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ବିକ�ଉ� ଉପେର �ାନେଦଇ ଏହ ି  େବ�ଷୟିକ ବୁେଲଟିନ  ��ତି କରିବାେର ମହ�ପଣୁ � ଉଦ�ମ କରିଛ�ି ମ ଁୁୁ” | 
ତା�ର କଠନି ପରି�ମ କୁ �ଶଂସା କରୁଛି ଏବଂ ଏହ ିସଫଳତା ପାଇ ତଁା�ୁ ଅଭିନ�ନ ଜଣାଉଛି ମ ୁନିଁ�ିତ େଯ ଏହ ି| 
�କାଶନ ମରୁଡି ଏବଂ ଶ�ୁଅ�ଳ ର କୃଷି ସ�ଦାୟ ଏବଂ ପଶପୁାଳକ � ପାଇ ଉଁପେଯାଗୀ େହବ|

                                                                (ବ.ି େକ. ଯାଦବ)

�ାର�



ଭାରତୀୟ କୃଷି ପାର�ରିକ ଭାବେର ବଷା�  ଜଳ ଆଧାରିତ  | ବଷା�  ଆଧାରିତ କୃଷିର �ଦଶନ� , କୃଷି େ�� େର ଉ� 
ଅଭିବୃ�ି ହାସଲ ବଜାୟ ରଖବ� ା ପାଇ ଁ  ମହ� ପଣୂ �  କାରଣ ଏହ ିଅଂଚଳ �ାୟ 40% ମନୁଷ� ଏବଂ 60% ପଶ ୁ
ମାନ� ପାଇ ଁଆ�ୟ �ଳୀ �ଦାନ କେର  | ଏହ ିଅ�ଳ ଜୀବିକା ପାଇ ଁଅତ�� ଗରୁୁ�ପ�ୂ� ଯାହା ଉପେର ବି� ର  
�ାମା�ଳ ର ଗରିବ େଲାକ ନିଭର�  କର�ି ଏବଂ �ାୟତଃ ପାଗର ଶକିାର ହୁଅ�ି।ବି� ର �ାୟ 80% ଏବଂ ଭାରତୀୟ 
କୃଷି ର 63% ବଷା�  ଜଳ ଉପେର ନିଭର� ଶୀଳ ଯାହା ବିବିଧ, ଜଟିଳ, ଅ� ବିନିେଯାଗ, ବିପ�ନକ, ସ�ଟପ�ୂ�  
ଏବଂଅସରୁ�ିତ େ�� ଅେଟ ।ପଶପୁାଳନ େହଉଛି ଭାରତୀୟ �ାମୀଣ ଅଥନ� ୀତି ର ଏକ �ମଖୁ ଉ�|  ବିଗତ କିଛି 
ଦଶ�ି ମ�େର ଜାତୀୟ ଅଥନ� ୀତି େର ଦୁ� ଉ�ାଦନ ର ବିପଳୁ ଅବଦାନ ଏବଂଉେ�ଖନୀୟ ବୃ�ି ସେ� ଅନୁପଯ�ୁ 
ପ�ିୁକର ଖାଦ�, �ା�� େସବା ଏବଂ  ପରିଚାଳନା ଅଭାବ େହତୁ ଆମ ପଶମୁାନ�ର ଉ�ାଦନ କମ ୍ଅେଟ| ଗଣୁା�କ 
ଖାଦ� ଏବଂ ଚାରା ଉପଲ�ତାର ଅଭାବ ପଶ�ୁ ର  କମ  �ୀର ଉ�ାଦନ ର  କାରଣ େହାଇଥାଏ |  ପଶପୁାଳକ 
ମାେନ ମଖୁ�ତଃ ଫସଲ ଅବଶ�ିାଂଶ,  େଗାଚର ବା ଚାରଣ ଭୂମି ରୁ କି�ା  େକେତକ ଚାରା ଫସଲ ଚାଷ କରି କି�ା 
ବଜାରରୁ ଚାରା କିଣ ିକି�ା ଏଗଡ଼ିୁକ ର ମି�ଣ �ାରା  େସମାନ� ର ଚାରା ର ଆବଶ�କତା ପରୂଣ କରିଥା�ି| ତଥାପି, 
ଗଣୁା�କ ଫିଡ ର ଉପଲ�ତା ଏବଂ  �ା�ି  ଏକ ଗରୁୁ� ପ�ୂ� �ତିବ�କ େହାଇ ରହଥିାଏ| ଅତୀତରୁ, ବିଭି� ଅ�ଳ 
େର ଚାରଣ େ�� ର ଅଭାବ କୁ ଦୂରକରିବା ଏବଂ ବିଭି� ଅ�ଳ େର ଚାରା ର ପ�ିୁକର ଗଣୁ େର ଉ�ତି ଆଣବିା 
ପାଇ ଅଁେନକ �ଯ�ିୁ ବିଦ�ା ଏବଂ ପ�ତି ��ତ କରାଯାଇଛି, କି� ଶ�ୁତା େ�� ଗଡିୁକେର ଚାରା ସମସ�ା ଏେବବି ୁ
ଲାଗି ରହଛିି| େତଣ,ୁ ଚାରା  ସ�ଳର ବଢୁଥବ� ା ଅଭାବ କୁ �ାସ କରିବା, େ�ତ-ଚାରଣ ସଂର�ଣ କରିବା ଏବଂ 
ବିଦ�ମାନ ଚାରା ସ�ଳ କୁ ସଂପରୂକ କରିବା ପାଇ ଁନାଗେଫଣୀ  ର ବଡ଼ ଧରଣ ର ଚାଷ େହଉଛି ଉପଯ�ୁ ବିକ�| 
ରା�ା କଡ଼, ପଥରିୁଆ, ପତିତ  ଏବଂ ଚାଷ ଜମି େର କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଚାଷ କରି ଅତିରି� ଚାରା େଯାଗାଇ 
ପାରିବ ଏବଂ ବିଦ�ମାନ ଫସଲ �ଣାଳୀ କୁ ବିବିଧ କରି େହବ ଏବଂ ମ�ିୃକା ଏବଂ ଜଳ ସ�ଳ ସଂର�ଣ କରି େହବ|  
ଉପଯ�ୁ �ଜାତିର ନାଗେଫଣୀ ଭି�ିକଚାଷ,ପଶପୁାଳନ କୁ େ�ା�ାହତି କରିବା ସହତି  ଭାରତର ଶ�ୁ ଏବଂ ଅ�-�
ଶ�ୁ ଅ�ଳ େର   େ�ାଟିନ୍, ଶ�ି ଏବଂଉ� େଜ�ବ ସାର  େଯାଗାଇବ | ଫିଡ୍ ଏବଂ ପ�ିୁକର ଚାରା ର ମଲୂ�ା�ନ କରି 
ଶ�ୁ ଅ�ଳ  ପାଇ ଁଏକଅଣ-ପାର�ରିକ ଚାରା ଉ�ଭାବ େର କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀକୁ ଉପ�ାପନ କରିବାକୁ ଏକ 
�ୟାସ କରାଯାଇଛି| େଲଖକ ମାେନ ଏହ ି�େଦ�ାଗିକି ବୁେଲଟିନ ର ଅଧକ�  ଉ�ତି ପାଇ ମଁ�ବ� ଏବଂ ପରାମଶକ� ୁ 
�ଶଂସା କରିେବ| େଲଖକ ମାେନ ଭାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ  ର ନିେ�ଶ� କ � ମାଗ �
ଦଶନ�   କୁ  ଧନ�ବାଦ  ଜଣାଉଛୁ| ଏହ ିସଂକଳନ ର ଠକି ସମୟ େର ��ତି େର ସାହାଯ� କରିଥବ� ା େବ��ାନିକ ଏବଂ ୁ

�ା�ଥନ



ଭାରତୀୟ କୃଷି ପାର�ରିକ ଭାବେର ବଷା�  ଜଳ ଆଧାରିତ  | ବଷା�  ଆଧାରିତ କୃଷିର �ଦଶନ� , କୃଷି େ�� େର ଉ� 
ଅଭିବୃ�ି ହାସଲ ବଜାୟ ରଖବ� ା ପାଇ ଁ  ମହ� ପଣୂ �  କାରଣ ଏହ ିଅଂଚଳ �ାୟ 40% ମନୁଷ� ଏବଂ 60% ପଶ ୁ
ମାନ� ପାଇ ଁଆ�ୟ �ଳୀ �ଦାନ କେର  | ଏହ ିଅ�ଳ ଜୀବିକା ପାଇ ଁଅତ�� ଗରୁୁ�ପ�ୂ� ଯାହା ଉପେର ବି� ର  
�ାମା�ଳ ର ଗରିବ େଲାକ ନିଭର�  କର�ି ଏବଂ �ାୟତଃ ପାଗର ଶକିାର ହୁଅ�ି।ବି� ର �ାୟ 80% ଏବଂ ଭାରତୀୟ 
କୃଷି ର 63% ବଷା�  ଜଳ ଉପେର ନିଭର� ଶୀଳ ଯାହା ବିବିଧ, ଜଟିଳ, ଅ� ବିନିେଯାଗ, ବିପ�ନକ, ସ�ଟପ�ୂ�  
ଏବଂଅସରୁ�ିତ େ�� ଅେଟ ।ପଶପୁାଳନ େହଉଛି ଭାରତୀୟ �ାମୀଣ ଅଥନ� ୀତି ର ଏକ �ମଖୁ ଉ�|  ବିଗତ କିଛି 
ଦଶ�ି ମ�େର ଜାତୀୟ ଅଥନ� ୀତି େର ଦୁ� ଉ�ାଦନ ର ବିପଳୁ ଅବଦାନ ଏବଂଉେ�ଖନୀୟ ବୃ�ି ସେ� ଅନୁପଯ�ୁ 
ପ�ିୁକର ଖାଦ�, �ା�� େସବା ଏବଂ  ପରିଚାଳନା ଅଭାବ େହତୁ ଆମ ପଶମୁାନ�ର ଉ�ାଦନ କମ ୍ଅେଟ| ଗଣୁା�କ 
ଖାଦ� ଏବଂ ଚାରା ଉପଲ�ତାର ଅଭାବ ପଶ�ୁ ର  କମ  �ୀର ଉ�ାଦନ ର  କାରଣ େହାଇଥାଏ |  ପଶପୁାଳକ 
ମାେନ ମଖୁ�ତଃ ଫସଲ ଅବଶ�ିାଂଶ,  େଗାଚର ବା ଚାରଣ ଭୂମି ରୁ କି�ା  େକେତକ ଚାରା ଫସଲ ଚାଷ କରି କି�ା 
ବଜାରରୁ ଚାରା କିଣ ିକି�ା ଏଗଡ଼ିୁକ ର ମି�ଣ �ାରା  େସମାନ� ର ଚାରା ର ଆବଶ�କତା ପରୂଣ କରିଥା�ି| ତଥାପି, 
ଗଣୁା�କ ଫିଡ ର ଉପଲ�ତା ଏବଂ  �ା�ି  ଏକ ଗରୁୁ� ପ�ୂ� �ତିବ�କ େହାଇ ରହଥିାଏ| ଅତୀତରୁ, ବିଭି� ଅ�ଳ 
େର ଚାରଣ େ�� ର ଅଭାବ କୁ ଦୂରକରିବା ଏବଂ ବିଭି� ଅ�ଳ େର ଚାରା ର ପ�ିୁକର ଗଣୁ େର ଉ�ତି ଆଣବିା 
ପାଇ ଅଁେନକ �ଯ�ିୁ ବିଦ�ା ଏବଂ ପ�ତି ��ତ କରାଯାଇଛି, କି� ଶ�ୁତା େ�� ଗଡିୁକେର ଚାରା ସମସ�ା ଏେବବି ୁ
ଲାଗି ରହଛିି| େତଣ,ୁ ଚାରା  ସ�ଳର ବଢୁଥବ� ା ଅଭାବ କୁ �ାସ କରିବା, େ�ତ-ଚାରଣ ସଂର�ଣ କରିବା ଏବଂ 
ବିଦ�ମାନ ଚାରା ସ�ଳ କୁ ସଂପରୂକ କରିବା ପାଇ ଁନାଗେଫଣୀ  ର ବଡ଼ ଧରଣ ର ଚାଷ େହଉଛି ଉପଯ�ୁ ବିକ�| 
ରା�ା କଡ଼, ପଥରିୁଆ, ପତିତ  ଏବଂ ଚାଷ ଜମି େର କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଚାଷ କରି ଅତିରି� ଚାରା େଯାଗାଇ 
ପାରିବ ଏବଂ ବିଦ�ମାନ ଫସଲ �ଣାଳୀ କୁ ବିବିଧ କରି େହବ ଏବଂ ମ�ିୃକା ଏବଂ ଜଳ ସ�ଳ ସଂର�ଣ କରି େହବ|  
ଉପଯ�ୁ �ଜାତିର ନାଗେଫଣୀ ଭି�ିକଚାଷ,ପଶପୁାଳନ କୁ େ�ା�ାହତି କରିବା ସହତି  ଭାରତର ଶ�ୁ ଏବଂ ଅ�-�
ଶ�ୁ ଅ�ଳ େର   େ�ାଟିନ୍, ଶ�ି ଏବଂଉ� େଜ�ବ ସାର  େଯାଗାଇବ | ଫିଡ୍ ଏବଂ ପ�ିୁକର ଚାରା ର ମଲୂ�ା�ନ କରି 
ଶ�ୁ ଅ�ଳ  ପାଇ ଁଏକଅଣ-ପାର�ରିକ ଚାରା ଉ�ଭାବ େର କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀକୁ ଉପ�ାପନ କରିବାକୁ ଏକ 
�ୟାସ କରାଯାଇଛି| େଲଖକ ମାେନ ଏହ ି�େଦ�ାଗିକି ବୁେଲଟିନ ର ଅଧକ�  ଉ�ତି ପାଇ ମଁ�ବ� ଏବଂ ପରାମଶକ� ୁ 
�ଶଂସା କରିେବ| େଲଖକ ମାେନ ଭାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ  ର ନିେ�ଶ� କ � ମାଗ �
ଦଶନ�   କୁ  ଧନ�ବାଦ  ଜଣାଉଛୁ| ଏହ ିସଂକଳନ ର ଠକି ସମୟ େର ��ତି େର ସାହାଯ� କରିଥବ� ା େବ��ାନିକ ଏବଂ ୁ

�ା�ଥନ



କମଚ� ାରୀ ମାନ�ୁ ଆେମ କୃତ�ତା ଜଣାଉଛୁ| ସମ� େବ��ାନିକ ସ�ଦାୟ ଏବଂ ଅନ� ହତି ାଧକ� ାରୀ ମାନ�ୁ ମ� 
ଆେମ ଧନ�ବାଦ ଜଣାଉଛୁ, େଯଉମଁାେନ ଭାରତ ଏବଂ ବିେଦଶ େର ମରୁଡ଼ି ଗେବଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ େର ନିେୟାଜତି 
ଅଛ�ି| ଇକାରଡ଼ା�ାରା �ଦାନ କରାଯାଇ ଥବ� ା ଆଥକ�  ସହାୟତା ଯଥାଥ � େର �ୀକୃତି�ା�|

େଲଖକ

ବଷିୟ ସଚୂୀ
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କୃଷି ଉପେର ନିଭର� ଶୀଳ | ଭାରତ େର ବଷା� ଜଳ େ��, େଯଉ ଁଠାେର ବାଷ�କ ବୃ�ିପାତ 500-1500 ମିଲିମିଟର 
ହୁଏ ତାହା  େଦଶର େମାଟ ଚାଷ େ  ��ର 60%, ଅେଟ | ଶଖୁଲ� ା ଜମି େର େକବଳ ଜଳ ଅଭାବ ନୁେହ ଁ  ବରଂ  
ନି�ଲ� ିଖତ�  ବିେଶଶତା େଯମିତିକି ଉ� ବା�ୀକରଣ ହାର, �ୀ� �ସମୟେର ଦିନର ଅତ�ଧକ�  ତାପମା�ା, କମ ୍ଆ�ତ� ା 
ଏବଂ ଉ� �ବାହ ଏବଂ ମ�ିୃକା �ୟ �ାରା ଚି�ଟ  କରାଯାଇ  ପାରିବ | େଯେହତୁ ଫସଲ ଉ�ାଦନେର ଜଳ ର 
ଗରୁୁ�ପ�ୂ� ଭୁମିକା ଅଛି େତଣ ୁ ବୃ�ିପାତର ଅଭାବ ଏବଂ ଅନି�ିତତା ଫସଲର ଆଂଶକି କି�ା ସ��ୂ� ବିଫଳତା ସ�ିୃ 
କରିଥାଏ ଯାହା ର ଅଭାବ ଦୁଭ��ର କାରଣ େହାଇଥାଏ | ଏହପିରି େ��େର ଉଭୟ ମଣଷି ଏବଂ େଗାରୁ� ଜୀବନ 
କ�ସା� ଏବଂ ଅସରୁ�ିତ େହାଇଥାଏ | ଏହପିରି ଅ�ଳର ମ�ିୃକା �ାୟତଃ  ଲୁଣଆି ଏବଂ କମ ୍ ଉବର� ତା େବାଲି 
ଜଣାପଡିଛି | ଆହୁରି ମ�, �ା�ୀୟ ଏବଂ ଊପ �ା�ୀୟ ଜଳବାୟୁ �ଳଭାଗର ଅବ�ୟକୁ ଉ�ାହତି କେର | 
ବା�ବେର, ବଷା� ଜଳ ଅ�ଳ, ବିେଶଷତଃ ଶ�ୁ ଏବଂ ଅ�-� ଶ�ୁ ଅ�ଳଗଡିୁକ ବିେଶଷ ଭାବେର ଆଲଫିେସାଲ୍, 
ଆରିଡିେସାଲ୍ ଏବଂ ଆନୁଷ�ିକ ମ�ିୃକା େଗା�ୀ�  ହାଲୁକା ଗଠନ, ନି�ଜ�  େଜ�ବିକ କାବନ� , ନି� � ଗଭୀରତା ମ�ିୃକା , 
ନି� �ଆ�ତ� ା, ଅନିୟମିତ ବଷା� , ମ�ିୃକା �ୟ ଏବଂ କମ ସାର  ବ�ବହାର  େଯାଗ ୁେଁଲାକ�ର କମ ଆୟ ଏବଂ କମ ୍
ଉ�ାଦନ ର କାରଣ େହାଇଥାଏ | ଏହ ି େ��େର ଅଣ-ପାର�ରିକ ଚାରା ଭାବେର ନାଗେଫଣୀ ବ�ବହାର 
ଉପେରା� �ତିବ�କକୁ ସମାଧାନ କେର | େତଣ ୁଏହ ିଅ�ଳେର ନାଗେଫଣୀ ର ସ�ାବ�ତା ଏବଂ ସାମଥ��  
ମଲୂ�ା�ନ କରିବା ଗରୁୁ�ପ�ୂ� | ବଷା� ଜଳ କୃଷି ଅ�ଳ  ଯାହାକି ଖରାପ ମ�ିୃକା, କମ ୍ଫସଲର ତୀ�ତା ଏବଂ କମ ୍
ଉ�ାଦନ ସହତି ଜଡିତ, ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ େନଇ ବିଭି� ଜମି ବ�ବହାର �ଣାଳୀେର ଅଣ ପାର�ରିକ ଚାରାକୁ 
େ�ା�ାହତି କରିବା ଏହ ିେ�� ପାଇ ଉଁପଯ�ୁ େହବ |

1.1  ଅଣ ପାର�ରିକ ଚାରା କ�ାହୀନ ନାଗ େଫଣୀ ଏବଂ ଏହାର ବ�ବହାର

କ�ାହୀନ ନାଗ େଫଣୀ ସାଧାରଣତଃ �ି�ି��� ପିୟର  ଭାବେର ଜଣାଶଣୁା | ଭାରତର ଶ�ୁ ଏବଂ ଅ�-� ଶ�ୁ ଅ�ଳେର 
ନାଗ େଫଣୀ ର ବି�ାର ଏବଂ ଉ�ାଦନ �ମତା େହତୁ �ାମା�ଳର ଗରିବ� ପାଇ ଁଏକ ଗରୁୁ�ପ�ୂ� ବିକ� ଫସଲ 
େହାଇପାେର | ଗରୁୁତର ଅବ�ୟ ଓ ଅନୁପଯ�ୁ ମ�ିୃକା ଯାହା ଅନ� ଫସଲ ପାଇ ଁଅନୁପଯ�ୁ,   େସଠାେର ନାଗ 
େଫଣୀ ଭଲ ଭାବେର ବ� ିପାର�ି ଏବଂ ଏହାର ଭୟ�ର ଶ�ୁ ଅବ�ାକୁ �ତିହତ କରିବାର �ମତା ଏବଂ ବି� ର 
ପରିେବଶ ପରିବ�ନ�  ର ମକୁାବିଲା କରିବା େର ସହାୟକ େହାଇ ଥାଏ | ଏହା ମଣଷି ଏବଂ ପଶପୁାଳନ େର ଅେନକ 
ଲାଭ �ଦାନ କେର | �ାନୀୟ ଭାବେର ଏହାକୁ କ�ାହୀନ ନାଗ େଫଣୀ କି�ା ଡା�ା େଥାହର କୁହାଯାଏ | ଯଦିଓ ଏହା 
େକ�ୀୟ ଏବଂ ଉ�ର ଆେମରିକାର ମରୁଭୂମିେର ଉ�� େହାଇଥଲ� ା, କି� ଏହ ିନି��� �ଜାତିଗଡିୁକ ବହୁ ପବୂର� ୁ  
ଗହୃୀତ େହାଇଆସଥୁେ� ଲ ଏବଂ ପଥୃବ� ୀର ଅେନକ ଶ�ୁ ଏବଂ ଅ�-� ଶ�ୁ ଅ�ଳେର ଏକ ଗରୁୁ�ପ�ୂ� ଫସଲ 
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ହସିାବେର �ହଣ କରା  ଯାଉଥଲ� ା |  କ�ାହୀନ ନାଗ େଫଣୀ ର  ବିଭି� ଅଂଶ େଲାକ�ର ବ�ବହାର େର ଆସିଥାଏ 
ଯଥା  ଫଳ, ପନିପରିବା, େଗାରୁ� ପାଇ ଚଁାରା ଏବଂ ବିଭି� ଶ�ି ପାଇ �ଁା� ଏ  ଉଡ, ସାବୁନ୍, ର�, ଆେଡସିଭ୍, ର� 
ଶକର� ା , �ସାଧନ ସାମ�ୀ େଯପରିକି ସାେ�ା, �ିମ ୍ଏବଂ ଶରୀରର େଲାସନ ଏବଂ ଅନ�ାନ� େରାଗର ଚିକି�ା ପାଇ ଁ
ଫାମା� ସ�ୁଟିକାଲ୍ ଉ�ାଦନ େର ବ�ବହାର କରାଯାଇପାରିବ| ଏହ ି ନାଗେଫଣୀକୁ ମରୁଭୂମି କରଣ କୁ ବ� 
କରିବାେର,  ପବନର �ତିବ�କ ଭାବେର ଏବଂ ପଶମୁାନ�ୁ ଜଳ କ�  ରୁ  ର�ା ପାଇ ଁ  ବ�ବହାର 
କରାଯାଇପାରିବ|  ନାଗେଫଣୀ  ଅ� ଏବଂ ଅନିୟମିତ ବଷା�  ସହତି ଉ� ତାପମା�ା େର ବ�ବିାେର ସ�ମ | ଏହ ି 
ଉ�ିଦଗଡିୁକର ସେତଜ ସମୟେର ଜଳ ପରିମାଣ 95 �ତିଶତ ପଯ�� � ରହଥିାଏ ଏବଂ ଅନୁସ�ାନରୁ ଜଣାପଡିଛି 
େଯ େଯେତେବେଳ ଏହା ପଶମୁାନ�ୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ଜଳ ଆବଶ�କତା 40 ରୁ 100 �ତିଶତକୁ �ାସ 
ପାଇଥାଏ | ଏହାର  ହଜମତା ଏବଂ ଉ� �ାଦତା େଯାଗ ଁୁପଶମୁାେନ ଖାଇବାକୁ ପସ� କର�ି| କା�ି�ର ପ�ାଡେର 
�ବୀଭୂତ େ�ତସାର , କ�ାଲସିୟମ,୍ େପାଟାସିୟମ ୍ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଧକ�  ଥାଏ, କି� ତ� ଏବଂ ଅେଶାଧତ�  
େ�ାଟିନ୍ (ସି. ପି.  5-10 �ତିଶତ) େର କମ ୍ଥାଏ | େତଣ ୁେଦ�ନ�ନି  େଗାରୁ� ଖାଦ� େର ନାଗେଫଣୀ ଅନ� ଫିଡ୍ 
ସହତି ମି�ଣ କରା ଯାଇଥାଏ |  େଗାରୁମାେନ �ତିଦିନ ୫୦ ରୁ ୭୦ କି�ା ସେତଜ ��ାେଡାଡ୍ ଏବଂ େମ�ା �ତିଦିନ 
୬ରୁ ୮ କି�ା ଖାଇପାର�ି | ��ାେଡାଡଗଡିୁକର ଶ�ି ବିଷୟବ� େହଉଛି 3,500 ରୁ 4,000 କିେଲା କ�ାେଲାରି �ତି ୁ
କିେଲା�ାମ (ଶ�ୁ ଅବ�ା)|

1.2  ବୁେ�ଲଖ� ଅ�ଳେର କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଚାଷ ର ସ�ାବନା

