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Agromet Advisory Bulletin
Date : 31-07-2020
Weather Forecast of PURULIA-II Block in PURULIA(West Bengal) Issued On :2020-07-31(Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Date
(y-m-d)
2020-08-01
2020-08-02
2020-08-03
2020-08-04
2020-08-05

Rainfall Tmax Tmin RH I RH II Wind Speed
(mm)
(°C) (°C) (%) (%)
(kmph)
0.0
34.9 25.8 69
43
8.0
4.1
34.8 25.9 71
43
6.0
0.0
35.3 27.2 64
41
4.0
0.0
37.6 27.9 65
41
5.0
74.0
36.1 25.4 83
42
9.0

Wind Direction
(Degree)
199
191
243
68
135

cloud cover
(Octa)
8
8
8
8
8

Weather Summary/Alert:
There is light rainfall is expected during the next five days at most of places. The maximum and
minimum temperature is likely to be increased from the previous five days average and will vary from
35-37 and 26-28 degree C and Wind may blow mostly from the South westerly direction with
maximum speed of 9 kmph.
আগামী পাঁচিদন আকাশ ধানত মঘলা থাকেব এবং হালকা বৃ পােতর স বনা রেয়েছ ।এই সময় গড়
সেবা ও সবিন তাপমা া ঊ মুখী থাকেব এবং যথা েম ৩৫-৩৭ ও ২৬-২৮ িডি সলিসয়ােসর
কাছাকািছ থাকার স বনা রেয়েছ। বাতাস ধানত দি ণ -প ম িদক িদেয় ৯ িকিম িত ঘ া বেগ
বেয় যেত পাের।

General Advisory:
As per the ERFS (Extended Rain Forecast) generated by IMD rainfall will be the below normal of long
term average during the next 10 days in this region. Hence farmers are advised to complete the
transplanting of rice seedling immediately utilizing the current moisture condition. . Use DAMINI
mobile App to get timely alert of lighting. . Use the Meghdoot app for medium-range weather forecast
and weather-based agro advisory.
ভারতীয় মৗসম িবভাগ থেক া তথ অনুযায়ী আগামী ১০ িদন এই অ েল াভািবেকর থেক কম
বৃ পােতর স বনা রেয়েছ তাই চািষভাইরা অিত শী ই ধােনর চারা মূল জিমেত রাপন স ূণ ক ন। ।
ব পােতর সতকবাতা পেত মাবাইেল দািমনী এি েকশন ব বহার ক ন। মধ মমা ার আবহাওয়ার
পূবাভাস ও আবহাওয়া িভি ক কৃিষ পরামেশর জন কৃষকভাইেয়রা মঘদূত এে র ব বহার করেত
পােরন।

SMS Advisory:
To control weed growth in the paddy field farmers are advised to apply Pretilachlor within 3 -5 days of
transplanting @ 170-180 ml as pre-emergence herbicide for one bigha land along with sand.
ধােনর মূল জিমেত আগাছা িনয় েণর জন
টলাে ার ১৭০-১৮০ িমিল বািলর সােথ িমিশেয়
জিমেত চারা রাপেনর ৩ থেক ৫ িদেনর মেধ সমানভােব েয়াগ ক ন।

িত িবঘা

Crop Specific Advisory:
Crop(Varieties)
Crop Specific Advisory
RICE
There may be a chance of blast disease at this stage of rice after transplanting. Keep
vigilance at regular interval. Apply Propiconazole or Hexaconazole @ 0.6-1 gm/L of
water if eye shaped brownish tint appeared in the leaves. Farmers may go for direct
seeded rice of short duration varieties in medium upland areas.

Crop(Varieties)

Crop Specific Advisory
বতমান আবহাওয়া ধােনর ঝলসা রােগর অনুকুল। এই রােগ পাতায় বাদািম রেঙর
চা্খাকৃিত দাগ ল
করা যায়। ফসেল রােগর ল ন দখা গেল িপেকানােজাল বা
হ ােকানােজাল @ ০.৬-১ াম িত িলটার জেলর সােথ েয়াগ ক ন।

Horticulture Specific Advisory:
Horticulture
Horticulture Specific Advisory
(Varieties)
Farmers may start nursery preparation for early maturing Cauliflower under low poly
tunnel. Use insect proof net to reduce vector loads. Apply Chlorothalonil
(2g)+Carbendazime (1g/L) with sticker to check damping off disease.
ত করার জন উ তমােনর বীজ
CAULIFLOWER জলিদ জােতর ফুলকিপ ও বাধাকিপর চারা
শাধন কের পিল হাউেসর ভতর নাসাির ত লাগােত পােরন। চারা গেল যাওয়ার হাত
থেক িতকার পেত এক ট
িদেন
ােরাথােলািনল (২ াম) + কােবা া জম (১
াম ) িত িলটার জেলর সােথ ি কারসহ ব বহার ক ন।
Wilting symptoms may be appeared during the time of flowering and fruit setting.
Infected plant must be eradicating immediately. Bleaching powder should be applied
@ 1kg/bigha with irrigated water or apply Streptocycline SP (Streptomycin Sulphate
90% and Tetracycline Hydrochloride 10%) at 0.2 gm /liter of water is advised to
prevent the attack.
BRINJAL
এই আবহাওয়ায় ব েনর
ে ব াকেটিরয়া ঘ টত ঢােল পড়া রাগ দখা যেত

CHILLI

পাের। এই রাগ দখা িদেল আ া গাছ টেক তেল ফেল এক ট কাপেড় চন ও
ি িচং পাউডার বঁেধ ধান সচ নালায় ফেল রাখুন অথবা
পেটা াইিকন্ এসিপ
( পেটামাইিসন সালেফট ৯০%+ টা াইিকন্ হাইে াে ারাইড ১০% ০.২ াম
িত িলটার জেলর সােথ এক ট পির ার িদেন
করেত পােরন।
Current weather is congenial for thrips and mites attacks in chillis crops, resulting
curling of leaves and stunted growth of plant. To control the pest spraying of
spiromesifen 22.9 % SC 0.5 ml/ lit of water after cessation of rain is advised.
এই আবহাওয়ােত ল ােত িচ িন পাকা এবং মাকেড়র আ মণ দখা িদেত পাের।
আ মণ িতহত করেত এক ট পির ার িদেন
াইেরােমিসেফন ২২.৯% এস.িস.
০.৫ িমিল িত িলটার জেলর সােথ িমিশেয়
ক ন।

Livestock Specific Advisory:
Livestock(Varieties)
Livestock Specific Advisory
Regular cleaning of cattle shed using bleaching powder or calcium carbonate is
advised during the rainy season. Vaccination in cattle may be done prior to
monsoon to protect from Anthrax, Black Quarter (BQ) & Haemorrhagic
Septicaemia diseases under the supervision of registered practitioners or any
government Center.
COW

গবািদ প েদর আ য় ল ি িচং পাউডার বা চন িদেয় পির ার রাখুন। গবািদ
প েদর এন্ া , াক কায়াটার, হমাের জক সি েসিময়ার রােগর
িতেষধক ভ াকিসন বা টকাকরণ কােনা সরকাির কে বা াণী িচিকৎসেকর
কােছ অবশ ই করােনা উিচত।

