ଗ୍ରାମୀଣ କୃ ଷି ମମୌସମ ମସବା
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଏ.ଏମ.ଏଫ.ୟୁ . – ମସମିଳଗ
ି ୁଡା
ଓଡ଼ିଶା କୃ ଷି ଓ ମବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗମବଷଣା ଓ ମବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନମକୌଶଳ ପ୍ରସାରଣ ମକନ୍ଦ୍ର
ମସମିଳଗ
ି ୁଡା, ପି. ବି.-୧୦, ସୁନାମବଡା, ମକାରାପୁଟ, ଓଡ଼ିଶା- ୭୬୩୦୦୨
ସପ୍ତାହ କ୍ର.ସଂ.-୫୧

ପାଣିପାଗ ଜନିତ କୃ ଷି ଉପମଦ୍ଶ
ଜିଲ୍ଲା- ମକାରାପୁଟ (ଇଷ୍ଟନନ ଘାଟ ହାଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଜାନ)

ତାରିଖ – ୧୮.୧୨.୨୦୨୦

ଗତ ଚାରି ଦ୍ିନର ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା
ତାରିଖ

୧୪.୧୨.୨୦୨୦

୧୫.୧୨.୨୦୨୦

୧୬.୧୨.୨୦୨୦

୧୭.୧୨.୨୦୨୦

୦

୦

୦

୦

ସବନାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ମସ.)

୨୯

୩୦

୨୯

୨୯

ସବନନମ
ି ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ମସ.)

୧୩

୧୪

୧୫

୧୪

ବୃ ଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ିନର (୧୯.୧୨.୨୦୨୦ ଠାରୁ ୨୩.୧୨.୨୦୨୦) ପାଣିପାଗର ପବ
ୂ ନାନୁ ମାନ
(ଏମ.ସି., ଆଇ.ଏମ.ଡି., ଭୁବମନଶ୍ୱର ଅନୁ ଯାୟୀ)

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ିନମର ପରିଷ୍କାର ରୁ ମୁଖୟତଃ ପରିଷ୍କାର ପାଗ ରହିବ ଏବଂ ବଷନା ମହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ିନ

ମଧ୍ୟମର ସବନାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୨୮ ରୁ ୨୯ ଡିଗ୍ରୀ ମସ. ଏବଂ ସବନନମ
ି ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୨ ରୁ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ମସ. ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ସବନାଧିକ ଏବଂ ସବନନମ
ି ନ ଆମପକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ନତା ଯଥାକ୍ରମମ ଶତକଡ଼ା ୬୯ ରୁ ୯୨ ଭାଗ ଏବଂ ୨୪ ରୁ ୩୬ ଭାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ତାରିଖ

୧୯.୧୨.୨୦୨୦

୨୦.୧୨.୨୦୨୦

୨୧.୧୨.୨୦୨୦

୨୨.୧୨.୨୦୨୦

୨୩.୧୨.୨୦୨୦

୦

୦

୦

୦

୦

ସବନାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ମସ.)

୨୯

୨୯

୨୯

୨୮

୨୮

ସବନନମ
ି ନ ତାପମାତ୍ରା (ଡିଗ୍ରୀ ମସ.)

୧୪

୧୪

୧୨

୧୨

୧୨

୧

୧

୦

୦

୦

ସବନାଧିକ ଆର୍ଦ୍ନତା (%)

୯୨

୮୩

୭୮

୬୯

୭୪

ସବନନମ
ି ନ ଆର୍ଦ୍ନତା (%)

୩୬

୩୫

୨୬

୨୫

୨୪

୬

୬

୬

୫

୫

୧୫୫

୧୩୫

୧୨୪

୧୨୬

୧୮୦

ବୃ ଷ୍ଟିପାତ (ମି.ମି.)

