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.-୪୮

ପାଣିପାଗ ଜନିତ କୃ ଷି ଉପମଦ୍ଶ

ତାରିଖ – ୩୦.୧୧.୨୦୧୮

ଜିଲ୍ଲା- ନବରଙ୍ଗପୁର (ଇଷ୍ଟନନ ଘାଟ ହାଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଜାନ)
ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ିନର (୦୧.୧୧.୨୦୧୮ ଠାରୁ ୦୫.୧୨.୨୦୧୮) ପାଣିପାଗର ପୂବନାନୁ ମାନ
(ଏମ.ସି.,ଆଇ.ଏମ.ଡି., ଭୁବମନଶ୍ୱର ଅନୁ ଯାୟୀ)

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ିନମର ବଷନା ମହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆକାଶ ମୁଖୟତ ଶୁଖିଲ୍ା ରହିବ। ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ିନ ମଧ୍ୟମର ଦ୍ିନର ସବନାଧିକ
ତାପମାତ୍ରା ୨୯ ଡିଗ୍ରୀ ମସ. ଏବଂ ସବନନମ
ି ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୩ ରୁ ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ ମସ. ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସବନାଧିକ ଏବଂ ସବନନମ
ି ନ ଆମପକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ନତା
ଯଥାକ୍ରମମ ଶତକଡ଼ା ୭୫ ରୁ ୮୦ ଭାଗ ଏବଂ ୩୯ ରୁ ୪୧ ଭାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
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ପବନର ମବଗ (କି.ମି./ଘଣ୍ଟା)
ପବନର ଦ୍ିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)

ପାଣିପାଗ ଭିତକ
ି କୃ ଷି ଉପମଦ୍ଶ
ସାଧାରଣ:
 ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ମର ଜଳମସଚନ ବୟବସ୍ଥା ମାଟିର ବତର ମଦ୍ଖି କରନ୍ତୁ ।
 ଧାନ ଫସଲ୍ ଗଭନ ଅବସ୍ଥାମର ଥିମଲ୍ ଜମିମର ୫ ମସମି ପଯନୟନ୍ତ ଠିଆ ପଣି ରଖନ୍ତୁ ଓ ମଞ୍ଜି ପୂରଣ ଅବସ୍ତା ମର ଥିମଲ୍ ଜମିମର
ହାଲ୍ୁ କା ଜଳମସଚନ କରନ୍ତୁ , ମଯପରି ଜମି ଶୁଖିଲ୍ା ନ ହୁ ଏ ।
 ପାକଳ ଧାନ ଜମିରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ ।
 ଶିତ ଦ୍ିନଆ
ି ପନିପରିବା ପାଇଁ ତଳିମଘରା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ମଞ୍ଜି ବୁ ଣନ୍ତୁ ।
 ଉଚ୍ଚାଜମି ମଯଓଁଠି ଧାନ ବୁ ଣା କରାଯାଇନାହିଁ ମସହିଠାମର ବିରି, ମୁଗ, ରାଶି ଅଥବା ସବୁ ଜ ମଗାଖାଦ୍ୟ ଫସଲ୍ ବୁ ଣନ୍ତୁ ।
ଖରିଫ ଧାନ:
 ବୁ ଣା ଧାନ: ବୁ ଣାଧାନ ବତନମାନ ପାକଳ ଅବସ୍ଥାମର ଅଛି, ଶତକଡା ୮୦ ଭାଗ ଧାନ ପତ୍ର ହଳଦ୍ିଆ ପଡିଗମଲ୍ ଅମଳ କରନ୍ତୁ ।
 ରୁଆ ଧାନ: ମୁଖୟ ଜମିମର ଧାନ ମଞ୍ଜି ପୂରଣ ଅବସ୍ତା ମର ଅଛି ।
 ବତନମାନ ପାଗମର ଧାନ ଫସଲ୍ମର ମହିଷା ମରାଗର ପ୍ରାଦ୍ୁ ଭନାବ ମଦ୍ଖାଯାଏ । ଏହାର ଦ୍ମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲ୍ି ଟର ପାଣିମର ୧ ଗ୍ରା.
କାମବନଣ୍ଡ।ଜିମ ୫୦% WP ଅଥବା ୦.୬ ଗ୍ରା. ଟ୍ରାଇସାଇକଲାମଜାଲ୍ ୭୫% WP ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

 ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ନତା ଓ ମମଘାଛନ୍ନ ପାଇଁ ଧାନ ଜମିମର ପତ୍ରମପାଡ଼ା ଓ ପତ୍ରଦ୍ାଗ ମରାଗର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ୧୦ ଲ୍ି ଟର
ପାଣିମର ୧ ଗ୍ରା. ମେପମଟାସାଇକ୍ଳିନ ଏବଂ ୨୦ ଗ୍ରା. କପର ଅକ୍ସିମକ୍ଳାରାଇଡ ମିଶାଇକି ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ଓ ୧୦ ଦ୍ିନ ପମର ପୁନବନାର
ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
 କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ମପାକର ସମବନକ୍ଷଣ କରିବାପାଇଁ ଜମିମର ମଫମରାମମାନ ଯନ୍ତା ବସାନ୍ତୁ । ଏହି ମପାକର ସଂକ୍ରମଣ ଆଥିକ ଦ୍ମହଳିସୀମା
ଅତିକ୍ରମ କମଲ୍ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ମି.ଲ୍ି . ଫି ମପ୍ରାନୀଲ୍ ତରଳ ଔଷଧ ପ୍ରମୟାଗ କରନ୍ତୁ ।
 ବତନମାନ ପାଣିପାଗମର ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳମର ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ତା ରହିବା ସହିତ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା କମ ରହୁ ଥିବା ମହତୁ ଧାନମର ମହିଷା
ମରାଗର ସଂକ୍ରମଣ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏପରି ସ୍ଥମଳ ଏକର ପ୍ରତି ୭୦ ଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇମଫଲାକ୍ସିମୋବିନ + ମଟବୁ ମକାନାମଜାଲ୍ କିମବା ୧୨୦
ଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇସାଇକଲାମଜାଲ୍ + ୨୫୦ ମିଲ୍ି ମକସୁଗାମାଇସିନ ଔଷଧ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ଓ ୧୦ ଦ୍ିନ ପମର ପୁନବନାର ସିଂଚନ
କରନ୍ତୁ ।
ମକା:
 ମକା ୩ ସପ୍ତାହର ମହାଇମଗମଲ୍ ଘାସ ବାଛି ଦ୍ିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକର ପିଛା ୩୫ କି.ଗ୍ରା. ୟୁ ରିଆ ପ୍ରମୟାଗ କରନ୍ତୁ ।
ପନିପରିବା ଫସଲ୍:
 ଶିତ ଦ୍ିନଆ
ି ପନିପରିବା ବିଲ୍ାତି ବାଇଗଣ, ବନ୍ଧାମକାବି, ଫୁ ଲ୍ ମକାବି ଓ ପିଆଜ ପାଇଁ ତଳିମଘରା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ମଞ୍ଜି ବୁ ଣନ୍ତୁ ।
 ଭଲ୍ 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 ମଲ୍
ୂ ୟର ପଲାଷ୍ଟିକ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
 ବତନମାନ ପାଗମର ପନିପରିବା ଫସଲ୍ମର ଚି୍ତରମରାଗ (ବଲାଇଟ) ମଦ୍ଖାମଦ୍ବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ
ମମନମକାମଜବ ୭୫% WP ୨ ଗ୍ରା./ଲ୍ି ଟର ପାଣିମର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
 ପନିପରିବା ଫସଲ୍ମର ଏକବିଜପତ୍ରୀ ଘାସ ସମସୟା ଅଧିକ ମହମଲ୍ ପ୍ରତି ଲ୍ି ଟର ଜଳମର ୨ ମି.ଲ୍ି . କୁ ଇଜାମଲ୍ାଫପ ଇଥାଇଲ୍
ଘାସମରା ଔଷଧ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
 ବତନମାନ ପାଗମର ତଳି ଓ ମୁଖୟ ଫସଲ୍ମର ମଳ
ୂ ପଚା ମରାଗ ମଦ୍ଖାମଦ୍ବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ମଳ
ୂ ପଚା ମରାଗ ଦ୍ାଉରୁ ରକ୍ଷା

କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲ୍ି ଟର ପାଣିମର ୨.୫ ଗ୍ରା. କପର ଅକ୍ସିମକ୍ଳାରାଇଡ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳମର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ମଯପରିକି ମାଟି
ଭଲ୍ଭାମବ ଭିଜପ
ି ାରିବ।
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)

