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(ସ ୌଜନ୍ୟ – ଓୟୁ ଏଟିସ୍ଥିତ କୃ ଷିପାଣିପାଗ ଉପବିଭାଗ ଓ ଓଡିଶା ରକାରଙ୍କ କୃ ଷିନ୍ସି ଦେଶାଳୟ, ପ୍ରାଣୀପାଳନ୍ ଓ ପ୍ରାଣୀଚକ
ି ତ୍ସ
ି ା
ନ୍ିସଦେଶାଳୟ ଓ ମତ୍ସୟନ୍ିସଦେଶାଳୟ)

ବିସଶଷ ୂଚନ୍ା
ଖରାଟିଆ ଚାଷ
କେକେେ ସ୍ଥାନକେ ପ୍ରାକ୍ କମୌସୁମୀ ବର୍ଷା କହାଇଯାଇଥିବାେୁ ଜମିେ ଅବସ୍ଥା କେଖି ଖୋେିନଆ
ି ହଳ େେନ୍ତୁ | ଟ୍ରାେଟେ େିମୱା ପାଓ୍ୱାେ
ଟିଲେକେ ଚାର୍ େକଲ ଗହୀେ ଚାର୍ କହବା ସକେ ସକେ ମାଟି ଭଲଭାବକେ େଳ ଉପେ କହାଇଥାଏ | ହଳ େେିବା ଦ୍ୱାୋ ଜମିେୁ ବିଭିନ୍ନ
ପ୍ରୋେେ ଘାସ ଓ୍ ମାଟି ଭିେକେ ଥିବା କପାେେ ଅଣ୍ତା ଓ୍ ଶୁେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କହାଇଯାଆନ୍ତି | ମୂଖୟ ଫସଲକେ କୋଗ ଓ୍ କପାେେ ମାତ୍ରା
େମିଯାଏ |

ଖରିଫ ଧାନ୍
ପାଟ ଜମିକେ ବର୍ତ୍ଷମାନ ଧାନ ବୁ ଣ୍ନ୍ତୁ ଓ୍ ଖାଲ ଜମିକେ ଜୁ ନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଧାନ ବୁ ଣ୍ା କଶର୍ େେନ୍ତୁ |
ଜଳକସଚନେ ସୁବଧ
ି ା ଥିବା ଜମିକେ ଖେିଫ ଋେୁ ପାଇଁ େଳିଘୋ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁ େ େେନ୍ତୁ |
ଏେ ଏେେ ଜମି କୋଇବାେୁ 10 କେସିମିଲି ଜମିକେ େଳି ଘୋ ଆବଶୟେ କହାଇଥାଏ |
େଳି ଘୋେୁ ଭଲ ଋକପ ଚାର୍ େେି ଘାସ ବାଛି ମାଟି ଗୁମଡ େେନ୍ତୁ | 3 ଫୁ ଟ ଚଉୋ, 6 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚା ଓ୍ ସୁବଧ
ି ା ଅନୁ ସାକେ ଲମୱାେ ପଟି େିଆେି
େେନ୍ତୁ | େୁ ଇ ପଟି ମଝିକେ 1 ଫୁ ଟ ଓ୍ସାେେ ଜଳ କସଚନ ଓ୍ ନିଷ୍କାସମ ପାଇଁ ନାଳ େଖନ୍ତୁ |
10 କେସିମିଲି େଳିଘାକେ 4 –ଝୁ େି କଗାବେ ଖେ 12 େିଗ୍ରା ସୁପେ ଫକେଟ୍, ଓ୍ 2 େିଗ୍ରା ପଟାସ ସାେ ମାଟିକେ ମିଶାଇ େିଅନ୍ତୁ | 10
କେସିମିଲି େଳିଘୋକେ 25 େିଗ୍ରା ବିହନ ଆବଶୟେ କହାଇଥାଏ |
ଖେିଫ ଧାନ ବୁ ଣ୍ିବା ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁ େ େେନ୍ତୁ ଓ୍ ଆବଶୟେ ସ୍ଥକଳ ଜମି ସମେଳ େେି ହୁ ୋ ମୋମେି େେନ୍ତୁ |
-

ବିଭାଗୀୟ ଧାନ ବୁ ଣ୍ିବା ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁ େ େେନ୍ତୁ ଓ୍ ଆବଶୟେ ସ୍ଥକଳ ଜମି ସମେଳ େେି ହୁ ୋ ମୋମେି େେନ୍ତୁ |
ଅେି ସଅଳ େିସମ -

େଳିେ-3

ସଅଳ େିସମ

-

ଖଣ୍ତଗିେୀ, ବନ୍ଦନା, ପଥୋ, ପାେିଜାେ ଓ୍ ଅନ୍ନୋ

ମଧ୍ୟମ େିସମ

-

ଏମ୍.ଟି.ୟୁ -1001, ଏମ୍.ଟିୟୁ-1010, କୋଣ୍ାେଷ, ଗଜପେି, ସୁକେନ୍ଦ୍ର ଓ୍ ଲଲାଟ

ବିଳମୱ େିସମ

-

ସି.ଆର୍ – 1009, ସି.ଆେ-1018, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଷ (ଏମଟିୟୁ-7029). ପ୍ରେୀକ୍ଷା ଇନ୍ଦ୍ରାବେୀ, ମହାନେୀ, ପୂଜା,

ୋମଚଣ୍ତୀ, ୋଞ୍ଚନ, ସାେଳା, େୂ ଗଷା ଓ୍ ଲୁ ଣ୍ିଶ୍ରୀ
ଅେି ସେୁ େିସମ – ସି.ଆେ-1014 ଓ୍ ବି.ପି.ଟି – 5204
ନିଜେ ଜମିେ େିସମେୁ କନଇ ଉପଯୁକ୍ତ େିସମେ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ େେନ୍ତୁ |

ଖରିଫ ଫ ଲ ପାଇଁ ସ ାଜନ୍ା
 ବର୍ତ୍ଷମାନ ଠାେୁ ନିଜ ଜମିେ ପ୍ରୋେ, ମାଟିେ ଉବଷେୋ, କସଚଜଳେ ସୁବଧ
ି ା ଓ୍ ଅନୟାନୟ େୃ ର୍ି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁେେ
ି େ ଉପଲବ୍ଧୋେୁ ବିଚାେେୁ
କନଇ ଫସଲ କଯାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ େ େେନ୍ତୁ |
 ସବଷୋ ପ୍ରାମାଣ୍ିେ ବିହନ ବୟବହାେ େେନ୍ତୁ ଓ୍ ପ୍ରେି 3 ବର୍ଷକେ ବିହନେୁ ବେଳାଇ େିଅନ୍ତୁ | ଉନ୍ନେ ମାନେ ବିହନ ବୟବହାେ ଦ୍ୱାୋ ଅମଳ
15 ପ୍ରେିଶେ ବୃ ଦ୍ଧି କହାଇପାେିବ |
 ଘକେ ସାଇେି େଖିଥିବା ବିହନ ବୟବହାେ େେିଥିକଲ ଗଜା ପେୀକ୍ଷା େୋଇ େିଅନ୍ତୁ |
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 ଫସଲ ବୁ ଣ୍ିବା ପୂବଷେୁ ମାଟି ପେୀକ୍ଷା େୋଇ େିଅନ୍ତୁ |
 ବୃ ଷ୍ଟିପଷ୍ଟ
ୁ ଢିପ ଜମିମାନଙ୍କକେ ଧାନ ପେିବକର୍ତ୍ଷ ଅଧିେ ଅଥଷେେୀ ଅଣ୍ଧାନ ଫସଲ ଯଥା- ୋଲି ଫସଲ, କେୈଳବିଜ ଫସଲ, େପା,
ସୂଯଷୟମୂଖୀ, ପନିପେିବା ଆେି ଏେେ ଫସଲ ଭାକବ ଅଥବା ମିଶ୍ରିେ ଫସଲ ଭାକବ ଚାର୍ େେନ୍ତୁ |
 ଖାଲ ଜମିଗୁେେ
ି କେ ଅଧିେ ଘାସ େମନ ପାଇଁ େୃ ଣ୍ନାଶେ ବୟବହାେ େେନ୍ତୁ |

