
             

 

ତ୍ରକିା ସଂଖ୍ୟା-୧୦/୨୩                                                                                                                         
           

ଶୁକ୍ରଫାଯ/ତା.୦୩.୦୨.୨୦୨୩ 
ାଣିାଗ ୂଫବାନୁଭାନ  (ତା.୦୮.୦୨.୨୦୨୩ ମବୟନ୍ତ): ବାଯତୀୟ ୄଭୌସୁଭ ଫଜି୍ଞାନ ଫବିାଗ , ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ 
ଆସନ୍ତା ଫାୄରଶ୍ଵଯ, ବଦ୍ରକ, ମାଜୁଯ ଜଲି୍ଲାଯ ଆସନ୍ତା ୫ ଦନି ଭୁଖୟତ ାଗ ଶୁଖିରା ଯହଫିାଯ ସାମ୍ଭାଫନା ଅଛ।ି  
ଫାୄରଶ୍ଵଯ, ବଦ୍ରକ, ମାଜୁଯ ଜଲି୍ଲାଯ  ଦନି ଯ ସଫବାଧିକ ତାଭାତ୍ରା କ୍ରଭଶଃ ଫୃଦ୍ଧ ିାଇ ଫାଯ ଓ ସଫବନଭିନ 
ତାଭାତ୍ରା ଫାୄରଶ୍ଵଯ , ବଦ୍ରକ, ମାଜୁଯ ଜଲି୍ଲାଯ କ୍ରଭଶଃ ଫୃଦ୍ଧ ିାଇଫାଯ ସାମ୍ଭାଫନା ଅଛ ି । ସଭସ୍ତ ଜଲି୍ଲାୄଯ 
ଫନ ଫନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତ ି୦୫ – ୧୧ କ.ିଭି.  ୄଫଗ ୄଯ ୄଫାହଫିା ସମ୍ଭାଫନା ଅଛ ି।   

ାଣିାଗବିତି୍ତକ କୃଷି ଉୄେଶ 
ଖ୍ଯାଟଆି ଧାନ 
  ଧାନ ଫହିନକୁ ଫିୄ ଶାଧନ କଯ ି( ୧ ୄକଜ ିଫହିନ ପ୍ରତ ି୨ ଗ୍ରାଭ କ।ଯୄଫଣ୍ଡ।ଜଭି  ଫା  କାଯୄଫାକ୍ସନି + 

 ଥିଯାଭ ) ତ ିପ୍ରସୁ୍ତତ କଯନୁ୍ତ  ।  
  ଧାନ ତ ି୩ ସପ୍ତାହ ଅଫସ୍ଥାୄଯ ୄଯାଇଫା ାଇଁ ଭୁଖୟ ଜଭି ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯନୁ୍ତ ।  ଭଧ୍ୟଭ କସିଭ ଧାନ 

 ୄଯାଇଫା ୂଫବଯୁ ଏକଯକୁ ୩୫ ୄକଜ ିଡଏି ି ଓ ୧୩ ୄକଜ ିଟାଶ ସାଯ ୄପ୍ରାୟାଗ କଯନୁ୍ତ ।  
ୄସାଯିଷ 
   କଯତଆି ଭାଛି  ଓ ତ୍ର ଛନ୍ଦା ୄାକଯ(୩ ଭିରି ପ୍ରତ ିରିଟଯ ାଣି) ଦଭନ ାଈଁ   ନଭିବଜାତୟି  ଔଷଧ 

   କଭିବା ୄପ୍ରାୄୄନାୄପାସ ୨ ଭିରି ପ୍ରତ ିରିଟଯ  ାଣିୄଯ ସିିଂଚନ କଯନୁ୍ତ ।  
     ମଉ ୄାକଯ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ  ାଈଁ ଏକଯ ପ୍ରତ ି୫୦୦ ଭିରି ନଭିବଜାତୟି ଔଷଧ କଭିବା ୄପଲାନକିାଭିଡ ୬୦ 