ମମଘାଛନ୍ନ

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

ପାଣିପାଗ ଭିତ୍ତିକ କୃ ଷି ଉପମଦ୍ଶ
ସାଧାରଣ:
➢ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ିନମର ବଷନା ମହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏବଂ ଶୁଖିଲ୍ା ପାଗ ରହିବ ମତଣୁ ଫସଲ୍ ଜମିମର ଆବଶୟକତା ଅନୁ ଯାୟୀ
ଜଳମସଚନ କରନ୍ତୁ ।
➢ ସ୍ୱଲ୍ପ ଖାଲ୍ୁ ଆଜମିମର ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ୍ ଯଥା ମଟର, ବୁ ଟ ଓ ମୁଗ ପାଇରା ଫସଲ୍ ହିସାବମର ଧାନ ଅମଳ କରିବାର ୧୫ ଦ୍ିନ ପୂବନରୁ ବୁ ଣି
ଦ୍ିଅନ୍ତୁ ।
ଧାନ:
➢ ମକଣ୍ଡାମର ଶତକଡ଼ା ୮୦ ରୁ ୮୫ ଭାଗ ଧାନ ପାଚିଗମଲ୍ ଖରିଫ ଧାନ କାଟନ୍ତୁ । ଧାନକୁ ମଷ୍ଟାର କରିବାପାଇଁ ଧାନମର ଶତକଡ଼ା ୧୨
ଭାଗରୁ କମ୍ ଆର୍ଦ୍ନତା ମହବା ଦ୍ରକାର ।
➢ ଡାଳୁ ଅ ଧାନ ପାଇଁ ତଳି ପକାନ୍ତୁ । ଆଗୁରୁ ରୁଆମରାଇ କାମ ସାରିମଲ୍ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ମପାକର ଆକ୍ରମଣ କମ୍ ମହବ ଏବଂ ପରବତ୍ତନୀ ଖରିଫ
ଫସଲ୍ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଯମଥଷ୍ଟ ସମୟ ମିଳିବ, ମସଥିପାଇଁ ଡିମସମବର ମାସ ମଧ୍ୟମର ତଲ୍ି ପକାଇବା କାମ ପୁରା କରନ୍ତୁ ।
ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ବିହନମର କାମବନଣ୍ଡାଜିମ୍ ୧.୫ ଗ୍ରାମ୍ ମିଶାଇ ବିମଶାଧନ କମଲ୍ ବିହନ ଜନିତ ମରାଗ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ।
ଡାଲ୍ି ଜାତୀୟ ଫସଲ୍:

➢ ହରଡ ଜମିମର ଫଳ ବିନ୍ଧା ମପାକ ଦ୍ମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲ୍ି ଟର ପାଣିମର ୨ ମି.ଲ୍ି . ମକଲାରପାଇରିଫସ୍ ୫୦% + ସାଇପାରମମଥ୍ରୀନ୍
୫% ଇ.ସି. କିମବା ୨ ମି.ଲ୍ି . ମପ୍ରାମଫମନାଫସ୍ ୫୦% ଇ.ସି. ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ମଟର:
➢ ମଟର ବୁ ଣିବା କାମ ପୁରା କରନ୍ତୁ । ମଟର ପାଇଁ କିସମ ରଚନା, ଅମକନଳ ଅଥବା ଟି- ୧୬୩ ଏକର ପ୍ରତି ୩୦ କିଗ୍ରା ହିସାବମର ଧାଡି କୁ
ଧାଡି ୩୦ ମସମି ଏବଂ ଗଛ କୁ ଗଛ ୧୦ ମସମି ବୟବଧାନ ରଖି ବୁ ଣନ୍ତୁ । ବୁ ଣିବା ପୂବନରୁ ପ୍ରତି କିଗ୍ରା ମଞ୍ଜି ମର ୨ ଗ୍ରାମ୍ କାମବନଣ୍ଡାଜିମ୍
୫୦% ମିଶାଇ ବିହନ ବିମଶାଧନ କରନ୍ତୁ । ଜମିମର ମୂଳସାର ଭାମବ ୩୫ କିଗ୍ରା ଡିଏପି, ୮ କିଗ୍ରା ୟୁ ରିଆ, ଏବଂ ୧୭ କିଗ୍ରା ଏମଓପି
ସାର ପ୍ରମୟାଗ କରନ୍ତୁ ।
ମଡୈଲ୍ବୀଜ ଜାତୀୟ ଫସଲ୍:
➢ ମସାରିଷ ବୁ ଣିବା କାମ ପୂରା କରନ୍ତୁ । ଏକର ପିଛା ୩ ରୁ ୪ କି.ଗ୍ରା. ମଞ୍ଜି ଧାରୀକୁ ଧାଡ଼ି ୩୦ ମସ.ମି. ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ ୧୦ ମସ.ମି.
ବୟାବଧାନମର ବୁ ନନ୍ତୁ । ଲ୍ଗାଇବାମବମଳ ଏକର ପିଛା ୩୫ କି.ଗ୍ରା. ଡି.ଏ.ପି., ୨୧ କି.ଗ୍ରା. ୟୁ ରିଆ, ୨୭ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ, ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା.
ଜିପସମ୍, ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ଜିଙ୍କ ସଲ୍ମଫଟ୍ ଏବଂ ୫ କି.ଗ୍ରା. ମବାରାକ୍ସକୁ ମୂଳସାର ଭାମବ ପ୍ରମୟାଗ କରନ୍ତୁ ।
➢ ଚିନାବାଦ୍ାମ ବୁ ଣିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ଏକର ପିଛା ୫୦ କି.ଗ୍ରା. ମଞ୍ଜି ଧାରୀକୁ ଧାଡ଼ି ୨୫ ମସ.ମି. ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ ୧୦ ମସ.ମି.
ବୟାବଧାନମର ବୁ ନନ୍ତୁ । ଲ୍ଗାଇବାମବମଳ ଏକର ପିଛା ୩୫ କି.ଗ୍ରା. ଡି.ଏ.ପି., ୪ କି.ଗ୍ରା. ୟୁ ରିଆ ଓ ୨୭ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ ସାର ସହିତ
୧୦ କି.ଗ୍ରା ଜିଙ୍କ ସଲ୍ମଫଟ ଏବଂ ୪ କି.ଗ୍ରା ମବାରାକ୍ସକୁ ମୂଳସାର ଭାମବ ପ୍ରମୟାଗ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତି କି.ଗ୍ରା. ବିହନକୁ ବୁ ଣିବାର ଆଗରୁ
୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଟ୍ରାଇମକାଡାମନା ହାଜିଆନାମ/ଭିରିମଡ କିମବା ୩ ଗ୍ରାମ୍ କାମବନାକ୍ସିନ୍ ୩୭.୫% + ଥିରାମ୍ ୩୭.୫% ଡି.ଏସ୍. ଦ୍ଵାରା ମଞ୍ଜି
ବିମଶାଧନ କରନ୍ତୁଏବଂ୭ଦ୍ିନପମରପ୍ରତି ୫୦ କି.ଗ୍ରା. ମଞ୍ଜି ପାଇଁ ୬୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ରାଇମଜାବିଯମ କଲ୍ଚରକୁ ମିଶାଇ ବିହନ ବିମଶାଧନ କରି
ବୁ ଣନ୍ତୁ ।
ପନିପରିବା ଫସଲ୍:
➢ କମ୍ ତାପମାତ୍ରାମର ତଳିର ଶୀଘ୍ର ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ତଳିମଘରା ଉପମର ପଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ଵାରା କଭର କରି ଦ୍ିଅନ୍ତୁ ।
➢ ବାଇଗଣ ଫସଲ୍ମର କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବିନ୍ଧା ମପାକ ଦ୍ମନ କରିବା ପାଇଁ ଫସଲ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାମର ନିମବ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ୧୫୦୦
ପି.ପି.ଏମ. ଏକର ପ୍ରତି ୬୦୦ ମି.ଲ୍ି . ହିସାବମର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପମର ଏକର ପିଛା ୭୦ ମି.ଲ୍ି . ସ୍ପିମନାସାଡ୍ ୪୫% ଏସ୍.ସି. ଏବଂ
ଥାଅଡିକାବନ ୭୫% ବିକଳ୍ପ ଭାବମର ୧୫ ଦ୍ିନ ଅନ୍ତରାଳ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
➢ ମଭଣ୍ଡିମର ଫଳ ବିନ୍ଧା ମପାକ ଦ୍ମନ କରିବା ପାଇଁ ଫସଲ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାମର ନିମବ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ୧୫୦୦ ପି.ପି.ଏମ. ଏକର ପ୍ରତି
୬୦୦ ମି.ଲ୍ି . ହିସାବମର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପମର ଏକର ପିଛା ୭୦ ମି.ଲ୍ି . ସ୍ପିମନାସାଡ୍ ୪୫% ଏସ୍.ସି. ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
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)

