
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-77/2019              Standard Week No. 39                                Dated: 24.09.2019 
 

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  Viruppu paddy ready for harvesting. Drain the field 10 days 
before harvesting 

Coconut  Leaf rot 

Central shoots affected  resulting in rotting of all the leaves on 
the crown. Lesions enlarge, coalesce leading to extensive 
rotting of spindle leaves. Spray the crowns and leaves with 1% 
Bordeaux mixture. In diseased gardens spray drench the spindle 
and young leaf axils with Hexaconazole 1 ml/lt  

Banana  

Fusarium 
wilt 

Yellowing of lower leaves, leaves hang around the pseudostem 
and wither. The infected pseudostem and rhizome emits a 
characrteristic foul odour and the plant dies.Drench the soil 
around the affetced clumps with 1% Bordeaux mixture. 
Application of Pseudomonas fluorescens in the soil is also 
effective. 

Vegetables 
Brinjal 

 Mealy bug Leaves show characteristic curly symptoms, heavy sooty mould 
is seen . Infestation resullts in fruit drop.Hang yellow sticky 
traps. Spray Lecanium lecanii 20 g/lt  

 
 

Rainfall Max Temperature Min Temperature Relative Humidity Evaporation 
  39.0 mm 31.2– 32.4 oC 24.5 – 25.8oC       72- 97% 1.3–3.6 mm 

PARAMETERS 25/09/2019 26/09/2019 27/09/2019 28/09/2019 29/09/2019 
Rainfall (mm) 30 55 20 5 8 
Max temp oC 32 32 32 32 32 
Min temp oC 24 24 24 24 24 
Max RH % 92 92 92 92 92 
Min RH % 75 75 75 75 75 
Wind speed  (kmph) 6 8 8 8 2 
Wind dir (deg) 290 200 200 290 230 
Cloud cover 8 8 7 5 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-77/2019                      തീ തി: 24.09.2019 

1. കഴി  വാരം സം ി ത അ രീ  ിതി 

2. അടു  5 ദിവസേ ു  കാലാവ  പവചനം 

 25/09/2019 26/09/2019 27/09/2019 28/09/2019 29/09/2019 
മഴ (മിലി മീ ർ) 30 55 20 5 8 
കൂടിയ താപനില  (ഡി 

.െസ) 32 32 32 32 32 
കുറ  താപനില 

(ഡി .െസ) 24 24 24 24 24 
കൂടിയ ആർ ദത (%) 92 92 92 92 92 
കുറ  ആർ ദത (%) 75 75 75 75 75 
കാ ിൻെറ  േവഗത 

(കിേലാമീ ർ പതി 

മണി ൂറിൽ) 6 8 8 8 2 
കാ ിൻെറ  ദിശ  
(ഡി ഗി)   290 200 200 290 230 
േമഘ വ ാ തി (ഒ ട) 8 8 7 5 6 

 

3. അടു  5 ദിവസേ ു  കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

വിളകൾ 
വളർ ാ

ഘ ം 
േരാഗകീട ൾ 

കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

െനല് െകാ ു  െനൽ പാട ൾ െകാ ി   പാകമായി െകാ ി  10 
ദിവസം മുൻ  െവ ം വാർ ു കളയുക 

െത ു  ഓല ചീയൽ 

െത ിൻെറ കൂേ ാലയിൽ നി ് തുട ി ഓലകൾ 

ചീയു ു 1 % വീര മു  േബാർേഡാ മി ശിതം തളി ുക 

േരാഗം ബാധി  േതാ ളിൽ കൂേ ാലയുെട ചുവ ിൽ 

ഓലയുെട കവിള കളിൽ െഹ സെകാണേസാൾ 1 മി.ലി/  ലി 
തളി ുക 

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

  39.0 mm 31.2– 32.4 oC 24.5 – 25.8oC       72- 97% 1.3–3.6 mm 



വാഴ  ഫ ൂേസറിയം 

വാ ം 

ഇലകൾ മ ുകയും തടേയാ  േചർ ് 
തൂ ുകയും െചയു ു. വാഴയുെട തടയും, ക ും 

ചീയു ു. 1 % വീര മു  േബാർേഡാ മി ശിതം 

ചുവ ിൽ ഒഴി ുക. സ ൂേഡാേമാണ  
റെസ  തളി ു തും ഫലപദമാ  

പ റികൾ 
വഴുതന 

 

മീലി മൂ  െചടികളിൽ ൈവറ  ബാധി  േപാെല ചുരു ു കൂടും. 