ବୁ ଜ ାର
 ବର୍ତ୍ଷମାନ ୋଜୟେ ଅଧିୋଂଶ ଅଞ୍ଚଳକେ ବର୍ଷା କହାଇଯାଇଛି | ସବୁ ଜସାେ ବୁ ଣ୍ିବା ପାଇଁ ମାଟିେ ବେେ ଅନୁ େୂଳ ଅଛି | ସବୁ ଜସାେ
ବୟବହାେ େକଲ ମାଟିେ ଉତ୍ପାେନ କ୍ଷମୋ ବଢିଥାଏ | ସାଧାେଣ୍େଃ ଚାର୍ୀଭାଇମାକନ ଧାନଚାର୍କେ ଅଧିେ ଅମଳପାଇଁ ଜମିକେ
ୋସାୟନିେ ସାେ ପ୍ରକୟାଗ େେିଥାନ୍ତି | େିନ୍ତୁ ଚାର୍ୀଭାଇମାକନ ମକନ େଖିବା ଉଚେ
ି କଯ ମାଟିେ ଉବଷେୋ ବଜାୟ େଖିବାପାଇଁ
ଆବଶୟେୀୟ ପେିମାଣ୍େ କଜୈବେ
ି ଖେ ଓ୍ ସବୁ ଜ ସାେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୟାଗ େେିବା ନିହାେି ଆବଶୟେ | େଞ୍ଚା ଓ୍ େଅଁଳ ସବୁ ଜ ଡାଳପତ୍ର
ଇେୟାେିେୁ ଜମିକେ ପ୍ରକୟାଗ େେି ମାଟିକେ ମିଶାଇ କେକଲ ୋହା ସଢିଯାଇ ଖେ କହାଇଯାଏ | ଏହାେୁ ସବୁ ଜ ଖେ େୁ ହାଯାଏ |ସାଧାେଣ୍େଃ
ଧାନ ଜମିକେ ଧଣ୍ିଟା, ଛଣ୍ପଟ ଓ୍ ବେଗୁେ ଇେୟାେି ଫସଲ ପୂବଷେୁ ସବୁ ଜ ଖେ ଫସଲ ହିସାବକେ ଚାର୍ େୋଯାଏ | ସବୁ ଜ ଖେ ପାଇଁ
ଫସଲେୁ େଢ ଧେିବା ପୂବଷେୁ ଚର୍ି କେବା ଆବଶୟେ |
 ଜମିେୁ ଚାର୍ େେି ଏେେ ପ୍ରେି 16 େିଗ୍ରା ଫସଫେସ୍ କଯାଗାଇବାପାଇଁ ଆବଶୟେ ପେିମାଣ୍େ ସୁପେ ଫସକଫଟ ସାେ ଭଲଭାକବ ଉପଲବ୍ଧ
କହାଇଥାଏ ଓ୍ ଫସକଫଟ ସାେ ପ୍ରକୟାଗ ଦ୍ୱାୋ ଶୀଘ୍ର କଚେ ବୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ ଏବଂ ଶାୋଣ୍ୁ ଭାେୁ ଡି ସୃଷ୍ଟି କହାଇ ଅଧିେ ସଂଖୟେ ଗଛ ଉକଠ |
ଧାନ ସହିେ ମିଶ୍ରିେ ଫସଲ ଭାବକେ ଖେ ଫସଲ ବୁ ଣ୍ାଯାଉଥିକଲ ଏେେ ପ୍ରେି 6 େିଗ୍ରା ମଞ୍ଜି ଆବଶୟେ କହାଇଥାଏ |
 ଏହାପକେ ଗହଳିଆ େେି ଏେେ ପ୍ରେି 10 େିଗ୍ରା ହିସାବକେ ସବୁ ଜ ଖେ ଫସଲେ ମଞ୍ଜି ବୁ ଣ୍ାଯାଏ | ବହଳିଆ କହାଇ ଅଧିେ ସଂଖୟେ ଗଛ
ଉକଠ | ଧାନ ସହିେ ମିଶ୍ରିେ ଫସଲ ଭାବକେ ଖେ ଫସଲ ବୁ ଣ୍ାଯାଉଥିକଲ ଏେେ ପ୍ରେି 6 େିଗ୍ରା ମଞ୍ଜି ଆବଶୟେ କହାଇଥାଏ |

ମାଟି ପରୀକ୍ଷା
 ମାଟି ପେୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ଠିକ୍ ଭାକବ କହବା ଉଚିତ୍ |
 କଗାଟିଏ ଏେେ ଚେେୁ ଅନୁ ୟନ 5 େୁ 6 ଟି ସ୍ଥାନେୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ େେନ୍ତୁ |
 ମାଟି ସଂଗ୍ରହ େେିବା ପୂବଷେୁ ସ୍ଥିେିେୃେ ଜାଗାେୁ ଘାସଲଟା ବାହାେ େେନ୍ତୁ | ୋପକେ କୋୋଳକେ କେଛଷା ଭାବକେ କଚାଟ ମାେି 6 ଇଞ୍ଚ
ପଯଷୟନ୍ତ କଖାଳନ୍ତୁ | ଖୁପି ସାହାଯୟକେ କସହି କଖାଳା ଜାଗାେୁ ପ୍ରାୟ ଅଧ େିକଲାଗ୍ରାମ୍ ପଯଷୟନ୍ତ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ େେି ୋେୁ କଗାଟିଏ ପଲି ଥିନ
େିମୱା େନା ମୁଣ୍ାକେ େଖନ୍ତୁ |
 ଏହିପେି ଭାବକେ 5 େୁ 6 ଟି ଜାଗାେୁ କମାଟ 2.5 େୁ 3 େିଗ୍ରା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ େେି ଏେତ୍ର ମିଶାଇ ଗୁଣ୍ତ େେି ଛାଇକେ ଶୁଖାନ୍ତୁ |
 ସମସ୍ତ ଗୁଣ୍ତ ମାଟିେୁ କଗାଲାୋେ ଭାକବ ଏୋଠି େଖି 4 ଭାଗକେ ବିଭକ୍ତ େେି 2 ବିପେୀେ ଭାଗେୁ ବାହାେ େେିେଅ
ି ନ୍ତୁ | ଏହିପେି ମାଟିେୁ
ଭାଗ ଭାଗ େେି 250 େୁ 500 ଗ୍ରାମ୍ ପଯଷୟନ୍ତ ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ େେି ପଲି ଥିନ ମୁଣ୍ାକେ େଖନ୍ତୁ |
 ନମୁନା ମାଟିକେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ େୋଯାଇଥିବା ଜମିେ ବିବେଣ୍ୀ ପତ୍ର କଲଖି ଏଥି ସହିେ ସଂଲଗ୍ନ େେି ପେୀକ୍ଷାଗାେେୁ ପଠାନ୍ତୁ |

ମାଟି ଂଗ୍ରହ ମୟସର ତ୍ନ
 ହିେ େେେୁ ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ େେନ୍ତୁ ନାହିଁ |
 ଖେଗୋ ଜାଗାେୁ ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ େେନ୍ତୁ ନାହିଁ |
 ଗଛ ଛାଇେୁ ବା ମୂଳେୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ େେନ୍ତୁ ନାହିଁ |
 ଜମିକେ ଫସଲ ଥିବା ଅବସ୍ଥାକେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ େେନ୍ତୁ ନାହିଁ |
 ଓ୍ୋ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ େେିଥିକଲ ୋେୁ ଛାଇକେ ଶୁଖାଇ ପେୀକ୍ଷାଗାେେୁ ପଠାନ୍ତୁ |

କୃ ଷି ଉପସଦ୍ଶ

ଖରିଫ ଧାନ୍
 ଅେି ସଅଳ େିସମ -

େଳିେ -3

 ସଅଳ େିସମ -

ଖଣ୍ଡଗିେି, ସିନ୍ଧାନ୍ତ, ମନ୍ଦାେିନୀ, ବନ୍ଦନା, ପଥୋ, ପାେିଜାେ ଓ୍ ଅନ୍ନୋ
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 ମଧ୍ୟମ େିସମ -

ବିଣ୍ା ଧାନ 11, ପ୍ରେିଭା, ଏମ୍. ଟି. ୟୁ -1001, ଏମ୍. ଟି. ୟୁ -1010, କୋଣ୍ାେଷ, ଗଜପେି, ସୁକେନ୍ଦ୍ର ଓ୍

ଲଲାଟ
 ବିଳମୱ େିସମ -

ସି. ଆର୍ -1009, ସି. ଆେ -1018, ସ୍ୱଣ୍ଷ (ଏମଟିୟୁ -7029), ପ୍ରେୀକ୍ଷା, ଇନ୍ଦ୍ରାବେୀ,

ମହାନେୀ, ପୂଜା, ୋମଚଣ୍ଡୀ, ୋଞ୍ଚନ, ସାେଳା, େୂ ଗଷା ଓ୍ ଲୁ ଣ୍ିଶ୍ରୀ
 ଅେି ସେୁ େିସମ - ସି. ଆେ -1014 ଓ୍ ବି.ପି.ଟି -5204
 ନିଜେ ଜମିେ େିସମେୁ କନଇ ଉପଯୁକ୍ତ େିସମେ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ େେନ୍ତୁ |

