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Agromet Advisory Bulletin
Date : 14-07-2020

Weather Forecast of PALAKKAD(Kerala) Issued On : 2020-07-14(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date
(y-m-d)

Rainfall
(mm)

Tmax
(°C)

Tmin
(°C)

RH I
(%)

RH II
(%)

Wind Speed
(kmph)

Wind Direction
(Degree)

cloud cover
(Octa)

2020-07-15 2.0 31.0 24.0 96 65 10.0 270 7
2020-07-16 10.0 31.0 24.0 96 65 12.0 270 8
2020-07-17 10.0 31.0 24.0 96 65 10.0 270 8
2020-07-18 15.0 31.0 24.0 96 65 10.0 270 8
2020-07-19 30.0 31.0 24.0 96 65 10.0 270 8

Weather Summary/Alert:

• Light rainfall is expected for coming days in the district.
• വരും ദിവസ�ളിൽ ജി�യിൽ േനരിയ മഴ �പതീ�ി�ു�ു.

General Advisory:

• Apply Trichoderma multiplied in cow dung – neem cake mixture at 5kg per vine in the basins of black
pepper to reduce the quick wilt disease of pepper.
• കുരുമുളകിൽ �ദുതവാ�േരാഗ�ിനു� സാധ�തയു�തിനാൽ ചാണകവും
േവ�ിൻ പി�ാ�ും ഇള�ി േചർ�് ൈ�ടേ�ാെഡർമ വളർ�ിെയടു�
മി�ശിതം ഒരു മൂടിന് 5 കി. �ഗാം എ� േതാതിൽ ഇ�ുെകാടു�ുക.

SMS Advisory:

-
-

Crop Specific Advisory:

Crop(Varieties) Crop Specific Advisory
RICE • There is a chance for the development of bacterial leaf blight disease in the nursery.

As precaution spray the nursery with raw cow dung at the rate of 20g/L. Also dip the
seedling roots in pseudomonas solution (20g/L) before transplanting. If the disease
become severe, spray a solution of streptocyclin at 2g per litter of water. If the
bacterial leaf blight disease is noticed in the main field after transplanting, put small
pouch of bleaching powder at 2kg per acre in the main field water.
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Crop(Varieties) Crop Specific Advisory
• ഞാ�ടിയിൽ ബാക്�ീരിയൽ ഓലകരി�ിൽ േരാഗം കാണാൻ
സാധ�തയു�തിനാൽ മുൻകരുതലായി 20 �ഗാം പ��ാണകം ഒരു
ലി�ർ െവ��ിൽ കല�ി തളി�ുക. ഞാറു പറി�ു നടുേ�ാൾ
ഞാറുകൾ സ�ുേഡാേമാണാസ് 20 �ഗാം ഒരു ലി�ർ െവ��ിൽ
എ� േതാതിൽ കല�ിയ ലായനിയിൽ മു�ി വ� േശഷം നടുക.
േരാഗം അധികരി�ുകയാെണ�ിൽ 2 �ഗാം സ്െ�ടപ്േ�ാൈസ�ിൻ
10 ലി�ർ െവ��ിൽ കല�ി തളി�് െകാടു�ുക. ഞാറു പറി�ു
ന�തിനു േശഷം െനൽ�ാട�ളിൽ ബാക്�ീരിയൽ
ഓലകരി�ിൽ േരാഗം �ശ�യിൽെ��ാൽ ഒരു ഏ�റിന് 2
കിേലാ�ഗാം �ീ�ിങ് പൗഡർ കിഴിെക�ി പാടെ�
െവ�െ��ിൽ ഇ�ുെകാടു�ുക.

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture
(Varieties) Horticulture Specific Advisory

BANANA

• Apply PGPR mix I (50-100g per pit) along with 5kg organic manure only after ensuring
enough soil moisture in the field. Application of groundnut cake, 5kg per pit, is best
suitable for banana plantations. Applying neem cake as split doses will make the plant
efficient for pest and disease control. Panchagavya (3%) can be sprayed on the leaves 3,
6, 9 and 10 months after planting banana. Organic manures can be applied 2nd and 4th
months after planting as equal split doses. Seeds of pulses also can be sown in the inter
spaces which will be incorporated in the soil on 40th day of sowing. All these will
enhance the growth and; pest and disease control.
• വാഴേ�ാ��ളിൽ മ�ിൽ നനവുെ��ു ഉറ�ുവരു�ി
പി.ജി.പി.ആർ.മി��് I (കുഴി ഒ�ിന് 50-100 �ഗാം) അ�ു കിേലാ�ഗാം
ൈജവവളവുമായി കലർ�ി നൽകാവു�താണ്. കടല�ി�ാ�്
ഒരു കിേലാ�ഗാം വ�് നൽകു�ത് വാഴയ്�് അനുേയാജ�മാണ്.
േവ�ിൻ പി�ാ�് പല തവണയായി നൽകു�ത് വഴി
കീടനിയ��ണവും സാധ�മാകും. ന�ു 3,6,9,10 മാസമായ വാഴകളിൽ
പ�ഗവ�ം (3%) ഇലകളിൽ തളി�് െകാടു�ാവു�താണ്.
ൈജവവള�ൾ വാഴ ന�ു ര�ാം മാസവും നാലാം മാസവും തുല�
തവണകളായി നൽകാം. പയറുവർ� വിളകൾ ഇട�ല�ു വിത�ു
40 ദിവസം ആകുേ�ാൾ മ�ിൽ േചർ�് െകാടു�ുക. ഇവെയ�ാം
വളർ�യും കീടേരാഗ �പതിേരാധവും ത�രിതെ�ടു�ു�ു.

BRINJAL

• To control the shoot borer attack of brinjal, spray 5% neem seed kernel extract or any
Bacillus thuringiansis formulations along with jaggery.
• വഴുതനയിൽ കാണെ�ടു� ത�് തുര�െ� ആ�കമണം
നിയ��ി�ു�തിനായി 5% വീര�മു� േവ�ിൻകുരു സ�് 10
ദിവസം ഇടവി�്  തളി�ു െകാടു�ാവു�താണ്. അെ��ിൽ
ബാ�ിലസ് തുറി�ിയൻസിസ് േഫാർമുേലഷനുകൾ ശർ�ര കൂടി
േചർ�് ഉപേയാഗി�ാവു�താണ്.

Livestock Specific Advisory:

Livestock(Varieties) Livestock Specific Advisory

COW

• Clean the cattle shed and its surroundings to avoid the situation of water
stagnation to make it free from mosquitoes. Cover the cow dung pit properly from
direct rainfall.
• െകാതുകു മു� ഇ�ു െപരുകു�ത് തടയാൻ െതാഴു�ും
പരിസരവും വൃ�ിയായി വയ്�ാനും, െവ�െ��്
ഇ�ാതിരി�ാനും �ശ�ി�ുക. ചാണക കുഴികളിൽ മഴ
േനരി�് വീഴാെത മൂടി വയ്�ുക.


