ୋମୀର୍ କୃ ଷି ୄମୌଷମ ୄସବା
ଆଞ୍ଚଲିକ ଗୄବଷର୍ା ଓ ୄବୈଷୟିକ ପ୍ରସାରର୍ ୄକନ୍ଦ୍ର, ଚିପିିମା
ଓଡିଶା କୃ ଷି ଓ ୄବୈଷୟିକ ବିଶ୍ଵବିଦୟାଲୟ
ପ୍ରଫପସଯ ଅଫ ୋକ କୁ ଭୋଯ ଭହୋନ୍ତି

ସପ୍ତୋହ - ୪୧

ସଂଖୟୋ – ୨୧(ଓଡିଆ .ଫୁ ଫରଟିନ)

ଫନୋଡୋର ଅପି ସଯ

ତୋଯିଖ: ୧୨.୧୦.୨୦୧୮

ସମବପୁର
ବୋଯତୀୟ ୋଣିୋଗ ଫିବୋଗ ଅନୁ ମୋୟୀ , ଆସନ୍ତୋ ନିଫୋଯ ଭଧ୍ୟଭ ଧଯଣଯ ଯ ଫର୍ଷୋ ଫହଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଯହିଅଛି ଓ ଆସନ୍ତୋ
ଯଫିଫୋଯ ଠୋଯୁ ଭଙ୍ଗଫୋଯ ମଷୟନ୍ତ ହୋରୁ କୋ ଫର୍ଷୋ ଫହଫୋଯ ଏଫଂ ଫୁ ଧୁଫଯ ଦିନ ଫର୍ଷୋ ନଫହଫୋଯ ଆସ କଯୋମୋଉଛି

। ଆସନ୍ତୋ ୫ ଦିନ

ଭଧ୍ୟଫଯ ସଫଫଷୋ ଚ ତୋଭୋତ୍ରୋ ୨୯ ଯୁ ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ଫସଣ୍ଟ୍ିଫି ଗ୍ରଡ ଓ ସଫଷନଭ
ି ନ ତୋଭୋତ୍ରୋ ୨୨ ଯୁ ୨୩ ଡିଗ୍ରୀ ଫସଣ୍ଟ୍ିଫି ଗ୍ରଡ

ଯହିଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ

ଯହିଅଛି। ଆସନ୍ତୋ ଫୁ ଧଫୋଯ ଯୁ ଯଫିଫୋଯ ମଷୟନ୍ତ ଆକୋ ଫଭଘୋଛନ୍ନ ଯହିଫୋ ସଫଙ୍ଗ ଫନଯ ହୋଯୋହୋଯି ଫଫଗ ୨ ଯୁ ୫ କିଭି ପ୍ରତି

ଘଣ୍ଟ୍ୋ ଫଯ ଫହିଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଅଛି । ସଫଷୋଧିକ ଆଫକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ଷତୋ ୭୫ % ଯୁ ୯୬ % ଓ ସଫଷନଭ
ି ନ ଆଫକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ଷତୋ ୩୯ % ଯୁ
୯୨ % ଯହିଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଯହିଅଛି।
ତୋଯିଖ

୧୩.୧୦.୧୮

୧୪.୧୦.୧୮

୧୫.୧୦.୧୮

ବୃ ଷ୍ଟିପାତ (ମିି ମିଟର)

୧୯

୨

୪

୪

୦

ସବବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା (º ୄସଣ୍ଟ୍ିୄି େଡ)

୨୯

୩୨

୩୨

୩୨

୩୨

ସବବନମ
ି ନ ତାପମାତ୍ରା (º ୄସଣ୍ଟ୍ିୄି େଡ)

୨୨

୨୩

୨୩

୨୩

୨୩

୭

୬

୫

୬

୭

ସବବାଧିକ ଆୄପକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା (ଶତକଡା %)

୯୬

୯୪

୯୩

୯୧

୭୫

ସବବନମ
ି ନ ଆୄପକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା (ଶତକଡା %)

୯୨

୬୩

୫୭

୫୦

୩୯

ପବନ ୄବଗ (କିମି/ଘଣ୍ଟ୍ା ପ୍ରତି)

୫

୩

୨

୩

୨

ପବନ ଦିଗ (ଡିେୀ)