ଧାନ୍ ବୁ ଣା
 ପାଟ ଜମିକେ ବର୍ତ୍ଷମାନ ଧାନ ବୁ ଣ୍ନ୍ତୁ ଓ୍ ଖାଲ ଜମିକେ ଜୁ ନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଧାନ ବୁ ଣ୍ା କଶର୍ େେନ୍ତୁ |
 ଏେେ ପ୍ରେି 30 େିଗ୍ରା ବିହନେୁ ଧାଡିବୁଣ୍ା େକଲ 15 େୁ 20 କସମି ବୟବଧାନକେ କଗାଜି ଲେଳ ପଛପକଟ ବୁ ଣ୍ନ୍ତୁ |

ବିହନ୍ ବିସଶାଧନ୍
 ବୁ ଣ୍ିବା ପୂବେ
ଷ ୁ ବିହନେୁ ଭଲଭାକବ ଖୋକେ ଶୁଖାଇ ଓ୍ ବିହନେୁ ବିକଶାଧନ େେି ବୁ ଣ୍ନ୍ତୁ | 1 େିଗ୍ରା ବିହନ ପାଇଁ 3 ଗ୍ରାମ୍ ଥିୋମ୍ େିମୱା ଟପ୍ସିନ୍
–ଏମ୍ ଆବଶୟେ କହାଇଥାଏ | ଡ଼୍ରମକେ େିମୱା ମାଠିଆକେ ଅଧାପଯଷୟନ୍ତ ବିହନ ପୁୋଇ ଆବଶୟେ ପେିମାଣ୍େ ବିକଶାଧେ କସଥିକେ ମିଶାନ୍ତୁ
| ମାଠିଆେ ମିହଁେୁ େନାଦ୍ୱାୋ ବନ୍ଦେେି ଭଲଭାବକେ େଳ ଉପେ େେି ମିଶାନ୍ତୁ େିମୱା ବିକଶାଧନ ଡ଼୍ରମେ କଘାଡଣ୍ୀ ବନ୍ଦେେି ହୟାଣ୍ଡଲ ଦ୍ୱାୋ
ଘୁୋଇ େିଛ ି ସମୟପକେ ଡ଼୍ରମେ ମୁହଁକଖାଲି ବିହନେୁ ବାହାେ େେନ୍ତୁ |
ଧାନ୍ସର ାର ପ୍ରସୟାଗ
ଜମି

େିସମ

ଏନ୍.ପି.କେ.

ସମୟ

ମଧ୍ୟମ ଜମି

ଉନ୍ନେ େିସମ

50 -25 -25

ସବୁ େେ ଫସଫେସ୍ ଓ୍ ପଟାସ୍ ମୂଳସାେ େୂକପ ପ୍ରକୟାଗ େେନ୍ତୁ |
ଛଟାବୁ ଣ୍ା – ଶେେଡା 50 ଭାଗ ଯବକ୍ଷାେଜାନ ମୂଳସାେ
ଧାଡିବୁଣ୍ା –ଶେେଡା 25 ଭାଗ ଯବକ୍ଷାେଜାନ ମୂଳସାେ

ଖାଲ ଜମି

ଉନ୍ନେ େିସମ

80 -40 -40

ସବୁ େେ ଫସଫେସ୍ ଓ୍ ପଟାସ୍ ମୂଳସାେ େୂକପ ପ୍ରକୟାଗ େେନ୍ତୁ |
ଛଟାବୁ ଣ୍ା – ଶେେଡା 50 ଭାଗ ଯବକ୍ଷାେଜାନ ମୂଳସାେ
ଧାଡିବୁଣ୍ା –ଶେେଡା 25 ଭାଗ ଯବକ୍ଷାେଜାନ ମୂଳସାେ େୂକପ
ପ୍ରକୟାଗ େେନ୍ତୁ

 ବାଲିଆ ମାଟିକେ ପଟାସ୍ ସାେେୁ ପୁୋ ମୂଳସାେ େୂକପ ପ୍ରକୟାଗ ନେେି େୁ ଇ ଥେକେ ପ୍ରକୟାଗ େେନ୍ତୁ | ଯଥା –ମୂଳସାେ ଏବଂ ଅଧା ଲି େ
ସଂଚାେ ଅବସ୍ଥାକେ ପ୍ରକୟାଗ େେନ୍ତୁ |
 ସବୁ ଜ ସାେପାଇଁ ଧାନ ବୁ ଣ୍ିବା କବକଳ ଏେେ ପ୍ରେି 6 େିଗ୍ରା ଧଣ୍ିଚା ମିଶାଇ ଯାହାେି ଗଜା କହବାେ 35 େିନକେ ୋଟି ଜମିକେ ମିଶାଇ
କବଉର୍ଣ୍ େେନ୍ତୁ |

ଧାନ୍ର ଶୁଖିଲା ତଳିଘରା
 ଜଳକସଚନେ ସୁବାଧା ଥିବା ଜମିକେ ଖେଫ୍ ଋେୁ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା େଳିକଘୋ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁ େ େେନ୍ତୁ |
 ଏେ ଏେେ ଜମି କୋଇବାେୁ 10 କଡସିମିଲ ଜମି େଳି ଘୋ ପାଇଁ ଆବଶୟେ କହାଇଥାଏ |
 େଳିଘୋେୁ ଭଲେୁକପ ଚାର୍େେି ଘାସ ବାଛି ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ େେନ୍ତୁ | ୋନି ଫୁ ଟ ଚଉଡା, 6 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚା ଓ୍ ସୁବଧ
ି ା ଅନୁ ସାକେ ଲମୱା େେି ପଟି
େିଆେି େେନ୍ତୁ | େୁ ଇ ପଟି ମଝିକେ 1 ଫୁ ଟ ଓ୍ସାେେ ଜଳ କସଚନ ଓ୍ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ନାଳ େଖନ୍ତୁ |
 10 କଡସିମିଲି େଳିକଘୋକେ 4 –ଝୁ ଡି କଗାବେ ଖେ, 12 େିଗ୍ରା ସୁପେ ଫସକଫଟ୍ ଓ୍ 2 େିଗ୍ରା ପଟାସ୍ ସାେ ମାଟିକେ ମିଶାଇ େିଅନ୍ତୁ | 10
କଡସିମିଲ୍ େଳିକଘୋକେ 25 େିଗ୍ରା ବିହନ ଆବଶୟେ କହାଇଥାଏ |

ମକା
 ଜଳକସଚନେ ସୁବଧ
ି ା ଥିକଲ ବର୍ତ୍ଷମାନ େଞ୍ଚା ମୋ ଫସଲ ଲୋଯାଇପାେିବ |
 ଉନ୍ନେ ବିହନ େିସମ ଯଥା ନଭକଜାେ, ଶକ୍ତି, କେୋନ୍-107, କେୋନ୍-109 ଆେି େିସମ ନିେଟକେ ଥିବା େୃ ର୍ି ବିଭାଗେ ବିହନ ବିକ୍ରୟ
କେନ୍ଦ୍ରେୁ ସଂଗ୍ରହ େେନ୍ତୁ |
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 ଏେ ଏେେ ଜମିକେ 6 େିଗ୍ରା ବିହନ ଆବଶୟେ କହାଇଥାଏ |
 କଶର୍ ଓ୍େ ଚାର୍ କବକଳ ଏେେ ପ୍ରେି ଅନୁ କମାେିେ ସାେ (32 େିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାେଜାନ, 16 େିଗ୍ରା ଫସଫେସ୍ ଓ୍ 16 େିଗ୍ରା ପଟାସ ସାେ) େ 3
ଭାଗେୁ ଭାକଗ ଯବକ୍ଷାେଜାନ, ସବୁ େେ ଫସଫେସ ଓ୍ ପଟାସ ସାେ ପ୍ରକୟାଗ େେନ୍ତୁ |
 ଧାେିେୁ ଧାେି 45 କସମି, ଗଛେୁ ଗଛ 20 କସମି ଗଭୀେକେ ମଞ୍ଜି କପାେନ୍ତୁ |

