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ଧାନ ଫସଲର୍ର ମାଟଆିଗୁଣି୍ଡ ର୍ ାକ ବା ଚକଡା ର୍ ାକର  ରିଚାଳନା 
  ଖରିଫ ଧାନରର ସାଧାରଣତଃ ରସରଟେମ୍ବରରୁ ଅର୍ୋବର ମ୍ାସରର ଏହ ିରଟା୍ ରେଖାଯାଏ । ତାଟମ୍ାତ୍ରା 
୨୮-୩୦ଡିଗ୍ରୀ ରସଲସିୟସ ଓ ମ୍ଧ୍ୟମ୍ ଧରଣର ବର୍ଷା ତଥା ଅଧି୍ ଆର୍ଦ୍ଷତା ରହରିଲ ଏହ ିରଟା୍ ଅଧି୍ ଲାରେ । 
ଅଧି୍ ଟବନ ରହରଲ ରୋଟଏି ବଲିରୁ ଅନୟ ବଲି୍ୁ ମ୍ାଟଆିେୁଣି୍ଡ ରଟା୍ ସହଜରର ଯାଇଟାରର । 
ଚହି୍ନଟ ଲକ୍ଷଣ : 
  ଟୂଣଷାଙ୍ଗ ୍ୀଟେୁଡି୍  ମ୍ାଟଆି ରଙ୍ଗର ଏବଂ ର ାଟ ଓ 
ଲାମ୍ବା ରଡଣିଆ ରହାଇଥାଆନ୍ତ ି। ୍ୀଟର ଅର୍ଷ୍େୁଡି୍ ର ରଙ୍ଗ ମ୍ଧ୍ୟ 
ମ୍ାଟଆି ରହାଇଥାଏ ।  ସାଧାରଣତଃ ଉର୍ୟ ଟୂଣଷାଙ୍ଗ ଓ ଅର୍ଷ୍ 
୍ୀଟେୁଡି୍  ଧାନବୁୋର ମ୍ୂଳ ର୍ାେରର ରମ୍ଞ୍ଚା ରମ୍ଞ୍ଚା ରହାଇ 
ଲାେିଥାନ୍ତ ି। 
 

 

କ୍ଷତରି ଲକ୍ଷଣ 
  ଟୂଣଷାଙ୍ଗ ଓ ଅର୍ଷ୍ ୍ ୀଟେୁଡି୍  ଧାନ େ ରୁ ରସ ରୋର୍ି ଖାଆନ୍ତ ିଓ ବରିେର୍ େତେିୀଳ ନୁହଁନ୍ତ ି। ସାଧାରଣତଃ 
ଧାନ ୍ ିଆରୀରର ମ୍ଧ୍ୟ ର୍ାେରୁ ଏହ ିରଟା୍ ଆକ୍ରମ୍ଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହ ିରଟା୍ଦ୍ଵାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଧାନ େ ର ଟତ୍ରେୁଡି୍  
ହଳେଆି ରହାଇଯାଏ ।  
େ  ଉଟରର ଏହ ିରଟା୍େୁଡି୍  ମ୍ଧୁ େିେିର ତୟାେ ୍ରନ୍ତ ିଓ ଧାନ 
େ  ମ୍ୂଳରୁ ରସ ରୋର୍ି ଖାଇଯାଆନ୍ତ,ି  ଫଳରର େ  େଖୁି 
ମ୍ରିଯାଏ । ୍ିଆରୀରର ଚ୍ଡା ଚ୍ଡା ରହାଇ ଧାନ େ  
ମ୍ରିଯାଏ । ଏହା୍ୁ େୁଣି୍ଡଆ ଜ୍ଵଳନ (Hopper burn) 
୍ୁହାଯାଏ । କ୍ରରମ୍ ଧାନ ୍ ିଆରୀର ମ୍ଧ୍ୟ ଅଂେରୁ ଏହା ହଡି ଟଯଷୟନ୍ତ 
ମ୍ାଡ ି ଆରସ ଓ େୂରରୁ ସମ୍ୁୋୟ ୍ିଆରୀଟ ି ରଟାଡିେଲା ର୍ଳ ି
ରେଖାଯାଏ ।  
 

 

