
�ା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

ନୟାଗଡ଼(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) 31.0 32.0 32.0 33.0 32.0

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

ଆେପ�ିକ ଆ��ତା I (�ତଶିତ) 42 53 56 51 48

ଆେପ�ିକ ଆ��ତା II (�ତଶିତ) 9 7 10 11 11

ପବନର େବଗ (କମିି �ତ ିଘ�ା) 5.1 5.0 4.5 5.5 6.1

ପବନର ଦଗି (ଡି�ୀ) 292 214 180 214 289

େମଘା�ନ (ଅ��ା) 2 1 0 0 0

ପାଣପିାଗ ସାରାଂଶ/ସତକ�:

ଜ�ିା େର ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ (ଶନିବାର ରୁ ବୁଧବାର) ପଯ��� ପାଗ ଶ�ୁ ରହବିାର ସ�ାବନା ଅଛି। ଦିନର ହାରାହାରି ସାେବ�ା�
ଓ ସବ�ନି� � ତାପମା�ା ଯଥା�େମ ୩୧-୩୩ ଡି�ୀ ସି. ଏବଂ ୧୩-୧୫ ଡି�ୀ ସି. ରହବିାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦିନର
ହାରାହାରି ସାେବ�ା� ଓ ସବ�ନି� � ଆ�ତା ଯଥା�େମ ୪୨-୫୬ % ଓ ୭-୧୧ % େହବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପବନର େବଗ
୪.୫-୫.୫ କିମି/ଘ ରହପିାେର। ଆସ�ା ୫ ଦିନ ପଯ��� ଆକାଶ ମଖୁ�ତଃ ନିମ�ଳ ରୁ ଆଂଶକି େମଘଆୁ ରହବିାର ସ�ାବନା
ଅଛି।

ସାଧାରଣ ଉପେଦଶ:

କୁହୁଡି ଓ କମ ତାପମା�ାରୁ ପନିପରିବାକୁ ର�ା କରିବା ପାଇ ଁସକାଳ ଓ ସ��ା ସମୟେର ଶୀତ ଦିନିଆ ପନିପରିବାେର
ହାଲୁକା ଜଳେସଚନ କର�।

େମାବାଇଲ େର ପଠାଯାଉଥ�ବା ସଂ�ି� ଉପେଦଶ:

କୁହୁଡି ଓ କମ ତାପମା�ାରୁ ପନିପରିବାକୁ ର�ା କରିବା ପାଇ ଁସକାଳ ଓ ସ��ା ସମୟେର ଶୀତ ଦିନିଆ ପନିପରିବାେର
ହାଲୁକା ଜଳେସଚନ କର�।

ଶସ� ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ:

ଶସ� ଶସ� ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ

ମଗୁ ମଗୁ ଫସଲ ବୁଣବିାର ୭ ଦିନ ଆଗରୁ �ତି କି.�ା. ବିହନକୁ ୨ �ା Vitavax power (Carboxyn+Thiram) େର
ବିେଶାଧନ କରି, ପେର ବିହନକୁ ୨୦ �ାମ ରାଇେଜାବିଅମ କ��ରେର ଉପଚାର କରି ଜମିେର ବୁଣ�।

ମଗୁ ମଗୁ ଓ ବୁଟ ଫସଲେର ଶତକଡା ୨୫ ଭାଗ ଫୁଲ ଆସିଯାଇଥ �େଲ ଜଳ �ବିଭୂତ ସାର ୧୯:୧୯:୧୯: କୁ �ତି ୧ ଲିଟର
ପାଣେିର ୮ �ା ହସିାବେର �ଥମ ଥର ଏବଂ ଛୁଇ ଁଧରିବା ସମୟେର ସମାନ ମା�ାେର �ିତୀୟ ଥର ସିଂଚନ କର�।

ମଗୁ ମଗୁ ଫସଲେର ସାେହବୀ େରାଗର �ଥମ ଅବ�ାେର ନିୟ�ଣ ପାଇ ଁ୫ ମିଲି Imidachloprid 48% FS (Gaucho
600 FS) କୁ ୫ ମିଲି ପାଣେିର ମିଶାଇ �ତି କି.�ା. ମ�ିକୁ ବିେଶାଧନ କର�।



ଶସ� ଶସ� ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ

ମଗୁ ମଗୁ ଫସଲେର ସାେହବୀ େରାଗର ପରିଚାଳନା ପାଇ ଁଆ�ା� ଗଛକୁ ଉପାଡି ନ� କରି ଦିଅ� ଏବଂ ଏକର �ତି ୨୦୦
ଲିଟର ପାଣେିର ୧୬୦ �ା Diafenthurion 50% WP ମିଶାଇ ପ� ସିଂଚନ କର�।

ମଗୁ ମଗୁ ଫସଲେର ପାଉଶଁଆି େରାଗର ନିରାକରଣ ପାଇ ଁଏକର �ତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣେିର ୮୦୦ �ା Sulphur 80%
WP କି�ା ୧୦୦ ମିଲି Penconazole 10% EC ମିଶାଇ ପ� ସିଂଚନ କର�।

ଆଖୁ
ଆଖ ୁଫସଲେର ନାଲି ଶଢା େରାଗ େହଉଛି ଏକ ମଖୁ� େରାଗ।ଏହାକୁ ନିୟ�ଣ କରିବା ପାଇ ଁଏକର �ତି ୨୦୦
ଲିଟର ପାଣେିର ୪୦୦ �ା (Mancozeb 64% + Metalaxyl-m 8%) କି�ା ୪୦୦ �ା (Carbendazim 12% +
Mancozeb 63%) WPମିଶାଇ ସିଂଚନ କର�।