ଭାରତର େକ�ୀୟ ଅଂଶ ବୁେ�ଲଖ� ଅ�ଳକୁ େନଇ ଗଠତି, ଯାହା ଅନ� ଅ�ଳ ସହତି ତୁଳନା�କ ଭାବେର 
ବିବିଧତାପ�ୂ�,  ବଷା� ଜଳ ଆଧାରିତ, ବିପଦପ�ୂ�, ଅସରୁ�ିତ, ସାମାଜକି- ଆଥକ�  ଦୃ�ିରୁ ଭି�, ଜାତିଗତ ଭାବେର 
ଅନନ�, କୃଷି ଏବଂ ପଛୁଆ ଅଂଚଳ େର ଅ�ଭୂ��  | ସୀମିତ ଭୂତଳ ଜଳ ସ�ଳ, କଠନି ପଥରିୁଆ ଅ�ଳ, କମ ୍ବୃ�ିପାତ 
ସହତି  କମ ୍ �ାେଦ�ାଗିକ ବଜାର, ଭି�ିଭୂମି ଏବଂ କମ ୍ଉ�ାଦନ �ମତା ଅ�ଳ ଅେଟ | ଫସଲ ଉ�ାଦନ, 
ପଶପୁାଳନ ଏବଂ ଚାଷ   କାମ ପାଇ ଁ  �ାନା�ରଣ �ାମା�ଳର ଆୟର 90% ରୁ ଅଧକ�  �ଦାନ କରିଥାଏ; ଫସଲ 
ଅବଶ�ିାଂଶ ବୁେ�ଲଖ� ଅ�ଳେର 67% ପଶ ୁଚାରା େଯାଗାଇଥାଏ | ଜଳବାୟୁ �ିତିର ବ�ାପକ ପରିବ�ନ� , 
ବାର�ାର ମରୁଡ଼ି, ଜ�ଲ ଅ�ଳେର ଅବନତି ଘଟାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥ �ପାଇ ଭୂଁତଳ ଜଳ �ମଶଃ �ାସ େହଉଥବ� ା ର 
େଦଖା ଯାଉଛି | ଏହ ି ଅ�ଳ େର ଜନସଂଖ�ା ମଖୁ�ତଃ �ାମା�ଳ  େର ବସବାସ କର�ି ଏବଂ କୃଷି ବୃ�ି 
�ମିକମାନ�ର �ାଥମିକ ବ�ବସାୟ ଅେଟ | �ତିକୂଳ ପରିେବଶ ପରି�ିତି ଏବଂ ଅଥନ� ୀତିକ କାଯ�� କଳାପର ମି�ଣ 
ଯାହା ଉ�ାଦନକାରୀ �ଣାଳୀ େର ସବଦ� ା  �କୃତି ଉପେର ନିଭର� ଶୀଳ, ଅନୁକୂଳ ପାଣପିାଗ ଅବ�ା ପାଇ ଁଅତ�� 
ଅସରୁ�ିତ ଅେଟ | ଅଧକ� �, େକ�ୀୟ ଭାରତର ବୁେ�ଲଖ� ଅ�ଳର ମ�ିୃକାଗଡ଼ିୁକ କଠନି େଟ�ଚର, ଅ�ାୟୀ, 
କମ ୍ଜଳ ଧାରଣ ଶ�ି ଏବଂ େଜ�ବିକ ଅ�ାରକା�ର�  ଅଭାବ ଏବଂ ଉ�  କଠନି ପଥରିୁଆ ଅ�ଳ େର  ବଷର�  ଏକ 
�ମଖୁ ଅଂଶ (ଅେ��ାବର ରୁ ଜନ୍ୁ) ପାଇ ଁଗରୁୁତର ଆ�ତ� ା ଚାପର ସମମ୍ଖୁନ�  େହାଇ ଥାଏ | ବଷା� ଜଳ ବୁେ�ଲଖ� 
ଅ�ଳେର (ମ� ଭାରତ) କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀର �ଚାର ଏବଂ �ସାର କରିବାର ମଳୂ ଉେ�ଶ� ଥଲ� ା, ଏହାକୁ 
ବିକ� ଉ� ଭାବେର ଏହାର ସାମଥ�� କୁ ଉପେଯାଗ କରିବା | ସାଧାରଣତଃ , ଏହ ି�ଜାତିଗଡିୁକ କୃଷି େ��କୁ ମାନବ 
ଏବଂ ପଶ ୁଆ�ମଣରୁ ର�ା କରିବା ପାଇ ଁଜୀବ� ବାଡ଼ ଭାବେର ବ�ବହୃତ ହୁଏ | େତଣ,ୁ ଭାରତେର ଏକ ଫସଲ 
ଭାବେର କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ କୁ େ�ା�ାହତି କରିବାର ଅେନକ ସେୁଯାଗ ଅଛି |
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1.3  ଓଡିଶା ର ପାହାଡ଼ିଆ  ଏବଂ ଅବ�ୟ େହଉଥବ� ା  ଜମି େର ଚାଷୀ� ର ଖାଦ� ଏବଂ ପ�ିୁକର ସରୁ�ା 
ପାଇ କଁ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଚାଷ ର ଗରୁୁ� ଏବଂ ଆବଶ�କତା 

o oଓଡ଼ିଶା ରାଜ� ଭାରତର ପବୂ � ଅ�ଳ େର  ଥବ� ା ଉପ �ା�ୀୟ େ��େର ଏବଂ 17  52' ଏବଂ  22  45' ଉ�ର  
o  oଅ�ାଂଶ ଏବଂ81  45' ଏବଂ 87  50' ପବୂ � �ାଘିମାେର ଅବ�ିତ | ଏହାର ଉ�ର-ପବୂେ� ର ପ�ିମବ�, ଉ�ରେର 

ଝାରଖ�, ପ�ିମେର ଛତିଶଗଡ, ଦ�ିଣେର ଆ��େଦଶ ଏବଂ ପବୂେ� ର ବେ�ାପ ସାଗର ଅଛି। 15.571 ନିୟୁତ 
େହ��ର େଭୗେଗାଳିକ େ�� ମ�ରୁ 37.33% (5.813 ନିୟୁତ େହ��ର) ଜ�ଲ ଅଧୀନେର ଏବଂ 39.69% (6.180 
ନିୟୁତ େହ��ର) ଚାଷ ଜମିେର ଅଛି | ବାକି 22.98% ବିଭି� ଗଛ , �ାୟୀ ଚାରଣଭୂମି,  ଅଣ କୃଷି ବ�ବହାରେର 
ବ�ବହୃତ ଜମି, ବ��ା ଏବଂ ଅଣସଂର�ିତ ଜମି ଏବଂ ଅନ�ାନ� ଜମିେର ଅଛି | ଚରିବା ପାଇ ଁଉପଲ� େ�� 
େହଉଛି 0.494 ନିୟୁତ େହ��ର, ଯାହା ରାଜ�ର େମାଟ  େଭୗେଗାଳିକ େ��ର 3.17% ଅେଟ (ଓଡିଶା କୃଷି 
ପରିସଂଖ�ାନ, 2013-14) |

ରାଜ� େର େମାଟ 17.53 ଲ� େହ��ର ପତିତ ଜମି ରହଛିି ଏବଂଏଥେ� ର  �ତି  ବଷ � 1.95 ଲ� େହ��ର େଯାଗ 
େହଉଛି । ଜଳବାୟୁ ପରିବ�ନ� ର �ଭାବ େଯାଗ ଁୁଜମିର ଅବ�ୟ ବୃ�ି ପାଇଥାଏ ଏବଂ କୃଷି ଉ�ାଦନ, ଜଳର 
ଗଣୁବ�ା, େଜ�ବ  ବିବିଧତା, ମନୁଷ� ଏବଂ ପଶମୁାନ�ର ଜୀବନ ଏବଂ ଅବ�ା �ତି ବିପଦ ସ�ିୃ କେର | ଜନ୍ୁ 2019 
େର �କାଶତି ଓଡିଶାର ଅଥେ� ନ�ତିକ  ସେଭର� ୁ  ଜଣାପଡିଛି େଯ ବା�ବିକ ଚାଷ ପାଇ ବୁଁଣା ଯାଇଥବ� ା  େ�� 2007-
08 େର 36.12% ରୁ 2017-18 େର 34.4% କୁ �ାସ ପାଇଛି। 2018 ମସିହାେର, 31.3 ନିୟୁତ ଟନ୍ ସବୁଜ ଚାରା 
ଚାଷ ର ଚାହଦିା ଥବ� ା େବେଳ େକବଳ 18.8 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଉପଲ� େହାଇଛି ଏବଂ ଶଖୁଲ� ା ଚାରା େଯାଗାଣ େର 
ଓଡିଶାର ଚାହଦିା ମା� 53.3% ପରୂଣ େହାଇଛି | 

ଓଡ଼ିଶା ର  90% ରୁ ଅଧକ�  କୃଷକ ପରିବାର  ଗରିବ ଏବଂ 90-95% ରୁ ଅଧକ�  ପଶପୁାଳନ କର�ି|  େସମାନ�ର 
ସଅଳ କିସମ ଧାନକୁ ଚାରା ଫସଲ ଚାଷ ପାଇ ଁଉ�ଗ � କରିପାରିେବ ନାହ,ି ଁକାରଣ ଖାଦ� ଶସ� ଉ�ାଦନ କରିବା 
େସମାନ�ର �ାଥମିକତା ଅେଟ | ଉପଯ�ୁ ଚାରା ଫସଲ ଚାଷ ପାଇ ଁଆବଶ�କ ଭଲ ଗଣୁା�କ ମ�ି ପରି ଜଟିଳ 
ନିେବଶ ଗଡିୁକର ଉପଲ�ତା ଅନ� ଏକ ସମସ�ା | େମାଟ ଚାଷ ଜମିର େକବଳ 4.45% ଚାରା ଉ�ାଦନ ପାଇ ଁ
ବ�ବହୃତ ହୁଏ | େତଣ ୁଚାରା ଉ�ାଦନ ପାଇ ଚଁାଷ ଜମିର ଶତକଡ଼ା 10 ଭାଗରୁ କମ ୍ନେହବା ପାଇ ଜଁମି ବ�ବହାର 
ରଣନୀତିର ପନୁଃ  ଭାବନା ର ଆବଶ�କତା ଅଛି | �ାୟୀ ଚାରଣଭୂମି ଏବଂ ଅନ�ାନ� ଚରିବା ଉ� ମ� ଓଡିଶାର 
ସମଦୁାୟ  େଭୗେଗାଳିକ େ��ର �ାୟ 3.4% ଅେଟ | ଯଦିଓ ଏହ ିଜମିଗଡିୁକ େଗାରୁ, େମ�ା  ଓ େଛଳି� ଚରାଇବା 
ପାଇ ଁଉଦି� କି� ଏହ ିସାଧାରଣ ସ��ି ଏବଂ ସ�ଦାୟର ଜମି ଯାହା ସବସ� ାଧାରଣ ଅଧୀନ େର ଅଛି ତାହା ମ� 
�ାସ ପାଇଛି |�

ଏକ ଚାରା ଫସଲ ଭାବେର କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ  ସବୁଜ ଚାରା ର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ବିେଶଷତଃ  �ୀ� �
ମାସେର େଯେତେବେଳ ଉ� ତାପମା�ା, ଖାଦ� ଏବଂ ଜଳ ଅଭାବ େଦଶର ଅେନକ �ାନେର ପଶମୁାନ� ଖାଦ� 
ସରୁ�ା �ତି ବିପଦ ସ�ିୃ କରିଥାଏ | କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ  (Opuntia cus-indica (L.) Mill) ର ସ�ାବନା 
ଭାରତର ଅବ�ୟ େହାଇଥବ� ା ଜମିେର ବଢ଼ଥବ� ା  ସବୁଜ ଚାରା, ଭାରତର ବହୁ ଅଂଶ ସେମତ ଅେନକ ଶଖୁଲ� ା ୁ
ଜମିେର କଠନି କୃଷି-ଜଳବାୟୁ ପରି�ିତିେର  େଯଉଠଁାେର ଅନ� େକୗଣସି  ଫସଲ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହ ଁି  େସଠାେର 
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ହସିାବେର �ହଣ କରା  ଯାଉଥଲ� ା |  କ�ାହୀନ ନାଗ େଫଣୀ ର  ବିଭି� ଅଂଶ େଲାକ�ର ବ�ବହାର େର ଆସିଥାଏ 
ଯଥା  ଫଳ, ପନିପରିବା, େଗାରୁ� ପାଇ ଚଁାରା ଏବଂ ବିଭି� ଶ�ି ପାଇ �ଁା� ଏ  ଉଡ, ସାବୁନ୍, ର�, ଆେଡସିଭ୍, ର� 
ଶକର� ା , �ସାଧନ ସାମ�ୀ େଯପରିକି ସାେ�ା, �ିମ ୍ଏବଂ ଶରୀରର େଲାସନ ଏବଂ ଅନ�ାନ� େରାଗର ଚିକି�ା ପାଇ ଁ
ଫାମା� ସ�ୁଟିକାଲ୍ ଉ�ାଦନ େର ବ�ବହାର କରାଯାଇପାରିବ| ଏହ ି ନାଗେଫଣୀକୁ ମରୁଭୂମି କରଣ କୁ ବ� 
କରିବାେର,  ପବନର �ତିବ�କ ଭାବେର ଏବଂ ପଶମୁାନ�ୁ ଜଳ କ�  ରୁ  ର�ା ପାଇ ଁ  ବ�ବହାର 
କରାଯାଇପାରିବ|  ନାଗେଫଣୀ  ଅ� ଏବଂ ଅନିୟମିତ ବଷା�  ସହତି ଉ� ତାପମା�ା େର ବ�ବିାେର ସ�ମ | ଏହ ି 
ଉ�ିଦଗଡିୁକର ସେତଜ ସମୟେର ଜଳ ପରିମାଣ 95 �ତିଶତ ପଯ�� � ରହଥିାଏ ଏବଂ ଅନୁସ�ାନରୁ ଜଣାପଡିଛି 
େଯ େଯେତେବେଳ ଏହା ପଶମୁାନ�ୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ଜଳ ଆବଶ�କତା 40 ରୁ 100 �ତିଶତକୁ �ାସ 
ପାଇଥାଏ | ଏହାର  ହଜମତା ଏବଂ ଉ� �ାଦତା େଯାଗ ଁୁପଶମୁାେନ ଖାଇବାକୁ ପସ� କର�ି| କା�ି�ର ପ�ାଡେର 
�ବୀଭୂତ େ�ତସାର , କ�ାଲସିୟମ,୍ େପାଟାସିୟମ ୍ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଧକ�  ଥାଏ, କି� ତ� ଏବଂ ଅେଶାଧତ�  
େ�ାଟିନ୍ (ସି. ପି.  5-10 �ତିଶତ) େର କମ ୍ଥାଏ | େତଣ ୁେଦ�ନ�ନି  େଗାରୁ� ଖାଦ� େର ନାଗେଫଣୀ ଅନ� ଫିଡ୍ 
ସହତି ମି�ଣ କରା ଯାଇଥାଏ |  େଗାରୁମାେନ �ତିଦିନ ୫୦ ରୁ ୭୦ କି�ା ସେତଜ ��ାେଡାଡ୍ ଏବଂ େମ�ା �ତିଦିନ 
୬ରୁ ୮ କି�ା ଖାଇପାର�ି | ��ାେଡାଡଗଡିୁକର ଶ�ି ବିଷୟବ� େହଉଛି 3,500 ରୁ 4,000 କିେଲା କ�ାେଲାରି �ତି ୁ
କିେଲା�ାମ (ଶ�ୁ ଅବ�ା)|

1.2  ବୁେ�ଲଖ� ଅ�ଳେର କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଚାଷ ର ସ�ାବନା

ଭାରତର େକ�ୀୟ ଅଂଶ ବୁେ�ଲଖ� ଅ�ଳକୁ େନଇ ଗଠତି, ଯାହା ଅନ� ଅ�ଳ ସହତି ତୁଳନା�କ ଭାବେର 
ବିବିଧତାପ�ୂ�,  ବଷା� ଜଳ ଆଧାରିତ, ବିପଦପ�ୂ�, ଅସରୁ�ିତ, ସାମାଜକି- ଆଥକ�  ଦୃ�ିରୁ ଭି�, ଜାତିଗତ ଭାବେର 
ଅନନ�, କୃଷି ଏବଂ ପଛୁଆ ଅଂଚଳ େର ଅ�ଭୂ��  | ସୀମିତ ଭୂତଳ ଜଳ ସ�ଳ, କଠନି ପଥରିୁଆ ଅ�ଳ, କମ ୍ବୃ�ିପାତ 
ସହତି  କମ ୍ �ାେଦ�ାଗିକ ବଜାର, ଭି�ିଭୂମି ଏବଂ କମ ୍ଉ�ାଦନ �ମତା ଅ�ଳ ଅେଟ | ଫସଲ ଉ�ାଦନ, 
ପଶପୁାଳନ ଏବଂ ଚାଷ   କାମ ପାଇ ଁ  �ାନା�ରଣ �ାମା�ଳର ଆୟର 90% ରୁ ଅଧକ�  �ଦାନ କରିଥାଏ; ଫସଲ 
ଅବଶ�ିାଂଶ ବୁେ�ଲଖ� ଅ�ଳେର 67% ପଶ ୁଚାରା େଯାଗାଇଥାଏ | ଜଳବାୟୁ �ିତିର ବ�ାପକ ପରିବ�ନ� , 
ବାର�ାର ମରୁଡ଼ି, ଜ�ଲ ଅ�ଳେର ଅବନତି ଘଟାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥ �ପାଇ ଭୂଁତଳ ଜଳ �ମଶଃ �ାସ େହଉଥବ� ା ର 
େଦଖା ଯାଉଛି | ଏହ ି ଅ�ଳ େର ଜନସଂଖ�ା ମଖୁ�ତଃ �ାମା�ଳ  େର ବସବାସ କର�ି ଏବଂ କୃଷି ବୃ�ି 
�ମିକମାନ�ର �ାଥମିକ ବ�ବସାୟ ଅେଟ | �ତିକୂଳ ପରିେବଶ ପରି�ିତି ଏବଂ ଅଥନ� ୀତିକ କାଯ�� କଳାପର ମି�ଣ 
ଯାହା ଉ�ାଦନକାରୀ �ଣାଳୀ େର ସବଦ� ା  �କୃତି ଉପେର ନିଭର� ଶୀଳ, ଅନୁକୂଳ ପାଣପିାଗ ଅବ�ା ପାଇ ଁଅତ�� 
ଅସରୁ�ିତ ଅେଟ | ଅଧକ� �, େକ�ୀୟ ଭାରତର ବୁେ�ଲଖ� ଅ�ଳର ମ�ିୃକାଗଡ଼ିୁକ କଠନି େଟ�ଚର, ଅ�ାୟୀ, 
କମ ୍ଜଳ ଧାରଣ ଶ�ି ଏବଂ େଜ�ବିକ ଅ�ାରକା�ର�  ଅଭାବ ଏବଂ ଉ�  କଠନି ପଥରିୁଆ ଅ�ଳ େର  ବଷର�  ଏକ 
�ମଖୁ ଅଂଶ (ଅେ��ାବର ରୁ ଜନ୍ୁ) ପାଇ ଁଗରୁୁତର ଆ�ତ� ା ଚାପର ସମମ୍ଖୁନ�  େହାଇ ଥାଏ | ବଷା� ଜଳ ବୁେ�ଲଖ� 
ଅ�ଳେର (ମ� ଭାରତ) କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀର �ଚାର ଏବଂ �ସାର କରିବାର ମଳୂ ଉେ�ଶ� ଥଲ� ା, ଏହାକୁ 
ବିକ� ଉ� ଭାବେର ଏହାର ସାମଥ�� କୁ ଉପେଯାଗ କରିବା | ସାଧାରଣତଃ , ଏହ ି�ଜାତିଗଡିୁକ କୃଷି େ��କୁ ମାନବ 
ଏବଂ ପଶ ୁଆ�ମଣରୁ ର�ା କରିବା ପାଇ ଁଜୀବ� ବାଡ଼ ଭାବେର ବ�ବହୃତ ହୁଏ | େତଣ,ୁ ଭାରତେର ଏକ ଫସଲ 
ଭାବେର କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ କୁ େ�ା�ାହତି କରିବାର ଅେନକ ସେୁଯାଗ ଅଛି |
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1.3  ଓଡିଶା ର ପାହାଡ଼ିଆ  ଏବଂ ଅବ�ୟ େହଉଥବ� ା  ଜମି େର ଚାଷୀ� ର ଖାଦ� ଏବଂ ପ�ିୁକର ସରୁ�ା 
ପାଇ କଁ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଚାଷ ର ଗରୁୁ� ଏବଂ ଆବଶ�କତା 

o oଓଡ଼ିଶା ରାଜ� ଭାରତର ପବୂ � ଅ�ଳ େର  ଥବ� ା ଉପ �ା�ୀୟ େ��େର ଏବଂ 17  52' ଏବଂ  22  45' ଉ�ର  
o  oଅ�ାଂଶ ଏବଂ81  45' ଏବଂ 87  50' ପବୂ � �ାଘିମାେର ଅବ�ିତ | ଏହାର ଉ�ର-ପବୂେ� ର ପ�ିମବ�, ଉ�ରେର 

ଝାରଖ�, ପ�ିମେର ଛତିଶଗଡ, ଦ�ିଣେର ଆ��େଦଶ ଏବଂ ପବୂେ� ର ବେ�ାପ ସାଗର ଅଛି। 15.571 ନିୟୁତ 
େହ��ର େଭୗେଗାଳିକ େ�� ମ�ରୁ 37.33% (5.813 ନିୟୁତ େହ��ର) ଜ�ଲ ଅଧୀନେର ଏବଂ 39.69% (6.180 
ନିୟୁତ େହ��ର) ଚାଷ ଜମିେର ଅଛି | ବାକି 22.98% ବିଭି� ଗଛ , �ାୟୀ ଚାରଣଭୂମି,  ଅଣ କୃଷି ବ�ବହାରେର 
ବ�ବହୃତ ଜମି, ବ��ା ଏବଂ ଅଣସଂର�ିତ ଜମି ଏବଂ ଅନ�ାନ� ଜମିେର ଅଛି | ଚରିବା ପାଇ ଁଉପଲ� େ�� 
େହଉଛି 0.494 ନିୟୁତ େହ��ର, ଯାହା ରାଜ�ର େମାଟ  େଭୗେଗାଳିକ େ��ର 3.17% ଅେଟ (ଓଡିଶା କୃଷି 
ପରିସଂଖ�ାନ, 2013-14) |

ରାଜ� େର େମାଟ 17.53 ଲ� େହ��ର ପତିତ ଜମି ରହଛିି ଏବଂଏଥେ� ର  �ତି  ବଷ � 1.95 ଲ� େହ��ର େଯାଗ 
େହଉଛି । ଜଳବାୟୁ ପରିବ�ନ� ର �ଭାବ େଯାଗ ଁୁଜମିର ଅବ�ୟ ବୃ�ି ପାଇଥାଏ ଏବଂ କୃଷି ଉ�ାଦନ, ଜଳର 
ଗଣୁବ�ା, େଜ�ବ  ବିବିଧତା, ମନୁଷ� ଏବଂ ପଶମୁାନ�ର ଜୀବନ ଏବଂ ଅବ�ା �ତି ବିପଦ ସ�ିୃ କେର | ଜନ୍ୁ 2019 
େର �କାଶତି ଓଡିଶାର ଅଥେ� ନ�ତିକ  ସେଭର� ୁ  ଜଣାପଡିଛି େଯ ବା�ବିକ ଚାଷ ପାଇ ବୁଁଣା ଯାଇଥବ� ା  େ�� 2007-
08 େର 36.12% ରୁ 2017-18 େର 34.4% କୁ �ାସ ପାଇଛି। 2018 ମସିହାେର, 31.3 ନିୟୁତ ଟନ୍ ସବୁଜ ଚାରା 
ଚାଷ ର ଚାହଦିା ଥବ� ା େବେଳ େକବଳ 18.8 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଉପଲ� େହାଇଛି ଏବଂ ଶଖୁଲ� ା ଚାରା େଯାଗାଣ େର 
ଓଡିଶାର ଚାହଦିା ମା� 53.3% ପରୂଣ େହାଇଛି | 

ଓଡ଼ିଶା ର  90% ରୁ ଅଧକ�  କୃଷକ ପରିବାର  ଗରିବ ଏବଂ 90-95% ରୁ ଅଧକ�  ପଶପୁାଳନ କର�ି|  େସମାନ�ର 
ସଅଳ କିସମ ଧାନକୁ ଚାରା ଫସଲ ଚାଷ ପାଇ ଁଉ�ଗ � କରିପାରିେବ ନାହ,ି ଁକାରଣ ଖାଦ� ଶସ� ଉ�ାଦନ କରିବା 
େସମାନ�ର �ାଥମିକତା ଅେଟ | ଉପଯ�ୁ ଚାରା ଫସଲ ଚାଷ ପାଇ ଁଆବଶ�କ ଭଲ ଗଣୁା�କ ମ�ି ପରି ଜଟିଳ 
ନିେବଶ ଗଡିୁକର ଉପଲ�ତା ଅନ� ଏକ ସମସ�ା | େମାଟ ଚାଷ ଜମିର େକବଳ 4.45% ଚାରା ଉ�ାଦନ ପାଇ ଁ
ବ�ବହୃତ ହୁଏ | େତଣ ୁଚାରା ଉ�ାଦନ ପାଇ ଚଁାଷ ଜମିର ଶତକଡ଼ା 10 ଭାଗରୁ କମ ୍ନେହବା ପାଇ ଜଁମି ବ�ବହାର 
ରଣନୀତିର ପନୁଃ  ଭାବନା ର ଆବଶ�କତା ଅଛି | �ାୟୀ ଚାରଣଭୂମି ଏବଂ ଅନ�ାନ� ଚରିବା ଉ� ମ� ଓଡିଶାର 
ସମଦୁାୟ  େଭୗେଗାଳିକ େ��ର �ାୟ 3.4% ଅେଟ | ଯଦିଓ ଏହ ିଜମିଗଡିୁକ େଗାରୁ, େମ�ା  ଓ େଛଳି� ଚରାଇବା 
ପାଇ ଁଉଦି� କି� ଏହ ିସାଧାରଣ ସ��ି ଏବଂ ସ�ଦାୟର ଜମି ଯାହା ସବସ� ାଧାରଣ ଅଧୀନ େର ଅଛି ତାହା ମ� 
�ାସ ପାଇଛି |�

ଏକ ଚାରା ଫସଲ ଭାବେର କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ  ସବୁଜ ଚାରା ର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ବିେଶଷତଃ  �ୀ� �
ମାସେର େଯେତେବେଳ ଉ� ତାପମା�ା, ଖାଦ� ଏବଂ ଜଳ ଅଭାବ େଦଶର ଅେନକ �ାନେର ପଶମୁାନ� ଖାଦ� 
ସରୁ�ା �ତି ବିପଦ ସ�ିୃ କରିଥାଏ | କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ  (Opuntia cus-indica (L.) Mill) ର ସ�ାବନା 
ଭାରତର ଅବ�ୟ େହାଇଥବ� ା ଜମିେର ବଢ଼ଥବ� ା  ସବୁଜ ଚାରା, ଭାରତର ବହୁ ଅଂଶ ସେମତ ଅେନକ ଶଖୁଲ� ା ୁ
ଜମିେର କଠନି କୃଷି-ଜଳବାୟୁ ପରି�ିତିେର  େଯଉଠଁାେର ଅନ� େକୗଣସି  ଫସଲ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହ ଁି  େସଠାେର 
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ଅଧକ�  ଖାପ ଖଆୁଇବା ଗଣୁ �ଦଶନ�  କରି ବୃ�ି ପାଇଥାଏ | ଅବ�ୟ େହାଇଥବ� ା ଜମିେର ମ�ିୃକା �ୟକୁ େରାକିବା 
ପାଇ ଏଁହା ମ� ଏକ �ଭାବଶାଳୀ ବିକ� େଯଉଠଁାେର ଅନ� େକୗଣସି ବୃ� ବ� ିନଥାଏ | କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ ର  
��ାେଡାଡ୍ ଏବଂ ଫଳଗଡ଼ିୁକେର ମାନବ ଖାଦ� ଏବଂ ଔଷଧୟ�  ମଲୂ� ରହଛିି | ଏଥର� ୁ  ଅେନକ �ା�� ଏବଂ େସୗ�ଯ��  
ସାମ�ୀ ମ� ବିକଶତି େହାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଚୀନ୍, େମ�ିେକା ଏବଂ ଇଟାଲୀ େଦଶ େର ଏକ ଶ�ି �ରେର 
କାଯ�� କାରୀ େହଉଛି | ଏହ ିପ�ୃଭ� ୂ ମି ସହତି, ଇକାରଡ଼ା, ଭାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ , 
ଭାରତୀୟ କୃଷି ଅନୁସ�ାନ ପରିଷଦ (ICAR), କୃଷି ମ�ଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଓଡିଶା ସରକାର (ମ�ିୃକା 
ସଂର�ଣ ଏବଂ ଜଳେସଚନ ନିେ�ଶ� ାଳୟ) � ସହେଯାଗେର (କୃଷି ବିକାଶ ଏବଂ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ବିଭାଗ) 
ପାହାଡ଼ିଆ ଏବଂ ପତିତ/ ଅବ�ୟ ଭୂମି େର  ଚାଷ ଏବଂ  ଚାରା ଉ�ାଦନ ବୃ�ି ପାଇ ଁହାତ ମିଳାଇଥେ� ଲ | ଗରିବ 
ପଶପୁାଳକ� ଜୀବିକା ବୃ�ି ପାଇ ଁମରୁଡ଼ି �ତିେରାଧକ କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ,  ଏକ ଫିଡ୍ ର ଉ� | େତଣ,ୁ ବିଭି� 
ଗେବଷଣା ଏବଂ ବିଭି�  ଏେଜ�ଗି� ଡିୁକର ସହେଯାଗେର  ପତିତ ଏବଂ ଅବ�ୟ େହାଇଥବ� ା ଜମି େର େଖସାରି 
ଏବଂ କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ େ�ା�ାହତି କରିବାକୁ ଏକ ପଦେ�ପ ନିଆଯାଇଛି | 6 ଟି ଆଦିବାସୀ ଜ�ିା (ରାୟଗଡା, 
ବାେଲ�ର , ମୟୂରଭ�, କଳାହା�ି, ବଲା�ୀର ଏବଂ େକାରାପଟୁ) େର ଚାଲିଥବ� ା ଇକାରଡ଼ା - ରା��ୀୟ କୃଷି ବିକାଶ 
େଯାଜନା ଓଡିଶା କାଯ�� �ମକୁ ଭା.କୃ.ଅନୁ.ପ. -ଭାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ 1.5 ଲ� 
ବୃ�େରାପଣ ସାମ�ୀ (��ାେଡାଡ୍) �ଦାନ କରିଛି | ବ��ା ଜମି ଚାଷ ପାଇ ଁକୃଷକମାନ�ୁ ବୃ�େରାପଣ ସାମ�ୀ 
(��ାେଡାଡ୍), କୀଟନାଶକ, ଯା�ିକ ସହାୟତା ଏବଂ କୃଷି ଉପକରଣ େଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି | କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ 
ଜମିର ଅବ�ୟ, ମ�ିୃକା �ୟ ଏବଂ ମରୁଭୂମି କରଣ କୁ େରାକିବା ସହତି ପଶପୁାଳନ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାମାନ� ଖାଇବା 
ପାଇ ବଁ�ବହୃତ େହାଇପାରିବ |

1.4  ପଶ ୁଫିଡ୍ ଭାବେର ନାଗେଫଣୀ 

କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକର ପ�ିୁକର ଗଣୁ ଉ�ିଦ �କାର (�ଜାତି, କିସମ), ��ାେଡାଡ୍ ବୟସ, ଋତୁ, 
ଏବଂ େ�� ର ଅବ�ା ଉପେର ନିଭର�  କେର (ଯଥା, ମ�ିୃକାର �କାର, ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ବଢୁ ଥବ� ା ଅବ�ା) | କା�ି� 
��ାେଡାଡଗଡିୁକ ଏକ ଅସ�ଳିତ ଫିଡ୍ ପ�ିୁକର  କି� ଶ�ି ଏବଂ ଜଳର ଉ� | ��ାେଡାଡ୍ େର ଅେଶାଧତ�  େ�ାଟିନ୍, 
ତ�, ଫସଫରସ ୍ଏବଂ େସାଡିଅମ କମ ୍ଥାଏ | େତଣ,ୁ କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ େର ଥବ� ା ଖାଦ� ଗଣୁ ଗଡିୁକ ଉପଯ�ୁ 
ପ�ିୁକର ଖାଦ� �ାରା ସ�ଳିତ େହବା ଉଚିତ | ଏକ ସେତଜ ଓଜନ ଭି�ିେର ଜଳର ପରିମାଣ ହାରାହାରି 90% | 
ମଖୁ�ତଃ ଅଧକ�  କ�ାଲସିୟମ ୍(Ca) ପଦାଥ � େହତୁ ��ାେଡାଡଗଡିୁକର ପାଉଶଁ ଅଧକ�  | ଅେଶାଧତ�  େ�ାଟିନ୍ �ାୟତଃ 
କମ ୍(5-10%) କି� ଶଖୁଲ� ା ଓଜନର 15% ପଯ�� � େହାଇପାେର | ତ� ବିଷୟବ� ମ� ଅେପ�ାକୃତ କମ,୍ ଶଖୁଲ� ା ୁ
ଓଜନର �ାୟ 10% | କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ  ର ବିଭି� �ଜାତି ଯାହା ପଶମୁାନ�ୁ ଖାଇବାକୁ େଦବାେର ବ�ବହୃତ 
ହୁଏ, ଏହା ରୁଚିକର   ଏବଂ ଶ�ା େର ଚାଷ କରିେହବ   ଏବଂ ଏହା ଦୀଘ � ଦିନର ମରୁଡ଼ିକୁ ସହ� କରିବାେର ସ�ମ | 
ଏହପିରି େବ�ଶ�ି ଗଡିୁକ ପଶମୁାନ� ପାଇ ଏଁକ ସ�ାବ� ଗରୁୁ�ପ�ୂ� ଫିଡ୍ ସ�ିେ� ମ� କରିଥାଏ, ବିେଶଷତଃ  ମରୁଡ଼ି 
ସମୟେର ଏବଂ �� ଫିଡ୍ ଉପଲ�ତାର ତୁଳନାେର | ��ାେଡାଡଗଡିୁକ  ନାଗେଫଣୀ ର େଜ�ବ ବ�� ର ଅଧକ� ାଂଶ ୁ
ଅଂଶ ଗଠନ କର�ି ଏବଂ ଏହାକୁ ପଶମୁାନ�ୁ ତାଜା ଚାରା ପରି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇପାେର କି�ା  ସାଇେଲଜ (ଚାରା 
ଆଚାର) ଭାବେର ଗ�ିତ କରାଯାଇପାେର | ପଶମୁାେନ ବହୁ ପରିମାଣର ��ାେଡାଡ୍ ଖାଇପାର�ି | ଉଦାହରଣ 
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�ରୂପ, େଗାରୁମାେନ �ତିଦିନ 50 ରୁ 70 କିେଲା�ାମ ତାଜା ��ାେଡାଡ୍ ଏବଂ େମ�ା 6 ରୁ 8 କିେଲା�ାମ ଖାଇପାର�ି | 
��ାେଡାଡ୍ ବ�ବହାର ପଶ�ୁ ହଜମ ��ିୟା େର ଏକ ମଦୁୃ େରଚକ �ଭାବ ପକାଇପାେର| େଯେତେବେଳ ��ାେଡାଡ 
ଗଡିୁକ ଶଖୁଲ� ା ପଦାଥର�  60% ରୁ ଅଧକ�  ଅଂଶ ଗଠନ କରିଥାଏ, େସେତେବେଳ  ଫାଇ�ସ ୍ଫିଡ୍ ସହତି ନଡ଼ା କି�ା 
ଘାସ ସ�ିେ� ମ� କେଲ ଏହପିରି ମଦୁୃ େରଚକ �ଭାବକୁ �ାସ କରିହୁଏ | ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକର ଶ�ି ପରିମାଣ େହଉଛି 
3,500 ରୁ 4,000 kcal / kg ଶଖୁଲ� ା ପଦାଥ,�  ଯାହାର ଅଧାରୁ ଅଧକ�  ହଜମ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ମଖୁ�ତଃ 
କାେବା� ହାଇେ�ଟରୁ  ଆସିଥାଏ |

ଶ�ୁ ଏବଂ ଅ�ନ� ିମ�ତ ଅ�ଳେର,େକବଳ ଶସ� ଫସଲର ଅବଶ�ିାଂଶ ଏବଂ �ାକୃତିକ ଚାରଣଭୂମି ପ�ିୁକର 
ଆବଶ�କତା ପରୂଣ କରିପାେର ନାହ ି|ଁ ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକ ଖାଇବାକୁ େଦେଲ  େମ�ା ଏବଂେଛଳି କମ ଖ� � େର ପାଳି 
େହବ| ଉଦାହରଣ �ରୂପ, େଯେତେବେଳ େମ�ା ମାନ�ର ଖାଦ� ��ାେଡାଡ୍ େକକ୍ ସହତି ସ�ିେ� ମ� ହୁଏ, 
େସେତେବେଳ େଦ�ନିକ ଓଜନ ବୃ�ି �ାୟ 50% ବୃ�ି ହୁଏ (େଦ�ନିକ ହାରାହାରି 145 �ାମ ବୃ�ି) | େଯେତେବେଳ 
��ାେଡାଡ ଗଡିୁକ ଏକ େ�ାଟିନ୍ ସମ�ୃ ଫିଡ�ଫ୍ ସହତି ମି�ଣ  ହୁଏ, େସମାେନ ବାଲ� ଶସ� କି�ା ମକା ସାଇେଲଜ କୁ 
େମ�ାଏବଂ େଗାରୁ� େଦ�ନିକ ଓଜନ ବୃ�ି ଉପେର �ଭାବ ନ େଦଇ ବଦଳାଇ ପାର�ି | ଜଳ ଅଭାବ  ଫିଡ୍ �ହଣ 
ଏବଂ ହଜମ �ାସ କରିପାେର ଏବଂ େସଥପ� ାଇ େଁମ�ା ଓ େଛଳିର ଓଜନ ବୃ�ି ଉପେର �ଭାବ ପକାଇଥାଏ | େତଣ,ୁ 
�ୀ� �ସମୟେର ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସମୟେର ପଶମୁାନ�ୁ ଜଳ େଯାଗାଇବା ଗରମ ଶ�ୁ ଅ�ଳେର ଅତ�� ଗରୁୁ�ପ�ୂ� | 
ଜଳ ପଏ�େର ପହ�ବିା ପାଇ ପଁଶମୁାେନ ଯେଥ� ଶ�ି ଖ� � କର�ି | େତଣ,ୁ ��ାେଡାଡ ର ଅଧକ�  ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଶ�ୁ 
ଅ�ଳେର ଲାଭ ଦାୟକ ଅେଟ | ��ାେଡାଡ ଦିଆଯାଇଥବ� ା ପଶମୁାେନ ଅ� କି�ା େକୗଣସି ଅତିରି� ଜଳ ଆବଶ�କ 
କର�ି ନାହ ି|ଁ
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ଅଧକ�  ଖାପ ଖଆୁଇବା ଗଣୁ �ଦଶନ�  କରି ବୃ�ି ପାଇଥାଏ | ଅବ�ୟ େହାଇଥବ� ା ଜମିେର ମ�ିୃକା �ୟକୁ େରାକିବା 
ପାଇ ଏଁହା ମ� ଏକ �ଭାବଶାଳୀ ବିକ� େଯଉଠଁାେର ଅନ� େକୗଣସି ବୃ� ବ� ିନଥାଏ | କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ ର  
��ାେଡାଡ୍ ଏବଂ ଫଳଗଡ଼ିୁକେର ମାନବ ଖାଦ� ଏବଂ ଔଷଧୟ�  ମଲୂ� ରହଛିି | ଏଥର� ୁ  ଅେନକ �ା�� ଏବଂ େସୗ�ଯ��  
ସାମ�ୀ ମ� ବିକଶତି େହାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଚୀନ୍, େମ�ିେକା ଏବଂ ଇଟାଲୀ େଦଶ େର ଏକ ଶ�ି �ରେର 
କାଯ�� କାରୀ େହଉଛି | ଏହ ିପ�ୃଭ� ୂ ମି ସହତି, ଇକାରଡ଼ା, ଭାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ , 
ଭାରତୀୟ କୃଷି ଅନୁସ�ାନ ପରିଷଦ (ICAR), କୃଷି ମ�ଣାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଓଡିଶା ସରକାର (ମ�ିୃକା 
ସଂର�ଣ ଏବଂ ଜଳେସଚନ ନିେ�ଶ� ାଳୟ) � ସହେଯାଗେର (କୃଷି ବିକାଶ ଏବଂ କୃଷକ ସଶ�ିକରଣ ବିଭାଗ) 
ପାହାଡ଼ିଆ ଏବଂ ପତିତ/ ଅବ�ୟ ଭୂମି େର  ଚାଷ ଏବଂ  ଚାରା ଉ�ାଦନ ବୃ�ି ପାଇ ଁହାତ ମିଳାଇଥେ� ଲ | ଗରିବ 
ପଶପୁାଳକ� ଜୀବିକା ବୃ�ି ପାଇ ଁମରୁଡ଼ି �ତିେରାଧକ କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ,  ଏକ ଫିଡ୍ ର ଉ� | େତଣ,ୁ ବିଭି� 
ଗେବଷଣା ଏବଂ ବିଭି�  ଏେଜ�ଗି� ଡିୁକର ସହେଯାଗେର  ପତିତ ଏବଂ ଅବ�ୟ େହାଇଥବ� ା ଜମି େର େଖସାରି 
ଏବଂ କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ େ�ା�ାହତି କରିବାକୁ ଏକ ପଦେ�ପ ନିଆଯାଇଛି | 6 ଟି ଆଦିବାସୀ ଜ�ିା (ରାୟଗଡା, 
ବାେଲ�ର , ମୟୂରଭ�, କଳାହା�ି, ବଲା�ୀର ଏବଂ େକାରାପଟୁ) େର ଚାଲିଥବ� ା ଇକାରଡ଼ା - ରା��ୀୟ କୃଷି ବିକାଶ 
େଯାଜନା ଓଡିଶା କାଯ�� �ମକୁ ଭା.କୃ.ଅନୁ.ପ. -ଭାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ 1.5 ଲ� 
ବୃ�େରାପଣ ସାମ�ୀ (��ାେଡାଡ୍) �ଦାନ କରିଛି | ବ��ା ଜମି ଚାଷ ପାଇ ଁକୃଷକମାନ�ୁ ବୃ�େରାପଣ ସାମ�ୀ 
(��ାେଡାଡ୍), କୀଟନାଶକ, ଯା�ିକ ସହାୟତା ଏବଂ କୃଷି ଉପକରଣ େଯାଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି | କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ 
ଜମିର ଅବ�ୟ, ମ�ିୃକା �ୟ ଏବଂ ମରୁଭୂମି କରଣ କୁ େରାକିବା ସହତି ପଶପୁାଳନ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାମାନ� ଖାଇବା 
ପାଇ ବଁ�ବହୃତ େହାଇପାରିବ |

1.4  ପଶ ୁଫିଡ୍ ଭାବେର ନାଗେଫଣୀ 

କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକର ପ�ିୁକର ଗଣୁ ଉ�ିଦ �କାର (�ଜାତି, କିସମ), ��ାେଡାଡ୍ ବୟସ, ଋତୁ, 
ଏବଂ େ�� ର ଅବ�ା ଉପେର ନିଭର�  କେର (ଯଥା, ମ�ିୃକାର �କାର, ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ବଢୁ ଥବ� ା ଅବ�ା) | କା�ି� 
��ାେଡାଡଗଡିୁକ ଏକ ଅସ�ଳିତ ଫିଡ୍ ପ�ିୁକର  କି� ଶ�ି ଏବଂ ଜଳର ଉ� | ��ାେଡାଡ୍ େର ଅେଶାଧତ�  େ�ାଟିନ୍, 
ତ�, ଫସଫରସ ୍ଏବଂ େସାଡିଅମ କମ ୍ଥାଏ | େତଣ,ୁ କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ େର ଥବ� ା ଖାଦ� ଗଣୁ ଗଡିୁକ ଉପଯ�ୁ 
ପ�ିୁକର ଖାଦ� �ାରା ସ�ଳିତ େହବା ଉଚିତ | ଏକ ସେତଜ ଓଜନ ଭି�ିେର ଜଳର ପରିମାଣ ହାରାହାରି 90% | 
ମଖୁ�ତଃ ଅଧକ�  କ�ାଲସିୟମ ୍(Ca) ପଦାଥ � େହତୁ ��ାେଡାଡଗଡିୁକର ପାଉଶଁ ଅଧକ�  | ଅେଶାଧତ�  େ�ାଟିନ୍ �ାୟତଃ 
କମ ୍(5-10%) କି� ଶଖୁଲ� ା ଓଜନର 15% ପଯ�� � େହାଇପାେର | ତ� ବିଷୟବ� ମ� ଅେପ�ାକୃତ କମ,୍ ଶଖୁଲ� ା ୁ
ଓଜନର �ାୟ 10% | କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ  ର ବିଭି� �ଜାତି ଯାହା ପଶମୁାନ�ୁ ଖାଇବାକୁ େଦବାେର ବ�ବହୃତ 
ହୁଏ, ଏହା ରୁଚିକର   ଏବଂ ଶ�ା େର ଚାଷ କରିେହବ   ଏବଂ ଏହା ଦୀଘ � ଦିନର ମରୁଡ଼ିକୁ ସହ� କରିବାେର ସ�ମ | 
ଏହପିରି େବ�ଶ�ି ଗଡିୁକ ପଶମୁାନ� ପାଇ ଏଁକ ସ�ାବ� ଗରୁୁ�ପ�ୂ� ଫିଡ୍ ସ�ିେ� ମ� କରିଥାଏ, ବିେଶଷତଃ  ମରୁଡ଼ି 
ସମୟେର ଏବଂ �� ଫିଡ୍ ଉପଲ�ତାର ତୁଳନାେର | ��ାେଡାଡଗଡିୁକ  ନାଗେଫଣୀ ର େଜ�ବ ବ�� ର ଅଧକ� ାଂଶ ୁ
ଅଂଶ ଗଠନ କର�ି ଏବଂ ଏହାକୁ ପଶମୁାନ�ୁ ତାଜା ଚାରା ପରି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇପାେର କି�ା  ସାଇେଲଜ (ଚାରା 
ଆଚାର) ଭାବେର ଗ�ିତ କରାଯାଇପାେର | ପଶମୁାେନ ବହୁ ପରିମାଣର ��ାେଡାଡ୍ ଖାଇପାର�ି | ଉଦାହରଣ 
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�ରୂପ, େଗାରୁମାେନ �ତିଦିନ 50 ରୁ 70 କିେଲା�ାମ ତାଜା ��ାେଡାଡ୍ ଏବଂ େମ�ା 6 ରୁ 8 କିେଲା�ାମ ଖାଇପାର�ି | 
��ାେଡାଡ୍ ବ�ବହାର ପଶ�ୁ ହଜମ ��ିୟା େର ଏକ ମଦୁୃ େରଚକ �ଭାବ ପକାଇପାେର| େଯେତେବେଳ ��ାେଡାଡ 
ଗଡିୁକ ଶଖୁଲ� ା ପଦାଥର�  60% ରୁ ଅଧକ�  ଅଂଶ ଗଠନ କରିଥାଏ, େସେତେବେଳ  ଫାଇ�ସ ୍ଫିଡ୍ ସହତି ନଡ଼ା କି�ା 
ଘାସ ସ�ିେ� ମ� କେଲ ଏହପିରି ମଦୁୃ େରଚକ �ଭାବକୁ �ାସ କରିହୁଏ | ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକର ଶ�ି ପରିମାଣ େହଉଛି 
3,500 ରୁ 4,000 kcal / kg ଶଖୁଲ� ା ପଦାଥ,�  ଯାହାର ଅଧାରୁ ଅଧକ�  ହଜମ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ମଖୁ�ତଃ 
କାେବା� ହାଇେ�ଟରୁ  ଆସିଥାଏ |

ଶ�ୁ ଏବଂ ଅ�ନ� ିମ�ତ ଅ�ଳେର,େକବଳ ଶସ� ଫସଲର ଅବଶ�ିାଂଶ ଏବଂ �ାକୃତିକ ଚାରଣଭୂମି ପ�ିୁକର 
ଆବଶ�କତା ପରୂଣ କରିପାେର ନାହ ି|ଁ ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକ ଖାଇବାକୁ େଦେଲ  େମ�ା ଏବଂେଛଳି କମ ଖ� � େର ପାଳି 
େହବ| ଉଦାହରଣ �ରୂପ, େଯେତେବେଳ େମ�ା ମାନ�ର ଖାଦ� ��ାେଡାଡ୍ େକକ୍ ସହତି ସ�ିେ� ମ� ହୁଏ, 
େସେତେବେଳ େଦ�ନିକ ଓଜନ ବୃ�ି �ାୟ 50% ବୃ�ି ହୁଏ (େଦ�ନିକ ହାରାହାରି 145 �ାମ ବୃ�ି) | େଯେତେବେଳ 
��ାେଡାଡ ଗଡିୁକ ଏକ େ�ାଟିନ୍ ସମ�ୃ ଫିଡ�ଫ୍ ସହତି ମି�ଣ  ହୁଏ, େସମାେନ ବାଲ� ଶସ� କି�ା ମକା ସାଇେଲଜ କୁ 
େମ�ାଏବଂ େଗାରୁ� େଦ�ନିକ ଓଜନ ବୃ�ି ଉପେର �ଭାବ ନ େଦଇ ବଦଳାଇ ପାର�ି | ଜଳ ଅଭାବ  ଫିଡ୍ �ହଣ 
ଏବଂ ହଜମ �ାସ କରିପାେର ଏବଂ େସଥପ� ାଇ େଁମ�ା ଓ େଛଳିର ଓଜନ ବୃ�ି ଉପେର �ଭାବ ପକାଇଥାଏ | େତଣ,ୁ 
�ୀ� �ସମୟେର ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସମୟେର ପଶମୁାନ�ୁ ଜଳ େଯାଗାଇବା ଗରମ ଶ�ୁ ଅ�ଳେର ଅତ�� ଗରୁୁ�ପ�ୂ� | 
ଜଳ ପଏ�େର ପହ�ବିା ପାଇ ପଁଶମୁାେନ ଯେଥ� ଶ�ି ଖ� � କର�ି | େତଣ,ୁ ��ାେଡାଡ ର ଅଧକ�  ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଶ�ୁ 
ଅ�ଳେର ଲାଭ ଦାୟକ ଅେଟ | ��ାେଡାଡ ଦିଆଯାଇଥବ� ା ପଶମୁାେନ ଅ� କି�ା େକୗଣସି ଅତିରି� ଜଳ ଆବଶ�କ 
କର�ି ନାହ ି|ଁ
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2.1  ଜଳବାୟୁ ଆବଶ�କତା 

କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଏକ ମରୁ ଉ�ିଦ ଯାହା ମରୁଭୂମିର ଅତ�ଧକ�  ତାପମା�ା େର ବଢିପାେର | ଏହା ମରୁଡ଼ି 
ସହନଶୀଳ, ଶ�ୁ ଏବଂ ଅ� � ଶ�ୁ �ା�ୀୟ ଅ�ଳ ପାଇ ଁଉପଯ�ୁ | ଏହା 60 ରୁ 70 ° C ପଯ�� � ଉ� ତାପମା�ାକୁ 
ସହ� କରିପାରିବ େବାଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଏହ ିଗଛ ଗଡିୁକୁ �ାପନା ଏବଂ ର�ଣାେବ�ଣ କରିବା ସହଜ ଏବଂ ଏହାର 
ଜଳ ସଂର�ଣ କରିବାର �ମତା େହତୁ ରୁ ଜଳର �ୟରୁ ବ�ପିାରିେବ ଏହା ବାଷ�କ     80  90%    |   200-700 
ମିଲିମିଟର ବଷା� ଆବଶ�କ କେର ଏବଂ ବରଫ କୁଆପଥର �ବଳ ପବନର ଅନୁପ�ିତି ପରି ପରି�ିତି ଏହି ଚାଷ     , ,        
ପାଇ ଁଭଲ ସାଧାରଣତଃ ମରୁଡ଼ି �ତିେରାଧକ କା�ି� ସାବଧାନ ପବୂକ� ଜଳେସଚନ ଆବଶ�କ କେର ଏବଂ ଶୀତ  |           
ସମୟେରପାଣ ିେଦବା ବ�କରିବା ଉଚିତ   |

2.2  ମ�ିୃକାର ଆବଶ�କତା ଏବଂ େ�� ��ତ ିୁ

�ାୟ ସମ� ମ�ିୃକା �କାରେର କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ସହଜେର ଚାଷ କରିେହବ | ଏହା େଦାରସା ଏବଂ ବାଲୁକା 
ମ�ିୃକାକୁ ପସ� କେର | ଏହ ି�ାନଟିେର ଭଲ ନି�ାସିତ ମ�ିୃକା ଏବଂ ସ�ଳିତ ମ�ିୃକାର ଉବର� ତା ରହବିା ଉଚିତ୍ | 
ଲବଣୀୟ   ଏବଂଜଳମ� ମ�ିୃକା କାକଟସ ୍ଚାଷ ପ  ାଇ ଉଁପଯ�ୁ ନୁେହ |ଁ ଚାରା େରାପଣ ପବୂର� ୁ  ଜମି ଭଲ ଭାବେର 
��ତ େହବା ଉଚିତ୍ | ୁ

2.3  �ଚାରଣ ଏବଂ �ାପନା େଶ�ଳୀ

କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଶାଖା କି�ା ଅ�ିଅ ଭାବେର �ସାରିତ ହୁଏ | ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକୁ ବୃ�େରାପଣ ସାମ�ୀ 
ଭାବେର ବ�ବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ମଳୂ ଆନୁବଂଶୀକ ପଦାଥର�   ଲ�ଣ ଗଡିୁକ ସଂର�ଣ କର�ି | ଉବର� ତା ପାଇ ଁ
18-30 ° C ର ତାପମା�ା ପରିସର ଏବଂ �ାୟ 22 ° C ର ମ�ିୃକାର ତାପମା�ା ସେବା� �ମ ମଳୂ ବୃ�ିକ ୁ େ�ା�ାହତି 
କେର | ଏକ କାକଟସ ୍ବଗିଚା �ତି�ା�  କରିବା ସମୟେର  ବିଭି� କାରଣକୁ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ, ଏଥେ� ର 
ଅ�ଭୁ�� : କାକଟସ ୍ର ବିବିଧତା, ବ�ବହୃତ ��ାେଡାଡ୍ ର �କାର (ଅଥା� ତ୍ �ାଥମିକ, �ୀ� ତୀୟ କି�ା ତୃତୀୟେ�ଣୀ), 
��ାେଡାଡ ର ସଂଖ�ା ଏବଂ �ିତି, ବୃ�େରାପଣର ସମୟ, ଉ�ିଦର ବ�ବଧାନ, ବୃ�େରାପଣ �ଣାଳୀ, ତୃଣକ 
ନିୟ�ଣ, ସାର �େୟାଗ ,  େପାକ ଏବଂ େରାଗ ଆ�ମଣ ଇତ�ାଦି | ଚାରା ଉ�ାଦନ ପାଇ ଁଚି�ତି ଏବଂ �ାନୀୟ 
ଅବ�ା ସହତି ଖାପ ଖାଉଥବ� ା ବିଭି� କିସମ �କାର ବ�ବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ | ଜଳ ଉପଲ� େହେଲ େରାପଣ 
େଯ େକୗଣସି  ସମୟେର କରାଯାଇପାରିବ | ଅବଶ�, ସେବା� �ମ ଫଳାଫଳ ପାଇ, ଁଭାରତେର ଉପଯ�ୁ େରାପଣ 
ସମୟ ଶୀତ ଋତୁ (େଫବୃଆରୀ - ମା�)�  ଏବଂ ବଷା�  ଋତୁ (ଜନ୍ୁ - େସେ��� ର) େଶଷ |

ବୃ�େରାପଣ େଫବୃଆରୀ ମା�� ମାସେର ଲଗାଯାଇ ଥେ� ଲ ସାଧାରଣତଃ େରାଗର ଆ�ମଣ �ାସ କରିଥାଏ -        , 
ଯାହା ବଷା� ଋତୁେର ଅଧକ� େଦଖାଯାଏ ସେତଜ ଅମଳ େହାଇଥବ� ା ବୃ�େରାପଣ ସାମ�ୀ ଛାଇେର ଶଖୁାଯିବା     |        
ଉଚିତ ଯାହାକି କଟା ଅଂଶକୁ ସ�ୁ େହବା ଏବଂ େରାଗ ଜନିତ େରାଗକୁ କମାଇବ ଉ�ିଦର ମ�ବ�ୀ� ଅଂଶରୁ          |    
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ପରିପ���ାେଡାଡ୍ ବି�ାରପାଇ ବଁ�ବହୃତ େହବାଉଚିତ ଯଦି ଯା�ିକରଣଉପଲ� ହୁଏ େତେବକାକଟସ୍       |    ,   15-20 
େସମି ଗଭୀରେର ନାଳୀେର ଲଗାଯାଇପାରିବ ��ୁ ଚାଷୀ େକାଦାଳ �ାରା େଛାଟ ଗାତ     | େଖାଳି ପାରିେବ  | 
ସାଧାରଣତ �ତି ଗ�େ� ର େଗାଟିଏ ��ାେଡାଡ୍  େରାପଣ  ପାଇ (ଁକି�ା ଫେରା େପାଜସିନ୍) ସପୁାରିଶ କରାଯାଏ | 

��ାେଡାଡ ଗଡିୁକ ଅଧା ଭୂଲ� ସହତି ଏକ ଭୂଲ� କି�ା �ିେକାଣୀୟ �ାନେରଲଗାଯିବା ଉଚିତ ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକର           |  
ଦିଗ ଉ�ର ଦ�ିଣ କି�ା ପବୂ� ପ�ିମ ମ�ଗରୁୁ�ପ�ୂ� େହାଇପାେର ଗେବଷଣା ରୁ ଜଣାଗଲା  -  -  (N-S)   -  (E-W)    | 
େଯ ଉ�ର ଦ�ିଣଆଡକୁ ମହୁାଇଁଥବ� ା ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକ ପବୂ� ପ�ିମ ଆଡକୁ ମହୁାଇଁଥବ� ା ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକ ଠାରୁ  -      -     
କମ୍ ଉ�ାଦନ େହାଇ ଥଲ� ା କାରଣ ପବୂ� ପ�ିମ ଆଭିମଖୁ� ସହତି ଅଧକ� ଆେଲାକ ବାଧା�ା� େହାଇଥଲ� ା  ,   -        | 
ମ�ିୃକାର�ୟକୁ�ାସକରିବାପାଇ ଗଁଡ଼ାଣଆି ଜମିେର      ସମ�େରଖା  ଅନୁସରଣ କରିବା ମ� ଗରୁୁ�ପ�ୂ� |

ପରାମଶତ� ଉ�ିଦ ବ�ବଧାନ, ଉ�ାଦନ ବ�ବ�ା ଏବଂ ପରିେବଶ ଅନୁଯାୟୀ ଭି� େହାଇଥାଏ କ�ା ହୀନ           | 
ନାଗେଫଣୀ କୁ ଏକମା� ଫସଲ ଭାବେର େରାପଣ କରାଯାଇପାେର କି�ା ଅନ� ଫସଲ ସହତି ଚାଷ            
କରାଯାଇପାେର ମାଟିର ଉବର� ତା ଏବଂ ଅଧକ� ବୃ�ିପାତ ଥବ� ା �ାନଗଡିୁକ ଉ� ସା�ତା କାକଟସ୍ ବୃ�େରାପଣ|        -    
ପାଇ ଁଅଧକ� ଉପଯ�ୁ ଶଖୁଲ� ା ଅ�ଳେର ବ�ବଧାନ ଅଧକ� େହବା ଉଚିତ ଯାହା ଫଳେର �େତ�କ ଉ�ିଦ ମଳୂ    |  ,       
େର ଅଧକ�  ଖାଦ� ସଂର�ଣ କରିପାର�ି ଯାହା ଗଛକୁ ବ�ବିାେର ସାହାଯ� କରିଥାଏ ମ�ିୃକାର �କାର ବଷା�, |  , , 
ଅ�ଃ କୃଷି ଇତ�ାଦି ଉପେର ନିଭର�  କରି କାକଟସ ୍��ାେଡାଡ ଗଡିୁକ 1 x 1 ମିଟର, 2 x 1 ମି, 2 x 2 ମି, 3 x 1 ମି,  3 x  
2 ମି, 4 x 1 ମିଟର ଇତ�ାଦିେର ଲଗାଯାଇପାରିବ |  

2.4  ଜଳ ପରିଚାଳନା

ଚାରା ଉ�ାଦନ ପାଇ କଁ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ ବଗିଚାେର ଜଳେସଚନ  ର ଆବଶ�କତା  ଏେତ ଜ ରୁରୀ  ନୁେହ କିଁ�  
େରାପଣ ଏବଂ �ାପନା ସମୟେର ଜଳେସଚନ ଜରୁରୀ େଯଉଠଁାେର ରାତିର ଉ�� ତାପମା�ା ସହତି ଜଡିତ କମ୍   |        
ବୃ�ିପାତ କାକଟସ୍ ବିକାଶକୁ ସୀମିତ କରିଥାଏ େସହ ି�ାନମାନ�େର ଅ� ପରିମାଣର ଜଳର �େୟାଗ କାକଟସ୍    ,      
ବୃ�ି ଉପେରଅନୁକୂଳ�ଭାବପକାଇଥାଏ     |   

2.5  ପ�ିୁକର େପାଷକତ� ପରିଚାଳନା 

ସାଧାରଣତଃ ଚାରା ଉ�ାଦନ ପାଇ ଁ  କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ େ��ରୁ ପ�ିୁକର ଖାଦ� କମି ଯାଇଥାଏ କାରଣ  
��ାେଡାଡଗଡିୁକ �ମାଗତ ଭାବେର ଏହ ି�ାନରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚାରା  କଟା-ଏବଂ-ବହନ �ଣାଳୀେର 
େଯାଗା ଯାଇଥାଏ ଅମଳର ସ�ାବନାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇ ଁ ଏହ ିଜମିେର ସାର �େୟାଗ କିେଲା�ାମ|   , 80-100  N /  
େହ��ର ଏବଂ କିେଲା�ାମ େହ��ର କରାଯାଇଥାଏ ନାଗେଫଣୀ ��ାେଡାଡେର େପାଟାସିୟମ୍  20  P /  |    (300 - 500 
କିେଲା�ାମ େହ��ର ବାହାରିଯାଇଥାଏ  େତଣୁ କାକଟସ୍ଉ�ାଦନ �ମତାବଜାୟରଖବ� ା ପାଇ �ଁେତ�କଅମଳ / ) |  ,        
ପେର ମାଟିେର େପାଟାସିୟମ୍ ସାର �େୟାଗ କରିବା ଜରୁରୀ ଖଣଜି ପଦାଥ� �େୟାଗ ଅେପ�ା ନାଗେଫଣୀ     |     
�ାୟତଃ େଜ�ବିକ ସାର �େୟାଗେର ଭଲ �ତି�ିୟା େଦଇଥାଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ପବୂର� ୁ  କି�ା ବୃ�େରାପଣ      |   
ସମୟେର ଏବଂ �େତ�କ ଅମଳ ପେର ଭୂପ�ୃେ� ର ମାଟିେର ଖତ �େୟାଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏକ ପ�ିୁକର     /    |   
ସ�ଳନ େଯାଗାଇବା ପାଇ ଁ କୃଷକମାନ�ୁ େଖସାରୀ ପରି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ସହତି ଚାରା ଫସଲ ଭାବେର   ,     
ନାଗେଫଣୀଆ�ଃ ଚାଷ  କି�ା  ସଅଳ  ଫସଲପାଇ ଉଁ�ାହତିକରାଯିବାଉଚିତ       | 
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2.1  ଜଳବାୟୁ ଆବଶ�କତା 

କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଏକ ମରୁ ଉ�ିଦ ଯାହା ମରୁଭୂମିର ଅତ�ଧକ�  ତାପମା�ା େର ବଢିପାେର | ଏହା ମରୁଡ଼ି 
ସହନଶୀଳ, ଶ�ୁ ଏବଂ ଅ� � ଶ�ୁ �ା�ୀୟ ଅ�ଳ ପାଇ ଁଉପଯ�ୁ | ଏହା 60 ରୁ 70 ° C ପଯ�� � ଉ� ତାପମା�ାକୁ 
ସହ� କରିପାରିବ େବାଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଏହ ିଗଛ ଗଡିୁକୁ �ାପନା ଏବଂ ର�ଣାେବ�ଣ କରିବା ସହଜ ଏବଂ ଏହାର 
ଜଳ ସଂର�ଣ କରିବାର �ମତା େହତୁ ରୁ ଜଳର �ୟରୁ ବ�ପିାରିେବ ଏହା ବାଷ�କ     80  90%    |   200-700 
ମିଲିମିଟର ବଷା� ଆବଶ�କ କେର ଏବଂ ବରଫ କୁଆପଥର �ବଳ ପବନର ଅନୁପ�ିତି ପରି ପରି�ିତି ଏହି ଚାଷ     , ,        
ପାଇ ଁଭଲ ସାଧାରଣତଃ ମରୁଡ଼ି �ତିେରାଧକ କା�ି� ସାବଧାନ ପବୂକ� ଜଳେସଚନ ଆବଶ�କ କେର ଏବଂ ଶୀତ  |           
ସମୟେରପାଣ ିେଦବା ବ�କରିବା ଉଚିତ   |

2.2  ମ�ିୃକାର ଆବଶ�କତା ଏବଂ େ�� ��ତ ିୁ

�ାୟ ସମ� ମ�ିୃକା �କାରେର କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ସହଜେର ଚାଷ କରିେହବ | ଏହା େଦାରସା ଏବଂ ବାଲୁକା 
ମ�ିୃକାକୁ ପସ� କେର | ଏହ ି�ାନଟିେର ଭଲ ନି�ାସିତ ମ�ିୃକା ଏବଂ ସ�ଳିତ ମ�ିୃକାର ଉବର� ତା ରହବିା ଉଚିତ୍ | 
ଲବଣୀୟ   ଏବଂଜଳମ� ମ�ିୃକା କାକଟସ ୍ଚାଷ ପ  ାଇ ଉଁପଯ�ୁ ନୁେହ |ଁ ଚାରା େରାପଣ ପବୂର� ୁ  ଜମି ଭଲ ଭାବେର 
��ତ େହବା ଉଚିତ୍ | ୁ

2.3  �ଚାରଣ ଏବଂ �ାପନା େଶ�ଳୀ

କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଶାଖା କି�ା ଅ�ିଅ ଭାବେର �ସାରିତ ହୁଏ | ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକୁ ବୃ�େରାପଣ ସାମ�ୀ 
ଭାବେର ବ�ବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ମଳୂ ଆନୁବଂଶୀକ ପଦାଥର�   ଲ�ଣ ଗଡିୁକ ସଂର�ଣ କର�ି | ଉବର� ତା ପାଇ ଁ
18-30 ° C ର ତାପମା�ା ପରିସର ଏବଂ �ାୟ 22 ° C ର ମ�ିୃକାର ତାପମା�ା ସେବା� �ମ ମଳୂ ବୃ�ିକ ୁ େ�ା�ାହତି 
କେର | ଏକ କାକଟସ ୍ବଗିଚା �ତି�ା�  କରିବା ସମୟେର  ବିଭି� କାରଣକୁ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ, ଏଥେ� ର 
ଅ�ଭୁ�� : କାକଟସ ୍ର ବିବିଧତା, ବ�ବହୃତ ��ାେଡାଡ୍ ର �କାର (ଅଥା� ତ୍ �ାଥମିକ, �ୀ� ତୀୟ କି�ା ତୃତୀୟେ�ଣୀ), 
��ାେଡାଡ ର ସଂଖ�ା ଏବଂ �ିତି, ବୃ�େରାପଣର ସମୟ, ଉ�ିଦର ବ�ବଧାନ, ବୃ�େରାପଣ �ଣାଳୀ, ତୃଣକ 
ନିୟ�ଣ, ସାର �େୟାଗ ,  େପାକ ଏବଂ େରାଗ ଆ�ମଣ ଇତ�ାଦି | ଚାରା ଉ�ାଦନ ପାଇ ଁଚି�ତି ଏବଂ �ାନୀୟ 
ଅବ�ା ସହତି ଖାପ ଖାଉଥବ� ା ବିଭି� କିସମ �କାର ବ�ବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ | ଜଳ ଉପଲ� େହେଲ େରାପଣ 
େଯ େକୗଣସି  ସମୟେର କରାଯାଇପାରିବ | ଅବଶ�, ସେବା� �ମ ଫଳାଫଳ ପାଇ, ଁଭାରତେର ଉପଯ�ୁ େରାପଣ 
ସମୟ ଶୀତ ଋତୁ (େଫବୃଆରୀ - ମା�)�  ଏବଂ ବଷା�  ଋତୁ (ଜନ୍ୁ - େସେ��� ର) େଶଷ |

ବୃ�େରାପଣ େଫବୃଆରୀ ମା�� ମାସେର ଲଗାଯାଇ ଥେ� ଲ ସାଧାରଣତଃ େରାଗର ଆ�ମଣ �ାସ କରିଥାଏ -        , 
ଯାହା ବଷା� ଋତୁେର ଅଧକ� େଦଖାଯାଏ ସେତଜ ଅମଳ େହାଇଥବ� ା ବୃ�େରାପଣ ସାମ�ୀ ଛାଇେର ଶଖୁାଯିବା     |        
ଉଚିତ ଯାହାକି କଟା ଅଂଶକୁ ସ�ୁ େହବା ଏବଂ େରାଗ ଜନିତ େରାଗକୁ କମାଇବ ଉ�ିଦର ମ�ବ�ୀ� ଅଂଶରୁ          |    
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ପରିପ���ାେଡାଡ୍ ବି�ାରପାଇ ବଁ�ବହୃତ େହବାଉଚିତ ଯଦି ଯା�ିକରଣଉପଲ� ହୁଏ େତେବକାକଟସ୍       |    ,   15-20 
େସମି ଗଭୀରେର ନାଳୀେର ଲଗାଯାଇପାରିବ ��ୁ ଚାଷୀ େକାଦାଳ �ାରା େଛାଟ ଗାତ     | େଖାଳି ପାରିେବ  | 
ସାଧାରଣତ �ତି ଗ�େ� ର େଗାଟିଏ ��ାେଡାଡ୍  େରାପଣ  ପାଇ (ଁକି�ା ଫେରା େପାଜସିନ୍) ସପୁାରିଶ କରାଯାଏ | 

��ାେଡାଡ ଗଡିୁକ ଅଧା ଭୂଲ� ସହତି ଏକ ଭୂଲ� କି�ା �ିେକାଣୀୟ �ାନେରଲଗାଯିବା ଉଚିତ ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକର           |  
ଦିଗ ଉ�ର ଦ�ିଣ କି�ା ପବୂ� ପ�ିମ ମ�ଗରୁୁ�ପ�ୂ� େହାଇପାେର ଗେବଷଣା ରୁ ଜଣାଗଲା  -  -  (N-S)   -  (E-W)    | 
େଯ ଉ�ର ଦ�ିଣଆଡକୁ ମହୁାଇଁଥବ� ା ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକ ପବୂ� ପ�ିମ ଆଡକୁ ମହୁାଇଁଥବ� ା ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକ ଠାରୁ  -      -     
କମ୍ ଉ�ାଦନ େହାଇ ଥଲ� ା କାରଣ ପବୂ� ପ�ିମ ଆଭିମଖୁ� ସହତି ଅଧକ� ଆେଲାକ ବାଧା�ା� େହାଇଥଲ� ା  ,   -        | 
ମ�ିୃକାର�ୟକୁ�ାସକରିବାପାଇ ଗଁଡ଼ାଣଆି ଜମିେର      ସମ�େରଖା  ଅନୁସରଣ କରିବା ମ� ଗରୁୁ�ପ�ୂ� |

ପରାମଶତ� ଉ�ିଦ ବ�ବଧାନ, ଉ�ାଦନ ବ�ବ�ା ଏବଂ ପରିେବଶ ଅନୁଯାୟୀ ଭି� େହାଇଥାଏ କ�ା ହୀନ           | 
ନାଗେଫଣୀ କୁ ଏକମା� ଫସଲ ଭାବେର େରାପଣ କରାଯାଇପାେର କି�ା ଅନ� ଫସଲ ସହତି ଚାଷ            
କରାଯାଇପାେର ମାଟିର ଉବର� ତା ଏବଂ ଅଧକ� ବୃ�ିପାତ ଥବ� ା �ାନଗଡିୁକ ଉ� ସା�ତା କାକଟସ୍ ବୃ�େରାପଣ|        -    
ପାଇ ଁଅଧକ� ଉପଯ�ୁ ଶଖୁଲ� ା ଅ�ଳେର ବ�ବଧାନ ଅଧକ� େହବା ଉଚିତ ଯାହା ଫଳେର �େତ�କ ଉ�ିଦ ମଳୂ    |  ,       
େର ଅଧକ�  ଖାଦ� ସଂର�ଣ କରିପାର�ି ଯାହା ଗଛକୁ ବ�ବିାେର ସାହାଯ� କରିଥାଏ ମ�ିୃକାର �କାର ବଷା�, |  , , 
ଅ�ଃ କୃଷି ଇତ�ାଦି ଉପେର ନିଭର�  କରି କାକଟସ ୍��ାେଡାଡ ଗଡିୁକ 1 x 1 ମିଟର, 2 x 1 ମି, 2 x 2 ମି, 3 x 1 ମି,  3 x  
2 ମି, 4 x 1 ମିଟର ଇତ�ାଦିେର ଲଗାଯାଇପାରିବ |  

2.4  ଜଳ ପରିଚାଳନା

ଚାରା ଉ�ାଦନ ପାଇ କଁ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ ବଗିଚାେର ଜଳେସଚନ  ର ଆବଶ�କତା  ଏେତ ଜ ରୁରୀ  ନୁେହ କିଁ�  
େରାପଣ ଏବଂ �ାପନା ସମୟେର ଜଳେସଚନ ଜରୁରୀ େଯଉଠଁାେର ରାତିର ଉ�� ତାପମା�ା ସହତି ଜଡିତ କମ୍   |        
ବୃ�ିପାତ କାକଟସ୍ ବିକାଶକୁ ସୀମିତ କରିଥାଏ େସହ ି�ାନମାନ�େର ଅ� ପରିମାଣର ଜଳର �େୟାଗ କାକଟସ୍    ,      
ବୃ�ି ଉପେରଅନୁକୂଳ�ଭାବପକାଇଥାଏ     |   

2.5  ପ�ିୁକର େପାଷକତ� ପରିଚାଳନା 

ସାଧାରଣତଃ ଚାରା ଉ�ାଦନ ପାଇ ଁ  କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ େ��ରୁ ପ�ିୁକର ଖାଦ� କମି ଯାଇଥାଏ କାରଣ  
��ାେଡାଡଗଡିୁକ �ମାଗତ ଭାବେର ଏହ ି�ାନରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚାରା  କଟା-ଏବଂ-ବହନ �ଣାଳୀେର 
େଯାଗା ଯାଇଥାଏ ଅମଳର ସ�ାବନାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇ ଁ ଏହ ିଜମିେର ସାର �େୟାଗ କିେଲା�ାମ|   , 80-100  N /  
େହ��ର ଏବଂ କିେଲା�ାମ େହ��ର କରାଯାଇଥାଏ ନାଗେଫଣୀ ��ାେଡାଡେର େପାଟାସିୟମ୍  20  P /  |    (300 - 500 
କିେଲା�ାମ େହ��ର ବାହାରିଯାଇଥାଏ  େତଣୁ କାକଟସ୍ଉ�ାଦନ �ମତାବଜାୟରଖବ� ା ପାଇ �ଁେତ�କଅମଳ / ) |  ,        
ପେର ମାଟିେର େପାଟାସିୟମ୍ ସାର �େୟାଗ କରିବା ଜରୁରୀ ଖଣଜି ପଦାଥ� �େୟାଗ ଅେପ�ା ନାଗେଫଣୀ     |     
�ାୟତଃ େଜ�ବିକ ସାର �େୟାଗେର ଭଲ �ତି�ିୟା େଦଇଥାଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ପବୂର� ୁ  କି�ା ବୃ�େରାପଣ      |   
ସମୟେର ଏବଂ �େତ�କ ଅମଳ ପେର ଭୂପ�ୃେ� ର ମାଟିେର ଖତ �େୟାଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏକ ପ�ିୁକର     /    |   
ସ�ଳନ େଯାଗାଇବା ପାଇ ଁ କୃଷକମାନ�ୁ େଖସାରୀ ପରି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ସହତି ଚାରା ଫସଲ ଭାବେର   ,     
ନାଗେଫଣୀଆ�ଃ ଚାଷ  କି�ା  ସଅଳ  ଫସଲପାଇ ଉଁ�ାହତିକରାଯିବାଉଚିତ       | 
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2.6  କୀଟ, େରାଗ ଏବଂ ତୃଣକ ପରିଚାଳନା  