କ’ଣ କରିର୍ବ  
୧) ସୁବଧିା ଥିରଲ ୍ିଆରୀରୁ ଜଳ ନଷି୍କାସନ ୍ରନୁ୍ତ ଓ େର୍ାର ଟଡରିଲ ଟୁନବଷାର ଟାଣି ର୍ରି େଅିନୁ୍ତ । 
୨) ପ୍ରତ ି୬ ଫୁଟ ଅନ୍ତରରର ୍ନ୍ଦ/ିଟାହ ିତଆିରି ୍ରି େଅିନୁ୍ତ । ଏହାଦ୍ଵାରା ବୁୋ ମ୍ୂଳ୍ୁ ସୂଯଷୟ ଆରଲା୍ ଓ ବାୟୁ      
    ଚଳାଚଳ ସହଜ ରହବା ସହତି ୍ୀଟନାେ୍ ପ୍ରରୟାେ ୍ରିବାରର ସୁବଧିା ରହାଇଥାଏ ।  
୩) ନଶି୍ଚୟ ଅନୁରମ୍ାେତି ମ୍ାତ୍ରାରର ୍ୀଟନାେ୍ ପ୍ରରୟାେ ୍ରନୁ୍ତ । 
୪) ଏ୍ର ପ୍ରତ ିହସ୍ତ ଚାଳତି ରରେୟର୍ ବୟବହାର ୍ରୁଥିରଲ ୨୦୦ ଲିଟର ୍ୀଟନାେ୍ ର୍ଦ୍ବଣ ଓ େକ୍ତିଚାଳତି   
     ରରେୟର୍ ବୟବହାର ୍ରୁଥିରଲ ୬୦-୭୦ ଲିଟର ୍ୀଟନାେ୍ ର୍ଦ୍ବଣ ସିଂଚନ ୍ରନୁ୍ତ । 



୫) ସିଂଚନ ସମ୍ୟରର ରରେୟର୍ ରନାରଜ ାଲ୍ୁ ବୁୋ ମ୍ୂଳ୍ୁ ସିଂଚନ ୍ରନୁ୍ତ ରଯଟରି୍ି ରଟା୍େୁଡି୍  ୍ୀଟନାେ୍   
    ସଂରେଷରର  ଆସି ମ୍ୃତୁୟବରଣ ୍ରିରବ । 
୬) େର୍ାର ଟଡରିଲ ୧୦େନି ଅନ୍ତରରର  ୍ୀଟନାେ୍ ଟରିବର୍ତ୍ଷନ ୍ରି ସିଂଚନ ୍ରନୁ୍ତ । 
୭) ୍ୀଟନାେ୍ ପ୍ରରୟାେ ସମ୍ୟରର ସତ୍ଷତା ବଧିି ଅବଲମ୍ବନ ୍ରନୁ୍ତ । 
କ’ଣ କରିର୍ବ ନାହିଁ 
୧) ମ୍ାଟଆିେୁଣି୍ଡ ରଟା୍ ସଂକ୍ରମ୍ଣ ରହାଇଥିରଲ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜାତୀୟ ସାର ପ୍ରରୟାେ ୍ରନୁ୍ତ ନାହିଁ । 
୨) ରୋଟଏି ୍ୀଟନାେ୍୍ୁ  ବାରମ୍ବାର ବୟବହାର ୍ରନୁ୍ତ ନାହିଁ । 
୩) ସିରେଟକି୍ ଟାଇରିଥ୍ରଏଡ (ସାଇଟରରମ୍ଥ୍ରୀନ, ରଡଲୋରମ୍ଥ୍ରୀନ), ରଳାରରାଟାଇରିଫସ, କ୍ୱଇିନାଲଫସ,  
   ମ୍ିଥାଇଲ୍ ଟାରାଥିଅନ୍ ଆେ ି୍ୀଟନାେ୍ ପ୍ରରୟାେ ୍ରନୁ୍ତ ନାହିଁ । ଏହା ମ୍ାଟଆିେୁଣି୍ଡ ରଟା୍ର ବଂେ   
   ଟୁନଃରୁଥାନରର ସହାୟ୍ ହୁଏ । 
୪) ଧାନ ଅମ୍ଳ ଉଟରଯାେୀ ରହାଇଥିରଲ ୍ୀଟନାେ୍ ପ୍ରରୟାେ ୍ରନୁ୍ତ ନାହିଁ । 
୫) ଏ୍ାଧି୍ ୍ୀଟନାେ୍୍ୁ  ମ୍ିଶ୍ରଣ ୍ରି ପ୍ରରୟାେ ୍ରନୁ୍ତ ନାହିଁ । 
୬) ବନିା ଅନୁରମ୍ାେତି ୍ୀଟନାେ୍ ର୍ୌଣସିମ୍ରତ ପ୍ରରୟାେ ୍ରନୁ୍ତ ନାହିଁ । 
 
