
 

ଗ୍ରାଭୀଣ କୃଷି ୄଭୌସଭ ୄସଫା  
ବାଯତ ାଣିାଗ ଫବିାଗ, ଏ.ଏମ୍.ଏଫ୍.ୟୁ. - ଭାରକାନଗିଯ ି

ଓଡ଼ଶିା କୃଷି ଓ ୄଫୈଷୟିକ ଫଶି୍ୱଫଦିୟାୟ  
କୃଷି ଫଜି୍ଞାନ ୄକନ୍ଦ୍ର, ଭାରକାନଗିଯି, 

 ଭଣୁ୍ଡାଗୁଡ଼ା, ୄା.+ଜଲି୍ଲା – ଭାରକାନଗିଯି, ଓଡ଼ଶିା- ୭୬୪୦୪୫ 

 

 
ସପ୍ତାହ କ୍ର.ସଂ.- ୦୫     ାଣିାଗ ଜନତି କୃଷି ଉୄଦଶ ତାଯିଖ – ୦୩.୦୨.୨୦୨୩ 

ଜଲି୍ଲା- ଭାରକାନଗିଯି (ସାଉଥ ଆଷ୍ଟନନ ଘାଟ ୄଜାନ) 
ଗତ ଚାଯି ଦନିଯ ାଣିାଗ ଫସ୍ଥା 

ତାଯିଖ  ୩୦.୦୧.୨୦୨୩ ୩୧.୦୨.୨୦୨୩ ୦୧.୦୨.୨୦୨୩ ୦୨.୦୨.୨୦୨୩ 
ଫୃଷି୍ଟାତ (ଭି.ଭି.) ୦ ୦ ୦ ୦ 
ସଫନାଧିକ ତାଭାତ୍ରା (ଡଗି୍ରୀ ୄସ.) ୩୩.୨ ୩୩.୩ ୩୩.୨ ୩୩.୧ 
ସଫନନଭିନ ତାଭାତ୍ରା (ଡଗି୍ରୀ ୄସ.) ୧୫.୪ ୧୭.୪ ୧୬.୨ ୧୫.୪ 

ଅସନ୍ତା ାଞ୍ଚ ଦନିଯ (୦୪.୦୨.୨୦୨୩ ଠାଯୁ ୦୮.୦୨.୨୦୨୩) ାଣିାଗଯ ୂଫନାନୁଭାନ  
(ଏଭ.ସ.ି, ଅଆ.ଏଭ.ଡ.ି, ବୁଫୄନଶବଯ ନୁମାୟୀ) 

 ଅସନ୍ତା ାଞ୍ଚ ଦନି ଭଧ୍ୟୄଯ ଯିଷ୍କାଯ ଯୁ ଭଖୁୟତଃ ୄଭଘୁଅ ାଗ ଯହଫି ଏଫଂ ଫଷନା ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ନାହିଁ । ସଫନାଧିକ 
ତାଭାତ୍ରା ୩୨ ଯୁ ୩୩ ଡଗି୍ରୀ ୄସରସିୟସ୍ ଏଫଂ ସଫନନଭିନ ତାଭାତ୍ରା ୧୪ ଯୁ ୧୫ ଡଗି୍ରୀ ୄସରସୟିସ୍ ଯହଫିାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଛ ି ।  
ସଫନାଧିକ ଏଫଂ ସଫନନଭିନ ଅୄକି୍ଷକ ଅର୍ଦ୍ନତା ମଥାକ୍ରୄଭ ଶତକଡ଼ା ୩୬ ଯୁ ୫୩ ବାଗ ଏଫଂ ୧୧ ଯୁ ୧୫ ବାଗ ଯହଫିାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଛ ି। 
ତାଯିଖ  ୦୪.୦୨.୨୦୨୩ ୦୫.୦୨.୨୦୨୩ ୦୬.୦୨.୨୦୨୩ ୦୭.୦୨.୨୦୨୩ ୦୮.୦୨.୨୦୨୩ 

ଫୃଷି୍ଟାତ (ଭି.ଭି.) ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ 

ସଫନାଧିକ ତାଭାତ୍ରା (ଡଗି୍ରୀ ୄସ.) ୩୩ ୩୨ ୩୨ ୩୩ ୩୩ 
ସଫନନଭିନ ତାଭାତ୍ରା (ଡଗି୍ରୀ ୄସ.) ୧୫ ୧୪ ୧୪ ୧୫ ୧୫ 

ୄଭଘାଛନ୍ନ ୧ ୦ ୦ ୧ ୧ 

ସଫନାଧିକ ଅର୍ଦ୍ନତା (%) ୫୧ ୫୩ ୫୧ ୪୬ ୩୬ 
ସଫନନଭିନ ଅର୍ଦ୍ନତା (%) ୧୫ ୧୧ ୧୨ ୧୨ ୧୨ 

ଫନଯ ୄଫଗ (କ.ିଭି./ଘଣ୍ଟା) ୪ ୪ ୪ ୪ ୫ 

ଫନଯ ଦଗି (ଡଗି୍ରୀ) ୧୧୨ ୧୫୩ ୭୫ ୧୫୮ ୭୫ 
ାଣିାଗ ବିତି୍ତକ କୃଷି ଉୄଦଶ 

ସାଧାଯଣ: 
 ଅସନ୍ତା ାଞ୍ଚ ଦନିୄଯ ଫଷନା ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ନାହିଁ ଏଫଂ ଶୁଖିରା ାଗ ଯହଫି ୄତଣୁ ପସର ଜଭିୄଯ ଅଫଶୟକତା ନୁମାୟୀ 

ଜୄସଚନ କଯନୁ୍ତ । 
 ଖଯିପ ପସରଯ ଫୄଶଷ ଜାନୁ୍ତ ନାହିଁ । ଏହା ଯିୄଫଶ ପ୍ରଦୁଷଣ  କଯିଫା ସହତି ଶଯୀଯକୁ ଭଧ୍ୟ ଫହୁତ କ୍ଷତ ିହଞ୍ଚାଆ ଥାଏ ।  

ଚନିାଫାଦାଭ: 
 ଚନିାଫାଦାଭ ପସରୄଯ ଧୂଅଁ ତ୍ର ୄଗାଟିୄ ାକ ୄଦଖାୄଦଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଛ,ି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରତ ିରିଟଯ ାଣିୄଯ ୦.୩ 

ଭି.ରି. ଥାୄୟାୄଭୄଥାସ୍କାମ୍ ୧୨.୬% + ାଭବଡା-ସାଆହୄରାଥ୍ରିନ୍ ୯.୫% ୄଜଟ୍.ସ.ି କଭିବା ୨ ଭି.ରି. ୄପ୍ରାୄପୄନାପସ୍ ୫୦% 
ଆ.ସ.ି ଭିଶାଆ ସଞି୍ଚନ କଯନୁ୍ତ । 

 ଚନିାଫାଦାଭ ଜଭିୄଯ ଗଜା ଓ କାଣତସଢା ୄଯାଗ ୄଦଖାୄଦଆାୄଯ, ଦଭନ କଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରତ ି ରିଟଯ ାଣିୄଯ ୨ ଗ୍ରାମ୍ 
ୄଭଟାରାକ୍ସିଲ୍ ୮% + ଭାୄକାୄଜବ୍ ୬୪% ଡଫଲ.ୁି. ଥଫା ୧.୫ ଗ୍ରାମ୍ କାୄଫନଣ୍ଡାଜମି୍ ୫୦% ଡଫଲ.ୁି. ଭିଶାଆ ଗଛ ଭୂକୁ ସଞି୍ଚନ 
କଯନୁ୍ତ ।          



ଧାନ: 
 ଯୁଅ ଧାନ ାଆଁ ଏକଯ ିଛା ୪.୫ କ.ିଗ୍ରା. ୟୁଯିଅ, ୪୪ କ.ିଗ୍ରା. ଡ.ିଏ.ି. ଏଫଂ ୨୨ କ.ିଗ୍ରା. ଏମ୍.ଓ.ି. ୄଶଷଥଯ କାଦୁ କଯିଫା 

ସଭୟୄଯ ଭୂସାଯ ବାୄଫ ପ୍ରୄୟାଗ କଯନୁ୍ତ ।   
 ଯୁଅ ଧାନ ଜଭିୄଯ ଘାସ ଦଭନ କଯିଫା ାଆଁ ଏକଯ ିଛା ୪ କ.ିଗ୍ରା. ୄଫନସରପିଉଯନ୍ ଭିଥାଆଲ୍ ୦.୬% + ୄପ୍ରଟରିାୄକଲାଯ 

୬% ଜ.ିଅର୍. ୪ କ.ିଗ୍ରା. ଫାରି ସହତି ଭିଶାଆ ୄଯାଆଫାଯ ୫ ଯୁ ୮ ଦନି ୄଯ ଜଭିୄଯ ପ୍ରୄୟାଗ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂ ଜଭିୄଯ ାଣି ଫାନ୍ଧ ି
ଯଖନୁ୍ତ । 

ଭଗୁ ଓ ଫଯିି: 
 ପସରୄଯ ାଉଁଶଅି ୄଯାଗ ୄଦଖାୄଦଆାୄଯ, ଦଭନ କଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରତ ିରିଟଯ ାଣିୄଯ ୧ ଭି.ରି. ୄପ୍ରାିୄକାନାୄଜାଲ୍ ୨୫% 

