
 

ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ମମୌସମ ମସବା  
ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବଭିାଗ, ଏ.ଏମ.ଏଫ.ୟୁ. –ମସମିଳଗୁିଡା  

ଓଡ଼ଶିା କୃଷି ଓ ମବୈଷୟିକ ବଶି୍ୱବଦି୍ୟାଳୟ  
ଆଞ୍ଚଳକି ଗମବଷଣା ଓ ମବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନମକୌଶଳ ପ୍ରସାରଣ ମକନ୍ଦ୍ର  

ମସମିଳଗୁିଡା, ପି. ବ.ି-୧୦, ସୁନାମବଡା, ମକାରାପୁଟ,ଓଡ଼ଶିା- ୭୬୩୦୦୨ 
 

ସପ୍ତାହ କ୍ର.ସଂ.- ୦୫                               ପାଣିପାଗ ଜନତି କୃଷି ଉପମଦ୍ଶ                 ତାରିଖ – ୦୩.୦୨.୨୦୨୩ 
ଜଲି୍ଲା- ମକାରାପୁଟ (ଇଷ୍ଟନନ ଘାଟ ହାଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଜାନ ଏବଂ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟନନ ଘାଟ ମଜାନ) 

ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ନିର (୦୪.୦୨.୨୦୨୩ ଠାରୁ ୦୮.୦୨.୨୦୨୩) ପାଣିପାଗର ପୂବନାନୁମାନ 
(ଏମ.ସି., ଆଇ.ଏମ.ଡ.ି, ଭୁବମନଶ୍ୱର ଅନୁଯାୟୀ) 

  ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ନିମର ପରିଷ୍କାର ରୁ ମୁଖୟତଃ ପରିଷ୍କାର ପାଗ ରହବି ଏବଂ ବଷନା ମହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ନି ମଧ୍ୟମର 
ସବନାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୦ ରୁ ୩୧ ଡଗି୍ରୀ ମସ. ଏବଂ ସବନନମିନ ତାପମାତ୍ରା ୧୧ ରୁ ୧୨ ଡଗି୍ରୀ ମସ. ରହବିାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛ।ି ସବନାଧିକ ଏବଂ 
ସବନନମିନ ଆମପକି୍ଷକ ଆର୍ଦ୍ନତା ଯଥାକ୍ରମମ ଶତକଡ଼ା ୩୬ ରୁ ୫୨ ଭାଗ ଏବଂ ୧୧ ରୁ ୧୪ ଭାଗ ରହବିାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛ।ି 

ତାରିଖ  
ବୃଷି୍ଟପାତ 
(ମି.ମି.) 

ସବନାଧିକତାପ
ମାତ୍ରା (ଡଗି୍ରୀ 

ମସ.) 

ସବନନମିନ 
ତାପମାତ୍ରା 

(ଡଗି୍ରୀ ମସ.) 

ମମଘାଛନ୍ନ 

ସବନାଧିକ 
ଆର୍ଦ୍ନତା 
(%) 

ସବନନମିନ
ଆର୍ଦ୍ନତା 
(%) 

ପବନର ମବଗ 
(କ.ିମି./ଘଣ୍ଟା) 

ପବନର ଦ୍ଗି 
(ଡଗି୍ରୀ) 

୦୪.୦୨.୨୦୨୩ ୦ ୩୧ ୧୧ ୨ ୫୨ ୧୪ ୬ ୧୯୭ 
୦୫.୦୨.୨୦୨୩ ୦ ୩୦ ୧୧ ୦ ୪୮ ୧୧ ୬ ୨୦୨ 
୦୬.୦୨.୨୦୨୩ ୦ ୩୦ ୧୧ ୦ ୫୨ ୧୨ ୫ ୨୦୨ 
୦୭.୦୨.୨୦୨୩ ୦ ୩୧ ୧୨ ୦ ୩୬ ୧୨ ୬ ୨୦୮ 
୦୮.୦୨.୨୦୨୩ ୦ ୩୧ ୧୨ ୧ ୩୭ ୧୨ ୬ ୨୦୫ 

ପାଣିପାଗ ଭିତି୍ତକ କୃଷି ଉପମଦ୍ଶ 
ସାଧାରଣ: 

 ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦ୍ନିମର ବଷନା ମହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏବଂ ଶୁଖିଲ୍ା ପାଗ ରହବି ମତଣୁ ଫସଲ୍ ଜମିମର ଆବଶୟକତା 
ଅନୁଯାୟୀ ଜଳମସଚନ କରନୁ୍ତ । 

