ଗ୍ରାଭୀଣ କୃ ଷି ୄଭୌସଭ ୄସଫା
ବାଯତ ାଣିାଗ ଫିବାଗ, ଏ.ଏଭ.ଏପ.ୟୁ . – ୄସଭିଗ
ି ୁ ଡା
ଓଡ଼ିଶା କୃ ଷି ଓ ୄଫୈଷୟିକ ଫିଶ୍ୱଫିଦୟାୟ
ଅଞ୍ଚିକ ଗୄଫଷଣା ଓ ୄଫୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନୄକୌଶ ପ୍ରସାଯଣ ୄକନ୍ଦ୍ର
ୄସଭିଗ
ି ୁଡା, ି. ଫି.-୧୦, ସୁନାୄଫଡା, ୄକାଯାୁଟ, ଓଡ଼ିଶା- ୭୬୩୦୦୨
ସପ୍ତାହ କ୍ର.ସଂ.-୨୦

ାଣିାଗ ଜନିତ କୃ ଷି ଉୄଦଶ

ତାଯିଖ – ୧୪.୦୫.୨୦୧୯

ଜିଲ୍ଲା- ନଫଯଙ୍ଗୁଯ (ଆଷ୍ଟନନ ଘାଟ ହାଆ ରୟାଣ୍ଡ ୄଜାନ)
ଅସନ୍ତା ାଞ୍ଚ ଦିନଯ (୧୫.୦୫.୨୦୧୯ ଠାଯୁ ୧୯.୦୫.୨୦୧୯) ାଣିାଗଯ ୂଫନାନୁ ଭାନ
(ଏଭ.ସି.,ଅଆ.ଏଭ.ଡି., ବୁଫୄନଶ୍ୱଯ ନୁ ମାୟୀ)

ଅସନ୍ତା ାଞ୍ଚ ଦିନୄଯ ୄକଫ ୧୫ ଭଆ ଳ୍ପ ଫଷନା ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଛି । ଅକାଶ ଭୁଖୟତ ଯିଷ୍କାଯ ଯୁ ଅଂଶିକ ୄଭଘୁଅ

ଯହିଫ। ଅସନ୍ତା ାଞ୍ଚ ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦିନଯ ସଫନାଧିକ ତାଭାତ୍ରା ୪୧ ଯୁ ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ୄସ. ଏଫଂ ସଫନନଭ
ି ନ ତାଭାତ୍ରା ୨୫ ଯୁ ୨୭ ଡିଗ୍ରୀ ୄସ.

ଯହିଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଛି । ସଫନାଧିକ ଏଫଂ ସଫନନଭ
ି ନ ଅୄକ୍ଷିକ ଅର୍ଦ୍ନତା ମଥାକ୍ରୄଭ ଶତକଡ଼ା ୨୫ ଯୁ ୬୦ ବାଗ ଏଫଂ ୧୦ ଯୁ ୨୭ ବାଗ
ଯହିଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଛି ।
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ଫନଯ ୄଫଗ (କି.ଭି./ଘଣ୍ଟା)
ଫନଯ ଦିଗ (ଡିଗ୍ରୀ)

