ୋଭୀର୍ କୃ ଷି ୄଭୌଷଭ ୄସଫା
ଆଞ୍ଚିକ ଗୄଫଷର୍ା ଓ ୄଫୈଷୟିକ ପ୍ରସାଯର୍ ୄକନ୍ଦ୍ର, ଚିିରିଭା
ଓଡିଶା କୃ ଷି ଓ ୄଫୈଷୟିକ ଫିଶ୍ଵଫିଦୟାୟ
ପ୍ରୄପସଯ ୄ ୋକ କୁ ଭୋଯ ଭହୋନ୍ତି

ସପ୍ତୋହ - ୧୨

ସଂଖ୍ୟୋ – ୨୩(ଓଡିଅ .ଫୁ ୄରଟିନ)

ୄନୋଡୋର ପି ସଯ

ତୋଯିଖ୍: ୨୦.୦୩.୨୦୨୦

ସଭବରୁଯ
ବୋଯତୀୟ ୋଣିୋଗ ଫିବୋଗ ନୁ ମୋୟୀ ଅସନ୍ତୋ ନିଫୋଯ ଦିନ ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଫର୍ଷୋ ୄହଫୋ ସହିତ ଯଫିଫୋଯ ଦିନ ଭଧ୍ୟଭ ଧଯଣଯ

ଫର୍ଷୋ ଏଫଂ ୄସୋଭଫୋଯ, ଭଙ୍ଗଫୋଯ ଓ ଫୁ ଧଫୋଯ ଦିନ ଫର୍ଷୋ ନୄହଫୋଯ ନୁ ଭୋନ କଯୋମୋଉଛି । ଅସନ୍ତୋ ୫ ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ସୄଫଷୋଚ୍ଚ
ତୋଭୋତ୍ରୋ ୩୨-୩୪ ଡିଗ୍ରୀ ୄସଣ୍ଟ୍ିୄି ଗ୍ରଡ ଓ ସଫଷନଭ
ି ନ ତୋଭୋତ୍ରୋ ୧୭-୨୦ ଡିଗ୍ରୀ ୄସଣ୍ଟ୍ିୄି ଗ୍ରଡ ଯହିଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଛି। ଅସନ୍ତୋ ୋଞ୍ଚ ଦିନ
ୄଯ ଅକୋ

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯୁ ସୋଧୋଯଣତଃ ୄଭଘୋଚ୍ଛନ୍ନ ଯହିୋୄଯ । ସଫଷୋଧିକ ଅୄକ୍ଷିକ ଅର୍ଦ୍ଷତୋ ୪୬% ଯୁ ୮୨% ଓ ସଫଷନଭ
ି ନ ଅୄକ୍ଷିକ

ଅର୍ଦ୍ଷତୋ ୧୯% ଯୁ ୨୫% ଯହିଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଯହିଛି । ନିଫୋଯ ଯୁ ଫୁ ଧଫୋଯ ମଷୟନ୍ତ ଫନଯ ହୋଯୋହୋଯି ୄଫଗ ୩ ଯୁ ୫ କି.ଭି. ପ୍ରତି
ଘଣ୍ଟ୍ୋୄଯ ଫହିଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଛି।

୨୧.୦୩. ୨୦୨୦

ତୋଯିଖ୍

୨୨.୦୩. ୨୦୨୦

୨୩.୦୩. ୨୦୨୦

୨୪.୦୩. ୨୦୨୦

୨୫.୦୩. ୨୦୨୦

୧

୧୯

୦

୦

୦

ସଫବାଧିକ ତାଭାତ୍ରା (º ୄସଣ୍ଟ୍ିୄି େଡ)

୩୨

୩୪

୩୨

୩୩

୩୪

ସଫବନଭ
ି ନ ତାଭାତ୍ରା (º ୄସଣ୍ଟ୍ିୄି େଡ)

