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ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ
ଓଡିଶା କୃ ଷି ଓ ସବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ, ଭୁବସନ୍ଶ୍ୱର
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ତାେିଖ- 03.03.2020

(ସ ୌଜନ୍ୟ – ଓୟୁ ଏଟିସ୍ଥିତ କୃ ଷିପାଣିପାଗ ଉପବିଭାଗ ଓ ଓଡିଶା ରକାରଙ୍କ କୃ ଷି ନ୍ିସଦେଶାଳୟ, ପ୍ରାଣୀପାଳନ୍ ଓ ପ୍ରାଣୀ
ଚକ
ି ତ୍ସ
ି ା ନ୍ିସଦେଶାଳୟ ଓ ମତ୍ସୟ ନ୍ିସଦେଶାଳୟ)
ଅଦିନ୍ଆ
ି ବଷୋ ପରିସପ୍ରକ୍ଷୀସର ଫ ଲ ପରିଚାଳନ୍ା ପାଇଁ କୃ ଷି ପରାମଶେ
ପଶ୍ଚି ମ ଓ ପୂବେ ପବନ୍ ଅଧିକ ଘନ୍ୀଭୂତ ସ ାଗଁୁ ଓଡିଶାର ଅଧିକାାଂଶ ଜିଲ୍ଲାସର ଆ ନ୍ତା ୨ ରୁ ୩ ଦିନ୍ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ
ମଧ୍ୟମ ଧାରଣର ବଷୋ ସେବାର ମ୍ଭାବନ୍ା ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଫ ଲର ୁପରିଚାଳନ୍ା ପାଇଁ ନ୍ିସମନାକ୍ତ ପଦସକ୍ଷପ ଗ୍ରେଣ
କରନ୍ତୁ ।


ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେହେ ବିେହେ ଥିବା ଡାେି ଜାତୀୟ ଫସେ, ପନି ପେିବା, ବିଭିନ୍ନ ଫୁ େେୁ ଜଳ ନିଷ୍କସନ ବୟବସ୍ଥା କେନ୍ତୁ।



ଡାଳୁ ଅ ଧାନ ଜମିହେ ବର୍ଷା ପଣି ବାନ୍ଧି େଖନ୍ତୁ ।



ହତାଳାଯାଇଥିବା ସଅଳ କିସମ ଡାେି ଜାତୀୟ ଫସେ ଯଥା ମୁଗ, ବିେି ଏବଂ ପନିପେିବା ଯଥା ପିଆଜ, ଆଳୁ କୁ ସୁେକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନହେ
ସାଇତି େଖନ୍ତୁ ।



ପନିପେିବା ତଥା ଖୋଟିଆ ଡାେି ଜାତୀୟ (ମୁଗ,ବିେି ପ୍ରଭୁତି ) ଓ ହତୈଳବୀଜ ଫସେ ଓ ୋଶି ବୁ ଣା ବୁ ଣି ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେନ୍ତୁ ।



କୀଟନାଶକ ଔର୍ଧ ସିଂଚନ ଓ ଜଳହସଚନ ସାମୟିକ ବନ୍ଦ େଖନ୍ତୁ ।



ଯଦି ହମଘୁଆ ପାଗ ସେିତ ଝିପିଝପ
ି ି ବର୍ଷ ୋଗି େହେ ହତହବ ଧାନହେ ମେିର୍ା ହୋଗ ହେବାେ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି
ମେିର୍ା ହୋଗେ େକ୍ଷଣ ହଦଖାଯାଏ ହତହବ ଟ୍ରାଇହଫଲାକ୍ସିହରାବିନ ସେିତ ହଟବୁ ହକାନାହଜାେ (ବାନ, ବିମ) ୦.୪ ଗ୍ରାମ ଏକ େିଟେ
ପଣି େିସାବହେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କେନ୍ତୁ ।



ବିଳମବ କିସମେ ବିୋତିବାଇଗଣ ତଳିହଘେକୁ ଧଳା ପେି ଥିନହେ ହଘାଡାଇ େଖନ୍ତୁ ।



ହଗଣ୍ଡୁ, ହଗାୋପ,ହସବତୀ ଆଦି ଫୁ େେ ମାନ ଖୋପ ହେବାେ ସମ୍ଭାବନା େେିଛ,ି ହତଣୁ ହସଗୁଡକ
ି ୁ ହତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଝିପିଝପ
ି ି ବର୍ଷା ଓ ùKûjfû _ûM ù~ûMêñ ùiûeòh, iì~ðýcêLú, Pò^ûaû\ûc @û\ò ùZ÷kaúR `ifùe, cêM, aòeò @û\ò WûfòRûZúd

`ifùe I _^ò_eòaûùe RCù_ûK fûMòaûe i¸ûa^û @Qòö ùZYê VòKþ bûaùe `if ^òeúlY Keò GKe _âZò 40 Mâûcþ
[ûùdûùcù[ûKþRûcþ Kò´û 50 cò.fò. AcòWÿûùKäû_òâWÿþ Kò´û 50 Mâûcþ GiòUûcò_òâWÿþKê 200 fòUe _ûYòùe cògûA iòõP^ Ke«êö
Gjò icdùe C_ùeûq `ifùe _Zâù_ûWÿû ùeûM ùjaûe i¸ûa^û @Qòö GjûKê ^òdªY Keòaû _ûAñ fòUe _âZò 2 Mâûcþ
KûùaðŠûRòcþ aû 1.5 Mâûcþ KûùaðŠûRòcþ + cûùuûùRaþ cògâòZ Jh]Kê cògûA iòõP^ Ke«êö








ବର୍ଷା ହେତୁ ସେଳ ବୁ ଣା ଖୋଟିଆ ଚିନାବାଦାମ ଫସେହେ ମୂଳ ଓ କାଣ୍ଡ ପଚା ୋଗିବାେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେିବା
ପାଇଁ ବର୍ଷା କମିଗୋ ପହେ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିହେ ୨ ଗ୍ରାମ କାେହବନଡାଜିମ ୫୦% ଡବଳ ୁ .ପି ମିଶାଇ ସିଂଚନ କେନ୍ତୁ ।

WûfòRûZúd `ifùe SûCñkû ùeûM ^òdªY _ûAñ 1 fòUe _ûYòùe 2 cò.fò. bûfòWûcûAiò^þ cògûA iòõP^ Ke«êö
_^ò_eòaû ZkòNeûùe SûCñkû ùeûM ^òdªY _ûAñ 1 fòUe _ûYòùe 2-3 Mâûcþ [ôeûcþ cògûA iòõP^ Ke«êö Zkòùe _Zâ\ûM
^òdªY _ûAñ 1 fòUe _ûYòùe 1 Mâûcþ KûùaðŠûRòcþ aû 1 cò.fò. ùUaêùKû^ûùRûfþ cògûA iòõP^ Ke«êö
KLûeê RûZúd `ifùe ^òcÜcêLú _Zâù_ûWÿû ùeûM ù\Lûù\A_ûùeö Gjò ùeûMKê ^òdªY _ûAñ 1 fòUe _ûYòùe 2 Mâûcþ
ùcUûfûKèòf + cûùuûùRaþ cògâòZ Jh] Kò´û 0.6 Mâûcþ @ûùRûÄòùÁâûaò^þ + ùUaêùKû^ûùRûfþ cògâòZ Jh] cògûA 2 eê 3 [e
@\k a\k Keò iòõP^ Ke«êö
aòfûZò aûAMYùe _Zâù_ûWÿû ùeûM ^òdªY _ûAñ _âZò fòUe _ûYòùe 2 Mâûcþ ùKäûùeû[ûfû^òfþ Kò´û 3 Mâûcþ K_e @KèòùKäûeûAWÿþ
cògûA iòõP^ Ke«êö
SêWÿwùe Kkuò ùeûM ù\Lû~òaû i¸ûa^û @Qòö GjûKê ^òdªY Keòaû _ûAñ _âZò fòUe _ûYòùe 2 Mâûcþ ùKäûùeû[ûfû^òfþ Kò´û
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2 Mâûcþ @KèòKûùaûðKèò^þ cògûA iòõP^ Ke«êö


