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గడిచిన మూడు మోజులలో మాష్ట్ ంర లో అక్కడక్కడ అతి భారీ వర్షాలు మరియు కొన్ని చోట్ల ఓ మోసతరు నుండి భారీ వర్షాలు
మరయు చాలా చోట్ల తేలిక్పాటి నుండి ఓ మోసతరు వర్షాలు కుమిసాభ. గటి ఉష్ణో గరతలు 26-32 డిగల
ర సెల్సియస్ మమియు
మాత్రొ ఉష్ణో గరతలు 19-26 డిగల
ర సెల్సియస్ గా నమోదయయయభ. హైదమాబాద్ వాతావ్రణ కందొం వారు అందించిన సమయచారం
ొకారం మాబో వ్ు ఐదు మోజులలో మాష్ట్ ంర లో చాలయ చోటల తేల్సకనుాటి నుండి ఓ మోసత రు వ్మాాలు మమియు అకకడకకడ ఫామర
వ్మాాలు కుమిసే సూచనలునాాభ. గటి ఉష్ణో గరతలు 24-31 డిగల
ర సెల్సియస్ మధయ మమియు మాత్రొ ఉష్ణో గరతలు 19-26
డిగల
ర సెల్సియస్ మధయ నమోదుకావ్చుు.
వాతావరణాధారమైన వయవసాయ సలహాలు


గత నాలుగు మోజులలో కుమిసిన వ్మాాల వ్లన వ్మాాధార ంటలలో నిల్సచినా వ్రాు నీటిని తీసివేయయల్స.



ల 20 సుం.మీ. కాలిబాట్న వదులుకొన్న తూరుు డమర దిశలలో
దోమపోటు ఉదృతి తగ్గుంచుట్కు రతి రుండు మీట్రకు

వరి
వరసలన ఉుండే విధుంగా వరినాటుల వేసుకోవాలి.


వ్మాాలు అధికంగా కుమిసిన నుాొంతాలలో బాకట్మియయ ఆకు ఎండు తెగులు ఆశంచకుండా మమియు తెగులు
వాయిత చెందకుండా నివామించుటకు నతొజని ఎరువ్ులను తాతాకల్సకంగా (5-7 మోజులు) వాభదావేయయల్స.



ొసత ుత వాతావ్రణ మిసథ ితులు వ్మిలో తాటాకు తెగులు మమియు కాండంతొలుచు ురుగు ఆశంచుటకు అనుకూలం.
ురుగు మమియు తెగులు గమనించినటల భతే, నివారణకు
తాటాకు తెగులు


2 మి.లీ. కివనాల్ నూాస్ లేదా నుణ ొ పినోనూాస్ లేదా 2.5 మి.లీ. కలలమిపెైమినూాస్ మందును లీటరు నీటిలో కల్సి
ిచికామి చేయయల్స.

క ాండాంతొలుచు పురుగు


8 కిలోల కామా్ప్ హైడరొ కల లమైడ్ 4G గుళికలను ఎకమా నుర లంలో వేసుకలవాల్స.

మొకకజొన్న


25-30 మమియు 50-55 మోజుల మొకకజొనా ెైరుకు ెైనుాటుగా ఎకమానికి 30-35 కి. యూమియయ మమియు 10 కి.
మూయమట్ ఆఫ్ నుణ టాష్ ఎరువ్ులను వేసుకలవ్లెను.

పరత్తి


15-20 మోజుల ొత్రత ెైరుకు ెైనుాటుగా ఎకమానికి 10 కి. యూమియయ, 50 కి. డి.ఎ.ి మమియు 10 కి. మూయమట్ ఆఫ్
నుణ టాష్ ఎరువ్ులను మమియు 35-40 మోజుల ెైరుకు ెైనుాతుగా ఎకమానికి 25-30 కి. యూమియయ, మమియు 10 కి.
మూయమట్ ఆఫ్ నుణ టాష్ ఎరువ్ులను వేసుకలవ్లెను.



రసతత వాతావరణ రిస్థితులు రతితలో రసుం పీల్చే జృరుగులు ఆశుంచుట్కు అనకూలుం.

న్నవారణకు, మొనోకోోటోఫాస్

ముందున మరియు నీటిన్న 1:4 న్నషుతితలో క్లిపి ల్చత కాుండుంపై మతతన్న బ్రష్ తో వితితన 30 మరియు 45 రోజుల పై రుకు
జౄయవలెన.
సో యాచికుకడు


సణ యయచికుకడులో కాండం తొలుచే ఈగ మమియు ెంకు ురుగు గమనించడబైనది.

నివారణకు, 2 మి.లీ.

డెైమిథర భేట్ లేదా 2 మి.లీ. కివనాల్ నూాస్ + 5 మి.లీ. వే గింజల కష్ాయం (NSKE) లేదా 0.3 మి.లీ.
కలలమాంటొనిల్సనుణ ొ ల్ మందును లీటరు నీటికి కల్సి ిచికామి చేయయల్స.


