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ଅସନ୍ତା ାଞ୍ଚ ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄକଫ ୬ ଏପ୍ରି  ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାତ୍ରାୄଯ ଫଷନା ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଛି । ଅକାଶ ଭୁଖୟତଃ ଯିଷ୍କାଯ ଯୁ ଅଂଶିକ

ୄଭଘୁଅ ଯହିଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଛି । ଅସନ୍ତା ାଞ୍ଚ ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଦିନଯ ସଫନାଧିକ ତାଭାତ୍ରା ୪୦ ଯୁ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ୄସ. ଏଫଂ ସଫନନଭ
ି ନ ତାଭାତ୍ରା ୨୧
ଯୁ ୨୨ଡିଗ୍ରୀ ୄସ. ଯହିଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଛି । ସଫନାଧିକ ଏଫଂ ସଫନନଭ
ି ନ ଅୄକ୍ଷିକ ଅର୍ଦ୍ନତା ମଥାକ୍ରୄଭ ଶତକଡ଼ା ୫୭ ଯୁ ୬୩ ବାଗ ଏଫଂ ୧୫ ଯୁ ୧୯
ବାଗ ଯହିଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଛି ।
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କୃ ଷି ଉୄଦଶ
ସାଧାଯଣ:
 ଅସନ୍ତା ାଞ୍ଚ ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଧିକ ତାଭାତ୍ରା ଏଫଂ ଶୁଖିରା ାଗ ୄହଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ୄହତୁ ପସର ଜଭିୄଯ ଅଫଶୟକତା
ନୁ ମାୟୀ ଜୄସଚନ କଯନ୍ତୁ ।
ଡାୁ  ଧାନ:
 ଭାଟିଅ ଗୁଣ୍ଡି ୄାକଯ ସୄଫନକ୍ଷଣ କଯନ୍ତୁ, ଅଥିକ ୄଦହୀ ସୀଭାୄଯଖାଯୁ (ପ୍ରତି ଫୁ ଦାୄଯ ୫ ଯୁ ୧୦ ଟି ୄାକ) ଧିକ
ୄହରାୄଯ ଏକଯ ପ୍ରତି ୩୩୦ ଭି.ରି . ଫୁ ୄପ୍ରାୄପଜିନ୍ ୨୫% SC ଥଫା ୪୦ ଗ୍ରାମ୍ ଥାଅଭିୄଥାକ୍ସାମ୍ ୨୫% WG ୨୦୦
ରି ଟଯ ାଣିୄଯ ଭିଶାଆ ଧାନ ଗଛ ଭ
ୂ କୁ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ । ସିଞ୍ଚନ ୂଫନଯୁ ଜଭିଯ ଜଭା ାଣିକୁ ଫାହାଯ କଯନ୍ତୁ ।

 ତାଭାତ୍ରା ଫୃ ଦ୍ଧି ୄହତୁ କାଣ୍ଡଫିନ୍ଧା ୄାକ ାଗିଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ, ମଦି ଏହି ୄାକଯ ଅଥିକ ୄଦହୀ ସୀଭାୄଯଖାଯୁ (୧ ଣ୍ଡା
ଫା ୧ ଯୁ ୨ ପ୍ରଜାତି ପ୍ରତି ଫଗନଭିଟାଯ କିଭବା ୪ ଯୁ ୫ ୁଯୁଷ ପ୍ରଜାତି ପ୍ରତି ଟ୍ରା ପ୍ରତିଦନ
ି ) ଧିକ ୄହରା ୄତୄଫ ପ୍ରତି ଏକଯ
ାଆଁ ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ଦାନାଦାଯ କାଟନା ହାଆୄରାୄକଲାଯାଆଡ ୪G ପ୍ରୄୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।
ନିଯିଫା ପସର:
 ନିଯିଫା ପସରୄଯ ବିନ୍ନ ବିନ୍ନ ୄଯାଗ ଓ ୄାକ ରାଗିଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ, ୄସଥିାଆଁ ନିୟଭିତ ପସର ଜଭିୄଯ ସୄଫନକ୍ଷଣ
କଯନ୍ତୁ । ରକ୍ଷଣ ୄଦଖାଗୄର ପସର ସୁଯକ୍ଷା ାଆଁ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।
 ତାଭାତ୍ରା ଧିକ ୄହତୁ ନିଯିଫା ପସରୄଯ ଜଉ ଓ ଧା ଭାଛି ରାଗିଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ, ଦଭନ କଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରତି ରି ଟଯ
ାଣିୄଯ ୦.୨୫ ଭି.ରି . ଆଭିଡାୄକଲାଯିଡ ୧୭.୮% SL ଭିଶାଆ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।
ୄଡୈରଫୀଜ ଜାତୀୟ ପସର:
 ଫର୍ତ୍ନଭାନ ାଗୄଯ ଫାଦାଭ ପସରୄଯ ଶଁଫାୁ ଅ ୄାକ ାଗିଫାଯ ସମ୍ଭାଫନା ଥାଏ, ଦଭନ କଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରତି ରି ଟଯ ାଣିୄଯ ୨
ଭି.ରି . ଡାଆୄକଲାଯବସ ୭୬% EC ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।
ଶୁ ସମ୍ପଦ:
 ଧିକ ତାଭାତ୍ରା ଏଫଂ ଶୁଖିରା ାଗ ୄହତୁ ଶୁ ଓ କ୍ଷୀଯ ନିକଟଫର୍ତ୍ନୀ ମାଗାୄଯ ିଆଫା ାଆଁ ାଣି ଯଖନ୍ତୁ ।
 ଗୁହା ଘଯୄଯ ଫାୟୁ ଚାଚ ାଆଁ ଉୟୁ କ୍ତ ୟାଗା ଯଖନ୍ତୁ ।
 ତାଭାତ୍ରା ଧିକ ୄହତୁ ଶୁ ଭାନଙ୍କ ସକାୄଯ ଘାସ ଖାଆଫା ାଆଁ ଛାଡ଼ି ଦିନ୍ତୁ ।
ଫିୄଶଷ ର୍ଦ୍ଷ୍ଟଫୟ: ଅଫଶୟକ ସହାୟତା ଏଫଂ ସୂଚନା ାଆଁ ନିକଟଫତନୀ ୄକ.ବି .ୄକ ୄଫୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଯାଜୟଯ କୃ ଷି ପି ସଯଯ ସହିତ ସମ୍ପକନ କଯନ୍ତୁ।

ୄନାଡାର ପି ସଯ
ଜି.ୄକ.ଏଭ.ଏସ. ଭାରକାନଗିଯି

