. 45                               Dated: 01.11.2019 
 

A. Weather Summary of the Preceding standard week 

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

         
C. Agro meteorological Advisories for coming week 

Crop Stage Pest and 
diseases Agro meteorological advisories 

Paddy Tillering 
Leaf 

folder 

The caterpillar feeds on the green matter after folding the 
leaves. Trim the bunds in rice field. Place Trichogramma 
chilonis @ 5 cc/ha in rice fields to control leaf folder attack 

Coconut  Leaf 
blight 

Yellowish brown spots with grey brown margins appear on 
leaflets causing extensive leaf blight.Remove the severely 
affected older leaves and burn it. Spray the crown with 
Bordeaux mixture 1% or Propiconazole 25 EC 2 ml/l 

Banana  

Potassium 
deficiency 

Inward marginal yellowing of older leaf followed by marginal 
necrosis. Leaves dries up, petiole breaks and the leaf dies 
prematurely. Add organic matter and wood ash to the soil. 
Apply Sulphate of Potash as foliar spray (10 g/lt) during 
morning hours 

Vegetables 
Brinjal 

 Leaf spot Chlorotic lesions, angular to irregular in shape later turning 
grayish brown. Severely infected leaves drop off prematurely, 
resulting in reduced fruit yield. Remove and destroy severely 
infected leaves Spray mancozeb 75 WP 3 G/lt of water 

 
 

Rainfall Max Temperature Min Temperature Relative Humidity Evaporation 
  100.5 mm 27.4– 31.2 oC 21.9 – 24.0oC       93- 100 % 0.3 -1.0 mm 

PARAMETERS 02/11/2019 03/11/2019 04/11/2019 05/11/2019 06/11/2019 
Rainfall (mm) 0.4 5 10 15 15 
Max temp oC 31 31 31 31 31 
Min temp oC 24 24 24 24 24 
Max RH % 95 95 95 95 95 
Min RH % 80 80 80 80 80 
Wind speed  (kmph) 6 8 4 6 6 
Wind dir (deg) 230 50 50 50 250 
Cloud cover 1 4 6 6 6 



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-88/2019                      തീ തി: 01.11.2019 

1. കഴി  വാരം സം ി ത അ രീ  ിതി 

2. അടു  5 ദിവസേ ു  കാലാവ  പവചനം 

 02/11/2019 03/11/2019 04/11/2019 05/11/2019 06/11/2019 

മഴ (മിലി മീ റർ) 0.4 5 10 15 15 

കൂടിയ താപനില (ഡി 

.െസ) 
31 31 31 31 31 

കുറ  താപനില 

(ഡി .െസ) 
24 24 24 24 24 

കൂടിയ ആർ ദത (%) 95 95 95 95 95 

കുറ  ആർ ദത (%) 80 80 80 80 80 

കാ ിൻെറ  േവഗത 

(കിേലാമീ ർ പതി 

മണി ൂറിൽ) 
6 8 4 6 6 

കാ ിൻെറ  ദിശ  
(ഡി ഗി)   

230 50 50 50 250 

േമഘ വ ാ തി (ഒ ട) 1 4 6 6 6 
 

3. അടു  5 ദിവസേ ു  കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

വിളകൾ 
വളർ ാ

ഘ ം 
േരാഗകീട ൾ 

കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

െനല് ചിന ് 
െപാ  

സമയം 

------ഇലചുരു ി 
പുഴു 

പുഴു ൾ ഓലകളിെല ഹരിതകം കാർ ു തി ു ു. 
ബ ിെല കളകൾ നശി ി ുക .ൈടേ ാകാർഡുകൾ 5 

എ ം/െഹൿ വ ുക 

െത ു  ഇല കര ിൽ ഓലകളിൽ തവി  നിറ ിലു  െപാ കൾ 

കാണു ു േരാഗം രൂ മാകുേ ാൾ ഓലകൾ 

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

  100.5 mm 27.4– 31.2 oC 21.9 – 24.0oC       93- 100 % 0.3 -1.0 mm 



കരിയു ു െത ിൻെറ  മ യിൽ 1 % വീര മു  

േബാർേഡാ മി ശിതം അഥവാ െപാപിെകാണേസാൾ 2 
മി.ലി/ലി തളി ുക  

വാഴ  
െപാ ാസിയ

ി െറ 

അഭാവം 

ഇലകളിൽ മ ളി ം, തുടർ ് കരി ിലും 

കാണു ു  വാഴ ുലകൾ െചറുതായും കാണു ു 
ൈജവ വളവും, ചാ ലും  ഇടുക സൾേഫ ് ഓ  

െപാ ാ  10 ഗാം /ലി ഇലകളിൽ തളി ുക 

പ റികൾ 
വഴുതന 

 