సణ యయచికుకడులో నుర గాకు లదెద ురుగు గమనించడబైనది. నివారణకు, 2.5 మి.లీ. కలలర్ ెైమినూాస్ లేదా 1 మి.లీ.
నోవ్ల్యూమాన్ మందును లీటరు నీటికి కల్సి ిచికామి చేయయల్స.

ఆముదాం


జోగులాుంబ్_గద్వాల్, వనరిత మరియు మహబ్ూబ్ నగర్ జిలాలలో జూన్ రుండవ క్షుంలో వితితన ఆముదుం ుంట్పై ద్వసరి
జృరుగు ఆశుంచడుం గమన్నుంచడమైనది. జృరుగు ఉదృతిన్న గమన్నసూత సమగర ససయరక్షణ దదతులన పాటిుంచాలి.
 పొలుంలో ఎక్ర్షకు 8-10 క్షి సాివర్షలన అమర్షేలి.
 ద్వసరి జృరుగు మొదటి దశలో ర్షని జీవులకు హాన్న చేయన్న వేనూనె 5 మి.లీ. లీట్రు నీటిలో క్లిపి ఆకుల అడుగు
భాగుం బాగా తడిచేలా పిచికారి చేయాలి.
 పొలుంలో ద్వసరి జృరుగున ఆశుంచే మైకోోపలటిస్ ర్షని జీవి ఉన్నకిన్న గమన్నుంచాలి. ర్షని జీవి ఆశుంచినచో ఏ విధమైన
జృరుగు ముందులు పిచికారి చేయర్షదు.
 జృరుగు ఉదృతి ఎకుకవగా ఉనిజృుడు 1.5 గార. ఎసిపేట్ లేదా 1.5 గార, థయోడికార్్ మందును లీటరు నీటికి కల్సి
ిచికామి చేయయల్స.

కూరగాయలు


రసుతత పొడి వాతావరణ రిస్థితులలో రసుం పీల్చే జృరుగుల ఉదృతి పరిగే సూచనలునాియి. న్నవారణకు ఫిపోోన్నల్ @ 2మి.లీ.
ల్చద్వ థయోమిథాకిిమ్ @ 0.3 గాో ముందున లీట్రు నీటికి క్లిపి పిచికారి చేయాలి.



మాష్ట్ ంర లో వ్రానుాత సూచనలు ఉనాందున మిర నారును ొధాన నుర లంలో నాటుకలవాల్స.
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During last three days very heavy rains occurred at isolated places and moderate to rather
heavy rains occurred at many places and light to moderate rains occurred at many places over
different parts of the State. The maximum and minimum temperatures ranged between 26-320C
and 19-260C respectively. As per the forecast received from Meteorological Centre, Hyderabad,
light to moderate rains may occur at many places and heavy rains at isolated places over
different parts of the State. The maximum and minimum temperatures are likely to range
between 24-310C and 19-260C, respectively.
WEATHER BASED AGRO-ADVISORIES
 In view of the heavy rains in Northern Telangana and Eastern parts of Central Telangana
Zone during last four days, drain out excess water from the fields of rainfed crops.
Rice
 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.
 In areas where heavy rainfall is received to avoid the incidence and further spread of
Bacterial Leaf Blight (BLB) temporarily postpone (5-7 days) the application of Nitrogen
fertilizers.
 Prevailing weather conditions are congenial for the incidence of Hispa and Stem borer in
rice. If incidence is noticed, to control
Hispa
Spray Quinalphos or Profenophos @ 2 ml or Chlorpyriphos @ 2.5 ml per liter of
water.
Stem Borer
Apply Cartap Hydrochloride 4g @ 8kg per acre.
Maize
 Top dress Urea @ 30-35 kg and 10 kg Muriate of Potash per acre for Maize for 25-30 days
and 50-55 days old crop.
Cotton
 Top dress Urea @ 10 kg, DAP @ 50 kg and Muriate of Potash @ 10 kg per acre for 15-20
days old crop and, Urea @ 25-30 kg and Muriate of Potash @ 10 kg per acre for 35-40
days old Cotton 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 and 45 days old crop.

Soybean
 The incidence of Stem Fly and Stem Girdler is noticed in Soybean. To control, spray
Dimethoate @ 2 ml per liter or Quinalphos @ 2 ml + Neem seed kernel extract (NSKE) @
5 ml per liter or Chlorantriniliprole @ 0.3 ml per liter of water.
 The incidence of Spodoptera is noticed. To control, spray Chlorpyriphos @ 2.5 ml or
Novaluron @ 1 ml per liter of water.
Castor
 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 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.
 In view of the rainfall forecast take up transplanting of Chillies.
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