ହସାେିର୍ ଅମଳ ଅବସ୍ଥାହେ ଥିବାେୁ ଗଛ ଗୁଡକ
ି ୁ କାଟି ଭେଭାବହେ ଖୋହେ ଶୁଖାଇ ହସାେିର୍ ଅମଳ କେି ସାଇତି େଖନ୍ତୁ।

କୃ ଷି ଉପସଦଶ
ସକ୍ଷତ ଫ ଲ
ଶ ୟ ଜାତୀୟ ଫ ଲ
ଧାନ୍-ମୂଖ୍ୟ କିଆରୀର ତ୍ନ



େବିଧାନ-ଧାନ ହୋଇବାେ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟହେ ଜମିହେ ୬ କିଗ୍ରା BGA କିମବା ୪ କ୍ଵିଣ୍ଟାେ ଆହଜାୋ ଏକେ ପିଛା ୫୦ କିଗ୍ରା
ଫସଫେସ ସେ ମିଶାଇ ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ । ୩ ସପ୍ତାେ ପହେ ଜମିେୁ ପାଣି ଶୁଖାଇ ହଦଇ ଓ ଚାର୍ କେି ଆହଜାୋ କୁ ଭେ ଭାବହେ
ଜମିହେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏୋପହେ ଜମିହେ ଅତିେିକ୍ତ ଆଦ୍ରତା େେିହେ ୧୬ କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାେଜାନ ସାେ ପ୍ରତି ଏକେ ପିଛା ପ୍ରହୟାଗ
କେନ୍ତୁ। ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଥିବାେୁ ୫ଟି ହଫହୋହମନ ଯନ୍ତା ପ୍ରତି ଏକେ ପିଛା ଜମିହେ େଖନ୍ତୁ।

କ. ଆସଜାଲା


ଧାନ ଋଆ ସେିଥିହେ, ଏୋେ 7 ଦିନ ପହେ ଏକେ ପ୍ରତି 4 କ୍ଵିଣ୍ଟାେ ଆହଜାୋ ଜମିହେ ଛାଡିଦଅ
ି ନ୍ତୁ I 3 ସପ୍ତାେ ପହେ ଜମିେୁ
ପାଣି କାଟି ଜାପାନିଜ୍ ଉଅଡେ ସାୋଯୟହେ ଆହଜାୋକୁ ମାଟିହେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ I

ଖ୍. ନ୍ୀଳେରିତ ସଶୈବାଳ (ବି.ଜି.ଏ)


ଧାନ ଋଆେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟହେ ଏକେକୁ 6 କିଗ୍ରା େିସାବହେ ବି.ଜି.ଏ ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ I 50 କିଗ୍ରା ସୁପେ ଫସହଫଟ୍ ସାେ ପ୍ରହୟାଗ
କେନ୍ତୁI ଜମିେୁ ପାଣି ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାେିଁ I ବି.ଜି.ଏ ପଡିଥିବା ଜମିହେ ସାଧାେଣତଃ ଏକେ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 10 କିଗ୍ରା େିସାବହେ
ଯବକ୍ଷାେଜାନ ଫସେକୁ ମିଳଥ
ି ାଏ I



ବର୍ତ୍ଷମାନ ଦିନେ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବାେ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାେୁ ମୂଖୟ କିଆେୀହେ କାଣତବନ୍ଧ
ି ା ହପାକେ ପ୍ରଜାପତି ଅଣତା ହଦବା ଆେମ୍ଭ
କେିହବ I ହତଣୁ ପ୍ରଜାପତି ଧେିବା ପାଇଁ ଏକେ ପ୍ରତି 4 ହଗାଟି ହଫହୋମାନ ଯନ୍ତା ବସାନ୍ତୁ I



ଦିନ ଓ ୋତିେ ତାପମାତ୍ରାହେ ତାେତମୟ ଅଧିକ େେିବା ହଯାଗଁୁ ମୂଖୟ କୀଆେୀହେ ମେିର୍ା ହୋଗ ୋଗିବାେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି I
ଏୋେ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିହେ 0.6 ଗ୍ରାମ୍ ଟ୍ରାଇସାଇକଲାହଜାଲ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କେନ୍ତୁ I



ମାଟିଆ ଗୁଣିତ ହପାକ ଉପଦୃ ତ ଅଞ୍ଚଳହେ 1 ମିଟେ ଓସାେ ପଟିହେ ଧାନ ଋଅନ୍ତୁ I ଦୁ ଇପଟି ମଝିହେ 30 ହସମି ବୟବଧାନ େଖନ୍ତୁ I

ଖ୍ରାଟିଆ ମୁଗ ଓ ବିରି


ଜଳହସଚିତ ଜମିହେ ହଫବୃ ଆେୀ ତୃ ତୀୟ ସପ୍ତାେ େୁ ମାର୍ଚ୍ଷ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାେ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଟିଆ ମୁଗ ଓ ବିେି ବୁ ଣାବୁ ଣି କାମ ହଶର୍
କେନ୍ତୁ I
ଫ ଲ
ମୁଗ

ବିେି

କି ମ

ଅବଧି

IPM 2-14

60-65

ପି.ଡି.ଏମ୍-11

60-65

ପି.ଡି.ଏମ୍-84-139 (ସମ୍ରାଟ୍)

60-65

ଓ.ୟୁ .ଏମ୍011-5 (କାମହଦବ)

60-65

ବିୋଟ

60-65

ସାେଳା

65-70

ପନ୍ଥ-ୟୁ -ଏମ୍-19

65-70

ପନ୍ଥ-ୟୁ -ଏମ୍-30

65-70

ପନ୍ଥ-ୟୁ -ଏମ୍-26

65-70



ଏକେ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ପାଇଁ 10 କିଗ୍ରା ବିେନ ବୟବୋେ କେନ୍ତୁ I



ହଶର୍ ଓଡ ଚାର୍ ସମୟହେ ଏକେ ପ୍ରତି 2 ହମଟ୍ରିକ ଟନ୍ ସଢା ହଗାବେ ଖତ ଦିଅନ୍ତୁ I ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କିସମ ପାଇଁ 8 କିଗ୍ରା
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ଯବକ୍ଷାେଜାନ, 16 କିଗ୍ରା ଫସଫେସ୍ ଓ 8 କିଗ୍ରା ପଟାସ ମୂଳ ସାେ େିସାବହେ ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ I


