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DISTRICT: KHORDHA, BLOCK: JATNI
Forecast (Up to 17.10.2018)
Given by Met. Centre, IMD, Bhubaneswar
BLOCK: JATNI BLCOK
Date
Rainfall (mm)
T-MAX (C )
T-MIN (C )
Cloud Cover
Rh Max (%)
Rh Min (%)
Wind speed (kmph)
Wind Direction (deg)

JATNI
13-10-2018

14-10-2018

15-10-2018

16-10-2018

17-10-2018

23
27
23
7
92
81
14
225

0
30
24
7
86
69
6
334

15
29
23
7
94
68
5
23

0
30
22
6
93
53
4
360

0
30
21
0
79
43
4
315

For further information, contact the Met. Centre, Aerodrom Area, IMD, Bhubaneswar, Tel. # 0674-2596116.

Agromet-Advisory

ବିଶେଷ ସୂଚନା
 ଖରିଫ ମୁଗ ଓ ବିରି ଛୁ ଇଁ ପାକଳ ହ ାଇଯାଇଥିହେ ଅମଳ କରି ନିଅନ୍ତୁ |

 ବିଳମବ କିସମ ଧାନ ଗର୍ଭ ସଂଚାର ଅବସ୍ଥାହର ଏକର ପ୍ରତି 8 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ 8 କିଗ୍ରା ପଟାସ ଓ ବିଳମବ କିସମ ଧାନ ପିେ ହେବା

ଅବସ୍ଥାହର ଏକର ପ୍ରତି 16 କିଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରହ ାଗ କରନ୍ତୁ | ଧାନ ଜମିହର ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବୟବସ୍ଥା ନଥିହେ ୁ ରିଆ ସାରକୁ
ଓୋ ମାଟି ସ ମିଶାଇ ହଗାଳା କରି କାେୁ ଅ ର୍ିତରକୁ ହଜାରହର ଛାଟନ୍ତୁ |
 ରବି ଚିନାବାୋମ, ସୂଯଭୟମୁଖୀ ଓ ହସାରିଷ େଗାଇବା ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରି ବୁ ଣାବୁ ଣି କରନ୍ତୁ |
 ଶୀତ େିନଆ
ି ପନିପରିବା ଯଥା ମୂଳା, ଫୁ େ ହକାବି, ବନ୍ଧା ହକାବି, ଝୁ ଡ଼ଙ୍ଗ, ଆେି େଗାନ୍ତୁ | ଟହମାହଟା, ଫୁ େ ହକାବି ଓ ବନ୍ଧାହକାବି ପାଇଁ ତଳି

ପକାନ୍ତୁ | ଅତୟଧିକ ବଷଭାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତଳିଘରାକୁ ଉଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ, ହଯ଼େପରିକି ସ ଜହର ପାଣି ଛାଡିଯିବ, କିମବା ତଳିଘରା ଉପହର
ପେିଥିନ୍ କର୍ର କରି ରଖନ୍ତୁ |
 ଫୁ େହକାବି ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ହ ାଇଯାଇଥିହେ ମୂଖୟ କିଆରୀହର େଗାନ୍ତୁ |
 ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଓ ବା ୁ ହର ଅହପକ୍ଷାକୃ ତ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ଭତା ଥିବାରୁ ଧାନହର ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ରହପାଡା ହରାଗ ୋଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି |

ଏ ାର େମନ ସକାହଶ ଏକର ପ୍ରତି 20 ଗ୍ରାମ୍ ହେହପଟାସାଇକ୍ଳିନ୍ 200 େିଟର ପାଣିହର ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ

 ବୁ ଣା ଧାନହର ପତ୍ରାଚ୍ଛାେ ହପାଡା ହରାଗ ୋଗିବାର ହେଖାଗହେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାପାଇଁ ପ୍ରତି େି ଟର ପାଣିହର 2 ମିେି

ସ
ି ାବ ହର

ର୍ାେିଡାମାଇସିନ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ |
 ରଡ଼ହର ଫୁ େ ଫୁ ଟିବା ଆରମ୍ଭ ହ ହେ ବାଘୁଆ ହପାକ ୋଗି ବାର ସମ୍ଭାବନା ର ଛ
ି ି | ଏ ାର େମନ ପାଇଁ ହପାକ ଗୁଡକ
ି ୁ ସଂଗ୍ର