ଭାରତେର କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ େର େକୗଣସି କୀଟ କି�ା େରାଗ �ାରା �ଭାବିତ େହବାର ଖବର ନାହ।ଁି �ତି�ା�  
ସମୟେର କବକ କି�ା ଜୀବାଣ ୁ�ାରା ସଢା େରାଗ  ସାଧାରଣ ଅେଟ | ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇ ଅଁମଳ ପେର ତୁର� 
��ାେଡାଡ୍ ନ ଲଗାଇବାକୁ କୃଷକମାନ�ୁ ପରାମଶ � ଦିଆଯାଇଛି | ଅମଳ ସମୟେର �ତଗଡିୁକର ଉପଯ�ୁ 
ଆେରାଗ� ପାଇ ଁ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକ 1-2 ସ�ାହ ପଯ�� � ଛାଇେର ରଖବ� ା ଉଚିତ ଏବଂ େରାପଣ ପବୂର� ୁ  ବାଭି�ିନ 
�େୟାଗ କରାଯିବା ଆବଶ�କ | କାକଟସ ୍ଏକ ଧୀେର  ବଢୁଥବ� ା ଉ�ିଦ ଏବଂ ତୃଣକ ପ�ିୁକର ଖାଦ�, ଆ�ତ� ା ଏବଂ 
ଆେଲାକ ପାଇ ଁକାକଟସ ୍ସହତି �ତି��ିତା କେର | େତଣ ୁତୃଣକ ନିୟ�ଣ କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଉ�ାଦନ ବୃ�ି 
ପାଇ ଁଜରୁରୀ | କା��ସେର ତୃଣକ ନିୟ�ଣ ପାଇ ଁପରାମଶତ�  ତୃଣନାଶକ େହଉଛି େଟବୁଥାଇରନ୍, ଡିଆରନ୍, 
ସିମାଜାଇନ୍ ଏବଂ �ା�ଇେଫାେସଟ୍ (ନିେ�ଶ� ତି େ��) | ଯା�ିକ ତୃଣ ନିୟ�ଣ ପାଇ ଉଁ�ିଦ ବ�ବଧାନ ଗରୁୁ�ପ�ୂ� |

2.7  ଅମଳ ପରିଚାଳନା   

କାକଟସ ୍ଏକ େକାମଳ ଫସଲ ଏବଂ ଏହାକୁ ପଶମୁାନ� �ାରା ସିଧାସଳଖ ଚରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହ ଁ– ଏହା �ାରା  
କାକଟସ ୍ବୃ�ର ଦୀଘା� ୟୁ କୁ ଅତି କମ ୍କରିପାେର ଏବଂ ଅତ�� ବିନାଶକାରୀ େହାଇପାେର | ଏହା ପରିବେ�,�  
��ାେଡାଡ ଗଡିୁକ ଅମଳ କରାଯିବା ପେର େଛାଟ ଖ�େର କାଟି ପଶମୁାନ�ୁ ବ�ନ କରାଯିବା ଉଚିତ - ଏହା ଏକ 
'କଟା ଏବଂ ବହନ' �ଣାଳୀ ଯାହା ଅେନକ କାକଟସ ୍ଚାଷ େଦଶେର ସାଧାରଣ ଅେଟ | ��ିୟାକରଣେର ଖରାେର 
ଶଖୁାଇବା ଏବଂ ��ାେଡାଡ୍  ସାମ�ୀ ସହତି ଘାସ କି�ା ଶସ� ନଡ଼ା କି�ା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ସହତି ମି�ତି ହୁଏ |

2.8  ଅମଳ

ଏହ ିଉ�ିଦ ର ��ାେଡାଡ ର  ଆକାର େଯାଗ ୁସବୁଜ ଚାରା ର ଏକ ଉ� େଜ�ବ ବ�� ଉ�� ହୁଏ ଯାହା ଅତ�ାବଶ�କ ୁ
ପ�ିୁକର ଖାଦ�େର ଭରପରୂ ଅେଟ| ଯାହା ପଶମୁାନ�ର ଜଳ ଅଭାବ ଏବଂ ଅନ�ାନ� େର�ଲ�ା� ଉ�ିଦ �ଜାତି 
ଉପେର �ବଳ ଚାପକୁ �ାସ କରିଥାଏ| ପଶ ୁଫିଡ୍ ଭାବେର ��ାେଡାଡଗଡିୁକର ଅମଳ 80-100 t / େହ��ର / ବଷ � |
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3. ଭାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ  
େର କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଚାଷ ର
ଅନୁସ�ାନ ଏବଂ ବକିାଶ ପଦେ�ପ

3.1  ଉେ�ଶ�

1. ବ��ତ ଚାରା ଉ�ାଦନ, େପାଷଣ ଏବଂ ପ�ିୁକର କାରଣ ପାଇ ଁ ଲ�� ରଖାଯାଇଥବ� ା �ଜାତିର 
ଆନୁବଂଶୀକ ବିବିଧତାର ମଲୂ�ା�ନ ଏବଂ ପରୀ�ା |

2. ଏହ ିଫସଲକ ୁ ଚାରା ହସିାବେର ନିର�ର ବ�ବହାର କରିବା ଏବଂ ଉ�ାଦନ �ଣାଳୀ ବିକାଶ କରିବା |

3.  ଚାରା ଉ�ାଦନ, ବୃ� େରାପଣ ସମୟ, ମି�ଣ ଏବଂ ପରିଚିତ �ଜାତିର ବ�ବଧାନକ ୁ ଅନୁ�ାନ କରିବା |

4.  ଗେବଷକ ଏବଂ କୃଷି ସ�ଦାୟ କୁ �ାନ ଏବଂ ଦ�ତା ବୃ�ି ପାଇ ଦଁ�ତା ବିକାଶ େଯାଗାଇବା |

3.2  ଉପାୟ

1.  େସ��ାଲ୍ ରିସ� �ଫାମ,�  ଆଇ. ଜ.ି ଏଫ. ଆର. ଆ.ଇ.,  େର ଜନନ �ବ� ର ମଲୂ�ା�ନ ଏବଂ ବ�ିାର|ଝା�ୀ�

2.  ସେବା� �ମ �ଦଶନ� କାରୀ କିସମ  ର ଚି�ଟ ପାଇ ପଁରୀ�ା |

3.  େସ��ାଲ୍ ରିସ� �ଫାମ,�  ଆଇ. ଜ.ି ଏଫ. ଆର. ଆଇ.,  େର ବିକଶତି �ଜାତିକ ୁବିଭି� ଆ�ତ� ା ବ�ବ�ା ଝା�ୀ�
ଥବ� ା ମ�ିୃକାେର ବିଭି� �ାନ େର େ�� ପରୀ�ଣ |

4.  ମେନାନୀତ ଜନନ �ବ� �ଜାତିେର ଅନୁକୂଲନ େଜ�ବ ବ�� ଉ�ାଦନ ସ�ାବନା, ଚାରା ଗଣୁ ଏବଂ ଜଳ ୁ
ବ�ବହାର ଦ�ତା ପାଇ ମଁଲୂ�ା�ନ |

5.  ଏହ ିଅ�ଳ ପାଇ ଖଁାଦ�-ଚାରା ଉ�ାଦନ �ଣାଳୀ ଏବଂ କୃଷି �ଦଶନ�  ର ମଲୂ�ା�ନ |

6.  ସେବା� ତମ  ନାଗେଫଣୀ  କିସମ ଗଡିୁକ ର ବଡ଼ଧରଣ ର େ�� ପରୀ�ଣ ମା�ମ େର େଜ�ବ ଉପଲ�  
ପଶ ୁପାଳନ ଉ�ାଦନ ର ଆକଳନ |

7.  ଏକ ବିକ� ଚାରା ଫସଲ ଭାବେର ଏହ ିଫସଲଗଡିୁକର ସ�ାବନା ବିଷୟେର ଚାଷୀ ଭାଇ�ୁ ସେଚତନ 
କରିବା ଏବଂ ବିଭି� ପଯ�� ାୟେର େ�� �ଦଶନ�  କରାଇବା |

8.  ଜଳବାୟୁ , �ାୟୀ ଫସଲ, ପଶପୁାଳନ ଉ�ାଦନ �ଣାଳୀ ଏବଂ �ାକୃତିକ ସ�ଦ ସଂର�ଣ ଉପେର ଦ�ତା 
ବିକାଶ ପାଇ ଚଁାରା ସ�ଳ ବିକାଶେର ଜଡିତ �ାମୀଣ ଉେଦ�ାଗୀ ଏବଂ ଏେଜ� ି�  ଗଡିୁକର ତାଲିମ |

3.3   ମଖୁ� ସଫଳତା 

3.3.1  ଜନନ �ବ� ର ବଂଶ ବୃ�ି ଏବଂ ମଲୂ�ା�ନ 

 ଇକାରଡ଼ା  ରୁ �ା� 15 ଟି କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ କିସମ ର ଉ�ାଦନ େପୗ�ିକ ଗଣୁ ଇତ�ାଦି ର  ବିବିଧତା 
ପାଇ ଁମଲୂ�ା�ନ କରାଯାଇଥଲ� ା | ମଲୂ�ା�ନ କରାଯାଇଥବ� ା କିସମଗଡ଼ିୁକ େହଲା: ହଳଦିଆ େରାକା 

9



2.6  କୀଟ, େରାଗ ଏବଂ ତୃଣକ ପରିଚାଳନା  

ଭାରତେର କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ େର େକୗଣସି କୀଟ କି�ା େରାଗ �ାରା �ଭାବିତ େହବାର ଖବର ନାହ।ଁି �ତି�ା�  
ସମୟେର କବକ କି�ା ଜୀବାଣ ୁ�ାରା ସଢା େରାଗ  ସାଧାରଣ ଅେଟ | ଏହାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇ ଅଁମଳ ପେର ତୁର� 
��ାେଡାଡ୍ ନ ଲଗାଇବାକୁ କୃଷକମାନ�ୁ ପରାମଶ � ଦିଆଯାଇଛି | ଅମଳ ସମୟେର �ତଗଡିୁକର ଉପଯ�ୁ 
ଆେରାଗ� ପାଇ ଁ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକ 1-2 ସ�ାହ ପଯ�� � ଛାଇେର ରଖବ� ା ଉଚିତ ଏବଂ େରାପଣ ପବୂର� ୁ  ବାଭି�ିନ 
�େୟାଗ କରାଯିବା ଆବଶ�କ | କାକଟସ ୍ଏକ ଧୀେର  ବଢୁଥବ� ା ଉ�ିଦ ଏବଂ ତୃଣକ ପ�ିୁକର ଖାଦ�, ଆ�ତ� ା ଏବଂ 
ଆେଲାକ ପାଇ ଁକାକଟସ ୍ସହତି �ତି��ିତା କେର | େତଣ ୁତୃଣକ ନିୟ�ଣ କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଉ�ାଦନ ବୃ�ି 
ପାଇ ଁଜରୁରୀ | କା��ସେର ତୃଣକ ନିୟ�ଣ ପାଇ ଁପରାମଶତ�  ତୃଣନାଶକ େହଉଛି େଟବୁଥାଇରନ୍, ଡିଆରନ୍, 
ସିମାଜାଇନ୍ ଏବଂ �ା�ଇେଫାେସଟ୍ (ନିେ�ଶ� ତି େ��) | ଯା�ିକ ତୃଣ ନିୟ�ଣ ପାଇ ଉଁ�ିଦ ବ�ବଧାନ ଗରୁୁ�ପ�ୂ� |

2.7  ଅମଳ ପରିଚାଳନା   

କାକଟସ ୍ଏକ େକାମଳ ଫସଲ ଏବଂ ଏହାକୁ ପଶମୁାନ� �ାରା ସିଧାସଳଖ ଚରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁେହ ଁ– ଏହା �ାରା  
କାକଟସ ୍ବୃ�ର ଦୀଘା� ୟୁ କୁ ଅତି କମ ୍କରିପାେର ଏବଂ ଅତ�� ବିନାଶକାରୀ େହାଇପାେର | ଏହା ପରିବେ�,�  
��ାେଡାଡ ଗଡିୁକ ଅମଳ କରାଯିବା ପେର େଛାଟ ଖ�େର କାଟି ପଶମୁାନ�ୁ ବ�ନ କରାଯିବା ଉଚିତ - ଏହା ଏକ 
'କଟା ଏବଂ ବହନ' �ଣାଳୀ ଯାହା ଅେନକ କାକଟସ ୍ଚାଷ େଦଶେର ସାଧାରଣ ଅେଟ | ��ିୟାକରଣେର ଖରାେର 
ଶଖୁାଇବା ଏବଂ ��ାେଡାଡ୍  ସାମ�ୀ ସହତି ଘାସ କି�ା ଶସ� ନଡ଼ା କି�ା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ସହତି ମି�ତି ହୁଏ |

2.8  ଅମଳ

ଏହ ିଉ�ିଦ ର ��ାେଡାଡ ର  ଆକାର େଯାଗ ୁସବୁଜ ଚାରା ର ଏକ ଉ� େଜ�ବ ବ�� ଉ�� ହୁଏ ଯାହା ଅତ�ାବଶ�କ ୁ
ପ�ିୁକର ଖାଦ�େର ଭରପରୂ ଅେଟ| ଯାହା ପଶମୁାନ�ର ଜଳ ଅଭାବ ଏବଂ ଅନ�ାନ� େର�ଲ�ା� ଉ�ିଦ �ଜାତି 
ଉପେର �ବଳ ଚାପକୁ �ାସ କରିଥାଏ| ପଶ ୁଫିଡ୍ ଭାବେର ��ାେଡାଡଗଡିୁକର ଅମଳ 80-100 t / େହ��ର / ବଷ � |
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3. ଭାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ  
େର କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଚାଷ ର
ଅନୁସ�ାନ ଏବଂ ବକିାଶ ପଦେ�ପ

3.1  ଉେ�ଶ�

1. ବ��ତ ଚାରା ଉ�ାଦନ, େପାଷଣ ଏବଂ ପ�ିୁକର କାରଣ ପାଇ ଁ ଲ�� ରଖାଯାଇଥବ� ା �ଜାତିର 
ଆନୁବଂଶୀକ ବିବିଧତାର ମଲୂ�ା�ନ ଏବଂ ପରୀ�ା |

2. ଏହ ିଫସଲକ ୁ ଚାରା ହସିାବେର ନିର�ର ବ�ବହାର କରିବା ଏବଂ ଉ�ାଦନ �ଣାଳୀ ବିକାଶ କରିବା |

3.  ଚାରା ଉ�ାଦନ, ବୃ� େରାପଣ ସମୟ, ମି�ଣ ଏବଂ ପରିଚିତ �ଜାତିର ବ�ବଧାନକ ୁ ଅନୁ�ାନ କରିବା |

4.  ଗେବଷକ ଏବଂ କୃଷି ସ�ଦାୟ କୁ �ାନ ଏବଂ ଦ�ତା ବୃ�ି ପାଇ ଦଁ�ତା ବିକାଶ େଯାଗାଇବା |

3.2  ଉପାୟ

1.  େସ��ାଲ୍ ରିସ� �ଫାମ,�  ଆଇ. ଜ.ି ଏଫ. ଆର. ଆ.ଇ.,  େର ଜନନ �ବ� ର ମଲୂ�ା�ନ ଏବଂ ବ�ିାର|ଝା�ୀ�

2.  ସେବା� �ମ �ଦଶନ� କାରୀ କିସମ  ର ଚି�ଟ ପାଇ ପଁରୀ�ା |

3.  େସ��ାଲ୍ ରିସ� �ଫାମ,�  ଆଇ. ଜ.ି ଏଫ. ଆର. ଆଇ.,  େର ବିକଶତି �ଜାତିକ ୁବିଭି� ଆ�ତ� ା ବ�ବ�ା ଝା�ୀ�
ଥବ� ା ମ�ିୃକାେର ବିଭି� �ାନ େର େ�� ପରୀ�ଣ |

4.  ମେନାନୀତ ଜନନ �ବ� �ଜାତିେର ଅନୁକୂଲନ େଜ�ବ ବ�� ଉ�ାଦନ ସ�ାବନା, ଚାରା ଗଣୁ ଏବଂ ଜଳ ୁ
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5.  ଏହ ିଅ�ଳ ପାଇ ଖଁାଦ�-ଚାରା ଉ�ାଦନ �ଣାଳୀ ଏବଂ କୃଷି �ଦଶନ�  ର ମଲୂ�ା�ନ |
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8.  ଜଳବାୟୁ , �ାୟୀ ଫସଲ, ପଶପୁାଳନ ଉ�ାଦନ �ଣାଳୀ ଏବଂ �ାକୃତିକ ସ�ଦ ସଂର�ଣ ଉପେର ଦ�ତା 
ବିକାଶ ପାଇ ଚଁାରା ସ�ଳ ବିକାଶେର ଜଡିତ �ାମୀଣ ଉେଦ�ାଗୀ ଏବଂ ଏେଜ� ି�  ଗଡିୁକର ତାଲିମ |

3.3   ମଖୁ� ସଫଳତା 

3.3.1  ଜନନ �ବ� ର ବଂଶ ବୃ�ି ଏବଂ ମଲୂ�ା�ନ 

 ଇକାରଡ଼ା  ରୁ �ା� 15 ଟି କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ କିସମ ର ଉ�ାଦନ େପୗ�ିକ ଗଣୁ ଇତ�ାଦି ର  ବିବିଧତା 
ପାଇ ଁମଲୂ�ା�ନ କରାଯାଇଥଲ� ା | ମଲୂ�ା�ନ କରାଯାଇଥବ� ା କିସମଗଡ଼ିୁକ େହଲା: ହଳଦିଆ େରାକା 
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ପାଲୁ�ା,   ,   , ,    ତୃ�ଜ� ାରା େରଡ େ�ାେ� ହଳଦିଆ ସାନ େକାେନା ଆଲେଜରିଆ ହଳଦିଆ ସା�ା ମାେଗର� ିଟା
େବଲିସ ଜା��ନ େରଡ େରାକା ପାଲୁ�ା ଧଳା େରାକା ପାଲୁ�ା େରଡ ସାନ େକାେନା ଧଳା ସାନ, ,   ,   ,   ,  
େକାେନା ବିହନହୀନ େରାକା ପାଲୁ�ା େମାରାେଡା େରାଲି ପାଲି ଧଳା ସ େକାେନା ଏବଂ ନୀଳ  ,   , ,   ,    
େମାେଟା ଉ�ିଦ ର ତଳ ଏବଂ ଭୂମି ଉପର ଗଣୁଗଡିୁକ ଉପେର ଆଧାର କରି କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ|        ,  
କିସମ କୁ ଦୁଇଟିପଥୃକେଗା�ୀ� େରବିଭ�କରାଯାଇଥଲ� ା     |
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ସାରଣୀ ବହିନ ବୁଣବିା ସମୟ ଖତ ଏବଂ ଜଳେସଚନ �ାରା �ଭାବତି କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ର 1: ,  (FYM) 
ବୃ�ି ଏବଂ ଅମଳ (ଡିେସ�ର, 2018)

େ�� ପରୀ�ଣ ର   ଉ�ିଦ ଉ�ତା  ��ାେଡାଡ୍ ଲ�  ଉ�ିଦ �ତ ି��ାେଡାଡ୍  ��ାେଡାଡ୍ ତାଜା ଓଜନ   
ଭାଗମାପ େସ.ମି.) େସ.ମି.) ସଂଖ�ା �ାମ  ��ାେଡାଡ୍( ( ( / )

ବୁଣବିା ସମୟ

ଜଲୁାଇ 2016    149.8 (±3.78) a* 37.5 (±0.23) a 46.9 (±1.93) a 940.2 (±22.6) a

ଅେ��ାବର 2016    127.1 (±4.27) b 36.5 (±0.47) a 30.4 (±2.54) a 822.8 (±18.7) b

େଫବୃଆରୀ 2017    93.6 (±4.09) c 31.7 (±0.10) b 20.4 (±3.30) c 689.7 (±42.8) c

ଏ�ିଲ୍ 2017    82.5 (±3.54) c 30.8 (±0.63) b 13.4 (±1.65) c 625.6 (±30.4) c

P <0.05) ** <.0001 <.0001 <.0001 <.0001ମଲୂ� (     

ପରିଚାଳନା

ନିୟ�ଣ     110.8 (±8.42) 33.9 (±0.90) 25.7 (±3.98) 751.9 (±38.10)

ଜଳେସଚନ ଏବଂ ଖତ  115.8 (±8.49) 34.4 (±0.90) 29.8 (±4.19) 787.3 (±44.70)P  (FYM)

ମଲୂ� (  ଗରୁୁ�ପ�ୂ� ନୁେହ ଁ ଗରୁୁ�ପ�ୂ� ନୁେହ ଁ ଗରୁୁ�ପ�ୂ� ନୁେହ ଁ ଗରୁୁ�ପ�ୂ� ନୁେହ ଁ<0.05)

* ସମାନ ଅ�ର ସହତି େ�� ପରୀ�ଣର ଭାଗମାପ ଗରୁୁ�ପ�ୂ� ନୁେହ ଁ| 

** <0.05 p |ମଲୂ�େର ମହ� ଯା� କରାଯାଇଥଲ� ା 

ଚ�ି 1. ନାଗେଫଣୀ ର �ାର�ିକ ବୃ� େରାପଣ
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ପାଲୁ�ା,   ,   , ,    ତୃ�ଜ� ାରା େରଡ େ�ାେ� ହଳଦିଆ ସାନ େକାେନା ଆଲେଜରିଆ ହଳଦିଆ ସା�ା ମାେଗର� ିଟା
େବଲିସ ଜା��ନ େରଡ େରାକା ପାଲୁ�ା ଧଳା େରାକା ପାଲୁ�ା େରଡ ସାନ େକାେନା ଧଳା ସାନ, ,   ,   ,   ,  
େକାେନା ବିହନହୀନ େରାକା ପାଲୁ�ା େମାରାେଡା େରାଲି ପାଲି ଧଳା ସ େକାେନା ଏବଂ ନୀଳ  ,   , ,   ,    
େମାେଟା ଉ�ିଦ ର ତଳ ଏବଂ ଭୂମି ଉପର ଗଣୁଗଡିୁକ ଉପେର ଆଧାର କରି କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ|        ,  
କିସମ କୁ ଦୁଇଟିପଥୃକେଗା�ୀ� େରବିଭ�କରାଯାଇଥଲ� ା     |
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ନିୟ�ଣ     110.8 (±8.42) 33.9 (±0.90) 25.7 (±3.98) 751.9 (±38.10)
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ଚ�ି 2. ବହୁବଷ�ୟ ଚାରା ସହତି ନାଗେଫଣୀ ର ମଲୂ�ା�ନ

12

ମା� � ମାସେର ��ାେଡାଡ୍ ଲ� ��ାେଡାଡ୍ େମାେଟଇ ଉ�ିଦ ଉ�ତା ଉ�ିଦ ବି�ାର ଏବଂ ଉ�ିଦ େଜ�ବ ବ�� ର   ୁ, , , 
ଗଣୁା�କ ମଲୂ� େରକଡ � କରାଯାଇଥଲ� ା ମଳୂ ର ଗଣୁା�କ   ଅ�ୟନ ପାଇ ଁ ବିନାଶକାରୀ ଉ�ିଦ ନମନୁା ସଂ�ହ | , 
କରାଯାଇଥଲ� ା ଏବଂ ଏହାର ଚାରିପାଖେର ଖାତ େଖାଳି  ଉ�ିଦଗଡିୁକ ଉପାଡ଼ି ୱାଟର େଜଟ୍ ସାହାଯ� େର ସଫା  
କରାଯାଇଥଲ� ା ମାଟି ଉପର ଭୂମି ଏବଂ ମଳୂର  ସମ� ପଯ�� େବ�ଣ ପାଇ ତିଁନ ଟି �ତିକୃତି ନିଆଯାଇଥଲ� ା ମଳୂ | | 
ଲ�ା ଆୟତନ ଏବଂ ଭୂପ�ୃ � େ�� ବାେୟାଭିସ ୍  ରୁଟ୍ �ାନର୍ ବ�ବହାର କରି ବିେ�ଷଣ , PSM R2000 
କରାଯାଇଥଲ� ା ବଡ ଏବଂ େମାଟା ମଳୂର ଆୟତନ ଭ��ଏର   କାଲିପର �ାରା େରକଡ � କରାଯାଇଥଲ� ା ଏବଂ | 
ସମ� ତଥ� େ�ାକ୍ �ା�ଇମି� ସାସ ସ��ୱାେର ବ�ବହାର କରି ବିେ�ଷଣ କରାଯାଇଥଲ� ା ଉ�ିଦ,  9.3 (v)   |   
ଉ�ତା ��ାେଡାଡ୍ ଉ�ିଦ ସଂଖ�ା ��ାେଡାଡ୍ ଲ� ଏବଂ େମାେଟଇ େଜ�ବ ବ�� ମଳୂ ପ�ୃ � େ�� ଆୟତନମଳୂୁ,  /  ,    , ,   ,   
ଲ� କୁ ଭିତି କରି ନୀଳ େମାେଟା େମାରାେଡା ବିହନ ହୀନ େରାକା ପାଲୁ�ା େରଡ୍ େସନ୍ େକାେନା ଧଳା େରାକା  , ,    ,   ,  
ପାଲୁ�ା ଜା��ନ୍ ଆଲେଜରିଆନ୍ ହଳଦିଆ ସାନ୍ େକାେନା ହଳଦିଆ େରାକା ପାଲୁ�ା ଏବଂ ହଳଦିଆ ସାନ୍, , ,   ,       
ମାେ�ା� � େକାରିଟା େବଲିକ୍ ଧଳା ଏସ୍ େକାେନା େରାଲି ପଲି ଧଳା ସାନ୍ େକାେନା େରଡ୍ େରାକା ପାଲୁ�ା ଏବଂ ,   ,  ,  ,     
ଟ୍ରୁ�ାରା େରଡ୍ ବ୍ରୁଲ୍ ଠାରୁ ଭି� େହାଇପାରିବ ଅଧକ� � ଏହି ସମ� ରୂପା�କ ଗଣୁଗଡିୁକ ସକରା�କଭାବେର      | ,      
ସ��ିତ େହାଇଥଲ� ା ଉ�ିଦଉ�ତା େଜ�ବ ବ�� ��ାେଡାଡ୍ ସଂଖ�ା ମଳୂ ପ�ୃ �େ�� ମଳୂ ପରିମାଣୁ  (p <0.05) |  , ,  ,   ,   
ଏବଂ ପରୀ�ିତ କିସମ ମ�େର ମଳୂ ଲ� ଏକ ମହ� ପଣୁ � ଉେ�ଖନୀୟ ପାଥକ� � ମିଳିଲା ବିହନ ହୀନ େରାକା    /     |   
ପାଲୁ�ା ଏବଂ େରଡ୍ େସନ୍ େକାେନା କିସମ େକ�ୀୟଭାରତରଅ�� ଶ�ୁ ଅ�ଳେରକ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଚାରା        -     
ର ସେବା� �ମ �ଦଶନ� କାରୀ ଜନନ �ବ� େବାଲି ଜଣାପଡିଛି ଏହ ିଅ�ୟନ ରୁ �ିର େହଉଛି େଯ ଭାରତର ଅ��      |   -
ଶ�ୁଅ�ଳ ପାଇ ସଁେବା� �ମ  କିସମବାଛିବା ପାଇ ରୂଁପା�କଗଣୁଏକଉପେଯାଗୀଉପକରଣେହାଇପାେର            | 

