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�ାମୀଣ କୃଷ ିେମୗସମୁୀ େସବା
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବଭିାଗ

ଓଡ଼ଶିା କୃଷ ିଏବଂ �ଯୁ�ିବଦି�ା ବ�ିବଦି�ାଳୟ

ଭୁବେନ�ର, ଓଡଆି

କୃଷ ିଉପେଦଶ �ସାରିତ ସମାଚାର
ତାରିଖ : 03-02-2023

ଗଜପତ(ିଓଡଶିା) - :2023-02-03 ( ଆସ�ା ପା�ଦନିର ୦୮.୩୦ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପଯ���)

ପାଣିପାଗ କାରକ 2023-02-04 2023-02-05 2023-02-06 2023-02-07 2023-02-08

ବଷ�ା (ମିମି) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ସବ�ା�କ ତାପମା�ା (°େସଲସୟିସ) 28.0 28.0 29.0 29.0 29.0

ସବ�ନମି� ତାପମା�ା (°େସଲସୟିସ) 13.0 14.0 14.0 15.0 15.0

ଆେପ�ିକ ଆ��ତା I (�ତଶିତ) 47 51 52 55 65

ଆେପ�ିକ ଆ��ତା II (�ତଶିତ) 11 9 11 12 11

ପବନର େବଗ (କମିି �ତ ିଘ�ା) 4.7 4.7 4.5 5.3 5.9

ପବନର ଦଗି (ଡ�ିୀ) 180 205 198 216 243

େମଘା�ନ (ଅକ�ା) 2 1 1 0 0

ପାଣିପାଗ ସାରାଂଶ/ସତକ�:

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବଭିାଗ ରୁ ମିଳ�ିବା ପାଣିପାଗ ପବୂ�ାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜ�ିାେର ମ�ଳବାର ଦନି ପଯ��� ପାଗ ଶୁ�ଲା ରହବିା ସହତି
ଆକାଶ ସଫା ରୁ ମଖୁ�ତଃ େମଘଆୁ ରହବିାର ସ�ାବନା ରହଛି ି। ଆସ�ା ପା� ଦନି ପଯ��� ପଯ��� ପବନ ମଖୁ�ତଃ ଦ�ିଣ ରୁ ଦ�ିଣ-
ପବୂ� ଦଗିକୁ ୦୫.୦ ରୁ ୦୬.୦ କେିଲାମିଟର �ତ ିଘ�ା େବଗେର ବହବିାର ସ�ାବନା ରହଛି ି। େଦନୖକି ସବ�ା�କ ତାପମା�ା ୨୮.୦°
େସଲସୟିସ ରୁ ୨୯.୦° େସଲସୟିସ ମ�େର ରହବିାର ସ�ାବନା ରହଛି ି। େଦନୖକି ସବ�ନମି� ତାପମା�ା ୧୩.୦° େସଲସୟିସ ରୁ
୧୫.୦° େସଲସୟିସ ମ�େର ରହବିାର ସ�ାବନା ରହଛି ି। ସକାେଳ ଆେପ�ିକ ଆ��ତା ୪୭ ରୁ ୬୫ ଶତକଡା ମ�େର ରହପିାେର
ଏବଂ ଅପରା�େର ୦୯ ରୁ ୧୨ ଶତକଡା ମ�େର ରହପିାେର ।

ସାଧାରଣ ଉପେଦଶ:

ବ��ମାନ ଶୁ�ଲା ପାଗ ରହୁ�ବାରୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାେନ ଫସଲେର ଜଳେସଚନ ର ବ�ବ�ା କର�ୁ । ଡାଳୁଅ ଧାନ ନମିେ� ମଖୁ� ଜମି
��ୁତ କର�ୁ ଓ ୨୧ ଦନିଆି ତଳ ି୪ ରୁ ୫ ପ� େହବା ଅବ�ାେର ମଖୁ� ଜମିେର େରାପଣ କର�ୁ । �ତ ିହଡିେର ୧୫ େସମି
ବ�ବଧାନେର ୨ ରୁ ୩ ଟ ିଚାରା ଲଗା�ୁ ଓ ହଡି କୁ ହଡି ୧୦ େସମି ବ�ବଧାନ ରଖ�ୁ ।

େମାବାଇଲ େର ପଠାଯାଉ�ବା ସଂ�ି� ଉପେଦଶ:

କା�ବ�ିା େପାକର ଦମନ ପାଇଁ ଧାନ ଚାରା କୁ ୦.୨% େକ�ାରପାଇରଫିସ �ାରା ୧୦-୧୨ ଘ�ା ବେିଶାଧନ କର�ୁ ।

ଶସ� ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ:
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ଶସ� ଶସ� ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ

ଧାନ

େଯଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାେନ ଧାନ ତଳ ିେରାଇବାକୁ ଯାଉଛ�,ି ମଳୂସାର ହସିାବେର େଶଷ କାଦୁଅ କରବିା ସମୟେର
ଏକର �ତ ି୩୫ କେିଲା�ାମ ଡଏିପି, ୩୦ କେିଲା�ାମ ମ�ୁେରଟ ଅଫ ପଟାସ ଏବଂ ୮ କେିଲା�ାମ ୟୁରଆି ସାର �େୟାଗ କର�ୁ
। ଜମିେର ଜ�ି ଅଣୁସାର ଅଭାବ େଦଖାଯାଉ�େଲ �ତ ି୩ ବଷ�େର ଏକର �ତ ି୧୦ କେିଲା�ାମ ଜ�ି ସଲେଫଟ ୨୧ ଶତକଡା
ଅଣୁସାର କୁ େଶଷ କାଦୁଅ କରବିା ସମୟେର �େୟାଗ କର�ୁ । ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦନି ର ତଳ ିକୁ ଧାଡେିର ୨୦ େସମି ଏବଂ ଗଛ କୁ
ଗଛ ୧୫ େସମି ବ�ବଧାନ େର ର� ବୁଦା �ତ ି୨-୩ ଟ ିତଳ ିଲଗା�ୁ ।

