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(ଲସୌଜନୟ – ଓୟୁ ଏଟିସ୍ଥିତ କୃଷିପାଣିପାଗ ଉପବିଭାଗ ଓ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ନିଲଦେଶାଳୟ, ପ୍ରାଣୀପାଳନ ଓ ପ୍ରାଣୀ
ଚକ
ି ତ୍ସ
ି ା ନିଲଦେଶାଳୟ ଓ ମତ୍ସୟ ନିଲଦେଶାଳୟ)

ବିଲଶଷ ସୂଚନା
 ଏଫ.ଏ.କୁୟ ମାନ ର ଧାନ କହିଲେ ବିକ୍ରୟ ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଶୁଖେ
ି ା, ପରି ଷ୍କାର, ସମଆକାର,
ସମରଙ୍ଗ,ଫିନପି ଓ ଲପାକ ସଂକ୍ରମଣ ରହିତ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲ ାଗୀ ଧାନ କୁ ବୁଝାଏ। ଏଫ.ଏ.କୁୟ ମାନ ର
ଧାନ ଲର ସଲବୋଚ ବାହୟ ପଦ୍ାର୍େ ପରି ମାଣ ସ୍ଥିର କରା ାଇଅଛି। ବାେି ,ମାଟି, ଲଗାଡି, ଧୁଳି, ଆଦ୍ି
ଅଲଜୈବକ
ି ବାହୟ ପଦ୍ାର୍େ ସଲବୋଚ ଶତକଡା ୧ ଭାଗ ରହିବା ଦ୍ରକାର। କାଠି, କୁଟା, ଅଗାଡି, ଘାସ ମଞ୍ଜି
ଇତୟାଦ୍ି ଲଜୈବକ
ି ବାହୟ ପଦ୍ାର୍େ ସଲବୋଲଚା ଶତକଡା ୨ ଭାଗ ନିଧାେ ରଣ କରା ାଇର୍ାଏ। ଲପାକରା,
ଲବରଙ୍ଗୀ, ଗଜାଧାନ ଓ ଭଙ୍ଗାଧନ, ସଲବୋଲଚା ଶତକଡା ୪ ଭାଗ ସହିତ, ଆର୍ଦ୍େତା ବା ଜଳୀୟଅଂଶ
ଶତକଡା ୧୭ ଭାଗ ରହିବା ଦ୍ରକାର।
 କାଦ୍ୁ ଅ ତଳି ଘରା ପ୍ରସ୍ତୁ ତି – ଜମି କୁ ଭେ ଉପାୟଲର କାଦ୍ୁ ଅ କରନ୍ତୁ ଓ ସମାନ କରନ୍ତୁ। ଗ ା ଲହାଇର୍ିବା
ଧାନ କୁ ନସେରୀ ଆରଇ ବୁଣନ୍ତୁ। ବୁଣିବା ପୂବେରୂ ଅଗାଡି ଧାନ କୁ ୧୦ େି ଟର ପାଣି ସହିତ ୧୬୫ ଗ୍ରାମ
େୁ ଣ ମିଶାଇ ଅଗାଡି ଧାନକୁ ଲସର୍ିଲର ପକାଇ ଦ୍ିଅନ୍ତୁ ାହାଦ୍ଵାରା ଅଗାଡି ଧାନ ଅେଗା ଲହବ ।
ଏହାପରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସି ତ କେି ସଫା କେି ଦିଅତୁ ଏବ ଶୁଖଲ
ି ା ବସ୍ତା ରେ େଖଦ
ି ିଅନ୍ତୁ।
 ଆଳୁ ଫସେଲର ଲକାଡା ଖୁସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦ୍ିଅନ୍ତୁ । ହୁ ଡା ଚଉଡା ଓ ମଜଭୁତ ରଖିଲେ ଜଳ ଧାରଣ
କ୍ଷମତା ବଢିର୍ାଏ । ମାଟିର କିସମ ବତର ଲଦ୍ଖି ସି ଆର ଲର ପ୍ରତି ୭ ରୁ ୮ ଦ୍ିନ ବୟବଧାନ ଲର ଜଳ
ଲସଚନ କରନ୍ତୁ । ସି ଆରଲର ଜଳ ଲସଚନ କରି ବା ସମୟଲର ହୁ ଡାର ୨/୩ ଅଂଶ ବୁଡିବା ପ ୟେ ନ୍ତ ପାଣି
ଦ୍ିଅନ୍ତୁ ।
 ପିଆଜ ତଳି ୮ ସପ୍ତାହ ର ଲହାଇଗଲେ ମୁଖୟ ଜମିଲର େଗାନ୍ତୁ ।
 ଲସାରି ଷ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର 15 ଦ୍ିନ ଲହାଇ ାଇର୍ିଲେ ଧାଡି ଲର ର୍ିବା ଅଧିକ ଗଛ କୁ ଉପାଡି ପତଳା କରି