ବୁ ଣିବା ପୂବଷେୁ ପ୍ରତି କିହୋଗ୍ରାମ୍ ବିେନକୁ 2 ଗ୍ରାମ୍ କାହବଷଣତାଜିମ ବା 3 ଗ୍ରାମ୍ ଥିୋମ୍ ହେ ହଗାଳାଇ ବିେନ ବିହଶାଧନ କେନ୍ତୁ I
ବିେନ ବିହଶାଧନ କେିବାେ 7 ଦିନ ପହେ ବୀଜାଣୁ କେଚେହେ ଉପଚାେ କେନ୍ତୁ I



ଧାଡିକୁ ଧାଡି ବୟବଧାନ 25 ହସମି େଖି ବିେନ ବୁ ଣନ୍ତୁ I



ବୁ ଣିବାେ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟହେ ଗଛ କୁ ଗଛ 10 ହସମି ବୟବଧାନ େଖି ଗଛକୁ ପତଳା କେି ଦିଅନ୍ତୁ I

ଗେମ
 କିଆେୀହେ ଉଇ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ଗଛ ହଦଖାହଦହେ ବାେମବାେ ଜଳହସଚନ କେନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡକ
ି ହେ 2 ମିେି
ହକଲାହୋପାଇେିଫସ୍ 20 ଇସି ପ୍ରତି େି ଟେ ପାଣିହେ ହଗାଳାଇ ମାଟିକୁ ଭେ ଭାବହେ ଭିଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନହଟତ୍ ଏକେ ପ୍ରତି 10
କିଗ୍ରା ହକଲାେପାଇେଫସ୍ ଗୁଣତକୁ ଏକ ଅଖାହେ େଖି କିଆେୀକୁ ପାଣି ପଶୁଥିବା ସ୍ଥାନହେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ I
 ଗେମ 5 ସପ୍ତାେେ ହୋଇଯାଇଥିହେ ଉପକୂ ଳବର୍ତ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାହେ ଏକେ ପ୍ରତି 8 କିଗ୍ରା ଆଭୟନ୍ତେୀଣ ଜିଲ୍ଲାହେ 10 କିଗ୍ରା
ଯବକ୍ଷାେଜାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୀର୍ଷ ସାେ େୁହପ ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ I
 କାଣତ ବିନ୍ଧା ହପାକେ ଆକ୍ରମଣ ହଦଖାହଦହେ ଏକେ ପ୍ରତି 400 ମିେି ଟ୍ରାହୟାଜଫସ୍ କିମବା ପ୍ରହଫହନାଫସ 200 େିଟେ ପାଣିହେ
ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କେନ୍ତୁ I
ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫ ଲ
 ଡାେି ଫସେହେ ପାଉଁଶଆ
ି ହୋଗେ ପ୍ରାଦୁ ଭଷାବ ହଦଖାଯାଉଥିହେ ତାେ ନିୋକେଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି େି ଟେ ପାଣିହେ 5 ଗ୍ରାମ୍
ସେହଫକ୍ସ ହସଚିତ ଗୁଣତ କିମବା ଏକେ ପ୍ରତି 1 କିଗ୍ରା ଗନ୍ଧକ ହସଚିତ ଗୁଣତ ସେ 200 େି ଟେ ପାଣି ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କେନ୍ତୁ |
 ମଟେ ଫସେହେ ଫଳବିନ୍ଧା ହପାକ ହଦଖାହଦହେ ଏକେ ପ୍ରତି 250 ଶୁକ ସମତୁ େ ଏନ.ପି.ଭି 200 େି ଟେ ପାଣିହେ ମିଶାଇ
ଅପୋହ୍ନହେ ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ କିମବା ଏକେ ପ୍ରତି 2 କିଗ୍ରା ବିଟ ି ବୀଜାଣୁ କେଚେ 200 େି ଟେ ପାଣିହେ ମିଶାଇ ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ |
ମକା
ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁ ତି
 ମଞ୍ଜି େଗାଇବାେ 15 ଦିନ ପୂବଷେୁ ଏକେ ପ୍ରତି 4 େୁ 5 କୁ ଇଣ୍ଟାେ ଚୁନ ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ I ଉଇ ପ୍ରବଣ ଅଚଳହେ ଏକେ ପ୍ରତି 10
କିଗ୍ରା ଶତକଡା 1 ଭାଗ ହକଲାହୋପାଇେିଫସ ଗୁଣତ ହଶର୍ଓଡ ଚାର୍ ହବହଳ ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ I ହଶର୍ ଓଡ ଚାର୍ ହବହଳ ଏକେ
ପ୍ରତି 2 ଟନ୍ ସଢା ହଗାବେ ଖତ ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ I
ବିେନ୍ ବିସଶାଧନ୍
 ପ୍ରତି କିଗ୍ରା ବିେନହେ 1.5 ଗ୍ରାମ୍ େିସାବହେ କହବଷଣତାଜିମ୍ କିମବା 3 ଗ୍ରାମ୍ ଥିୋମ୍ ମିଶାଇ ବିେନ ବିହଶାଧନ କେନ୍ତୁ I
 ଧାଡିକୁ ଧାଡି 45 ହସମି ଓ ମଞ୍ଜି କୁ ମଞ୍ଜି 25 ହସମି ଓ 5 ହସମି ଗଭୀେହେ ମଞ୍ଜି େଗାନ୍ତୁ I
 ଏକେ ପ୍ରତି 6 କିଗ୍ରା ବିେନ ବୟବୋେ କେନ୍ତୁ I
ାର ପ୍ରସୟାଗ
 ମୂଳ ସାେ େିସାବହେ ଏକେ ପ୍ରତି 16 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାେଜାନ, 16 କିଗ୍ରା ଫସଫେସ ଓ 16 କିଗ୍ରା ପଟାସ ସାେ କିଛ ି ଖତ ସେିତ
ମିଶାଇ ଧାଡିହେ ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ I ଏବଂ ହଗାଟିଏ ବାଡିଧେି ମାଟିହେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ I ଏୋପହେ ମଞ୍ଜି େଗାନ୍ତୁ I
 େଗାଇବାେ 2 ଦିନ ଭିତହେ ଏକେ ପ୍ରତି 400 ଗ୍ରାମ୍ ଏଟ୍ରାଜିନ୍ କିମବା ସିମାଜିନ୍ କିମବା 600 ମିେି ଆୋହକଲାେ 200 େିଟେ
ପାଣିହେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କେନ୍ତୁ I ଏୋ ଦ୍ୱାୋ ଗାେେ ଦମନ ହୋଇଥାଏ I
କି ମ

ଅବଧି, ବିନ୍

ଏକର ପ୍ରତି ଅମଳ (କୁ ଇଣ୍ଟାଲ)

