నుర ొ . జయశంకర్ తెలంగణా రష్ట్ ర వ్యవ్సయ విశవవిదాయలయం
వ్యవ్సయ వతావ్రణ రిశోధనా కందొం
వ్యవ్సయ రిశోధనా సంసథ రజందొనగర్
రష్ట్ ర రైతాంగనికి వతావ్రణాధారమైన వ్యవ్సయ సలహాలు
తేది 23.09.2018 (ఆదివరం ఉదయం) వ్రకు
బులెటిన్ నం . XXIX /75/2018

తేది: 18.09.2018

గడిచిన మూడు రోజులలో రష్ట్ ంర లో అక్కడక్కడ తేలిక్పాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసయి. గటి ఉష్ణో గరతలు
32-36 డిగల
ర సెల్సియస్ మరియు రత్రొ ఉష్ణో గరతలు 18-29 డిగల
ర సెల్సియస్ గ నమోదయయయయి. హైదరబాద్ వతావ్రణ
కందొం వరు అందించిన సమయచారం ొకరం రబో వ్ు ఐదు రోజులలో దక్షిణ మరియు మధయ తెలంగణా జిలయాలో కొనిి చోటా
తేల్సకనుటి నుండి ఓ మోసత రు వ్రాలు మరియు ఉతత ర తెలంగణా జిలయాలో అకకడకకడ తేల్సకనుటి వ్రాలు కురిసే
సూచనలునాియి.

గటి ఉష్ణో గరతలు 30-36 డిగల
ర సెల్సియస్ మధయ మరియు రత్రొ ఉష్ణో గరతలు 19-20 డిగరల సెల్సియస్

మధయ నమోదుకవ్చుు.
వాతావరణాధారమైన వయవసాయ స్లహాలు
వరి


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



ొసత ు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.

నిజామయబాద్ మరియు మదక్ జిలయాలో వ్రిలో సుడిదర మ గమనించడమైనది.

ొసత ుత వతావ్రణ రిసథ తులో

సుడిదర మ ఉదృత్ర ెరిగ సూచనలునాియి. దర మ ఉదృత్రని బటి్ ఎసపేట్ 1.5 గర. లేదా బునూణ ొ పెజిన్ 1.6 మి.లీ.
మందును లీటరు నీటిలో కల్స చికరి చేయయల్స.
మొకకజొన్న


మొకకజొనిలో కతెత ర ురుగు ఆశంచినటల
ా గ గమనించడమైనది. నివరణకు,

 విష్టు ఎర తయయరు చేసుకలవ్డానికి గను 10 కిలోల వ్రి తవ్ుడులో 2 కిలోల బెలాంను కల్స 2-3 లీ నీటిని
చేరిు సుమయరు 12 గంటల నుటల ుల్సయనిచిు మరుసటిరోజు 100 గర. థెైడికర్్ ను కలుుకొని ఈ
మిశరమయనిి చిని చిని 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.
వేరుశన్గ


నీటినురుదల కింర ద రనౄ వేరుశను వితు
త కలవ్లెను.



రస్తత వాతావరణ రిస్థితులు రత్తతలో తామర పురుగులు మరియు తెలల దోమ ఆశుంచడమైనది. నివారణకు,

పరత్తి
తామర పురుగులు


2 మి.లీ. పనుణ ొ నిల్ మందును లీటరు నీటిలో కల్స చికరి చేయయల్స.

తెలల దోమ



2 మి.లీ. ట్జ
ై ోనూస్ మందును లీటరు నీటిలో కల్స చికరి చేయయల్స.

ొత్రతలో చు దర మ ఉదృత్ర గమనించడమైనది. నివరణకు, 2 మి.లీ. పనుణ ొ నిల్ లేదా 0.2 గర. ఎసటామిొడ్ లేదా 0.3 గర.
ఫ్ణా నికమిడ్ మందును లీటరు నీటిలో కల్స చికరి చేయయల్స.



ొత్రతలో రత్రొ చల్స వతావ్రణం వ్లన బూజు తెగులు ఆశంచుటకు అనుకూలం.

తెగులు ఆశంచడం గమనించినచో

నివరణకు 3 గర. నీటిలో కరిగ గంధకం మందును లీటరు నీటిలో కల్స చికరి చేయయల్స.