୫

୩

୨

୩

୨

ସମ୍ପୂର୍ବ ୄମଘ ଆବରର୍(ଓକଟା)

୧୬.୧୦.୧୮

୧୭.୧୦.୧୮

ଅଧିକ ଜାର୍ିବା ପାଇଁ , ଭାରତୀୟ ପାର୍ିପାଗ ବିଭାଗ , ଭୁବୄନଶ୍ଵର, ୄଟି ୄ ାୄନ # ୦୬୭୪-୨୫୯୬୧୧୬ ୄର ୄଯାଗାୄଯାଗ କରନ୍ତୁ

କୃ ଷି ଉୄପଦଶ
1. ଭଧ୍ୟଭ ଧଯଣ ଫର୍ଷୋ ଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଅଛି ଆସନ୍ତୋ ସନିଫୋଯ ଦିନ

। ଫତଫଫ ଜଭିଫଯ ୋଣି ଭଡୋନ୍ତୁ ନହିଁ କିଭବୋ ସୋଯ ଓ ଔସଧ

ଫୟଫହୋଯ କଯନ୍ତୁ ନୋହିଁ।

2. ଧୋନ ଫଯ ଚକଡୋ ଫୋକ ଏଫଫ କିଛ ି ଅଞ୍ଚ ଫଯ ଫଦଖୋ ଫଦଉଛି । ଫତଫଫ ଏକଯ ିଛୋ ୋଇଫଭଟଫଯୋଜିନ ୫୦ WP ୧୨୦
ଗ୍ରୋଭ କୁ ୨୦୦ ରି. ୋଣି ଫଯ ଭିସୋୟି ସିଂଚନ କଯନ୍ତୁ ।

3. ଭକୋ ଫଯ କୋଣ୍ଡ ଫିନ୍ଧୋ ଫୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଯିଫୋ ୋଇଁ ଏକଯ ିଛୋ ୪ ଫକ.ଜି. ଫପୋଯଫଟ ୧୦ ଜି. କିଭବୋ ୮ ଫକ.ଜି. କୋଯଫୋଯୀର
୪ ଜି. କୁ ତ୍ର ଯ ଫର୍ତ୍ଷ ଫଯ ଭକୋ ରଫଗଇଫୋଯ ୨୦ ଦିନ ଫଯ କୋନ୍ତୁ।
4. କୋଟିଥିଫୋ ଚୀନୋ ଫୋଦୋଭ ଏଫଂ ଡୋରି ପସର କୁ ଛୋଇ ଫଯ ଯଖନ୍ତୁ ଫମଭିତ ି ଫର୍ଷୋ ୋଣି ନ ଫଡ ।

5. ମଦି ପୁ ର ଭୋସକଯ ଫହଇଗରୋଣି ଫତଫଫ ତୋଯ ଉଯ ଡୋଙ୍ଗ କୁ କୋଟି ଦିଅନ୍ତୁ ତୋହୋ ଦ୍ଵୋଯୋ ୋର୍ଶ୍ଵିକ ୋଖୋ ଫୋହୋଯିଫ।
6. ଫୋଇଗଣ ଫଯ ପ ଓ କୋଣ୍ଡ ଫିନ୍ଧୋ ଫୋକ ଫହଇଥିଫର ତୋକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଯିଫୋ ୋଇଁ ଏକଯ ପ୍ରତି ୨୫ ଟି ଫପଫଯୋଭନ ମନ୍ତୋ ଫସୋନ୍ତୁ
ଏଫଂ ଏକଯ ିଛୋ ୬୦ ଭି. ରି. ଯୋୟନୋକ୍ସିିଯ ୨୦ ଏସ. ସି. ଫୟଫହୋଯ କଯନ୍ତୁ । ଫୋଇଗଣ ଫଯ ଝୋଉଂୋ ଫଯୋଗଯ ପ୍ରୋଦୁ ବଷୋଫ

ଫଦଖୋ ମୋଉଛି। ଫତଫଫ ତୋଯ ନିଯୋକଯଣ ନିଭଫନ୍ତ ଝୋଉଂି ମୋଇଥିଫୋ ଗଛ ଗୁଡକ
ି ୁ ଉୋଡି ଫପୋୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଫଂ ଗଛଯ ଅଫସ୍ଥୋ

