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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

ଗଅ�ମ(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) 29.0 29.0 29.0 29.0 30.0

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

ଆେପ�ିକ ଆ��ତା I (�ତଶିତ) 45 54 57 57 58

ଆେପ�ିକ ଆ��ତା II (�ତଶିତ) 18 16 18 21 18

ପବନର େବଗ (କମିି �ତ ିଘ�ା) 6.5 6.3 6.1 7.3 7.7

ପବନର ଦଗି (ଡି�ୀ) 288 252 251 252 158

େମଘା�ନ (ଅ��ା) 2 1 1 0 0

ପାଣପିାଗ ସାରାଂଶ/ସତକ�:

ଭାରତ ପାଣପିାଗ ବିଭାଗରୁ ମିଳିଥ �ବା ପାଣପିାଗ ପବୂ�ାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସ�ା ୫ ଦିନେର ଶଖୁ �ଲା �� ପାଗ ର ସ�ାବନା
ରହଛିି। ସବ�ନି� � ଏବଂ ସବ�ାଧ �କ ତାପମା�ା 15-16 ରୁ 29-30 ଡି�ୀ ମ�େର ଓ ସବ�ନି� � ଏବଂ ସବ�ାଧ �କ ଆେପ�ିକ ଆ��ତା
ପରିସର 16-21% ରୁ 45-58% ମ�େର େହବ େବାଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି |

ସାଧାରଣ ଉପେଦଶ:

ଜଳେସଚନ ବ�ବହାର କରି ଖରାଟିଆ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ବୁଣବିା ଆର� କରିନିଅ� | ମାଟିର ଆ��ତା ଏଉପେର ନିଭ�ର
କରି 7-8 ଦିନ ବ�ବଧାନେର ଜଳେସଚନ କର� |

େମାବାଇଲ େର ପଠାଯାଉଥ�ବା ସଂ�ି� ଉପେଦଶ:

ଆସ�ା ୫ଦିନ ପାଇ ଁଜ�ିାେର ଶଖୁ �ଲା ପାଗ ରହବିାର ସ�ାବନା ରହଛିି।

ଶସ� ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ:

ଶସ� ଶସ� ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ

ମଗୁ
ମଗୁ ଓ ବିରି େର ପ� ଖାଇବା କୀଟ ଏବଂ କଳା ମ�ିୁଆ କୀଟ େହବାର ସ�ାବନା ଅଛି | ନିୟ�ଣ ପାଇ ଁଅପରା�େର
ଏକର ପିଛା 2ml profenofos 50% EC କି� �ା 2 ml quinalphos 25% EC କି� �ା 1 ml dichlorvos 76% EC ର
ମି�ଣ େ�� କର� |
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ଶସ� ଶସ� ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ

ଧାନ

ଧାନ େରାପିବାକୁ ଯାଉଥ �ବା ଚାଷୀମାେନ ଏକର ପିଛା 35 କିେଲା�ାମ DAP, 30 କିେଲା�ାମ MOP ଏବଂ 8
କିେଲା�ାମ ୟୁରିଆ �େୟାଗ କର� | ବାଲୁକା ମାଟି ପାଇ ଁେଶଷ କଦଳୀ ସମୟେର ଏକର ପିଛା 35 କିେଲା�ାମ DAP,
15 କିେଲା�ାମ MOP ଏବଂ 8 କିେଲା�ାମ ୟୁରିଆ �େୟାଗ କର� | ଜ�ି ଅଭାବୀ ମାଟିେର �ତି ତିନି ବଷ�େର ଜ�ି
ସଲେଫଟ୍ (21%) @ 10 କିେଲା�ାମ / ଏକର ବ�ବହାର କର� | 25-30 ଦିନ ପରୁୁଣା ବିହନ �ତିେରାପଣ 20 x15
େସମି ବ�ବଧାନେର କରାଯିବା ଉଚିତ, ଉ� ଅମଳ�ମ କିସମ ପାଇ ଁପାହାଡ �ତି 2-3 ଟି ବିହନ ଲଗା� |

ଉଦ�ାନକୃଷି ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ:

ଉଦ�ାନକୃଷି ଉଦ�ାନକୃଷି ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ

ଆ�� ଆ�� ରପ� ଡିଆ ଁେପାକ ପାଇ ଁବ��ମାନର ପାଣପିାଗ ପରି�ିତି ଅନୁକୂଳ | ନିୟ�ଣ କରିବା ପାଇ ଁଫସଫାମିଡନ୍
@2.5 ମି.ଲି. ଫୁଲର �ାର�ିକ ପଯ��ାୟେର େ�� କର� |

ବାଇଗଣ
ବାଇଗଣ ଏବଂ ଟମାେଟା ଫସଲେର ଧଳା ମାଛି ର ପରିଚାଳନା ପାଇ,ଁ କୀଟକୁ ଆକଷ�ତ କରିବା କରି ମାରିବା
ପାଇ ଁହଳଦିଆ ର�ର �ିକର @ 8-10 / ଏକର ବ�ବହାର କର� | କୀଟ ସଂ�ମଣର �ାଥମିକ ପଯ��ାୟେର
ନିମ-୍ଆଧାରିତ କୀଟନାଶକ 1500 PPM @ 600-ml / ଏକର 200-ଲିଟର ପାଣେିର ମିଶାଇ େ�� କର� |

ପଶ ୁପାଳନ ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ:

ପଶୁ
ପାଳନ ପଶ ୁପାଳନ ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ

ଗାଈ �ତି ୩-୪ ମାସ େର େଗାବର ପରୀ�ା କରି ଓ କୃମି ନାଶକ ଔଷଧ େଦଇ ପଶ ୁମାନ�ୁ ଅ� କୃମି ଠାରୁ ର�
କର�


