ଗ୍ରାମୀଣ କୃ ଷି ମମୌସମ ମସବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଏ.ଏମ.ଏଫ.ୟୁ . - ମାଲକାନଗିରି
ଓଡ଼ିଶା କୃ ଷି ଓ ମବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
କୃ ଷି ବିଜ୍ଞାନ ମକନ୍ଦ୍ର, ମାଲକାନଗିରି,
ମୁଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା, ମପା.+ଜିଲ୍ଲା – ମାଲକାନଗିରି, ଓଡ଼ିଶା- ୭୬୪୦୪୫
ସପ୍ତାହ କ୍ର.ସଂ.- ୩୭

ପାଣିପାଗ ଜନିତ କୃ ଷି ଉପମଦ୍ଶ

ତାରିଖ – ୧୧.୦୯.୨୦୧୮

ଜିଲ୍ଲା- ମାଲକାନଗିରି (ସାଉଥ ଇଷ୍ଟନନ ଘାଟ ମଜାନ)
ଗତ ଚାରି ଦ୍ିନର ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା
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ସବନାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ମସ.)
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ି ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ମସ.)
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ତାରିଖ

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ିନର (୧୨.୦୯.୨୦୧୮ ଠାରୁ ୧୬.୦୯.୨୦୧୮) ପାଣିପାଗର ପବ
ୂ ନାନୁ ମାନ
(ଏମ.ସି., ଆଇ.ଏମ.ଡି., ଭୁବମନଶବର ଅନୁ ଯାୟୀ)
ଆସନ୍ତା ୧୨ ଓ ୧୩ ମସମପେମବର ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାମର ବଷନା ମହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ୧୪ ରୁ ୧୬ ମସମପେମବର ବଷନା ମହବାର ସମ୍ଭାବନା
ନାହିଁ । ଆକାଶ ଆଂଶିକ ରୁ ମୁଖୟତ ମମଘୁଆ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ିନ ମଧ୍ୟମର ସବନାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୦ ରୁ ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ମସ.
ଏବଂ ସବନନମ
ି ନ ତାପମାତ୍ରା ୨୪ ରୁ ୨୭ ଡିଗ୍ରୀ ମସ. ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସବନାଧିକ ଏବଂ ସବନନମ
ି ନ ଆମପକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ନତା ଯଥାକ୍ରମମ ଶତକଡ଼ା
୭୯ ରୁ ୮୯ ଭାଗ ଏବଂ ୩୬ ରୁ ୪୭ ଭାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
୧୨.୦୯.୨୦୧୮

୧୩.୦୯.୨୦୧୮

୧୪.୦୯.୨୦୧୮

୧୫.୦୯.୨୦୧୮

୧୬.୦୯.୨୦୧୮

୩

୫

୦

୦

୦

ସବନାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ମସ.)

୩୨

୩୨

୩୨

୩୧

୩୦

ସବନନମ
ି ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ମସ.)

୨୫

୨୫

୨୫

୨୪

୨୭

୬

୪

୬

୬

୬

ସବନାଧିକ ଆମପକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ନତା (%)

୮୭

୮୯

୮୩

୭୯

୮୦

ସବନନମ
ି ନ ଆମପକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ନତା (%)

୪୫

୪୭

୪୪

୩୬

୩୭

୩

୩

୪

୩

୩

୨୧୦

୨୨୮

୭୪

୯୫

୨୩୮

ତାରିଖ
ବୃ ଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)

ମମଘାଛନ୍ନ

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

କୃ ଷି ଉପମଦ୍ଶ
ସାଧାରଣ:
 ଯଦ୍ି କୀଟନାଶକ ଔଷଧର ପ୍ରମଯାଗ ଦ୍ରକାର ମହଉଥିବ ମତଣୁ ପରିଷ୍କାର ପାଗ ମଦ୍ଖିକି ଔଷଧମର ଅଠା (ସିେକର) ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ
କରନ୍ତୁ ।
 ଉଚ୍ଚାଜମି ମୟଓଁଠି ଧାନ ବୁ ଣା କରାଯାଇନାହିଁ ମସହିଠାମର ବିରି, ମୁଗ, ରାଶି ଅଥବା ସବୁ ଜ ମଗାଖାଦ୍ୟ ଫସଲ ବୁ ଣନ୍ତୁ ।
ଖରିଫ ଧାନ:
 ଉଚ୍ଚ ବୁ ଣା ଧାନ ଜମିମର କୃ ଷକ ଭାଇମାମନ ଦ୍ଵିତୀୟ ଓ ମସଷଥର ଘାସ ବାଛିବା ପମର ଏକର ପିଛା ୧୩ କି.ଗ୍ରା. ୟୁ ରିୟା ପିଲସାର
ଭାମବ ପ୍ରମୟାଗ କରନ୍ତୁ । ମଝିଆଳି ଓ ଖାଲ ଜମିମର ସିଧା ବୁ ଣା ଧାନ ୩ ସପ୍ତାହର ମହାଇୟାଇଥିମଲ ମବଉଷଣ କରନ୍ତୁ, ଏହି
ସମୟମର ଏକର ପିଛା ୩୫ କି.ଗ୍ରା. ୟୁ ରିଆ ପ୍ରମୟାଗ କରନ୍ତୁ ।