କରି

କିହରାସିନହି ର ପକାଇ ମାରି େିଅନ୍ତୁ |
 ଏ ି ସପ୍ତା

ହଶଷ ସୁଦ୍ଧା ବାଇଗଣ ଓ ଟମାହଟା େଗାଯାଇପାରିବ | ଏକର ପ୍ରତି 150-200 ଗ୍ରାମ୍ ବି ନ େରକାର ହ ାଇଥାଏ |ପ୍ରଥହମ

ତଳିଘରାହର ତଳି ଉତ୍ତାରି ମୂଖୟ କିଆରୀହର େଗାନ୍ତୁ| ଏକ ଏକର ଜମି ପାଇଁ 25 ଫୁ ଟ େମବ, 4 ଫୁ ଟ ଚଉଡା ଓ 6 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶଷ୍ଟ
ି 4 ଟି
ପଟାଳୀ ଯହଥଷ୍ଟ | ଅତୟଧିକ ବଷଭାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତଳିଘରାକୁ ଉଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ, ହଯ଼େପରିକି ସ ଜହର ପାଣି ଛାଡିଯିବ, କିମବା ତଳିଘରା
ଉପହର ପେିଥିନ୍ କର୍ର କରି ରଖନ୍ତୁ |

ତଳି 3 ରୁ 4 ପତ୍ର ବିଶଷ୍ଟ
ି ହ ାଇଗହେ ମୂଖୟ କିଆରୀହର େଗାନ୍ତୁ |

 ଧାନ ଜମିହର ପାଣି ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ |

ସାଧାରଣ କୃ ଷି ଉପଶେେ
Phone, Tel. No: 0674-2397046, 2397186, E-mail: aas_ouat@yahoo.com / bbs.aicrpam@gmail.com
Jatni Block-12.10.2018-41-30
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ଖରିଫ ଧାନ
ଋଆ ଧାନ-ଶରାଗ ଶପାକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
 ବତ୍ତଭମାନ ପାଗହର ମୁଖୟ କିଆରୀହର ଧାନହର କାଣତବନ୍ଧି ା ହପାକ, ପତ୍ରହମାଡା ହପାକ, ନଳୀ ହପାକ, ଓ ମ ୀଷା ହରାଗ ୋଗିବାର ସମବାବନା
ହେଖାଯାଇଛି | ଯେି ଆଥିକ ହେହ ଳୀ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ ହ ାଇଯାଇଛି, ହତହବ ହରାଗ ହପାକର େମନପାଇଁ ନିମନେିଖିତ ବୟବସ୍ଥା ଗ୍ର ଣ
କରନ୍ତୁ |
ଶପାକ

ଆର୍ଥିକ ଶେହଳୀ ସିମା

କାଣତବନ୍ଧ
ି ା ହପାକ

ଶତକଡା 5 ମୋମଂଜ

ମାଟିଆଗୁଣିତ ହପାକ

ବୁ ୋପ୍ରତି 10 ଟି ହପାକ

3

ମ ଷ
ି ା ହରାଗ

ଶତକଡା 5 ର୍ାଗ ହରାଗ ଆକ୍ରମଣ

4

ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ପତ୍ରହପାଡା

1.
2.

ହରାଗ
5.

ପ୍ରତ୍ରାଛାେ ହପାଡା ହରାଗ

ଅନୁ ଶମାେିତ ରାସାୟନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ମାତ୍ରା

ମହନାହକ୍ରାଟଫସ / ଟ୍ରାହ ାଜଫସ /

ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିେି

ହକଲାହରାପାଇରିଫସ
ଇହଥାହଫନପ୍ରକ୍ସ କିମବା ହଫାସାହୋନ୍
ବିମ୍
ହେହପଟାମାଇସିନ୍ ସହେେଟ୍ 90% +

ସାମାନୟ

ହଟଟ୍ରାସାଇକିଲନ୍ ାଇହରାହକଲାରାଇଡ୍
ହମଟାୋକ୍ସିଲ୍

10% କିମବା ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପିେ

ଏକର ପ୍ରତି 200 ଗ୍ରାମ୍
ଏକର ପ୍ରତି 500 ଗ୍ରାମ୍
ଏକର ପ୍ରତି 150 ଗ୍ରାମ୍
ଏକର ପ୍ରତି 200 ଗ୍ରାମ୍
ଏକର ପ୍ରତି 400 ଗ୍ରାମ୍