3.3.2  ଗଣୁବ�ା

କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଏକ ମରୁଡ଼ି ଫିଡ୍ ଭାବେର ଉନବିଂଶ ଶତା�ୀର �ାର�ରୁ େଗାରୁ ମାନ�ର ଚାରା ଭାବେର 
ଏବଂ ଅଧକ� ାଂଶ େ��େର ଏହା ମରୁଡ଼ି ସମୟେର ଜରୁରୀ କାଳୀନ ଫିଡ୍ ଭାବେର ବ�ବହୃତ େହଉଛି| ଅ�ୟନ ରୁ 
ଜଣା ଯାଇଛି େଯ କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକର  ପାଚକତା  ଉ�ମାନର ଘାସ ସହତି ତୁଳନା�କ ଅେଟ | 
କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ��ାେଡାଡ ଗଡୁିକର ପ�ିୁକର ଗଣୁ,  ଉ�ିଦ �କାର (�ଜାତି, କିସମ), ��ାେଡାଡ୍ ର ବୟସ, 
ଋତୁ, ଏବଂ େ�� ଅବ�ା ଉପେର ନିଭର�  କେର (ଯଥା, ମ�ିୃକାର �କାର, ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ବଢୁଥବ� ା ଅବ�ା ଇତ�ାଦି| 
େତଣ,ୁ ଗରମ ଏବଂ ଅ� � ଶ�ୁ ପରିେବଶେର ଫିଡ୍ ଅଭାବର ସ�ାବ� ଗରୁୁ�କୁ ଦୃ�ିେର ରଖ � ବିଭି� କ�ାହୀନ 
ନାଗେଫଣୀ  କିସମ ର ପ�ିୁକର          େପାଷକ ତ� ଏବଂ ପଶପୁାଳନ ପାଇ ଁପ�ିୁକର ମଲୂ� ଆକଳନ କରିବାକୁ େଚ�ା
କରାଯାଇଥଲ� ା |  

15 ଟି କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ  କିସମ ର ସେତଜ ��ାେଡାଡ୍ ଯଥା (ହଳଦିଆ େରାକା ପାଲୁ�ା,   ତୃ�ଜ� ାରା େରଡ୍
େ�ାେ� ହଳଦିଆ ସାନ୍ େକାେନା ଆଲେଜରିଆ ହଳଦିଆ ସା�ା ମାେଗର� ିଟା େବଲିସ୍ ଜା��ନ୍ େରଡ୍ େରାକା,   , ,    , ,   
ପାଲୁ�ା ଧଳା େରାକା ପାଲୁ�ା େରଡ୍ ସାନ୍ େକାେନା ଧଳା ସାନ୍ େକାେନା ବିହନ ହୀନ େରାକା ପାଲୁ�ା,  ,   ,  ,   , 
େମାରାେଡା େରାଲି ପଲି ଧଳା ଏସ୍ େକାେନା ଏବଂ ନୀଳ େମାେଟା ଇକାରଡ଼ା  ରୁ ନମନୁା ସଂ�ହ କରାଯାଇଥଲ� ା ,  ,     )  
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ଚ�ି 2. ବହୁବଷ�ୟ ଚାରା ସହତି ନାଗେଫଣୀ ର ମଲୂ�ା�ନ

12

ମା� � ମାସେର ��ାେଡାଡ୍ ଲ� ��ାେଡାଡ୍ େମାେଟଇ ଉ�ିଦ ଉ�ତା ଉ�ିଦ ବି�ାର ଏବଂ ଉ�ିଦ େଜ�ବ ବ�� ର   ୁ, , , 
ଗଣୁା�କ ମଲୂ� େରକଡ � କରାଯାଇଥଲ� ା ମଳୂ ର ଗଣୁା�କ   ଅ�ୟନ ପାଇ ଁ ବିନାଶକାରୀ ଉ�ିଦ ନମନୁା ସଂ�ହ | , 
କରାଯାଇଥଲ� ା ଏବଂ ଏହାର ଚାରିପାଖେର ଖାତ େଖାଳି  ଉ�ିଦଗଡିୁକ ଉପାଡ଼ି ୱାଟର େଜଟ୍ ସାହାଯ� େର ସଫା  
କରାଯାଇଥଲ� ା ମାଟି ଉପର ଭୂମି ଏବଂ ମଳୂର  ସମ� ପଯ�� େବ�ଣ ପାଇ ତିଁନ ଟି �ତିକୃତି ନିଆଯାଇଥଲ� ା ମଳୂ | | 
ଲ�ା ଆୟତନ ଏବଂ ଭୂପ�ୃ � େ�� ବାେୟାଭିସ ୍  ରୁଟ୍ �ାନର୍ ବ�ବହାର କରି ବିେ�ଷଣ , PSM R2000 
କରାଯାଇଥଲ� ା ବଡ ଏବଂ େମାଟା ମଳୂର ଆୟତନ ଭ��ଏର   କାଲିପର �ାରା େରକଡ � କରାଯାଇଥଲ� ା ଏବଂ | 
ସମ� ତଥ� େ�ାକ୍ �ା�ଇମି� ସାସ ସ��ୱାେର ବ�ବହାର କରି ବିେ�ଷଣ କରାଯାଇଥଲ� ା ଉ�ିଦ,  9.3 (v)   |   
ଉ�ତା ��ାେଡାଡ୍ ଉ�ିଦ ସଂଖ�ା ��ାେଡାଡ୍ ଲ� ଏବଂ େମାେଟଇ େଜ�ବ ବ�� ମଳୂ ପ�ୃ � େ�� ଆୟତନମଳୂୁ,  /  ,    , ,   ,   
ଲ� କୁ ଭିତି କରି ନୀଳ େମାେଟା େମାରାେଡା ବିହନ ହୀନ େରାକା ପାଲୁ�ା େରଡ୍ େସନ୍ େକାେନା ଧଳା େରାକା  , ,    ,   ,  
ପାଲୁ�ା ଜା��ନ୍ ଆଲେଜରିଆନ୍ ହଳଦିଆ ସାନ୍ େକାେନା ହଳଦିଆ େରାକା ପାଲୁ�ା ଏବଂ ହଳଦିଆ ସାନ୍, , ,   ,       
ମାେ�ା� � େକାରିଟା େବଲିକ୍ ଧଳା ଏସ୍ େକାେନା େରାଲି ପଲି ଧଳା ସାନ୍ େକାେନା େରଡ୍ େରାକା ପାଲୁ�ା ଏବଂ ,   ,  ,  ,     
ଟ୍ରୁ�ାରା େରଡ୍ ବ୍ରୁଲ୍ ଠାରୁ ଭି� େହାଇପାରିବ ଅଧକ� � ଏହି ସମ� ରୂପା�କ ଗଣୁଗଡିୁକ ସକରା�କଭାବେର      | ,      
ସ��ିତ େହାଇଥଲ� ା ଉ�ିଦଉ�ତା େଜ�ବ ବ�� ��ାେଡାଡ୍ ସଂଖ�ା ମଳୂ ପ�ୃ �େ�� ମଳୂ ପରିମାଣୁ  (p <0.05) |  , ,  ,   ,   
ଏବଂ ପରୀ�ିତ କିସମ ମ�େର ମଳୂ ଲ� ଏକ ମହ� ପଣୁ � ଉେ�ଖନୀୟ ପାଥକ� � ମିଳିଲା ବିହନ ହୀନ େରାକା    /     |   
ପାଲୁ�ା ଏବଂ େରଡ୍ େସନ୍ େକାେନା କିସମ େକ�ୀୟଭାରତରଅ�� ଶ�ୁ ଅ�ଳେରକ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଚାରା        -     
ର ସେବା� �ମ �ଦଶନ� କାରୀ ଜନନ �ବ� େବାଲି ଜଣାପଡିଛି ଏହ ିଅ�ୟନ ରୁ �ିର େହଉଛି େଯ ଭାରତର ଅ��      |   -
ଶ�ୁଅ�ଳ ପାଇ ସଁେବା� �ମ  କିସମବାଛିବା ପାଇ ରୂଁପା�କଗଣୁଏକଉପେଯାଗୀଉପକରଣେହାଇପାେର            | 

3.3.2  ଗଣୁବ�ା

କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଏକ ମରୁଡ଼ି ଫିଡ୍ ଭାବେର ଉନବିଂଶ ଶତା�ୀର �ାର�ରୁ େଗାରୁ ମାନ�ର ଚାରା ଭାବେର 
ଏବଂ ଅଧକ� ାଂଶ େ��େର ଏହା ମରୁଡ଼ି ସମୟେର ଜରୁରୀ କାଳୀନ ଫିଡ୍ ଭାବେର ବ�ବହୃତ େହଉଛି| ଅ�ୟନ ରୁ 
ଜଣା ଯାଇଛି େଯ କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକର  ପାଚକତା  ଉ�ମାନର ଘାସ ସହତି ତୁଳନା�କ ଅେଟ | 
କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ��ାେଡାଡ ଗଡୁିକର ପ�ିୁକର ଗଣୁ,  ଉ�ିଦ �କାର (�ଜାତି, କିସମ), ��ାେଡାଡ୍ ର ବୟସ, 
ଋତୁ, ଏବଂ େ�� ଅବ�ା ଉପେର ନିଭର�  କେର (ଯଥା, ମ�ିୃକାର �କାର, ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ବଢୁଥବ� ା ଅବ�ା ଇତ�ାଦି| 
େତଣ,ୁ ଗରମ ଏବଂ ଅ� � ଶ�ୁ ପରିେବଶେର ଫିଡ୍ ଅଭାବର ସ�ାବ� ଗରୁୁ�କୁ ଦୃ�ିେର ରଖ � ବିଭି� କ�ାହୀନ 
ନାଗେଫଣୀ  କିସମ ର ପ�ିୁକର          େପାଷକ ତ� ଏବଂ ପଶପୁାଳନ ପାଇ ଁପ�ିୁକର ମଲୂ� ଆକଳନ କରିବାକୁ େଚ�ା
କରାଯାଇଥଲ� ା |  

15 ଟି କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ  କିସମ ର ସେତଜ ��ାେଡାଡ୍ ଯଥା (ହଳଦିଆ େରାକା ପାଲୁ�ା,   ତୃ�ଜ� ାରା େରଡ୍
େ�ାେ� ହଳଦିଆ ସାନ୍ େକାେନା ଆଲେଜରିଆ ହଳଦିଆ ସା�ା ମାେଗର� ିଟା େବଲିସ୍ ଜା��ନ୍ େରଡ୍ େରାକା,   , ,    , ,   
ପାଲୁ�ା ଧଳା େରାକା ପାଲୁ�ା େରଡ୍ ସାନ୍ େକାେନା ଧଳା ସାନ୍ େକାେନା ବିହନ ହୀନ େରାକା ପାଲୁ�ା,  ,   ,  ,   , 
େମାରାେଡା େରାଲି ପଲି ଧଳା ଏସ୍ େକାେନା ଏବଂ ନୀଳ େମାେଟା ଇକାରଡ଼ା  ରୁ ନମନୁା ସଂ�ହ କରାଯାଇଥଲ� ା ,  ,     )  
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ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ ଝା�ୀ�  ର େସ��ାଲ୍ ରିସ�� ଫାମେ� ର େରାପଣ  ,      
କରାଯାଇଛି ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକୁ େଛାଟ ଖ� କରି େର �ମାଗତ ଭାେବ  ସମାନ ଓଜନ ପଯ�� � ଶଖୁା o | 60 C 
ଯାଇଥଲ� ା ଶଖୁଲ� ା ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକର ଅେଶାଧତ�  େ�ାଟିନ୍ ( ଏବଂ େକାଷ �ାଚୀର ଉପାଦାନ | AOAC, 2000) 
ଗଡିୁକ (ୱାନ୍ େସାେ�ଟ୍  ସହବ�ୁ    ବିେ�ଷଣ  କରାଯାଇଥଲ� ା  ଇନ ଭିେ�ା  ଶଖୁଲ� ା  ପଦାଥର�   1991 )  |  
ପାଚକତା (ଆଇ ଭି ଡି ଏମ ଡି �ା�ାଡ � ପ�ତି (ଟିଲି ଏବଂ େଟରି ବ�ବହାର କରି ମିଲି ହଜମ . . . . ) , 1963) 50 
�ବଣେର ମି.ଲି. �ାଇସିଡ୍ ହଜମ େହବା ପେର ବିେ�ଷଣ କରାଯାଇଥଲ� ା ଏବଂ 40 Zn VARIAN AA240 
ପରମାଣ ୁଅବେଶାଷଣ େ��� �ାେଫାେଟା ମିଟର ବ�ବହାର କରି ଆଲିକଟ୍ ତ�ା ଦ�ା ଏବଂ ଲୁହାର ଆକଳନ , 
କରାଯାଇଥଲ� ା ଫଳାଫଳ ରୁ  ଜଣାଗଲା େଯ ନାଗେଫଣୀ ନରମ ମାଂସାଳ ଏବଂ ଏହାର ବହୁତ କମ୍ ଶ�ୁ|            
ବିଷୟବ� ଅଛି କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ର ଟି କିସମ ସାରଣୀ  ଏବଂ ରଶ�ୁ ବିଷୟବ�ୁ ୁ(DM)   |    15   (  4  4a)    2.9 
(   )  6.9   )     ହଳଦିଆ ସାନ୍ େକାେନା ରୁ �ତିଶତ ଧଳା େରାକା ପାଲୁ�ା ମ�େର ରହଥିଲ� ା ଯାହା ସଚୂାଇଥାଏ େଯ ଚାରା 
ହସିାବ େର ନାଗେଫଣୀ ପଶମୁାନ�ର ଶ�ୁ ବିଷୟବ� ର ଆବଶ�କତା ପରୂଣ କରିପାରିବ ନାହି ଁୁ   (DM)     |   
��ାେଡାଡେର ଅେଶାଧତ� େ�ାଟିନ୍ �ତିଶତରୁ ଅଧକ� ଥଲ� ା ଏବଂ ଏନ ଡି ଏଫ ଏବଂ ଏ ଡି ଏଫ ବିଷୟ     9-13 (%)     . .   . .  
ବ�େରବହୁତକମ୍ଥଲ� ା ଯାହା ଯଥା�େମ ଏବଂ �ତିଶତମ�େରଥଲ� ା ହାରାହାରି ଏନ ଡି ଏଫୁ       31-40  17-23    |  . . , 
ଏ ଡି ଏଫ ଏବଂ ଲିଗନିନ୍ ବିଷୟ ବ� କମ୍ ରହଲିା ଯଥା�େମ ଏବଂ ଯାହା େଯାଗ ଁୁୁ. .        (36.83, 19.48  4.62 %)  
ନାଗେଫଣୀ କିସମ ଅଧକ� ପ�ିୁକର ଏବଂ ହଜମ େହାଇଯାଏ ନାଗେଫଣୀ ର ସମ� ଟି କିସମ ଇନ ଭିେ�ା      |   15 -  
ଶ�ୁବ�, ହଜମତା ରୁ �ତିଶତ ଏବଂ ହାରାହାରି �ତିଶତ ଥଲ� ା ତ�ା ଅଂଶ ରୁୁ   54.84  76.31  66.29   | 0.8  1.56 
ppm     | ,  Zn   ମ�େର ଥଲ� ା ଯାହା ଅନୁପଯ�ୁ େବାଲି ଧରାଯିବ ଅବଶ� ନାଗେଫଣୀ  କିସମ େର ବିଷୟବ�ପଯ�� ା�ୁ
ଥଲ� ା ଏବଂ ରୁ ମ�େରଥଲ� ା  40.41  89.3 ppm   | 
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ସାରଣୀ 2 : କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ��ାେଡାଡର ଗଣୁବ�ା ମାପକ

�.ନଂ. କସିମ ସି.ପି  (%) ଏନ.ଡି.ଏଫ (%) ଏ.ଡି.ଏଫ(%) ଲିଗନନ୍ି(%) 

1. ହଳଦିଆ େରାକା ପାଲୁ�ା  10.59 38.29 19.81 4.39

2. ତୃ�ଜ� ାରା େରଡ୍ େ�ାେ�  9.58 36.00 18.83 4.50

3. ହଳଦିଆ ସାନ େକାେନା  11.34 32.45 17.71 5.43

4. ଆଲେଜରିଆନ୍ 10.65 36.57 19.43 4.38

5. ହଳଦିଆ ସା�ା  13.08 31.34 19.11 3.82

 ମାେଗର� ିଟାେବଲିସ ୍ 

6. ଜା��ନ୍  9.77 40.01 17.82 4.76

7. େରଡ୍ େରାକା ପାଲୁ�ା 11.46 40.90 23.10 3.66

ସାରଣୀ 3 : କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ  ��ାେଡାଡର ଗଣୁବ�ା ମାପକ
�.ନଂ. କସିମ ଶ�ୁ ବ�  ପାଉଶଁ  ଆଇ.ଭି.ଡି.ଏମ.ଡି ୁ
  (%) (%) (%)

1. ହଳଦିଆ େରାକା ପାଲୁ�ା  3.94 35.15 69.98

2. ତୃ�ଜ� ାରା େରଡ୍ େ�ାେ�  3.67 39.24 59.59

3. ହଳଦିଆ ସାନ େକାେନା  2.90 37.24  ମଲୂ�ଉପଲ� ନାହି ଁ

4. ଆଲେଜରିଆନ୍ 4.45 35.27 65.20

5. ହଳଦିଆ ସା�ା ମାେଗର� ିଟା େବଲିସ ୍ 5.48 34.28 76.31

6. ଜା��ନ୍  3.59 40.04 54.84

7. େରଡ୍ େରାକା ପାଲୁ�ା 4.44 33.41 73.10

8. ଧଳା େରାକା ପାଲୁ�ା 6.90 33.92 61.87

9. େରଡ୍ ସାନ୍ େକାେନା 4.23 38.86 68.62

10. ଧଳା ସାନ୍ େକାେନା  4.86 35.92 73.91

11. ବିହନ ହୀନ େରାକା ପାଲୁ�ା 4.56 38.49 67.29

12. େମାରାେଡା 4.75 34.30 55.61

13. େରାଲି ପଲି  3.73 36.83 70.10

14. ଧଳା ସ େକାେନା  4.69 36.49 68.13

15. ନୀଳ େମାେଟା  6.57 35.26 64.92
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8. ଧଳା େରାକା ପାଲୁ�ା 10.82 40.62 20.50 4.71

9. େରଡ୍ ସାନ୍ େକାେନା 10.13 38.98 19.46 5.04

10. ଧଳା ସାନ୍ େକାେନା  10.47 36.60 20.35 3.99

11. ବିହନ ହୀନ େରାକା ପାଲୁ�ା 9.95 34.70 17.70 4.58

12. େମାରାେଡା 11.00 35.43 19.93 4.88

13. େରାଲି ପଲି  9.06 37.08 18.74 5.14

14. ଧଳା ସ େକାେନା  11.65 35.01 17.20 4.66

15. ନୀଳ େମାେଟା  11.30 39.14 21.28 5.54



ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ ଝା�ୀ�  ର େସ��ାଲ୍ ରିସ�� ଫାମେ� ର େରାପଣ  ,      
କରାଯାଇଛି ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକୁ େଛାଟ ଖ� କରି େର �ମାଗତ ଭାେବ  ସମାନ ଓଜନ ପଯ�� � ଶଖୁା o | 60 C 
ଯାଇଥଲ� ା ଶଖୁଲ� ା ��ାେଡାଡ ଗଡିୁକର ଅେଶାଧତ�  େ�ାଟିନ୍ ( ଏବଂ େକାଷ �ାଚୀର ଉପାଦାନ | AOAC, 2000) 
ଗଡିୁକ (ୱାନ୍ େସାେ�ଟ୍  ସହବ�ୁ    ବିେ�ଷଣ  କରାଯାଇଥଲ� ା  ଇନ ଭିେ�ା  ଶଖୁଲ� ା  ପଦାଥର�   1991 )  |  
ପାଚକତା (ଆଇ ଭି ଡି ଏମ ଡି �ା�ାଡ � ପ�ତି (ଟିଲି ଏବଂ େଟରି ବ�ବହାର କରି ମିଲି ହଜମ . . . . ) , 1963) 50 
�ବଣେର ମି.ଲି. �ାଇସିଡ୍ ହଜମ େହବା ପେର ବିେ�ଷଣ କରାଯାଇଥଲ� ା ଏବଂ 40 Zn VARIAN AA240 
ପରମାଣ ୁଅବେଶାଷଣ େ��� �ାେଫାେଟା ମିଟର ବ�ବହାର କରି ଆଲିକଟ୍ ତ�ା ଦ�ା ଏବଂ ଲୁହାର ଆକଳନ , 
କରାଯାଇଥଲ� ା ଫଳାଫଳ ରୁ  ଜଣାଗଲା େଯ ନାଗେଫଣୀ ନରମ ମାଂସାଳ ଏବଂ ଏହାର ବହୁତ କମ୍ ଶ�ୁ|            
ବିଷୟବ� ଅଛି କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ର ଟି କିସମ ସାରଣୀ  ଏବଂ ରଶ�ୁ ବିଷୟବ�ୁ ୁ(DM)   |    15   (  4  4a)    2.9 
(   )  6.9   )     ହଳଦିଆ ସାନ୍ େକାେନା ରୁ �ତିଶତ ଧଳା େରାକା ପାଲୁ�ା ମ�େର ରହଥିଲ� ା ଯାହା ସଚୂାଇଥାଏ େଯ ଚାରା 
ହସିାବ େର ନାଗେଫଣୀ ପଶମୁାନ�ର ଶ�ୁ ବିଷୟବ� ର ଆବଶ�କତା ପରୂଣ କରିପାରିବ ନାହି ଁୁ   (DM)     |   
��ାେଡାଡେର ଅେଶାଧତ� େ�ାଟିନ୍ �ତିଶତରୁ ଅଧକ� ଥଲ� ା ଏବଂ ଏନ ଡି ଏଫ ଏବଂ ଏ ଡି ଏଫ ବିଷୟ     9-13 (%)     . .   . .  
ବ�େରବହୁତକମ୍ଥଲ� ା ଯାହା ଯଥା�େମ ଏବଂ �ତିଶତମ�େରଥଲ� ା ହାରାହାରି ଏନ ଡି ଏଫୁ       31-40  17-23    |  . . , 
ଏ ଡି ଏଫ ଏବଂ ଲିଗନିନ୍ ବିଷୟ ବ� କମ୍ ରହଲିା ଯଥା�େମ ଏବଂ ଯାହା େଯାଗ ଁୁୁ. .        (36.83, 19.48  4.62 %)  
ନାଗେଫଣୀ କିସମ ଅଧକ� ପ�ିୁକର ଏବଂ ହଜମ େହାଇଯାଏ ନାଗେଫଣୀ ର ସମ� ଟି କିସମ ଇନ ଭିେ�ା      |   15 -  
ଶ�ୁବ�, ହଜମତା ରୁ �ତିଶତ ଏବଂ ହାରାହାରି �ତିଶତ ଥଲ� ା ତ�ା ଅଂଶ ରୁୁ   54.84  76.31  66.29   | 0.8  1.56 
ppm     | ,  Zn   ମ�େର ଥଲ� ା ଯାହା ଅନୁପଯ�ୁ େବାଲି ଧରାଯିବ ଅବଶ� ନାଗେଫଣୀ  କିସମ େର ବିଷୟବ�ପଯ�� ା�ୁ
ଥଲ� ା ଏବଂ ରୁ ମ�େରଥଲ� ା  40.41  89.3 ppm   | 
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ସାରଣୀ 2 : କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ��ାେଡାଡର ଗଣୁବ�ା ମାପକ

�.ନଂ. କସିମ ସି.ପି  (%) ଏନ.ଡି.ଏଫ (%) ଏ.ଡି.ଏଫ(%) ଲିଗନନ୍ି(%) 

1. ହଳଦିଆ େରାକା ପାଲୁ�ା  10.59 38.29 19.81 4.39

2. ତୃ�ଜ� ାରା େରଡ୍ େ�ାେ�  9.58 36.00 18.83 4.50

3. ହଳଦିଆ ସାନ େକାେନା  11.34 32.45 17.71 5.43

4. ଆଲେଜରିଆନ୍ 10.65 36.57 19.43 4.38

5. ହଳଦିଆ ସା�ା  13.08 31.34 19.11 3.82

 ମାେଗର� ିଟାେବଲିସ ୍ 

6. ଜା��ନ୍  9.77 40.01 17.82 4.76

7. େରଡ୍ େରାକା ପାଲୁ�ା 11.46 40.90 23.10 3.66

ସାରଣୀ 3 : କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ  ��ାେଡାଡର ଗଣୁବ�ା ମାପକ
�.ନଂ. କସିମ ଶ�ୁ ବ�  ପାଉଶଁ  ଆଇ.ଭି.ଡି.ଏମ.ଡି ୁ
  (%) (%) (%)

