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Bulletin No. TVM-AAS-38/2020              Standard Week No. 19                    Dated: 12.05.2020 
 

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 
 Nursery 

preparation  
 Nursery preparation can be initiated. Select good quality healthy 

seeds for sowing. Dress seeds with  P.fluorecsens @ 10g/kg of 
seeds before sowing or with carbendazim 2 g/kg seed 

Coconut -  

Farmers are advised to open the basins for application of 
fertilizers / lime. This should be done only after receipt of one or 
two good showers. Basins should have a radius of 2m and 10 cm 
depth. Apply lime of 1 kg / palm. This helps to bring down 
acidity of soil which in turn increases the nutrient uptake by 
palms 

Banana  
Pseudostem 
weevil 

Do propping in bunched plants. Field sanitation is important 
control measure. Remove affected plants along with the rhizome 
in full and destroy them. In case of severe attack spray 
quinalphos 25 EC 1.5 mi.li/li 

Vegetables 
Cowpea  Leaf hopper 

Nymphs and adults suck sap from tender parts. 
Characteristic hopper burn symptoms appear. Spray 
Verticillium lecanii 20 g/lt 

 
 

Rainfall Max Temperature Min Temperature Relative Humidity Evaporation 
  67.5 mm 31.7– 32.8 o C 25.1 – 25.8o C       71 %- 93% 0- 2.6 mm 

PARAMETERS 13/05/2020 14/05/2020 15/05/2020 16/05/2020 17/05/2020 
Rainfall (mm) 20 16 8 6 5 
Max temp oC 33 33 33 33 33 
Min temp oC 25 25 25 25 25 
Max RH % 97 97 97 97 97 
Min RH % 80 80 80 80 80 
Wind speed  (kmph) 10 12 14 14 16 
Wind dir (deg) 290 290 320 320 320 
Cloud cover 8 8 8 8 7 



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-38/2020                      തീ തി: 12.05.2020 

1. കഴി  വാരം സം ി ത അ രീ  ിതി 

2. അടു  5 ദിവസേ ു  കാലാവ  പവചനം 

 13/05/2020 14/05/2020 15/05/2020 16/05/2020 17/05/2020 
മഴ (മിലി മീ ർ) 20 16 8 6 5 
കൂടിയ താപനില (ഡി .െസ) 33 33 33 33 33 
കുറ  താപനില (ഡി .െസ) 25 25 25 25 25 
കൂടിയ ആർ ദത (%) 97 97 97 97 97 
കുറ  ആർ ദത (%) 80 80 80 80 80 
കാ ിൻെറ  േവഗത (കിേലാമീ ർ 

പതി മണി ൂറിൽ) 10 12 14 14 16 
കാ ിൻെറ  ദിശ  (ഡി ഗി)   290 290 320 320 320 
േമഘ വ ാ തി (ഒ ട) 8 8 8 8 7 

 

3. അടു  5 ദിവസേ ു ള കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

വിളകൾ വളർ  ഘ ം േരാഗകീട ൾ കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

െനല് വിരി ് 
കൃഷി ് 
ഞാ ടി  
ത ാറാ ുക 

 വിരി ് കൃഷി ് ഞാ ടി ത ാറാ ുക.  വിത ാൻ നല 
വി ുകൾ തിരെ ടു ുക.സ ൂേഡാേമാണ ള റെസ  
ലായനിയിൽ @ 10ഗാം/കിേലാ. ഗാം വി ്   എ  
കണ ിൽ വി ുകൾപുര ിവ തിനു  േശഷം വിത ുക. 

