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    ସପ୍ତାହ  - 05              ତାଯିଖ- 03.02.23 

ାଣିାଗ ବିତି୍ତକ କୃଷି ଉମେଶ -ମକନୁ୍ଦଝଯ ଜିଲ୍ଲା ନିଭମେ 

ଆସୋ ାଞ୍ଚ େିନମଯ   ଫଷଷା ମହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ନାହି ିଁ । ଫନଯ ମଫଗ  5-7 କି॰ ଭି ॰ ମଫାହିଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଅଛି। 

ଏହି ସଭୟମଯ ସଫଷାଧକି ତାଭାତ୍ରା  29-31 ଡିଗ୍ରୀ ମସରସିଅସ ଓ ସଫଷନିମ୍ ନ ତାଭାତ୍ରା  11-13 ଡିଗ୍ରୀ ମସରସିଅସ 

ଯହିଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଅଛି।  

କୃଷି ଯାଭଶଷ – 

ଯଫି ନସଷଯୀ ଧାନ ାଇ ିଁ – 

ନସଷଯୀ ତି ମଘଯା ପ୍ରସୁ୍ତତି କାଭ ସାଯି େିଅନ୍ତୁ, ଧାନ କସିଭ- ଖଣ୍ଡଗିଯୀ,ନଫୀନ,ରରାଟ, MTU-୧୦୧୦, ୧୦ ମଡସିଭାର  ଜାଗା 

ମଯ ୪୦ ଗାଣଡୁ୍ଆ ଶଢା ମଗାଫଯ ଖତ ,୧୨ କି ଗ୍ରାଭ ଏସ ଏସ ି ୨ କି ଗ୍ରାଭ ଏଭ ଓ ି େିଅନ୍ତୁ  

ଧାନ ମଯାଇଫା-୪ ଯୁ ୫ ତ୍ର ମହମର ଧାନ କୁ ଋଅନ୍ତୁ, ମଶଷ ଜଭି ପ୍ରସୁ୍ତତ ମଫମ , ୮ କି ଗ୍ରାଭ ମଫକ୍ଷଯଜନ, ୧୬ କି ଗ୍ରାଭ 

ପସ୍ଫଯସ , ୧୬ କି ଗ୍ରାଭ ଟାଶ େିଅନ୍ତୁ  

ଖରାଟିଆ  ବାଦାମ- ଏହି ସଭୟମଯ ଫାୋଭ ରଗାଇ ାଯିମଫ , କିସଭ – ସଭ୍ତୃ ି(OG 52-1),ପ୍ରଗତ ି , ICGS-44, 

TAG-24, TG-3, TMV-2 ଏଫଂ  TG 38, ଏକଯ ପ୍ରତ ି 60 କି. ଗ୍ରାଭ ଭଞି୍ଜ ନିଅନ୍ତୁ , ଭଞି୍ଜ କୁ 1.5 ଗ୍ରାଭ Carbendazim 

କିମ୍ବା 3 ଗ୍ରାଭ Thiram ଦ୍ଵାଯା ଫିମଶାଧନ କଯନ୍ତୁ , ୮ କି ଗ୍ରାଭ ମଫକ୍ଷଯଜନ, ୧୬ କ ିଗ୍ରାଭ ଏସଏସି , ୧୬ କ ିଗ୍ରାଭ ଏଭ ଓ 

ି  େିଅନ୍ତୁ , ଧାଡି କୁ ଧାଡି 25-30 x 10 ମସ . ଭି ଫୟଫଧାନ ମଯ ଫୁଣନ୍ତୁ ।  

ପନପିରିବା -  

ବାଇଗଣ – ଫାଇଗଣ ମଯ ପ ଏଫଂ କାଣ୍ଡ ଫିନ୍ଧା ମଯାଗ ମେଖା ମେମର ଏକଯ ପ୍ରତି 200 ରିଟଯ ାଣମିଯ 60 ଭି . 

ରି Coragen 20 SC ଭିଶାଇ ସିଂଚନ କଯନ୍ତୁ , ଫାଇଗଣ ମଯ ଝା ଉଂା ମଯାଗ ମେଖା ମେମର 200 ରିଟଯ ାଣମିଯ 

20 ଗ୍ରାଭ Streptocyclin ମଚଯ ଭୂ ମଯ େିଅନ୍ତୁ ।  

ବ୍ରାବ୍ ାଲି – ମହକ୍ଟଯ ପ୍ରତି 300 ଗ୍ରାଭ ଭଞି୍ଜ ନିଅନ୍ତୁ । ନଯମସଯି ମଫଡ଼ ମଯ ଭଞି୍ଜ ଫୁଣନ୍ତୁ ଏଫଂ ଗଛ 4-5 ତ୍ର 

ମହମର କିମ୍ବା 25-30 େିନ ମହାଇଗମର ଭଖୁୟ ଜଭି ମଯ ରଗାନ୍ତୁ , 40-45 ମସ . ଭି ଫୟଫଧାନ ମଯ ଗଛ  ରଗାନ୍ତୁ ।  

ଲଙ୍କା ଏବଂ  ୟାପସି ମ - ରଙ୍କା ଏଫଂ କୟାସିକଭ ମଯ ତ୍ର ମଭାଡା ମଯାଗ ମେଖା ମେମର ଏକଯ ପ୍ରତି 200 

ରିଟଯ ାଣମିଯ 200 ଭି . ରି Dimethoate 30 EC ଭିଶାଇ ସିଂଚନ କଯନ୍ତୁ , ଭାଇଟ୍ ସ  ାଇ ିଁ ଏକଯ ପ୍ରତ ି200 ରିଟଯ 

ାଣମିଯ 500 ଭି . ରି Dicofol 18.5EC  ଭିଶାଇ ସିଂଚନ କଯନ୍ତୁ। 

 



ପିଆଜ- ିଆଜ କୁ  ଭଖୁୟ ଜଭି ମଯ ରଗାନ୍ତୁ , ଭଖୁୟ ଜଭି ପ୍ରସୁ୍ତତ ିାଇ ିଁ ଏକଯ ପ୍ରତ ି10 ଟନ ଶଢା ମଗାଫଯ ଖତ 

ନିଅନ୍ତୁ ଏଫଂ ଧା ିମ୍ପଡିୁ ଯୁ ଯକ୍ଷା ାଇଫା ାଇ ିଁ 10 କି . ଗ୍ରାଭ Chloropyriphos କାନ୍ତୁ ।  ିଆଜ କୁ 15 x 

10 ସିଏଭ ଫୟଫଧାନ ମଯ ରାଗନ୍ତୁ ,  ମଯାଇଫା ସଭୟମଯ ୨୪ କି॰ ଗ୍ରାଭ N, ,୫୦  କି॰ ଗ୍ରାଭ p ଏଫଂ ୫୦ କି॰ 

ଗ୍ରାଭ k2o  େିଅନ୍ତୁ , ମଯାଇଫା ମଯ େଯକାଯ ହିସାଫ ମଯ ଜ ମସଚନ ଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯନ୍ତୁ ,  

 

 

 

 

 