ଅନୁ ସୋଫଯ ଏକଯ ିଛୋ ୩୦୦ ଗ୍ରୋଭ ଫେଫଟୋସୋଇକିିନ + ୪୦୦ ଗ୍ରୋଭ କଯ ଅକ୍ସିଫଳୋଯୋଇଡ କୁ ୨୦୦ ରି. ୋଣି ଫଯ ଭିସୋୟି
ପ୍ରଫୟୋଗ କଯନ୍ତୁ।
7. ରଙ୍କୋ ଓ କୋସିକଭ ଫଯ ଉକୁ ଣିଆ ଫୋକ ଫଦଖୋ ଫଦଫର , ଏକଯ ପ୍ରତି ୪୦୦ ଭି.ରି. ଇଥୀଓନ ୫୦ ଇ.ସି. କିଭବୋ ୬୦ ଭି.ରି.
ଇଭିଡୋକଫରୋପ୍ରି ଡ ୧୭.୮ ଏସ.ଏର. କୋନ୍ତୁ।
8. କଖୋଯୁ ଫୀଟିର ଏଫଫ କଖୋଯୁ କୁ ଆକ୍ରଭଣ କଯିଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଅଛି। ଫତଫଫ ତୋକୁ ଦଭନ କଯିଫୋ ୋଇଁ ଏକଯ ିଛୋ ୦.୪
ଫକ.ଜି. କୋଯଫୋଯିର କିଭବୋ ୨ ଫକ.ଜି. ଭୋରୋଥୀଅନ ଫୟଫହୋଯ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ଆକ୍ରୋନ୍ତ ଗଛ କୁ ଉୋଡି କୋନ୍ତୁ। ପ ଭୋଛି ଭଧ୍ୟ କିଛ ି
ଅଞ୍ଚ ଫଯ ଫଦଖୋ ମୋଉଛି। ଫତଫଫ ତୋକୁ ଦଭନ କଯିଫୋ ୋଇଁ ଏକଯ ପ୍ରତି ୪୦୦ ଭି.ରି. ଏଫଣ୍ଡୋସରପୋନ କିଭବୋ ୩ ଗ୍ରୋଭ
କୋଫଷୋଯି କୁ ୨୦୦ ରିଟଯ ୋଣିଫଯ ଭି ୋଇ ସିଂଚନ କଯନ୍ତୁ।
9. ନିଯିଫୋ ତୋି ଫଘଯକୁ ବର ବୋଫଫ ିୋଷ୍ଟିକ ଫଯ ଫଘୋଫଡଇ ଯଖିଫଫ, ତୋକୁ ଫର୍ଷୋ ଭୋଡଯୁ ଯକ୍ଷୋ କଯିଫୋ ୋଇଁ।

10. ଗୋଈ ଓ ଗୁହୋକୁ ସପୋ ଯଖନ୍ତୁ । ଗୁହୋଯୁ ନିଗଷତ ଫହଇଥିଫୋ ଗୋଇଯ ଭଇୋ କୁ ଗୁହୋ ୋଖଫଯ ଜଭିଫୋକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନୋହିଁ
ଗୁହୋଚୋଯିଫଟ
ଭଇୋୋଣିଜଭିଯହିଫରକ୍ଷତିକୋଯକ
ଭସୋଓ ଡୋଅଂସଫଂ ଫୃ ଦ୍ଧଯ
ି ସମ୍ଭୋଫନୋ
ଯଫହ।

11. ନିୟଭିତ ଫୟଫଧୋନ ଫଯ ଟୀକୋ କଯଣ କଯୋନ୍ତୁ।

12. ଅନୟ ଗୃହୋିତ  ୁଙ୍କୁ ସପୋ ୋଣି ଫମୋଫଗଇଦିଅନ୍ତୁ ଏଫଂ ତୋଙ୍କୁ ସପୋ ଯଖନ୍ତ।ୁ
13. ଭୋଛ ଚୋର୍ ୋଇଁ ଫୋଖଯୀ କୁ ଆଗ ବର ବୋଫଫ ସପୋ କଯନ୍ତୁ ତୋଫଯ ଭୋଛ ଛୋଡନ୍ତୁ।
ୄନାଡା ଅ ି ସର

।