ొత్రతలో గులయనృ రంగు ురుగు గమనించడమైనది. ురుగు ఉదృత్రని గమనిసుత నివరణ చరయలు చేటా్ల్స


నుర లంలో ఎకరకు 4 ల్సంగకరాక బుట్ లు అమరిు ురుగు ఉనికిని గమనించాల్స.



నుర లంలో ఎకరకు 10 ల్సంగకరాక బుట్ లు అమరిు తల్సా ురుగులను అరికటా్ల్స.



ల్సంగకరాక బుట్ లలో వ్రుసగ మూడు రోజులు తల్సా ురుగులను గమనించినచో ురుగు నివరణకు, నుణ ొ పనోనూస్
2.0 మి.లీ. లేదా థయోడికర్్ 1.5 గర. మందును లీటరు నీటికి కల్స చికరి చేయయల్స.

ఆముదాం


ఆముదుం ుంటపై దాస్రి పురుగు ఆశుంచడుం గమనిుంచడమైనది. పురుగు ఉదృత్తని గమనిస్తత స్మగర స్స్యరక్షణ దదతులన
పాటిుంచాలి.
 పొలుంలో ఎక్ర్షకు 8-10 క్షి సాివర్షలన అమర్షాలి.
 దాస్రి పురుగు మొదటి దశలో ర్షనన జీవులకు హాని చేయని వేనతనె 5 మి.లీ. లీటరు నీటిలో క్లిపి ఆకుల అడుగు
భాగుం బాగా తడిచేలా పిచికారి చేయాలి.
ల స్ ర్షనన జీవి ఉనికిని గమనిుంచాలి. ర్షనన జీవి ఆశుంచినచో ఏ విధమైన
 పొలుంలో దాస్రి పురుగున ఆశుంచే మైక్రోపటి
పురుగు ముందులు పిచికారి చేయర్షదు.
 పురుగు ఉదృత్త ఎకుకవగా ఉననపుుడు 1.5 గర. ఎసపేట్ లేదా 1.5 గర, థయోడికర్్ మందును లీటరు నీటికి కల్స
చికరి చేయయల్స.

కూరగాయలు


రస్తతత పొడి వాతావరణ రిస్థితులలో రస్ుం పీల్చా పురుగుల ఉదృత్త పరిగే స్తచనలున్ననయి. నివారణకు ఫిప్రోనిల్ @ 2మి.లీ.
ల్చదా థయోమిథాకిిమ్ @ 0.3 గాో ముందున లీటరు నీటికి క్లిపి పిచికారి చేయాలి.
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During last three days light to moderate rains occurred at isolated places over different
parts of the State. The maximum and minimum temperatures ranged between 32-360C and
18-290C respectively. As per the forecast received from Meteorological Centre, Hyderabad, light
to moderate rains may occur at few places over South and Central Telangana districts and light
rains at isolated places in North Telangana districts of the State. The maximum and minimum
temperatures are likely to range between 30-360C and 19-200C, respectively.
WEATHER BASED AGRO-ADVISORIES
Rice
 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.
 The incidence of BPH is noticed in Nizamabad and Medak districts. Prevailing weather
conditions are congenial for the spread of the pest. Monitor the pest, if noticed control it by
spraying Acephate @ 1.5 g or Buprofezin @ 1.6 ml per liter of water.
Maize
 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.

Groundnut
 Take up sowing of Rabi groundnut under irrigated situation.

Cotton
 Prevailing weather conditions are congenial for the incidence of Thrips and Whitefly in
cotton. To control,
Thrips
Spray Fipronil @ 2 ml per liter of water.
Whitefly
Spray Triazophos @ 2 ml per liter of water.
 The incidence of Greenleaf Hopper is noticed in Cotton. To control, spray Fipronil @ 2ml
or Acetamiprid @ 0.2 g or Flonicamid @ 0.3 g per liter of water.
 Prevailing night temperatures are congenial for the incidence of gray mildew in cotton.
Monitor the disease incidence, if noticed control it by spraying Wettable Sulphur @ 3 g per
liter of water.
 The incidence of pink boll worm is noticed in cotton. Monitor the pest and control by
adopting
 Arrange pheromone traps @ 4 per acre for monitoring the pest.
 Arrange Pheromone traps @ 10 per acre for moth trapping.
 If more than 8 moths are found in trap consecutively for 3 days control it by spraying
Profenophos @ 2 ml or Thiodicarb @ 1.5 g per liter of water.
Castor
 The incidence of Castor Semilooper is noticed. 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.
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