ଦ୍ିଅନ୍ତୁ ଲ ପରି କି ଗଛ କୁ ଗଛ 10 ଲସମି ବୟବଧାନଲର ରହିବା।
 ଉପରଲବଳା ସମୟଲର ଲକାବି ଜାତୀୟ ଚାରା ଲରାପଣ କରନ୍ତୁ ।
 ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମ ଜମିଲର ପ୍ରାକ – ରବି ଫସେ

ର୍ା ମୁଗ, ବିରି , ଲକାଳର୍, ରାଶି ଏବଂ କାକୁଡି ଜାତୀୟ ଫସେ

ଚାଷ କରନ୍ତୁ ।
 ପନିପରି ବା ଫସେ

ର୍ା ମଟର, ଗାଜର, ମୂଳା ଆଦ୍ି େଗାନ୍ତୁ ।

 ସବେଦ୍ା ମଲନରଖିବା ଉଚିତ ଲ ପାଗ ପରି ଷ୍କାର ର୍ିବା ସମୟଲର ଔଷଧ ପ୍ରଲୟାଗ କରି ଲବ ।
 ଫସେ ଗୁଡୁକୁ ୭-୮ ଦ୍ିନ ବୟବଧାନ ଲର ଜଳ ଲସଚନ କରନ୍ତୁ।
ଧାନ : ଅମଳ
ଧାନ ଅମଳ କରି ବାର 15 ଦ୍ିନ ପୂବର
େ ୁ ଜମି ରୁ ପାଣି କାଟି ଦ୍ିଅନ୍ତୁ । ଲକଣ୍ଡା ଲର ଶତକଡା 85 ଭାଗ ଧାନ ପାଚି
ାଇର୍ିଲେ କିମ୍ବା ହଳଦ୍ିଆ ବା ସୁନା ରଙ୍ଗର ଲଦ୍ଖା ାଉର୍ିଲେ ଅମଳ କରନ୍ତୁ । ବିହନ ପାଇ ଁ ଧାନ
ରଖିବାକୁର୍ଲ
ି େ ହିଡ ଠାରୁ 1 ମିଟର ଛାଡି ମଝି ଭାଗ ର ଧାନ କାଟନ୍ତୁ । ଧାନ ଅମଳ ପଲର ଦ୍ିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା, ଦ୍ୁ ଇ
ରୁ ତିନି ଦ୍ିନ ସି ଲମଣ୍ଟ ଚଟାଣ ଲର କିମ୍ବା 200-ମାଇକ୍ରନ କଳା ପେି ର୍ନ
ି ଉପଲର 2.5 ସସମି ଉଚ୍ଚଲର ଶୁଖାଇ
ଲଦ୍ଲେ ଆର୍ଦେତ
ଷ ା ଶତକଡା 14 କୁ ଖସିଆଲସ । ବିହନ ପାଇ ଁ ଧାନ ରଖିବାକୁ ର୍ିଲେ ଆର୍ଦେତ
ଷ ା ଶତକଡା 12 ଭାଗ
ରଖନ୍ତୁ।
ଧାନ : + ଏଫ.ଏ.କୁୟ ମାନ + ସବେନିମ୍ ନ ସହାୟକ ମୂେୟ
ଏହି ମାନ କୁ ଏଫ.ଏ.କୁୟ ବା ଲଫୟାର ଆଭଲରଜ କ୍ଵାେି ଟି କୁହା ାଏ। ଏଫ.ଏ.କୁୟ ମାନର ଧାନ କହିଲେ ବିକ୍ରୟ
Phone: 0674-2397186, E-mail: aas_ouat@yahoo.com
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ପାଇ ଁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଶୁଖେ
ି ା, ପରି ଷ୍କାର,ସମଆକାର, ସମରଙ୍ଗ, ଫିମ୍ପି ଓ ଲପାକ ସଂକ୍ରମଣ ରହିତ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲ ାଗୀ ଧାନ
କୁ ବଝାଏ। ଏଫ.ଏ.କୁୟ ମାନ ର ଧାନଲର ସଲବୋଚ ବାହୟ ପଦ୍ାର୍େ ପରି ମାଣ ସ୍ଥିର କରା ାଇ ଅଛି। ବାେି , ମାଟି ,
ଲଗାଡି, ପର୍ର , ଧୁଳି ଆଦ୍ି ଅଲଜୈବକ
ି ବାହୟ ପଦ୍ାର୍େ ସଲବୋଚ ଶତକଡା ୧ ଭାଗ ରହିବା ଦ୍ରକାର। କାଠି, କୁଟା,
ଅଗାଡି, ଘାସ ମଞ୍ଜି
ଇତୟାଦ୍ି ଲଜୈବକ
ି ବାହୟ ପଦ୍ାର୍େ ସଲବୋଚ ଶତକଡା ୨ଭାଗ ନିଧାେ ରଣ କରା ାଇର୍ାଏ।
