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�ାମୀଣ କୃଷି େମୗସମୁୀ େସବା
ଭାରତୀୟ ପାଣପିାଗ ବିଭାଗ

ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ �ଯ�ିୁବିଦ�ା ବି�ବିଦ�ାଳୟ
ଭୁବେନ�ର, ଓଡିଆ

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

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

ପାଣପିାଗ 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�ାଧ�କ ତାପମା�ା (°େସଲସିୟସ) 30.0 30.0 30.0 31.0 31.0

ସବ�ନ�ି � ତାପମା�ା (°େସଲସିୟସ) 15.0 15.0 15.0 16.0 16.0

ଆେପ�ିକ ଆ��ତା I (�ତଶିତ) 46 56 59 45 51

ଆେପ�ିକ ଆ��ତା II (�ତଶିତ) 9 8 10 11 11

ପବନର େବଗ (କମିି �ତ ିଘ�ା) 5.3 5.2 4.7 5.4 6.1

ପବନର ଦଗି (ଡି�ୀ) 158 158 158 202 202

େମଘା�ନ (ଅ��ା) 2 1 0 0 0

ପାଣପିାଗ ସାରାଂଶ/ସତକ�:

ଆସ�ା ପା� ଦିନ ପାଇ ଁ�� ଆକାଶ େହବାର ସ�ାବନା ଅଛି | ସବ�ାଧ �କ ତାପମା�ା 30.0 ° C-31.0 ° C ରହବି | ସବ�ନି� �
ତାପମା�ା 15.0 ° C-16.0 ° C ରହବି | ପବନର େବଗ 4.7-6.1 କିେଲାମିଟର ମ�େର ରହବି | ପବୂ�ା� (45-59%) ଏବଂ
ଅପରା�େର (9-11%) ଆ�� ଅବ�ା �ାଧାନ� େଦଇପାେର |

ସାଧାରଣ ଉପେଦଶ:

ଲ�ା େର ପ� ଖାଉଥ �ବା ଶବଁାଳଆୁ ଏବଂ ଫଳ ବି�ା େପାକ କୁ ନିୟ�ଣ କରିବା ପାଇ ଁ�ତି ଲିଟର ପାଣ ିେର 0.5 �ାମ
ଏମାେମ�ି�ନ୍ େବନେଜାଏଟ୍ କି�ା 0.4 ମିଲି �ିେନାସାଡ୍ �େୟାଗ କର� ||

େମାବାଇଲ େର ପଠାଯାଉଥ�ବା ସଂ�ି� ଉପେଦଶ:

େଫବୃଆରୀ-ମା�� କଖାରୁ, କାକୁଡି ଏବଂ ତରଭୁଜ ବୁଣବିା ପାଇ ଁଆଦଶ� ସମୟ |

ଶସ� ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ:

ଶସ� ଶସ� ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ

ଧାନ
ମହଷିାେରାଗ: ବିେ�ାରଣ: କାେବ��ାଜମି ୍50% WP @ 1.5g / ଲିଟରକି�ାେହ�ାେକାନାେଜାଲ 4% WP + ଜେିନବ
6.8% WP @ 2.0 g / ଲିଟରକି�ା�ାଇସାଇ��ାେଜାଲ 18% + ମାନେକାେଜବ 62% WP @ 2.0g /
ଲିଟରକି�ାଏଡିେଫନେଫାସ 50% EC @ 1.0 ମିଲି / ଲିଟରସିଂଚନକର�

ଉଦ�ାନକୃଷି ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ:

ଉଦ�ାନକୃଷି ଉଦ�ାନକୃଷି ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ

ଟମାଟର ଟମାେଟା େର ପ� ଖାଉ ଥ �ବା ଶବଁାଳଆୁ ଏବଂ ଫଳବି�ା େପାକ କୁ ନିୟ�ଣ କରିବା ପାଇ ଁ�ତି ଲିଟର ପାଣି
େର 0.5 �ାମ ଏମାେମ�ି�ନ୍ େବନେଜାଏଟ୍ କି�ା 0.4 ମିଲି �ିେନାସାଡ୍ �େୟାଗ କର� | |
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ଉଦ�ାନକୃଷି ଉଦ�ାନକୃଷି ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ

େଭ�ୀ େଭ�ି ଫଳ ବି�ା ଏବଂ କା� ବି�ା େପାକ େରାକିବା ପାଇ ଁଏକର ପିଛା 200 ଲିଟର ପାଣେିର 70 ମିଲି
�ିେନାସାଡ୍ କି�ା 60gm ଆେମାନିୟମ ୍େବେ�ାଏଟ୍ �େୟାଗ କର� |

ବାଇଗଣ
ବାଇଗଣ ର କା�ବି�ା ଏବଂ ଫଳବି�ା େପାକ କୁ ନିୟ�ଣ କରିବା ପାଇ,ଁ �ାର�ିକ ପଯ��ାୟ େର ନିମ୍
ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ 1500ppm @ 600ml / ଏକରେ�� କର� | ପେର 15 ଦିନ ବ�ବଧାନ େର �ିେନାସାଡ
45% SC @ 70ml / ଏକର ଏବଂ ଥ �ଓଡିକାବ� @ 300g / ଏକର ର ବିକ� େ�� କର� |