ବାଦାମ
ବ��ମାନ ସମୟେର ଚନିାବାଦାମ ଫସଲେର ଟୀକା େରାଗ ଲାଗିବାର ସ�ାବନା ରହଛି ି। ଏହ ିେରାଗର ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ଏକର
�ତ ି୪୦୦ �ାମ Chlorothalonil ନାମକ ଫି�ନିାଶକ କମି�ା ୬୦୦ �ାମ Mancozeb ନାମକ ଫି�ନିାଶକ କମି�ା ୩୦୦ ମିଲି
Hexaconazole ନାମକ ଫି�ନିାଶକ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିର

ଉଦ�ାନକୃଷ ିନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ:

ଉଦ�ାନକୃଷି ଉଦ�ାନକୃଷ ିନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ

ଫୁଲେକାବି

ବ��ମାନ ସମୟେର େମଘଆୁ ଓ ଘନ କୁହୁଡ ିପାଗ େଯାଗଁୁ େକାବ ିଜାତୀୟ ଫସଲେର ଅଲ�ରନାରଆି ପ�ଦାଗ େରାଗ େଦଖା
େଦବାର ସ�ାବନା ରହଛି ି। ଏହ ିେରାଗର ପରଚିାଳନା ନମିେ� ଏକର �ତ ି୬୦୦ �ାମ Mancozeb ନାମକ ଫି�ନିାଶକ
କମି�ା ୪୦୦ �ାମ carbendazim ଓ Mancozeb ର ମିଳତି ଫି�ନିାଶକ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିେର ମିଶାଇ ସ�ିନ କର�ୁ
।

ପିଆଜ

ପିଆଜ ଫସଲେର ବାଦାମି ବ�ଚ ଏବଂ ପ�େପାଡା େରାଗର ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ଏକର �ତ ି୬୦୦ �ାମ Mancozeb
ନାମକ ଫି�ନିାଶକ କମି�ା ୨୦୦ ମିଲି Difenoconazole ନାମକ ଫି�ନିାଶକ କମି�ା ୧୦୦ ମିଲି Tebuconazole ନାମକ
ଫି�ନିାଶକ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିେର ମିଶାଇ ୧୫ ଦନି ଅ�ରେର ସ�ିନ କର�ୁ । ପିଆଜ ଗଛର ପ� ଅ�କ ଚ�ିଣ
େହାଇ�ବାରୁ ଔଷଧ ସ�ିନ କଲାପେର ତଳ କୁ ଖସ ିଆେସ, େତଣୁ କୀଟନାଶକ ସହ ଏକର �ତ ି୨୦୦ ମିଲି �ିକର କମି�ା
େ��ଡର ମିଶାଇ ସ�ିନ କର�ୁ ।

ଆମ�

ବ��ମାନ ସମୟେର େମଘଆୁ ଓ ଘନ କୁହୁଡ ିପାଗ େଯାଗଁୁ ଆମ� ଗଛେର ଆମ� ଡାହାଣୀ େପାକ ଲାଗିବାର ସ�ାବନା ରହଛି ି।
ଆମ� ଡାହାଣୀ େପାକର ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ଆମ� ଗଛେର ବଉଳ ଆର� େହବା ସମୟେର �ତ ି୧୫ ଲିଟର ପାଣିେର ୫ ମିଲି
Imidacloprid ନାମକ କୀଟନାଶକ କମି�ା ୩ �ାମ Thiamethoxam ନାମକ କୀଟନାଶକ କମି�ା ୪ �ାମ
Acetamiprid ନାମକ କୀଟନାଶକ କୁ ମିଶାଇ ସ�ିନ କର�ୁ । କୀଟନାଶକ କୁ ବଉଳ ଆସବିା ପବୂ�ରୁ ଠାେର ଏବଂ ଦୁଇ
ସ�ାହ ପେର ଆଉଥେର ସ�ିନ କର�ୁ । ଏହା ଛଡା ଆମ� ବଗିଚା ର ଝଡା ପ� ସବୁ ସଂ�ହ କର ିକୁହୁଡଆି ବା େମଘଆୁ
ପାଗେର ଆମ� ଗଛ ମଳୂେର ଧୂଆଁ େଦେଲ ଆମ� ଡାହାଣୀ ସଂଖ�ା ଗଛେର କମିଯାଏ ।

ଆଳୁ
ଆଳୁ ଫସଲେର କଟା େପାକର ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ଏକର �ତ ି୪୦୦ ମିଲି Chlorpyriphos ଏବଂ Cypermethrin ର
ମିଳତି କୀଟନାଶକ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିେର ମିଶାଇ ସ�ିନ କର�ୁ । େପାକ ଗୁଡକି ରା�ଚିର େହାଇ�ବାରୁ କୀଟନାଶକ କୁ
ସ��ା ସମୟେର ସ�ିନ କର�ୁ । ଏକର �ତ ି୧୦ କେିଲା�ାମ Chlorpyriphos ଗୁ�କୁ ହୁଡା ଉପେର �େୟାଗ କର�ୁ ।


