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ି ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ମସ.)
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୨୨

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ିନର (୨୯.୦୭.୨୦୨୦ ଠାରୁ ୦୨.୦୮.୨୦୨୦) ପାଣିପାଗର ପୂବନାନୁ ମାନ
(ଏମ.ସି.,ଆଇ.ଏମ.ଡି., ଭୁବମନଶ୍ୱର ଅନୁ ଯାୟୀ)

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ିନ ମର ଆକାଶ ମୁଖୟତ ମମଘୁଆ ରହିବ। ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ିନମର ଅତିସ୍ଵଳ୍ପ ରୁ ମଧ୍ୟମ ବଷନା ମହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି

। ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ିନ ମଧ୍ୟମର ସବନାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୦-୩୧ ଡିଗ୍ରୀ ମସ. ଏବଂ ସବନନମ
ି ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୧-୨୨ ଡିଗ୍ରୀ ମସ. ରହିବାର

ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସବନାଧିକ ଏବଂ ସବନନମ
ି ନ ଆମପକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ନତା ଯଥାକ୍ରମମ ଶତକଡ଼ା ୮୩ ରୁ ୮୯ ଭାଗ ଏବଂ ୫୦ ରୁ ୬୧ ଭାଗ ରହିବାର
ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
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ତାରିଖ

ମମଘାଛନ୍ନ

ପବନର ମବଗ (କି.ମି./ଘଣ୍ଟା)
ପବନର ଦ୍ିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)

୩୧.୦୭.୨୦୨୦

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃ ଷି ଉପମଦ୍ଶ
ସାଧାରଣ:
 ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ିନମର ଅତି ସ୍ଵଳ୍ପ ରୁ ମଧ୍ୟମ ବଷନା ମହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ମତଣୁ ଫସଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମ ାଲ୍ା ଜମିମର କାଦ୍ୁ ଅ କରି ଧାନ ମଞ୍ଜି ବୁ ଣନ୍ତୁ । ଅମଳ କରି ଥିବା ଫସଲ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାମର ରଖନ୍ତୁ
 ଧଣିଚା ବୁ ଣିବାର ୪୨ ଦ୍ିନ (୬ ସପ୍ତାହ) ମର ଜମିକୁ ହଳକରି ଧଣିଚା ଗଛକୁ ମାଟିମର ମିଶାଇ ଦ୍ିଅନ୍ତୁ ।
 ଜମିମର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣମର ମଗାବରଖତ ଏବଂ ସବୁ ଜ ସାର ଦ୍ିଅନ୍ତୁ, ତଦ୍ୱାରା ଜମିର ପାଣି ଧରିରଖିବା କ୍ଷମତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ ।
 ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବଷନାକୁ ବୟବହାର କରି ଢିପ ଜମିମର ଅଣଧାନ ଫସଲ୍ ୟଥା ଡାଲ୍ି , ମତୈଳବୀଜ ଏବଂ ପନିପରିବା ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି
ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ୟଥା ଶୀଘ୍ର ବୁ ଣାବୁ ଣି/ମରାଇବା କାମ କରନ୍ତୁ ।

 ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବଷନାକୁ ବୟବହାର କରି ମଗାଖାଦ୍ୟ ଫସଲ୍ ଯଥା ମକା, ମଜାଆର, ବରଗୁଡ଼ି ଇତୟାଦ୍ି ବୁ ନନ୍ତୁ । ଏକର ପ୍ରତି ମକା ପାଇଁ
୨୦ କି.ଗ୍ରା., ମଜାଆର ଓ ବରଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ୧୪ କି.ଗ୍ରା ହିସାବମର ମଞ୍ଜି ବୁ ନନ୍ତୁ ।
ବୁ ଣା ଧାନ:
 ବିହନ ବୁ ଣିବା ପୂବନରୁ ବିହନ ବିମଶାଧନ କରନ୍ତୁ, ୨.୫ ଗ୍ରାମ ମାନମକାମଜବ କିମବା ୨ ଗ୍ରାମ ବାବିଷ୍ଟିନ ୫୦WP ପ୍ରତି ୧ କିଗ୍ରା
ବିହନମର।
 ସାର ପରିମାଣ- ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସମଫଟ ଓ ପଟାସର ଅନୁ ପାତ ୮୦:୪୦:୪୦ (ମହକଟର ପିଛା କି.ଗ୍ରା.)
 ଧାନ ବୁ ଣିବା ପୂବନରୁ ସମସ୍ତ ଫସମଫଟ, ୫୦% ପଟାସ ଓ ୨୫% ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ଜମିମର ପ୍ରମୟାଗ କରନ୍ତୁ । ଅବଶିଷ୍ଟ
୫୦% ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ବୁ ଣିବାର ୧୫-୨୦ ଦ୍ିନ ପମର ମକାଡାମଖାସା କରି ଘାସ ବାଛି ପ୍ରମୟାଗ କରନ୍ତୁ । ଅବଶିଷ୍ଟ ୫୦%
ପଟାସ ଓ ୨୫% ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ମକଣ୍ଡା ବାହାରିବା ସମୟମର ପ୍ରମୟାଗ କରନ୍ତୁ ।
ଖରିଫ ଧାନ (ରୁଆ ଧାନ)
 ବୁ ଣା ଧାନ ଜମିମର ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଧାନ ମରାଇବାର ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦ୍ିନପମର (ଘାସ ୨ ରୁ ୩ ପତ୍ର ଅବସ୍ଥାମର)
ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦ ମି.ଲ୍ି . ଘାସ ମର ଔଷଧ ବିସପାଇରିବାକ ମସାଡିୟମ ୧୦% SC ୨୦୦ ଲ୍ି ଟର ପାଣିମର ମିଶାଇ ପରିଷ୍କାର
ପାଗ ମଦ୍ଖି ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
 ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦ୍ିନର ୨ ରୁ ୩ ଟି ତଳି କୁ ଧାଡି କୁ ଧାଡି ୨୦ ମସ.ମି. ଏବଂ ଗଛ କୁ ଗଛ ୧୫ ମସ.ମି. ବୟବଧାନମର ମୁଖୟ ଜମିମର
ଲ୍ଗାନ୍ତୁ । ମରାଇବାର ୧୦ ଦ୍ିନ ପଯନୟନ୍ତ ୧ ରୁ ୨ ମସ. ମି. ଠିଆ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ।
 ସଅଳ କିସମ ପାଇଁ ବଗନ ମିଟର ପ୍ରତି ୭୦ ବୁ ଦ୍ା, ମଧ୍ୟମ କିସମ ପାଇଁ ୫୦ ଟି ବୁ ଦ୍ା ଓ ବିଳମବ କିସମମର ୩୫ ଟି ବୁ ଦ୍ା ରଖିବା
ଆବଶୟକ ।