ଲପାକରା, ଲବରଙ୍ଗୀ, ଗଜାଧାନ ଓ ଭଙ୍ଗାଧାନ, ସଲବୋଚ ଶତକଡା4 ଭାଗ ସହିତ, ଆର୍ଦେତ
ଷ ା ବା ଜଳୀୟା°ଶ ଶତକଡା
17 ଭାଗ ରହିବା ଦ୍ରକାର। ପ୍ରତି ବଷେ ଖରି ଫ ଓ ରବିଋତୁ ପାଇ ଁ ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନର ସବେନିମ୍ ନ ସହାୟକ ମୂେୟ
ସ୍ଥି ର କରି ର୍ାନ୍ତି। ଚଳିତ ବଷେ ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖରି ଫ ଋତୁ ଲର ଅମଳ ଲହାଇର୍ିବା ସାଧାରଣ ଧାନ କିସମ ପାଇ ଁ
କୁୟଇଣ୍ଟାେ ପ୍ରତି ଟ. 1868/- ଏବଂ ଲଗ୍ରଡ “A” ଧାନ କିସମ ପାଇ ଁ କୁୟଇଣ୍ଟାେ ପ୍ରତି ଟ. 1888/- ସବେନିମ୍ ନ ସହାୟକ
ମୂେୟ ନିର୍ଦ୍ର
େ ଣ କରି ଛନ୍ତି। ଏଫ.ଏ.କୁୟ ମାନ ର ଧାନ ଉତ୍ପାଦ୍ନ କରି ସରକାରୀ କ୍ରୟ ଲକନ୍ଦ୍ରଲର ନିଜର ଧାନ ବିକ୍ରୟ
କାଲେ ଠିକ ଦ୍ାମ ମିଳିର୍ାଏ।
ହରଡ
ବର୍ତ୍େମାନ ସମୟଲର ହରଡ ଫସେଲର ପତ୍ର ଲମାଡା ବା ପତ୍ର ଛନ୍ଦା ଲପାକ, ଛୁଇବିଁ ନ୍ଧା ଲପାକ ଏବଂ ବାଘୁଆ ଲପାକ
ୋଗି ବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପତ୍ର ଲମାଡା ବା ପତ୍ର ଛନ୍ଦା ଲପାକ ଏବଂ ଛୁଇବିଁ ନ୍ଧା ଲପାକର ପରି ଚାଳନା ପାଇ ଁ ଏକର
ପ୍ରତି 400-ମି.େି Chlorpyriphos ଓ Cypermethrin ର ମିଳିତ କୀଟନାଶକ ାହାକି Premain Super ବା
Super 505 ନାମଲର ମିଳୁଛି କିମ୍ବା 400-ମିେି Profenophos ନାମକ କୀଟନାଶକ ାହାକି Prahar ବା
Celcron ନାମଲର ମିଳୁଛ,ି 200 େି ଟର ପାଣିଲର ମିଶାଇ ସି ଂଚନ କରନ୍ତୁ । ହରଡ ଫସେଲର ବାଘୁଆ ଲପାକର
ପରି ଚାଳନା ପାଇ ଁ ଲପାକ ଗୁଡକିୁ ହାତଲର ସଂଗ୍ରହ କରି କିଲରାସି ନ ମିଶା ପାଣିଲର ପକାଇ ମାରି ଦ୍ିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା
ମାଟିଲର ଗାତ ଲଖାେି ଲପାତି ମାରି ଦ୍ିଅନ୍ତୁ ।
ଚିନାବାଦ୍ାମ
ଚିନାବାଦ୍ାମ ଫସେଲର ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଁ ବିହନ ବୁଣି ବାର 1-2 ଦ୍ି ମଧ୍ୟସର, 80-ମି.େି Oxyfluorfen ନାମକ
ଘାସମରା ଔଷଧ
ାହାକି Oxygold ବା Galigan ନାମସର ମିଳୁଛି କିମ୍ବା ୧ େି ଟର Pendimethalin
ନାମକ ଘାସମରା ଔଷଧ ାହାକି
Stomp ବା Pendiherb ନାମସର ମି ଳଛି, 200 େି ଟର ପାଣିଲର
ମିଶାଇ ସି ଂଚନ କରନ୍ତୁ । ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର 3-ଦ୍ିନ ମଧ୍ୟଲର ଲକୌଣସି ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରଲୟାଗ କରି ନର୍ିଲେ ମଞ୍ଜି
