ୋମ୍ୀର୍ କୃ ଷି ସମ୍ୌଷମ୍ ସସବା
ଆଞ୍ଚଳିକ ଗସବଷର୍ା ଓ ସବୈଷୟିକ ପ୍ରସାରର୍ ସକନ୍ଦ୍ର, ଚିପିଲିମ୍ା
ଓଡିଶା କୃ ଷି ଓ ସବୈଷୟିକ ବିଶ୍ଵବିଦୟାଳୟ
ପ୍ରଫେସର ଅଫ ୋକ କୁ ମୋର ମହୋନ୍ତି

ସପ୍ତୋହ - ୨୩

ସଂଖ୍ୟୋ – ୮୬(ଓଡିଆ .ବୁ ଫେଟିନ)

ଫନୋଡୋେ ଅେି ସର

ତୋରିଖ୍: ୦୭.୦୬.୨୦୧୯

ସମ୍ବଲପୁର

ଭୋରତୀୟ ପୋଣିପୋଗ ବିଭୋଗ ଅନୁ ଯୋୟୀ ନିବୋର ଓ ରବିବୋର ବୟତୀତ ଅନୟଞ୍ଚ ଦିନ ମୋନଙ୍କଫର ବର୍ଷୋ ଫହବୋର ସମ୍ଭୋବନୋ ନୋହିଁ।
ଆସନ୍ତୋ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟଫର ସଫବଷୋଚ୍ଚ ତୋପମୋତ୍ରୋ ୩୯-୪୧ଡିଗ୍ରୀ ଫସଣ୍ଟ୍ିଫି ଗ୍ରଡ ଓ ସବଷନମ
ି ତ ତୋପମୋତ୍ରୋ ୨୭ ଡିଗ୍ରୀ ଫସଣ୍ଟ୍ିଫି ଗ୍ରଡ ରହିବୋର

ସମ୍ଭୋବନୋ ଅଛି। ଆସନ୍ତୋ ପୋଞ୍ଚ ଦିନ ଫର ଆକୋ ପ୍ରୋୟତଃ ଫମଘୋଛନ୍ନ ରହିବ । ସବଷୋଧିକ ଆଫପକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ଷତୋ ୫୭% ରୁ ୭୧% ଓ ସବଷନମ
ି ତ
ଆଫପକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ଷତୋ ୧୨% ରୁ ୨୭ % ରହିବୋର ସମ୍ଭୋବନୋ ରହିଅଛି।
କି.ମି. ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟ୍ୋଫର ବହିବୋର ସମ୍ଭୋବନୋ ଅଛି।
ତୋରିଖ୍

ନିବୋର ରୁ ବୁ ଧବୋର ପଯଷୟନ୍ତ ପବନର ହୋରୋହୋରି ଫବଗ ୫ ରୁ ୮

୦୮.୦୬.୨୦୧୯

୦୯.୦୬.୨୦୧୯

୪

୪

୦

୦

୦

ସବବାଧିକ ତାପମ୍ାତ୍ରା (º ସସଣ୍ଟ୍ିସି େଡ)

୩୯

୩୯

୩୯

୪୦

୪୧

ସବବନମ୍
ି ନ ତାପମ୍ାତ୍ରା (º ସସଣ୍ଟ୍ିସି େଡ)

୨୭

୨୭

୨୭

୨୭

୨୭

୮

୮

୭

୫

୫

ସବବାଧିକ ଆସପକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା (ଶତକଡା %)

୭୧

୬୭

୬୨

୬୩

୫୭

ସବବନମ୍
ି ନ ଆସପକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା (ଶତକଡା %)

୨୫

୨୭

୧୬

୧୩

୧୨

୬

୫

୬

୮

୮

୧୧୦

୧୧୮

୧୫୦

୧୩୩

୧୬୫

ବୃ ଷ୍ଟିପାତ (ମ୍ିଲି ମ୍ିଟର)

