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                ଢେଙ୍କାନାଳ  ଜିଲ୍ଲା                                                                    
ଗତ ସପ୍ତାହ ର ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା (୨୮.୦୧.୨୦୨୩ ରୁ ୦୩.୦୨.୨୦୨୩) 

ବୃଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.) 0.0 
ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ) 30.9  – 33.6 

ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ) 12.6 - 19.4 

 ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ରୀମ ସୂଚନା  

ତାରିଖ 

ବୃଷ୍ଟିପାତ 

(ମି.ମି.) 

ତାପମାତ୍ରା (ଡି.ସେ.) ସର୍ବମୋଟ 

ମେଘାଚ୍ଛାନ୍ନତା 

(ଅକ୍ଟା) 

ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା (%) ପବନ ର ବେଗ 

(କି.ମି./ଘ.) 

ପବନ ର 

ଦିଗ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ବନିମ୍ନ 

04-02-2023 0 30 12 1 50 10 6 120 

05-02-2023 0 30 13 0 64 11 5 150 

06-02-2023 0 31 13 0 70 13 5 236 

07-02-2023 0 31 14 0 51 15 6 292 

08-02-2023 0 31 14 0 52 13 7 289 
 ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।  
 ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଠାରୁ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।  
 ଆକାଶ ରବିବାର ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଘମୁକ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନିବାର ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଘୁଆ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛ ି।    
 ୫.୦ ରୁ ୭.୦ କି.ମି.ପ୍ର.ଘ. ବେଗରେ ପବନ ବୋହିପାରେ । 
 ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ୩୦.୦ ଡି.ସେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସୋମବାର ଠାରୁ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୧.୦ ଡି.ସେ ରହିବାର 
ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଶନିବାର ଠାରୁ ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୨.୦ ରୁ ୧୪.୦ ଡି.ସେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।  

 ସର୍ବାଧିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଶନିବାର ଠାରୁ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫୦ ରୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛ ି ପରେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ 
ମଙ୍ଗଳବାର କୁ ୫୧ ପ୍ରତିଶତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ବୁଧବାର କୁ ୫୨ ପ୍ରତିଶତ ରହବିାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛ ି।  

 ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଶନିବାର ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦ ରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇ ବୁଧବାର 
କୁ ୧୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।  

ଧାନ: 
 ଅମଳ ପରେ ଧାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ । ବିହନ ପାଇଁ ଶତକଡା ୧୨ ଭାଗ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଶତକଡା ୧୪ ଭାଗ ଆଦ୍ରତା ରହିବା ଦରକାର ।  
ଚିନାବାଦାମ: 
 ବର୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ଟୀକା ରୋଗ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ରୋଗର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ ଗ୍ରାମ 

କ୍ଳୋରୋପଥାଲୋଲିନ ନାମକ ଫିମ୍ପିନାଶକ କିମ୍ବା ୬୦୦ ଗ୍ରାମ ମାନକୋଜେବ ନାମକ ଫିମ୍ପିନାଶକ କିମ୍ବା ୩୦୦ ମି.ଲି ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ ନାମକ ଫିମ୍ପିନାଶକ, 
୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।  

ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲ :  
 ମୁଗ ଏବଂ ବିରି ଫସଲରେ ସମ୍ବାଳୁଆ ପୋକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମି.ଲି କ୍ଳୋରୋପାଇରିଫସ ଏବଂ ସାଇପରମେଥ୍ରିନ ର ମିଳିତ କୀଟନାଶକ ୨୦୦ ଲିଟର 

ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ପୋକଗୁଡିକ ରାତ୍ରିଚର ହୋଇଥିବାରୁ କୀଟନାଶକକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଏକର ପ୍ରତ ି ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ 
କ୍ଳୋରୋପାଇରିଫସ ଗୁଣ୍ଡକୁ ହିଡ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତ ୁ।  

ଆମ୍ବ: 
 ଆମ୍ବ ଡାହାଣୀ ପୋକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରତି ୧୫ ଲିଟର ପାଣିରେ ୫ ମି.ଲି ଇମିଡାକ୍ଳୋପ୍ରିଡ ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା 

୩ ଗ୍ରାମ ଥାୟାମେଥୋକ୍ସାମ ନାମକ କୀଟନାଶକ କିମ୍ବା ୪ ଗ୍ରାମ ଆସିଟାମିପ୍ରିଡ ନାମକ କୀଟନାଶକ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । କୀଟନାଶକ କୁ ବଉଳ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଥରେ 
ଏବଂ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ପୁଣି ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଛଡା ଆମ୍ବ ଗଛର ଝଡା ପାତ୍ର ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି କୁହୁଡିଆ କିମ୍ବା ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଧୂଆ ଁଦେଲେ 
ଆମ୍ବ ଡାହାଣୀ ସଂଖ୍ୟା ଗଛରେ କମ ିଯାଏ ।  

