
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-86/2019              Standard Week No. 43                               Dated: 25.10.2019 
 

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 Brown 
plant 
hopper 

Nymphs and adults congregate at the base of the plant and suck 
sap from the tillers giving scorched appearance. Drain away 
water from the field until population reduce. In case of severe 
attack spray Imidacloprid 3 ml/ 10 lt of water 

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  
Aphid 

Discoloration and malformation of affected parts observed. 
Vector of bunchy top disease. Spray Beauveria bassiana 20 g/lt 

Vegetables 
Bhindi 

 Fruit and 
shoot 
borer 

Caterpillars bore into the top shoot and feeds inside resulting in 
wilting. Spray quinalphos 25 EC 2 ml/l  

 
 

Rainfall Max Temperature Min Temperature Relative Humidity Evaporation 
  37.2 mm 28.2– 31.2 oC 22.1 – 23.8oC       71- 98 % 1.0 -2.0 mm 

PARAMETERS 26/10/2019 27/10/2019 28/10/2019 29/10/2019 30/10/2019 
Rainfall (mm) 3 5 20 30 25 
Max temp oC 31 31 31 31 31 
Min temp oC 24 24 24 24 24 
Max RH % 96 96 96 96 96 
Min RH % 77 77 77 77 77 
Wind speed  (kmph) 8 10 6 4 4 
Wind dir (deg) 270 320 360 50 110 
Cloud cover 6 7 8 8 8 



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-86/2019                      തീ തി: 25.10.2019 

1. കഴി  വാരം സം ി ത അ രീ  ിതി 

2. അടു  5 ദിവസേ ു  കാലാവ  പവചനം 

 26/10/2019 27/10/2019 28/10/2019 29/10/2019 30/10/2019 
മഴ (മിലി മീ ർ) 3 5 20 30 25 
കൂടിയ താപനില  (ഡി 

.െസ) 31 31 31 31 31 
കുറ  താപനില 

(ഡി .െസ) 24 24 24 24 24 
കൂടിയ ആർ ദത (%) 96 96 96 96 96 
കുറ  ആർ ദത (%) 77 77 77 77 77 
കാ ിൻെറ  േവഗത 

(കിേലാമീ ർ പതി 

മണി ൂറിൽ) 8 10 6 4 4 
കാ ിൻെറ  ദിശ  
(ഡി ഗി)   270 320 360 50 110 
േമഘ വ ാ തി (ഒ ട) 6 7 8 8 8 

 

3. അടു  5 ദിവസേ ു  കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

വിളകൾ 
വളർ ാ

ഘ ം 
േരാഗകീട ൾ 

കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

െനല് ചിന ് 
െപാ  

കാലം 

മു  കീട ൾ െചടികള െട അടിഭാഗ ു കൂടി കിട ുകയും 
നീരൂ ികുടി ുകയും െചയു ു ആകമണം രൂ മായാൽ 
ഇമിഡാേ ാെ പ  3 മി.ലി/ 10 ലി തളി ുക 

െത ു  ഇല കര ിൽ 

ഓലകളിൽ തവി  നിറ ിലു  െപാ കൾ 

കാണു ു േരാഗം രൂ മാകുേ ാൾ ഓലകൾ 

കരിയു ു െത ിൻെറ  മ യിൽ 1 % വീര മു  

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

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

  37.2 mm 28.2– 31.2 oC 22.1 – 23.8oC       71- 98 % 1.0 -2.0 mm 



വാഴ  മു  
വാഴയിൽ മു യുെട  ആകമണം കാരണം  നിറമാ വും 

ഇലകൾ ചുരു ു േപാവുകയും െചയു ു ആകമണം തടയാൻ  

ബ ൂേവറിയ ബ ിയാന 20 ഗാം /ലി  തളി ുക 

പ റികൾ 
െവ  

 

തട തുര ൻ പുഴു ൾ ത ുകളിൽ തുര ു  കയറു ു. െചടികൾ 

വാടു ു . ക ിനാൽേഫാ  2 മി.ലി/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-86/2019    Standard Week No. 43                    Dated: 25.10.2019 

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

 
B. Agro meteorological Advisories for coming week 

 
 
 
 

PARAMETERS 26/10/2019 27/10/2019 28/10/2019 29/10/2019 30/10/2019 
Rainfall (mm) 5 8 5 20 25 
Max temp oC 31 31 31 31 31 
Min temp oC 22 22 22 22 22 
Max RH % 97 97 97 97 97 
Min RH % 80 80 80 80 80 
Wind speed  (kmph) 6 4 4 8 10 
Wind dir (deg) 250 320 340 70 90 
Cloud cover 6 7 6 8 8 

Crop Stage Pest and 
diseases Agro meteorological advisories 

Rice  

Tillering Brown 
plant 
hopper 

Nymphs and adults congregate at the base of the plant and suck 
sap from the tillers giving scorched appearance. Drain away 
water from the field until population reduce. In case of severe 
attack spray Imidacloprid 3 ml/ 10 lt of water 

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  

Aphid 

Discoloration and malformation of affected parts observed. 
Vector of bunchy top disease. Spray Beauveria bassiana 20 g/lt 

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-86/2019                     തീ തി: 25.10.2019 