1. ହଳଦିଆ େରାକା ପାଲୁ�ା  3.94 35.15 69.98

2. ତୃ�ଜ� ାରା େରଡ୍ େ�ାେ�  3.67 39.24 59.59

3. ହଳଦିଆ ସାନ େକାେନା  2.90 37.24  ମଲୂ�ଉପଲ� ନାହି ଁ

4. ଆଲେଜରିଆନ୍ 4.45 35.27 65.20

5. ହଳଦିଆ ସା�ା ମାେଗର� ିଟା େବଲିସ ୍ 5.48 34.28 76.31

6. ଜା��ନ୍  3.59 40.04 54.84

7. େରଡ୍ େରାକା ପାଲୁ�ା 4.44 33.41 73.10

8. ଧଳା େରାକା ପାଲୁ�ା 6.90 33.92 61.87

9. େରଡ୍ ସାନ୍ େକାେନା 4.23 38.86 68.62

10. ଧଳା ସାନ୍ େକାେନା  4.86 35.92 73.91

11. ବିହନ ହୀନ େରାକା ପାଲୁ�ା 4.56 38.49 67.29

12. େମାରାେଡା 4.75 34.30 55.61

13. େରାଲି ପଲି  3.73 36.83 70.10

14. ଧଳା ସ େକାେନା  4.69 36.49 68.13

15. ନୀଳ େମାେଟା  6.57 35.26 64.92
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8. ଧଳା େରାକା ପାଲୁ�ା 10.82 40.62 20.50 4.71

9. େରଡ୍ ସାନ୍ େକାେନା 10.13 38.98 19.46 5.04

10. ଧଳା ସାନ୍ େକାେନା  10.47 36.60 20.35 3.99

11. ବିହନ ହୀନ େରାକା ପାଲୁ�ା 9.95 34.70 17.70 4.58

12. େମାରାେଡା 11.00 35.43 19.93 4.88

13. େରାଲି ପଲି  9.06 37.08 18.74 5.14

14. ଧଳା ସ େକାେନା  11.65 35.01 17.20 4.66

15. ନୀଳ େମାେଟା  11.30 39.14 21.28 5.54



3.3.3  ପଶ ୁଚାରା ଉପଯ�ୁତା ପାଇ ଆଁହାର ପରୀ�ଣ

3.3.3.1  େଛାଟ େରାମାଂଥୀ ପଶୁ

ବିଭି� ଶଖୁଲ� ା ଚାରା (ବରସୀମ ନଡ଼ା, ବୁଟନଡ଼ା , େଖସାରୀ ନଡ଼ା ଏବଂ ସବୁଜ ନାପିଏର ର  ଘାସ ସହତି କ�ା ହୀନ 
ନାଗେଫଣୀ  ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥବ� ା  ଫିଡ୍ ପରୀ�ଣର ଫଳାଫଳ ରୁ ଜଣା ଯାଇଛି େଯ ପଶ ୁମାେନ 
କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ କୁ ଆନ� େର ଖାଉଛ�ି ଏବଂ ଏହାର �ାଇ େମଟର େସବନ ଏବଂ ହଜମତା  �ଶଂସନୀୟ 
(ସାରଣୀ  5) | ତଥାପି, କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ କୁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବାେର େମ�ା ମାନ�ର ଅସ�ତି ମଳ ଏବଂ 
ଶରୀରର ଓଜନ �ାସ �ାୟତଃ ଲ��  କରାଯାଇଥଲ� ା|   େତଣ ୁେକୗଣସି େ�ଣୀର ପଶମୁାନ�ୁ  େକବଳ କ�ାହୀନ 
ନାଗେଫଣୀ ଖାଇବାକୁ େଦବା ଉଚିତ େହବ ନାହ|ି ଁ
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3.3.3  ପଶ ୁଚାରା ଉପଯ�ୁତା ପାଇ ଆଁହାର ପରୀ�ଣ

3.3.3.1  େଛାଟ େରାମାଂଥୀ ପଶୁ

ବିଭି� ଶଖୁଲ� ା ଚାରା (ବରସୀମ ନଡ଼ା, ବୁଟନଡ଼ା , େଖସାରୀ ନଡ଼ା ଏବଂ ସବୁଜ ନାପିଏର ର  ଘାସ ସହତି କ�ା ହୀନ 
ନାଗେଫଣୀ  ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥବ� ା  ଫିଡ୍ ପରୀ�ଣର ଫଳାଫଳ ରୁ ଜଣା ଯାଇଛି େଯ ପଶ ୁମାେନ 
କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ କୁ ଆନ� େର ଖାଉଛ�ି ଏବଂ ଏହାର �ାଇ େମଟର େସବନ ଏବଂ ହଜମତା  �ଶଂସନୀୟ 
(ସାରଣୀ  5) | ତଥାପି, କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ କୁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବାେର େମ�ା ମାନ�ର ଅସ�ତି ମଳ ଏବଂ 
ଶରୀରର ଓଜନ �ାସ �ାୟତଃ ଲ��  କରାଯାଇଥଲ� ା|   େତଣ ୁେକୗଣସି େ�ଣୀର ପଶମୁାନ�ୁ  େକବଳ କ�ାହୀନ 
ନାଗେଫଣୀ ଖାଇବାକୁ େଦବା ଉଚିତ େହବ ନାହ|ି ଁ

ଚ�ି 3. ନାଗେଫଣୀ ଚାରା କାଟିବା ପାଇ ଁହ� ଚାଳିତ ଯ�
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ସାରଣୀ  4 :  କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ  �ାରା 1/3 ଅଂଶ ଡାଏଟାରୀ ଶ�ୁ ପଦାଥ � ଖାଇବାକୁ େଦବାେର େମ�ା 
ର ଶ�ୁ ପଦାଥ � �ହଣ ଏବଂ ହଜମ ��ୟିା ଉପେର �ଭାବ ( n = 8)  
ପରୀ�ଣ ସମହୂ ଶ�ୁ ପଦାଥ � �ହଣ ଶ�ୁ ପଦାଥ � �ହଣ   ଶ�ୁ ପଦାଥ � ହଜମ 

0.75  (% ଶରୀରର ଓଜନ) ( g/kg W ଶରୀରର ଓଜନ) େଯାଗ�ତା (%)

କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ* +  3.39 79.32 61.49
ନାପିଏର 

କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ * +  4.15 100.11 62.00
ବରସୀମ ଘାସ  

କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ * +  4.35 101.71 60.09
େଖସାରୀ ନଡ଼ା 

କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ * +  3.45 82.24 55.95
ବୁଟ ନଡା  

*1/3 ଡାଏଟାରୀ ଡିଏମ ୍କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ମା�ମେର ବଦଳାଗଲା |

3.3.3.2  ବଡ଼ ଧରଣର େରାମାଂଥୀ ପଶୁ

ଭାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ, , େକ�ୀୟ ଫାମେ� ର ଛଡ଼ା� ଉପେର ବିଭି� ରାସନ ଝା�ୀ�
ସହତି ମିଳିତ ଭାବେର କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଫିଡିଂ ପରୀ�ା କରାଯାଇଥଲ� ା | ପ�ିୁକର ଖାଦ� �ହଣ ଏବଂ 
ଉପେଯାଗର ଅ�ୟନ ପାଇ 1ଁ8 ଟି ଛଡ଼ା ଉପେର ଏକ ଫିଡିଂ ��ିୟା ପରୀ�ା କରାଯାଇଥଲ� ା | େଜାଆର  ଚାରା ଓ 
ଗହମ ନଡା (କେ��ାଲ୍) ଏବଂ ଗହମ ନଡା ସହତି କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ (T2) ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥଲ� ା | ପଯ�� ା� 
ପରିମାଣର େ�ାଟିନ୍ ଏବଂ ଅନ�ାନ� ପ�ିୁକର ଖାଦ� େଯାଗାଇବା ପାଇ ଁ ସମ� ପରୀ�ାମଳୂକ �ାଣୀଗଡିୁକ 
�ତିଦିନ ମ�ୁ ପିଛା ଏକା� ସ�ିେ� ମ� (58 ଭାଗ ଚିନା  ବାଦାମ େକକ୍, 40 ଭାଗ ମକା ଶସ�, 1 ଭାଗ ଖଣଜି ପଦାଥ �
ମି�ଣ ଏବଂ 1 ଭାଗ ସାଧାରଣ ଲୁଣ) ସ�ିେ� ମ� କରାଯାଇଥଲ� ା | କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ��ାେଡାଡ୍ ଗଡିୁକେର �ାଇ 
େମଟର ଆଧାରେର ଶଖୁଲ� ା ପଦାଥ � 7.51%, ଅେଶାଧତ�  େ�ାଟିନ୍ (CP) 6.1% ରହଥିଲ� ା   | ପରୀ�ଣର ଫଳାଫଳ 
ସଚୂାଇ େଦଇଛି େଯ କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ �ାଣୀମାନ� �ାରା ଆଦୃତ େହାଇଥଲ� ା ଏବଂ ଏମ. ପି. ଚାରୀ ସହତି 
କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ ସ�ିେ� ମ� େହାଇଥବ� ା ଉଭୟ ପରୀ�ାେର 100 କିେଲା�ାମ ଶରୀରର ଓଜନ �ତି 3.15 
କିେଲା�ାମ ରହଥିଲ� ା। ନାଗେଫଣୀ ସ�ିେ� ମ�ଡ୍ ପଶ ୁ(67.44 ଏବଂ 61.83%) ତୁଳନାେର ଡିଏମ ୍ଏବଂ େଜ�ବିକ 
ପଦାଥର�  ହଜମତା ଏମ. ପି. ଚାରୀ ଫିଡ୍ ବଗ � େର (69.42 ଏବଂ 66.15 �ତିଶତ) େର ଅଧକ�  ଥଲ� ା | େସହପିରି 
ନାଗେଫଣୀ ଫିଡ୍ �ାଣୀ (72.17%) ତୁଳନାେର ଏମ. ପି. ଚାରୀ ଫିଡ୍ ବଗ � (76.84 �ତିଶତ) େର େ�ାଟିନର 
ହଜମତା ଅଧକ�  ଥଲ� ା ତଥାପି, ତ� ଭ�ାଂଶର ହଜମତା ଅଧକ�  ଭି� େହାଇନଥଲ� ା |

3.4.  ଶସ� ପରୀ�ଣ

ଏହ ିେ�� ପରୀ�ଣ ଜଲୁାଇ, 2016 େର ଉ�ର �େଦଶ  ଝା�ୀ�  େର ଥବ� ା ଭାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା 
ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ  େରଆର�େହାଇଥଲ� ା ପରୀ�ାମଳୂକ�ାନରମ�ିୃକାର �କାର ସାଧାରଣଏବଂମ�ମ   |     pH    
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ଉବର� ସହତି ବାଲୁକା ମାଟି ଥଲ� ା ଏହି ବୃ�େରାପଣସମୟ ଚାରି �କାର ର ଥଲ� ା ଜଲୁାଇ ଅେ��ାବର     |       ( - S1,  - S2, 
େଫବୃଆରୀ ଏ�ିଲ୍ ଏବଂ ସାର ଏବଂ ଜଳେସଚନ ୨ ନିୟ�ଣ ବୃ�େରାପଣ ପେର େଗାଟିଏ- S3, - S4)    -  (  (C) -    
ଜଳେସଚନବ�ତୀତ େକୗଣସି ସାର ଏବଂ ଜଳେସଚନନାହି ଁ ସାର �େୟାଗ ଏବଂ ଜଳେସଚନ ବୃ�େରାପଣ       |    (T) – 
ସମୟେର କିେଲା�ାମ ଏବଂ �େତ�କ ଋତୁେର କିେଲା�ାମ ଥର ବୃ� େରାପଣ ସମୟେର 2  FYM    1  FYM (3 ),    
ଜଳେସଚନ ଏବଂ ତା ପେରଆବଶ�କତା ଅନୁଯାୟୀ ପ�ାଡ୍ ସେ�ାଚନ ଏବଂ ହଳଦିଆ �ତିକୃତି ସହତି  '    (    ) 3   RCBD 
ପ�ତି େର କରାଯାଇଥଲ� ା �େତ�କ �ଟ� ୍  ରଆକାରଥଲ� ା ମିଟର ମି ଭାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା |    10  × 8 । 
ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ, ଝା�ୀ�  େର ଚି�ତି େହାଇଥବ� ା ଅଧକ� ାଂଶ �ତି�ାକାରୀ କିସମ ହଳଦିଆ ସାନ୍ େକାେନା' ' 
ବୃ�େରାପଣ ପାଇ ଁମେନାନୀତ େହାଇଥଲ� ା କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ ��ାେଡାଡ୍ ଧାଡିେର 2  ମିଟର ବ�ବଧାନେର |  
ଲଗାଯାଇଥଲ� ା ଏବଂ ଉ�ିଦରୁ ଉ�ିଦ ବ�ବଧାନ ମିଟର ଥଲ� ା �ାର�େର ଦୁଇ ବଷ� ପାଇ ଁ େଯାଜନା  1  ।      
କରାଯାଇଥଲ� ା କି� ନାଗେଫଣୀ ର ଧୀର ଅଭିବୃ�ି େହତୁ କିସମ ର �ଭାବ ତୁଳନା�କ େହଲା ନାହ ଁି �ଥମ ବଷ�          ।   
�ତି�ା� ବଷ� ଭାବେର ବିେବଚନା କରାଯାଉଥଲ� ା ଉ�ିଦ ଉ�ତା ଭୂସମା�ର ଉ�ିଦ ବି�ାର ��ାେଡାଡ୍ ଲ�     |  ,   ,  , 
��ାେଡାଡ୍ େମାେଟଇ ��ାେଡାଡ ସଂଖ�ା ଏବଂ ��ାେଡାଡ ଓଜନ େରକଡ� ଡିେସ�ର େର କରାଯାଇଥଲ� ା  ,      , 2018    
ଏବଂସାସ େର �ଣାଳୀବ�ବହାରକରିବିେ�ଷଣକରାଯାଇଥଲ� ା SAS 9.3 (v)  Proc Glimmix      |

ଅେ��ାବର, େଫବୃଆରୀ ଏବଂ ଏ�ିଲ େରାପଣ ତୁଳନାେର ଜଲୁାଇେର ଲଗାଯାଇଥବ� ା କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ର 
ଅଧକ�  ବୃ�ି ଏବଂ ସବୁଜ େଜ�ବ ବ�� ଉ�ାଦନ ପରିଲ�ିତ େହାଇଥଲ� ା | ଯଦିଓ ସାର ଏବଂ ଜଳେସଚିତ �ଟ� ୍ ,  ୁ
ଅଧକ�  ଅମଳ େରକଡ � େହାଇଛି, କି� ନିୟ�ଣ (ସାରଣୀ 1) ତୁଳନାେର ଅଭିବୃ�ି ଏବଂ ଅମଳ ବୃ�ି େହବାେର ବିଫଳ 
େହାଇଛି | େଫବୃଆରୀ ଏବଂ ଏ�ିଲ ମାସେର ଲଗାଯାଇଥବ� ା ନାଗେଫଣୀ ର �ଦଶନ�  ସମାନ ଥଲ� ା | ଜଲୁାଇେର 
ଲଗାଯାଇଥବ� ା ନାଗେଫଣୀ 17.9, 2.7, 54.2 ଏବଂ 14.3% ଅଧକ�   ଉ�ିଦ ଉ�ତା, ��ାେଡାଡ୍ ଲ�, ��ାେଡାଡ୍ / 
ଉ�ିଦ ସଂଖ�ା ଏବଂ ��ାେଡାଡ୍ ସେତଜ ଓଜନ ଅେ��ାବର ଲଗାଯାଇଥବ� ା କାକଟସ ୍ ତୁଳନାେର େରକଡ �
କରାଯାଇଥଲ� ା ଏବଂ େରାପଣ  ବିଳ� େହେଲ ବୃ�ି ଅଧକ�  େଦଖାଯାଇଥଲ� ା |

3.5   ଜମି ବ�ବହାର �ଣାଳୀେର କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ 

ଜମି ବ�ବହାର �ଣାଳୀେର ଶ�ୁ ଅ�ଳେର �ାକୃତିକ ସ�ଦ ପରିଚାଳନା ପାଇ ଁକ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ   େହଉଛି 
ସେବା� �ମ ଉପାୟ | ବିଭି� ଜମି ବ�ବହାର �ଣାଳୀେର ଯଥା ବନକୃଷି, ଉଦ�ାନ ଚାରା, ଅବ�ୟ, ପତିତ ଜମି, ଚାରା 
-ଖାଦ� ,   ,      କୃଷି ପ�ତି ଏବଂ ନାଗେଫଣୀ ଅ�ଃ ଚାଷ େ�� ସୀମା ଏବଂ ରା�ା ପା�େ� ର ଅଧକ�  ଅମଳ�ମ 
ନାଗେଫଣୀ କିସମ ର �ସାରପାଇ ଭଁାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ  ଝା�ୀ�  ପ� ରୁ �ୟାସ   ,    
କରାଯାଇଛି ହାଇ�ିଡ୍ ଘାସ ସବୁବୁଲ ଆଧାରିତ ବନକୃଷି �ଣାଳୀ ଏବଂ ଅଳଁା ଆଧାରିତ ଉଦ�ାନ ଚାରା  | TSH  ,      
�ଣାଳୀ ମ�େର ନାଗେଫଣୀ ଚାଷ କରାଯାଇଥଲ� ା ସାଧାରଣତଃ ବିଭି� ଜମି ବ�ବହାର �ଣାଳୀେର ନାଗେଫଣୀ   |       
ର ନି�ଲ� ିଖତ� ଲାଭ ରହଛିି  େମୗସମୁୀ ପାଣପିାଗର ପରିବ�ନ� କୁ �ତିହତ କରିବା ପାଇ ଁ�ତିେରାଧକ ଫସଲ    : i)       
ଫସଲ ଭାବେର ଘାସ ଗଛ ଏବଂ ଉଦ�ାନ କୃଷି ଫସଲ ସହତି ଚାଷ କରି େହବ େସହି ଅ�ଳେର ପଶମୁାନ�  ,       ii)    
ପାଇ ଏଁକ େ�ାଟିନ୍ ଏବଂଶ�ିସଂପ� ଚାରା ଭାବେରେଯଉଠଁାେର େର�ଲ�ା�ର ଅଭାବ ଥବ�  ମରୁଡ଼ି ବଷେ� ର        iii)   
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ସାରଣୀ  4 :  କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ  �ାରା 1/3 ଅଂଶ ଡାଏଟାରୀ ଶ�ୁ ପଦାଥ � ଖାଇବାକୁ େଦବାେର େମ�ା 
ର ଶ�ୁ ପଦାଥ � �ହଣ ଏବଂ ହଜମ ��ୟିା ଉପେର �ଭାବ ( n = 8)  
ପରୀ�ଣ ସମହୂ ଶ�ୁ ପଦାଥ � �ହଣ ଶ�ୁ ପଦାଥ � �ହଣ   ଶ�ୁ ପଦାଥ � ହଜମ 

0.75  (% ଶରୀରର ଓଜନ) ( g/kg W ଶରୀରର ଓଜନ) େଯାଗ�ତା (%)

କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ* +  3.39 79.32 61.49
ନାପିଏର 

କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ * +  4.15 100.11 62.00
ବରସୀମ ଘାସ  

କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ * +  4.35 101.71 60.09
େଖସାରୀ ନଡ଼ା 

କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ * +  3.45 82.24 55.95
ବୁଟ ନଡା  

*1/3 ଡାଏଟାରୀ ଡିଏମ ୍କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ମା�ମେର ବଦଳାଗଲା |

3.3.3.2  ବଡ଼ ଧରଣର େରାମାଂଥୀ ପଶୁ

ଭାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ, , େକ�ୀୟ ଫାମେ� ର ଛଡ଼ା� ଉପେର ବିଭି� ରାସନ ଝା�ୀ�
ସହତି ମିଳିତ ଭାବେର କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଫିଡିଂ ପରୀ�ା କରାଯାଇଥଲ� ା | ପ�ିୁକର ଖାଦ� �ହଣ ଏବଂ 
ଉପେଯାଗର ଅ�ୟନ ପାଇ 1ଁ8 ଟି ଛଡ଼ା ଉପେର ଏକ ଫିଡିଂ ��ିୟା ପରୀ�ା କରାଯାଇଥଲ� ା | େଜାଆର  ଚାରା ଓ 
ଗହମ ନଡା (କେ��ାଲ୍) ଏବଂ ଗହମ ନଡା ସହତି କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ (T2) ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥଲ� ା | ପଯ�� ା� 
ପରିମାଣର େ�ାଟିନ୍ ଏବଂ ଅନ�ାନ� ପ�ିୁକର ଖାଦ� େଯାଗାଇବା ପାଇ ଁ ସମ� ପରୀ�ାମଳୂକ �ାଣୀଗଡିୁକ 
�ତିଦିନ ମ�ୁ ପିଛା ଏକା� ସ�ିେ� ମ� (58 ଭାଗ ଚିନା  ବାଦାମ େକକ୍, 40 ଭାଗ ମକା ଶସ�, 1 ଭାଗ ଖଣଜି ପଦାଥ �
ମି�ଣ ଏବଂ 1 ଭାଗ ସାଧାରଣ ଲୁଣ) ସ�ିେ� ମ� କରାଯାଇଥଲ� ା | କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ��ାେଡାଡ୍ ଗଡିୁକେର �ାଇ 
େମଟର ଆଧାରେର ଶଖୁଲ� ା ପଦାଥ � 7.51%, ଅେଶାଧତ�  େ�ାଟିନ୍ (CP) 6.1% ରହଥିଲ� ା   | ପରୀ�ଣର ଫଳାଫଳ 
ସଚୂାଇ େଦଇଛି େଯ କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ �ାଣୀମାନ� �ାରା ଆଦୃତ େହାଇଥଲ� ା ଏବଂ ଏମ. ପି. ଚାରୀ ସହତି 
କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ ସ�ିେ� ମ� େହାଇଥବ� ା ଉଭୟ ପରୀ�ାେର 100 କିେଲା�ାମ ଶରୀରର ଓଜନ �ତି 3.15 
କିେଲା�ାମ ରହଥିଲ� ା। ନାଗେଫଣୀ ସ�ିେ� ମ�ଡ୍ ପଶ ୁ(67.44 ଏବଂ 61.83%) ତୁଳନାେର ଡିଏମ ୍ଏବଂ େଜ�ବିକ 
ପଦାଥର�  ହଜମତା ଏମ. ପି. ଚାରୀ ଫିଡ୍ ବଗ � େର (69.42 ଏବଂ 66.15 �ତିଶତ) େର ଅଧକ�  ଥଲ� ା | େସହପିରି 
ନାଗେଫଣୀ ଫିଡ୍ �ାଣୀ (72.17%) ତୁଳନାେର ଏମ. ପି. ଚାରୀ ଫିଡ୍ ବଗ � (76.84 �ତିଶତ) େର େ�ାଟିନର 
ହଜମତା ଅଧକ�  ଥଲ� ା ତଥାପି, ତ� ଭ�ାଂଶର ହଜମତା ଅଧକ�  ଭି� େହାଇନଥଲ� ା |

3.4.  ଶସ� ପରୀ�ଣ

ଏହ ିେ�� ପରୀ�ଣ ଜଲୁାଇ, 2016 େର ଉ�ର �େଦଶ  ଝା�ୀ�  େର ଥବ� ା ଭାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା 
ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ  େରଆର�େହାଇଥଲ� ା ପରୀ�ାମଳୂକ�ାନରମ�ିୃକାର �କାର ସାଧାରଣଏବଂମ�ମ   |     pH    
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ଉବର� ସହତି ବାଲୁକା ମାଟି ଥଲ� ା ଏହି ବୃ�େରାପଣସମୟ ଚାରି �କାର ର ଥଲ� ା ଜଲୁାଇ ଅେ��ାବର     |       ( - S1,  - S2, 
େଫବୃଆରୀ ଏ�ିଲ୍ ଏବଂ ସାର ଏବଂ ଜଳେସଚନ ୨ ନିୟ�ଣ ବୃ�େରାପଣ ପେର େଗାଟିଏ- S3, - S4)    -  (  (C) -    
ଜଳେସଚନବ�ତୀତ େକୗଣସି ସାର ଏବଂ ଜଳେସଚନନାହି ଁ ସାର �େୟାଗ ଏବଂ ଜଳେସଚନ ବୃ�େରାପଣ       |    (T) – 
ସମୟେର କିେଲା�ାମ ଏବଂ �େତ�କ ଋତୁେର କିେଲା�ାମ ଥର ବୃ� େରାପଣ ସମୟେର 2  FYM    1  FYM (3 ),    
ଜଳେସଚନ ଏବଂ ତା ପେରଆବଶ�କତା ଅନୁଯାୟୀ ପ�ାଡ୍ ସେ�ାଚନ ଏବଂ ହଳଦିଆ �ତିକୃତି ସହତି  '    (    ) 3   RCBD 
ପ�ତି େର କରାଯାଇଥଲ� ା �େତ�କ �ଟ� ୍  ରଆକାରଥଲ� ା ମିଟର ମି ଭାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା |    10  × 8 । 
ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ, ଝା�ୀ�  େର ଚି�ତି େହାଇଥବ� ା ଅଧକ� ାଂଶ �ତି�ାକାରୀ କିସମ ହଳଦିଆ ସାନ୍ େକାେନା' ' 
ବୃ�େରାପଣ ପାଇ ଁମେନାନୀତ େହାଇଥଲ� ା କ�ା ହୀନ ନାଗେଫଣୀ ��ାେଡାଡ୍ ଧାଡିେର 2  ମିଟର ବ�ବଧାନେର |  
ଲଗାଯାଇଥଲ� ା ଏବଂ ଉ�ିଦରୁ ଉ�ିଦ ବ�ବଧାନ ମିଟର ଥଲ� ା �ାର�େର ଦୁଇ ବଷ� ପାଇ ଁ େଯାଜନା  1  ।      
କରାଯାଇଥଲ� ା କି� ନାଗେଫଣୀ ର ଧୀର ଅଭିବୃ�ି େହତୁ କିସମ ର �ଭାବ ତୁଳନା�କ େହଲା ନାହ ଁି �ଥମ ବଷ�          ।   
�ତି�ା� ବଷ� ଭାବେର ବିେବଚନା କରାଯାଉଥଲ� ା ଉ�ିଦ ଉ�ତା ଭୂସମା�ର ଉ�ିଦ ବି�ାର ��ାେଡାଡ୍ ଲ�     |  ,   ,  , 
��ାେଡାଡ୍ େମାେଟଇ ��ାେଡାଡ ସଂଖ�ା ଏବଂ ��ାେଡାଡ ଓଜନ େରକଡ� ଡିେସ�ର େର କରାଯାଇଥଲ� ା  ,      , 2018    
ଏବଂସାସ େର �ଣାଳୀବ�ବହାରକରିବିେ�ଷଣକରାଯାଇଥଲ� ା SAS 9.3 (v)  Proc Glimmix      |