ഇല ി 
േരാഗം 

ഇലകളിൽ തവി  നിറ ിലു  െപാ കൾ 
കാണുകയും െകാഴി ു വീഴുകയും െചയു ു േരാഗം 
ബാധി  ഇലകൾ നശി ി ുക. മാേ ാ   3 ഗാം 
/ലി തളി ുക 

 



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-88/2019    Standard Week No. 45                    Dated: 01.11.2019 

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

 
B. Agro meteorological Advisories for coming week 

 
 
 
 

PARAMETERS 02/11/2019 03/11/2019 04/11/2019 05/11/2019 06/11/2019 
Rainfall (mm) 0.4 6 15 8 20 
Max temp oC 31 31 31 31 31 
Min temp oC 22 22 22 22 22 
Max RH % 95 95 95 95 95 
Min RH % 65 65 65 65 65 
Wind speed  (kmph) 4 6 2 4 5 
Wind dir (deg) 270 250 50 240 270 
Cloud cover 1 4 5 4 7 

Crop Stage Pest and 
diseases Agro meteorological advisories 

Rice  
Tillering Bacterial 

blight 
To control bacterial blight mix 20 g cowdung in 1 lt water and 
take the clear solution and spray. Or Spray pseudomonas (2%) 
20 g/lt on the leaves. 

Coconut - Stem 
bleeding 

Exudation of reddish brown liquid through cracks developing on 
the stem throughout the trunk. Chisel out the affected tissue and 
dress the wound with Hexaconazole 5 EC (5 ml in 100 ml 
water). 

Banana  

Nematode 

Larvae feed on roots. Reduction in fruit size and number. Avoid 
ratoon crop in nematode prone area. Apply neem cake @1 
kg/plant ath the time of planting. Sucker treatment with Bacillus 
macerans 10 gram/pit  at 45 DAS. 

Vegetables 
Chilli 

 Leaf spot Brown coloured leaf lesions with grey centres which coalesce 
resulting in premature shedding of leaves. Spray copper 
oxychloride 2 g/lt or Mancozeb 3-4 g/lt 



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-88/2019                     തീ തി: 01.11.2019 

അടു  5 ദിവസേ ു  കാലാവ  പവചനം 

 02/11/2019 03/11/2019 04/11/2019 05/11/2019 06/11/2019 

മഴ (മിലി മീ ർ) 0.4 6 15 8 20 

കൂടിയ താപനില  (ഡി 

.െസ) 
31 31 31 31 31 

കുറ  താപനില (ഡി 

.െസ) 
22 22 22 22 22 

കൂടിയ ആർ ദത (%) 95 95 95 95 95 

കുറ  ആർ ദത (%) 65 65 65 65 65 

കാ ിൻെറ  േവഗത 

(കിേലാമീ റർ പതി 

മണി ൂറിൽ) 
4 6 2 4 5 

കാ ിൻെറ  ദിശ  (ഡി ഗി)   270 250 50 240 270 

േമഘ വ ാ തി (ഒ ട) 1 4 5 4 7 

 

അടു  5 ദിവസേ ു  കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

വിളകൾ 
വളർ ാ

ഘ ം 
േരാഗകീട ൾ 

കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

െനല് ചിന ് 
െപാ  

കാലം 

ഇലകരി ിൽ ബാ ടീരിയ മൂലം ഉ ാവു  ഇല കര ിൽ തടയാൻ 

20 ഗാം ചാണകം 1 ലി ർ െവ ിൽ കല ി 
െതളിെയടു ു തളി ുക 

െത ു  െച ീെരാലി ് 

 െത ിൻ തടിയിൽ തവി  നിറ ിലുളള ദാവകം 

ഒലി ിറ ു .ു േരാഗം ബാധി  ഭാഗം െച ി ള ു 
െഹ സെകാണേസാൾ 5 മി.ലി 100 മി.ലി െവ ിൽ 

േചർ ് തളി ുക 

വാഴ  നിമാവിര 
വിരകൾ േവരുകൾ തി ു ു.കാ കള െട എ വും 

വലു വും കുറയു ു. നടു തിനു മുൻ  േവ ിൻ 



പി ാ ് 1കി.േലാ/വാഴ െകാടു ുക. ബസി  
മാ റ  10 ഗാം /കുഴി എ  നിര ിൽ ന  
45 ദിവസം കഴി ു െകാടു ുക 

പ റി
കൾ 
മുള  

 