୧୯

୧୭

୧୯

୨୦

୨୦

୫

୪

୦

୧

୨

ସଫବାଧିକ ଆୄକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା (ଶତକଡା %)

୪୬

୮୨

୭୪

୬୯

୫୮

ସଫବନଭ
ି ନ ଆୄକ୍ଷିକ ଆଦ୍ରତା (ଶତକଡା %)

୧୯

୨୫

୨୩

୨୧

୨୧

୩

୫

୪

୪

୪

୧୫୭

୧୧୮

୭୨

୧୦୯

୧୧୮

ଫୃ ଷ୍ଟିାତ (ଭିରି ଭିଟଯ)

ସମ୍ପୂର୍ବ ୄଭଘ ଆଫଯର୍(ଓକଟା)

ଫନ ୄଫଗ (କିଭି/ଘଣ୍ଟ୍ା ପ୍ରତି)
ଫନ ଦିଗ (ଡିେୀ)

ଅଧିକ ଜାର୍ିଫା ାଇଁ , ବାଯତୀୟ ାର୍ିାଗ ଫିବାଗ , ବୁଫୄନଶ୍ଵଯ, ୄଟରି ୄପାୄନ # ୦୬୭୪-୨୫୯୬୧୧୬ ୄଯ ୄମାଗାୄମାଗ କଯନ୍ତୁ

କୃ ଷି ଉୄଦଶ
ଧାନ
1. ଧୋନ ୄଯୋଆଫୋଯ ୧୫-୩୦ ଦିନ ୄଯ ଫୋୁ ଙ୍ଗୋ ଦଭନ ୋଆଁ ଏକଯ ିଛୋ ୧୨୦ ଏଭ.ଏର. ୄନୋଭିନୀ ୄଗୋରଡ (ଫିସ୍ପୋଆଯିଫୋକ
ୄସୋଡିୟଭ ୧୦ ଏସ.ସି.) ୄସ୍ପି କଯନ୍ତୁ। ମଦି ଚଉଡୋ ତ୍ର ଘୋସ ଏଫଂ ଭୁଥୋ ଘୋସଯ ଯିଭୋଣ ୄଫସୀ ୄଦଖ୍ୋ ମୋଏ ୄତୄଫ ଏକଯ
ିଛୋ ରଭିକ୍ସ ୮ଗ୍ରୋଭ କୁ ୨୦୦ ରି ୋଣିୄଯ ଭି ୋଆ ସିଂଚନ କଯନ୍ତୁ।
2. ଫର୍ତ୍ଷଭୋନ ଦିନୄଯ ତୋଭୋତ୍ରୋ ଫଢିଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଥିଫୋଯୁ ଭୁଖ୍ୟ କିଅଯୀୄଯ କୋଣ୍ଡଫିନ୍ଧୋ ୄୋକଯ ପ୍ରଜୋତି ଣ୍ଡୋ ୄଦଫୋ ଅଯମ୍ଭ
କଯିୄଫ, ୄତଣୁ ପ୍ରଜୋତି ଧଯିଫୋ ୋଆଁ ଏକଯ ପ୍ରତି ୪ ୄଗୋଟି ୄପୄଯୋଭୋନ ଜନ୍ତୋ ଫସୋନ୍ତୁ।
3. ଦିନ ଓ ଯୋତିୄଯ ତୋଭୋତ୍ରୋୄଯ ତୋଯତଭୟ ଧିକ ଯହିଫୋ ୄମୋଗଁୁ ଭୁଖ୍ୟ କିଅଯୀୄଯ ଭହିର୍ୋ ୄଯୋଗ ରୋଗିଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଛି ।
ଏହୋଯ ଦଭନ ୋଆଁ ପ୍ରତି ରିଟଯ ୋଣିୄଯ ୦.୬ ଗ୍ରୋଭ ଟ୍ରୋଆସୋଆୄଳୋୄଜୋର ଭି ୋଆ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।