ାଣିାଗ ବିତକ
ି କୃ ଷି ଉୄଦଶ
ସାଧାଯଣ:
 ଜଭିୄଯ ମଦି ାଗ ଥାଏ, ୄତୄଫ ଏୄଫ ଠାଯୁ ଖଯାଟିଅ ହ କଯି ଦିନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ଵାଯା ଭାଟିୄଯ ଥିଫା କାଯୀ ଣୂଜୀଫ, କୀଟ
ଗୁଡକ
ି ଯ ଣ୍ଡା ଏଫଂ ୄକାଷ ତଥା ସୂତ୍ର କୃ ଭି ଗୁଡକ
ି ନଷ୍ଟ ୄହାଆମାଅନ୍ତି ।
 ଯଫତନୀ ପସର ରଗାଆଫା ଏଫଂ ସାଯ ପ୍ରୄୟାଗ ୂଫନଯୁ ଭୃ ତ୍ତିକା ଯୀକ୍ଷା କଯାଆ ନିନ୍ତୁ ।
 ଜଭିୄଯ ପ୍ରଚୁଯ ଯିଭାଣୄଯ ୄଗାଫଯଖତ ଏଫଂ ସଫୁ ଜ ସାଯ ଦିନ୍ତୁ, ତଦ୍ଵାଯା ଜଭିଯ ାଣି ଧଯିଯଖିଫା କ୍ଷଭତା ଫୃ ଦ୍ଧି ାଆଫ ।
 ଧିକ ତାଭାତ୍ରା ଯୁ ଯକ୍ଷୟା ାଆଫା ାଆଁ ନିଯିଫା ତିକୁ ଉଯୄଫା ରଗାନ୍ତୁ ତତ୍ ସହିତ ସାଭାନୟ ଜ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।
 ଜଭି ଫତଯ ୄଦଖି ଦା ଓ ହଦୀ ଭ କଯନ୍ତୁ । ଭ କଯି ଥିଫା ଦା, ହଦୀ ସୁଯକ୍ଷିତ ଜାଗାୄଯ ଯଖନ୍ତୁ ।
ଡ଼ାୁ  ଧାନ:
 ଡାୁ  ଧାନ ଗବନା ଫସ୍ଥା ୄଯ ଏକଯକୁ ସ କିସଭୄଯ ୧୩ କିୄରା ୟୁ ଯିଅ ସହିତ ୧୦ କିୄରା ଏଭ.ଓ.ି. ଓ ଭଧ୍ୟଭ କିସଭୄଯ
୧୮ କିୄରା ୟୁ ଯିଅ ଓ ୧୩ କିୄରା ଏଭ.ଓ.ି. ସାଯ ପ୍ରୄୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।
 ଫତନଭାନ ାଣିାଗୄଯ ଯୁଅ ଧାନୄଯ କ୍ଷତିକାଯୀ ହଯିତ ୄଶୈଫଯ ପ୍ରାଦୁ ବାଫ ଫୃ ଦ୍ଧି ାଉଥିଫାଯୁ ଏହାକୁ ଦଭନ କଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରତି
ରି ଟଯ ଜୄଯ ୩ ଗ୍ରାଭ ହିସାଫୄଯ କଯ କ୍ସିୄଳାଯାଆଡ ଭିଶାଆ ସିଂଚନ କଯନ୍ତୁ ।

