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గడిచిన మూడు రోజులలో రష్ట్ ంర లో అక్కడక్కడ తేలిక్పాటి వర్షాలు కురిసయి.

తేది: 31.08.2018
గటి ఉష్ణో గరతలు 30-34 డిగల
ర

సెల్సియస్ మరియు రత్రొ ఉష్ణో గరతలు 20-27 డిగల
ర సెల్సియస్ గ నమోదయయయయి. హైదరబాద్ వతావ్రణ కందొం వరు
అందించిన సమయచారం ొకరం రబో వ్ు ఐదు రోజులలో అకకడకకడ తేల్సకనుటి వ్రాలు వ్రాలు కురిసే సూచనలునాాయి.
గటి ఉష్ణో గరతలు 30-34 డిగల
ర సెల్సియస్ మధయ మరియు రత్రొ ఉష్ణో గరతలు

21-27 డిగల
ర సెల్సియస్ మధయ

నమోదుకవ్చుు.
వాతావరణాధారమైన వయవసాయ సలహాలు
వరి


ల 20 సిం.మీ. కాలిబాటను వదులుకొని తూర్పు డమర దిశలలో
దోమపోటు ఉదృతి తగ్గించుటకు రతి రిండు మీటరకు
వరసలను ఉిండే విధింగా వరినాటుల వేసుకోవాలి.



వ్రాలు అధికంగ కురిసన నుొంతాలలో బాకట్రియయ ఆకు ఎండు తెగులు ఆశంచకుండా మరియు తెగులు
వయి చెందకుండా నివరించుటకు నతొజని ఎరువ్ులను తాతాకల్సకంగ (5-7 రోజులు) వయిదావేయయల్స.



నల్గండ, ఖమమం మరియు నిజామయబాద్ జిలయాలో లదెె ురుగు (Cut Worm) ఆశంచడమైనది. నివరణకు, 0.3
మి.లీ. కలారంటొనిల్సనుణ ొ ల్ మందును లీటరు నీటిలో కల్స చికరి చేయయల్స.



ొసి ుత వతావ్రణ రిసథ తులు వ్రిలో తాటాకు తెగులు, కండంతొలుచు మరియు ఆకు ముడత ురుగు
ఆశంచుటకు అనుకూలం. ురుగు మరియు తెగులు గమనించినటా యితే, నివరణకు
తాటాకు తెగులు


2 మి.లీ. కివనాల్ నూస్ లేదా నుణ ొ పనోనూస్ లేదా 2.5 మి.లీ. కలారిపెైరినూస్ మందును లీటరు నీటిలో కల్స
చికరి చేయయల్స.

క ాండాంతొలుచు పురుగు


8 కిలోల కర్ప్ హైడరొ కా లరైడ్ 4G గుళికలను ఎకర నుర లంలో వేసుకలవల్స.

ఆకు ముడత


0.3 మి.లీ. కలారంటొనిల్సనుణ ొ ల్ మందును లీటరు నీటిలో కల్స చికరి చేయయల్స.

మొకకజొన్న


25-30 మరియు 50-55 రోజుల మొకకజొనా ెైరుకు ెైనుటుగ ఎకరనికి 30-35 కి. యూరియయ మరియు 10 కి.
మూయరట్ ఆఫ్ నుణ టాష్ ఎరువ్ులను వేసుకలవ్లెను.



మొకకజొనాలో కతెి ర ురుగు ఆశంచినటు
ా గ గమనించడమైనది. నివరణకు,
 విష్టు ఎర తయయరు చేసుకలవ్డానికి గను 10 కిలోల వ్రి తవ్ుడులో 2 కిలోల బెలాంను కల్స 2-3 లీ నీటిని
చేరిు సుమయరు 12 గంటల నుటు ుల్సయనిచిు మరుసటిరోజు 100 గర. థెైడికర్్ ను కలుుకొని ఈ
మిశరమయనిా చినా చినా ఉండలుగ చేస మొకక సుడులలో వేసుకలవల్స.
 ఎమమేక్న్
ి బెంజోయిేట్ 0.4 గర. లేదా థెైమేమిథాకిన్ 9.5% + లయనుసెైహలోత్రొన్ 12.6% - 0.5మి.లీ. లేదా
కలారన్ టిని
ొ ల్సనుణ ొ ల్ 0.3 మి.లీ. లీటరు నీటిలో కల్స చికరి చేయయల్స.



నేలలో ఎకుకవ్ మోతాదులో తేమ ఉనాచో మొకకజోనాలో ఎండు తెగులు సణ కుటకు అనుకూలం. తెగులు వయి
నివరణకు నుర లంలోని మురుగు నీటిని తీసవేయయల్స.

పరత్తి


35-40 రోజుల ొత్రి ెైరుకు ెైనుటుగ ఎకరనికి 25-30 కి. యూరియయ, మరియు 10 కి. మూయరట్ ఆఫ్ నుణ టాష్
ఎరువ్ులను వేసుకలవ్లెను.



రసతత వాతావరణ రిస్థితులు రతితలో రసిం పీల్చే జృర్పగులు ఆశించుటకు అనుకూలిం.

నివారణకు, మొనోకోోటోఫాస్

మిందును మరియు నీటిని 1:4 నిషుతితలో క్లిపి ల్చత కాిండింపై మతతని బ్రష్ తో వితితన 45 మరియు 60 రోజుల పై ర్పకు
జౄయవలెను.