ସମ୍ପୂର୍ବ ସମ୍ଘ ଆବରର୍(ଓକଟା)

ପବନ ସବଗ (କିମ୍ି/ଘଣ୍ଟ୍ା ପ୍ରତି)
ପବନ ଦିଗ (ଡିେୀ)

୧୦.୦୬.୨୦୧୯

୧୧.୦୬.୨୦୧୯

୧୨.୦୬.୨୦୧୯

ଅଧିକ ଜାର୍ିବା ପାଇଁ , ଭାରତୀୟ ପାର୍ିପାଗ ବିଭାଗ , ଭୁବସନଶ୍ଵର, ସଟଲି ସ ାସନ # ୦୬୭୪-୨୫୯୬୧୧୬ ସର ସ ାଗାସ ାଗ କରନ୍ତୁ

କୃ ଷି ଉପସଦଶ
ବଢୁଥିବା ତାପମ୍ାତ୍ରା କୁ ପାଇଁ ଆପଦକାଳିନ ସୂଚନା
୧। ଚୋର୍ ଜମିଫର ନିୟମିତ ଭୋଫବ ପୋଣି ମଡୋନ୍ତୁ।
୨। ଗୃହ ପୋଳିତ ପ ଙ୍କ
ୁ ୁ ସେୋ ପୋଣି ଦବୋ ପୋଇଁ ବୟବସ୍ତୋ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କୁ କୁଡୋ ଜୋେିକୁ ଫଘୋଫଡଇ ରଖ୍ନ୍ତୁ।
୩। ଚୋର୍ ଜମି ଫର ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବୋ ପୋଈଁ ଘୋସ ମେଚ ଦିଅନ୍ତୁ।
୪। ଅନୋବନୋ ଘୋସ ଜମିରୁ ବୋଛି ଜମି ସେୋ ରଖ୍ନ୍ତୁ।

ଧାନ
୧। ଯଦି ଧୋନ ଫର ଫ ୋଡ ଆସିଗେୋଣି, ଫତଫବ ଫ ୋଡ ସୋର ପ୍ରଫୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଯୋହୋକି (87 ଫକଜି ୟୁ ରଆ
ି /ହୋ)।
୨। ତୋପମୋତ୍ରୋ ବଢିବ ଫଯୋଗୁ କୋଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୋ ଫପୋକ ହବୋର ସମ୍ଭୋବନୋ ରହୁ ଛ ି ଯୋହୋର ଦମନ ପୋଈଁ ପ୍ରତି େି. ପୋଣିଫର ୦.୩
ଏମ.ଏେ. Rynaxypyr ୨୦ SC କିମବୋ ୧.୨୫ ଗ୍ରୋମ କୋରଟୋପ ହୋଇଫରୋଫକଲୋରଇଡ ୫୦ ଏସପି କିମବୋ ୧.୫ ଗ୍ରୋମଆସିଫେଟ ୭୫
ଏସପି ବୟବହୋର କରନ୍ତୁ।
୩। ମହିର୍ୋ ଫରୋଗ ଫଦଖ୍ୋ ଫଦଫେ, ପ୍ରତି େି. ପୋଣିଫର 1.6ଗ୍ରୋମ ଟ୍ରୋଇସୋଇକଲୋଫଜୋଫେ 75 ୱ।ପି ମି ୋଇ ବୟବହୋର କରନ୍ତୁ।