❖ ଉକ୍ତର୍ ାକ ର୍ଦଖାର୍ଦର୍ଲ ଏହାର ପ୍ରାଦୁର୍ୋବରୁ ରକ୍ଷା  ାଇବା ାଇଁ ଗଛର ମୂଳ ର୍ାଗର୍ର ନମିନଲିଖିତ କୀଟନାଶକ 
ଅନୁର୍ମାଦତି ମାତ୍ରାର୍ର ପ୍ରର୍ୟାଗ କରନୁ୍ତ  
କ୍ର.ସଂ. କୀଟନାଶକ ନାମ ଏକର ପ୍ରତ ି ରିମାଣ 
୧. ରଫଲାନି୍ ାମ୍ିଡ ୫୦% ଡବଲ.ୁଜ.ି ୬୦ଗ୍ରାମ୍ 
୨. ଟାଇରମ୍ରରାଜନି ୫୦% ଡବଲ.ୁଜ.ି ୧୨୦ଗ୍ରାମ୍ 
୩. ଡାଇରନାଟଫୁିରନ ୨୦% ଏସ.ଜ.ି ୮୦ଗ୍ରାମ୍ 
୪. ଇମ୍ିଡାରଳାପି୍ରଡ ୧୭.୮% ଏସ.ଏଲ. ୬୦ ମ୍ି.ଲି. 
୫.। ରାଇଫଲରୁମ୍ରଜାଟାଇରିନ ୧୦% ଏସ.ସି. ୧୦୦ ମ୍ି.ଲି. 
୬. ଏଥିରପ୍ରାଲ ୪୦+ ଇମ୍ିଡାରଳାପି୍ରଡ ୪୦% ଡବଲ.ୁଜି. ୪୦ଗ୍ରାମ୍ 
୭. ବୁରପ୍ରାରଫଜନି ୨୨%+ ଫିରପ୍ରାନୀଲ ୩% ଏସ.ସି. ୨୦୦ ମ୍ି.ଲି. 
୮. ଫିରପ୍ରାନୀଲ ୦.୦୪%+ଥାରୟାରମ୍ରଥାସ୍କାମ୍ ୪% ଏସ.ସି. ୪୪୦ ମ୍ି.ଲି. 

୯. ଇମ୍ିଡାରଳାପି୍ରଡ ୦.୦୬%+ ଲମ୍ବଡା ସାଇହାରଲାଥ୍ରୀନ ୦.୦୪% ଏସ.ସି. ୩୦୦ ମ୍ି.ଲି. 

 
ବ.ିଦ୍ର. ଅଧିକ ଜାଣିବା  ାଇଁ ନକିଟସ୍ଥ କୃଷି ବଜି୍ଞାନ ର୍କନ୍ଦ୍ର, ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷ ିଗର୍ବଷଣା ର୍କନ୍ଦ୍ର, କୃଷ ିଅଧିକାରୀଙ୍କ 

କାର୍ଯେୟ।ଳୟ କିମବା ଆମକୃଷି ର୍ଦୟମୁକ୍ତ ନମବର୧୫୫୩୩୩ ସହ ର୍ର୍ଯାଗାର୍ର୍ଯାଗ କରନୁ୍ତ । 

 

କୃଷି ଓ ଖାଦୟ ଉତ୍ପାଦନ ନରି୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡଶିା ଓ ସଂପ୍ରସାରଣ ଶିକ୍ଷା ନରି୍ଦେଶାଳୟ, ଓୟୁଏଟି 
 

 


