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���ణ వ� వ�య ��వరణ ��
పథక�

�రత ��వరణ సంస�
ఆ�ర�  ఎ�.�. రం� వ� వ�య �శ� ��� లయం

�ం, �ం��, ఆం�ధ�ప��

వ� వ�య ��వరణ ����
��వరణ �చన : 24-11-2020

��� �(ఆం�ధ�ప��) �క�  ��వరణ �చన - �� �యబ�ం� :2020-11-24 ( త�ప� 5 ��ల� 8:30
IST వర� ����ం�)

��వరణ �రకం 2020-11-25 2020-11-26 2020-11-27 2020-11-28 2020-11-29
వర��తం (�.�.) 14.0 69.0 35.0 11.0 4.0

గ�ష� ఉ�� �గత (°C) 29.3 26.9 26.9 28.1 29.7

క�ష� ఉ�� �గత (°C) 20.0 19.3 17.7 18.1 19.2

��� �మ �తం-ఉ (%) 94 93 93 96 96

��� �మ �తం-� (%) 74 92 91 82 80

�� �గం (�.�./గంట�) 24.3 47.9 40.7 21.0 11.3

�� �శ (���) 62 71 112 77 56

మ��  ఆవరణ (ఆ�� ) 8 8 8 6 7

��వరణ �చన� :

�గల అ�� ��ల� ఆ�శం ��వృత� ఉం� ఈ�� ��� మ�� ఒక �స��
�ం� �� వర �ం ��� అవ�శం ఉన� �. గ�ష� ఉ�� �గత� 26-29 ��� �ం.�� క�ష�
ఉ�� �గత� 17-20 ��� �ం.�� న�ద��  అవ�శం ఉన� �.

��రణ సల�:

��� ��� త�ళ��, ���� �ల మధ�  ��వ ���� �� �రం �� అవ�శం
ఉన� ం�న ��� � ���  � �� �ప�వం �ం� అవ�శం ఉన� �. ��� అ�పమత�ం�
ఉం��.

ఎ�.ఎం.ఎ�. సల�:

��� �ప�వం� �స�� �ం� �� వర ��చన ఉన� ం�న ����  ��� అ�క ���
త� ర� ��ప�� పం�� ���.

పంట �ప�� క సల�:

పంట పంట �ప�� క సల�

��శనగ

• �ప��తం వర � �చన ఉన� ం�న అ�క వ��� ��� ��ం�ల� ��శనగ
���న� అ�క �మ వలన �లక ���  ఆ�ం� అవ�శం �ం�. క�క ��శనగ
���ం�� ��ంబ� �ద� ప�ం వర� అవ�శం ఉన� ం�న ���
�ందరపడ�ం� �ల� పంట ���ట� త�నంత �మ ఉన� �� � ������.
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పంట పంట �ప�� క సల�

వ�

• వర � �చన ఉన� ం�న ��మ�� ���న�  ��� ��� �� బయట�
��ట� త�న ఏ�� �� �����. • పక�  దశ� �ం� వ� �త� �పట�వల�న
��� అవ����  బ�� వ��నంతరం �త� �పట�డం �క �త �ప�� �ప� �
��న పంట� ఒక దగ �ర �� �� ��� �ట�� క��  భ�దపర����.

�� �
���

• �ప��తం వర � �చన ఉన� ం�న ఉన�  ��� మ�� �సర ��న ���,
�లం� �� ���న�ౖ�� ��వ ఉన�  ��� బయట� పం���, ఒక �ట� ���
��ం�ద �శ��న �ం��� 2.5 ��/�. ��� క�� వర �ం �� ��న ����
���.

ప��� �ప�� క సల�:

ప��� ప��� �ప�� క సల�

�
• �ప��త ��వరణ ప����ల� ప��ల�, ��ల� అ�క వ���, ఉ���
���ల� ��న ��వరణం� ప�� క బయళ� � పంప�ం� �డ� �ప� క��
ఉం����.

ఇత�� (మ��/�� త��) �ప�� క సల�:

ఇత��
(మ��/
��
త��)

ఇత�� (మ��/�� త��) �ప�� క సల�

��రణ
సల�

��� ��� �ప��� అవ�శం ఉన� ం�న ��� వ� వ�యం� ��ం�
చర� � �ప�� ప���, ��ల� ఉ���, ���ల� ��న అ�క వ��ల�
�� ��ం� ��గతవ�ం��. • �ప��తం ��శనగ, �సర, ���, ఆ� �ర�
వం� పంట� ��� ��� 2-3 ��� ఆ� ఆ త��త స�ప� �మ�
������. • �� మ�ల�, ఇ�� � ��� ��న మ�� �ప�న ��ల�
అ�క వర �ం ��� �� �ల�  �ం� ప�ం� �ంట� ఆ ��� �లం �ం�
��ప�� పం��. • ఆలస� ం� �త �� క�� ల� �న�  ��శనగ, �క� �న� ,
ప�� మ�� అప�ల వం� పంటల� భ�దపర����. • పక�  దశ� వ�� న
�ర�యల� అర� �లల� �� భ�దపర����. • ��� �ప�వం �ంత
వర� �ం� ��ం�ల� అ�క �గం� �� ��ల� ప���ం� ట�ట, వంగ
వం� �ర�య పంట� మ�� �ర�, అర� వం� పంటల� ఊత���
������. • ప���, ����, �క� �దల� ��ల� బయట�
వదల�ం� �డ� �ప� క�� ఉం����. • అ�క వ��ల� ��ల� ���న
��� �ల�నంత త� ర� ��పల� పం��. • ఒక�, �ం� ��� ��� /
��ళ� మం�ల ����, ఎ��� �యడం వం�� ఆ��. • ��� ��� వ�, �డ�
�డ� � వ� ���ట వం� ప�� �ం� �� ��� ఆ� ఆ త��త �ప�� �.
• అ�క �మ� పంట� �త�డం �ప��నట��� �లక ���  వం� ����
ఆ�ంచవ�� �.