ഇല ി േരാഗം ഇലകളിൽ തവി  നിറ ിലു  പു ികൾ കാണു ു 
ഇലകൾ െകാഴിയു ു. േകാ ർ ഓ സിേ ാൈറ  2 ഗാം 

/ലി അഥവാ മാേ ാ  3-4 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-88/2019                  Standard Week No. 45                      Dated: 01.11.2019 

 

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

PARAMETERS 02/11/2019 03/11/2019 04/11/2019 05/11/2019 06/11/2019 
Rainfall (mm) 0.5 5 28 15 20 
Max temp oC 31 31 31 31 31 
Min temp oC 22 22 22 22 22 
Max RH % 90 90 90 90 90 
Min RH % 60 60 60 60 60 
Wind speed  (kmph) 3 5 4 3 5 
Wind dir (deg) 320 270 270 50 240 
Cloud cover 1 3 8 6 7 
 
     B.  Agro meteorological Advisories for coming week 

 
 

 
 

Crop Stage Pest and 
diseases Agro meteorological advisories 

Rice 

Tillering 

Leaf folder 

The caterpillar feeds on the green matter after folding the 
leaves. Trim the bunds in rice field. Place Trichogramma 
chilonis @ 5 cc/ha in rice fields to control leaf folder attack 

Coconut  Bud rot 

Water soaked light brown to black spots appear on the base of 
spindle and tender leaves. Tender leaf base and soft tissues of 
the crown rot into a slimy mass of decayed material emitting 
foul smell resulting in the death of palm. Cut and remove the 
affected parts of the crown along with healthy tissues and apply 
Bordeaux paste 

Banana  
Leaf eating 
caterpillar 

Resulted in scarring of leaves. Occurrence of bore holes in a 
pattern when leaves unfurls. Apply quinalphos 25 EC(1.5ml/lt ) 
at the leaf axils. 

Vegetables 
Brinjal 

 Damping 
off 

Pre ermegence damping off results in seed and seedling rot. 
Treat seeds with Trichoderma viride or Pseudomonas 
fluorescens 20 g/lt/kg of seed. Drench the soil with mancozeb 
75 WP 4 g/lt of water as a prophylactic measure 



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-88/2019                      തീ തി: 01.11.2019 
അടു  5 ദിവസേ ു  കാലാവ  പവചനം 

 02/11/2019 03/11/2019 04/11/2019 05/11/2019 06/11/2019 

മഴ (മിലി മീ ർ) 0.5 5 28 15 20 

കൂടിയ താപനില  (ഡി 

.െസ) 
31 31 31 31 31 

കുറ  താപനില 

(ഡി .െസ) 
22 22 22 22 22 

കൂടിയ ആർ ദത (%) 90 90 90 90 90 

കുറ  ആർ ദത (%) 60 60 60 60 60 

കാ ിൻെറ  േവഗത 

(കിേലാമീ ർ പതി 

മണി ൂറിൽ) 
3 5 4 3 5 

കാ ിൻെറ  ദിശ  
(ഡി ഗി)   

320 270 270 50 240 

േമഘ വ ാ തി (ഒ ട) 1 3 8 6 7 

അടു  5 ദിവസേ ു  കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

വിളകൾ 
വളർ ാ

ഘ ം 
േരാഗകീട ൾ 

കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

െനല് ചിന ് 
െപാ  

കാലം 

------ഇലചുരു ി 
പുഴു 

പുഴു ൾ ഓലകളിെല ഹരിതകം കാർ ു തി ു ു. 
ബ ിെല കളകൾ നശി ി ുക .ൈടേ ാകാർഡുകൾ 5 

എ ം/െഹൿ വ ുക 

െത ു  കൂ ് ചീയൽ 

കൂ ് ഓലയിൽ കറു ് പു ികൾ രൂപെ ടുകയും 

ചീയുകയും െചയു ു. െത ിൻെറ മ   നശി ുകയും 

െചയു ു, േരാഗം ബാധി ച ഭാഗം െച ി കള ു 
േബാർേഡാ കുഴ ് േത ുക 

വാഴ  ഇലതീനി ഴു ആകമണം തടയാൻ ക ിനാൽേഫാ  1 .5 മി.ലി/ലി 
ഇലകവിള കളിൽ തളി ുക 



പ റികൾ 
വഴുതന 
 
  

 

കട ചീയൽ വി ും െചടിയും കട ൽ ചീയു ു. വി ുകൾ 
നടു തിനു മുൻ  സ ൂേഡാേമാണസിൽ 20 ഗാം/ ലി/ 
കി.േലാ ഗാം വി ് പുര ി വ തിനു േശഷം നടുക.  
േരാഗം തടയാൻ മാേ ാ   4 ഗാം / ലി തളി ുക 
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