ଆଖୁ
 ଜାନୁ ଆେୀ ମାସକେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଆଖୁ 5 ମାସେ କହାଇଯାଇଥିକଲ ଶୁଖିଲା ଆଖୁ ପତ୍ରେୁ ଆଖୁ ଗଛେୁ ଛୋଇ କେଇ କଭଳା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ I
େୁ ଇଧାେିେ ଆଖୁ ଗଛେୁ ଏୋଠି େେି କଭଳା ବାନ୍ଧିକଲ ଆଖୁଗଛ ପବନକେ ପେିଯାଏ ନାହିଁ I ଆଖୁ ଫସଲ ଲଗାଇବାେ 105 େିନେ
କହାଇଥିକଲ କୋୋଖୁସା େେି ଘାସ ବାଛି େିଅନ୍ତୁ I ଏେେ ପ୍ରେି 33 େିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାେଜାନ ଓ୍ 12 େିଗ୍ରା ପଟାସ ସାେ ପ୍ରକୟାଗ େେି ହୁ ୋ
କଟେି େିଅନ୍ତୁ I
 େିନେ ୋପମାତ୍ରା ବଢିବାେ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାେୁ ଜମିକେ ବେେ କେଖି ଜଳକସଚନ େେନ୍ତୁ I
 ଆଖୁ ଏେ ବର୍ିେଆ
ି ଫସଲ କହାଇଥିବାେୁ କେବଳ ବର୍ଷା ଋେୁ େୁ ଛାେି ଅନୟ ସମୟକେ ବିକଶର୍ େେି ଗ୍ରୀର୍ମ ଋେୁ କେ ଜଳକସଚନେ
ଆବଶୟେୋ ଅଧିେ ଥାଏ I ଆଖୁ ଗଛେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାେୁ ଆଖିକେ େଖି ଜଳକସଚନ େେିବାେୁ ପେିଥାଏ I ପିଲ ବାହାେିବା ସମୟ -36 େୁ
100 େିନ ମଧ୍ୟକେ ପ୍ରେି 10 େିନକେ ଥକେ ଓ୍ ବିକଶର୍ ବୃ ଦ୍ଧି -101 େୁ 270 େିନ ମଧ୍ୟକେ ପ୍ରେି 7 େିନକେ ଥକେ ଜଳକସଚନ େେନ୍ତୁ I
 ଗଛମୂଳ ଓ୍ୋ େହିବା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଦ୍ୱାୋ ନାଳି ଗୁେେ
ି ୁ ଆଚ୍ଚଥାେ େେନ୍ତୁ I ଗ୍ରୀର୍ନ ଋେୁ କେ ଜଳାବାବେୁ ଫସଲେୁ େକ୍ଷା େେିବା ପାଇଁ
ଶେେୋ 4 ଭାଗ (ଏେ ଲିଟେ ପାଣ୍ିକେ 40 ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବକେ ) ପଟାସ୍ ସାେ ପତ୍ରସିଂଚା େେନ୍ତୁ I

ଖରାଟିଆ ୂ େୟମୂଖୀ
 ଫସଲକେ ଫଳବିନ୍ଧା କପାେେ େମନ ପାଇଁ ଏେେ ପ୍ରେି 250 ଶୁେ ସମେୁ ଲ ଏନ.ପି.ଭି 200 ଲିଟେ ପାଣ୍ିକେ ମିଶାଇ ଅପୋହ୍ନକେ
ପ୍ରକୟାଗ େେନ୍ତୁ େିମୱା ଏେେ ପ୍ରେି 500 ଗ୍ରାମ୍ ବିଟ ି ବୀଜାଣ୍ୁ େଲଚେେୁ 200 ଲି ଟେ ପାଣ୍ିକେ ମିଶାଇ ପ୍ରକୟାଗ େେନ୍ତୁ I

 କଜୈବ େୀଟନାଶେକେ ଫଳବିନ୍ଧା କପାେେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ୍ ନକହକଲ ପ୍ରେି ଲିଟେ ପାଣ୍ିକେ 2 ମିଲି ଏକଣ୍ତାସଲଫାନ େିମୱା କପ୍ରାକଫନଫସ୍ ମିଶାଇ
ଏେେ ପ୍ରେି 200 ଲିଟେ େୀଟନାଶେ ମିଶ୍ରଣ୍ ପ୍ରକୟାଗ େେନ୍ତୁ I

ଉଦ୍ୟାନ୍ ଫ ଲ
ଫଳଚାଷ
ଓ୍େିଶାେ ଜଳବାୟୁ କେ ନାନା ପ୍ରୋେ ଫଳଚାର୍ ଲାଭଜନେ ଭାକବ େୋଯାଇପାେିବ ଯଥା ଆମୱ, ନେିଆ, େେଳୀ, ୋଜୁ ବାୋମ, ସକପଟା,
ଅମୃେଭଣ୍ଡା ଇେୟାେି | ଉଚ୍ଚ ଗୋଣ୍ିଆ ବା ଅନୁ ବଷେ ଜମିକେ ମଧ୍ୟ ଫଳଚାର୍ ଲାଭଜନେ ଭାକବ େୋଯାଇପାେିବ | ବର୍ଷା ଋେୁ ଆେମ୍ଭକେ ଗଛ
ଲଗାଇବାେୁ କହକଲ ଖୋେିନେୁ ଗାେ କଖାଳି େଖିକେବା େେୋେ | ଗାେେୁ ବାହାେିଥିବା ମାଟି ଓ୍ ଗାେ ଭଲଭାକବ ଖୋ ଖାଇବା ଭଲ | ଆମୱ,
ନେିଆ, େମଳା, ପିଜୁଳ,ି ପଣ୍ସ, ଲି ଚୁ ଇେୟାେି ପାଇଁ ଏେ ମିଟେ ଗଭୀେ ଓ୍ ଏେ ମିଟେ କଗାକଲଇେ ଗାେ ଓ୍ େେଳୀ ଓ୍ ଅମୃେଭଣ୍ଡା ପାଇଁ ଅଧ
ମିଟେ ଗଭୀେ ଓ୍ ଅଧ ମିଟେ କଗାକଲଇେ ଗାେ େେୋେ | ସପୁେୀ ପାଇଁ 30 କସମି ଚଉୋ ଓ୍ 15 କସମି ଗଭୀେେ ନାଳୀ କଖାଳାଯାଏ |


ଓ୍ଡିଶା ଜଳବାୟୁ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁ କମାେିେ େିସମ କହଲା-



ଆମୱ – ବାଇଗଣ୍ପଲ୍ଲୀ, କୋଟାପେୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଷକେଖା, ନୀଲମ୍. ଲାେର ା, େକଶେୀ, େିଶାନକଭାଗ, ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ଓ୍ ହିମସାଗେ



େେଳୀ –ୋବୁ ଲି, କୋବଷ୍ଟା, ପାଟେପୁୋ, ଚମୱା, ଗଜବନ୍ତଳ, ଅମୃେବଂଶୀ, ବେିଶବନ୍ତଳ



ପିଜୁଳି –ଆହ୍ଲାବାେ ସକଫେ, ଲକକ୍ଷନୌ 49, ବନାେସି ସିଡକଲସ୍, ଅେଷ ମ୍ରିେୁଲା, ଆହ୍ଲାବାେ ସୁଖା, ଚେ
ି େ
ି ାେ



ନଡିଆ –କଡୋ ନଡିଆ –ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ଟଲ୍, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱିପ ସାୋେଣ୍, କୋଟିନ୍ ଚାଇନା, ଜାଭା, ଶୟାମ୍, ଫି ଜି ଓ୍

ଆଣ୍ଡାମାନ

— ବାେେ ନଡିଆ –ମାଳୟ, ନାଇକଜେିଆ, ସବୁ ଜ ବାମନ
— ସଙ୍କେ –ଟିଡି (କଡୋ x ବାମନ) ଡିଟି (ବାମନ x କଡୋ)


ସପୁେୀ — େୁ ୟ, େୁ ଇନ୍, ସିମାଚଳନ୍ ଓ୍ ମେିସିଅସ୍



ୋଜୁ — କଭେୁ ଲା 1.4, ବିପିପି -4, ଭୁବକନଶ୍ୱେ -1 ଓ୍ ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ -2 -17

ଗଛ ନ୍ିବୋଚନ୍ —
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5
େଲମୀ ଗୁଡେ
ି ଭୂମି ପେନେୁ 20 -30 କସମିେୁ ଅଧିେ ଉଚ୍ଚା କହାଇନଥିବା େେୋେ | ଗଛକେ ଯକଥଷ୍ଟ ପେିମାଣ୍କେ ଡାଳପତ୍ର ଓ୍ କଚେ
ଥିବା ଆବଶୟେ ଏବଂ କଚେେଗୁଡେ
ି ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠିଆ କହାଇ ନ ଥିବ |
ଆମୱ –ଏେ ବର୍ିଆ କେନାବିହୀନ ସୁସ୍ଥ ସବଳ େଲମୀ ଗଛ
େେଳୀ –ବଳିଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡା ପୁଆ 300 େୁ 400 ଓ୍ଜନେ ପୁଆ, ଟିସୁ େଲଚେ ପୁଆ
ପିଜୁଳି –ସୁସ୍ଥ, ସବଳ, ନିକୋଗ ଗୁଟି େଲମୀ ଗଛ ଓ୍ ନକଚତ୍ ଗଛ
ଅମୃେଭଣ୍ଡା –ମଞ୍ଜି େୁ ଚାୋ ଗଛ
ନଡିଆ -12 େୁ 18 ମାସିଆ ଚାୋ ଗଛ
ସପୁେୀ –ମୂଳ ପୁଆ, େନ୍ଦା ପୁଆ ଓ୍ ମୁେୁଟ ପୁଆ