ରଙ୍ଗ

100-110

24

ଧଳା

କସପାଜିଟ୍
ଧବଳ
ନଭହଜାତ୍

େଳଦିଆ

ସଙ୍କେ ଜାତୀୟ
ହଡକାନ୍

100-110

16

େଳଦିଆ

ଗଙ୍ଗା

100-110

24

େଳଦିଆ
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ହଡକାନ୍ 105

100-110

24

େଳଦିଆ

କାଗିଲ୍ 900 ଏମ୍

125

28

େଳଦିଆ

କାଗିଲ୍ 633

120

26

େଳଦିଆ

ପିଆେଓ 345

100-110

24

େଳଦିଆ

ବିହକା 2418

90-110

22

େଳଦିଆ

 ଏକେ ପ୍ରତି 6 କିଗ୍ରା ବିେନ ବୟବୋେ କେନ୍ତୁ I
ରବି ମକା
 ସଅଳ େଗାଯାଇଥିବା ଫସେ 6-7 ସପ୍ତାେେ ହୋଇଯାଇଥିହେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥେ ପାଇଁ ହକାଡାଖୁସା କେି ଏକେ ପ୍ରତି 8 କିଗ୍ରା
ଯବକ୍ଷାେଜାନ ସାେ ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ |
 କାଣତବନ୍ଧ
ି ା ହପାକ ଦମନ ପାଇଁ ଏକେ ପ୍ରତି 2000 ଟ୍ରାଇହକାଗ୍ରାମା ଚିହୋନିସ୍ ପୋଶ୍ରୟୀ ହପାକେ ଅଣତା 10 ଦିନ ଅନ୍ତେହେ
ଦୁ ଇଥେ ଛାଡନ୍ତୁ |
ୂ େୟମୁଖ୍ୀ-ବର୍ତ୍ଷମାନେ ତାପମାତ୍ରା ପତ୍ରଖିଆ ସଂବାଳୁ ଆ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିବାେୁ 400 ମି.େି ଏହଣ୍ଡାହସାେଫାନ ପ୍ରତି ଏକେ ପିଛା ପ୍ରହୟାଗ
କେନ୍ତୁ ।
ରବି ଚିନ୍ାବାଦାମ
 େବି ଚିନାବାଦାମ ଅମଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଥିହେ ଅମଳ କେି ଦିଅନ୍ତୁ
ଖ୍ରାଟିଆ ଚିନ୍ାବାଦାମ
 ବର୍ତ୍ଷମାନ ତାପମାତ୍ରା ଉଙ୍କୁ ଣିଆ ହପାକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିବାେୁ 400 ମିେି ଡାଇହମହଥାଏଟ କିମବା ୫୦ ମି.େି
ଇମିଡାହଳାପ୍ରି ଡ ୨୦୦ େିଟେ ପାଣିହେ ମିଶାଇ ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ । ଟୀକା ହୋଗ ଏବଂ ଧଳା ପିମ୍ପୁଡି ମାନଙ୍କ ଦାଉେୁ େକ୍ଷା କେିବା
ପାଇଁ ୫୦୦ ଗ୍ରାମ ବିଲଟାକ୍ସ ୫୦ ୨୦୦ େିଟେ ପାଣିହେ ମିଶାଇ ଏବଂ ୨ ମି.େି ହଳାହୋଫାେିଫସ ୧ େିଟେ ପାଣିହେ ମିଶାଇ
ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ ।
ସ ାରିଷ
 ବର୍ଷା ଦିନଆ
ି ହସାେିର୍ ଅମଳ ଅବସ୍ଥାହେ ଥିବାେୁ ଗଛ ଗୁଡକ
ି ୁ କାଟି ଭେଭାବହେ ଖୋହେ ଶୁଖାଇ ହସାେିର୍ ଅମଳ କେି ସାଇତି
େଖନ୍ତୁ।
ରାଶି
 ହଫବୃ ଆେୀ େୁ ମାର୍ଚ୍ଷ ମାସ ୋଶି େଗାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ I ଏପେି କହେ ଅମଳ ହବହଳ ଅଦିନଆ
ି ବର୍ଷା ହଯାଗଁୁ ଅସୁବଧ
ି ାେ
ସମ୍ମୂଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାେିଁ I ନିମ୍ମେିଖିତ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଉନ୍ନତ ବିେନ କିସମ ସଂଗ୍ରେ କେନ୍ତୁ I

ଉଦୟାନ୍ ଫ ଲ
ପନ୍ିପରିବା
ଫୁ େ ହକାବିହେ ଶତକଡା 0.2 ଭାଗ ହବାୋକ୍ସ ସିଞ୍ଚନ କହେ ହକାବିଫୁେ ପଚା େୁ ଏ ନାେିଁ |
ବର୍ତ୍ଷମାନ ବନ୍ଧାହକାବି ଓ ଫୁ େହକାବିହେ କାଳୀମୁଣିତ ହପାକ ୋଗିବାେ ହଦଖାଯାଇଛି | ଏୋେ ଦମନ ପାଇଁ ଏକେ ପ୍ରତି 1 କିଗ୍ରା ବିଟି
ପ୍ରଡକଟ କିମବା 250 ଏେ.ଏ.ଏସ. ଏେ. ଏନ.ପି.ଭି ଏକ ସପ୍ତାେ ଅନ୍ତେହେ ଅଦଳବଦଳ କେି ସିଞ୍ଚନ କେନ୍ତୁ |
ବର୍ତ୍ଷମାନ ପାଗହେ ବାଇଗଣହେ ଫଳ ଓ କାଣତ ବିନ୍ଧା ହପାକ ୋଗିବାେ ହଦଖାଯାଇଛି | 20,000 ଟ୍ରାଇହକାଗ୍ରାମା ପୋଶ୍ରୟୀ କୀଟ
ଛାଡନ୍ତୁ କିମବା 300 ପିପିଏମ୍ ନିମବ ଜାତ କୀଟନାଶକ ବିର୍କୁ ଏକେ ପ୍ରତି 1 େି ଟେ େିସାବହେ ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ | ଏୋ ଛଡା ଏେି
ହପାକେ ଦମନ ପାଇଁ ସଙ୍ଗ ଏକେ ପ୍ରତି 5ଟି ସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷକ ଯନ୍ତା ବସାନ୍ତୁ | ଏବଂ ବାଇଗଣହେ ଝାଉଁଳା ହୋଗେ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି
10 େିଟେ ପାଣିହେ 1 ଗ୍ରାମ୍ ହଟେହପଟାସାଇକିଲନ୍ ସେିତ 20 ଗ୍ରାମ୍ କପେ ଅକ୍ସିହକଲାହୋଇଡ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କେନ୍ତୁ |
ପନିପେିବା ଫସେହେ ଅଷ୍ଟପଦୀେ ନିୟନ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିହେ 4 ମିେି େିସାବହେ ହକେହଥନ୍ କିମବା ଡାଇହକାଫଲ୍ ମିଶାଇ
ସିଂଚନ କେନ୍ତୁ |
ଝାଉଁଳା ସେଣୀ ଥିବା େଙ୍କା କିସମ ଯଥା – ଉତ୍କଳ େଶମୀ, ଉତ୍କଳ ଆଭା େଗାନ୍ତୁ | ଉକୁ ଣିଆ ହପାକ ହଦଖାଗହେ ପତ୍ର ହମାଚା
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ହୋଇଯାଏ | ହସଥିପାଇଁ ଏକେ ପ୍ରତି 350 ମିେି ଇଥିଅନ୍ ସିଂଚନ କେନ୍ତୁ |
ବର୍ତ୍ଷମାନ ପାଗହେ େଙ୍କା ଓ କୟାପ୍ସିକମ୍ ଫସେହେ ଉକୁ ଣିଆ ହପାକ ୋଗିବାେ ହଦଖାଯାଇଛି | ଏୋେ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି େିଟେ
ପାଣିହେ 1.5 ମିେି ଇଥିଅନ୍ କିମବା 2 ମିେି କାହବଷାସେଫାନ୍ କିମବା ହଳାହୋପାଇେିଫସ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କେନ୍ତୁ |
ଖ୍ଡା ଶାଗ