െത ു -  
ഒ ് ര ു നല മഴ കി ിയതിനു േശഷം െത ിൻ തടം തുറ ു 
വളേമാ/ കു ായേമാ  േചർ ാം. കു ായം 1 കി.േലാ ഗാം ഒരു 
െത ി  എ  കണ ിൽ േചർ ുക 

വാഴ - 

തടതുര ൻ  

പുഴു 
കുല  വാഴകൾ ു  താ ു  െകാടു ുക. േതാ ളിൽ 
ശുചിത ം പാലി ുക. കീടബാധേയ  തട നശി ി ുക 
ആകമണം രൂ മായാൽ ക ിനാൽേഫാ  1.5 മി.ലി/ലി 
തളി ുക 

പ റികൾ 
വ ി യർ   

പ ു ൻ കീട ൾ നീരൂ ികുടി ുകയും െപാ േല  പാടുകൾ 

കാേണെപടു ു െവർ ിസിലിയം േലകാനി  20 ഗാം  /ലി 
തളി ുക 

 

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

  67.5 mm 31.7– 32.8 o C 25.1 – 25.8o C       71 %- 93% 0- 2.6 mm 
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Bulletin No. KLM-AAS-38/2020 Standard Week No. 19                                   Dated: 12.05.2020 

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

 
 

 
 

PARAMETERS 13/05/2020 14/05/2020 15/05/2020 16/05/2020 17/05/2020 
Rainfall (mm) 15 20 5 8 4 
Max temp oC 35 35 35 35 35 
Min temp oC 23 23 23 23 23 
Max RH % 93 93 93 93 93 
Min RH % 60 60 60 60 60 
Wind speed  (kmph) 6 8 8 8 8 
Wind dir (deg) 160 320 290 320 320 
Cloud cover 7 8 7 8 7 

Crop Stage Pest and 
diseases Agro meteorological advisories 

Rice   
 Start the field preparation immediately after the receipt of 

summer rains. Follow stale seed bed method for the 
management of weeds. 

Coconut Green 
manuring  Sow 50 to 80 g grain cowpea seeds per palm after getting 1-2 

rainfall (just before the start of monsoon) 

Banana Planting  Apply lime 0.5  kg/pit 10-15days before planting 

Vegetables 
Chilli 

 Damping 
off 

Seedlings in nursery are killed before emergence. Water 
soaking and shriveling of stem noticed. Ensure proper drainage  
Treat the seeds with Trichoderma viridae or Pseudomonas 
flurescence 20 gram/li/kg of seed. 



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-38/2020                                 തീ തി: 12.05.2020 

അടു  5 ദിവസേ ു  കാലാവ  പവചനം 

 13/05/2020 14/05/2020 15/05/2020 16/05/2020 17/05/2020 
മഴ (മിലി മീ ർ) 

15 20 5 8 4 
കൂടിയ താപനില  (ഡി .െസ) 35 35 35 35 35 
കുറ  താപനില (ഡി .െസ) 23 23 23 23 23 
കൂടിയ ആർ ദത (%) 93 93 93 93 93 
കുറ  ആർ ദത (%) 60 60 60 60 60 
കാ ിൻെറ  േവഗത 

(കിേലാമീ ർ പതി 

മണി ൂറിൽ) 6 8 8 8 8 
കാ ിൻെറ  ദിശ  (ഡി ഗി)   160 320 290 320 320 
േമഘ വ ാ തി (ഒ ട) 7 8 7 8 7 

 

അടു  5 ദിവസേ ു  കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

വിളകൾ 
വളർ ാ

ഘ ം 
േരാഗകീട ൾ കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

െനല്   വിരി ് കൃഷി ു  നിലം ഒരു ൽ തുട ാം 

െത ു 
പ ില 
വളം  

 
 

ഒേ ാ രേ ാ മഴ ലഭി ു േതാെട 50 മുതൽ 80 ഗാം പയർ 
വി ് ഓേരാ െത ിൻെറ തട ിലും വിത ണം 

വാഴ നടീൽ  
നടു തിനു 10 -15 ദിവസം മുൻ  കു ായം 0 .5 കി.േലാ/ 

കുഴി ഇടുക   

പ റികൾ 
മുള   

അഴുകൽ ൈതകൾ ചീ ു േപാകു ു. നീർവാർ  ഉറ  വരു ുക 
വി ുകൾ നടു തിനു മുൻ  ൈടേ ാെഡർമ അഥവാ 
സ ൂേഡാേമാണ  റെസ  20ഗാം/ലി/കി.േലാ വി ് 
മു ിവ തിനു േശഷം നടുക. 

