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తేద్ి: 26.06.2018

గడిచిన మూడు రోజులలో రాష్ట్ ంర లో అకకడకకడ తేలికప్ాటి వ్రాాలు కురిసాయి. పగటి ఉష్ణో గరతలు 30-37 డిగల
ర
సెలిియస్ మరియు రాత్రొ ఉష్ణో గరతలు 21-27 డిగల
ర సెలిియస్ గా నమోద్యయయయి. హైద్రాబాద్ వాతావ్రణ కంద్ొం వారు
అంద్ించిన సమయచారం పొకారం రాబో వ్ు ఐద్ు రోజులలో రాష్ట్ ంర లో అకకడకకడ తేలికప్ాటి వ్రాాలు కురిసే సూచానలునాాయి.
పగటి ఉష్ణో గరతలు 31-37 డిగల
ర సెలిియస్ మధయ మరియు రాత్రొ ఉష్ణో గరతలు

22-26 డిగల
ర సెలిియస్ మధయ

నమోద్ుకావ్చ్ుు.
వాతావరణాధారమైన వయవసాయ సలహాలు


50 నుండి 60 మి.మీ. కంటే తకుకవ్ వ్రాప్ాతం నమోద్ెైన ప్ాొంతాలలో వ్రాాధార పంటలెైన జొనా, సజజ , మొకకజొనా,
సణ యయచికుకడు, పెసర, పొత్రి, కంద్ి మొద్లగు పంటలను వితత
ి కోకూడద్ు.



బరువు నేలలలో సో యా చిక్కుడును క్ందిలల అంతర పంటగా వితత
ు కోవాలి.



కంద్ి పంటను పొత్రి మరియు మొకకజొనా పంటలలో అంతర పంటగా వితత
ి కోవాలి.



మొకకజొనా, జొనా, సజజ , సణ యయచికుకడు మొద్లగు పంటలను బో ద్ెలు మరియు సాళ్ళ పద్ద త్రలో వితత
ి కోవాలి.



వ్రి సాగు చేసే ప్ర లయలోో, తొలకరి వ్రాాలను ఉపయోగించ్ుకొని జనుము మరియు జీలుగను పచిు రొట్ పెైరుగా,
ఆలసయంగా నీరు విడుద్లయియయ ప్ాొంతాలలో పెసరను పెైరుగా లేనిచో పచిు రొట్ గా వితత
ి కోవాలి.



రైతతలు తెలంగాణ సణ న (RNR 15048) వ్రి వితి నానిా జూన్ నలలో నారుమడి ప్ణ సుకోకూడద్ు.



తేలిక ప్ాటి నేలలోో పొత్రి మరియు సణ యయచికుకడును వ్రాాధార పంటలుగా సాగు చేయరాద్ు.



ద్క్షిణ తెలంగాణ జిలయోలోో మొకకజొనా పంటను తేలిక ప్ాటి నేలలోో వ్రాాధార పంటగా సాగు చేయరాద్ు.



ద్క్షిణ తెలంగాణ జిలయోలోో తేలిక ప్ాటి నేలలోో జొనా మరియు కంద్ిని అంతర పంటగా జూన్ 30 వరక్క వితత
ు కోవాలి.



మధయకాలిక వ్రి రకాలను కిలో వితి నానికి 1 గార. కారబండజిం లేద్ా 2.5 గార. మయ౦కోజబ్ మంద్ును కలిపి వితి న శుద్ిి
చేసుకొని నారుమళ్ళళ ప్ణ సుకోవ్లెను.



పెసర, సణ యయచికుకడు పంటలలో కిలో వితి నానికి 2.5 గార. కారబండజిమ్ మరియు 30గార. కారోబసలయాన్ మంద్ును
కలిపి వితి న శుద్ిి చేసి వితత
ి కోవాలి.

కూరగాయలు


కూరగాయ పంటలలో రసం పీలేు పురుగులు గమనించినట్ో తే
ల , నివారణకు 2 మి.లీ. డెైమిథో యియట్ లేద్ా 1.5 గార.
ఎసిఫేట్ లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయయలి.



టమయట, వ్ంగ మరియు మిరప నారుమళ్ళళ ప్ణ సుకోవాలి.



నీటి వ్సత్ర గల ప్ాొంతాలలో బండ, చికుకడు మరియు తీగజాత్ర కూరగాయలను వితత
ి కోవాలి.

పొధాన శాసి వ
ర ేతి (అగారనమి) & అధిపత్ర
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------పొకటన పొధాన శాసి వ
ే ి , వ్యవ్సాయ వాతావ్రణ పరిశోధనా కంద్ొం వ్యవ్సాయ పరిశోధనా సంసథ రాజంద్ొనగర్ ఫణ న్. నం 040-24016901
ర త

PROFESSORJAYASHANKARTELANGANASTATEAGRICULTURALUNIVERSITY
Agro Climate Research Centre(ACRC),
Agricultural Research Institute, Rajendranagar, Hyderabad-30.
WEATHER BASED AGRO ADVISORIES FOR THE
PERIOD ENDING 01.07.2018 (Till Sunday morning)

BulletinNo.XXIX/51/2018

Dt:26.06.2018

During last three days light to moderate rains occurred at many places and light rains over
different parts of the State. The maximum and minimum temperatures ranged between 30-370C
and 21-270C respectively. As per the forecast received from Meteorological Centre, Hyderabad,
light rains may occur over different parts of the State during next five days. The maximum and
minimum temperatures are likely to range between 31-370C and 22-260C, respectively.
WEATHER BASED AGRO-ADVISORIES
 Don’t take up sowing of rainfed crops like Jowar, Bajra, Maize, Soybean, Greengram,
Cotton, Redgram etc., where ever cumulative rainfall is less than 50-60 mm.
 Take up soybean as intercrop in redgram in medium to heavy soils.
 Sow the Redgram as inter crop in Cotton or Maize.
 Sow the crops like Maize, Jowar, Bajra, Soybean etc., in ridge and furrow method.
 By taking advantage of recent rains, take-up sowing of Sunhemp and Dhaincha as in-situ
green manure crop preceding rice. Sow Greengram as catch crop preceding rice depending
on the availability of irrigation.
 Don’t sow the paddy nurseries of Telangana Sona (RNR 15048) rice in the month of June.
 Do not sow Cotton and Soybean in light soils under rainfed conditions.
 Don’t sow the Maize crop in light soils under rainfed conditions in South Telangana
Districts.
 Complete the sowing of Jowar +Redgram intercropping by the end of June in light soils of
south Telangana districts.
 Take up rice nurseries of medium duration varieties duly treating with Carbendazim @ 1 g
or Mancozeb @ 2.5 g per kg of seed.
 Sow the Greengram, Soybean after seed treatment with Carbendazim @ 2.5 g and
Carbosulfan @ 30 g per kg of seed.
Vegetables
 If incidence of sucking pests is noticed. To control, spray Dimethoate @ 2 ml or Acephate
@ 1.5 g per litre of water.
 Take-up nursery sowing of Tomato, Brinjal and Chillies
 Take-up direct sowing of Gourds, Beans and Bhendi wherever irrigation facility is available.
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