 ଦିନ ତାଭାତ୍ରା ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହଉଥିଫାଯୁ କାଣ୍ଡଫିନ୍ଧା ୄାକ ପ୍ରଜାତି ଣ୍ଡା ୄଦଫା ାଆଁ ସହାୟକ ୄହାଆାୄଯ । ପ୍ରଜାତି ଧଯିଫା ାଆଁ
ଏକ ଏକଯ ଜଭିୄଯ ୪ ୄଗାଟି ସାଙ୍ଗ ଅକଷନକ ମନ୍ତା ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ । ଧାନୄଯ କାଣ୍ଡ ଫିନ୍ଧା ୄାକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ାଆଁ ୮୦ ଭିରି
ଆୄଥାୄପୄନାପ୍ରକ୍ସ ୧୦ ଆ. ସି. କୁ ୧ ରି ଟଯ ାଣି ୄଯ ୨ ଭିରି ଔଷଧ ଭିଶାଆ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।
ଦା:
 ଧିକ ଭ ାଆଫା ାଆଁ ଟାି ୄଯ ରଗାନ୍ତୁ । ଟାିଯ ଉଚତା ୧୫ ୄସଭି, ଓସାଯ ୧ ଭିଟଯ ଏଫଂ ରଭବା ଅଣଙ୍କ ସୁଫଧ
ି ା
ୄଦଖିକି କଯନ୍ତୁ । ଜ ନିଷ୍କାସନ ାଆଁ ଗବୀଯ ନା କଯନ୍ତୁ ।
 କିସଭ: ସୁପ୍ରବ, ସୁଯୁଚି ଓ ସୁଯବି, ଫିହନ ଯିଭାଣ: ୧୮–୨୦ କୁ ଆଣ୍ଟାର/ୄହକଟଯ
 ରୄଗଆଫା ଫ
ୂ ନଯୁ କନ୍ଦା ଫିୄଶାଧନ କଯନ୍ତୁ । ୧ ରି ଟଯ ାଣିୄଯ ୧ ଗ୍ରାଭ କାଯୄଫନଡାଜିଭ, ୩ ଗ୍ରାଭ ଭାନୄକାୄଜଫ, ୧ ଗ୍ରାଭ
ଲାୄଣ୍ଟାଭାଆସିନ ଓ ୨ ଭିରି କୁ ଆନାରପସ ଭିଶାଆ ଧ ଘଣ୍ଟା ଫୁ ଡାଆଯଖି, ଛାଣିୄଦଆ ଫହାଯକଯି ବରବାୄଫ ଖଯାୄଯ ଶୁଖାଆ
ରଗାନ୍ତୁ।
ନିଯିଫା ପସର:
 ଫାଆଗଣ ପସରୄଯ କାଣ୍ଡଫିନ୍ଧା ୄାକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଯିଫା ାଆଁ ଝାଉଁଥି
ି ଫା ଗ ଡା ଗୁଡକ
ି ୁ ଛିଣ୍ଡାଆ ଭାଟିୄଯ ୄାତି ଦିନ୍ତୁ ଏକଯ
ପ୍ରତି ୭୦ ଭିରି ସ୍ପିୄନାସାଡ ଓ ୩୦୦ ଗ୍ରାଭ ଥିଓଡିକାଫନ ଔଷଧ କୁ ଦଫଦ କଯି ୨୦୦ ରି ଟଯ ଜ ୄଯ ଭିଶାଆ ୧୫ ଦିନ
ନ୍ତଯୄଯ ସିଂଚନ କଯନ୍ତୁ ।
 ଫତନଭାନ ାଗୄଯ ନିଯିଫା ପସରୄଯ ଚିତ୍ତୄଯାଗ (ଫଲାଆଟ) ୄଦଖାୄଦଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ । ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଯିଫା ାଆଁ
ଭାନୄକାୄଜଫ ୭୫% WP ୨ ଗ୍ରା./ରି ଟଯ ାଣିୄଯ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।
 ଫତନଭାନ ାଗୄଯ ତି ଓ ଭୁଖୟ ପସରୄଯ ଭ
ୂ ଚା ୄଯାଗ ୄଦଖାୄଦଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ, ଭ
ୂ ଚା ୄଯାଗ ଦାଉଯୁ ଯକ୍ଷା
କଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରତି ରି ଟଯ ାଣିୄଯ ୨.୫ ଗ୍ରା. କଯ କ୍ସିୄଳାଯାଆଡ ଭିଶାଆ ଗଛ ଭୂୄଯ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ, ୄମଯିକି ଭାଟି
ବରବାୄଫ ବିଜ
ି ାଯିଫ ।
ଫିୄଶଷ ର୍ଦ୍ଷ୍ଟଫୟ: ଅଫଶୟକ ସହାୟତା ଏଫଂ ସୂଚନା ାଆଁ ନିକଟଫତନୀ ୄକ.ବି.ୄକ ୄଫୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଯାଜୟଯ କୃ ଷି ପି ସଯ ସହିତ ସମ୍ପକନ କଯନ୍ତୁ।

ଡଃ. ୄକଦାଯଶ୍ୱଯ ପ୍ରଧାନ
(ୄନାଡ଼ାର ପି ସଯ)