ଉଦ�ାନକୃଷି ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ:

ଉଦ�ାନକୃଷି ଉଦ�ାନକୃଷି ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ

ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ଫସଲେର ମଳୂ ସଢା େରାଗ େଦଖା େଦେଲ �ତି ଲିଟର ପାଣେିର ୨ �ା. (Mancozeb +
Metalaxyl-m) ମିଶାଇ ଗଛ ମଳୂେର ସିଂଚନ କର�।

ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ଫସଲେର ତଳି ଘାରି କଟା େରାଗର ନିୟ�ଣ ପାଇ ଁ�ତି ଲିଟର ପାଣେିର ୨.୫ �ା (Mancozeb
+ Metalaxyl-m) ମିଶାଇ ତଳିର ମଳୂ ତଥା ମାଟିେର �େୟାଗ କର�।

ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ଫସଲେର ଝାଉଂଳା େରାଗର ପରିଚାଳନା ପାଇ ଁ�ତି ଲିଟର ପାଣେିର ୨ �ା Copper
oxychloride 50 WP ଓ ୦.୧ �ା Streptocyclin ମିଶାଇ ଗଛର ମଳୂେର �େୟାଗ କର�।

ଫୁଲେକାବି ଫୁଲେକାବି ଫସଲେର ଠକିିରି ପିଠଆି େପାକ (Diamond back moth)ର ନିୟ�ଣ ପାଇ ଁଏକର �ତି ୨୦୦
ଲିଟର ପାଣେିର ୮୦ ମିଲି Spinosad ମିଶାଇ ପ� ସିଂଚନ କର�।

�ಣ��� �
ଲ�ା ଫସଲେର ପ� େମାଚାର ନିୟ�ଣ ପାଇ ଁଏକର �ତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣେିର ୧୦-୧୫ ଦିନ
ବ�ବଧାନେର ୪୦୦ ମିଲି Propargite 57 EC ଏବଂ ୪୦୦ ମିଲି Fipronil 5% SC ଅଦଳ ବଦଳ କରି
ମିଶାଇ ପ� ସିଂଚନ କର�।

ଲ�ା
ଲ�ା ଫସଲେର ପ� େମାଚାର ନିୟ�ଣ ପାଇ ଁଏକର �ତି ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣେିର ୧୦-୧୫ ଦିନ
ବ�ବଧାନେର ୪୦୦ ମିଲି Propargite 57 EC ଏବଂ ୪୦୦ ମିଲି Fipronil 5% SC ଅଦଳ ବଦଳ କରି
ମିଶାଇ ପ� ସିଂଚନ କର�।

ମଷୁରୁମ ସାଇତି ରଖ�ଥ �ବା ପାଳ ଛତୁ ଚାଷର ଅବ�ବହୃତ ଗ�ୁ ନଡାକୁ ନ� ନ କରି ଏହାକୁ ଧ ��ିରି ଛତୁ ଚାଷ ପାଇ ଁ
ବ�ବହାର କର� ଯ�ାରା ନଡାର ଖ�� ଏବଂ �ମ ଲାଘବ େହବ।

ମଷୁରୁମ
ଛତୁ େବଡେର ମାଛି କି�ା ଏହାର ଶକୁ େଦଖା େଦେଲ, �ତି ଲିଟର ପାଣେିର ୧-୧.୫ ମିଲି Dichlorovos
କି�ା ୧.୫-୨ ମିଲି Malathion ମିଶାଇ େବଡର ଚାରି ପାଖେର ସିଂଚନ କର� ଏବଂ ଛତୁ ଗହୃକୁ େଗାଟିଏ
ଦିନ ପାଇ ଁବ� ରଖ�।

ମ�� ପାଳନ ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ:

ମ�� ପାଳନ ମ�� ପାଳନ ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ
ଇ�ିଆନ ମଜର
କାପ�

ଶୀତ ଦିନେର ମାଛମାନ� େଦହେର େହଉଥ �ବା ନାଲି ଘା ବା �ତ େରାଗ ପାଇ ଁଏକରକୁ ୪୦୦ ମିଲି
CIFAX ଔଷଧ ୪୦ ବାଲଟି ପାଣେିର ମିଶାଇ େପାଖରୀେର ପକା�।

କମନ କାପ� ବତ�ମାନ ମାଛ େପାଖରୀେର ଏକର �ତି ୨୦୦ େଗାଟି ଆ�ୁଠକିିଆ ଅମରୁ କାପ� ଯାଆଳଁ ଛାଡ�।

ଅନ� (ମ�ିୃକା / ଜମି ��ୁତ)ି ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ:

ଅନ� (ମ�ିୃକା /
ଜମି ��ୁତ)ି

ଅନ� (ମ�ିୃକା / ଜମି ��ୁତ)ି ନ�ି��/ବେିଶଷ ଉପେଦଶ

ଅ�ିଲ
ଇଂଗିନୀରି�

ଶ�ି ଚାଳିତ ଘାସ ବଛା ଯ� ସାହାଯ�େର ଏକ ଧାଡିେର ୩୩-୧୨୦ େସମି ପଯ��� ଲଗାଯାଇଥ �ବା
ସମ� ଫସଲେର ଘାସ ବଛା କାଯ�� କରାଯାଇପାରିବ। ଏହ ିଯ�ଟିେର ବ�ବଧାନକୁ କମ େବସୀ କରିବା
ପାଇ ଁସବିୁଧା ରହଥିାଏ। ଏଥ �େର ଘ�ାକୁ େଦଢ ଲିଟର ଇ�ନ ଖ�� ହୁଏ।