അടു  5 ദിവസേ ു  കാലാവ  പവചനം 

 26/10/2019 27/10/2019 28/10/2019 29/10/2019 30/10/2019 
മഴ (മിലി മീ ർ) 5 8 5 20 25 
കൂടിയ താപനില  (ഡി 

.െസ) 31 31 31 31 31 
കുറ  താപനില (ഡി 

.െസ) 22 22 22 22 22 
കൂടിയ ആർ ദത (%) 97 97 97 97 97 
കുറ  ആർ ദത (%) 80 80 80 80 80 
കാ ിൻെറ  േവഗത 

(കിേലാമീ ർ പതി 

മണി ൂറിൽ) 6 4 4 8 10 
കാ ിൻെറ  ദിശ  (ഡി ഗി)   250 320 340 70 90 
േമഘ വ ാ തി (ഒ ട) 6 7 6 8 8 

 

അടു  5 ദിവസേ ു  കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

വിളകൾ 
വളർ ാ

ഘ ം 
േരാഗകീട ൾ 

കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

െനല് ചിന ് 
െപാ  

കാലം 

മു  കീട ൾ െചടികള െട അടിഭാഗ ു കൂടി കിട ുകയും 
നീരൂ ികുടി ുകയും െചയു ു ആകമണം രൂ മായാൽ 
ഇമിഡാേ ാെ പ  3 മി.ലി/ 10 ലി 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  മു  
വാഴയിൽ മു യുെട  ആകമണം കാരണം  നിറമാ വും ഇലകൾ 

ചുരു ു േപാവുകയും െചയു ു ആകമണം തടയാൻ  ബ ൂേവറിയ 

ബ ിയാന 20 ഗാം /ലി  തളി ു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-86/2019                  Standard Week No. 43                      Dated: 25.10.2019 

 

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

PARAMETERS 26/10/2019 27/10/2019 28/10/2019 29/10/2019 30/10/2019 
Rainfall (mm) 5 15 38 30 15 
Max temp oC 30 30 30 30 30 
Min temp oC 23 23 23 23 23 
Max RH % 90 90 90 90 90 
Min RH % 78 78 78 78 78 
Wind speed  (kmph) 6 6 4 2 2 
Wind dir (deg) 250 320 340 70 90 
Cloud cover 6 7 8 8 7 
 
     B.  Agro meteorological Advisories for coming week 

 
 

 
 

Crop Stage Pest and 
diseases Agro meteorological advisories 

Rice 

Tillering Brown plant 
hopper 

Nymphs and adults congregate at the base of the plant and suck 
sap from the tillers giving scorched appearance. Drain away 
water from the field until population reduce. In case of severe 
attack spray Imidacloprid 3 ml/ 10 lt of water 

Coconut  
Rhinoceros 
beetle 

To control Rhinoceros beetle, Seal the boreholes of beetle except the 
top most one and pour imidacloprid (1 ml/l). 

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 
Snakegourd 
 

 Stem borer Swelling of the basal portion of stem due to the grub feeding 
the internal tissues resulting in wilting and stunted growth. 
Spray 20 g bird pepper extract in 1 lt cow’s urine and 10 lts of 
water 



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-86/2019                      തീ തി: 25.10.2019 
അടു  5 ദിവസേ ു  കാലാവ  പവചനം 

 26/10/2019 27/10/2019 28/10/2019 29/10/2019 30/10/2019 
മഴ (മിലി മീ ർ) 5 15 38 30 15 
കൂടിയ താപനില  (ഡി 

.െസ) 30 30 30 30 30 
കുറ  താപനില 

(ഡി .െസ) 23 23 23 23 23 
കൂടിയ ആർ ദത (%) 90 90 90 90 90 
കുറ  ആർ ദത (%) 78 78 78 78 78 
കാ ിൻെറ  േവഗത 

(കിേലാമീ ർ പതി 

മണി ൂറിൽ) 6 6 4 2 2 
കാ ിൻെറ  ദിശ  
(ഡി ഗി)   250 320 340 70 90 
േമഘ വ ാ തി (ഒ ട) 6 7 8 8 7 

അടു  5 ദിവസേ ു  കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

വിളകൾ 
വളർ ാ

ഘ ം 
േരാഗകീട ൾ 

കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

െനല് ചിന ് 
െപാ  

കാലം 

മു  കീട ൾ െചടികള െട അടിഭാഗ ു കൂടി കിട ുകയും 
നീരൂ ികുടി ുകയും െചയു ു ആകമണം രൂ മായാൽ 
ഇമിഡാേ ാെപ  3 മി.ലി/ 10 ലി തളി ുക 

െത ു  

െകാ ൻ  

െചലി 
െകാ ൻ  െചലിെയ നിയ ി ാൻ തുര   സുഷിര ൽ  

അട തിനു േശഷം മുകളിലെ  ദ ാര ിലൂെട 

ഇമിടാേ ാപിരി   1  മി .ലി /ലി     ഒഴി ് െകാടു ുക 

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

പ റികൾ 
പടവലം 

 

തടതുര ൻ 

പുഴു  
പുഴു ൾ ത ിൻെറ ചുവടുഭാഗം തി ു  െകാ ് 
ത ുകള െട അടിഭാഗം വീർ ു കാണു ു. 20 ഗാം 

കാ ാരി യുെട സ ു 1 ലി ർ േഗാമൂ ത ിൽ േചർ ു് 10 

ലി ർ െവ ിൽ േനർ ി  തളി ുക 

 