ନିଯିଫା
1. ିୟୋଜୄଯ ିଅଜ ୋତ୍ର ଗ ୄୋଡୋ ୄଯୋଗ କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଯିଫୋ ୋଆଁ ଏକଯ ିଛୋ ୄହକ୍ସୋୄକୋନୋୄଜୋର ୪୦୦ଭି.ରି. କୁ
୨୦୦ରିଟଯ ୋଣିୄଯ ଭି ୋଆ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।

2. ରଙ୍କୋ ୄଯ ଥ୍ରୀପ୍ସ ରଗିୄର, ୪୦୦ ଏଭ. ଏର. ଆଥିୟନ ୫୦ ଆ.ସି. କୋନ୍ତୁ।
3. ଫୋଆଗଣ ପସରୄଯ ପ ଚୋ ୄଯୋଗ ୄଦଖ୍ୋୄଦୄର ପ୍ରତି ରିଟଯ ୋଣିୄଯ ୨ ଗ୍ରୋଭ କୄଫଷଣ୍ଡୋଜିଭ ୧୨% + ଭୋୄଙ୍କୋୄଜଫ
୬୩% ଡଫଲ ୁ .ି. କୁ ଏକଯ ପ୍ରତି ୨୦୦ ରିଟଯ ୋଣିୄଯ ଭି ୋଆ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।
4. ଫୋଆଗଣୄଯ ଝୋଉଂରୋ ୄଯୋଗ ୄଦଖ୍ୋୄଦୄର ପ୍ରତି ରିଟଯ ୋଣିୄଯ ୧.୫ ଗ୍ରୋଭ ୄେୄଟୋସୋଆକିଲନ + ୩ ଗ୍ରୋଭ କଯ
କସିୄଳୋଯୋଆଡ ଭି ୋଆ ଏକଯ ପ୍ରତି ୨୦୦ ରିଟଯ ୋଣିୄଯ ର୍ଦ୍ଫଣ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି କଯି ଗଛଯ ଭୂକୁ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।
5. ଟଭଟଯୄଯ ପଫିନ୍ଧୋ ୄୋକ ଯ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ୋଆଁ ଏକଯ ିଛୋ ୮୦ ଏଭ.ଏର. ସ୍ପୋଆୄନୋସୋଡ଼ ୧୪.୫ ଏସ.ସି. ୨୦୦ରି. ୋଣିୄଯ
ଭି ୋଆ ସିଂଚନ କଯନ୍ତୁ।
6. କଖ୍ୋଯୁ ଫୀଟିର ଏୄଫ କଖ୍ୋଯୁ କୁ ଅକ୍ରଭଣ କଯିଫୋଯ ସମ୍ଭୋଫନୋ ଛି। ୄତୄଫ ତୋକୁ ଦଭନ କଯିଫୋ ୋଆଁ ଏକଯ ିଛୋ ୦.୪ ୄକ.ଜି.
କୋଯଫୋଯିର କିଭବୋ ୨ ୄକ.ଜି. ଭୋରୋଥୀନ ଫୟଫହୋଯ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ଅକ୍ରୋନ୍ତ ଗଛ କୁ ଉୋଡି କୋନ୍ତୁ।
7. ଫିନ କିଭୋବ ଭ
ି ବ ପ ରୄଯ ୄଘୋଡୋ ୄୋକ ସଂକ୍ରଭଣ ୄଦଖ୍ୋୄଦୄର ପ୍ରତି ରିଟଯ ୋଣିୄଯ ୦.୪ ଭି.ରି . ପଲୄଫଣ୍ଡି
ଅଭୋଆଡ
ୁ
୩୯.୩୫ % ଏସ. ସି. ଏକଯ ପ୍ରତି ୨୦୦ ରିଟଯ ୋଣିୄଯ ଭି ୋଆ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।

