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గడిచిన మూడు మోజులలో మాష్ట్ ంర లో చాలా చోట్ల తేలికపాటి నుండి ఓ మోసతరు వర్షాలు మరియు అకకడకకడ ఫామీ వ్మాాలు
కుమిసాభ.

గటి ఉష్ణో గరతలు 26-31 డిగల
ీర సెల్సియస్ మమియు మాత్రొ ఉష్ణో గరతలు 19-26 డిగల
ీర సెల్సియస్ గా

నమోదయయయభ. హైదమాబాద్ వాతావ్రణ కందొం వారు అంద్ించిన సమయచారం ొకారం మాబో వ్ు ఐదు మోజులలో మాష్ట్ ంర లో
అకకడకకడ తేల్సకనుాటి వ్మాాలు కుమిసే సూచానలునాాభ. గటి ఉష్ణో గరతలు 25-31 డిగల
ీర సెల్సియస్ మధయ మమియు మాత్రొ
ఉష్ణో గరతలు 20-26 డిగల
ీర సెల్సియస్ మధయ నమోదుకావ్చ్ుు.
వాతావరణాధారమైన వయవసాయ సలహాలు


ఆముదుం, కంద్ి మరియు ప్రొద్దుతిరుగుడు ుంట్లన విత్తతకోడానికి అనవై న సమయుం.



రైత్తలు తెలుంగాణ సోన (RNR 15048) మరియు ఇతర సఴలప కాలిక వరి రకాల వితతనానిి నారుమడి పోసుకోవాలి.



తక్కువకాల రిమితి గల మొకుజొని రకాలన బోదెలు మరియు సాళ్ళ దుతిలో విత్తతకోవాలి.



ల 20 సుం.మీ. కాలిబాట్న వద్దలుకొని తూరుప డమర దిశలలో
దోమపోటు ఉదృతి తగ్గుంచుట్క్క రతి రుండు మీట్రక్క
వరసలన ఉుండే విధుంగా వరినాటుల వేసుకోవాలి.



గత మూడు నాలుగు మోజులలో వ్మాాల వ్లన నేలలో సమైన మోతాదులో తేమ ఉనాందున 25-30 మోజుల
మొకకజొనా ెైరుకు ెైనుాటుగా ఎకమానికి 30-35 కి. యూమియయ మమియు 10 కి. మూయమట్ ఆఫ్ నుణ టాష్
ఎరువ్ులను వేసుకోవ్లెను.



గత మూడు నాలుగు మోజులలో వ్మాాల వ్లన నేలలో సమైన మోతాదులో తేమ ఉనాందున 15-20 మోజుల ొత్రి
ెైరుకు ెైనుాటుగా ఎకమానికి 10 కి. యూమియయ, 50 కి. డి.ఎ.ి మమియు 10 కి. మూయమట్ ఆఫ్ నుణ టాష్ ఎరువ్ులను
వేసుకోవ్లెను.



రసతత వాతావరణ రిస్థిత్తలు రతితలో రసుం పీల్చే జృరుగులు ఆశుంచుట్క్క అనకూలుం.

నివారణక్క, మొనోకోోటోఫాస్

ముంద్దన మరియు నీటిని 1:4 నిషపతితలో కలిపి ల్చత కాుండుంపై మతతని బ్రష్ తో వితితన 30 రోజుల పైరుక్క జౄయవలెన.


జోగులాుంబ్_గద్వఴల్, వనరిత మరియు మహబ్ూబ్ నగర్ జిలాలలో జూన్ రుండవ క్షుంలో వితితన ఆముదుం ుంట్పై ద్వసరి
జృరుగు ఆశుంచడుం గమనిుంచడమైనది. జృరుగు ఉదృతిని గమనిసూత సమగర ససయరక్షణ దుత్తలన పాటిుంచాలి.
 ప్రలుంలో ఎకర్షక్క 8-10 క్షి సాివర్షలన అమర్షేలి.
 ద్వసరి జృరుగు మొదటి దశలో ర్షని జీవులక్క హాని చేయని వేనూనె 5 మి.లీ. లీట్రు నీటిలో కలిపి ఆక్కల అడుగు
భాగుం బాగా తడిచేలా పిచికారి చేయాలి.

