ଧାନେର ଚକଡା େପାକ ପରିଚାଳନା ପାiଁ େକେତକ uପାେଦୟ ତଥ୍ୟ

ଚକଡା େପାକ ଚିhେି ବ କିପରି ?
ଚକଡା େପାକ େଦଖିବାକୁ iଷତ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର o 3-4 ମିଲିମିଟର ଲମ୍ଵା |
ପୂଣର୍ାଙ୍ଗ aବsାେର eମାେନ uଭୟ ଲମ୍ଵା o େଛାଟ େଡଣାଯୁk େହାiଥାnି |
aନୁ କୂଳ ପାଗେର ବିେଶଷ ଭାବେର େଛାଟ େଡଣାଯୁk େଦଖାଯାnି o aତି
ଶୀଘ୍ର ବଂଶ ବିsାର କରିଥାnି | ସାଧାରଣତଃ uଭୟ ପୂଣର୍ାଙ୍ଗ o aଭର୍କ
କୀଟଗୁଡକ
ି ଧାନ ବୁ ଦାର ମୂଳଭାଗେର େମଞ୍ଚା େମଞ୍ଚା େହାi ଲାଗିଥାnି |

ଚକଡା େପାକ କିପରି ବୃ dି ପାe ?
ଠିଆ ପାଣି, aତ୍ୟ କ ଜବkାରଜାନ ସାରା pେୟାଗ o a କ ଘଞ୍ଚ ଧାନ ବା େktେର eମାେନ ଶୀଘ୍ର ବଢିଥାnି | ବଷର୍ାଦିେନ
aତ୍ୟ କ ଆdତା ସହ ଦିନର ତାପମାtା 28-30° େସଲସିୟସ େହାi େଲ eହି େପାକର ବଂଶ ବିsାର ପାiଁ aନୁ କୁଳ
େହାiଥାe o ଧାନ ଫସଲ a କ kତିgs େହାiଥାe |
kତିର ଲkଣ
uଭୟ aଭର୍କ o ପୂଣର୍ାଙ୍ଗ କୀଟ ଫସଲ େଦହରୁ ରସ େଶାଷି ଖାiବା
dାରା ଗଛ ସୁଖୀ ମରିଯାe | ଯାହାକୁ ‘ହପରବଣ୍ଣର୍’ ବା ‘ଗୁଣ୍ଡିjଳନ’
କୁ ହାଯାe | ସାଧାରଣତଃ e pକାର ଲkଣ ଚକଡା ଚକଡା େହାi
ଧାନ ବିଲେର େଦଖାଯାe o all ସମୟ ମ େର ସmୂଣର୍ କିଆରୀକୁ
ମାଡିଯାe | eହା dାରା ସମୟ ସମୟେର ଫସଲ ସmୂଣର୍ ନଷ୍ଟ େହବାର
ସmାବନା ଥାe |

ଚକଡା େପାକ ପରିଚାଳନା କରିେବ କିପରି?
1) ଆkାn କିଆରୀରୁ ଠିଆପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରnୁ |
2) ଫସଲ ଯଦି kୀର େଢାକିବା aବsାେର ଥାi େତେବ aଦଳବଦଳ କରି ଜଳେସଚନ କରnୁ |
3) pତି 6 ଫୁ ଟ anରେର କnି ପାହି ତିଆରି କରିଦa
ି nୁ | eହା dାରା ବୁ ଦା ମୂଳକୁ ଆେଲାକ o ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ସହଜ
େହାiଥାe o କୀଟନାଶକ pେୟାଗ କରିବା ସୁବଧ
ି ା େହାiଥାe |
4) ନିମ୍ନଲିଖିତ aନୁ େମାଦିତ କୀଟନାଶକକୁ ଦିଆଯାi ବା ସାରଣୀ aନୁ ସାେର pେୟାଗ କେଲ ଚକଡା େପାକ ସହଜେର
ନିୟntଣ କରାଯାi ପାରିବ –

eକର pତି ସkୀୟ ତtର ମାtା
k.
ସଂ.
1

କୀଟନାଶକର ନାମ

eକର pତି କୀଟନାଶକ dବଣ
ହsଚାଳିତ

ସିଞ୍ଚନ ଶkିଚାଳିତ

ଜnt

ଜnt

94 gାମ

200 ଲିଟର

70 ଲିଟର

େଫ୍ଲାନିକାମାiଡ 50% 60 gାମ

200 ଲିଟର

70 ଲିଟର

200 ଲିଟର

70 ଲିଟର

200 ଲିଟର

70 ଲିଟର

ଟ୍ରାiଫ୍ଲମିୁ େଜାପ୍ୟରିମ 10

ସିଞ୍ଚନ

eସ।ସି (େପକ୍ଶାେଲାନ)
2
3
4

ଡବ୍ଲ.ପି
ୁ (uଲାଲା)