ମକା
 କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହପାକର େମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 2000 ଟ୍ରଇହକାଗ୍ରାମା ଚିହୋନିସ୍ ପରାଶ୍ରଯୀ ହପାକର ଅଣ୍ଡା 10 େିନ ଅନ୍ତରହର

େୁ ଇଥର ଛାଡନ୍ତୁ କିମବା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ପତ୍ର ସନ୍ଧିହର 1 ଗ୍ରାମ୍ ସ
ି ାବହର ୋନାୋର କାହବଭାଫୟରାନ୍ ପ୍ରହ ାଗ କରନ୍ତୁ | ନହଚତ୍
େିଟର ପ୍ରତି 2 ମିେି ହକ୍ଳାହରାପାଇରିଫସ୍ ଔଷଧ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ . |
 ବତ୍ତଭମାନ ମକା ଫସେହର ର୍ଣ୍ଡାଖିଆ ହପାକ ୋଗିବାର ହେଖାଯ଼ୋଇଛି | ହତଣୁ ଏ ାର େମନ ପାଇଁ ସମନିବତ ପରିଚାଳନା ମାଧ୍ୟମହର

ଏକର ପ୍ରତି 100 ଶୁକ ସମତୁ େ ଏଚ୍ ଏନ୍. ପି.
ହରଡ଼-

ର୍ି .ସକାଳ ବା ସନ୍ଧୟା ସମ ହର ପ୍ରହ ାଗ କରନ୍ତୁ |

ରଡ଼ହର ଫୁ େ ଫୁ ଟିବା ଆରମ୍ଭ ହ ହେ ବାଘୁଆ ହପାକ ୋଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ର ଛ
ି ି | ହତଣୁ ଏ ାର େମନ ପାଇଁ
ହପାକ ଗୁଡକ
ି ୁ ସଂଗ୍ର କରି କିହରାସିନହି ର ପକାଇ ମାରି େିଅନ୍ତୁ |

ଚନ
ି ାବାୋମ


ବାୋମ ଫସେହର ଟୀକା ଓ ମୂଳସଢା ହରାଗ ହ ବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ | ଏଗୁଡ଼କ
ି ର େମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି େିଟର ପାଣିହର 2 ମିେି ସାଫ୍
କିମବା କମ୍ପାନି ନ୍ କିମବା ସିକ୍ସର ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ |

କପା
 କପା ଫସେହର ଆହମରୀକୀ

ଓ ଚିତ୍ରତ
ି ବକରା କୀଟ ୋଗିବାର ହେଖାଯାଏ | ହପାକ ଗୁଡକ
ି ର ଗତିବଧି
ି ନି ନ୍ତଣ ପାଇଁ ଏକର

ପ୍ରତି 2 ଟି ସଙ୍ଗ ଆକଷଭକ ଯ଼େନ୍ତ୍ର ବସାନ୍ତୁ |
 ଏକର ପ୍ରତି 20

ଜାର ଟ୍ରାଇହକାଗ୍ରାମା ଚିହୋନିସ୍ କୁ 10 େିନ ବୟବଧାନହର େୁ ଇ ଥର ଛାଡନ୍ତୁ |

ଆଖୁ


ଆଖୁ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଅହକଟାବର ମାସହର ପବ ବିନ୍ଧାହପକ, ଅଗ ବିନ୍ଧାହପାକ, କାତି ହପାକ ଜା ାଜ ହପାକ ଇତୟାେି ହେଖାଯାଏ | ହତଣୁ
ଏ ାର େମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିେି ଏହଣ୍ଡାସେୋନ୍ କିମବା 300 ମିେି ମାୋଥିଅନ୍ 200 େିଟର ପାଣିହର ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ |



ବିଳମବହର େଗାଯାଇଥିବା ଆଖୁ 5 ରୁ 6 ମାସର ହ ାଇଯାଇଥିହେ ହର୍ଳା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ |



ବତ୍ତଭମାନ ଆଖୁ ଫସେହର ସଅଳ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହପାକର ପ୍ରାେୁ ର୍ଭାବ ହେଖା ଯାଇଛି | ହତଣୁ ବଗଭମିଟର ପ୍ରତି ଶତକଡା 5 ର୍ାଗ ମୋମଞ୍ଜ
ହେଖାଗହେ, ହକାଡାଖୁସା କରି ଏକର ପ୍ରତି 4 କି. ଗ୍ରା ହଫାହରଟ୍ କିମବା 12 କିଗ୍ରା କାହବଭାଫୁ ୟରାନ୍ କିମବା 10 କିଗ୍ରା କାଟଭାପ ୋନାୋର ହେଇ
ୁ ଡା ହଟକି େିଅନ୍ତୁ କିମବା ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିେି ମହନାହକ୍ରାହଟାଫସ୍ କିମବା ଟ୍ରାହ ାହଜାଫସ୍ ବା ହପ୍ରାହଫନଫସ୍ 200 େିଟର ପାଣିହର
ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ |



ଆଖୁ 6 ରୁ 8 ପବ ବିଶଷ୍ଟ
ି ହ ାଇଗହେ କାତି ହପାକ ୋଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ | ଏ ାର େମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 300 ମିେି ମାୋଥିଅନ୍
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କିମବା 400 େିଟର ପାଣିହର ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ |
ଉେୟାନ ଫସଲ
ପନିପରିବା- ବତ୍ତଭମାନ େିନର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ର ୁ ଥିବାରୁ ବାଇଗଣହର ଫଳପଚା ଓ ଝାଉଁଳାହରାଗର ପ୍ରାେୁ ର୍ଭାବ ହେଖା ଯାଇଛି | ଏ ାର େମନ
ପାଇଁ ପ୍ରତି 10 େିଟର ପାଣିହର 1 ଗ୍ରାମ୍ ହେହପଟାସାଇକ୍ଳିନ୍ ମିଶାଇ ମୂଳହର ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ |
 ବତ୍ତଭମାନ ପାଗହର କଖାରୁ ଓ କେରାହର ଫେମାଛି ୋଗିବାର ହେଖାଯାଇଛି | ଏ ାର େମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି େିଟର ପାଣିହର 2 ମିେି
ଏହଣ୍ଡାସେୋନ୍ କିମବା 3 ଗ୍ରାମ୍ କାବଭାରିଲ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ |


ବତ୍ତଭମାନ ପାଗହର େଙ୍କା ଓ କୟାପ୍ସିକମ୍ ଫସେହର ଉକୁ ଣିଆ ହପାକ ୋଗିବାର ହେଖାଯାଇଛି | ଏ ାର େମନ ପାଇଁ ପ୍ରତି େିଟର ପାଣିହର
1.5 ମିେି ଇଥିଅନ୍ କିମବା 2 ମିେି କାହବଭାସେୋନ୍ କିମବା ହକ୍ଳାହରାପାଇରିଫସ୍ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ |

ଶଗଣ୍ଡୁ ଫୁ ଲ
 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଜାନୁ ଆରୀ ମାସ ପଯଭୟନ୍ତ ଏକ ମାସ ଅନ୍ତରହର ଆଫ୍ରୀକୀ ହଗଣ୍ଡୁ ଗଛ ପଯଭୟା କ୍ରହମ େଗାନ୍ତୁ |


ଆଫ୍ରୀକୀ ହଗଣ୍ଡୁ ଫୁ େର ଉନ୍ନତ କିସମ ଗୁଡକ
ି ହ ୋ ଜାଏଣ୍ଟବଲ୍ ଆଫ୍ରି କାନ୍ ହ ହୋ, ଜାଏଣ୍ଟବଲ୍ ଆଫ୍ରି କାନ୍ ଅହରଞ୍ଜ, ଅେି ହ ୋ, ଅେି
ଅହରଞ୍ଜ, ହସରାହକାୋ, ସନ୍ ଜାଏଣ୍ଟ, କ୍ରାଉନ୍ ଅଫ୍ ହଗାେଡ, ସ୍ପନ୍ ହଗାେଡ, ଓ କୁ ୟପ୍ରି ଡ୍ ଆେି େଗାନ୍ତୁ |