ଖମବଆଳୁ
 ଉଭୟ କମ ଓ୍ ଜୁ ନ୍ ମାସକେ ଖମୱଆଳୁ ଲଗାଯାଏ |
 କେଶୀ ଆଳୁ – ଶ୍ରୀେୀର୍ତ୍ି, ଶ୍ରୀେୁପା, ହାେୀକଖାଜ, କଛାଟ ଖମୱଆଳୁ –ଶ୍ରୀଲୋ, ଶ୍ରୀେଳା, ଧଳା ଖମୱଆଳୁ -ଶ୍ରୀଶୁଭ୍ରା, ଶ୍ରୀପ୍ରି ୟା, ଶ୍ରୀଧନୟା ଆେି
େିସମ ଆମ ୋଜୟପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
 ଏେ ଏେେ ଜମିପାଇଁ 8 – 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଖମୱଆଳୁ େେୋେ ହୁ ଏ | ଏହି ଖଣ୍ଡଗୁଡେ
ି 150 େୁ 200 ଗ୍ରାମ୍ ଓ୍ଜନେ ମୁଣ୍ଡା ବିହନ ଆୋେକେ
ଲଗାନ୍ତୁ |
 ଜମିେୁ ଗୁଣ୍ଡ ଚାର୍ େେି ଧାଡିେୁ ଧାଡି େିନି ଫୁ ଟ, ଗଛେୁ ଗଛ େିନି ଫୁ ଟ ବୟବଧାନକେ ଗାେ କଖାଳନ୍ତୁ |
 କଗାବେ ଖେ ଏବଂ ଜମି ଉପେେ ଉବଷେ ମାଟି ସମ ପେିମାଣ୍କେ ମିଶାଇ ଗାେ ଗୁଡେ
ି ୁ ପୁେଣ୍ େେନ୍ତୁ |
 ଏେ ଏେେ ପ୍ରେି 32 େିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାେଜାନ, 24 େିଗ୍ରା ଫସଫେସ୍ ଓ୍ 32 େିଗ୍ରା ପଟାସ ସାେ ପ୍ରକୟାଗ େେନ୍ତୁ | ଲଗାଇବାକବକଳ ସମୁୋୟ
ସୁପେ ଫସକଫଟ ପ୍ରେି ମନ୍ଦାକେ ମାଟିେକଳ ପ୍ରକୟାଗ େେନ୍ତୁ | ଲଗାଇବାକବକଳ ସମୁୋୟ ସୁପେ ଫସକଫଟ ପ୍ରେି ମନ୍ଦାକେ ମାଟିେକଳ
ପ୍ରକୟାଗ େେନ୍ତୁ | ମନ୍ଦାକେ ଖମୱଆଳୁ ବିହନେୁ 5 -10 କସମି ଗଭୀେକେ କପାେନ୍ତୁ |
 କମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆେମ୍ଭ ପୁବଷେୁ ଖମୱଆଳୁ ଲଗାକହାଇଥିକଲ ବିହନ ଲଗା କହବାପକେ ମନ୍ଦାେୁ ଶୁଖିଲା ନଡା, ୋଳପତ୍ର ବା ଘାସ (ମଲଚିେ)
କେଇ କଘାଡାଇ େଖନ୍ତୁ |

ହଳଦ୍ୀ


ଉଭୟ ମଇ ଓ୍ ଜୁ ନ ମାସ ପଯଷୟନ୍ତ ହଳେୀ ଲଗାଯାଇପାେିବ I



କୋମା, ସୁେମା, େେ, େଶନୀ ନାମକେ ଚାକୋଟି ହଳେୀ େିସମ ଆମ ୋଜୟପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ I



ଏେ ଏେେ ପାଇଁ 8-10 େୁ ଇଣ୍ଟାଲ୍ ହଳେୀ େେୋେ ହୁ ଏ I ଏହି ଖଣ୍ତ ଗୁେେ
ି ୁ 2-3 ଟି ଆଖି ଥାଇ 20 େୁ 25 ଗ୍ରାମ୍ ଓ୍ଜନେ ହଳେୀ ମୁଣ୍ତା
ଓ୍ ଏଥିେୁ ବାହାେିଥିବା ପ୍ରଥମ ପୁଆ ବିହନ ଆୋେକେ ଲଗାନ୍ତୁ I



ଜମିେୁ ଗୁଣ୍ତ ଚାର୍ େେି ଏେ ମିଟେ ଓ୍ସାେ, 15 କସମି ଉଚ୍ଚା ଓ୍ ସୁବଧ
ି ା ଅନୁ ସାକେ ଲମୱା େଖି ପଟାଳୀମାନ େେନ୍ତୁ I



ଲଗାକହବା ପୂବଷେୁ ବିହନେୁ ଶେେୋ 0.25 ମକଙ୍କକଜବ ଓ୍ ଶେେୋ 0.15 ୋକବଷଣ୍ତାଜିମ୍ ଏବଂ ଶେେୋ 0.05 ମାଲାଥିଅନ୍ ମିଶ୍ରିେ
ଔର୍ଧ ପାଣ୍ିକେ ଅଧ ଘଣ୍ଟାଏ ବୁ ୋଇ େଖି ବିକଶାଧନ େେନ୍ତୁ I ଏହାପକେ ବିହନେୁ ଛାଇକେ ଶୁଖାନ୍ତୁ I



କଶର୍ ଓ୍େ ଚାର୍ କବକଳ ଏେେ ପ୍ରେି 10 ଗାେି (5 ଟନ୍) କଗାବେ ଖେ େିଅନ୍ତୁ ଓ୍ ଲଗାଇବା ପକେ ସିଆେ ଓ୍ ପଟାଳୀକେ 10 ଗାେି
କଗାବେ ଖେ େିଅନ୍ତୁ I



ହଳେୀ ଲଗାଇବାକବକଳ ଏେ ଏେେ ପ୍ରେି ଅନୁ କମାେିେ ସାେେ (24 େିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାେଜାନ, 12 େିଗ୍ରା ଫସଫେସ ଓ୍ 16 େିଗ୍ରା ପଟାସ
ସାେେୁ େିନି ଥେକେ ପ୍ରକୟାଗ େେନ୍ତୁ I



ଅୋ ଲଗାଇବାକବକଳ ଏେ ଏେେ ପ୍ରେି ଅନୁ କମାେିେ ସାେେ (50 େିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାେଜାନ, 40 େିଗ୍ରା ଫସଫେସ ଓ୍ 40 େିଗ୍ରା ପଟାସ)
ସାେେୁ େିନି ଥେକେ ପ୍ରକୟାଗ େେନ୍ତୁ I



ମୂଳ ସାେ ଭଲଭାକବ ପଟାଳୀେ ଉପେ ମାଟିକେ ମିକଶଇବା ପକେ ଅୋେୁ ଧାେିେୁ ଧାେି 25 କସମି େୁ େୋ େଖି 5 ସମି ଗଭୀେକେ
ଲଗାନ୍ତୁ I



ଅୋ ଲଗାଇବାପକେ ପଟାଳୀ ମାନଙ୍କକେ ଶୁଖିଲା ନୋ ଆେିେୁ ମଲି ଚେ ଋକପ ବୟବହାେ େେନ୍ତୁ I
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ସଭଣ୍ଡି
 ବର୍ଷସାୋ କଭଣ୍ଡି ଲଗାଯାଇପାକେ |
 ଅେୟଧିେ ଖୋ କହକଲ ୋଢ ଝେି ପଡିବାେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି |
 ଉନ୍ନେ େିସମ ବିହନ ଲଗାନ୍ତୁ | ଯଥା- ଉତ୍କଳ କଗୌେବ, ଅେଷ ଅନାମିୋ, ଉପହାେ, ପବଷାଣ୍ୀ କ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ େିସମ ଯଥା- ବର୍ଷା, ବିଜୟ,
ବିଶାଳ, ୋୋ, ଆଧୁନେ
ି , ଅେୟାଧୁନେ
ି , ସୁପ୍ରୀୟ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇପାେିବ |
 େିସମ ଅନୁ ସାକେ ଏେ ଏେେ ପାଇଁ 5 େୁ 6 େିଗ୍ରା ଉନ୍ନେ େିସମ ବିହନ ଓ୍ 1250 େୁ 1500 ଗ୍ରାମ୍ ଶଙ୍କେ େିସମ ବିହନ େେୋେ ହୁ ଏ |
 ଜମିେୁ ଗୁଣ୍ଡ ଚାର୍ େେି ସମେୁ ଲ େେନ୍ତୁ |
 କଶର୍ ଓ୍ଡ ଚାର୍ କବକଳ ଏେେ ପ୍ରେି 10 ଗାଡି (5 ଟନ୍) କଗାବେ ଖେ େିଅନ୍ତୁ |
 ବିହନ ଲଗାଇବାକବକଳ ଏେ ଏେେ ପ୍ରେି ଅନୁ କମାେିେ ସାେ ଯଥା 45 େିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାେଜାନ, 25 େିଗ୍ରା ଫସଫେସ୍ ଓ୍ 30 େିଗ୍ରା ପଟାସ୍
ସାେ ଉନ୍ନେ େିସମ ପାଇଁ ଓ୍ 80 େିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାେଜାନ, 40 େିଗ୍ରା ଫସଫେସ୍ ଓ୍ 40 େିଗ୍ରା ପଟାସ୍ ସାେ ଶଙ୍କେ େିସମ ପାଇଁ ପ୍ରକୟାଗ
େେନ୍ତୁ |
 ଧାଡିେୁ ଧାଡି 30 କସମି ଓ୍ ଗଛେୁ ଗଛ 30 କସମି ବୟବଧାନକେ ଉନ୍ନେ େିସମ ବହନ ଓ୍ ଧାଡିେୁ ଧାଡି 60 କସମି ଓ୍ ଗଛେୁ ଗଛ 45 କସମି
ବୟବଧାନକେ ଶଙ୍କେ େିସମ ବିହନେ ମଞ୍ଜି େୁ 3 କସମି ଗଭୀେକେ କପାେନ୍ତୁ |

