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గడిచిన మూడు రోజులలో రాష్ట్ ంర లో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు మరియు అకకడకకడ భారీ వ్రాాలు
కురిసాయ.

గటి ఉష్ణో గరతలు 30-36 డిగల
ీర సెల్సియస్ మరియు రాత్రొ ఉష్ణో గరతలు 20-28 డిగల
ీర సెల్సియస్ గా

నమోదయయయయ. హైదరాబాద్ వాతావ్రణ కందొం వారు అందించిన సమయచారం ొకారం రాబో వ్ు ఐదు రోజులలో రాష్ట్ ంర లో
చాలయ చోటల తేల్సకనుాటి నుండి ఓ మోసత రు వ్రాాలు కురిసే సూచానలునాాయ. గటి ఉష్ణో గరతలు 30-35 డిగీరల సెల్సియస్
మధయ మరియు రాత్రొ ఉష్ణో గరతలు 18-25 డిగల
ీర సెల్సియస్ మధయ నమోదుకావ్చ్ుు.
వాతావరణాధారమైన వయవసాయ స్లహాలు


రాబో వ్ు ఐదు రోజులలో రాష్ట్ ంర లో చాలయ చోటల వ్రాాలు కురిసే సూచ్నలు ఉనాందున వ్రాాధార ంటలెైన
మొకకజొనా, సణ యయచికుకడు, ొత్రత, కరంది మొదలగు ంటలను వితతు
త కవవాల్స.



మొకకజొనన పుంట్న జులై 10వ తేది వరకు విత్తతకోవాలి.



బరువు నేలల్లల సోయా చికుకడున కుందిల్ల అుంతర పుంట్గా విత్తతకోవాలి.



కుంది పుంట్న పరత్తత మరియు మొకకజొనన పుంట్లల్ల అుంతర పుంట్గా విత్తతకోవాలి.



మొకకజొనన, స్జ్జ, సోయాచికుకడు మొదలగు పుంట్లన బోదెలు మరియు సాళ్ళ పదదత్తల్ల విత్తతకోవాలి.



రైత్తలు తెలుంగాణ సోన (RNR 15048) వరి వితతనాన్నన జులెై 10వ్ తేది తరువాతే నారుమడి పోసుకోవాలి.



తేలిక పాటి నేలల్లల పరత్తత మరియు సోయాచికుకడున వర్షాధార పుంట్లుగా సాగు చేయర్షదు.



దక్షిణ తెలుంగాణ జిలాలల్లల మొకకజొనన పుంట్న తేలిక పాటి నేలల్లల వర్షాధార పుంట్గా సాగు చేయర్షదు.



మధ్యకాలిక వరి రకాలన కిల్ల వితతనాన్నకి 1 గాా. కారబుండజిుం లేదా 2.5 గాా. మా౦కోజెబ్ ముందున కలిపి వితతన శుదిి చేసుకొన్న
నారుమళ్ళళ పోసుకోవలన.



పెస్ర పుంట్ల్ల కిల్ల వితతనాన్నకి 2.5 గాా. కారబుండజిమ్ మరియు 30గాా. కార్బబస్లాాన్ ముందున కలిపి వితతన శుదిి చేసి
విత్తతకోవాలి.

కూరగాయలు


పరసుతత వాతావరణ పరిసిిత్తలల్ల రస్ుం పీలేే పురుగుల ఉదృత్త పెరిగే స్ూచనలునానయి. న్నవారణకు ఫిపోాన్నల్ @ 2మి.లీ.
లేదా థయోమిథాకిిమ్ @ 0.3 గార మందును లీటరు నీటికి కల్సి ిచికారి చేయయల్స.



పరసుతత వాతావరణ పరిసిిత్తలల్ల ట్మాట్, బుండ, వుంగ పుంట్లల్ల ఆకుమచే తెగులు సోకే స్ూచనలునానయి. న్నవారణకు,
పోాపినేబ్ @ 2 గార. మందును లీటరు నీటికి కల్సి ిచికారి చేయయల్స.



ట్మాట్ మరియు వుంగ పుంట్లల్ల నారుకుళ్ళళ తెగులు సోకే స్ూచనలునానయి. నివారణకు, కార్-ఆకిి-కవలరైడ్ @ 3 గార.
మందును లీటరు నీటికి కల్సి ిచికారి చేయయల్స.



ట్మాట్, వుంగ మరియు మిరప నారుమళ్ళళ పోసుకోవాలి.



నీటి వస్త్త గల పాాుంతాలల్ల బుండ, చికుకడు మరియు తీగజాత్త కూరగాయలన విత్తతకోవాలి.
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During last three days light to moderate rains at most places and heavy rains occurred at
isolated places over different parts of the State. The maximum and minimum temperatures
ranged between 30-360C and 20-280C respectively. As per the forecast received from
Meteorological Centre, Hyderabad, light to moderate rains may occur at many places in the State
during next five days. The maximum and minimum temperatures are likely to range between
30-350C and 18-250C, respectively.

WEATHER BASED AGRO-ADVISORIES
 In view of the wide spread rainfall forecast take up the sowing of rainfed crops like Maize,
Soybean, Cotton, Redgram etc.,
 Complete the sowing of rainfed Maize by 10th July.
 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, 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 Soybean after seed treatment with Carbendazim @ 2.5 g and Carbosulfan @ 30 g
per kg of seed.
Vegetables
 The prevailing weather conditions are congenial for incidence of sucking pests in vegetables.
To control, spray Fipronil @ 2ml or Thiomethoxim @ 0.3g per litre of water.
 Prevailing weather conditions are favorable for development of leaf spot disease in Bhendi,
Tomato, Brinjal. To Control, spray Propineb @ 2g per liter of water.
 If Damping-off disease is noticed in Tomato, Brinjal, spray Copper-Oxy-Chloride @ 3g per
liter 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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