ପନିପରିବା
୧। କଳରା
କଳରୋ କିସମ ଫଯମିତ ି ପୁସୋ ଫଦୋଫମୌସମୀ, ଫକୋଇମବୋଫଟୋର ଫେୋଙ୍ଗ, ପ୍ରି ୟୋ, ଅକଷ ହରିତଇତୟୋଦି ଏହି ସମୟଫର
େଫଗଇପୋରିଫବ। ଏକର ପୋଇଁ ୧.୫ କିଫେୋଗ୍ରୋମ ମଞ୍ଜି ବୟବହୋର କରନ୍ତୁ। ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ପୋଇଁ ୫ ଟନ ଢୋ ଫଗୋବର ଖ୍ତ ଏବଂ
୧୦୦ ଫକ.ଜି. ଆଫମୋନିଅମ ସଫେେତ, ୭୫ ଫକ.ଜି. ସିଂଗେ ସୁପର ଫେୋଫ େଟ ଓ ୩୫ ଫକ.ଜି. ମୁୟଫରଟ ଓେ ପଟୋ ସୋରୋ
ପକୋନ୍ତୁ।
୨। ଜହ୍ନି
ଜହ୍ନି କିସମ ଫଯମିତ ି ପୁସୋ ନୋସଦୋର, ଉତ୍କଳ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରି, ଉତ୍କଳ ତୁପ୍ତି, ସ୍ଵଣଷ ମଞ୍ଜରି ଇତୟୋଦି ଏହି ସମୟଫର େଫଗଇପୋରିଫବ।
ଏକର ପୋଇଁ ୧.୫ ରୁ ୨ କିଫେୋଗ୍ରୋମ ମଞ୍ଜି ବୟବହୋର କରନ୍ତୁ। ଜମିକୁ ୩-୪

ର ଭେଭୋଫବ ଚୋର୍ କରି ମୋନ୍ଦୋ ଖିେୋନ୍ତୁ ।

ଫଗୋଫଟ ମନ୍ଦ ରୁ ଆଉଫଗୋଫଟ ମନ୍ଦୋର ଦୂ ରତୋ ୫ େୁ ଟ ହବ ଆବ ୟକ। ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ପୋଇଁ ୫ ଟନ ଢୋ ଫଗୋବର ଖ୍ତ ଏବଂ
୧୦୦ ଫକ.ଜି. ଆଫମୋନିଅମ ସଫେେତ, ୭୫ ଫକ.ଜି. ସିଂଗେ ସୁପର ଫେୋଫ େଟ ଓ ୫୦ ଫକ.ଜି. ମୁୟଫରଟ ଓେ ପଟୋ ସୋର
ପକୋନ୍ତୁ।
୩। କାକୁ ଡି
କୋକୁ ଡି କିସମ ଫଯମିତି ଡୋଇନ, ଫପୋଇନଫସଟ, ସୁପ୍ରିୟୋ, ପୁର୍ ସଂଫଯୋଗ, ଇତୟୋଦି ଏହି ସମୟଫର େଫଗଇପୋରିଫବ। ଏକର
ପୋଇଁ ୧ ରୁ ୧.୫ କିଫେୋଗ୍ରୋମ ମଞ୍ଜି ବୟବହୋର କରନ୍ତୁ। ଜମିକୁ ୩-୪ ର ଭେଭୋଫବ ଚୋର୍ କରି ମୋନ୍ଦୋ ଖିେୋନ୍ତୁ । ଫଗୋଫଟ ମନ୍ଦ
ରୁ ଆଉଫଗୋଫଟ ମନ୍ଦୋର ଦୂ ରତୋ ୪ େୁ ଟ ହବ ଆବ ୟକ। ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ପୋଇଁ ୫ ଟନ ଢୋ ଫଗୋବର ଖ୍ତ ଏବଂ ୧୦୦ ଫକ.ଜି.
ଆଫମୋନିଅମ ସଫେେଟ, ୭୫ ଫକ.ଜି. ସିଂଗେ ସୁପର ଫେୋଫ େଟ ଓ ୫୦ ଫକ.ଜି. ମୁୟଫରଟ ଓେ ପଟୋ ସୋର ପକୋନ୍ତୁ।
୪। ପିଆଜ
ପିୟୋଜଫର ପିଆଜ ପତ୍ର ଅଗ ଫପୋଡୋ ଫରୋଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବୋ ପୋଇଁ ଏକର ପିଛୋ ଫହକ୍ସୋଫକୋନୋଫଜୋେ ୪୦୦ମି.େି. କୁ ୨୦୦େିଟର
ପୋଣିଫର ମି ୋଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