ାଙ୍ଗ
1. ଭୁଖ୍ୟ ଚୋର୍ ଜଭି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ୋଆଁ ୄକୋଭୄୋଷ୍ଟ କିଭୋବ ସଢୋ ୄଗୋଫଯ ଖ୍ତ ଫୟଫହୋଯ କଯନ୍ତୁ। ୄହକଟଯ ପ୍ରତି ୩୦-୪୦ ୄକ.ଜି. ଭଞ୍ଜି
ଧୋଡି କୁ ଧୋଡି ୨୦ ୄସ.ଭି. ଏଫଂ ଗଛ କୁ ଗଛ ୨.୫ ୄସ.ଭି. ଫଯଫଧୋନ ୄଯ ରଗୋନ୍ତୁ।
2. ଏହୋକୁ ୬-୭ ଦିନ ଭଧ୍ୟତୋ ୄଯ ଣି ସିଂଚନ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ଭତିକୁ ୁଖିରୋ ତ୍ର ୄଯ ୄଘୋୄଡଆ ଯଖ୍ନ୍ତୁ। ଏହୋ ଦ୍ଵୋଯୋ ଭୋଟିଯ ଅର୍ଦ୍ତୋ
ଏଫଂ ଉଫଷଯତୋ ଫଢି ଥୋଏ।
3. ୋଙ୍ଗ ରୄଗଆଫୋଯ ୬ ଯୁ ୮ ସପ୍ତୋହ ୄଯ କୋଟିଫୋ ଅଯମ୍ଭ କଯନ୍ତୁ।

ଭୁଗ ଓ ଫିଯି ଚାଷ
1. ଫିହନ କିସଭ: ଭୁଗ-ି.ଡି.ଏଭ-54, ି.ଡି.ଏଭ-11; ଫିଯ-ି ି.ୟୁ .-30, ି.ୟୁ .-26
2. ୄୋଷମ ୄଯ ଫୁ ଣଫ
ି ୋ ସଭୟ ୄହଉଛି ୄପଫୃ ୟୋଯୀ ଓ ଭୋଚ୍ଚଷ
3. ଫିହନ ଯିଭାର୍: ଏକଯ ପ୍ରତି 10 ୄକ.ଜି. ଫିହନ ଫୟଫହୋଯ ୄହୋଆଥୋଏ।
4. ଫିହନ ଫିୄଶାଧନ: ଫିହନ ଫୁ ରନିଫୋଯ ଏକ ସପ୍ତୋହ ୂଫଷଯୁ ପ୍ରତି ୄକ.ଜି. ଫିହନ ୄଯ 2ଗ୍ରୋଭ କୋଯୄଫଣ୍ଡୋଜିଭଏଫଂ ଥିଯଭ ଭିଶ୍ରଣ
ୄଗୋୋଆ ଫିୄ ୋଧନ କଯନ୍ତୁ। ଜୀଫୋଣୁ କରଚଯ ୋଆଁ 200 ଗ୍ରୋଭ ଯୋଆୄଜୋଫିଭ କୁ 300 ଯୁ 400 ଭି.ରି. ୋଣିୄଯ ଭି ୋଆ
ଏକ ଭନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯନ୍ତୁ। ଏହି ଭଣ୍ଡୄଯ 10 ୄକ.ଜି. ଭଞ୍ଜି ଢୋି ହୋତୄଯ ଘର୍ି ବର ବୋୄଫ ଭି ୋନ୍ତୁ ୄମଯିକି ଭଞ୍ଜି ଉୄଯ
ୄଗୋୄଟ ଅସ୍ତଯଣ ଜଭିଜଫ
ି । ଏହୋୄଯ ଭୋଜି କୁ ବରବୋୄଫ ଛୋଆ ୄଯ ୁଖ୍ୋଆ ସୄଙ୍ଗ ସୄଙ୍ଗ ଜଭିୄଯ ଫୁ ନନ୍ତୁ।
5. ଜଭି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ:ି ଜଭିକୁ ୩/୪ ଓଡ ଚୋର୍ କଯି ବର ବୋୄଫ ଗୁଣ୍ଡୋ ଓ ସଭତୁ ର କଯନ୍ତୁ। ଜଭିୄଯ ୫ ଟନ ସଧ ୄଗୋଫଯ ଖ୍ତ ଓ ୫ ଟନ
କୋଗଜ କ ଭଆୋ ୄହକଟଯ ପ୍ରତି ପ୍ରଥଭ ଓଦୋ ଚୋର୍ ସଭୟୄଯ ଭି ୋଆ ଦିନ୍ତୁ । ଭଞ୍ଜି ରଗୋଆଫୋ ସଭୟୄଯ ଧୋଡିକୁ ଧୋଡି 2530 ୄସ.ଭି., ଗଛକୁ ଗଛ 10 ୄସ.ଭି. ଫଯଫଧୋନ ୄଯ ଯଖ୍ୀ ଫିହନ ଫୁ ନନ୍ତୁ।
6. ଖାଦୟ ସାଯ ଯିଚାନା: ଏକଯ ପ୍ରତି 4-5 ଗୋଡି ସଧ ଖ୍ତ ଜଭିୄଯ କୋନ୍ତୁ। ଭୋଟି ଯୀକ୍ଷୋ କଯି ସୋଯ ପ୍ରୄୟୋଗ କଯନ୍ତୁ କିଭୋବ
ୄ ର୍ ଓଡ ଚୋର୍ ହିସୋଫୄଯ 20 ୄକ.ଜି. ମଫକ୍ଷୋଯଜନ, 40 ୄକ.ଜି. ପସୄପୋଯସ ଓ 20 ୄକ.ଜି. ଟୋ ପ୍ରୄୟୋଗ କଯନ୍ତୁ।
7. ଜ ୄସଚନ: ଭୁଗ ଫୁ ଣଫ
ି ୋ ଯୁଫଯୁ ଠୋୄଯ ଣି ଭଡୋନ୍ତୁ, ତୋୄଯ ରଗୋଆଫୋଯ 20-25 ଦିନ ୄଯ ଣି ଭଡୋନ୍ତୁ, ପୁ ର ଅସିଫୋ
ସଭୟୄଯ ଣି ଭଡୋନ୍ତୁ ଏଫଂ ଛୁ ଆଁ ୋକରୋ ହଫୋ ସଭୟୄଯ ୋଣି ଭଡୋନ୍ତୁ।

