ప్రొ. జయశంకర్ తెలంగాణా రాష్ట్ర వ్యవ్సాయ విశవవిద్యయలయం
వ్యవ్సాయ వాతావ్రణ రిశోధనా కంద్రం
వ్యవ్సాయ రిశోధనా సంసథ రాజంద్రనగర్
రాష్ట్ర రైతాంగానికి వాతావ్రణాధారమైన వ్యవ్సాయ సలహాలు
తేది 27.06.2018 (బుధవారం ఉద్యం) వ్రకు

బులెటిన్ నం . XXIX /50/2018

రాబోవు రండు మూడు రోజులలో బుతువ్నాలు బలడే అవ్కాశం ఉననది.

తేది: 22.06.2018
గడిచిన మూడు రోజులలో రాష్ట్రంలో

అకకడకకడ తేలికపాటి వ్రాాలు కురిసాయి. గటి ఉష్ణోగత
ర లు 33-41 డిగ్రరల సెలిియస్ మరియు రాత్రర ఉష్ణోగత
ర లు 21-32 డిగ్రరల
సెలిియస్ గా నమోద్య్యయయి. హైద్రాబాద్ వాతావ్రణ కంద్రం వారు అందించిన సమాచారం రకారం రాబోవు ఐదు రోజులలో
రాష్ట్రంలో తేలికపాటి వ్రాాలు కురిసే సూచానలునానయి. గటి ఉష్ణోగత
ర లు 30-39 డిగ్రరల సెలిియస్ మధయ మరియు రాత్రర ఉష్ణోగత
ర లు
20-29 డిగ్రరల సెలిియస్ మధయ నమోదుకావ్చ్చు.
వాతావ్రణాధారమైన వ్యవ్సాయ సలహాలు










50 నండి 60 మి.మీ. కంటే తకుకవ్ వ్రాపాతం నమోదై న పాొంతాలలో వ్రాాధార ంటలెై న జొనన, సజజ, మొకకజొనన,
సోయ్యచికుకడు, పెసర, రత్రి, కంది మొద్లగు ంటలన వితుికోకూడదు.

కంది ంటన రత్రి మరియు మొకకజొనన ంటలలో అంతర ంటగా వితుికోవాలి.

మొకకజొనన, జొనన, సజజ, సోయ్యచికుకడు మొద్లగు ంటలన బోదలు మరియు సాళ్ళ ద్దత్రలో వితుికోవాలి.

వ్రి సాగు చేసే ప్రలాలోో, తొలకరి వ్రాాలన ఉయోగంచ్చకొని జనము మరియు జీలుగన చిు రొట్ పెైరుగా, ఆలసయంగా
నీరు విడుద్లయ్యయ పాొంతాలలో పెసరన పెైరుగా లేనిచో చిు రొట్గా వితుికోవాలి.

రైతులు తెలంగాణ సోన (RNR 15048) వ్రి వితినానిన జూన్ నలలో నారుమడి పోసుకోకూడదు.
తేలిక పాటి నేలలోో రత్రి మరియు సోయ్యచికుకడున వ్రాాధార ంటలుగా సాగు చేయరాదు.
ద్క్షిణ తెలంగాణ జిలాోలోో మొకకజొనన ంటన తేలిక పాటి నేలలోో వ్రాాధార ంటగా సాగు చేయరాదు.

మధయకాలిక వ్రి రకాలన కిలో వితినానికి 1 గాొ. కారబండజిం లేద్య 2.5 గాొ. మా౦కోజెబ్ మందున కలిపి వితిన శుదిధ
చేసుకొని నారుమళ్ళళ పోసుకోవ్లెన.

పెసర, సోయ్యచికుకడు ంటలలో కిలో వితినానికి 2.5 గాొ. కారబండజిమ్ మరియు 30గాొ. కారోబసలాాన్ మందున కలిపి
వితిన శుదిధ చేసి వితుికోవాలి.

కూరగాయలు




కూరగాయ ంటలలో రసం పీలేు జృరుగులు గమనించినట్ల ో తే, నివారణకు 2 మి.లీ. డై మిథోయ్యట్ లేద్య 1.5 గాొ. ఎసిఫేట్
లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయ్యలి.
టమాట, వ్ంగ మరియు మిర నారుమళ్ళళ పోసుకోవాలి.

నీటి వ్సత్ర గల పాొంతాలలో బండ, చికుకడు మరియు తీగజాత్ర కూరగాయలన వితుికోవాలి.
ర ి (అగాొనమి) & అధిత్ర
రధాన శాసివేత
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WEATHER BASED AGRO ADVISORIES FOR THE
PERIOD ENDING 27.06.2018 (Till Wednesday morning)
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During next two to three days Southwest monsoon likely to be strengthen. During
last three days light rains occurred at isolated places over different parts of the State. The
maximum and minimum temperatures ranged between 33-390C and 23-310C respectively. As
per the forecast received from Meteorological Centre, Hyderabad, light rains may occur over
different parts of the State during next five days. The maximum and minimum temperatures are
likely to range between 33-390C and 23-290C, respectively.
WEATHER BASED AGRO-ADVISORIES
 Don’t take up sowing of rainfed crops like Jowar, Bajra, Maize, Soybean, Greengram,
Cotton, Redgram etc., where ever cumulative rainfall is less than 50-60 mm.
 Sow the Redgram as inter crop in Cotton or Maize.
 Sow the crops like Maize, Jowar, Bajra, Soybean etc., in ridge and furrow method.
 By taking advantage of rains, take-up sowing of Sunhemp and Dhaincha as in-situ green
manure crop preceding rice. Sow Greengram as catch crop preceding rice depending on the
availability of irrigation.
 Don’t sow the paddy nurseries of Telangana Sona (RNR 15048) rice in the month of June.
 Do not sow Cotton and Soybean in light soils under rainfed conditions.
 Don’t sow the Maize crop in light soils under rainfed conditions in South Telangana
Districts.
 Take up rice nurseries of medium duration varieties duly treating with Carbendazim @ 1 g
or Mancozeb @ 2.5 g per kg of seed.
 Sow the Greengram, Soybean after seed treatment with Carbendazim @ 2.5 g and
Carbosulfan @ 30 g per kg of seed.
Vegetables
 If incidence of sucking pests is noticed. To control, spray Dimethoate @ 2 ml or Acephate
@ 1.5 g per litre of water.
 Take-up nursery sowing of Tomato, Brinjal and Chillies
 Take-up direct sowing of Gourds, Beans and Bhendi wherever irrigation facility is available.
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