കറു  െപാടിേപാെല കാണെ ടു ു. േലകാനിയം 
േലകാനി 20 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-77/2019    Standard Week No. 39                    Dated: 24.09.2019 

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

 
B. Agro meteorological Advisories for coming week 

 
 
 
 

PARAMETERS 25/09/2019 26/09/2019 27/09/2019 28/09/2019 29/09/2019 
Rainfall (mm) 20 55 20 8 6 
Max temp oC 33 33 33 33 33 
Min temp oC 23 23 23 23 23 
Max RH % 98 98 98 98 98 
Min RH % 83 83 83 83 83 
Wind speed  (kmph) 4 6 4 4 2 
Wind dir (deg) 270 180 200 270 160 
Cloud cover 7 8 7 6 5 

Crop Stage Pest and 
diseases Agro meteorological advisories 

Rice  
Harvesting  Viruppu paddy ready for harvesting. Drain the field 10 days 

before harvesting 

Coconut - Leaf rot 

Central shoots affected  resulting in rotting of all the leaves on 
the crown. Lesions enlarge, coalesce leading to extensive 
rotting of spindle leaves. Spray the crowns and leaves with 1% 
Bordeaux mixture. In diseased gardens spray drench the spindle 
and young leaf axils with Hexaconazole 1 ml/lt  

Banana  

Fusarium 
wilt 

Yellowing of lower leaves, leaves hang around the pseudostem 
and wither. The infected pseudostem and rhizome emits a 
characrteristic foul odour and the plant dies.Drench the soil 
around the affetced clumps with 1% Bordeaux mixture. 
Application of Pseudomonas fluorescens in the soil is also 
effective. 

Vegetables 
 

 Anthracnose 
in cow pea 

Circular black sunken spots with dark center on leaves & 
pods.Affected parts wither off.Treat the seeds with Trichoderma 
virida or Pseudomonas fluorescens 20 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-77/2019                     തീ തി: 24.09.2019 

അടു  5 ദിവസേ ു  കാലാവ  പവചനം 

 25/09/2019 26/09/2019 27/09/2019 28/09/2019 29/09/2019 
മഴ (മിലി മീ ർ) 20 55 20 8 6 
കൂടിയ താപനില  (ഡി 

.െസ) 33 33 33 33 33 
കുറ  താപനില (ഡി 

.െസ) 23 23 23 23 23 
കൂടിയ ആർ ദത (%) 98 98 98 98 98 
കുറ  ആർ ദത (%) 83 83 83 83 83 
കാ ിൻെറ  േവഗത 

(കിേലാമീ ർ പതി 

മണി ൂറിൽ) 4 6 4 4 2 
കാ ിൻെറ  ദിശ  (ഡി ഗി)   270 180 200 270 160 
േമഘ വ ാ തി (ഒ ട) 7 8 7 6 5 

 

അടു  5 ദിവസേ ു  കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

വിളകൾ വളർ ാഘ ം േരാഗകീട ൾ 
കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

െനല് െകാ ു  െനൽ പാട ൾ െകാ ി   പാകമായി െകാ ി  10 
ദിവസം മുൻ  െവ ം വാർ ു കളയുക 

െത ു  ഓല ചീയൽ 

െത ിൻെറ കൂേ ാലയിൽ നി ് തുട ി ഓലകൾ 

ചീയു ു 1 % വീര മു  േബാർേഡാ മി ശിതം തളി ുക 

േരാഗം ബാധി  േതാ ളിൽ കൂേ ാലയുെട ചുവ ിൽ 

ഓലയുെട കവിള കളിൽ െഹ സെകാണേസാൾ 1 മി.ലി/  ലി 
തളി ുക 

വാഴ  
ഫ ൂേസറിയം 

വാ ം 

ഇലകൾ മ ുകയും തടേയാ  േചർ ് 
തൂ ുകയും െചയു ു. വാഴയുെട തടയും, ക ും 

ചീയു ു. 1 % വീര മു  േബാർേഡാ മി ശിതം 

ചുവ ിൽ ഒഴി ുക. സ ൂേഡാേമാണ  
റെസ  തളി ു തും ഫലപദമാ  



പ റി
കൾ 
 

 

