ర ొ జయశంకర్ తెలంగాణా రాష్ట్ ర వ్యవ్సాయ విశవవిద్ాయలయం
వ్యవ్సాయ

ాతావ్రణ రి ోధ ా కందొం

వ్యవ్సాయ రి ోధ ా సంస రాజందొనగర్

రాష్ట్ ర రైతాంగా కి
బులెటిన్
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తేద్ి 08.08

ాతావ్రణా ారమైన వ్యవ్సాయ సలహాలు
(బుధ ారం ఉదయం వ్రకు

గడిచిన మూడు రోజులలో రాష్ట్ ంర లో అక్కడక్కడ తేలిక్పాటి వర్షలు కురిసాయి

ెల్స యస్ మరియు రాత్రొ ఉష్ణో గరతలు 20-28 డిగల
ర

ెల్స యస్ గా నమోదయయయయి

తేద్ి 03.08

గటి ఉష్ణో గరతలు 31-36 డిగల
ర

ైదరాబాద్

ాతావ్రణ కందొం

ారు

అంద్ించిన సమయచారం ొకారం రాబో వ్ు ఐదు రోజులలో ఉతర తెలంగాణా జిలయాలోా అకకడకకడ తేల్సక ాటి వ్రాలు కురి ే
సూచనలు ాాయి మరియు రాష్ట్ ంర లో
30-37 డిగరల

మిగత

ాొంతాలలో

ాతావ్రణం ొ ానంగా

ెల్స యస్ మధయ మరియు రాత్రొ ఉష్ణో గరతలు 20-26 డిగల
ర

ర డిగా ఉండవ్చుు. గటి ఉష్ణో గరతలు

ెల్స యస్ మధయ నమోదుకావ్చుు

వాతావరణాధారమైన వ వసాయ సలహాలు


నేలలో తేమశాతం తక్కకవగా ఉననందున మరియు ర్షబోవు ఐదు రో లలో అక్కడక్కడ తేలిక్పాటి వరపాత సూచనలు
మాతమే ఉననందున
 వర్షధార ంటలలో అంతర సేద ం చేసి తేమను సంరక్షంచుకోవాలి
 నేలలో వేసే పైపాటు ఎరువులను వాయిదా వేసుకోవాలి
 పొడివాతావరణం ఉననందున రసంపీల్చే



రుగుల నివారణ చర లు చేట్టాలి

సుుత బెటా రిసిితుల దృష్ట్ాా త్తు, మొక్కజొనన మరియు సోయాచిక్కకడు వంటి వర్షధార ంటలక్క నీటి క్కంటల (Farm
Ponds) నుండి నీటి తడి ఇవాాలి



రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) మరియు ఇతర సాలప కాలిక్ వరి రకాల వితునానిన ఆగష్టా 05 వ తేదీలో

నారుమడి

పోసుకోవాలి .


ల
దోమపోటు ఉదృత్త తగ్గంచుటక్క త్త రండు మీటరక్క

సం మీ కాలిబాటను వదులుకొని తూరుప డమర దిశలలో

వరసలను ఉండే విధంగా వరినాటుల వేసుకోవాలి


సుత వాతావరణ రిసిితులు త్తులో రసం పీల్చే
మందును మరియు నీటిని

రుగులు ఆశంచుటక్క అనుకూలం

నిషపత్తులో క్లిపి ల్చత కాండంపై మతుని బ్రష్ తో విత్తున

నివారణక్క, మొనోకోోటోఫాస్
మరియు

రో ల పై రుక్క

యవలెను


జోగులంబ్_గదాాల్, వనరిు మరియు మహబ్ూబ్ నగర్ జిలలలో
రుగు ఆశంచడం గమనించడమైనది
 పొలంలో ఎక్ర్షక్క  దాసరి

న్ రండవ క్షంలో విత్తున ఆముదం ంటపై దాసరి

రుగు ఉదృత్తని గమనిసూు సమగ సస రక్షణ దదతులను పాటించాలి

క్ష సాివర్షలను అమర్షేలి

రుగు మొదటి దశలో ర్షనన జీవులక్క హాని చేయని వేనూనె

భాగం బాగా తడిచేల పిచికారి చేయాలి

మి లీ లీటరు నీటిలో క్లిపి ఆక్కల అడుగు

 పొలంలో దాసరి

రుగును ఆశంచే మైకోోపలటిస్ ర్షనన జీవి ఉనికిని గమనించాలి

ర్షనన జీవి ఆశంచినచో ఏ విధమైన

రుగు మందులు పిచికారి చేయర్షదు


రుగు ఉదృత్త ఎక్కకవగా ఉనన పడు 1
ిచికారి చేయయల్స

కూరగాయలు


సుుత పొడి వాతావరణ రిసిితులలో రసం పీల్చే
ల్చదా థయోమిథాకి మ్ @

గార ఎ ి ేట్ లేద్ా

గార, థయోడికార్్ మందును లీటరు

టికి కల్స ి

రుగుల ఉదృత్త పరిగే సూచనలునానయి నివారణక్క ఫిపోోనిల్ @ మి లీ

గాో మందును లీటరు నీటికి క్లిపి పిచికారి చేయాలి

ర ు అగాోనమి & అధిత్త
ధాన శాసువేత
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ర ు , వ వసాయ వాతావరణ రిశోధనా కందరం వ వసాయ రిశోధనా సంసి ర్షజందరనగర్ ఫోన్ నెం
క్టన ధాన శాసువేత

-
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WEATHER BASED AGRO ADVISORIES FOR THE
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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 31-360C and 20-280C
respectively. As per the forecast received from Meteorological Centre, Hyderabad, light rains at
isolated places may occur in North Telangana districts and dry weather may prevail in remaining
parts of the State during next five days. The maximum and minimum temperatures are likely to
range between 30-370C and 20-260C, respectively.
WEATHER BASED AGRO-ADVISORIES
 In view of the low soil moisture content and forecast of light rains at isolated places,
farmers are advised to follow
- Take up inter cultivation to conserve soil moisture in rainfed crops
- Postpone the top dressing of fertilizers
- In view of prevailing dry weather conditions take up control measures against sucking
pests
 Provide lifesaving irrigation for rainfed crops like Cotton, Maize and Soybean in view of
the prevailing dry spell wherever water is available in farm ponds.
 Complete the sowing of paddy nurseries of Telangana Sona (RNR 15048) and other short
duration rice varieties by 05th August.
 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.
 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 and 45 days old crop.
 The incidence of Castor Semilooper is noticed in crop sown during 2nd 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 dry weather conditions are congenial for incidence of sucking pests in
vegetables. To control, spray Fipronil @ 2ml or Thiomethoxim @ 0.3g per litre of water.

Principal Scientist (Agro) & Head
Agro Climate Research Centre (ACRC)
PJTSAU,Rajendranagar,Hyd-30.