ଗେଣ୍ଡୁ ଫସଲ : 
 ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଫସଲରେ ଅଷ୍ଟପଦୀ ପୋକର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ ୧ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତ ୁ।  
ଫୁଲକୋବି: 
 ବର୍ତମାନ ସମୟରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଯୋଗଁୁ କୋବ ିଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଅଲ୍ଟରନେରିଆ ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହ ିରୋଗର 

ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତ ି୬୦୦ ଗ୍ରାମ ମାନକୋଜେବ ନାମକ ଫିମ୍ପିନାଶକ କିମ୍ବା ୪୦୦ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡ।ଜିମୱଓୱମାନକୋଜେବ ର ମିଳିତୱଫିମ୍ପିନାଶକ ୨୦୦ 
ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତ ୁ।  

ପିଆଜ : 
 ପିଆଜ ଫସଲରେ ବାଦାମି ବ୍ଲଚ ଏବଂ ପତ୍ର ପୋଡା ରୋଗର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୬୦୦ ଗ୍ରାମ ମାନକୋଜେବ ନାମକ ଫିମ୍ପିନାଶକ କିମ୍ବା ୨୦୦ ମି.ଲି 

ଡାଇଫେନୋକୋନାଜୋଲ ନାମକ ଫିମ୍ପିନାଶକ କିମ୍ବା ୧୦୦ ମି.ଲି ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ନାମକ ଫିମ୍ପିନାଶକ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସିଂଚନ 
କରନ୍ତୁ । ପିଆଜ ଗଛର ପତ୍ର ଅଧିକ ଚିକ୍କଣ ହୋଇୟହିବାରୁ ଔଷଧ ସିଂଚନ ପରେ ତଳକୁ ଖସିଆସେ । ତେଣ ୁକୀଟନାଶକ ସହ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ମି.ଲି sticker କିମ୍ବା 
spreader ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତ ୁ।   

ପନିପରିବା:  
 ଆସନ୍ତା ସମୟରେ କୁହୁଡିଆ ପାଗ ହେତୁ ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଶୋଷକ କୀଟ ଆଦି ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛ ି। ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଇମଡିାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ ୫ ମି.ଲି ପ୍ରତ ି୧୫ 

ଲିଟର ପାଣି ରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।  
 ବାଇଗଣ ଜାତୀୟ ଫସଲ କୁ କମ ତାପମାତ୍ରା ଦାଉ ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ରୁ ପଲିଥିନ ଯେଉଁଥିରେ କଣା ନ ଥିବ ଘୋଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଦିନରେ ଖରା ପଡିଲେ 

ଏହାକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। 

ଡ. ମହମ୍ମଦ ଅବଦୁଲ  ଅଲିମ  

ଟେକନିକାଲ ଅଫିସର (ଭା.ପ୍ରା.) 
 

ବୁଲେଟିନ ନମ୍ବର :୧୦ 
ତାରିଖ :  ୦୩।୦୨।୨୦୨୩ 

(ଶୁକ୍ରବାର) 
 

ସପ୍ତାହ ସଂଖ୍ୟା .୦୫ 



 ଭେଣ୍ଡି କୁ ଧଳା ମାଛି, ପତ୍ର ଡିଆଁ ପୋକ ଓ ଜଉ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ଓ ସାହେବୀ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୨୦ ଗୋଟି ହଳଦିଆ/ ନୀଳ ଅଠାଳିଆ 
ଯନ୍ତା ବସେଇବା ସମେତ ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ/ ଥାୟାମେଥୋକ୍ସାମ/ ଆସିଟାମିପ୍ରିଡ ୦.୩ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଡାଇଫେନଥାୟୁରନ/ ଡାଇନେଟୋଫୁରାନ/ ପାଇମେଟ୍ରୋଜାଇନ 
୦.୫ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତ ୁ।  

 ଟମାଟ ଫସଲରେ ଫଳବିନ୍ଧା ପୋକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଫ୍ଲବେଣ୍ଡିଆମାଇଡ/ କ୍ଳୋରୋଟ୍ରିନିଲିପୋଲ/ ଏମାମେକ୍ଟିନ ବେଞ୍ଜୋଏଟ ୦.୩ ମି.ଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 