പയറിെല 

കരിവ ിേരാ
ഗം 

ഇലകളിലും കാ കളിലും കറു  െപാ കൾ 

കാണു ു.േരാഗം ബാധി  ഭാഗം കരി ു േപാകു ു 
വി ുകൾ നടു തിനു മുൻ  ൈടേ ാെഡർമ  

അഥവാ സ ൂേഡാേമാണാ  മു ിയതിനു േശഷം 

നടുക 

 



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-77/2019                  Standard Week No. 39                      Dated: 24.09.2019 

 

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

PARAMETERS 25/09/2019 26/09/2019 27/09/2019 28/09/2019 29/09/2019 
Rainfall (mm) 15 60 18 8 9 
Max temp oC 31 31 31 31 31 
Min temp oC 23 23 23 23 23 
Max RH % 95 95 95 95 95 
Min RH % 80 80 80 80 80 
Wind speed  (kmph) 4 10 4 6 2 
Wind dir (deg) 270 180 180 270 270 
Cloud cover 7 8 7 6 6 
 
     B.  Agro meteorological Advisories for coming week 

 
 

 
 

Crop Stage Pest and 
diseases Agro meteorological advisories 

Rice 

Harvesting  Viruppu paddy ready for harvesting. Drain the field 10 days 
before harvesting 

Coconut  Coreid bug 

Adults and nymphs feed on the buttons and developing nuts. 
Attacked buttons do not develop resulting in immature nut fall. 
Apply Dimethoate 1.5 ml/lt on the newly opened inflorescence 
after the receptive phase of the female flowers. 

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 പ നം ി  ജില  

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

 ന ർ: PTA-AAS-77/2019                      തീ തി: 24.09.2019 
അടു  5 ദിവസേ ു  കാലാവ  പവചനം 

 25/09/2019 26/09/2019 27/09/2019 28/09/2019 29/09/2019 
മഴ (മിലി മീ ർ) 15 60 18 8 9 
കൂടിയ താപനില  (ഡി 

.െസ) 31 31 31 31 31 
കുറ  താപനില 

(ഡി .െസ) 23 23 23 23 23 
കൂടിയ ആർ ദത (%) 95 95 95 95 95 
കുറ  ആർ ദത (%) 80 80 80 80 80 
കാ ിൻെറ  േവഗത 

(കിേലാമീ ർ പതി 

മണി ൂറിൽ) 4 10 4 6 2 
കാ ിൻെറ  ദിശ  
(ഡി ഗി)   270 180 180 270 270 
േമഘ വ ാ തി (ഒ ട) 7 8 7 6 6 

അടു  5 ദിവസേ ു  കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

വിളകൾ 
വളർ ാഘ

ം 
േരാഗകീട ൾ 

കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

െനല് െകാ ു  െനൽ പാട ൾ െകാ ി   പാകമായി െകാ ി  10 
ദിവസം മുൻ  െവ ം വാർ ു കളയുക 

െത ു  പൂ ുല ചാഴി 
കീട ൾ മ ി യുെട പുറ ു ആകമി ു ു, 
െകാഴി ു വീഴുകയും െചയു ു. ൈഡെമേ ാേയ ് 1 
.5 മി.ലി/ലി തളി ു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 ു. മഴ ലഭി  െകാ ് ഉ ാവു  ഉയർ  

ആർദത മൂലമാ  േരാഗം പടരു . േരാഗം ബാധി വ 

നശി ി ുക, മാെ ാസ   3  ഗാം /ലി  തളി ുക 
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