నేలలో ఎకుకవ్ మోతాదులో తేమ ఉనాచో ొత్రిలో ఎండు తెగులు సణ కుటకు అనుకూలం. తెగులు వయి నివరణకు
3 గర. కర్ఆకిికలారైడ్ మందును లీటరు నీటిలో కల్స చికరి చేయయల్స.

సో యాచికుకడు


సణ యయచికుకడులో కండం తొలుచే ఈగ మరియు ెంకు ురుగు గమనించడమైనది.

నివరణకు, 2 మి.లీ.

డెైమిథర యిేట్ లేదా 2 మి.లీ. కివనాల్ నూస్ + 5 మి.లీ. వే గింజల కష్యం (NSKE) లేదా 0.3 మి.లీ.
కలారంటొనిల్సనుణ ొ ల్ మందును లీటరు నీటికి కల్స చికరి చేయయల్స.


సణ యయచికుకడులో నుర గకు లదెె ురుగు గమనించడమైనది. నివరణకు, 2.5 మి.లీ. కలార్ ెైరినూస్ లేదా 1 మి.లీ.
నోవ్ల్యూరన్ మందును లీటరు నీటికి కల్స చికరి చేయయల్స.

ఆముదాం


జోగులింబ్_గద్వాల్, వనరిత మరియు మహబ్ూబ్ నగర్ జిలలలో జూన్ రిండవ క్షింలో వితితన ఆముదిం ింటపై ద్వసరి
జృర్పగు ఆశించడిం గమనిించడమైనది. జృర్పగు ఉదృతిని గమనిసూత సమగర ససయరక్షణ దదతులను పాటిించాలి.
 పొలింలో ఎక్ర్షకు 8-10 క్షి సాివర్షలను అమర్షేలి.
 ద్వసరి జృర్పగు మొదటి దశలో ర్షనన జీవులకు హాని చేయని వేనూనె 5 మి.లీ. లీటర్ప నీటిలో క్లిపి ఆకుల అడుగు
భాగిం బాగా తడిచేల పిచికారి చేయాలి.

 పొలింలో ద్వసరి జృర్పగును ఆశించే మైకోోపలటిస్ ర్షనన జీవి ఉనికిని గమనిించాలి. ర్షనన జీవి ఆశించినచో ఏ విధమైన
జృర్పగు మిందులు పిచికారి చేయర్షదు.
 జృర్పగు ఉదృతి ఎకుకవగా ఉననజృుడు 1.5 గర. ఎసపేట్ లేదా 1.5 గర, థయోడికర్్ మందును లీటరు నీటికి కల్స
చికరి చేయయల్స.
కూరగాయలు


రసుతత పొడి వాతావరణ రిస్థితులలో రసిం పీల్చే జృర్పగుల ఉదృతి పరిగే సూచనలునానయి. నివారణకు ఫిపోోనిల్ @ 2మి.లీ.
ల్చద్వ థయోమిథాకిిమ్ @ 0.3 గాో మిందును లీటర్ప నీటికి క్లిపి పిచికారి చేయాలి.



రష్ట్ ంర లో వ్రానుత సూచనలు ఉనాందున మిర నారును ొధాన నుర లంలో నాటుకలవల్స.
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WEATHER BASED AGRO ADVISORIES FOR THE
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Dt:31.08.2018

During last three days light rains occurred at isolated places over different parts of the
State. The maximum and minimum temperatures ranged between 30-340C and 20-270C
respectively. As per the forecast received from Meteorological Centre, Hyderabad, light rains
may occur at isolated places over different parts of the State. The maximum and minimum
temperatures are likely to range between 30-340C and 21-270C, respectively.
WEATHER BASED AGRO-ADVISORIES
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.
 The incidence of Cut Worm is noticed in Nalgonda, Khammam and Nizamabad districts. To
control, spray Chlorantriniliprole @ 0.3 ml per liter of water.
 Prevailing weather conditions are congenial for the incidence of Hispa, Stem borer and Leaf
Folder 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.
Leaf Folder
Spray Chlorantriniliprole @ 0.3 ml per liter of water.
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.
 Incidence of Armyworm (Spodoptera Frugiperda) is noticed in Maize crop. To control,
 Poison baiting with Thiodicarb (mix 10kg rice bran + 2 kg jiggery + 2-3 liters of water;
keep the mixture for 24 hours to ferment and add 100 g Thiodicarb just half an hour
before the application in the field). The bait application should be done into the whorl of
the plant.
 Spray Emamectin benzoate @ 0.4 g/liter (@80g/acre) or Chlorantriniliprole @ 0.3 ml
(@60ml/acre) per liter of water into the whorl of the plant.
 The excess soil moisture is congenial for the incidence of Late Wilt disease in maize. To
prevent the disease drain out the excess water from the maize fields.

Cotton
 Top dress Urea @ 25-30 kg and Muriate of Potash @ 10 kg per acre for 35-40 days and 5560 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 45 and 60 days old crop.
 The excess soil moisture is congenial for the incidence of Wilt in Cotton. To prevent the
spread of the disease soil drench with Copper-Oxy-Chloride @ 3 g per liter of water.
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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