 ଗ୍ରାଭ/  ଏକଯ ପ୍ରତ ିସିିଂଚନ କଯନୁ୍ତ । ଭହୁଭାଛକୁି ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫା ାଈଁ ଅଯାହ୍ନ ୩ ଟା ୄଯ 
 ୄପ୍ରାୟାଗ କଯନୁ୍ତ ।  

ଚନିାଫାୋଭ 
  ଭୂସଢା , କାଣ୍ଡଚା ଓ ଟୀକା ୄଯାଗଯ ସିଂକ୍ରଭଣ ଦୁଷି୍ଟୄଗାଚଯ ୄହୄର ୧ ରିଟଯ ାଣି ପ୍ରତ ି୨ ଗ୍ରରାଭ 

(କ।ଯୄଫଣ୍ଡ।ଜଭି + ଭାୄକାୄଜଫ) ଫା (ୄଭଟାୄରାକ୍ସରି + ଭାୄକାୄଜଫ) ଭିଶାଇ ତ୍ର ସିିଂଚନ କଯନୁ୍ତ। 
  ତ୍ର ସୁଡଙି୍ଗ ୄାକ  ଓ ତ୍ର ଖିଆ ୄଗାଟ ିୄାକଯ ଆକ୍ରଭଣ ଯରିକି୍ଷତ ୄହୄର ୧ ରିଟଯ ାଣି ପ୍ରତ ି

୨ ଭିରି ପିୄପ୍ରାନୀର କୀଟନାଶକ ସିିଂଚନ କଯନୁ୍ତ । 
  ଚନିାଫାଦାଭୄଯ ଧଫ ବୃଙ୍ଗଯ ୄକ୍ଷୟକ୍ଷତ ିହ୍ରାସ କଯଫିା ଏକ ରିଟଯ ାଣିୄଯ ୬ ଭିରି 

ୄଳାୄଯାାଇଯପିସ ଫା ୧ ଭିରି ଇଭିଡାୄକଲାପି୍ରଡ ୩୦.୫ଏସ ସ ି
 ଭିଶାଇ ଗଛ ଭୂକୁ ବିଜାନୁ୍ତ ।  



 
 
ଭୁଗ ଓ ଫଯିି 
  ଭୁଗ ଓ ଫଯି ିପସରୄଯ ପ୍ରାଯମି୍ଭକ ଅଫସ୍ଥାୄଯ ଧାଭାଛ ିଓ ଅନୟାନୟ ୄଷାଶକ କୀଟ ଭାନକ ଦାଉଯୁ 

 ପସରକୁ ସୁଯକ୍ଷା ୄଦଫାାଇଁ ୧ କଗି୍ରା ଭଞି୍ଜ ପ୍ରତ ି5 ଭି.ରି. ଇଭିଡାୄକଲାପି୍ରଡ ୬୦୦ ଏପ.ଏସ. ଭିଶାଇ 
 ଫିୄ ଶାଧନ କଯନୁ୍ତ ।  

  ଫହିନ  ଫୁଣିଫାଯ ୭ ଦନି ୂଫବଯୁ ଏକ କଗି୍ରା ଭଞି୍ଜୄଯ ୨ ଗ୍ରାଭ କାଯୄଫନଡାଜଭି ପିମ୍ପନିାଶକ କଭିବା  ୩ 
 ଗ୍ରାଭ (କାଯୄଫାକ୍ସନି + ଥିଯାଭ) ଭିଶାଇ ଫହିନ ଫିୄ ଶାଧନ କଯନୁ୍ତ ।  

  ଫହିନ  ଫୁଣିଫା ଦନି ପ୍ରତ ି କଗି୍ରା ଫହିନୄଯ , ୨୦ ଗ୍ରାଭ ଯାଇ ୄଜାଫୟିଭ ଜୀଫାଣୁ କରଚଯ ସହତି 
 ୄଗାାଇ ଛାଇୄଯ ଶୁଖାଇ ଜଭିୄ ଯ ଫୁଣନୁ୍ତ।  