ଶଂଙ୍ଖ ାରୁ
 ଲଗାଇବାେ ଏେ ମାସପକେ 8 େି.ଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାେଜାନ ଓ୍ 8 େି.ଗ୍ରା ପଟାସ ଧାଢିେ େୁ ଇ ପାଖକେ େୁ ଇ ପାଖକେ କେଇ ମାଟି କଟେି େିଅନ୍ତୁ |

ଓଲୁ ଅ ଚାଷ
 ଜଳକସଚିେ ଓ୍ଲୁ ଆ ଫସଲ ଲଗାନ୍ତୁ I
 ହାୋହାେୀ 400 େୁ 600 ଗ୍ରାମ୍ କଛାଟ କଛାଟ କଗାଟା ଓ୍ଲୁ ଅ ବିହନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ I ମାତ୍ର ବେ ବେ ଓ୍ଲୁ ଅେୁ ଛୁ େୀ େିମୱା କେୌଣ୍ସ୍
ଧାେୁଆ ଅସ୍ତ୍ରେ 400 େୁ 600 ଗ୍ରାମ୍ ଓ୍ଜନେ ଖଣ୍ତ ୋଟି ବିହନ ଆୋେକେ ବୟବହାେ େେନ୍ତୁ I

 ପ୍ରେି ବିହନ ଓ୍ଲୁ ଅ ଖଣ୍ତକେ ଓ୍ଲୁ ଅ କଚାପା ନିହାେି ଆବଶୟେ I େଞ୍ଚା କଗାବେ ଖେ ସହିେ େୀଟନାଶେ ମକନାକୋଟଫସ 0.05) ଏବଂ
େବେନାଶେ (ମାକଙ୍କାକଜବ 0.2) ମିଶାଇ କଘାଲେେି, କଘାଳକେ ବିହନ ଖଣ୍ତ ଗୁେେ
ି ୁ େିଛ ି ସମୟ ବୁ ୋଇ 4 େୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପଯଷୟନ୍ତ ଛାଇକେ
ଶୁଖାଇକଲ ଅଧିେ ଅମଳ ମିକଳ I

 ଜମିେୁ ଭଲଭାବକେ େୁ ଇେୁ େିନି ଓ୍େ ଗଭୀେ ଚାର୍ େେି ମାଟି ଗୁଣ୍ତେେି ସମେଳ େେନ୍ତୁ I
 ଧାେିେୁ ଧାେି 90 କସମି ଏବଂ ଗଛେୁ ଗଛ 90 ବୟବଧାନକେ 40 x 40x 40 କସମି ଆୋେକେ ଗାେ କଖାଳନ୍ତୁ I ଉବଷେ ମାଟି ଏବଂ
କଗାବେଖେ ସମପେିମାଣ୍କେ ମିସାଇ ଗାେେ େୁ ଇେୃ େୀୟାଂଶ ପୂେଣ୍ େେନ୍ତୁ I

 ପ୍ରେି ଗାେକେ କଗାଟିଏ କଲଖାଏଁ ବିହନ ଓ୍ଲୁ ଅ 4 େୁ 6 ଇଞ୍ଚ ଗଭୀେକେ ସିଧାଭାକବ କପାେନ୍ତୁ I
 ଅଧିେ ଅମଳ ପାଇଁ ଓ୍ଲୁ ଅ ଲଗାଇବା ପକେ ଗାେ ଗୁେେ
ି ଛଣ୍ େିମୱା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଦ୍ୱାୋ ଆଛାେିେ େେନ୍ତୁ I ଉପଯୁକ୍ତ ଅମଳପାଇଁ ଏେେ
ପ୍ରେି 8-10 ଟନ୍ କଗାବେ ଖେ ଜମିକେ ଆବଶୟେ I

 ଏେେ ପ୍ରେି ଅନୁ କମାେିେ ସାେେ (60 େିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାେଜାନ, 40 େିଗ୍ରା ଫସଫେସ ଓ୍ 60 େିଗ୍ରା ପଟାସ ସାେ) ଅଧା ଶେେୋ 25 ଭାଗ
ଯବକ୍ଷାେଜାନ ଓ୍ ପଟାସ ୋେ ପ୍ରକୟାଗ େେନ୍ତୁ I

କାଜୁ
 ୋଜୁ କେ ୋଣ୍ଡ ଓ୍ କଚେ ବିନ୍ଧା କପାେେ େମନ ପାଇଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଂଚଳେୁ ଶେେୋ 50 ଭାଗ ବେଳ କଗାକଳଇ େେି ଛିୋଇ େିଅନ୍ତୁ |
 ଉେୁ ଣ୍ିଆ କପାେେ େମନ ପାଇଁ ପ୍ରେି ଲି ଟେ ପାଣ୍ିକେ 2 ମିଲି ମିଥାଇଲ୍ େିକମଟନ୍ ସିଂଚନ େେନ୍ତୁ |
 ଗଛମୂଳେୁ ଏେ ମିଟେ ବୟାସାଦ୍ଧଷ ପେିମିେ ଅଞ୍ଚଳେୁ ଅନାବନା ଘାସ ବାଛି େିଅନ୍ତୁ |
ଗଛ ପ୍ରେି 10 େୁ 20 େିଗ୍ରା ଖେ, 750 ଗ୍ରାମ୍ ଯବକ୍ଷାେଜାନ, 125 ଗ୍ରାମ୍ ଫସଫେସ୍ 125 ଗ୍ରାମ୍ ପଟାସ୍ ସାେ ପ୍ରକଯାଗ େେନ୍ତୁ |

ସପାଟଳ
 କପାଟଳ ଫୁ ଲଫଳ ଧେିବା ଅବସ୍ଥାେୁ ଆସିବା କବଳେୁ ଜମିେୁ ଘାସୁଆ େଖାଯିବା ଉଚିେ | ୋେଣ୍ ଘାସ ଜମିେ ଆର୍ଦ୍ଷୋ ବଜାୟ େଖିବାକେ
ସାହାଯୟ େକେ ଓ୍ ମାଟି ଉପକେ ମାେୁଥିବା ଲୋେ ଫଳେୁ ନିୋପେକେ ଧେିେକଖ, ଏହାଦ୍ୱାୋ ଫଳଗୁେେ
ି ମାଟି ସଂେଶଷକେ ଆସି ନଷ୍ଟ ହୁ ଏ
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ନାହିଁ |

 କେେିକେ ଲଗାଯାଇଥିବା କପାଟଳକେ ଫୁ ଲ ଆସିବା ପୂବେ
ଷ ୁ କୋୋଖୁସା େେି ଅନୁ କମାେିେ ପ୍ରଣ୍ାଳୀକେ ପ୍ରକୟାଗ େେି ଜଳକସଚନ େେନ୍ତୁ |
 ୋପମାତ୍ରା ଅଧିେ ଥିବାକଯାଗଁୁ କପାଟଳକେ େବେ ଜନିେ ଝାଉଁଳା କୋଗ ଲାଗିବେ କେଖାଯାଇଛି | ଏହାେ େମନପାଇଂ ପ୍ରେି ଲିଟେ
ପାଣ୍ିକେ 1.5 ଗ୍ରାମ୍ ୋକବଷଣ୍ତାଜିମ୍ େିମୱା କମଟାଲାକ୍ସିଲ୍ ଓ୍ ମାକଙ୍କାକଜବ ମିଶ୍ରଣ୍େୁ 1 ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବକେ ମିଶାଇ ମୂଳ ମାଟି ଭଲ ଭାବକେ
ଭିଜାଇ େିଅନ୍ତୁ |