 ప్రలుంలో ద్వసరి జృరుగున ఆశుంచే మైకోోపలటిస్ ర్షని జీవి ఉనికిని గమనిుంచాలి. ర్షని జీవి ఆశుంచినచో ఏ విధమైన
జృరుగు ముంద్దలు పిచికారి చేయర్షద్ద.
 జృరుగు ఉదృతి ఎక్కువగా ఉనిజృపడు 1.5 గార. ఎసిపేట్ లేద్ా 1.5 గార, థయోడికార్్ మందును లీటరు నీటికి కల్సి
ిచికామి చేయయల్స.
కూరగాయలు


రసుతత వాతావరణ రిస్థిత్తలలో రసుం పీల్చే జృరుగుల ఉదృతి పరిగే సూచనలునాియి. నివారణక్క ఫిపోొనిల్ @ 2మి.లీ.
ల్చద్వ థయోమిథాకిిమ్ @ 0.3 గాొ ముంద్దన లీట్రు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.



రసుతత వాతావరణ రిస్థిత్తలలో ట్మాట్, బుండ, వుంగ ుంట్లలో ఆక్కమచే తెగులు సోకే సూచనలునాియి. నివారణక్క,
పోొపినేబ్ @ 2 గాొ. ముంద్దన లీట్రు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.



ట్మాట్, వుంగ మరియు మిర నారుమళ్ళళ పోసుకోవాలి.



రసుతత వాతావరణ రిస్థిత్తలు ట్మాట్, వ్ంగ మరియు మిర నారుమళ్ళలో నారుక్కళ్ళళ తెగులు సోక్కట్క్క అనకూలుం.
తెగులు గమనిుంచినచో నివారణక్క, కార్-ఆకిి-కోలరైడ్ @ 3 గాొ. చొజృపన లీట్రు నీటికి కలిపి నేలన తడపాలి.



నీటి వసతి గల పాొుంతాలలో బుండ, చిక్కుడు మరియు తీగజాతి 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 26-310C and 19-260C respectively. As per the forecast received from
Meteorological Centre, Hyderabad, light rains may occur at isolated places over different parts
of the State during next five days. The maximum and minimum temperatures are likely to range
between 25-310C and 20-260C, respectively.

WEATHER BASED AGRO-ADVISORIES
 Take up sowing of Castor, Redgram and Sunflower.
 Take up sowing of paddy nurseries of Telangana Sona (RNR 15048) and other short
duration rice varieties.
 Take up sowing of Maize using short duration cultivars in in ridge and furrow method.
 Apply Carbofuran 3 G @ 800 g /200sq.m. (2 Guntas) to rice nurseries one week before
pulling nursery.
 Take up transplanting of rice in East West direction with 20 cm alley ways at 2 m interval
to minimize the incidence of BPH during crop season.
 By taking advantage of recent rains, top dress Urea @ 30-35 kg and 10 kg Muriate of
Potash per acre for Maize for 25-30 days old crop.
 By taking advantage of recent rains, top dress Urea @ 10 kg, DAP @ 50 kg and Muriate of
Potash @ 10 kg per acre for Cotton for 15-20 days old crop.
 Prevailing weather conditions are congenial for the incidence of sucking pests in cotton.
To prevent the pests, apply Monocrotophos and water in 1:4 ratio with a soft brush on
tender part of the stem for 30 days old crop.
 The incidence of Castor Semilooper is noticed in crop sown during 2 nd fortnight of June in
Jogulamba_Gadwal, Wanaparthy and Mahabubnagar Districts . Monitor the spread of the
pest and adopt the following IPM measures
 Arrange bird perches @ 8-10 per acre
 To control early instar larvae spray Neem oil @ 5 ml or BT @ 1 g per litre of water.
 Observe for natural parasitization of Microplitus in the field. If noticed, do not spray the
chemical
 Under severe incidence of pests spray Acephate @ 1.5 g or Thiodicarb @ 1.5g per litre of
water.

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.
 Take-up nursery sowing of Tomato, Brinjal and Chillies.
 Prevailing weather conditions are congenial for the incidence of Damping-off disease in
nurseries of Tomato, Brinjal and Chillies. If noticed, control it by drenching with CopperOxy-Chloride @ 3g per liter of water.
 Take-up direct sowing of Gourds, Beans and Bhendi wherever irrigation facility is available.
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