ବର୍ତ୍ଷମାନ ଖଡା ଶାଗ େଗାଇବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାେୁ, ଜମିକୁ ୫*୪ ଫୁ ଟ ବିଶଷ୍ଟ
ି ପଟାଳିହେ ଭାଗ କେିଦଅ
ି ନ୍ତୁ । ପ୍ରତି
ଏକେ ପିଛା ୪-୬ କିଗ୍ରା ଶାଗ ମଞ୍ଜି ବୟବୋେ କେନ୍ତୁ । ମଞ୍ଜି ବୁ ଣିବା ପହେ ତାକୁ ମାଟି କିମବା ନଡା ହେ ହଘାଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ପଟାଳି ଗୁଡକ
ି ହେ ପାଣି ସିଂଚନ କେନ୍ତୁ ଏବଂ ୧୨-୧୫ ଦିନ ପହେ ନଡା କୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ୧୦-୧୫ ଦିନଆ
ି ଶାଗ ତଳି
ଗୁଡକ
ି ୁ ଜମିହେ ହୋପଣ କେିଦଅ
ି ନ୍ତୁ ।

ଆଳୁ
ବର୍ତ୍ଷମାନ ଅମଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ଯାଇଛି |
ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଥିବାେୁ ପାକଳ ଆଳୁ କୁ ଜମିହେ ନେଖି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଅମଳ କେନ୍ତୁ |
ଆଳୁ ଅମଳ ପହେ ଆଳୁ ବିେନ ପାଇଁ ପଚା, କଟା ଆଳୁ ସବୁ ବାଛି ଭେ ଆଳୁ େଖନ୍ତୁ | ହସଥିେୁ 25 େୁ 30 ଗ୍ରାମ୍ ଓଜନେ ଆଳୁ
ସବୁ ବାଛି ସଫା ପାଣିହେ ହଧାଇ ଦିଅନ୍ତୁ |ତାପହେ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିହେ 30 ଗ୍ରାମ୍ ହବାେିକ୍ ଅମଳ ମିଶାଇ ବିେନ ଆଳୁ ଗୁଡକ
ି ୁ 30
ମିନଟ୍
ି ପାଇଁ ଭଜାଇ ତାକୁ ଛାଇହେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଖା ମୁଣାହେ ଭର୍ତ୍ିକେି ଶୀତଳ ଭଣତାେହେ 4 ଡିଗ୍ରୀ ହସେସିଅସ୍ ହେ
େଖନ୍ତୁ |
ପିଆଜ


ପିଆଜେ ପତ୍ର ପାଡା ସେ ଆଞ୍ଚୁଡା ଦାଗ ହଦଖାହଦହେ ପତ୍ର ଉକୁ ଣି ୋଗିବାେ ଜଣାଯାଏ | ଏୋେ ଦମନ ପାଇଁ ଏକେ ପ୍ରତି 400
ମିେି ଡାଇହମହଥାଏଟ୍ ହରେ କେନ୍ତୁ |



ଅନାବନା ଘାସ ପିଆଜ ଫସେେ ପ୍ରଧାନ ଶତୁ | ପିଆଜ ଗଛେ ହଚେ ମାଟିେ ଉପେ ଭାଗହେ େହେ ଓ 15 ହସମିେୁ ଅଧିକ
ଗଭୀେକୁ ଯାଏ ନାେିଁ | ହତଣୁ ମାଟିେ ଉପେ ଭାଗ ୋେୁ କା େେିବା ଦେକାେ | ଗେୀେିଆ ହକାଡାଖୁସା କେିବା ଅନୁ ଚତ
ି | 60 ଦିନ
ପୂବଷେୁ 2 େୁ 3 ଥେ ୋେୁ କା ହକାଡା ଖୁସା କେି ଅନାବନା ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ |60 ଦିନ ପହେ ଦେକାେ ହେହେ ଅନାବନା ଘାସକୁ
2 େୁ 3 ଥେ ୋତହେ ଉପାଡି ଜମିକୁ ସଫା େଖନ୍ତୁ |

ଜନ୍ା

 ଛୁ ଇଁବନ୍ଧି ା ହପାକେ ଦମନ ପାଇଁ ଏକେ ପ୍ରତି କ୍ରୀୟାଶୀଳ ସାେପେ ହସଥ୍ରୀନ୍ 15 ଦିନ ଅନ୍ତେହେ 2 ଥେ ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ I
ସପାଟଳ
ବିଳମବହେ େଗାଯାଇଥିବା ହପାହଟାଳହେ ଫୁ େ ଧେିବାକୁ ଯାଉଥିବାେୁ, ଜମିକୁ ହକାଡାଖୁସା କେି ଘାସ ବାଛି ହଦଇ ଆବଶୟକ
ପେିମାଣ ହେ ସାେ ପକାନ୍ତୁ।
ବାଇଗଣ / ବିଲାତି ବାଇଗଣ


ବାଇଗଣ ଓ ବିୋତି ବାଇଗମ ଗଛ ଢଳି ପଡିହେ ଗଛ ମୂଳକୁ ମାଟିହଦଇ ବାଉଁଶ ବା ବାଡି ହପାତି ସିଧା ଭାବହେ େଖିବାେ ବୟବସ୍ଥା
କେନ୍ତୁ |



ବାଇଗଣ ଓ ବିୋତି ବାଇଗଣେ ଝାଉଁଳା ହୋଗ ହଦଖାହଦହେ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିହେ ୧.୫ ଗ୍ରାମ୍ ହରହପଟାସାଇକିଲନ୍ + ୩ ଗ୍ରାମ୍
କପେ ଅକ୍ସି ହକଲାୋଇଡ୍ ମିଶାଇ ଏକେ ପ୍ରତି ୨୦୦ େିଟେ ହଘାଳ ମୂଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କେନ୍ତୁ |



ବାଇଗଣ ଫସେହେ ଫଳପଚା ହୋଗ ହଦଖାହଦହେ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିହେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ କାହବଷଣତାଜିମ୍ ୧୨% + ମାନହକାହଜବ୍
୬୩% ଡବଲ.ପି
ୁ . ମିଶାଇ ଏକେ ପ୍ରତି ୨୦୦ େିଟେ ଫି ମ୍ପିନାଶକ ମିଶ୍ରଣ ସିଞ୍ଚନ କେନ୍ତୁ |

ଲଙ୍କାମରିଚ


େଙ୍କା ମେିଚ ଫସେହେ ଉର୍ତ୍ାପ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇହେ ଥ୍ରୀପ୍ସ ଓ ଅଷ୍ଟପଦୀ ୋଗିବାେ ସମ୍ଭାବନା େେିଛ ି | ଏୋେ ନିୋକେଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି
େିଟେ ପାଣିହେ ୦.୩ ଗ୍ରାମ୍ ଏସିଟାମିପ୍ରିଡ୍ କିମବା ୨ ମି.େି ହଫନପାଇହୋକ୍ସିହମଟ୍ ୫% ଇ.ସି. କିମବା ୧ ମି.େି . ଆବାହମକିଟନ୍
୧.୯% ଇ.ସି. କିମବା ୧ ମି.େି. ରାଇହୋହମସିହଫନ୍ ୨୨.୯% ଏସ୍.ସି. ମିଶାଇ ଏକେ ପ୍ରତି ୨୦୦ େିଟେ ହଘାଳ ସିଞ୍ଚନ କେନ୍ତୁ
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ବିନ୍ / ଶିମବ