  ୄଶ ଷ ଓଡ ଚାଷ ସଭୟସଯ ଏକଯ ପ୍ରତ ି୨ଟନ ଶଢା ୄଗାଫଯ ଖତ କିଭବା କୄମ୍ପାଷ୍ଟ ସହତି ୩୫ ୄକଜ ି
 ଡ଼ଏିି, ୧୩ ୄକଜ ିଭୁୟୄଯଟ ଅପ ଟାସ  ଏଫିଂ ୪ ୄକଜ ିୟୁଯୟିା ଭୂ ସାଯ ହସିାଫୄଯ ପ୍ରୄୟାଗ 
 କଯନୁ୍ତ।  

  ଧାଡ ିକୁ ଧାଡ ିଫୟଫଧାନ ୨୫ ୄସ.ଭି. x ୧୦ ୄସ.ଭି. ଯଖନୁ୍ତ ।  
ନିଯିଫା   
   ଫର୍ତ୍ବଭାନ ନିଯଫିା ପସରୄଯ ସାଯ ପ୍ରୄୟାଗ ଯ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସଭୟ ।  
   ଫାଇଗଣ ଓ ଟଭାୄଟା ପସରୄଯ ଝ।ଉିଂା କଭିବା ଆିଂଶକି ଝ।ଉିଂା ୄଯାଗ ୄଦଖାଗୄର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ 

 କୁ ଓାଡ ିଦଅିନୁ୍ତ ଓ ଗଛ ଭୂୄଯ ନଭିବ କଭିବା କଯଞ୍ଜ ିଡଆି ପ୍ରୄୟାଗ କଯନୁ୍ତ । ପ୍ରତ ିରିଟଯ ାଣିୄଯ 
 ୧ ଭି.ରି. କଫକ ନାଶକ ୄଟଫୁୄକାନାୄଜାର କୁ ଭିଶାଇ ଗଛ ଭୂ ଓ ତ୍ରକୁ ସିିଂଚନ କଯନୁ୍ତ ।  

   ଶୀତ ଦନିଆି ନିଯଫିା ମଥା ୄକାଫି , ଫାଇଗଣ, ଟଭାୄଟା ଓ ରକା ପସରୄଯ ତ୍ରଖିଆ ଓ ପଫନି୍ଧା 
 ୄାକଯ ଦଭନ ାଇଁ ୧ ରିଟଯ ାଣି ପ୍ରତ ି୦.୪ ଗ୍ରାଭ ଏଭାୄଭକିିନ ୄଫୄଞ୍ଜାଏଟ କଭିବା ୦.୪ ଭି.ରି. 
 ସି୍ପୄନାସାଡ ପ୍ରୄୟାଗ କଯନୁ୍ତ ।  

   ଜୄସଚନଯ ସୁଫଧିା ଥିୄର ଢି ଜଭିୄଯ ଅଣଧାନ ପସର ୄଯ ଯସୁଣ ଓ ିଆଜ ରଗାଇଫାଯ 
 କାଭ ୄଶଷ କଯନୁ୍ତ ।    

ୄଗଣୁ୍ଡପୁର 
   ଅଷ୍ଟଦୀ ଆକ୍ରଭଣ  ଦୃଷି୍ଟୄଗାଚଯ ୄହୄର୧ ରିଟଯ ାଣି ପ୍ରତ ି୨ ଭିରି ୄପ୍ରା।ୄଯାଜାଇଟକୁ ତ୍ର 

 ସିିଂଚନ କଯନୁ୍ତ ।  
 ତ୍ର ୄାଡା ୄଯାଗ ଯରିିଖିତ ୄହୄର ୧ ରିଟଯ ାଣି ପ୍ରତ ି୨ ଗ୍ରାଭ (କ।ଯୄଫଣ୍ଡ।ଜଭି 
 +ଭାୄକାୄଜଫ) କୁ ୄପ୍ରାୟାଗ କଯନୁ୍ତ ।  

 

N.B.- Use Meghdoot mobile application for location specific weather and 

agro-advisory.  

ଇ ୄଭର- aas_ranital@yahoo.com   
 

 



 