 



Agromet Advisory Bulletin for Pathanamthitta district 
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A. Weather forecast for the next 5 days in Pathanamthitta District 
 

PARAMETERS 13/05/2020 14/05/2020 15/05/2020 16/05/2020 17/05/2020 
Rainfall (mm) 3 25 10 7 3 
Max temp oC 34 34 34 34 34 
Min temp oC 25 25 25 25 25 
Max RH % 95 95 95 95 95 
Min RH % 62 62 62 62 62 
Wind speed  (kmph) 8 6 10 10 10 
Wind dir (deg) 290 290 290 290 320 
Cloud cover 8 8 8 8 8 
 
     B.  Agro meteorological Advisories for coming week 

 
 

 
 

Crop Stage Pest and 
diseases Agro meteorological advisories 

Coconut   
With the onset of summer rains application of lime in coconut 
gardens recommended. Lime or dolomite @1-2 kg/palm can be 
applied with the onset of rains 

Cucurbits  Mosaic 
disease 

It is a virus disease, spread by aphids ,characterized by irrerular 
light and dark green or yellow patches on leaves. Plants 
become dwarfed and stunted. Use disease free seed materials. 
Spray Dimethoate 30EC 2 ml/l to control aphid vectors 

Banana  
Leaf eating 
caterpillar 

Cut and destroy the leaves with larval populations in the initial 
stages. Metarhizium/ Beauvaria 20 g/L can  be used 

Vegetables 
Bhindi 

 Yellow vein 
mosaic 

Infected leaves exhibit yellow coloured veins and later become 
yellow. Fruits of the infected plants exhibit pale yellow colour, 
deformed small , tough in texture and unfit for consumption. 
Use disease free seed from the disease free area. Rogue out the 
infected plants. Spray Dimethoate 30 EC (1.5 ml/l) to control 
white fly spreading the disease 



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-38/2020                              തീ തി: 12.05.2020 
അടു  5 ദിവസേ ു  കാലാവ  പവചനം 

 13/05/2020 14/05/2020 15/05/2020 16/05/2020 17/05/2020 
മഴ (മിലി മീ ർ) 3 25 10 7 3 
കൂടിയ താപനില  (ഡി 

.െസ) 34 34 34 34 34 
കുറ  താപനില 

(ഡി .െസ) 25 25 25 25 25 
കൂടിയ ആർ ദത (%) 95 95 95 95 95 
കുറ  ആർ ദത (%) 62 62 62 62 62 
കാ ിൻെറ  േവഗത 

(കിേലാമീ ർ പതി 

മണി ൂറിൽ) 8 6 10 10 10 
കാ ിൻെറ  ദിശ  
(ഡി ഗി)   290 290 290 290 320 
േമഘ വ ാ തി (ഒ ട) 8 8 8 8 8 

അടു  5 ദിവസേ ു  കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

വിളകൾ വളർ ാഘ ം േരാഗകീട ൾ 
കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

െത ു   േവനൽ മഴ ലഭി േതാെട കു ായം/േഡാേളാൈമ ് 1-2 
കി.േലാ /െത ു നൽകാവു താ  

പ റികൾ 
  

െവ രിയിെല  

െമാൈസ  
േരാഗം 

നടുേ ാൾ േവ ിൻ പി ാ ് ചുവ ിൽ ഇടുക. േരാഗം 
പര ു  കീടെ  നിയ ി ാൻ ൈഡെമേ ാേയ ്  2 
മി.ലി./ലി തളി ുക  

വാഴ 
 ഇലതീനിപുഴു 

 പുഴു ൾ കൂടുെക ിയിരി ു  ഇലകൾ െവ ി നശി ി ുക 

െമ ാൈറസിയം  അഥവാ ബ ൂേവറിയ 20 ഗാം /ലി തളി ുക 

െവ  

 

 െമാൈസ  

േരാഗം 

ഇലകളിൽ ഇടകലർ ു മ യും പ യും കാണെ ടു ു 
കാ കൾ ചുരു ു വരു ു. േരാഗം ബാധി വ പിഴുതു 
മാ ക . േരാഗം പര ു  െവളീ െയ തടയാൻ  
ഡിെമേ ാേയ ് 1.5 മി.ലി/ലി തളി ുക 

 