ଏେି ଫସେହେ ହଘାଡା ହପାକ ସଂକ୍ରମଣ ହଦଖାହଦହେ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିହେ ୦.୪ ମି.େି ଫଲହବଣି
ତଆମାଇଡ୍୩୯.୩୫%ଏସ୍.ସି.
ୁ
ମିଶାଇ ଏକେ ପ୍ରତି ୨୦୦ େିଟେ ମିଶ୍ରଣ ସିଞ୍ଚନ କେନ୍ତୁ |



ସହକଷାହରାୋ ଜନିତ ପତ୍ରହପାଡା ହୋଗ ହଦଖାହଦହେ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିହେ ୧ ମି.େି . ଡାଇହଫହନାହକାନାହଜାଲ୍ ୨୫% ଇ.ସି.
କିମବା ୨ ଗ୍ରାମ୍ କାହବଷଣତାଜିମ୍ ୧୨% + ମାନହକାହଜବ୍ ୬୩% ଡବଲ.ପି
ୁ . ମିଶାଇ ଏକେ ପ୍ରତି ୨୦୦ େିଟେ ମିଶ୍ରଣ ସିଞ୍ଚନ କେନ୍ତୁ |

ଫୁ ଲ ଜାତୀୟ ଫ ଲ

ସଗଣତୁ ଫୁ ଲ
 ହଗଣତୁ ଗଛହେ ନାେି ବୁଢଆ
ି ଣୀ (ଅଷ୍ଟପଦୀ) େ ଦମନ ପାଇଁ ଏକେ ପ୍ରତି 1 କିଗ୍ରା ସେଫେ ହସଚିତ ଗୁଣତ କିମବା 600 ମିେି

ଡାଇହକାଫେ ହର କେନ୍ତୁ | ସଂବାଳୁ ଆ ଜାତୀୟ କଢଖିଆ ହପାକକୁ ଦମନ କେିବାପାଇଁ ଏକେ ପ୍ରତି 400 ମିେି ଏହଣତାସେଫାନ୍
ହରେ କେନ୍ତୁ | ହରେ କେିବା ସମୟହେ େକ୍ଷୟ କେିବା ଉଚିତ ହଯପେି କାଣତ, ଫୁ େ, ପତ୍ର ସମ୍ପୁଣଷ ଭିଜି ଔର୍ଧ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ତଳକୁ ବୁ ନ୍ଦା
ବୁ ନ୍ଦା ହୋଇ ଖସିବ |





ଆଗେୁ ଖୋଟିଆ ହଗଣତୁଫୁ େ ତଳିପକାଇନଥିହେ ତଳି ପକାନ୍ତୁ |

ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କମଳା େଙ୍ଗେ ସିୋହକାୋ କିସମ ବୟବୋେ କେନ୍ତୁ |
ତଳିଘୋହେ ଧାଡିକୁ ଧାଡି 5 ହସମି ବୟବଧାନହେ ବିେନକୁ 1 ହସମି ଗଭୀେହେ ବୁ ଣନ୍ତୁ | ଅତୟଧିକ ତାପମାତ୍ରାେୁ
େକ୍ଷାପାଇବାପାଇଁ ତଳିଘୋହେ ନଡା ହଘାଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ |



ଏକେକୁ 350 େୁ 400 ଗ୍ରାମ୍ ମଞ୍ଜି ଆବଶୟକ |

ରଜନ୍ୀଗନ୍ଧା


େଜନୀଗନ୍ଧା ହଫବୃ ଆେୀେୁ ହମ ମାସ ପଯଷୟନ୍ତ େଗାଯାଏ | ହକାେକାତା ସିଙ୍ଗଲ୍, ଶ୍ରୀଙ୍ଗାେ, ହକାଏମବାଟୁେ ସିଙ୍ଗେ ଓ ସୁୋସିନି
(ଡବେ) ଆଦି କିସମ େଗାନ୍ତୁ |



ବୁ ଣିବା ପୂବେ
ଷ ୁ ଅନୁ ହମାଦିତ ସାେେ (ଏକେ ପ୍ରତି 80 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାେଜାନ, 80 କିଗ୍ରା ଫସଫେସ ଓ 80 କିଗ୍ରା ପଟାସ ସାେ) େ
ଏକ ତୃ ତୀୟାଂଶ ଯବକ୍ଷାେଜାନ ଓ ସବୁ ତକ ଫସଫେସ ଓ ପଟାସ ସାେ ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ |



ଏକେ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 40,000 କନ୍ଦା ଆବଶୟକ ହୋଇଥାଏ | କନ୍ଦା ଗୁଡକ
ି 2.5 ହସମି ବୟାସ ବିଶଷ୍ଟ
ି ହୋଇଥିବା ଦେକାେ | ଶୀତଳ
ଭଣତାେହେ 4-5 କିଗ୍ରା ହସେସିଅସହେ େେିଥିବା କନ୍ଦା ଗୁଡକ
ି ଭେ ଗଜା ହୋଇଥାଏ |



ସୂତ୍ରଜୀବପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳହେ େଗାଇବା ପୂବଷେୁ ଏକେ ପ୍ରତି 160 କିଗ୍ରା ନିମନପିଡଆ
ି ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ |



କନ୍ଦା ଗୁଡକ
ି ୁ େଗାଇବା ପୂବଷେୁ ହଚେଗୁଡକ
ି ୁ କାଟିଦଅ
ି ନ୍ତୁ | ଧାଡିକୁ ଧାଡି 30 ହସମି କନ୍ଦାକୁ କନ୍ଦାକୁ 30 ହସମି ବୟବଧାନହେ
େଗାନ୍ତୁ |

ସଗାଲାପ


ଅଷ୍ଟପଦୀ ହପାକ ଆକ୍ରମଣ ହଦଖାହଦହେ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିହେ ୨ ମି.େି . ହଫନପାଇହୋକ୍ସିହମଟ୍ ୫% ଇ.ସି. କିମବା ୨ ମି.େି .
ହପ୍ରାପାେିଜାଇଟ୍ ୫୭% ଇ.ସି. ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କେନ୍ତୁ |



ଅଗସଢା ଓ କଳାଦାଗ ହୋଗ ହଦଖାହଦହେ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିହେ ୩ ଗ୍ରାମ୍ କପେ ଅକ୍ସିହକଲାୋଇଡ୍ ୫୦% ଡବଲ.ପି
ୁ . ମିଶାଇ ପତ୍ର
ସିଞ୍ଚନ କେନ୍ତୁ |



ପାଉଁଶଆ
ି ହୋଗ ହଦଖାହଦହେ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିହେ ୧ ମି.େି ହପନହକାନାହଜାଲ୍ ୧୦% ଇ.ସି. କିମବା ହପ୍ରାପିହକାନାଜଲ୍ ୨୫%
ଇ.ସି. କିମବା ୧ ମି.େି . ହଟବୁ ହକାନାହଜାଲ୍ ୨୫.୯% ଇ.ସି. କିମବା ୪ ଗ୍ରାମ୍ ସେଫର୍ ୮୦% ଡବଲ.ପି
ୁ . ମିଶାଇ ମିଶ୍ରଣ ସିଞ୍ଚନ କେନ୍ତୁ
|

ସ ବତୀ



ହସବତୀ ଗଛହେ ଫୁ େ ଆସିବା ଅବସ୍ଥାହେ ମୂଳହେ ପୁଆ ବାୋେିହେ ହସଗୁଡକ
ି ୁ ବାୋେ କେି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଫୁ େ ସେିବା ପହେ
ବାୋେୁଥିବା ପୂଅ ଗୁଡିୁ଼ କୁ ମାଆ ଗଛ େୁହପ ବୟବୋେ ପାଇଁ େଖନ୍ତୁ|