 ଖରିଫ ଫସଲ୍ର ଅବମଶଷ ଜଳାନୁ୍ତ ନାହିଁ । ଏହା ପରିମବଶ ପ୍ରଦୁ୍ଷଣ  କରିବା ସହତି ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତ ିପହଞ୍ଚାଇ 
ଥାଏ । 

 

ଗତ ଚାରି ଦ୍ନିର ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା 
ତାରିଖ  ୩୦.୦୧.୨୦୨୩ ୩୧.୦୧.୨୦୨୩ ୦୧.୦୨.୨୦୨୩ ୦୨.୦୨.୨୦୨୩ 
ବୃଷି୍ଟପାତ (ମି.ମି.) ୦ ୦ ୦ ୦ 
ସବନାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (ଡଗି୍ରୀ ମସ.) ୩୦ ୩୧ ୩୧ ୩୧ 
ସବନନମିନ ତାପମାତ୍ରା (ଡଗି୍ରୀ ମସ.) ୧୨ ୧୪ ୧୪ ୧୪ 



 
ଧାନ: 

 ତଳଘିରାମର ସପ୍ତାହକୁ ଦୁ୍ଇ ଥର ସ୍ୱଲ୍ପ ମାତ୍ରାମର ଜଳମସଚନ କରନୁ୍ତ । ଧାନ ତଳି ୪ ରୁ ୫ ପତ୍ରର ମହାଇଗମଲ୍ ରୁଆକାମ 
କରନୁ୍ତ । 

 ଧାନ ତଳଘିରାମର ମହଷିା ମରାଗ ମଦ୍ଖାମଦ୍ଇପାମର, ଦ୍ମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ ି ଲି୍ଟର ପାଣିମର ୦.୪ ଗ୍ରାମ୍ 
ମଟବୁମକାନାମଜାଲ୍ ୫୦% + ଟ୍ରାଇଫଲକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରବନି୍ ୨୫% ଡବଲ.ୁଜ.ି ମିଶାଇ ସଞି୍ଚନ କରନୁ୍ତ। 

 ରୁଆ ଧାନ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୪.୫ କ.ିଗ୍ରା. ୟୁରିଆ, ୪୪ କ.ିଗ୍ରା. ଡ.ିଏ.ପି. ଏବଂ ୨୨ କ.ିଗ୍ରା. ଏମ୍.ଓ.ପି. ମଶଷଥର 
କାଦୁ୍ଅ କରିବା ସମୟମର ମଳୂସାର ଭାମବ ପ୍ରମୟାଗ କରନୁ୍ତ ।    

ମକା: 
 ରବ ିମକା ଜମିମର ଫଲ୍ ଆମି ଓମନ ମପାକ ମଦ୍ଖାମଦ୍ଇପାମର, ଏହାର ଦ୍ମନ ପାଇଁ ପ୍ରତ ିଲି୍ଟର ପାଣିମର ୦.୪ ଗ୍ରାମ୍ 

ଏମାମମକିିନ୍ ମବମଜାଏଟ୍ ୫% ଏସ୍.ଜ.ି କମିବା ୦.୪ ମି.ଲି୍. ମକଲାରାନିରାନଲିି୍ମପ୍ରାଲ୍ ୧୮.୫% ଏସ୍.ସ.ି ମିଶାଇ ସଞି୍ଚନ 
କରନୁ୍ତ ।   

 ମଫବୃଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟମର ଖରାଟଆି ମକା ବୁଣିବା କାମ ପୂରା କରନୁ୍ତ ।  ଏକର ପିଛା ୬ କ.ିଗ୍ରା. ମଜି ଧାରୀକୁ 

ଧାଡ଼ ି୬୦ ମସ.ମ.ି ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ ୨୦ ମସ.ମି. ବୟାବଧାନମର ବୁନନୁ୍ତ । ଲ୍ଗାଇବାମବମଳ ଏକର ପିଛା ୩୫ କ.ିଗ୍ରା. 
ଡ.ିଏ.ପି., ୪ କ.ିଗ୍ରା. ୟୁରିଆ ଓ ୨୭ କ.ିଗ୍ରା. ପଟାସ ସାର ମୂଳସାର ଭାମବ ପ୍ରମୟାଗ କରନୁ୍ତ । ଘାସ ଦ୍ମନ କରିବା ପାଇଁ 
ଏକର ପ୍ରତ ି୮୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଏଟ୍ରାଜନି୍ ୫୦% ଡବଲ.ୁପି. ୨୦୦ ଲି୍ଟର ପାଣିମର ମିଶାଇ ମକା ବୁଣିବାର ୩ ଦ୍ନି ମଧ୍ୟମର 

