
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-25/2020              Standard Week No. 13                    Dated: 27.03.2020 
 

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 
 

 Sowing of vegetable cowpea in rice fallow @ 60kg/ha 
recommended 

Coconut - Mealy bugs 

Infested nuts and leaves turn yellow and finally dry up. 
Remove and destroy all dried up inflorescence and 
unproductive buttons. Apply neem oil garlic emulsion on 
infected bunches.  

Banana  Pseudostem 
borer 

Regularly remove dried hanging leaves of the plant. Uproot 
severely affected plants and burn or destroy using 
kerosene. Place 50 gram neem cake powder in the leaf axils 
on 5th and 7th month. 

Amaranthus  Leaf blight 

Dilute and spray cow’s urine or spray Pseudomonas 
fluorescens @ 20 g/lt  

 
 

Rainfall Max Temperature Min Temperature Relative Humidity Evaporation 
  2.5 mm 33.2– 33.9 o C 24.8 – 25.4 o C       66 %- 85% 4.1- 4.5 mm 

PARAMETERS 28/03/2020 29/03/2020 30/03/2020 31/03/2020 01/04/2020 
Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 
Max temp oC 34 34 34 34 34 
Min temp oC 24 24 24 24 24 
Max RH % 85 85 85 85 85 
Min RH % 66 66 66 66 66 
Wind speed  (kmph) 8 8 8 8 8 
Wind dir (deg) 230 230 250 230 250 
Cloud cover 4 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-25/2020                      തീ തി: 27.03.2020 

1. കഴി  വാരം സം ി ത അ രീ  ിതി 

2. അടു  5 ദിവസേ ു  കാലാവ  പവചനം 

 28/03/2020 29/03/2020 30/03/2020 31/03/2020 01/04/2020 
മഴ (മിലി മീ ർ) 0 0 0 0 0 
കൂടിയ താപനില  
(ഡി .െസ) 34 34 34 34 34 
കുറ  താപനില (ഡി .െസ) 24 24 24 24 24 
കൂടിയ ആർ ദത (%) 85 85 85 85 85 
കുറ  ആർ ദത (%) 66 66 66 66 66 
കാ ിൻെറ  േവഗത (കിേലാമീ ർ 

പതി മണി ൂറിൽ) 8 8 8 8 8 
കാ ിൻെറ  ദിശ  (ഡി ഗി)   230 230 250 230 250 
േമഘ വ ാ തി (ഒ ട) 4 4 6 6 6 

 

3. അടു  5 ദിവസേ ു  കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

വിളകൾ 
hfÀ¨m 
L«w 

tcmKIoS§Ä കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

െനല്   െകാ തു കഴി  പാട ളിൽ പയർ വി ് 60 കി .േലാ 

/െഹ  വിത ുക 

െത  ു - മീലി മൂ  

ആകമണം ബാധി  ഓലകള ം കുലകള ം മ  

നിറമാവുകയും ഉണ ുകയും െചയു ു . ആകമണം 

ബാധി ച ഭാഗ ൾ നശി ി ുക. ആകമണം തുട ിയ 

കുലകളിൽ േവെ  െവള ു ി മി ശിതം തളി ുക 

വാഴ - തട പുഴ 

കരി  ുഉണ ിയ ൈകകൾ ക ി  കളയുക.  കീടം 

ബാധി വ  പിഴുത  ുനശി ി ുക.  ഇലകവിള കളിൽ 

േവ ിൻ പി ാ ് െപാടി  50 ഗാം അ ും ഏഴും 

മാസ ളിൽ ഇടുക   
പ റികൾ 
ചീര 

 
ഇല കരി ിൽ േഗാമൂതം േനർ ി  തളി ുക അഥവാ 

സ ൂേഡാേമാണാ  റെസൻ  20 ഗാം /ലി തളി ുക 

 

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

  2.5 mm 33.2– 33.9 o C 24.8 – 25.4 o C       66 %- 85% 4.1- 4.5 mm 



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-25/2020 Standard Week No. 13                                   Dated: 27.03.2020 

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

 
 

 
 

PARAMETERS 28/03/2020 29/03/2020 30/03/2020 31/03/2020 01/04/2020 
Rainfall (mm) 0 0 0 0 1 
Max temp oC 35 35 35 35 35 
Min temp oC 21 21 21 21 21 
Max RH % 95 95 95 95 95 
Min RH % 67 67 67 67 67 
Wind speed  (kmph) 4 6 6 4 6 
Wind dir (deg) 160 160 110 160 160 
Cloud cover 4 5 6 6 6 

Crop Stage Pest and 
diseases Agro meteorological advisories 

Rice   
 Sowing of vegetable cowpea in rice fallow @60kg/ha recommended 

Coconut  Rhinoceros 
beetle 

Field sanitation to prevent breeding of beetles. Hook out the 
beetle from the attacked palms using beetle hooks 

Banana  
Boron 
deficiency 

Unfolding of leaf is delayed. Interveinal chlorosis, leaves curl 
and become deformed. Yield reduction noticed. Apply Borax 
10 g/plant into the soil Foliar spray 1 g/lt give immediate 
results 

Cowpea  Pod borer Spray 20 gram bird pepper extract in 1 litre  cow’s urine and 10 
litres of water to control pod borer in cowpea 



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-25/2020                                 തീ തി: 27.03.2020 

അടു  5 ദിവസേ ു  കാലാവ  പവചനം 

 28/03/2020 29/03/2020 30/03/2020 31/03/2020 01/04/2020 
മഴ (മിലി മീ ർ) 