ହସବତୀହେ ଜଉହପାକ ହଦଖାହଦହେ, ଏୋେ ଦମନ ପାଇଁଏକେ ପ୍ରତି 400ମିେି ହମଟାସିଷ୍ଟକ୍ସ କିମବା ଡାଇହମହଥାଏଟ୍ 200
େିଟେ ପାଣିହେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କେନ୍ତୁ I
Phone, Tel. No: 0674-2397046, 2397186, E-mail: aas_ouat@yahoo.com / bbs.aicrpam@gmail.com
Odia Advisory-Tuesday-03.03.2020-09

7
ଫଳ ଜାତୀୟ ଫ ଲ
ଆମବ
 ବଉଳ ବାୋେିବା ସମୟହେ ଆମବ ଡାଆଣୀ, ଆନ୍ଥେ ାହକନାଜ୍ ଓ ପାଉଁଶଆ
ି ହୋଗ ୋଗିବାେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି | ଆନ୍ଥେ ାହକନାଜ୍ ଓ
ପାଉଁଶଆ
ି ହୋଗେ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି େି ଟେ ପାଣିହେ 2 ଗ୍ରାମ୍ ସେଫେ ହସଚିତ ଗୁଣତ କିମବା କାୋହଥନ୍ ଏବଂ ଆମବ ଡାଆଣୀେ
ଦମନ ପାଇଁ 2 ମିେି ହୋଗେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କେନ୍ତୁ |
କଦଳୀ

 କବକ ଜନିତ ଝାଉଁଳା ହୋଗେ ଦମନ ପାଇଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ଉପାଡି ହପାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଳକୁ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିହେ 2 ଗ୍ରାମ୍
କାହବଷଣତାଜିମ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କେନ୍ତୁ କିମବା ପ୍ରତି ଗଛ ମୂଳହେ 5 ଗ୍ରାମ୍ କାହବଷଣତାଜିମ୍ ପୁଡଆ
ି କେି େଖିଦିଅନ୍ତୁ I

 ପତ୍ରଦାଗ ହୋଗେ ଦମନ ପାଇଁ ଶତକଡା 0.05 ଭାଗ ହପ୍ରାପିହକାନାଜଲ୍ ସେିତ ହକହତ ବୁ ନ୍ଦା ଟିପେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କେନ୍ତୁ I
 କଦଳୀହେ ଜଉହପାକ ହଦଖାଗହେ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିହେ 2 ମିେି ଡାଇହମହଥାଏଟ୍ ପ୍ରତି ପତ୍ରହକାଣହେ ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ I
 ସୂତ୍ରଜୀବ ଦ୍ୱାୋ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଦଳୀ ଗଛ ହଛାଟ ହେବା ସେିତ ପତ୍ର ସଂଖୟା ବି କମି ଯାଇଥାଏ I ଏୋେ ନିୋକେଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗଛ
ମୂଳହେ 30 ଗ୍ରାମ୍ କାହବଷାଫୁ ୋନ୍ କିମବା 500 ଗ୍ରାମ୍ ନିମ ପିଡଆ
ି ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ I


ସିଗାହଟାକା ପତ୍ରଦାଗ ହୋଗ ହଦଖାହଦହେ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିହେ ୨ ଗ୍ରାମ୍ କାହବଷଣତାଜିମ୍ ୧୨% + ମାନହକାହଜବ୍ ୬୩%
ଡବଲ.ପି
ୁ . କିମବା ହକଲାହୋଥାହୋନିଲ୍ ୭୫% ଡବଲ.ପି
ୁ . ମିଶାଇ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କେନ୍ତୁ |

ଅମୃ ତଭଣତା

ନ୍ଡିଆ


ଦେିଆ ହପାକ ଓ ଜଉହପାକ ହଦଖାହଦହେ ପ୍ରତି େିଟେ ପାଣିହେ ୦.୩ ମି.େି . ଇମିଡାହକଲାପ୍ରି ଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ୍.ଏଲ୍. କିମବା ୦.୩
ଗ୍ରାମ୍ ଥାହୟାହମହଥାକ୍ସାମ୍ ୨୫% ଡବଲ.ଜି
ୁ . ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କେନ୍ତୁ |
ନଡିଆେ ନାେି ଘୁଣି ହପାକ ହଦଖାହଦହେ ଗଣିତହେ ହୋଇଥିବା କଣାହେ କାହବଷାଫୁ ୟୋନ୍ ୩% ଜି. + ବାେି ୧:୧ ଅନୁ ପାତହେ
ମିଶାଇ କଣାକୁ ମୁଦ ି ଦିଅନ୍ତୁ |



ଗଣତାହପାକ ହଦଖାହଦହେ ନଡିଆ ବଗିଚା ପାଖହେ ଥିବା ଖତଗଦାକୁ ସଫା କେନ୍ତୁ ଓ ହକଲାେପାଇେିଫସ୍ ୧.୫% ଗୁଣତ ପକାଇ
ବିହଶାଧନ କେନ୍ତୁ |

ସଲମବୁ



ହେମବୁ ହେ ପୁନଙ୍ଗ
ି ହବହଳ ଡାଇବୟାକ୍ ହୋଗ ହୋଇପାହେ | ହତଣୁ କଟା ସ୍ଥାନହେ ହବାେହଡକ୍ସ ହପଷ୍ଟ ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ ଏବଂ
ଏକେ ପ୍ରତି 200 େିଟେ ପାଣିହେ 400 ମିେି େିଟେ ଡାଇହମହଥାଏଟ୍ କିମବା ମିଥାଇେ ଡିହନଟନ୍ ମିଶାଇ ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ |

ଆମବ
 ବଉଳ ବାୋେିବା ସମୟହେ ଆମବ ଡାଆଣୀ, ଆନ୍ଥେ ାହକନାଜ୍ ଓ ପାଉଁଶଆ
ି ହୋଗ ୋଗିବାେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି | ଆନ୍ଥେ ାହକନାଜ୍ ଓ
ପାଉଁଶଆ
ି ହୋଗେ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି େି ଟେ ପାଣିହେ 2 ଗ୍ରାମ୍ ସେଫେ ହସଚିତ ଗୁଣତ କିମବା କାୋହଥନ୍ ଏବଂ ଆମବ ଡାଆଣୀେ
ଦମନ ପାଇଁ 2 ମିେି ହୋଗେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କେନ୍ତୁ |
ମେୁ ଚାଷ
 ମେୁ ମାଛି ପାଳନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଷ କମ୍ ଓ ପେିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କମ୍ କେିବାକୁ ପଡିଥାଏ | ଏୋକୁ ବୟବସାୟି କ ଭିର୍ତ୍ହି େ ଗ୍ରେଣ କହେ 15 େୁ
20 ଟି ବାକ୍ସ େଖିବା ଦେକାେ | 2ଟି ବା 3ଟି ବାକ୍ସହେ ମେୁ ମାଛି େଖିହେ ନିଜେ ଦେକାେ ମୂତାବକ ମେୁ ମିେି ପ୍ରାୟ 1000 ଟଙ୍କା
ୋଭ
ମିଳଥ
ି ାଏ | ମେୁ ଚାର୍ ପାଇଁ ମେୁ ବାକ୍ସ, କୁ ଇନ୍ ହଗଟ୍, ହମାକ ବା ଧୂଆଁ ହଦବା ଯନ୍ତ୍ର, ଏକ୍ସଟ୍ରାକଟେ, ଓ ହେମ୍ ଆଦି ଜିନର୍
ି ଦେକାେ
ହୋଇଥାଏ |
 ମେୁ ଚାର୍ ପାଇଁ ସାଧାେଣତଃ ସାତହଫଣିଆ ମାଛିଙ୍କୁ ପାଳନ କୋଯାଏ |
 ମେୁ ମାଛି ବର୍ଷେ ସବୁ ସମୟହେ ସକ୍ରୀୟ େେନ୍ତି | ବର୍ତ୍ଷମାନ ହସାେିର୍, ସୂଯଷୟମୂଖୀ, ହଗାୋପ, ଜିନଆ
ି , ହସବତି,ହଗଣତୁ ଆଦି ଫୁ େ
ଫୁ ଟୁଥିବାେୁ ମେୁ ମାଛି ମାହନ ସେଜହେ ମେୁ ଓ ହେଣୁ ସଂଗ୍ରେ କେିଥାଆନ୍ତି |