ଡାiେନାଟିଫୁ୍ୟରନ

80 gାମ

50% ଡବ୍ଲ.ଜି
ୁ (oସୀନ)

ପାiେମେଟ୍ରାଜିନ 50% 120 gାମ
ଡବ୍ଲ.ଜି
ୁ (େଚସ୍)

5) ସିଞ୍ଚନ ସମୟେର େs୍ରୟରର େନାଜଲକୁ ବୁ ଦା ମୂଳକୁ େଦଖାi ସିଞ୍ଚନ କରnୁ େଯପରିକି େପାକକୁ ଡକ
ି କୀଟନାଶକ
ସଂsଶର୍େର ଆସି ମୃତୁ୍ୟ ବରଣ କରିେବ |
6) ଦରକାର ପଡିେଲ 10 ଦିନ anରେର କୀଟନାଶକ ପରିବତର୍ନ କରି ସିଞ୍ଚନ କରnୁ | aଥର୍ାତ eକା ଔଷଧ କୁ dିତୀୟ ବାର
ସିଞ୍ଚନ କରnୁ ନାହ |
7) କୀଟନାଶକ pେୟାଗ ସମୟେର ସତକର୍ତା ବି aବଲମ୍ଵନ କରnୁ |
େକuଁ କିଆରୀେର କୀଟନାଶକ pେୟାଗ କରିେବ ?
ଧାନ ଫସଲ kୀର େଢାକିବା ବା eହାର ପୂବର୍ାବsାେର େଲ eବଂ ବୁ ଦା pତି 10ଟି କିମ୍ଵା ତା ଠାରୁ a କ ପୂଣର୍ାଙ୍ଗ େପାକ
େଦଖାେଦେଲ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିଚାଳନା ପdତି aବଲମ୍ଵନ କରnୁ |
କଣ କରିେବ ନାହ
1) େଗାଟିe କୀଟନାଶକକୁ ବାରମ୍ଵାର ବ୍ୟବହାର କରnୁ ନାହ |
2) ଧାନ aମଳ uପେଯାଗୀ େହାi େଲ କୀଟନାଶକ pେୟାଗ କରnୁ ନାହ |
3) eକା କ କୀଟନାଶକକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି pେୟାଗ କରnୁ ନାହ |
4) ବିନା aନୁ େମାଦିତ କୀଟନାଶକ ଆେଦୗ pେୟାଗ କରnୁ ନାହ |
5) ଚକଡା େପାକ ସଂkମିତ ଜମିେର ଯବkାରଜାନ ଜାତୀୟ ସାର pେୟାଗ କରnୁ ନାହ |
6) ସିେnଟିକ ପାiରିଥ୍ରeଡ (ସାiପରେମ ୍ରନ), େkାେରାପାiରିଫସ, କୁ ୍ୟନାଲଫସ, ମିଥାiଲ ପାରା aନ ଆଦି
କୀଟନାଶକ pେୟାଗ କରnୁ ନାହ |

ଆkାn ଫସଲକୁ ନିଆଁ ଲଗାnୁ ନାହ
ଆkାn ଫସଲ କୁ ନିଆଁ ଲଗାiବା dାରା ନିମ୍ନଲିଖିତ aସୁବଧ
ି ା ହୁ e |
1) ଫସଲ େପାଡିବା dାରା େଡଣାଯୁk ମାଈ ଚକଡା େପାକ ପାଖ ଫସଲକୁ uଡିଯାi kତିର ପରିମାଣ ବୃ dି କରିବାର
ସmାବନା ଥାe |
2) ଫସଲ େପାଡିବା dାରା ଜମିର ଆdତା hାସ ପାe ଫଳେର ରବିଚାଷ ବାଧାpାp େହବାର ସmାବନା ରହିଛ ି |
3) ନିଆଁ dାରା uପକାରୀ କୀଟ o ବୁ ଢଆ
ି ଣୀ ମାରିଯାଆnି, ଯdାରା ପରବତର୍ୀ ଫସଲେର କୀଟ ପାଦର୍ୁଭାବ aତ୍ୟ କ ମାtାେର
େଦଖା ଯିବାର ସମଭାବନ ଥାe |
4) eହା dାରା ମାଟିର େଜୖବକ
ି aଂଶ hାସ ପାi uବର୍ରତା କମିଯାe | ଫଳେର ପରବtର୍ୀ ଫସଲେର a କ ପରିମାଣର
ସାରା pେୟାଗ କରିବା ଦରକାର ପେଡ |
5) eହା dାରା aଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ନିଗର୍ତ େହାi ପରିେବଶ pଦୂ ଷଣ ହୁ e o ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପାଖିମାନଙ୍କ uପେର କୁ pଭାବ
ପକାe |