୫। ବାଇଗର୍
ବୋଇଗଣ େସେଫର େଳ ପଚୋ ଫରୋଗ ଫଦଖ୍ୋଫଦଫେ ପ୍ରତି େିଟର ପୋଣିଫର ୨ ଗ୍ରୋମ କଫବଷଣ୍ଡୋଜିମ ୧୨% + ମୋଫଙ୍କୋଫଜବ ୬୩% ଡବଲ ୁ
.ପି. କୁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ େିଟର ପୋଣିଫର ମି ୋଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ବୋଇଗଣଫର ଝୋଉଂେୋ ଫରୋଗ ଫଦଖ୍ୋଫଦଫେ ପ୍ରତି େିଟର ପୋଣିଫର
୧.୫ ଗ୍ରୋମ ଫେଫପଟୋସୋଇକିନ
ଲ + ୩ ଗ୍ରୋମ କପର ଅକସିଫଳୋରୋଇଡ ମି ୋଇ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ େିଟର ପୋଣିଫର ର୍ଦ୍ବଣ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି କରି ଗଛର
ମୂଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

୬। ଟମ୍ାସଟା
ଟମୋଟରଫର େଳବିନ୍ଧୋ ଫପୋକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପୋଇଁ ଏକର ପିଛୋ ୮୦ ଏମ.ଏେ. ସ୍ପୋଇଫନୋସୋଡ଼ ୧୪.୫ ଏସ.ସି. ୨୦୦େି. ପୋଣିଫର ମି ୋଇ
ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ।

୭। କଖାରୁ
କଖ୍ୋରୁ ବୀଟିେ ଏଫବ କଖ୍ୋରୁ କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବୋର ସମ୍ଭୋବନୋ ଅଛି। ଫତଫବ ତୋକୁ ଦମନ କରିବୋ ପୋଇଁ ଏକର ପିଛୋ ୦.୪ ଫକ.ଜି.
କୋରବୋରିେ କିମବୋ ୨ ଫକ.ଜି. ମୋେୋ ୀଅନ ବୟବହୋର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକ୍ରୋନ୍ତ ଗଛ କୁ ଉପୋଡି ପକୋନ୍ତୁ।

୮। ଅଦା
ଅଦୋ କିସମ ଫଯମିତ ି ସୁପ୍ରଭୋ, ସୁରଭି ଇତୟୋଦି େଫଗଇବୋ ପୋଇଁ ଏକର କୁ ୬ ରୁ ୮ କୁ ଇଣ୍ଟ୍ୋଳ େଗୋନ୍ତୁ।

ମ୍ାଛ ଚାଷ
୧। ବୋଯୁମଣ୍ଡଳ ଫର ଉତ୍ତୋପ ବୃ ଦ୍ଧି ପୋଇବୋ ଫଯୋଗଁ,ୁ ମୋଛ ଫପୋଖ୍ରୀଫର ସବଷଦୋ ୫ େୁ ଟ ଗଭୀର ପୋଣି ରଖ୍ନ୍ତୁ।
୨। ଫପୋଖ୍ରୀ ପୋଣିର ଉତ୍ତୋପ କଫମଇବୋକୁ , ଫପୋଖ୍ରୀ ପୋଣିକୁ ସିଂଚନ ପଦ୍ଧତି ଅବେମବନ କରନ୍ତୁ।
୩। ବିକ୍ରୀ ଫଯୋଗୟ ମୋଛକୁ ଫପୋଖ୍ରୀରୁ ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଖରି

ଚାଷ ପାଇଁ ସ ାଜନା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ପରାମ୍ଶବ

 ବତ୍ତଷମୋନଠୋରୁ ନିଜ ଜମିର ପ୍ରକୋର, ମୋଟିର ଉବଷରତୋ, ଜଳଫସଚନର ସୁବଧ
ି ୋ ଓ ଅନୟୋନୟ କୃ ର୍ି ସୋମଗ୍ରୀ ଗୁଡକ
ି ର ଉପେବ୍ଧତୋକୁ
ବିଚୋରକୁ ଫନଇ େସେ ଫଯୋଜନୋ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରନ୍ତୁ। ବୃ ଷ୍ଟିପୁଷ୍ଟ ଢିପ ଜମିମୋନଙ୍କଫର ଧୋନ ପରିବଫତ୍ତଷ ଅଧିକ ଅ ଷକୋରୀ େସେ ଯ ୋ :ଡୋେି
େସେ , ଫତୈଳବୀଜ େସେ, ପନିପରିବୋ ଆଦି ଏକକ େସେ ଭୋଫବ ଅ ବୋ ମିଶ୍ରିତ େସେ ଭୋଫବ ଚୋର୍ କରନ୍ତୁ।
 ପ୍ରୋମୋଣିକ ବିହନ ବୟବହୋର କରନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରତି ୩ ବର୍ଷଫର ବିହନକୁ ବଦଳୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଉନ୍ନତ ମୋନର ବିହନ ବୟବହୋର ଦ୍ଵୋରୋ ଅମଳ
ତକଡୋ ୧୫ ଭୋଗ ବୃ ଦ୍ଧି ଫହୋଇପୋରିବ । ବିହନର ଗଜୋ ପରୀକ୍ଷୋ କରୋଇ ନିଅନ୍ତୁ । ବିହନ ସବଷଦୋ ସବୀକୃ ତପ୍ର
ି ୋପ୍ତ ସଂସ୍ଥୋମୋନଙ୍କଠୋରୁ କ୍ରୟ
କରନ୍ତୁ ।
 େସେ ବୁ ଣବ
ି ୋ ପୂବଷରୁ ମୋଟି ପରୀକ୍ଷୋ କରୋଇ ନିଅନ୍ତୁ । ମୋଟି ପରୀକ୍ଷୋ ଅନୁ ସୋଫର ଅନୁ ଫମୋଦିତ ସୋର ପ୍ରଫୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
 ଜମିଫର ଯଦି ପୋଗ ୋଏ , ଫତଫବ ଏଫବ ଠୋରୁ ଖ୍ରୋଟିଆ ହଳ କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହୋ ଦ୍ଵୋରୋ ମୋଟିଫର ଅପକୋରୀ ଅନୁ ଜୀବ, କୀଟ ଗୁଡକ
ି ର
ଅଣ୍ଡୋ ଏବଂ ଫକୋର୍ୋ ତ ୋ ସୂତ୍ର କୃ ମି ଗୁଡକ
ି ନଷ୍ଟ ଫହୋଇଯୋନ୍ତି । ଯୋହୋ େଳଫର ଆଗୋମୀ ଋତୁ ଫର ଫରୋଗ ଏବଂ ଫପୋକ ପ୍ରୋଦୁ ଭୋଷ ବରୁ
େସେକୁ ଅଫନକୋଂ ଫର ରକ୍ଷୋ କରି ହୁ ଏ । ଖ୍ରୋଟିଆ ଚୋର୍ ପୋଇଁ ଫମୋଡ ପତ୍ର େଙ୍ଗଳ ବୟବହୋର କରନ୍ତୁ । ଏହୋ େଳଫର ଗଭୀର ଚୋର୍
ଫହୋଇପୋରିବ ।
 ଖ୍ୋେ ଜମିଫର ଅଧିକ ଘୋସ ଦମନ ପୋଇଁ ତୃ ଣନୋ କ ବୟବହୋର କରନ୍ତୁ ।

ସନାଡାଲ ଅ ି ସର

