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గడిచిన మూడు రోజులలో రాష్ట్ ంర లో అకకడకకడ తేలికప్ాటి వ్రాాలు కురిసాయి. గటి ఉష్ణో గరతలు 32-36 డిగరల
సెలిియస్ మరియు రాత్రొ ఉష్ణో గరతలు 20-28 డిగరల సెలిియస్ గా నమోద్యయయయి. హద్
ై రాబాద్ వాతావ్రణ కంద్ొం వారు
అంద్ించిన సమయచారం ొకారం రాబో వ్ు ఐద్ు రోజులలో రాష్ట్ ంర లో అకకడకకడ తేలికప్ాటి నుండి ఓ మోసత రు వ్రాాలు కురిసే
సూచానలునాాయి. గటి ఉష్ణో గరతలు 28-36 డిగరల సెలిియస్ మధయ మరియు రాత్రొ ఉష్ణో గరతలు 21-28 డిగరల సెలిియస్
మధయ నమోద్ుకావ్చ్ుు.
వాతావరణాధారమైన వయవసాయ సలహాలు


బరువు నేలల్లో సోయా చిక్కుడును కందిల్ల అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.



కంది పంటను పరత్తు మరియు మొకుజొనన పంటలల్ల అంతర పంటగా విత్తుకోవాలి.



మొకుజొనన, జొనన, సజ్జ, సోయాచిక్కుడు మొదలగు పంటలను బోదెలు మరియు సాళ్ళ పదదత్తల్ల విత్తుకోవాలి.



రైత్తలు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వరి వితునాన్నన జులెై 10వ్ తేద్ి తరువాతే నారుమడి పోసుకోవాలి.



తేలిక పాటి నేలల్లో పరత్తు మరియు సోయాచిక్కుడును వర్షాధార పంటలుగా సాగు చేయర్షదు.



దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లోల్లో మొకుజొనన పంటను తేలిక పాటి నేలల్లో వర్షాధార పంటగా సాగు చేయర్షదు.



మధ్యకాలిక వరి రకాలను కిల్ల వితునాన్నకి 1 గాా. కారబండజిం లేదా 2.5 గాా. మా౦కోజెబ్ మందును కలిపి వితున శుదిధ చేసుకొన్న
నారుమళ్ళళ పోసుకోవలెను.



పెసర, సోయాచిక్కుడు పంటలల్ల కిల్ల వితునాన్నకి 2.5 గాా. కారబండజిమ్ మరియు 30గాా. కార్బబసల్లాన్ మందును కలిపి
వితున శుదిధ చేసి విత్తుకోవాలి.

కూరగాయలు


కూరగాయ పంటలల్ల రసం పీలేే పురుగులు గమన్నంచినట్ల ో తే, న్నవారణక్క 2 మి.లీ. డై మిథోయేట్ లేదా 1.5 గాా. ఎసిఫేట్
లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.



టమాట, వంగ మరియు మిరప నారుమళ్ళళ పోసుకోవాలి.



నీటి వసత్త గల పాాంతాలల్ల బండ, చిక్కుడు మరియు తీగజాత్త కూరగాయలను విత్తుకోవాలి.
ర ు (అగాానమి) & అధిపత్త
పరధాన శాసువేత
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During last three days light rains occurred at isolated places over different parts of the
State. The maximum and minimum temperatures ranged between 32-360C and 20-280C
respectively. As per the forecast received from Meteorological Centre, Hyderabad, light to
moderate rains may occur over different parts of the State during next five days. The maximum
and minimum temperatures are likely to range between 28-360C and 21-280C, respectively.
WEATHER BASED AGRO-ADVISORIES







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.
Sow the paddy nurseries of Telangana Sona (RNR 15048) rice after 10th July.
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.
 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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