ସଞି୍ଚନ କରନୁ୍ତ । 
ଚନିାବାଦ୍ାମ: 

 ରବ ିଚନିାବାଦ୍ାମ ଫସଲ୍ମର ଧୂଆଁ ପତ୍ର ମଗାଟମିପାକ ମଦ୍ଖାମଦ୍ବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛ,ି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ ିଲି୍ଟର 
ପାଣିମର ୦.୩ ମି.ଲି୍. ଥାମୟାମମମଥାସ୍କାମ୍ ୧୨.୬% + ଳାମବଡା-ସାଇହମଲ୍ାଥ୍ରିନ୍ ୯.୫% ମଜଟ୍.ସ.ି କମିବା ୨ ମି.ଲି୍. 
ମପ୍ରାମଫମନାଫସ୍ ୫୦% ଇ.ସ.ି ମିଶାଇ ସଞି୍ଚନ କରନୁ୍ତ । 

 ରବ ିଚନିାବାଦ୍ାମ ଜମିମର ଗଜା ଓ କାଣତସଢା ମରାଗ ମଦ୍ଖାମଦ୍ଇପାମର, ଦ୍ମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ ିଲି୍ଟର ପାଣିମର ୨ 
ଗ୍ରାମ୍ ମମଟାଲ୍ାକ୍ସିଲ୍ ୮% + ମାମକାମଜବ୍ ୬୪% ଡବଲ.ୁପି. ଅଥବା ୧.୫ ଗ୍ରାମ୍ କାମବନଣ୍ଡାଜମି୍ ୫୦% ଡବଲ.ୁପି. ମିଶାଇ 
ଗଛ ମଳୂକୁ ସଞି୍ଚନ କରନୁ୍ତ ।  

 ଖରାଟଆି ଚନିାବାଦ୍ାମ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସୁ୍ତତ ିଏବଂ ବୁଣିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରନୁ୍ତ ।  ଏକର ପିଛା ୫୦ କ.ିଗ୍ରା. ମଜି ଧାରୀକୁ 
ଧାଡ଼ ି୨୫ ମସ.ମି. ଏବଂ ଗଛକୁ ଗଛ ୧୦ ମସ.ମି. ବୟାବଧାନମର ବୁଣନୁ୍ତ । ଲ୍ଗାଇବାମବମଳ ଏକର ପିଛା ୩୫ କ.ିଗ୍ରା. 
ଡ.ିଏ.ପି., ୪ କ.ିଗ୍ରା. ୟୁରିଆ ଓ ୨୭ କ.ିଗ୍ରା. ପଟାସ ସାର ସହତି ୧୦ କ.ିଗ୍ରା ଜକି ସଲ୍ମଫଟ ଏବଂ ୪ କ.ିଗ୍ରା ମବାରାକ୍ସକୁ  
ମଳୂସାର ଭାମବ ପ୍ରମୟାଗ କରନୁ୍ତ । ପ୍ରତ ି କ.ିଗ୍ରା. ବହିନକୁ ବୁଣିବାର ଆଗରୁ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍  ଟ୍ରାଇମକାଡାମନା 
ହାଜଆିନାମ/ଭିରିମଡ କମିବା ୩ ଗ୍ରାମ୍ କାମବନାକ୍ସିନ୍ ୩୭.୫% + ଥ୍ରରାମ୍ ୩୭.୫% ଡ.ିଏସ୍. ଦ୍ଵାରା ମଜି ବମିଶାଧନ 
କରନୁ୍ତ । 

ମସାରିଷ/ମତାରିଆ: 
 ଜମିମର ଜଉ ମପାକ ମଦ୍ଖାମଦ୍ଇପାମର, ଦ୍ମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ ି ଲି୍ଟର ପାଣିମର ୧.୫ ମି.ଲି୍. ଡାଇମମମଥାଏଟ୍ 

୩୦% ଇ.ସ.ି କମିବା ୦.୩  ମି.ଲି୍. ଇମିଡାମଳାପି୍ରଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ୍.ଏଲ୍. ମିଶାଇ ସଞି୍ଚନ କରନୁ୍ତ ।  
 
 
 