ଶାଗ

 ଖୋ ଶାଗ ବର୍ଷେ ବାେମାସ ଯାେ ଚାର୍ େୋଯାଇପାେିବ |
 କପାଇ ସବୁ ସମୟକେ ଚାର୍ େୋଯାଇପାେିବ |
 ଶାଗ ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରେି ସପ୍ତାହ କେ ଥକେ ପାଣ୍ି କେବା େେୋେ |
 ୨୫ େୁ ୩୦ େିନ ଭିେକେ ଖୋ ଶାଗ ଅମଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କହାଇଥାଏ |

ଜନ୍ା
 ପିକେଏମ -1, ପିକେଏମ -୨, ପୁନମୁେୁୋଇ, କୋେିୋଲ ମୁେୁୋଇ ଆେି ଉନ୍ନେ େିସମ ଚାର୍ େେନ୍ତୁ |

 ଛୁ ଇଁବନ୍ଧି ା କପାେେ େମନ ପାଇଁ ଏେେ ପ୍ରେି କ୍ରୀୟାଶୀଳ ସାେପେ କସଥ୍ରୀନ୍ 15 େିନ ଅନ୍ତେକେ 2 ଥେ ପ୍ରକୟାଗ େେନ୍ତୁ I
କଦ୍ଳୀ
 େବେ ଜନିେ ଝାଉଁଳା କୋଗେ େମନ ପାଇଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛେୁ ଉପାେି କପାେି େିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଳେୁ ପ୍ରେି ଲିଟେ ପାଣ୍ିକେ 2 ଗ୍ରାମ୍
ୋକବଷଣ୍ତାଜିମ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ େେନ୍ତୁ େିମୱା ପ୍ରେି ଗଛ ମୂଳକେ 5 ଗ୍ରାମ୍ ୋକବଷଣ୍ତାଜିମ୍ ପୁେଆ
ି େେି େଖିେିଅନ୍ତୁ I

 ପତ୍ରୋଗ କୋଗେ େମନ ପାଇଁ ଶେେୋ 0.05 ଭାଗ କପ୍ରାପିକୋନାଜଲ୍ ସହିେ କେକେ ବୁ ନ୍ଦା ଟିପଲ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ େେନ୍ତୁ I
 େେଳୀକେ ଜଉକପାେ କେଖାଗକଲ ପ୍ରେି ଲିଟେ ପାଣ୍ିକେ 2 ମିଲି ୋଇକମକଥାଏଟ୍ ପ୍ରେି ପତ୍ରକୋଣ୍କେ ପ୍ରକୟାଗ େେନ୍ତୁ I
 ସୂତ୍ରଜୀବ ଦ୍ୱାୋ ଆକ୍ରାନ୍ତ େେଳୀ ଗଛ କଛାଟ କହବା ସହିେ ପତ୍ର ସଂଖୟା ବି େମି ଯାଇଥାଏ I ଏହାେ ନିୋେେଣ୍ ପାଇଁ ପ୍ରେି ଗଛ ମୂଳକେ
30 ଗ୍ରାମ୍ ୋକବଷାଫୁ ୋନ୍ େିମୱା 500 ଗ୍ରାମ୍ ନିମ ପିେଆ
ି ପ୍ରକୟାଗ େେନ୍ତୁ I

ଅମୃ ତଭଣତା


ବର୍ତ୍ଷମାନ ଅମୃେଭଣ୍ତା ଲଗାଇବାେ ପ୍ରେୃ ଷ୍ଟ ସମୟ |



ହନିେୁୟ, େୁ ଗଷ ହନି େୁୟ, କୋଏମୱାକଟାେ-1, କୋଏମୱାକଟାେ-2, ପୁର୍ା କେଲି ସିଅସ, ପୁର୍ା କମକଜଷ୍ଟିକ୍, ପୁର୍ା ଜାଏଣ୍ଟ୍ ଆେି େିସମ ଲଗାନ୍ତୁ |



2.5 x 2.5 ମି େୂ େୋକେ 0.5 x 0.5 x 0.5 ମିଟେ ଗାେେେି ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ | ବଳିଷ୍ଠ ଓ୍ ନିକୋଗ େଳି େିମୱା ଟିସୁ େଲଚଲ େଳି ଲଗାନ୍ତୁ |



କୋଇବା କବକଳ ଗାେ ପ୍ରେି 2 ଝୁ େି େକପାଷ୍ଟ କେଇ ଲଗାନ୍ତୁ | ଏହା ସହିେ 400 ଗ୍ରାମ୍ ସିଏଏନ୍, 250 ଗ୍ରାମ୍ ଓ୍ 300 ଗ୍ରାମ୍ ଏମ୍.ଓ୍.ପି
ସାେ ପ୍ରକୟାଗ େେନ୍ତୁ |

ପନ୍ିପରିବା
େିନେ ଅଧିେ ୋପମାତ୍ରା ଥିବା କଯାଗଁୁ ବାଇଗଣ୍କେ ଫଳପଚା କୋଗ କହବାେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି | ଏହାେ େମନ ପାଇଁ ପ୍ରେି 10 ଲିଟେ
ପାଣ୍ିକେ 1 ଗ୍ରାମ୍ କେକପଟାସାଇେିିନ୍ ମିଶାଇ ଗଛ ମୂଳକେ ସିଂଚନ େେନ୍ତୁ |
େିନେ ଅଧିେ ୋପମାତ୍ରା ଥିବା କଯାଗଁୁ ବାଇଗଣ୍କେ ଝାଉଁଳା କୋଗ କହବାେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି | ଏହାେ େମନ ପାଇଁ ପ୍ରେି ଲିଟେ ପାଣ୍ିକେ 3
ଗ୍ରାମ୍ ଇକଣ୍ତାଫି ଲ୍ –ଏମ୍ 45 େିମ୍ଭା 1.5 ଗ୍ରାମ୍ ଟପ୍ସିନ୍-ଏମ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ େେନ୍ତୁ |
ବର୍ତ୍ଷମାନ ପାଗକେ ଲଙ୍କା ଏବଂ ୋପ୍ସିେମ୍ ଫସଲକେ ଉେୁ ଣ୍ିଆ କପାେ ଲାଗିବାେ କେଖାଯାଇଛି | ଏହାେ େମନ ପାଇଁ ପ୍ରେି ଲିଟେ ପାଣ୍ିକେ
300 ମିଲି ଇଥିଅନ୍ େିମୱା 400 ମିଲି ୋକବଷାସଲଫାନ୍ େିମୱା କେିାକୋପାଇେିଫସ୍ େିମୱା ଟ୍ରାକୟାକଜାଫସ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ େେନ୍ତୁ |
ବର୍ତ୍ଷମାନ ପାଗକେ ବାଇଗଣ୍କେ ଫଳ ଓ୍ ୋଣ୍ତ ବିନ୍ଧା କପାେ ଲାଗିବାେ କେଖାଯାଇଛି | 20,000 ଟ୍ରାଇକୋଗ୍ରାମା ପୋଶ୍ରୟୀ େୀଟ ଛାେନ୍ତୁ
େିମୱା 300 ପିପିଏମ୍ ନିମୱ ଜାେ େୀଟନାଶେ ବିର୍େୁ ଏେେ ପ୍ରେି 1 ଲି ଟେ ହିସାବକେ ପ୍ରକୟାଗ େେନ୍ତୁ | ଏହା ଛୋ ଏହି କପାେେ େମନ
ପାଇଁ ସେ ଏେେ ପ୍ରେି 5ଟି ସେ ଆେର୍ଷେ ଯନ୍ତା ବସାନ୍ତୁ |
େଖାେୁ ଓ୍ େଲୋକେ ଫଳମାଛି ଲାଗିବାେ କେଖାଯାଇଛି | ଏହାେ େମନ ପାଇଁ ପ୍ରେି ଲିଟେ ପାଣ୍ିକେ 2 ମିଲି ଏକଣ୍ତାସଲଫାନ େିମୱା 3 ଗ୍ରାମ୍
ୋବଷାେିଲ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ େେନ୍ତୁ | େଖାେୁ ଲଗାଇବାକବକଳ ମନ୍ଦାକେ କେିାକୋପାଇେିଫସ୍ ଗୁଣ୍ତ ପ୍ରକୟାଗ େେନ୍ତୁ |
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8
କପାଟଳ ଫୁ ଲଫଳ ଧେିବା ଅବସ୍ଥାେୁ ଆସିବା କବଳେୁ ଜମିେୁ ଘାସୁଆ େଖାଯି ବା ଉଚିେ | ୋେଣ୍ ଘାସ ଜମିେ ଆର୍ଦ୍ଷୋ ବଜାୟ େଖିବାକେ
ସାହାଯୟ େକେ ଓ୍ ମାଟି ଉପକେ ମାେିଥିବା ଲୋେ ଫଳେୁ ନିୋପେକେ ଧେିେକଖେ, ଏହାଦ୍ୱାୋ ଫଳଗୁେେ
ି ମାଟି ସଂେଶଷକେ ଆସି ନଷ୍ଟ
ହୁ ଏ ନାହିଁ |