ବୁଣିବାର 15 ଦ୍ିନ ମଧ୍ୟଲର ଏକର ପ୍ରତି 300-ମିେି Imazethapyr
ନାମକ ଘାସମରା ଔଷଧ
ାହାକି
Weed Block ବା Lagaam ନାମସର ମି ଳଛି କି ମବ ାା 400-ମିେି Quizalofop
Ethyl
ନାମକ
ଘାସମରା ଔଷଧ ାହାକି Targa Super ବା Hakama ନାମସର ମି ଳଛି 200 -ଲାାି ଟର ପାଣି ସର
ମିଶାଇ ସି ଂଚନ କରନ୍ତୁ । ସବବ ଦ୍ା ଘାସମରା ଔଷଧ କୁ ସଫା ପାଣିଲର ମିଶାଇ ମାଟି ବତର ର୍ିବା
ଅବସ୍ଥାସର ଫ୍ଲ୍ ୟାଟ ଫୟାନ କିମ୍ବା ଫ୍ଲ୍ ଡ
ଲଜଟ ଲନାଜାେ ର୍ିବା ଲରେୟାର ଲର ସି ଂଚନ କରନ୍ତୁ
ଆଖୁ
ବର୍ତ୍େମାନ ସମୟଲର ଆଖୁ ଫସେ ଲର ପତ୍ର ଡିଆ ଁ ବା ଜାହାଜ କୀଟ ୋଗି ବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଖୁ ଫସେଲର ପତ୍ର
ଡିଆ ଁ ବା ଜାହାଜ କୀଟ ର ପରି ଚାଳନା ପାଇ ଁ ଏକର ପ୍ରତି ୬୦ ମିେି Imidacloprid ନାମକ କୀଟନାଶକ ାହାକି
Tatamida ବା Confider ବା Media ନାମଲର ମିଳୁଛି କିମ୍ବା ୪୦ ଗ୍ରାମ Thiamethoxam ନାମକ କୀଟନାଶକ
ାହାକି Actara ବା Areva ବା Evident ନାମଲର ମିଳୁଛି କିମ୍ବା ୪୦୦ ମିେି Profenophos ନାମକ କୀଟନାଶକ
ାହାକି Prahar ବା Celcron ବା Jashn ନାମଲର ମିଳଛ
ୁ ି , 200 େି ଟର ପାଣିଲର ମିଶାଇ ସି ଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
କପା
ଶୁଖେ
ି ା ପାଗ ଲଦ୍ଖି ସକାଳ 9ଟା ପଲର କାକର ଶୁଖ ି ଗୋ ପଲର କପା ଲତାଳନ୍ତୁ । କପା ଲତାଳିବା ପାଇ ଁ ସଫା କନା ମୁଣା ବା
ବାଲେଟ ବୟବହାର
କରନ୍ତୁ । କପା ଲତାଳିବା ସମୟଲର ଶଖିୋ ପତ୍ର , କାଠି ଆଦ୍ି ବାହାର କରି ଦ୍ବା ଉଚିତ। ଅମଳ
ଲହାଇର୍ିବା କପା କୁ ସି ଲମଣ୍ଟ ଚଟାଣ
ବା ଟାରଲପାେି ନ ପାେ ଉପଲର ଟାଣ ଖରାଲର 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଶଖାନ୍ତୁ । ପ୍ରର୍ମ
ଲତାଳା, ଦ୍ଵିତୀୟ ଲତାଳା ଏବଂ ତୃ ତୀୟ ର୍ର ଲତାଳା କପା କୁ ଅେଗା ରଖନ୍ତୁ । ଏକ ରୁ ଅଧିକ କିସମ ର କପା ଚାଷ
କରୁର୍ିଲେ କିସମ ଅନୁ ସାଲର ତୁ ଳା କୁ ଅେଗା ରଖନ୍ତୁ । କପା ଲର ଧୁଳି,
ମାଟି,ପେି ର୍ନ
ି ଇତୟାଦ୍ି ମିଶବ
ି ାକୁ ଦ୍ିଅନ୍ତୁ ନାହି।ଁ
ଚଳିତ ବଷେ ଲକନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟମ ତନ୍ତୁ କ୍ତ
ୁ ତୁ ଳା ପାଇ ଁ କୁୟଇଣ୍ଟାେ ପ୍ରତି ଟ.
