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Agromet Advisory Bulletin
Date : 28-07-2020

Weather Forecast of PALAKKAD(Kerala) Issued On : 2020-07-28(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)

2020-07-29 15.0 31.0 23.0 98 70 10.0 290 8
2020-07-30 25.0 31.0 23.0 98 70 12.0 270 8
2020-07-31 30.0 31.0 23.0 98 70 12.0 270 8
2020-08-01 15.0 31.0 23.0 98 70 12.0 270 8
2020-08-02 18.0 31.0 23.0 98 70 14.0 270 8

Weather Summary/Alert:

• Light to moderate rainfall is expected for coming days in the district.
• ജി�യിൽ വരും ദിവസ�ളിൽ േനരിയ മഴ മുതൽ മിതമായ മഴ വെര
ഉ�ാകാൻ സാധ�ത.

General Advisory:

• For controlling caterpillar attack in tomato, cowpea, spinach etc., spray a solution containing 10 litter
water and smashed chilli (200g).
• 200 �ഗാം കാ�ാരി മുളക് ചതെ�ടു�ു 10 ലി�ർ െവ��ിൽ കല�ി
അരിെ�ടു�ു ത�ാളി, പയർ, ചീര, െന�് എ�ിവെയ ആ�കമി�ു�
പുഴു�ൾെ�തിെര തളി�് െകാടു�ാവു�താണ്.

SMS Advisory:

• 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�് അെ��ിൽ
ബാ�ിലസ് തുറി�ിയൻസിസ് േഫാർമുേലഷനുകൾ ശർ�ര കൂടി േചർ�ു
തളി�ുക.

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
becomes 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.

RICE

• If there is thrips attack in the rice nursery, raise the water level in the nursery by
covering entire seedlings completely. Otherwise, spray insecticides containing
azadirachtin at recommended dosage.
• ഞാ�ടിയിൽ ഇലേ�ൻ ക�ുതുട�ിയാൽ ഞാറു മു�ു�ത്
വെര െവ�ം കയ�ി 20 മിനി�ു നിർ�ിയ േശഷം ഒഴു�ി
കളയുക. അെ��ിൽ അസാഡിറാ��ിൻ അട�ിയ കീടനാശിനി
നിർേ�ശി�ി�ു� േതാത് �പകാരം തളി�് െകാടു�ുക.

GINGER

• 60 days after planting ginger and turmeric, apply cow dung- neem cake mixture
enriched with Trichoderma and cover the basin with soil which will enhance the
growth of rhizome and reduces the attack of scale insects.
• ഇ�ി, മ�ൾ എ�ിവ ന�ു 60 ദിവസം ആകുേ�ാൾ
ൈ�ടേ�ാെഡർമ അട�ിയ ചാണകെ�ാടി-േവ�ിൻ പി�ാ�്
മി�ശിതം നൽകാവു�താണ്. വള�പേയാഗ�ിനു േശഷം മ�് ഇ�ു
െകാടു�ു�ത് അവയുെട വളർ��ും ശൽ�കീട�ളുെട
ആ�കമണം കുറയ്�ു�തിനും സഹായി�ും.