 ଗଛକୁ ମପାକ ଦ୍ାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦ୍ିନର ତଳିକୁ ମଳାମରାପାଇରିଫସ ର୍ଦ୍ବଣମର (୧ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲ୍ି ଟର
ପାଣିମର) ୨୦ ମିନଟ
ି ବୁ ଡାଇ ରଖନ୍ତୁ ।
 ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ମପାକର ଆକ୍ରମଣ କମ କରିବା ପାଇଁ ଧାନ ଲ୍ଗାଇବା ମବମଳ ୮ ରୁ ୧୦ ଧାଡି ପମର ୧ ଧାଡି ଫାଙ୍କା ଯାଗା ରଖନ୍ତୁ
 ମାଟିମର ଦ୍ସ୍ତା ଅଭାବ ଥିମଲ୍ ମହକଟର ପ୍ରତି ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ଜିଙ୍କ ସଲ୍ମଫଟ ସାର ପ୍ରମୟାଗ କରନ୍ତୁ ।
 ମମଘୁଆ ପାଗ ମଯାଗଁୁ ଆଗରୁ ଲ୍ଗାଯାଇଥିବା ଧାନ ଜମିମର ପତ୍ରମମାଡା ମପାକ ଲ୍ାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଦ୍ମନ କରିବା ପାଇଁ
ଫି ମପ୍ରାନିଲ୍ ୫% ଏସସି ପ୍ରତି ଲ୍ି ଟର ପାଣିମର ୨ ମି.ଲ୍ି . ମିଶାଇ ପରିଷ୍କାର ପାଗ ମଦ୍ଖିକି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
 ଅନାବନା ଘାସ ଦ୍ମନ ପାଇଁ ଧାନ ମରାଇବାର ୩ ରୁ ୭ ଦ୍ିନ ମଧ୍ୟମର ଘାସମରା (ମବନସଲ୍ଫୁ ରନ ମିଥାଇଲ୍ ୦.୬ % +
ମପ୍ରଟିଲ୍ାମକଲାର ୬% ଜିଆର) ୧୦ କିଗ୍ରା/ମହକଟର, ୨୫ କିଗ୍ରା ଶୁଖିଲ୍ା ବାଲ୍ି ମର ମିଶାଇ ପାଣିକାଟି ପ୍ରମୟାଗ କରନ୍ତୁ ।
ମଣ୍ଡିଆ ଚାଷ:
କିସମ: ମଭୈରବୀ, ଶୁଭ୍ରା, ନୀଳାଚଳ, ଚିଲ୍ିକା, ମଗାଦ୍ାବରୀ, ଚମ୍ପାବତୀ
 ସମତଳ, ଉଚା ଓ ଢାଲ୍ୁ ବିମଶଷକରି ନିଗିଡା ଜମି ମଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁ କୂଳ ।
 ଧାଡି କୁ ଧାଡି ୨୦-୨୫ ମସ.ମି. ଏବଂ ଗଛ କୁ ଗଛ ୧୦ ମସ.ମି. ବୟବଧାନ ମର ଲ୍ଗାନ୍ତୁ । ମହକଟର ପିଛା ୧୦କି.ଗ୍ରା. ବିହନ
ଦ୍ରକାର।
 ବିହନ ବୁ ଣିବା ପୂବନରୁ ବିହନ ବିମଶାଧନ କରନ୍ତୁ, ୨.୫ ଗ୍ରାମ ମାନମକାମଜବ କିମବା ୨ ଗ୍ରାମ ବାବିଷ୍ଟିନ ୫୦WP ପ୍ରତି ୧ କିଗ୍ରା
ବିହନମର।
 ସାର ପରିମାଣ- ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସମଫଟ ଓ ପଟାସର ଅନୁ ପାତ ୫୦:୪୦:୨୫ (ମହକଟର ପିଛା କି.ଗ୍ରା.)
 ତଳି ମରାଇବା ପୂବନରୁ ସମସ୍ତ ଫସମଫଟ, ପଟାସ ଓ ଶତକଡା ୫୦ ଭାଗ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ଜମିମର ପ୍ରମୟାଗକରି ତଳି
ମରାଇବା ଦ୍ରକାର। ଅବଶିଷ୍ଟ ୫୦% ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ମରାଇବାର ୧୫-୨୦ ଦ୍ିନ ପମର ମକାଡାମଖାସା କରି ଘାସ ବାଛି
ପ୍ରମୟାଗ କରନ୍ତୁ ।

ଅଦ୍ା:
 ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ପଟାଳି ମର ଲ୍ଗାନ୍ତୁ । ପଟାଳିର ଉଚତା ୧୫ ମସମି, ଓସାର ୧ ମିଟର ଏବଂ ଲ୍ମବା ଆପଣଙ୍କ ସୁବଧ
ି ା
ମଦ୍ଖିକି କରନ୍ତୁ । ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଗଭୀର ନାଳ କରନ୍ତୁ ।
 କିସମ: ସୁପ୍ରଭ, ସୁରୁଚି ଓ ସୁରଭି, ବିହନ ପରିମାଣ: ୧୮–୨୦ କୁ ଇଣ୍ଟାଲ୍/ମହକଟର
 ଲ୍ମଗଇବା ପୂବନରୁ କନ୍ଦା ବିମଶାଧନ କରନ୍ତୁ । ୧ ଲ୍ି ଟର ପାଣିମର ୧ ଗ୍ରାମ କାରମବନଡାଜିମ, ୩ ଗ୍ରାମ ମାନମକାମଜବ, ୧ ଗ୍ରାମ

ପଲାମଣ୍ଟାମାଇସିନ ଓ ୨ ମିଲ୍ି କୁ ଇନାଲ୍ଫସ ମିଶାଇ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ବୁ ଡାଇରଖି, ଛାଣିମଦ୍ଇ ବହାରକରି ଭଲ୍ଭାମବ ଖରାମର ଶୁଖାଇ
ଲ୍ଗାନ୍ତୁ।
ମକା:
 ବତ୍ତନମାନ ସମୟ ମକା ବୁ ଣିବା ପାଇଁ ଉପୟୁ କ୍ତ । ବଷନା ବନ୍ଦ ମହଲ୍ାପମର ମକା ବିହନ ଏକର ପ୍ରତି ୧୫ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବମର ଧାଡିକୁ
ଧାଡି ୬୦ ମସ.ମି. ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ ୨୦ ରୁ ୨୫ ମସ.ମି ବୟବଧାନମର ବୁ ଣନ୍ତୁ । ଲ୍ଗାଇବାମବମଳ ଏକର ପିଛା ୩୫ କି.ଗ୍ରା
ଡି.ଏ.ପି., ୪ କି.ଗ୍ରା ୟୁ ରିଆ ଓ ୨୭ କି.ଗ୍ରା ପଟାସ (ଏମ୍.ଓ.ପି.) ସାର ଧାଡିମର ପ୍ରମୟାଗ କରନ୍ତୁ ।
ମଦ୍ଶୀଆଳୁ ଚାଷ:
କିସମ: ଓଡିଶା ଇଲ୍ାଇଟ, ଶ୍ରୀ କିତ୍ତନୀ, ଶ୍ରୀ ରୂପା, ଶ୍ରୀ ଶୁଭ୍ରା, ଶ୍ରୀ ପ୍ରିୟା, ହାତୀମଖାଜ
 ଧାଡି କୁ ଧାଡି ୯୦ ମସ.ମି. ଓ ଗଛ କୁ ଗଛ ୯୦ ମସ.ମି. ବୟବଧାନମର (୪୫ x ୪୫) ମସ.ମି. ଗଭୀର ଗାତ ମଖାଳି ଲ୍ଗାନ୍ତୁ ।

 ଏକର ପିଛା ୮-୧୦ କୁ ଇଣ୍ଟାଲ୍ ବିହନ ଦ୍ରକାର। ବଡ ମଦ୍ଶୀଆଳୁ ବିହନ ଖଣ୍ଡକୁ ୧୫୦ ରୁ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଓଜନର କାଟି ଲ୍ଗାନ୍ତୁ ।
ପାଣିପାଗ ଜନିତ କୃ ଷି ଉପମଦ୍ଶ ପାଇଁ ମମଘଦ୍ୂତ ମମାବାଇଲ୍ app ଡାଉନମଲ୍ାଡ କରନ୍ତୁ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aas.meghdoot
ବିମଶଷ ର୍ଦ୍ଷ୍ଟବୟ: ଆବଶୟକ ସହାୟତା ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିକଟବତନୀ ମକ.ଭି.ମକ ମବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ରାଜୟର କୃ ଷି ଅଫି ସର ସହିତ ସମ୍ପକନ କରନ୍ତୁ।

ଡଃ. ମକଦ୍ାରଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ
(ମନାଡ଼ାଲ୍ ଅଫି ସର)