5515/- ଓ େମ୍ବ ତନ୍ତୁ କ୍ତ
ୁ ତୁ ଳା ପାଇ ଁ
ଟ. 5825/- ସବେନିମ୍ ନ ସହାୟକ ମୂେୟ ନିର୍ଦ୍ାେ ରଣ କରି ଛନ୍ତି।
ଲସାରି ଷ
ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର 15 ରୁ 20 ଦ୍ିନ ଲହାଇ ାଇର୍ିଲେ ଧାଡି ଲର ର୍ିବା ଅଧିକ ଗଛ ଗଡିକୁ ଓପାଡି ପତଳା କରି ଦ୍ିଅନ୍ତୁ
ଲ ପରି କି ଗଛକୁ
ଗଛ 10 ଲସ.ମି. ବୟବଧାନ ରହିବ। ବୁଣିବାର 3 ସପ୍ତାହ ପଲର ଲକାଡା ଖୁସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦ୍ିଅନ୍ତୁ
Phone: 0674-2397186, E-mail: aas_ouat@yahoo.com
682c40368b03d18d1966791e4b120f9fcea0b0e54807ffd766e7bc006869ee22

3
ଏବଂ ଜଳଲସଚିତ ଲସାରି ଷ
ପାଇ ଁ ଏକର ପ୍ରତି 21 କିଲୋଗ୍ରାମ ୟୁ ରି ଆ ସାର ଧାଡି ମଧ୍ୟଲର ପ୍ରଲୟାଗ କରନ୍ତୁ । ଆଗରୁ
ବୁଣା ାଇର୍ିବା ଲସାରି ଷ ଫସେଲର ଜଉ
ଲପାକ ୋଗି ବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥାଲର ଜଉ ଲପାକ ର
ପରି ଚାଳନା ପାଇ ଁଏକର ପ୍ରତି 8-ଟି ହଳଦ୍ିଆ ଅଠା କ୍ତ
ୁ
ନ୍ତା
ରଖନ୍ତୁ । ଜଉ ଲପାକର ରାସାୟନିକ ପରି ଚାଳନା ପାଇ ଁ
ଏକର ପ୍ରତି 40-ଗ୍ରାମ Thiamethoxam ନାମକ କୀଟନାଶକ ାହାକି
Actara ବା Areva ନାମଲର ମି ଳୁଛି କିମ୍ବା 50ଗ୍ରାମ Acetamiprid ନାମକ କୀଟନାଶକ ାହାକି Dhanpreet ବା
Manik ନାମଲର ମିଳୁଛ,ି 200-େି ଟର ପାଣିଲର
ମିଶାଇ ସି ଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଉଦ୍ୟାନ ଫସେ
ଆଳୁ
ଆଳୁ େଗଇବାର 3 ସପ୍ତାହ ଲବଳ କୁ ଲକାଡା ଖୁସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦ୍ିଅନ୍ତୁ ।ଏହା ପଲର ଏକର ପ୍ରତି 26 କିଲୋଗ୍ରାମ
ୟୁ ରି ଆ ଏବଂ 20
କିଲୋଗ୍ରାମ ମୁୟଲରଟ ଅଫ ପଟାସ ସାର କୁ ଆଳଗଛ ଧାଡିର ଦ୍ୁ ଇ ପାଖଲର 3-4 ଲସମି ଦ୍ୂ ରତା
ଲର 2-3 ଲସମି ଗଭୀର ଲର
ପ୍ରଲୟାଗ କରି ହୁ ଡା ଲଟକି ଦ୍ିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରର୍ଲମ ହୁ ଡା ଲଦ୍ବାର 3 ସପ୍ତାହ ଲବଳକୁ ଆଳୁ ଗଛ
ଦ୍ୁ ଇ ଧାଡି ମଝି ମାଟିକୁ ଭେ ଭାବଲର ଖୁସାଇ
ଘାସ ବାଛି ଦ୍ିଅନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟ ଲର ଏକର ପ୍ରତି 26 କିଲୋଗ୍ରାମ ୟୁ ରି ଆ
ଏବଂ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ମୁୟଲରଟ ଅଫ ପଟାସ ସାର କୁ ଆଳୁ ଗଛ ଧାଡିର ଦ୍ୁ ଇ ପାଖଲର ପ୍ରଲୟାଗ କରି ହୁ ଡା ଲଟକି