 ରୁଆ ଧାନ ଜମି ୨୧ ଦ୍ିନର ମହାଇୟାଇଥିମଲ ଏକର ପିଛା ୩୫ କି.ଗ୍ରା. ୟୁ ରିଆ ସାର ପ୍ରମୟାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜମିମର ୨ ଦ୍ିନ
ପାଣି ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ ।
 ଧାନ ଜମିମର ପତ୍ରମମାଡା ମପାକ ମଦ୍ଖାଯାଇଛି, ଦ୍ମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲି ଟର ପାଣିମର ୨ ଗ୍ରାମ୍ କାଟନାପ ହାଇମରାମକଲାରାଇଡ୍ ୫୦%
ଏସ୍.ପି. ଅଥବା ୨ ମି.ଲି ମଳାରପାଇରିଫସ ୨୦% EC ଅଥବା ୨ ମି.ଲି ଟ୍ରାୟାଜଫସ ୪୦% EC ପରିଷ୍କାର ପାଗମର ସିଞ୍ଚନ
କରନ୍ତୁ ।
 ଧାନ ଜମିମର ବୟାମକେରିଆ ଜନିତ ପତ୍ରମପାଡ଼ା ମରାଗ ମଦ୍ଖାଯାଇଛି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲି ଟର ପାଣିମର ୧ ଗ୍ରାମ୍
ପଲାମଣ୍ଟାମାଇସିନ୍ ଏବଂ ୨ ଗ୍ରାମ୍ କପର ଅକ୍ସିମଳାରାଇଡ ମିଶାଇ ପରିଷ୍କାର ପାଗ ମଦ୍ଖିକି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
 କାଣ୍ଡବିନ୍ଦା ମପାକର ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରୁଆ ଧାନ ଜମିମର ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ୪ ଟି ହିସାବମର ମଫମଡ଼ାମମାନ ଯନ୍ତା ରଖନ୍ତୁ ।
ମଯମତମବମଳ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତିର ସଂଖୟା ଯନ୍ତା ପ୍ରତି ୪ ରୁ ୫ ଟି ମହାଇଯିବ, ପ୍ରତି ୧୫ ଲି ଟର ପାଣିମର ୪.୫ ମି.ଲି .
ମକଲାରାନେ ରାନିଳିମପ୍ରାଲ ୧୮.୫% SC ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ପନିପରିବା ଫସଲ:
 ଭଲ ଜଳନିକାସ ମହଊଥିବା ଉଚ୍ଚଜମିମର ଟମାମଟା ପାଇଁ ତଳିଘରା କରନ୍ତୁ । ଏକର ପାଇଁ ୧୫୦ ରୁ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ବିହନ ଦ୍ରକାର
ହୁ ଏ । ତଳିକୁ ଅଧିକ ବଷନାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତଳିଘରାର ଉପମର କମ ମଲ
ୂ ୟର ପଲାଷ୍ଟିକ କଭର କରନ୍ତୁ ।
 ତଳି ଏବଂ ମୁଖୟ ଫସଲମର ମଲ
ୂ ପଚା ମରାଗ ମଦ୍ଖାମଦ୍ବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏହା ଦ୍ାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲି ଟର
ପାଣିମର ୪ ଗ୍ରାମ୍ କପର ଅକ୍ସିମଳାରାଇଡ ମିଶାଇ ଗଛ ମଳ
ି ାରିବ ।
ୂ ମର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ମଯପରିକି ମାଟି ଭଲଭାମବ ଭିଜପ
ମଡୈଲବୀଜ ଜାତୀୟ ଫସଲ:
 ବର୍ତ୍ନମାନ ସମଯ ରାଶି ବୁ ଣିବା ପାଇଁ ଅନୁ କୂଳ, ଏକର ପିଛା ୨.୫ ରୁ ୩ କି.ଗ୍ରା ରାଶି ବିହନ ବୁ ନନ୍ତୁ । ଧାରୀକୁ ଧାଡ଼ି ୩୦ ମସମି
ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ ୧୦ ମସମି ବୟାବଧାନ ରଖନ୍ତୁ । ମଶଷ ଚାଷ ସମୟମର ଏକର ପ୍ରତି ୬.୫ କି.ଗ୍ରା ଯୁରିଆ, ୧୭ କି.ଗ୍ରା. ଡି.ଏ.ପି.
ଏବଂ ୧୩ କି.ଗ୍ରା. ଏମ.ଓ.ପି. ମଳ
ୂ ସାର ଆକାରମର ଦ୍ିଅନ୍ତୁ ।
 ମଛାଟ ବାଦ୍ାମ ଗଛମର ମଳ
ୂ ସଢ଼ା ମରାଗ ମଦ୍ଖାଗମଲ ଏହାର ଦ୍ମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲି ଟର ପାଣିମର ୨ ଗ୍ରା. କାମବନଣ୍ଡାଜିମ ୧୨% +
ମମନମକାମଜବ ୬୩% WP ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ମନାଡାଲ ଅଫି ସର
ଜି.ମକ.ଏମ.ଏସ. ମାଲକାନଗିରି