 
ଫୁଲ୍ମକାବ:ି  

 ଫୁଲ୍ମକାବ ିଜମିମର ଠକିରିି ପିଠଆି ମପାକ ମଦ୍ଖାମଦ୍ଇପାମର, ମଦ୍ଖାଗମଲ୍ ଦ୍ମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ ିଲି୍ଟର ପାଣିମର 
୦.୫ ମି.ଲି୍. ଏଜାଡରିକିିନ୍ ୫% ଡବଲ/ୁଡବଲ ୁକମିବା ୦.୪  ଗ୍ରାମ୍ ଏମାମମକିିନ୍ ମବମଜାଏଟ୍ ୫% ଏସ୍.ଜ.ି ମିଶାଇ ସଞି୍ଚନ 
କରନୁ୍ତ ।  

ବାଇଗଣ: 
 ବାଇଗଣ ଫସଲ୍ମର କାଣ୍ଡ ଓ ଫଳ ବନି୍ଧା ମପାକ ମଦ୍ଖାମଦ୍ଇପାମର ଦ୍ମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ ିଲି୍ଟର ପାଣିମର ୩ ମି.ଲି୍. 

ଏଜାଡରିକିିନ୍ ୧% ଇ.ସ.ି କମିବା ୦.୪ ଗ୍ରାମ୍ ଏମାମମକିିନ୍ ମବମଜାଏଟ୍ ୫% ଏସ୍.ଜ.ି ମିଶାଇ ସଞି୍ଚନ କରନୁ୍ତ ।  
ଟମାମଟା: 

 ଜମିମର ଧଳାମାଛ ିଏବଂ ଜଉମପାକ ମଦ୍ଖାମଦ୍ଇପାମର, ଏହାର ଦ୍ମନ ପାଇଁ ପ୍ରତ ି୧୫ ଲି୍ଟର ପାଣିମର ୩.୭୫ ମି.ଲି୍. 
ଥାମୟାମମମଥାକ୍ସାମ୍ ୧୨.୬% + ଲ୍ାମଡା ସାଇମହମଲ୍ାଥୃନ୍ ୯.୪% ମଜଟ୍.ସ.ି କମିବା ୭.୫ ମି.ଲି୍. ଏଜାଡରିାଚିିନ୍ ୫% 
ଇ.ସ.ି ମିଶାଇ ସଞି୍ଚନ କରନୁ୍ତ । 

ମଭଣି୍ଡ: 
 ଫଳ ବନି୍ଧା ମପାକ ଦ୍ମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ ିଲି୍ଟର ପାଣିମର ୫ ମି.ଲି୍. ନମିବ ଜାତୀୟ କୀଟନାଶକ (୩୦୦ ପି.ପି.ଏମ୍.) 

ସଞି୍ଚନ କରନୁ୍ତ । ପରବତ୍ତନୀ ପଯନୟାୟମର ସ୍ପମିନାସାଦ୍ ୪୫% ଏସ୍.ସ.ି ପ୍ରତ ି ଲି୍ଟର ପାଣିମର ୦.୪ ମି.ଲି୍. ହସିାବମର 
ମିଶାଇ ସଞି୍ଚନ କରନୁ୍ତ ।  

ଲ୍କାମରିଚ:  
 ଲ୍କା ଫସଲ୍ମର ଫଳସଢା ମରାଗ ମଦ୍ଖାମଦ୍ଇପାମର, ଦ୍ମନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ ି ଲି୍ଟର ପାଣିମର ୧ ମି.ଲି୍. 

ଏମଜାକ୍ସିମଷ୍ଟ୍ରାବନି୍ ୨୩% ଏସ୍.ସ.ି କମିବା ୧ ମି.ଲି୍. ମଟବୁମକାନାମଜାଲ୍ ୨୫.୯% ଇ.ସ.ି ମିଶାଇ ସଞି୍ଚନ କରନୁ୍ତ । 
 
ବମିଶଷର୍ଦ୍ଷ୍ଟବୟ: ଆବଶୟକ ସହାୟତା ଏବଂ ସୂଚନା ପାଇଁ ନକିଟବତନୀ କୃଷି ବଜି୍ଞାନ ମକନ୍ଦ୍ର ମବୈଜ୍ଞାନକି ଓ ରାଜୟର କୃଷି 
ଅଧିକାରୀ/ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସହତି ସମ୍ପକନ କରନୁ୍ତ। 

  
ଡଃ.ପଶନୁରାମ ଶଅିଳ 

(ମନାଡାଲ୍ ଅଫିସର, ଜ.ିମକ.ଏମ୍.ଏସ୍.,ମସମିଳିଗୁଡା) 
 