ଦ୍ିଅନ୍ତୁ । ହୁ ଡା ଚଉଡା ଓ ମଜଭୂତ ରଖିଲେ ଜଳଧାରଣ ଶକ୍ତି ବଢିର୍ାଏ
ଏବଂ ଆଳୁ ଗଛ ଭେ ଭାବଲର ବଢି ଅମଳ
ଭେ ଲହାଇର୍ାଏ। ମାଟି ର କିସମ ଓ ବତର ଲଦ୍ଖି ସି ଆର ଲର ପ୍ରତି 7-8 ଦ୍ିନ ବୟବଧାନ
ଲର ଜଳଲସଚନ କରନ୍ତୁ ।
ସି ଆର ଲର ଜଳଲସଚନ କରି ବା ସମୟ ଲର ହୁ ଡା ର ୨/୩ ଅଂଶ ବୁଡିବା ପ ୟେ ନ୍ତ ପାଣି ଦ୍ିଅନ୍ତୁ।
ପିଆଜ
ଆମ ଓଡିଶାର ଜଳବାୟୁ ହିସାବଲର ଶୀତଦ୍ିନଲର ଭେ ଅମଳ ଲହଉର୍ିବା ପିଆଜର ଲକଲତାଟି କିସମ ଗୁଡକି ଲହୋ
Agrifound Light Red, Agrifound Dark Red, Bhima Shakti, Bhima Super ଇତୟାଦ୍ି । ଏକ ଏକର ପିଆଜ
ଚାଷ କରି ବା ପାଇ ଁ 4-କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନ ତଳି ପଲକଇବା ପାଇ ଁ ଆବଶୟକ ହୁ ଏ । ତଳି ପଟାଳିଲର ବିହନ େଲଗଇବା ପୂବର
େ ୁ
ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନଲର 2-ଗ୍ରାମ-Carbendazim ନାମକ ଫିମ୍ପିନାଶକ ାହାକି Bavistin ବା Dhanustin ନାମଲର
ମିଳୁଛି କିମ୍ବା 3-ଗ୍ରାମ Carboxin ଓ Thiram ର ମିଳିତ ଫିମ୍ପିନାଶକ ାହାକି Vitavax Power ବା Vaccinator power
ନାମଲର ମିଳୁଛ,ି ବିହନଲର ଲଗାଳାଇ ବିଲଶାଧନ କରନ୍ତୁ । ପିଆଜ ତଳି 8- ସପ୍ତାହର ଲହାଇଗଲେ ମୁଖୟ ଜମିଲର େଗା ାଏ।

ବାଇଗଣ ଓ ବିୋତି ବାଇଗଣ
ବାଇଗଣଲର ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ଫଳ ବିନ୍ଧା ଲପାକର ଆକ୍ରମଣ ଲଦ୍ଖାଲଦ୍ଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛର ଅଗ ଡାଳଟି ଝାଉଳିଁ ପଲଡ ଓ
ପଲର ଏହି ଝାଉଳିଁ ର୍ିବା ଡାଳଟି ଶଖି ାଏ। ଫଳ ଅବସ୍ଥାସର ଶୁକ ଗୁଡିକ ଡାଳ ଅଲପକ୍ଷା, ଫଳ ଗୁଡିକୁ ଲବଶି
ଆକ୍ରମଣ କରି ର୍ାନ୍ତି। ଏହି ଲପାକର ପରି ଚାଳନା ପାଇ ଁ ପ୍ରର୍ଲମ ଜମି ରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଡାଳ, ପତ୍ର ଓ ଫଳ ଗୁଡିକୁ ସଂଗ୍ରହ
କରି ଦ୍ୂ ରଲର ନଷ୍ଟ କରି ଦ୍ିଅନ୍ତୁ । ଏହି କୀଟର ପରି ଚାଳନା ପାଇ ଁ ଏକର ପ୍ରତି, Leucin Lure ର୍ିବା ସଙ୍ଗ ଆକଷକେ
ନ୍ତାରୁ 20 ଟି ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥାଲର ଏହି ଲପାକର ପରି ଚାଳନା ପାଇ ଁ ଏକର ପ୍ରତି 600-ମିେି ନିମ୍ବ
ଆଧାରି ତ କୀଟନାଶକ 1500 PPM Azadirachtin କୁ 200- େି ଟର ପାଣିଲର ମିଶାଇ ସି ଂଚନ କରନ୍ତୁ । ବାଇଗଣ
ଫସେଲର ଦ୍ି, ଶତକଡା 4-ଭାଗ ଅଗ ଝାଉଳା
ଁ ବା ଶତକଡା 14-ଭାଗ ଲପାକଡା ଫଳ ଲଦ୍ଖୁଛନ୍ତି ତାଲହଲେ
ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ପ୍ରଲୟାଗ କରନ୍ତୁ । ଏହି ଲପାକର ରାସାୟନିକ ଉପାୟଲର ପରି ଚାଳନା ପାଇ ଁ ଏକର ପ୍ରତି 75ମି.େି
Spinosad ନାମକ କୀଟନାଶକ ାହାକି Charge ବା Trace ନାମଲର ମିଳଛ
ୁ ି କିମ୍ବା 80-ଗ୍ରାମ
Emamectin Benzoate ନାମକ ଔଷଧ ାହାକି EM-1 ବା Proclaim ନାମଲର ମିଳୁଛି କିମ୍ବା 80-ମି.େି
Chlorantraniliprole ନାମକ ଔଷଧ ାହାକି Coragen ବା Cover ନାମଲର ମିଳୁଛି କିମ୍ବା 200-ମି.େି
ରାଇସନସଟାରାମ ନାମକ ଔଷଧ ାହାକି Delegate ବା Largo ନାମସର ମିଳୁଛ,ି 200-େି ଟର ପାଣିଲର ମିଶାଇ
ସି ଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଏହି କୀଟନାଶକ ମଧ୍ୟରୁ ଲ ଲକୌଣସି ଲଗାଟିଏ କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଲ ାଗ ନକରି ଅଦ୍ଳ ବଦ୍ଳ କରି
ପ୍ରତି 15-ଦ୍ିନଅନ୍ତରଲର ସି ଂଚନ କରନ୍ତୁ।

େଙ୍କାମରି ଚ : ସାର ପରି ଚାଳନା + ହରଲମାନ ପ୍ରଲୟାଗ + ଜଳଲସଚନ
େଙ୍କାମରି ଚ େଗାଇବାର ୨୦-୨୫ ଦ୍ିନ ଲହାଇଗଲେ ଲକାଡା ଖୁସା କରି ଘାସ ବାଛି ଦ୍ିଅନ୍ତୁ ଓ ଏକର ପ୍ରତି ୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ
ୟୁ ରି ଆ ସହିତ ୨୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ମୁୟଲରଟ ଅଫ ପଟାସ ସାର ପ୍ରଲୟାଗ କରି ହୁ ଡା ଲଟକି ଦ୍ିଅନ୍ତୁ । େଙ୍କମରି ଚ ଫସେ ୫୦-୫୫
ଦ୍ିନର ଲହାଇଗଲେ ଆଉର୍ଲର ଏକର ପ୍ରତି ୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ୟୁ ରି ଆ ସାର ପ୍ରଲୟାଗ କରନ୍ତୁ । େଙ୍କାମରି ଚ ଫସେଲର
ଜଳଲସଚନ ଅତି ଗୁରୁତୁ ୟପୂଣ।େ ବିଲଶଷ କରି ଫୁ େ ଫୁ ଟିବା ସମୟଲର ମାଟି ଶୁଖଗ
ି ଲେ ଫୁ େ ଝଡିପଲଡ । ଲତଣୁ ମାଟିର ବତର
ଲଦ୍ଖି ୧୦-୧୨ ଦ୍ିନ ଅନ୍ତରଲର ଜଳଲସଚନ କରନ୍ତୁ । େଙ୍କାମରି ଚ ଫସେଲର ଫୁ େ ନ ଝଡିବା ପାଇ ଁ ଫୁ େ ଆସି ବା ସମୟଲର
ର୍ଲର ଏବଂ 20 -30 ଦ୍ିନ ପଲର ଆଉର୍ଲର 3.5 ମିେି Alpha Naphthyl Acetic Acid (NAA) ନାମକ ହରଲମାନ
ାହାକି Planofix ବା Agrona ବା Plantaid ନାମଲର ମିଳୁଛି ପ୍ରତି 15 େି ଟର ପାଣିଲର ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

ଲକାବି ଜାତୀୟ ପନିପରି ବା : (ଫୁ େ ଲକାବି ଓ ବନ୍ଧା ଲକାବି ) + ଲପାକ ପରି ଚାଳନା
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ଆଗୁଆ େଗା ାଇର୍ିବା ଲକାବି ଜାତୀୟ ଫସେଲର ବତେମାନ ସମୟଲର ଠିକର