ତଳିଘରାହର ଧାଡି କୁ ଧାଡି 5 ହସମି ବୟବଧାନହର ବି ନକୁ 1 ହସମି ଗର୍ୀରହର ବୁ ଣନ୍ତୁ |



ତଳି ବେଳହର ଏକର ପ୍ରତି 40 ଜାର କଟିଙ୍ଗସ୍ େଗାନ୍ତୁ |



ଧାଡି କୁ ଧାଡି 30 ଓ ଗଛକୁ ଗଛ 10 ହସମି ବୟବଧାନହର େଗାନ୍ତୁ |
ପେୁ ସମ୍ପେ
 ବଷଭା େିହନ ଗାଈହଗାଋଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ହବଙ୍ଗା, ଳୋେରକ୍ତ ଝାଡା ଓ ଘା ହ ାଇଥାଏ | ଏଣୁ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକତ୍ସ
ି କଙ୍କ ପରାମଶଭ

ହନଇ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକତ୍ସ
ି ା କରନ୍ତୁ |
 ଗାଈହଗାଋଙ୍କର କୃ ମି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଟିକାୋନ ପୂବଭରୁ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଚିକତ୍ସ
ି କଙ୍କ ପରାମଶଭ ହନଇ କୃ ମି ନାଶକ ଔଷଧ ବ୍ବ ାର

କରନ୍ତୁ |
 ଘର ବାଡି ଉନ୍ନତ କିସମର ଅଣ୍ଡାେିଆ କୁ କୁଡା ପାଳନ କରନ୍ତୁ |


କ୍ଷୀର ହେବା ଗାଈକୁ (2 େିଟର) ଏକ କିଗ୍ରା ୋନା ସ ତ
ି 50 ଗ୍ରାମ୍ ଖଣିଜ େବଣ େିଅନ୍ତୁ |



ଗାଈହଗାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆହଜାୋ ଚାଷ କରନ୍ତୁ |

ପାଳ ଛତୁ
 ହକୌଣସି ଏକ କୁ ଣତ କିମବା ବଡ ଓସାରିଆ ପାତ୍ରହର (ଆଖୁ ରସ ରାନ୍ଧିବା ଟିଣ ହ ହେ ର୍େ) 100 େି ଟର ପଯଭୟନ୍ତ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ | ହସଥିହର 8
ଗ୍ରାମ୍ କାହବଭଣତାଜିମ୍ ହଗାଳାଇ େିଅନ୍ତୁ | ହସ ି ପାଣିହର ନଡା ବିଡା ଗୁଡକ
ି ୁ ( 30 ବିଡା) 12 ରୁ 16 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଯୟନ୍ତ ବତୁ ରାଇ େିଅନ୍ତୁ |
ତାପହର ନଡାଛାଣି ନଡାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ନିଗାଡି ହେବାପାଇଁ ବିଡାଗୁଡକ
ି ୁ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପଯଭୟନ୍ତ ଛାଇହର ଠିଆ କରି ରଖନ୍ତୁ |
 ହବାତେ ବା ପୟହକଟରୁ ଛତୁ ମଞ୍ଜି କୁ ଅଗ ବଙ୍କା ହ ାଇଥିବା େୁ ାଖାଡି ସା ାଯୟହର କିମବା ହବାତେ ର୍ାଙ୍ଗି ବା ାର କରି ତାକୁ ର୍ାଗ କରନ୍ତୁ |
 ର୍ାଡି ଉପହର ପ୍ରଥହମ ପୂବଭ ପଶ୍ଚି ମ ର୍ାବହର 9 ଇଞ୍ଚ ବ ଳହର 9 ବିଡା | ର୍ିଜା ନଡାକୁ ଖେି ବିଛାଇ େିଅନ୍ତୁ | ହଯପରି ନଡାର ମୂଳ ର୍ାଗ
ବା ାରକୁ ର ବ
ି | ନଡା ସ୍ତରର ଚାରି କଡହର ସୀମା ବା ଅଧାରୁ 4 ଇଞ୍ଚ ତଫାତହର ହକବଳ ଧାହର ଧାହର ରଖନ୍ତୁ |
 ବତ୍ତଭମାନ 2