 ପ୍ରତି ସପ୍ତାେହେ ଥହେ ବାକ୍ସ ଫି ଟାଇ ହଫଣା ସେ ହେମ କୁ ହଟକି ଦିଅନ୍ତୁ | ୋଗିଯାଇଥିବା ଦୁ ଇଟି ହଫଣାକୁ କାଟି ଅେଗା କେନ୍ତୁ |
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 ବାକ୍ସେ ଉପେି ଭାଗକୁ ହଘାଡାଇ େଖନ୍ତୁ | ବାକ୍ସେ ଭିତେ ବାୋେ ସଫା େଖନ୍ତୁ ଓ ଆକ୍ରମଣକାେୀ ଜୀବଙ୍କ ଠାେୁ ନିୋପଦ ସ୍ଥାନହେ
େଖନ୍ତୁ, ଧୂଆଁ ନବାଜିବା ପାଇଁ ସତକଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |
ପଶୁ ପଦ
 ହଗାଖାଦୟ ଚାେିଦା ହମଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆହଜାୋ ଚାର୍ କେନ୍ତୁ |
 ପ୍ରତି ଆହଜାୋ ପିଟ୍ ପାଇଁ 2 ମିଟେ େମବା, 2 ମିଟେ ଚଉଡାେ ଏକ ହକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେନ୍ତୁ |
 ଆହଜାୋ ଚାର୍ କେିଥିହେ ପ୍ରତି ପିଟ୍ େୁ ହଦୈନକ
ି ଅଧାହକଜି େୁ ଏକ ହକଜି ପଯଷୟନ୍ତ ଆହଜାୋ ଅମଳ କେି ଗାଇହଗାେୁଙ୍କୁ
ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ |
 ନଡାେ ସୁବଧ
ି ା ଥିହେ ପିଡଆ
ି ମିଶ୍ରିତ ନଡା ଉପଚାେ କେନ୍ତୁ | ଏଥିପାଇଁ ଆବଶୟକ ଉପାଦାନ ହେୋ ୟୁ େିଆ 4 ହକଜି,
ପାଣି 50 େିଟେ, ଓ ନଡା 100 ହକଜି |
 ପିଡଆ
ି ମିଶ୍ରିତ ନଡା ଉପଚାେକୁ ଗଭଷ ଗାଈ ଓ ବାଛେୀଙ୍କୁ ଛାଜି ପଡିଆ ଗାଈ ଓ ଦୁ ଧିାଳୀ ଗାଈଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ |
 ଗୃେପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତେଙ୍କ ପୋମଶଷକ୍ରହମ ପ୍ରତିହର୍ଧକ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ |
 ଗାଈ ବା ଛଡା ଗେମ ଆସିବାେ 12 ଘଣ୍ଟାେୁ 15 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟହେ କୃ ତ୍ରମ
ି ପ୍ରଜନନ କୋନ୍ତୁ |
ସଗାଖ୍ାଦୟ ଘା ମକା
 େବି ଋତୁ ହେ ହଗାଖାଦୟ ମକା ପାଇଁ ଜଳହସଚିତ ଢିପ ଜମି ଓ ମଧ୍ୟମ କିସମ ଜମିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କେି ଆେି କାନ୍ ଟଲ୍ କିମବା ହଜ1006କିସମକୁ େଗାନ୍ତୁ Iକିସମ ଅନୁ ଯାୟୀ ଏକେ ପ୍ରତି ଗ୍ରା ବିେନ ବୟବୋେ କେନ୍ତୁ.କି 10 Iଜମିକୁ ଭେଭାହବ ଗୁଣ୍ଡ ଚାର୍
କେି ଘାସ ବାଛି ଦିଅନ୍ତୁ I ଏକେ ପ୍ରତି ଟନ୍ ସଢା ହଗାବେ ଖତ ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ I
 ବିେନ ବୁ ଣିବାେ ଦିନ ପୂବଷେୁ ବିେନକୁ ଭେଭାହବ ଖୋହେ ସୁଖାଇ ଓ ବିେନକୁ ବିହଶାଧନ କେି ବୁ ଣନ୍ତୁ 7 I 3 ଗ୍ରା ବିେନକୁ .କି 1
ଗ୍ରାମ୍ କାହବଷଣ୍ଡାଜିମ୍ ମିଶାଇ ବିେନ 1.5 ମ୍ ଥିୋମ୍ କିମବା.ଗ୍ରା ବିହଶାଧନ କେନ୍ତୁ I ସାତ ଦିନ ପହେ ପ୍ରତି କିମ୍ .ଗ୍ରା 20 ଗ୍ରା ଦିନକୁ .
େିସାବହେ ଆହଜାରି େିେମ୍ ବିେନହେ ହଗାଳାଇ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଭିଜାଇ ଛାଇହେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ I ବିେନକୁ ଧାଡିହେ ବୁ ଣନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ I
ମତ୍ସୟ ପଦ
 ଏକ ଏକେ ଆୟତନେ ହପାଖେୀହେ ପ୍ରତି ମିଟେ ଗଭୀେ ପାଣିହେ 80 କିଗ୍ରା ଚୁନ ପ୍ରହୟାଗ କେନ୍ତୁ |
ବିସଶଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ
 କୃ ର୍ି ସମସୟାେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିନା ହଦୟହେ କିର୍ାନ୍ କଲ୍ ହକନ୍ଦ୍ରେ 1551 ନମବେକୁ ହଫାନ୍ କେନ୍ତୁ |
 ଫସେ ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ହୋଜଗାେ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ ମେୁ ଚାର୍ କେନ୍ତୁ |
 ଫ ଲ ବୀମା ନ୍ିଶ୍ଚିତ ପସକ୍ଷ କରନ୍ତୁ |
ଅନ୍ୁ ପମା ବଳିୟାର ିାଂେ
ସନ୍ାଡାଲ୍ ଅଫି ର,
ଗ୍ରାମୀଣ କୃ ଷି ସମୌ ମ ସ ବା,ଓ.ୟୁ .ଏ.ଟି
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଗସବଷଣା ନ୍ିସଦେଶାଳୟ,
ଓଡିଶା କୃ ଷି ଓ ସବୈଷିୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦୟାଳୟ
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