ଆ.ସ.ି ଥଫା ୪ ଗ୍ରାମ୍ ସାରପାଯ ୮୦% ଡଫଲ.ୁି. ଭିଶାଆ ସିଞ୍ଚନ କଯନୁ୍ତ। 
 ପସର ଜଭିୄଯ ଜଉ ଓ ଉକୁଣିଅ ୄାକ ଦଭନ କଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରତ ି ରିଟଯ ାଣିୄଯ ୦.୨ ଗ୍ରାମ୍ ଥାୄୟାୄଭୄଥାସ୍କାମ୍ ୨୫%  

ଡଫଲ.ୁଜ.ି କଭିବା ୦.୩ ଗ୍ରାମ୍  ଏସଟିାଭିପି୍ରଡ୍ ୨୦% ଏସ୍.ି. ଭିଶାଆ ସଞି୍ଚନ କଯନୁ୍ତ।  
ଫାଆଗଣ: 
 ଫାଆଗଣ ପସରୄଯ କାଣ୍ଡ ଓ ପ ଫନି୍ଧା ୄାକ ୄଦଖାୄଦଆାୄଯ ଦଭନ କଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରତ ି ରିଟଯ ାଣିୄଯ ୩ ଭି.ରି. 

ଏଜାଡଯିକିିନ୍ ୧% ଆ.ସ.ି କଭିବା ୦.୪ ଗ୍ରାମ୍ ଏଭାୄଭକିିନ୍ ୄଫୄଜାଏଟ୍ ୫% ଏସ୍.ଜ.ି ଭିଶାଆ ସଞି୍ଚନ କଯନୁ୍ତ । 
ଟଭାୄଟା: 
 ଜଭିୄଯ ଧାଭାଛ ି ଏଫଂ ଜଉୄାକ ୄଦଖାୄଦଆାୄଯ, ଏହାଯ ଦଭନ ାଆଁ ପ୍ରତ ି ୧୫ ରିଟଯ ାଣିୄଯ ୩.୭୫ ଭି.ରି. 

ଥାୄୟାୄଭୄଥାକ୍ସାମ୍ ୧୨.୬% + ରାଭଡା ସାଆୄହୄରାଥୃନ୍ ୯.୪% ୄଜଟ୍.ସ.ି କଭିବା ୭.୫ ଭି.ରି. ଏଜାଡଯିାଚିିନ୍ ୫% ଆ.ସ.ି 
ଭିଶାଆ ସଞି୍ଚନ କଯନୁ୍ତ । 

ରକାଭଯିଚ:  
 ରକା ପସରୄଯ ପସଢା ୄଯାଗ ୄଦଖାୄଦଆାୄଯ, ଦଭନ କଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରତ ି ରିଟଯ ାଣିୄଯ ୧ ଭି.ରି. ଏୄଜାକ୍ସିୄରାଫନି୍ 

୨୩% ଏସ୍.ସ.ି କଭିବା ୧ ଭି.ରି. ୄଟଫୁୄକାନାୄଜାଲ୍ ୨୫.୯% ଆ.ସ.ି ଭିଶାଆ ସଞି୍ଚନ କଯନୁ୍ତ । 
ଅଭବ: 
 ଫତ୍ତନଭାନ ଫସ୍ଥାୄଯ ଅଭବ ଡାହାଣୀ ୄାକ ୄଦଖାୄଦଆାୄଯ, ଏହାଯ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ାଆଁ ପ୍ରତ ି ୧୦ ରିଟଯ ାଣିୄଯ ୩ ଭି.ରି. 

ଆଭିଡାୄକଲାପି୍ରଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ୍.ଏଲ୍. କଭିବା ୨ ଗ୍ରାମ୍ ଥାୄୟାୄଭୄଥାସ୍କାମ୍ ୨୫%  ଡଫଲ.ୁଜ.ି ଭିଶାଆ ଅଭବ ଗଛୄଯ ସଞି୍ଚନ କଯନୁ୍ତ । 
 ଅଭବ ପ ଭଟଯ ଦାନା ଅକାଯଯ ୄହାଆଗୄର ପ୍ରତ ି ୧୦ ରିଟଯ ାଣିୄଯ ୪.୫ ଭି.ରି. ଅରପା ନାଥାଆଲ୍ ଏସଟିକି୍ ଏସଡି୍ 

୪.୫% ଏସ୍.ଏଲ୍. ଭିଶାଆ ସିଞ୍ଚନ କଯନୁ୍ତ । 
 

ୄନାଡାଲ୍ ପିସଯ  
ଜ.ିୄକ.ଏମ୍.ଏସ୍., ଭାରକାନଗିଯି 

 


