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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

ଅ�ୁଳ(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) 32.0 32.0 33.0 33.0 33.0

ସବ�ନ�ି � ତାପମା�ା (°େସଲସିୟସ) 13.0 13.0 14.0 14.0 15.0

ଆେପ�ିକ ଆ��ତା I (�ତଶିତ) 27 29 37 31 33

ଆେପ�ିକ ଆ��ତା II (�ତଶିତ) 9 10 12 13 13

ପବନର େବଗ (କମିି �ତ ିଘ�ା) 4.6 4.9 4.5 5.7 6.5

ପବନର ଦଗି (ଡି�ୀ) 236 255 214 259 279

େମଘା�ନ (ଅ��ା) 1 0 0 0 0

ପାଣପିାଗ ସାରାଂଶ/ସତକ�:

ଆସ�ା ପା� ଦିନ ପଯ��� ଅନୁଗଳୁ ଜ�ିା ଅଧ �ନ� ସମ� ଅ�ଳ େର ଆକାଶ ପରି�ାର ରୁ ମଖୁ�ତଃ େମଘଆୁ ରହବିାର
ସ�ାବନା ରହଛିି। ସବ�ାଧ �କ ଏବଂ ସବ�ନି� � ତାପମା�ା ଯଥା�େମ ୩୨-୩୩°C ଏବଂ ୧୩-୧୫°C ସ�ାବନା ରହଛିି। ପବନ
ମଖୁ�ତଃ ଦ�ିଣ ପ�ିମ ରୁ ପ�ିମ ଦିଗକୁ ୪.୬-୬.୫ କି.ମି/ ଘ େବଗେର ବହବିାର ସ�ାବନା ରହଛିି। ସବ�ାଧ �କ ଏବଂ ସବ�ନିମ
ଆ�ତା ମଖୁ�ତଃ ୨୭-୩୩% ଏବଂ୯-୧୩% ରହବିାର ସ�ାବନା ରହଛିି। ବି�ାରିତ ପରିସର ସଚୂନା ପବୂ�ାନୁମାନ
ଅନୁଯାଇ୩-୧୬ େଫବ୍ରୁୟାରୀ ମ�େର ଓଡିଶାର ବିଭି� ଜ�ିାେର ତାପମା�ା ସାଧରଣରୁ ୨-୪°C କମ ରହବି।

ସାଧାରଣ ଉପେଦଶ:

ଟମାେଟା ଫସଲ େର ପ� ସଡ଼ୁ� ତକ େପାକ ର ନିରାକରଣ ପାଇ ଁCyromazine 75% WP ୨୦୦ �ାମ/ha ୫୦୦ ଲିଟର
ପାଣ ିେର ମିଶାଇ�େୟାଗ କର� ।

େମାବାଇଲ େର ପଠାଯାଉଥ�ବା ସଂ�ି� ଉପେଦଶ:

ବିରି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଉଶଁଆି େରାଗ ଲାଗିବାର ସ�ାବନା ରହଛିି, ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇ ଁସଲଫର 80% W.P 4 �ାମ
�ତି ଲିଟର ପ� ସି�ାନ କର�।

ଶସ� ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ:

ଶସ� ଶସ� ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ

ମଗୁ

ବତ�ମାନ ର ଆ�ତା ଏବଂ ତାପମା�ା େହତୁ ମଗୁ ଫସଲ େର ସାେହବି େରାଗ ଲାଗିବାର ସ�ାବନା ରହଛିି । �ଥେମ
ଅଧ �କ ଆ�ା� େହାଇଥ �ବା ଗଛ ଗଡୁକି ଉପାଡି ନ� କରଦିଅି�। ଏକର �ତି 20-ଟି ହଳଦିଆ ଅଠାଳିଆ ଯ�ା ରଖ� ।
େରାଗ ର ବାହକ ଧଳା ମାଛି ର ରାସାୟନିକ ଉପାୟ େର ପରିଚାଳନା ପାଇ ଁଏକର �ତି 40-�ାମ ଥେୟାେମେଥା�ମ
ନାମକ କୀଟନାଶକ ବା 50-�ାମ ଅସିତାମି�ିଡ ନାମକ କୀଟନାଶକ -200 ଲିଟର ପାଣେିର ମିଶାଇ ସିଂଚନ କର�।

ଉଦ�ାନକୃଷି ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ:
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ଉଦ�ାନକୃଷି ଉଦ�ାନକୃଷି ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ

ବାଇଗଣ
ଅଧ �କ ତାପମା�ା ଏବଂ ରାତି ର କାକର କାରଣ ରୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ େର ଝାଉଳଁା େରାଗ େର ଆ�ା�
େହାଇଥ �େଲ �ଥେମ ଆ�ା� େହାଇଥ �ବା ଗଛ ଗଡିୁକୁ ଉପାଡି ନ� କରି ଦିଅ� ଏବଂ ବାଭି�ିନ ୩୦ �ାମ
+Streptocyclin ୬�ାମ ୧୫ ଲିଟର ପାଣ ିେର ମିଶାଇ କିଆରୀ େର ପାଣ ିମେଡ଼ଇ ଦିଅ� ।

ପଶ ୁପାଳନ ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ:

ପଶୁ
ପାଳନ ପଶ ୁପାଳନ ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ

ଗାଈ ଗାଈ ମାନ� ଠାେର ଫାଟୁଆ ନେହବା ପାଇ ଁ�ତି ୬ ମାସ େର ଥେର ଟୀକା କାରଣ କର�, ବଷ� େର େଫବୃଆରୀ
ଏବଂ େସେ���ର ମାସେର ଟୀକା କାରଣ କର�

ମ�� ପାଳନ ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ:

ମ��
ପାଳନ ମ�� ପାଳନ ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ

କମନ
ଫୀସହ

ମାଛ ମାନ�ର େରାଗ ଏବଂ ମତୁୃ� ହାର େରାକିବା ପାଇ ଁେପାଖରୀ ଜଳ ର ଗଣୁବତା କୁ ବଜାୟ ରଖ�, ଏଥ � ପାଇ ଁ
ପାଣ ିର ପି.ଏଚ-୭.୫ ରୁ ୮.୫, �ାଵିଭୂତ ଅ��ଜାନ-୫.୦ ppm , ତାପମା�ା- ୨୫-୩୦°C ଏବଂ �ାରତା-୭୫-୧୭୫
ppm ଏବଂ ଭାରି ଜଳୀୟତା -୭୫-୧୫୦ ରହବି ଆବଶ�କ। ୨ମାଶ ରୁ �ଜନନ ପବୂ� ପଯ��� ବୁଡ଼ିଯାଉଥ �ବା ୩-୫
ମିଲି ମିଟର ବ�ାସ ବିଶ�ି CIFABROOD ପ�ାେ��ତ କୁ ବ�ବହାର କର� ଏବଂ ଯାଆଳଁା ର ଓଜନ ର ଶତକଡା
୩-୫ ଭାଗ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ� ।