8. ୄଯାଗ ଓ ୄାକ ନିୟନ୍ତ୍ରର୍: ସୋୄହଫୀ ୄଯୋଗ ଯ ରକ୍ଷଣ ୄଦଖ୍ୋ ୄଦୄର ଏକଯ ିଛୋ ୬୭ ଏଭ.ଏର. ଆଭିଡୋୄଳୋପ୍ରି ଡ଼ ୧୭ %୮.
ଏସ.ଏଲ୍. ୨୦୦ରି. ୋଣିୄଯ ଭି ୋଆ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ I ୋଉଁ ଅ
ି ୄଯୋଗ ୄଦଖ୍ୋ ୄଦୄର ସରପଯ ୄସଚିତ ଗୁଣ୍ଡ ଏକଯ ପ୍ରତି ୧
ୄକ.ଜି. ୨୦୦ ରି. ୋଣିୄଯ ଭି ୋଆ ସିଂଚନ କଯନ୍ତୁ। ମୋଉ ୄୋକ ଯ ପ୍ରୋଦୁ ବୋଷ ଫ ୄଦଖ୍ୋ ୄଦୄର, ଏକଯ ିଛୋ ୬୭ ଏଭ.ଏର.
ଆଭିଡୋୄଳୋପ୍ରି ଡ଼ ୧୭ଏସ %୮..ଏଲ୍. ୨୦୦ରି. ୋଣିୄଯ ଭି ୋଆ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ।

ୄନାଡାର ଅପି ସଯ