0 0 0 0 1 
കൂടിയ താപനില  (ഡി .െസ) 35 35 35 35 35 
കുറ  താപനില (ഡി .െസ) 21 21 21 21 21 
കൂടിയ ആർ ദത (%) 95 95 95 95 95 
കുറ  ആർ ദത (%) 67 67 67 67 67 
കാ ിൻെറ  േവഗത 

(കിേലാമീ ർ പതി 

മണി ൂറിൽ) 4 6 6 4 6 
കാ ിൻെറ  ദിശ  (ഡി ഗി)   160 160 110 160 160 
േമഘ വ ാ തി (ഒ ട) 4 5 6 6 6 

 

അടു  5 ദിവസേ ു  കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

വിളകൾ 
വളർ ാ

ഘ ം 
േരാഗകീട ൾ കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

s\Ãv   െകാ തു കഴി  പാട ളിൽ പയർ വി ് 60 കി .േലാ 

/െഹ  വിത ുക 

sX§v - െകാ ൻ െചലി 
െത ിൻ േതാ ിൽ ശുചിത ം ഉറ  വരു ുക  

െചലിെയ െചലി േകാൽ ഉപേയാഗി ് കു ി കളയുക 

വാഴ  േബാേറാണിൻെറ 
കുറ  

ഇലകൾ തുറ ു  ൈവകു ു. ഇടകലർ  മ യും, 

പ നിറവും കാണു ു വിളവിൽ കുറ  കാണു ു 
േബാറാ  10 ഗാം /വാഴ  മ ിൽ ഇടുക. ഇലകളിൽ 

തളി ു  (1 ഗാം /ലി ) ഫലപദമാ  

വ ി യർ   
 

പയറിെല കാ  

തുര ൻ 

20 ഗാം കാ ാരി മുള  സ ് 1 ലി ർ േഗാമൂതം േചർ ് 10 

ലി ർ െവ ിൽ േനർ ി  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-25/2020                  Standard Week No.13                         Dated: 27.03.2020 

 

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

PARAMETERS 28/03/2020 29/03/2020 30/03/2020 31/03/2020 01/04/2020 
Rainfall (mm) 0 0 0 0 0 
Max temp oC 35 35 35 35 35 
Min temp oC 23 23 23 23 23 
Max RH % 94 94 94 94 94 
Min RH % 68 68 68 68 68 
Wind speed  (kmph) 10 8 10 6 6 
Wind dir (deg) 270 250 270 250 230 
Cloud cover 6 7 7 7 7 
 
     B.  Agro meteorological Advisories for coming week 

 
 

 
 

Crop Stage Pest and 
diseases Agro meteorological advisories 

Rice 

  Sowing of vegetable cowpea in rice fallow @60kg/ha recommended 

Coconut - Rhinoceros 
beetle 

Field sanitation to prevent breeding of beetles. Hook out the 
beetle from the attacked palms using beetle hooks 

Vegetables 
Cowpea 

 Fusarium 
wilt 

Leaves on one side of the affected plants show yellowing, loose 
turgidity and show drooping symptoms. Treat the seeds with 
Trichoderma 20gram/lt. Destroy the infected plant debris. 

Banana  
Boron 
deficiency 

Unfolding of leaf is delayed. Interveinal chlorosis, leaves curl 
and become deformed. Yield reduction noticed. Apply Borax 
10 g/plant into the soil Foliar spray 1 g/lt give immediate 
results 



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-25/2020                              തീ തി: 27.03.2020 
അടു  5 ദിവസേ ു  കാലാവ  പവചനം 

 28/03/2020 29/03/2020 30/03/2020 31/03/2020 01/04/2020 
മഴ (മിലി മീ ർ) 0 0 0 0 0 
കൂടിയ താപനില  (ഡി 

.െസ) 35 35 35 35 35 
കുറ  താപനില 

(ഡി .െസ) 23 23 23 23 23 
കൂടിയ ആർ ദത (%) 94 94 94 94 94 
കുറ  ആർ ദത (%) 68 68 68 68 68 
കാ ിൻെറ  േവഗത 

(കിേലാമീ ർ പതി 

മണി ൂറിൽ) 10 8 10 6 6 
കാ ിൻെറ  ദിശ  
(ഡി ഗി)   270 250 270 250 230 
േമഘ വ ാ തി (ഒ ട) 6 7 7 7 7 

അടു  5 ദിവസേ ു  കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

വിളകൾ 
വളർ ാ

ഘ ം 
േരാഗകീട ൾ 

കാർഷിക നിർേദശ ൾ 

െനല്   െകാ തു കഴി  പാട ളിൽ പയർ വി ് 60 കി .േലാ /െഹ  

വിത ുക 

sX§v  െകാ ൻ െചലി 
െത ിൻ േതാ ിൽ ശുചിത ം ഉറ  വരു ുക  

െചലിെയ െചലി േകാൽ ഉപേയാഗി ് കു ി കളയുക 

പയറിെല 

വാ ം 
 വാ ം 

ഇലകൾ വാടുകയും , മ ളി ുകയൂം,െച തായി 
കാണെ ടു ു. േരാഗം ബാധി വ നശി ി ുക. വി ുകൾ 

നടു തിനു മുൻ  ൈടേ ാെഡ മ 20 ഗാം / ലി ലായനിയിൽ  

മു ിയേശഷം നടുക 

വാഴ  േബാേറാണിൻെറ 
കുറ  

ഇലകൾ തുറ ു  ൈവകു ു. ഇടകലർ  മ യും, 

പ നിറവും കാണു ു വിളവിൽ കുറ  കാണു ു 
േബാറാ  10 ഗാം /വാഴ  മ ിൽ ഇടുക. ഇലകളിൽ 

തളി ു  (1 ഗാം /ലി ) ഫലപദമാ  

 