ଏବଂ ସ୍ପାଇନେଟୋରାନ/ ଇଣ୍ଡୋକ୍ସାକାର୍ବ ୧.୦ ମି.ଲି ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । 

ପଶୁ ପାଳନ  
 ୩ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମେଣ୍ଢା।  ଓ ୨ ମାସ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛେଳି କୁ ଫାଟୁଆ ଓ ବଜବଜିଆ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟୀକା ଦିଆ କର।ନ୍ତୁ । 
 ଗୁହାଳକୁ ଶୁଖିଲା ଓ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ।  
 ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସଫା ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତ ୁ।   
 ଗୁହାଳ ଘରେ ରେ ପବନ ଚଳଚଳ ପାଇଁ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଥିଲେ ରାତିରେ ଏହା କୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । 
 ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଓଦା କିମ୍ବା ପାଣିରେ ଭିଜାଯାଇଥିବା ନଡ଼ା ଖାଇବାକ ୁଦିଅନ୍ତୁ ନାହଁି | ଖାଇବାକ ୁଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାନ୍ତ ୁ |ପଶୁମାନଙ୍କର ଘର ଏବଂ ଏହାର 

ଚଟାଣ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଦା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | ଏହା ପଶୁମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରିପାରେ, ବିଶେଷକରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନିମୋନିଆ, ଜ୍ୱର, 
କୋକ୍ସିଡିଓସିସ୍ ଏବଂ ଏପରିକି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳ ିବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି | ଶୀତଦିନେ ଭଲ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ୍ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ | 

ମାଛ ଚାଷ : 
 ପୋଖରୀ ରେ ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା ବଢାଇବା ପାଇଁ ଏକ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୪-୫ ଟି ଏରେଟର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନ କୁ ୪-୫ ଘଣ୍ଟା ଏରେଟର ଚଲାନ୍ତୁ। 
 ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଖାଦ୍ୟ କମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।  
 ଶୀତ ଦିନେ ପ୍ରାୟତଃ ମହାମାରୀ କ୍ଷତ ରୋଗ ମାଛ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ । ଥରେ ଗୋଟିଏ ମାଛ କୁ ରୋଗ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ 

ଅନ୍ୟ ମାଛ କୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଏହି ରୋଗ ରେ ପ୍ରଥମେ ମାଛ ର ଦେହ ରେ ନାଲି ନାଲି ଦାଗ ହୁଏ ଓ ପରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ଘା’ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ରୋଗ ର ନିରାକରଣ ପାଇଁ 
ସିଫାକ୍ସ (CIFAX) କୁ ଏକ ଏକର ପୋଖରୀ ପିଛା ୪୦୦ ମିଲି ହିସାବ ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତ ୁଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାନୁୟାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମାସରେ  
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। 

 ମାଛ ପୋଖରୀ ରେ ପାଣି ଦଳ ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକର କୁ୨୦୦ ଗ୍ରା ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଓଜନ ଥିବା ୧୦୦ ଗୋଟି ବଡ ଯାଆଁ ଳ ଯଥା: ବିଲାତି ରୋହି, ଗ୍ରାସ କାର୍ପ ଓ 
ସିଲଭର କାର୍ପ ଛାଡନ୍ତ ୁ। 

କୁକୁଡା ପାଳନ ;  
 କୁକୁଡା ଚିଆଁ ପିଛା ୨ ୱାଟ ହିସା ହି ବ ରେ ଲାଇଟ ବଲ୍ବ ଲଗାନ୍ତୁ। କୁକୁଡା ମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପାଣି ବଦଳ ରେ ଉଷୁମଷୁ ପାଣି ପିଇବାକୁଦିଅନ୍ତୁ। 
 
କୋଭିଡ-୧୯ ଯୋଗଁୁ ତାଲା ବନ୍ଦ ଅବଧିରେ ବିଭିନ୍ନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିକ୍ରିବଟା କରିବା ସମୟରେ ଅନୁମୋଦିତ ସତର୍କତା ଯଥା ହାତଧୋଇବା, ମୁହଁ ରେ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧିବା ଓ 
ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । 
 

    ଊପରୋକ୍ତ ଉପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ  ।     ସହଯୋଗୀ ଗବେଷଣା ନିର୍ଦେଶକ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ବୀକୃତ 
 କୃଷି ଭୀତ୍ତିକ କୌଣସ ିସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦେୟମୁକ୍ତ ନମ୍ବର ୧୮୦୦ ୧୮୦ ୧୫୫୧ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତ ୁ। 


