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পুরুরিয়া জেিাি আবহাওয়া ভিভিক পূবািাষ
ব
ও কৃভষ পরামর্ ব
(সময়কাি ২৮ আগস্ট জেগ্ে ১ মসপ্টেম্বর)
রিগত রতনরিননি আিহাওয়া
মরকর্ড েরা আবহাওয়া সম্পষকিত তথ্য অনুসাপ্টর ষবগত ষতন ষিপ্টনর (২৪-২৬ আগস্ট পর্ন্ত
ি )
গড় সবওচ্চ
ি
এবং সবষনম্ন
ি
তাপমাত্রা র্থ্াক্রপ্টম ৩৩ ও ২৫ ষিষগ্র মসন্টিগ্রর্। গড় আপ্টপষিক
আদ্রতা সবাষিক
ি
৯৫ এবং সবষনম্ন
ি
৮০ শতাংশ। গত ষতন ন্টিগ্ে বৃষ্টির পন্টরোে যোক্রগ্ে ২,
২২ এবং ৬ ন্টেন্টে। ষবগত ষতে ন্টিগ্ে বৃষ্টির পষরমান সামষগ্রকভাপ্টব স্বাভাষবক এবং মাষ্টির রপ্টসর
অবস্থা অনুকুি ষিি।
আগাভম পাাঁচ ভিনের মধ্যমাত্রার আিহাওয়া পূবািাষ
ব
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 বতিমান আবহাওয়া িাপ্টনর
পাশোষ্টি ছাড়া

িষিন পূব ি

ধসা

মরাপ্টগর

অনুকুি। এই জরাগ্গ পাতায় বািান্টে রগ্ের
জ াো্খােৃন্টত িাগ লক্ষ্য েরা যায়। ফসপ্টি মরাপ্টগর

িিন িযাখা মগপ্টি ট্রাইসাইগ্লাগ্োল @ ০.৬ বা
প্রন্টপগ্োোগ্োল @ ০.৬-১ রাে প্রন্টত ন্টলটার
েগ্লর সাগ্ে প্রগ্য়াগ েরুে।


সমপ্টয় মরাপণ করা িাপ্টনর মিপ্টত্র মাজরা
মপাকার প্রািুর্াড ব িযাখা জযগ্ত পাগ্র। তাই ফসল
ন্টেয়ন্টেত

পযগ্বক্ষ্ণ
ড

েরুে

এবং

মপাকার

আক্রমন মবষশ হপ্টি কারিাপ হাইপ্টরাপ্টলারাইি
4G @৩-৩.৫ মকজজ ষবঘা প্রষত প্রপ্টয়াগ করুন।


জয সেস্ত চাষি ভাইরা েন্টেগ্ত ারা জরাপণ প্রায়
িু জেগ্ে ন্টতে সপ্তাহ আপ্টগ সম্পন্ন েগ্রগ্ছে
তারা চাপান সার ষহপ্টসপ্টব ইউন্টরয়া ন্টবঘা প্রন্টত ৮১০ মকজজ হাপ্টর প্রপ্টয়াগ করুন।



মূিজষমর চাষরপাশ ন্টেড়াে বা রাসায়ন্টেে
আগািাোশে প্রগ্য়াগ েগ্র আগাছা মুক্ত রাখার
পরামশ মিওয়া
ি
হপ্টচ্ছ।

মুগ/ কিাই

িািাম

বৃদ্ধি িশা
পুস্পাবস্থা



জুিাই মাপ্টস বপন করা কিাই এর জষমপ্টত
আগািা িমন করুন।



এই সেয় বািাগ্ের ন্টশেগ্ড় সািা জপাোর
আক্রেগ্ের সম্ভাবো আগ্ছ। তাই আক্রেে
প্রন্টতগ্রাধ েরগ্ত ন্টফপ্রন্টেল ০.৩% রােুলস ন্টবঘা
প্রন্টত ১.৫ জেদ্ধে হাগ্র প্রগ্য়াগ েরুে।



শীতকািীন

জিষি

জাপ্টতর

ফুিকষপ

ও

বািাকষপর চারা প্রস্তুত করার জনয উন্নতোগ্ের
বীজ মশািন কপ্টর নাসাষর
ি মত িাগাপ্টত পাপ্টরন।
প্রষত ষবঘা জষমর জনয ৮০ গ্রাম হাপ্টর বীজ
িাগাপ্টত পাপ্টরন।
 মবগুে
খাভরফ সরি

ফলাবস্থা

আক্রেে

াগ্স োণ্ড ও ফল ন্টছদ্রোন্টর জপাোর
আক্রেে

প্রন্টতহত

েরার

েেয

স্পাইেসি ৪৫ EC @0.৫ ন্টেন্টল বা োরিাপ
হাইগ্রাগ্লারাইর্ @১গ্রাম/ন্টল বা ষনমাস্ত্র ১০ষমষি
প্রষত ষিিার একষ্টি শুষ্ক ও পষরস্কার ষিপ্টন প্রপ্টয়াগ
করার পরামশ মিওয়া
ি
হপ্টচ্ছ।
 আদ্র ও মমঘাচ্ছন্ন আবহাওয়াগ্ত করিা, কুমপ্টড়া,
িাও, জিপ্টেপ্টত িাউষন ষমজিউ মরাপ্টগর সংক্রমণ
িযাখা ষিপ্টত পাপ্টর। মরাগ প্রষতপ্টরাপ্টির জনয
মাপ্টকাপ্টজব বা মলাপ্টরাথ্াপ্টিাষনি @২গ্রাম প্রষত

ষিিার ১০ ষিন অন্তর অন্তর ২ বার শুস্ক ষিপ্টন
ন্টবগ্েগ্লর সেয় জে েরুে।
 লঙ্কাগ্ত লযািা জপাোর আক্রেে প্রন্টতহত েরগ্ত
লযাের্া সাইহযাগ্লান্টিে ৫% ই ন্টস ১০ ন্টেন্টল প্রন্টত
১৫ ন্টলটার েগ্ল গুগ্ল এেষ্টট পন্টরষ্কার ন্টিগ্ে মে
েরুে। তপ্টব আগােী পাাঁ

ন্টিে বৃষ্টির সম্ভাবো

োোয় জে আপাতত বন্ধ রাখুে।


গবান্টি পশুর খাগ্িযর সাগ্ে প্রপ্টয়াজন অনুসাপ্টর
ষবষভন্ন প্রকার ষভিাষমন ও খষনপ্টজর ষমশ্রণ ষিন
এপ্টত প্রাণীর স্বাস্থয ও বৃজি অবযাহত থ্াকপ্টব এবং
িুপ্টির পষরমান ও বৃজি পাপ্টব।

প্রানী /মৎস্য/জপািষ্টি



আদ্র

আবহাওয়ায়

মুরষগর

মপপ্টি

কৃষমর

সংক্রপ্টমর সম্ভাবনা রপ্টয়প্টি। তাই র্থ্াসম্ভব
মুরষগর ঘর পষরস্কার ও শুকপ্টনা রাখুন এবং ঘপ্টর
র্াপ্টত আপ্টিা বাতাস প্রপ্টবশ করপ্টত পাপ্টর তার
বযবস্থা করুন।
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