ସତର ନଡା (9 ବିଡାକୁ ) 9 ଇଞ୍ଚ ବ ଳହର ଉତ୍ତର-େକ୍ଷିଣ ର୍ାବହର ବିଛାନ୍ତୁ | ତା ଉପହର ଠିକ୍ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଓ ବୁ ଟ ଗୁଣ୍ଡ

ପ୍ରହ ାଗ କରନ୍ତୁ | ତା ପହର ତୃ ତୀ ସ୍ତର ନଡା 99 ବିଡାକୁ ) ର୍ାଗ ପୂବଭ ପଶ୍ଚି ମ ର୍ାବହର 9 ଇଞ୍ଚ ବ ଳହର ବଛାଇ େିଅନ୍ତୁ | ତା ପହର 2
ର୍ାଗ ଛତୁ ମଞ୍ଜି କୁ ପୂବଭ ପରି ଚାରିକହଡ ଓ ମଝିହର ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ | ଓ ରତା ଉପହର ବଳକା 2

ର୍ାଗ ବୁ ଟ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରହ ାଗ କରନ୍ତୁ |

 ହଶଷହର ର ଥି
ି ବା 3 ବିଡା ନଡାକୁ ଏ ି ତୃ ତୀ ସ୍ତର ଉପହର ଉତ୍ତର – ପଶ୍ଚି ମ ର୍ାହବ (4 ଥଭ ସ୍ତର 2 - 3 ଇଞ୍ଚ ବ ଳହର ବିଛାଇ େିଅନ୍ତୁ |
ର୍ତ୍ତଭମାନ ଏ ି ଛତୁ ହବଡ୍ କୁ ବା ଛତୁ ପଟିକୁ ପେି ଥିନ୍ ଚାେର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଭ ର୍ାବହର ହଘାଡାଇ େିଅନ୍ତୁ | 2-3 େିନ ପହର ପେିଥିନ୍ ବା ାର
କରି ନିଅନ୍ତୁ | ପେିଥିନ୍ କାଢିବାର େିନକ ପହର ପ୍ରତିେନ
ି 3 ରୁ 4 ଥର ହସ୍ପେ ର ଦ୍ୱାରା ପାଣି ହସ୍ପେ କରନ୍ତୁ |

ବିଶେଷ ସୂଚନା
 ଧାନ ବିେ ଡ
ି ମାନଙ୍କହର ବିରି ଓ ରଡ ଆେି ଧାଡିହର ବୁ ଣି େିଅନ୍ତୁ |
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 ବତ୍ତଭମାନ ଢିପ ଜମିମାନଙ୍କହର ପନିପରିବା ଯଥା ହର୍ଣିତ, ଝୁ ଡଙ୍ଗ, ଫୁ େହକାବି, ଗୁଆଁର, ବାଇଗଣ, ଟମାହଟା ଓ େଙ୍କା କରନ୍ତୁ |
 ଖାେି ପଡିଥିବା ନିପାଣିଆ ଢିପ ଜମିହର ଧାନ ନକରି ଅଣଧାନ ଫସେ ଯଥା ମୁଗ, ବିରି , ରାଶି, ଆେି ଫସେ କରନ୍ତୁ |



କୃ ଷି ସମସୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିନା ହେ ହର କିଷାନ୍ କଲ୍ ହକନ୍ଦ୍ରର 1551 ନମବରକୁ ହଫାନ୍ କରନ୍ତୁ |
ଅନୁ ପମା ବଳିୟାରସିିଂହ
ଶନାଡାଲ୍ ଅଫି ସର,
ଗ୍ରାମୀଣ କୃ ଷି ଶମୌସମ ଶସବା, ଓ.ୟୁ .ଏ.ଟି
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