ି ି ପିଠିଆ ଲପାକ ୋଗି ବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଠିକିରି ପିଠିଆ ଲପାକ ର ସୁଉକା ଗୁଡକ
ି ପତ୍ର ତେପଲଟ ପତ୍ର ଭି ତରକୁ ପଶି ସବୁଜ ଅଂଶ ଲକାରି ଖାଆନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା
ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର ଗୁଡିକ ଧଳା ଦ୍ିଲଶ । ପରବତେୀ ଅବସ୍ଥାଲର ଏମାଲନ ବନ୍ଧାଲକାବି ଭି ତର କୁ ପ୍ରଲବଶ କରି ଏହାର କଅଳି
ଁ ଆ ମଝି
ପତ୍ର କୁ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ମଳ ତୟାଗ କରନ୍ତି । ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲକାବି ଖାଇବା ଅନୂ ପଲ ାଗୀ ଲହାଇର୍ାଏ । ଲକାବି ଫସେଲର ଠିକର
ି ି
ପିଠିଆ ଲପାକ ର ପରି ଚାଳନା ପାଇ ଁ ଏକର ପ୍ରତି 6 -8 ଟି ଆଲୋକ ଜନତା େଗାନ୍ତୁ । ପ୍ରାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥାଲର ଏହି ଲପାକର
ପରି ଚାଳନା ପାଇ ଁ ଏକର ପ୍ରତି 1 େି ଟର ନିମ୍ବ ଆଧାରି ତ କୀଟନାଶକ 300 PPM Azadirachtin କୁ 200 େି ଟର ପାଣିଲର
ମିଶାଇ ସି ଂଚନ କରନ୍ତୁ । ରାସାୟନିକ ଉପାୟଲର ଏହି କୀଟ ର ପରି ଚାଳନା ପାଇ ଁ ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିେି Tolfenpyrad
ନାମକ କୀଟନାଶକ ାହାକି (Keefun) ନାମଲର ମିଳୁଛି କିମ୍ବା 20 ଗ୍ରାମ Flubendiamide ନାମକ କୀଟନାଶକ ାହାକି
Fluton ବା Takumi ନାମଲର ମିଳୁଛି କିମ୍ବା 80 ଗ୍ରାମ Emamectin Benzoate 5 % SG (EM- 1 ବା Proclaim
ନାମଲର ମିଳୁଛି 200 େି ଟର ପାଣିଲର ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଫଳଚାଷ
ପଶୁ ସମ୍ପଦ୍
 ଘର ବାଡି ଉନ୍ନତ କିସମର ଅଣ୍ଡାଦ୍ିଆ କୁକୁଡା ପାଳନ କରନ୍ତୁ |
 କ୍ଷୀର ଲଦ୍ବା ଗାଈକୁ (2 େି ଟର) ଏକ କିଗ୍ରା ଦ୍ାନା ସହିତ 50 ଗ୍ରାମ୍ ଖଣିଜ େବଣ ଦ୍ିଅନ୍ତୁ |

ତୁ ଷାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି
ଲନାଡାେ୍ ଅଫିସର,
ଗ୍ରାମୀଣ କୃଷି ଲମୌସମ ଲସବା,ଓ.ୟୁ .ଏ.ଟି
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଗଲବଷଣା ନିଲଦେଶାଳୟ,
ଓଡିଶା କୃଷି ଓ ଲବୈଷିୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ
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