ପଶୁ ମ୍ପଦ୍
 ଗଭିଣ୍ୀ ଗାଈ ବା ଛୋେୁ କେୈନେ
ି 30 େୁ 50 ଗ୍ରାମ୍ ଧାେବ ଲବଣ୍ ମିଶ୍ରିେ ଭିଟାମିନ ଗୁଣ୍ତ ଖାଇବାେୁ େିଅନ୍ତୁ |
 ଗାଈକଗାେୁଙ୍କୁ କେୈନେ
ି ଖାେୟକେ 50 ଗ୍ରାମ୍ ଲୁ ଣ୍ ମିଶାଇ େିଅନ୍ତୁ |
 ଘେେ ସମସ୍ତ ପେିବା କଚାପା ଓ୍ କୋକର୍ଇ ଘେେ ବଜଷୟ ପୋଥଷେୁ ବାହାକେ ନ କଫାପାେି ଗାଇକଗାେୁଙ୍କୁ ଖାଇବାେୁ େିଅନ୍ତୁ |
 ଗାଇକଗାେୁଙ୍କୁ ପ୍ରେିେନ
ି ଥକେ େିମୱା ଆବଶୟେ ସ୍ଥକଳ େୁ ଇ ଥେ ଗାକଧାଇ େିଅନ୍ତୁ |
 ଗାଇକଗାେୁଙ୍କୁ ପାଇଁ ଆକଜାଲା ଚାର୍ େେନ୍ତୁ | ଅଥଷାତ୍ ଆକଜାଲାେୁ କଗାଖାେୟ ଋକପ ବୟବହାେ େେନ୍ତୁ |
 ୟୁ େିଆ ମିଶ୍ରିେ ନୋ ଉପଚାେ େେି ଗାଇକଗାେୁଙ୍କୁ ଖାଇବାେୁ େିଅନ୍ତୁ |
 ଗାଈକଗାେୁଙ୍କେ ଉର୍ତ୍ମ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ପାଇଁ ଗୁହାଳକେ ପାଣ୍ି ଜମିବାେୁ େିଅନ୍ତୁ ନାହଁ |
 କ୍ଷୀେ କେବା ଗାଈଙ୍କୁ (2 ଲିଟେ) ଏେ େିଗ୍ରା ୋନା ସହିେ 50 ଗ୍ରାମ୍ ଖଣ୍ିଜ ଲବଣ୍ େିଅନ୍ତୁ |


କଗାଖାେୟ ଚାହିୋ କମଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଆକଜାଲା ଚାର୍ େେନ୍ତୁ |
 ପ୍ରେି ଆକଜାଲା ପିଟ୍ ପାଇଁ 2 ମିଟେ ଲମୱା, 2 ମିଟେ ଚଉୋେ ଏେ କକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ େ େେନ୍ତୁ |
 ଆକଜାଲା ଚାର୍ େେିଥିକଲ ପ୍ରେି ପିଟ୍ େୁ କେୈନେ
ି ଅଧାକେଜି େୁ ଏେ କେଜି ପଯଷୟନ୍ତ ଆକଜାଲା ଅମଳ େେି ଗାଇକଗାେୁଙ୍କୁ ଖାଇବାେୁ
େିଅନ୍ତୁ |
 ନୋେ ସୁବଧ
ି ା ଥିକଲ ପିେଆ
ି ମିଶ୍ରିେ ନୋ ଉପଚାେ େେନ୍ତୁ | ଏଥିପାଇଁ ଆବଶୟେ ଉପାୋନ କହଲା ୟୁ େିଆ 4 କେଜି, ପାଣ୍ି 50
ଲିଟେ, ଓ୍ ନୋ 100 କେଜି |ପିେଆ
ି ମିଶ୍ରିେ ନୋ ଉପଚାେେୁ ଗଭଷ ଗାଈ ଓ୍ ବାଛେୀଙ୍କୁ ଛାଜି ପେିଆ ଗାଈ ଓ୍ େୁ ଧିାଳୀ ଗାଈଙ୍କୁ
ଖାଇବାେୁ େିଅନ୍ତୁ |
 ଗୃହପାଳିେ ପ୍ରାଣ୍ୀ ମାନଙ୍କୁ ୋକ୍ତେଙ୍କ ପୋମଶଷକ୍ରକମ ପ୍ରେିକର୍ଧେ ଟୀୋ େିଅନ୍ତୁ |
 ଗାଈ ବା ଛୋ ଗେମ ଆସିବାେ 12 ଘଣ୍ଟାେୁ 15 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟକେ େୃ ତ୍ରମ
ି ପ୍ରଜନନ େୋନ୍ତୁ |

ମତ୍ସୟ ମ୍ପଦ୍
 କଛାଟ କପାଖେୀ ଗୁେେ
ି କେ ପାଣ୍ିେ ଗଭୀେୋ 1.5 େୁ 2.0 ମି ଥିକଲ ଓ୍ ବେ କପାଖେୀ ଗୁେେ
ି କେ ପାଣ୍ିେ ଗଭୀେୋ 2.0 ମି େୁ ଅଧିେ ଥିକଲ ମାଛ
ଅମଳ େେି ନିଅନ୍ତୁ | ମାଛେ ଚାହିୋ ମୁୋବେ ମାଛେୁ ଥେେୁ ଥେ େେି ଅମଳ େେି ନିଅନ୍ତୁ |
 ପ୍ରଜନନ ଋେୁ ପୂବଷେୁ ଅଥଷାତ୍ ବର୍ଷା ଋେୁ େ 3 େୁ 4 ମାସ ପୂବେ
ଷ ୁ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି କବୈଜ୍ଞାନିେ କେୌଶଳକେ ପ୍ରସ୍ତୁ େ ଗେିଆକେ କହେଟେ ପିଛା 1500 େୁ 2000
େିଗ୍ରା ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ମାଇ ଓ୍ ଅଣ୍ଡିୋ ମାଛ େଖିବାେୁ ପେିଥାଏ |
 କପାଖୋ ମାଛମାନଙ୍କୁ 25 େୁ 30 ପ୍ରେିଶେ ପୁଷ୍ଟିସାେ ପୁେେ ଖାେୟ ଗଚ୍ଛିେ ମାଛେ ସମୂୋୟ ଶେୀେ ଓ୍ଜନେ 2 ପ୍ରେିଶେ ନିଦ୍ଧଷାେିେ ସମୟ ଓ୍ ସ୍ଥାନକେ
ପେିକବର୍ଣ୍ େେନ୍ତୁ |
 କପାଖୋ ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାସମାନ ଖାେୟ ଅଧିେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅକଟ |
 ପ୍ରେି ଚାର୍ୀ ନିଜ ଫାମଷକେ ଖାେୟ ପ୍ରସ୍ତୁ େ େେି କପାଖୋ ମାଛେୁ ଖାଇବାେୁ କେକବ | କେକବ ବାୋମ ପିେଆ
ି ଓ୍ େୁ ଣ୍ାତ ସହିେ 1 ପ୍ରେିଶେ ଭିଟାମିନ୍ ଓ୍
ମିକନଲାଲ୍ ମିଶ୍ରଣ୍ ମୂଖୟେଃ ଭିଟାମିନ୍ ଇ.ଓ୍.ସି. ଖାେୟକେ ପ୍ରକୟାଗ େକଲ ମାଛ ମାନଙ୍କେ ପ୍ରଜନନଜନିେ କ୍ଷମୋ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ |
 ପ୍ରେି ମାସକେ କପାଖେୀେ ପାଣ୍ି 20-25 ପ୍ରେିଶେ ପେିବର୍ତ୍ଷନ େେିବା ଦ୍ୱାୋ ମାଛମାନଙ୍କେ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ପେିପକ୍ୱୋ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କହାଇଥାଏ ଓ୍ ମାଛ
ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ େ କହାଇଯାଆନ୍ତି |

ବିସଶଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ
 େୃ ର୍ି ସମସୟାେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିନା କେୟକେ େିର୍ାନ୍ େଲ୍ କେନ୍ଦ୍ରେ 1551 ନମୱେେୁ କଫାନ୍ େେନ୍ତୁ |
ଅନ୍ୁ ପମା ବଳିୟାର ିଂହ
ସନ୍ାଡାଲ୍ ଅଫି ର,
ଗ୍ରାମୀଣ କୃ ଷି ସମୌ ମ ସ ବା, ଓ.ୟୁ .ଏ.ଟି
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