ଅେ��ାବର, େଫବୃଆରୀ ଏବଂ ଏ�ିଲ େରାପଣ ତୁଳନାେର ଜଲୁାଇେର ଲଗାଯାଇଥବ� ା କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ର 
ଅଧକ�  ବୃ�ି ଏବଂ ସବୁଜ େଜ�ବ ବ�� ଉ�ାଦନ ପରିଲ�ିତ େହାଇଥଲ� ା | ଯଦିଓ ସାର ଏବଂ ଜଳେସଚିତ �ଟ� ୍ ,  ୁ
ଅଧକ�  ଅମଳ େରକଡ � େହାଇଛି, କି� ନିୟ�ଣ (ସାରଣୀ 1) ତୁଳନାେର ଅଭିବୃ�ି ଏବଂ ଅମଳ ବୃ�ି େହବାେର ବିଫଳ 
େହାଇଛି | େଫବୃଆରୀ ଏବଂ ଏ�ିଲ ମାସେର ଲଗାଯାଇଥବ� ା ନାଗେଫଣୀ ର �ଦଶନ�  ସମାନ ଥଲ� ା | ଜଲୁାଇେର 
ଲଗାଯାଇଥବ� ା ନାଗେଫଣୀ 17.9, 2.7, 54.2 ଏବଂ 14.3% ଅଧକ�   ଉ�ିଦ ଉ�ତା, ��ାେଡାଡ୍ ଲ�, ��ାେଡାଡ୍ / 
ଉ�ିଦ ସଂଖ�ା ଏବଂ ��ାେଡାଡ୍ ସେତଜ ଓଜନ ଅେ��ାବର ଲଗାଯାଇଥବ� ା କାକଟସ ୍ ତୁଳନାେର େରକଡ �
କରାଯାଇଥଲ� ା ଏବଂ େରାପଣ  ବିଳ� େହେଲ ବୃ�ି ଅଧକ�  େଦଖାଯାଇଥଲ� ା |

3.5   ଜମି ବ�ବହାର �ଣାଳୀେର କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ 

ଜମି ବ�ବହାର �ଣାଳୀେର ଶ�ୁ ଅ�ଳେର �ାକୃତିକ ସ�ଦ ପରିଚାଳନା ପାଇ ଁକ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ   େହଉଛି 
ସେବା� �ମ ଉପାୟ | ବିଭି� ଜମି ବ�ବହାର �ଣାଳୀେର ଯଥା ବନକୃଷି, ଉଦ�ାନ ଚାରା, ଅବ�ୟ, ପତିତ ଜମି, ଚାରା 
-ଖାଦ� ,   ,      କୃଷି ପ�ତି ଏବଂ ନାଗେଫଣୀ ଅ�ଃ ଚାଷ େ�� ସୀମା ଏବଂ ରା�ା ପା�େ� ର ଅଧକ�  ଅମଳ�ମ 
ନାଗେଫଣୀ କିସମ ର �ସାରପାଇ ଭଁାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ  ଝା�ୀ�  ପ� ରୁ �ୟାସ   ,    
କରାଯାଇଛି ହାଇ�ିଡ୍ ଘାସ ସବୁବୁଲ ଆଧାରିତ ବନକୃଷି �ଣାଳୀ ଏବଂ ଅଳଁା ଆଧାରିତ ଉଦ�ାନ ଚାରା  | TSH  ,      
�ଣାଳୀ ମ�େର ନାଗେଫଣୀ ଚାଷ କରାଯାଇଥଲ� ା ସାଧାରଣତଃ ବିଭି� ଜମି ବ�ବହାର �ଣାଳୀେର ନାଗେଫଣୀ   |       
ର ନି�ଲ� ିଖତ� ଲାଭ ରହଛିି  େମୗସମୁୀ ପାଣପିାଗର ପରିବ�ନ� କୁ �ତିହତ କରିବା ପାଇ ଁ�ତିେରାଧକ ଫସଲ    : i)       
ଫସଲ ଭାବେର ଘାସ ଗଛ ଏବଂ ଉଦ�ାନ କୃଷି ଫସଲ ସହତି ଚାଷ କରି େହବ େସହି ଅ�ଳେର ପଶମୁାନ�  ,       ii)    
ପାଇ ଏଁକ େ�ାଟିନ୍ ଏବଂଶ�ିସଂପ� ଚାରା ଭାବେରେଯଉଠଁାେର େର�ଲ�ା�ର ଅଭାବ ଥବ�  ମରୁଡ଼ି ବଷେ� ର        iii)   
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ବିକ� ଫିଡ୍ ଭାବେର ମ�ିୃକା �ୟ ନିୟ�ଣର ଏକ ମା�ମ ଭାବେର ଏହପିରି ଭାବେର ବିଭି� ଜମି ବ�ବହାର   iv)       |      
�ଣାଳୀେର ନାଗେଫଣୀ ଲଗାଇବା େହଉଛି ପଶମୁାନ�ର ଚାରା ଆବଶ�କତା ପରୂଣ କରିବା ଏବଂ ବଷା� ଜଳ         
ଅ�ଳରଉବର� ତା ବଜାୟରଖବ� ା ପାଇ ସଁେବା� �ମଉପାୟ       |

ଚ�ି 6. ସବୁବୁଲ ସହତି ନାଗେଫଣୀ ଚାଷ

କାକଟସ ୍+ TSH (�ାଇ �ଜାତିର ହାଇ�ିଡ୍ ଘାସ) ଆ� ଚାଷ �ଟ�  ଗଡିୁକେର, ନାଗେଫଣୀ  ଧାଡିେର 1 m x 1 
ମିଟର ଧାଡିେର ଲଗାଯାଇଥଲ� ା ଏବଂ 2016 େର ବଷା�  ଋତୁେର େ�� କୁ ଭଲ ��ତକରି େ��େର ବ�ବଧାନେର ୁ
ଲଗାଇବା ପାଇ କଁାକଟସ ୍ଧାଡି ମ�େର TSH ମଳୂ �ିପ�  ୍2X1 ବ�ବଧାନ େର ଲଗାଯାଇଥଲ� ା | ଚାରା ବ�ବଧାନ େର 
ସବୁବୁଲ ଆଧାରିତ ବନ କୃଷି ଏବଂ ଅଳଁା  ଆଧାରିତ ଉଦ�ାନ ଚାରା 2 x 1 ମିଟର ବ�ବଧାନେର ନାଗେଫଣୀ 
େରାପଣ କରାଯାଇଥଲ� ା | େଗାଟିଏ ଧାଡିେର ନାଗେଫଣୀ େ�� ସୀମାେର ବୃ�େରାପଣ ଚାଷ �ଣାଳୀ ମେଡଲେର 
2 ମିଟର ବ�ବଧାନ େର ବୃ�େରାପଣ କରାଯାଇଥଲ� ା| କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ  ବୃ�ି ଏବଂ ଅମଳ େଦଢ଼  ବଷ �
ପରୁୁଣା ପଯ�� ାୟେର (ଡିେସ�ର, 2017) େରକଡ � କରାଯାଇଥଲ� ା | ଆ� - କୃଷି ପ�ତି େର ନାଗେଫଣୀ ହାରାହାରି 
13.4 ��ାେଡାଡ୍ / ଉ�ିଦ ଏବଂ 7.95 କିେଲା�ାମ / ଉ�ିଦତାଜା େଜ�ବ ବ�� ସହତି 74.8 େସମି ଉ�ତା ହାସଲ ୁ
କଲା | ନାଗେଫଣୀ, TSH ଏବଂ ଆ� ଚାଷ ପ�ତିରୁ ସେତଜ ଚାରା ଉ�ାଦନ ଯଥା�େମ 79.5 t / ha, 106.34/  
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ଚ�ି 7. ବଭିି� ଜମି ବ�ବହାର �ଣାଳୀେର ନାଗେଫଣୀ ର ସେତଜ ଚାରା ଅମଳ

ha / ବଷ � ଏବଂ 185.84 t / ha ଥଲ� ା  | ସବୁବୂଲ ଆଧାରିତ  ବନ କୃଷି ପ�ତି େର ��ାେଡାଡ୍ / ଗଛ ଏବଂ ସବୁଜ 
ଚାରା ଉ�ାଦନ 62-81%, 2-7 ରୁ 1.5-5.25 କିେଲା�ାମ / ଗଛ  ମ�େର ଥବ� ା େବେଳ ଅଳଁା ଆଧାରିତ ଉଦ�ାନ 
ଚାରା ପ�ତି ପାଇ ଁ67-86%, 3 -10 ଏବଂ 2.4-8 କିେଲା�ାମ / ଗଛ ଥଲ� ା | ବଷା�  ଆଧାରିତ ଚାଷ  ଜମି ର 
ପାେଚରୀ କଡ଼ େର େଦଖାଗଲା 84-96% ବ�ବିା, 4-14 ��ାେଡାଡ / ଗଛ ଏବଂ 4.8-16.8 କିେଲା�ାମ / ଗଛ 
ସବୁଜ ଚାରା ଉ�ାଦନ େରକଡ � କରିଛି | େସହଭିଳି    ପତିତ ଜମିେର ଉପେର ଲଗାଯାଇଥବ� ା ନାଗେଫଣୀ 73-
92% ବଂଚିବା, 3-12 ��ାେଡାଡ୍ / ଉ�ିଦ ଏବଂ 2.7-10.8 କି�ା / ଗଛ ସେତଜ େଜ�ବ ବ�� େରକଡ � କରିଛି | ୁ
ସାଧାରଣତଃ ପାେଚରୀ କଡ଼ �ଣାଳୀ େର ଲଗାଯାଇଥବ� ା ନାଗେଫଣୀ ଘାସ, ଆ� ଚାଷ,  ବନ କୃଷି ଓ ଉଦ�ାନ 
ଚାରାର ଛାଇ ତେଳ  ଅେପ�ା ଅଧକ�  ବୃ�ି ଓ ଅମଳ ହୁଏ |

21



ବିକ� ଫିଡ୍ ଭାବେର ମ�ିୃକା �ୟ ନିୟ�ଣର ଏକ ମା�ମ ଭାବେର ଏହପିରି ଭାବେର ବିଭି� ଜମି ବ�ବହାର   iv)       |      
�ଣାଳୀେର ନାଗେଫଣୀ ଲଗାଇବା େହଉଛି ପଶମୁାନ�ର ଚାରା ଆବଶ�କତା ପରୂଣ କରିବା ଏବଂ ବଷା� ଜଳ         
ଅ�ଳରଉବର� ତା ବଜାୟରଖବ� ା ପାଇ ସଁେବା� �ମଉପାୟ       |

ଚ�ି 6. ସବୁବୁଲ ସହତି ନାଗେଫଣୀ ଚାଷ

କାକଟସ ୍+ TSH (�ାଇ �ଜାତିର ହାଇ�ିଡ୍ ଘାସ) ଆ� ଚାଷ �ଟ�  ଗଡିୁକେର, ନାଗେଫଣୀ  ଧାଡିେର 1 m x 1 
ମିଟର ଧାଡିେର ଲଗାଯାଇଥଲ� ା ଏବଂ 2016 େର ବଷା�  ଋତୁେର େ�� କୁ ଭଲ ��ତକରି େ��େର ବ�ବଧାନେର ୁ
ଲଗାଇବା ପାଇ କଁାକଟସ ୍ଧାଡି ମ�େର TSH ମଳୂ �ିପ�  ୍2X1 ବ�ବଧାନ େର ଲଗାଯାଇଥଲ� ା | ଚାରା ବ�ବଧାନ େର 
ସବୁବୁଲ ଆଧାରିତ ବନ କୃଷି ଏବଂ ଅଳଁା  ଆଧାରିତ ଉଦ�ାନ ଚାରା 2 x 1 ମିଟର ବ�ବଧାନେର ନାଗେଫଣୀ 
େରାପଣ କରାଯାଇଥଲ� ା | େଗାଟିଏ ଧାଡିେର ନାଗେଫଣୀ େ�� ସୀମାେର ବୃ�େରାପଣ ଚାଷ �ଣାଳୀ ମେଡଲେର 
2 ମିଟର ବ�ବଧାନ େର ବୃ�େରାପଣ କରାଯାଇଥଲ� ା| କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ  ବୃ�ି ଏବଂ ଅମଳ େଦଢ଼  ବଷ �
ପରୁୁଣା ପଯ�� ାୟେର (ଡିେସ�ର, 2017) େରକଡ � କରାଯାଇଥଲ� ା | ଆ� - କୃଷି ପ�ତି େର ନାଗେଫଣୀ ହାରାହାରି 
13.4 ��ାେଡାଡ୍ / ଉ�ିଦ ଏବଂ 7.95 କିେଲା�ାମ / ଉ�ିଦତାଜା େଜ�ବ ବ�� ସହତି 74.8 େସମି ଉ�ତା ହାସଲ ୁ
କଲା | ନାଗେଫଣୀ, TSH ଏବଂ ଆ� ଚାଷ ପ�ତିରୁ ସେତଜ ଚାରା ଉ�ାଦନ ଯଥା�େମ 79.5 t / ha, 106.34/  
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ଚ�ି 7. ବଭିି� ଜମି ବ�ବହାର �ଣାଳୀେର ନାଗେଫଣୀ ର ସେତଜ ଚାରା ଅମଳ

ha / ବଷ � ଏବଂ 185.84 t / ha ଥଲ� ା  | ସବୁବୂଲ ଆଧାରିତ  ବନ କୃଷି ପ�ତି େର ��ାେଡାଡ୍ / ଗଛ ଏବଂ ସବୁଜ 
ଚାରା ଉ�ାଦନ 62-81%, 2-7 ରୁ 1.5-5.25 କିେଲା�ାମ / ଗଛ  ମ�େର ଥବ� ା େବେଳ ଅଳଁା ଆଧାରିତ ଉଦ�ାନ 
ଚାରା ପ�ତି ପାଇ ଁ67-86%, 3 -10 ଏବଂ 2.4-8 କିେଲା�ାମ / ଗଛ ଥଲ� ା | ବଷା�  ଆଧାରିତ ଚାଷ  ଜମି ର 
ପାେଚରୀ କଡ଼ େର େଦଖାଗଲା 84-96% ବ�ବିା, 4-14 ��ାେଡାଡ / ଗଛ ଏବଂ 4.8-16.8 କିେଲା�ାମ / ଗଛ 
ସବୁଜ ଚାରା ଉ�ାଦନ େରକଡ � କରିଛି | େସହଭିଳି    ପତିତ ଜମିେର ଉପେର ଲଗାଯାଇଥବ� ା ନାଗେଫଣୀ 73-
92% ବଂଚିବା, 3-12 ��ାେଡାଡ୍ / ଉ�ିଦ ଏବଂ 2.7-10.8 କି�ା / ଗଛ ସେତଜ େଜ�ବ ବ�� େରକଡ � କରିଛି | ୁ
ସାଧାରଣତଃ ପାେଚରୀ କଡ଼ �ଣାଳୀ େର ଲଗାଯାଇଥବ� ା ନାଗେଫଣୀ ଘାସ, ଆ� ଚାଷ,  ବନ କୃଷି ଓ ଉଦ�ାନ 
ଚାରାର ଛାଇ ତେଳ  ଅେପ�ା ଅଧକ�  ବୃ�ି ଓ ଅମଳ ହୁଏ |
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ଭା. କ ୃ . ଅନୁ. ପ. - ଭାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ, ଝା�ୀ�  େର ବଭିି� �କାରର 
ହତିାଧକ� ାରୀ� ଉେଦଶ� େର କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଚାରା କ ୁେ�ା�ାହତି କରାଯାଉଛି , େଯପରିକ ିକଷୃକ ମହଳିା, 
େଗାଶାଳା ଆ�ୟ�ଳ ମାଲିକ , ରାଜ� କଷିୃ ଓ ପଶପୁାଳନ ବଭିାଗ, ରାଜ� କଷିୃ ବ�ିବଦି�ାଳୟର  କଷିୃ ବ�ିାନ େକ� 
(KVKs), �ାମ ପ�ାୟତ �ତନିଧିୀ, ସାଧାରଣ ସ��ି ଇତ�ାଦ ି| ଇକାରଡ଼ା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା 
ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ,  କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ �କ�ର ଅନୁସ�ାନ ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ  ବଷା�  / ଆଂଶକି ମରୁଡ଼ ି�ବଣ 
ଅ�ଳେର ଚାରା ସ�ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇ ଁଅତ�� ଉପେଯାଗୀ | ଚାରା ଅଭାବ ସମୟ େର (�ୀ� � ଦନି / ମରୁଡ଼ ି 
ସମୟ) ପାଇ ଁକ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ କ ୁଅଣ-ପାର�ରିକ ଚାରା ଉ� ଭାବେର େ�ା�ାହତି କରାଯାଉଛି | େଗାରୁ 
ଚରିବା ଜମି,େଗାଚର ଜମି, େଗା�ୀ�  ସ�ଦାୟର ଜମି, ବ��ିଗତ କଷୃକ� ଅବ�ୟ ଜମି, େ�ତ / ଚାଷ ସୀମା, 
େଗାଶାଳା ଜମି, ବାଣଜି�ିକ େଛଳ ିକଷୃକ ଏବଂ କଷିୃ ବ�ିାନ େକ� (KVKs) େର ଏହାକ ୁେ�ା�ାହତି କରାଯାଉଛି | 

4. ଆଉ�ିଚ୍ େ�ା�ାମେର କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଚାରା
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ସାରଣୀ  ବଭିି� ହତିାଧକ� ାରୀ େଯଉମଁାେନ ��ାେଡାଡ୍ �ଦାନ କରିଥେ� ଲ ତାହାର ବବିରଣୀ5 :
�.ନଂ ହତିାଧକ� ାରୀ ସଂଖ�ା ��ାେଡାଡ୍ େଯାଗାଣ (ସଂଖ�ା)

1. କୃଷକ 200 6000

2. େଗାରୁ ଆ�ୟ�ଳ (େଗାଶାଳା) ଏବଂ ସି. ପି ଆର 05 4200

I. �ୀ ରାମ ରାଜ ସାକ � େଗାଶାଳା ଓରଛା - 350

ii. ସରୁଭି େଗାଶାଳା  - 250

iii. ସାକର େଗାଶାଳା  - 2500

iv. ସିଜାଇ, ଛ�ପରୁ େଗାଶାଳା  - 500 

 ସି. ପି.ଆର., ପାଲି�ା, ଝା�ୀ�  - 500

3. ରାଜ� କୃଷି ବି�ବିଦ�ାଳୟ ର କୃଷି ବି�ାନ େକ� 10 5570

I. କୃଷି ବି�ାନ େକ�, ପା�ା  - 250

ii. କୃଷି ବି�ାନ େକ�, ସାଗର  - 750

iii. କୃଷି ବି�ାନ େକ�, ଟିକମଗଡ  - 270

iv. କୃଷି ବି�ାନ େକ�, ଉମରିଆ  - 150

v. କୃଷି ବି�ାନ େକ�, ଅେଶାକ ନଗର  - 500

vi. କୃଷି ବି�ାନ େକ�, େହାଶ�ାବାଦ  - 250

vii. କୃଷି ବି�ାନ େକ�, କଟନି - 500

viii. କୃଷି ବି�ାନ େକ�, ଦତିଆ - 1500

ix. କୃଷି ବି�ାନ େକ�, ଝା�ୀ�  - 1000

x. କୃଷି ବି�ାନ େକ� , ଶବିପରୁୀ  - 400

4. ଓଡିଶାର ରା��ୀୟ କୃଷି ବିକାଶ େଯାଜନା କାଯ�� �ମ (6 ଟି ଜ�ିା) 06 39500

I. ମୟୂରଭ� - 5000

ii. ବାେଲ�ର - 5000

iii. ବଲା�ୀର - 5000

iv. କଳାହା�ି - 5000

v. ରାୟଗଡା - 5000

vi. େକାରାପଟୁ - 5000

vii. ରା��ୀୟ କୃଷି ବିକାଶ େଯାଜନା (ଓଡ଼ିଶା) ( 6 ଟି ଜ�ିା)  - �ିତୀୟ ଥର - 9500

5. ବାଣଜି�ିକ ଦୁ�  / େଛଳି ଚାଷୀ 02 750

6. ଭା. ଚା. ଚା. ଅନୁ. ସଂ�ାନ ,  - 250େ��ୀୟ େକ� , ଧାରୱାଡ଼

7. େକ�ୀୟ କୃଷି ବି�ବିଦ�ାଳୟ, ଇ�ାଲ - 25

8. ଇକାରଡ଼ା େକ� ଅଳଁା, େଭାପାଳ - 100

9. , ଆନ�, ଗଜୁରାଟ   - 25ରା��ୀୟ ଡ଼ାୟରୀ  ବିକାଶ େବାଡ଼�

10. ଭା. କୃ . ଅନୁ. ପ.- ଆଇ. ଭି. ଆର. ଆଇ,  - 100ବେରଲୀ
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ଭା. କ ୃ . ଅନୁ. ପ. - ଭାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ, ଝା�ୀ�  େର ବଭିି� �କାରର 
ହତିାଧକ� ାରୀ� ଉେଦଶ� େର କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଚାରା କ ୁେ�ା�ାହତି କରାଯାଉଛି , େଯପରିକ ିକଷୃକ ମହଳିା, 
େଗାଶାଳା ଆ�ୟ�ଳ ମାଲିକ , ରାଜ� କଷିୃ ଓ ପଶପୁାଳନ ବଭିାଗ, ରାଜ� କଷିୃ ବ�ିବଦି�ାଳୟର  କଷିୃ ବ�ିାନ େକ� 
(KVKs), �ାମ ପ�ାୟତ �ତନିଧିୀ, ସାଧାରଣ ସ��ି ଇତ�ାଦ ି| ଇକାରଡ଼ା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା 
ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ,  କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ �କ�ର ଅନୁସ�ାନ ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ  ବଷା�  / ଆଂଶକି ମରୁଡ଼ ି�ବଣ 
ଅ�ଳେର ଚାରା ସ�ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇ ଁଅତ�� ଉପେଯାଗୀ | ଚାରା ଅଭାବ ସମୟ େର (�ୀ� � ଦନି / ମରୁଡ଼ ି 
ସମୟ) ପାଇ ଁକ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ କ ୁଅଣ-ପାର�ରିକ ଚାରା ଉ� ଭାବେର େ�ା�ାହତି କରାଯାଉଛି | େଗାରୁ 
ଚରିବା ଜମି,େଗାଚର ଜମି, େଗା�ୀ�  ସ�ଦାୟର ଜମି, ବ��ିଗତ କଷୃକ� ଅବ�ୟ ଜମି, େ�ତ / ଚାଷ ସୀମା, 
େଗାଶାଳା ଜମି, ବାଣଜି�ିକ େଛଳ ିକଷୃକ ଏବଂ କଷିୃ ବ�ିାନ େକ� (KVKs) େର ଏହାକ ୁେ�ା�ାହତି କରାଯାଉଛି | 

4. ଆଉ�ିଚ୍ େ�ା�ାମେର କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଚାରା

22

ସାରଣୀ  ବଭିି� ହତିାଧକ� ାରୀ େଯଉମଁାେନ ��ାେଡାଡ୍ �ଦାନ କରିଥେ� ଲ ତାହାର ବବିରଣୀ5 :
�.ନଂ ହତିାଧକ� ାରୀ ସଂଖ�ା ��ାେଡାଡ୍ େଯାଗାଣ (ସଂଖ�ା)

1. କୃଷକ 200 6000

2. େଗାରୁ ଆ�ୟ�ଳ (େଗାଶାଳା) ଏବଂ ସି. ପି ଆର 05 4200

I. �ୀ ରାମ ରାଜ ସାକ � େଗାଶାଳା ଓରଛା - 350

ii. ସରୁଭି େଗାଶାଳା  - 250

iii. ସାକର େଗାଶାଳା  - 2500

iv. ସିଜାଇ, ଛ�ପରୁ େଗାଶାଳା  - 500 

 ସି. ପି.ଆର., ପାଲି�ା, ଝା�ୀ�  - 500

3. ରାଜ� କୃଷି ବି�ବିଦ�ାଳୟ ର କୃଷି ବି�ାନ େକ� 10 5570

I. କୃଷି ବି�ାନ େକ�, ପା�ା  - 250

ii. କୃଷି ବି�ାନ େକ�, ସାଗର  - 750

iii. କୃଷି ବି�ାନ େକ�, ଟିକମଗଡ  - 270

iv. କୃଷି ବି�ାନ େକ�, ଉମରିଆ  - 150

v. କୃଷି ବି�ାନ େକ�, ଅେଶାକ ନଗର  - 500

vi. କୃଷି ବି�ାନ େକ�, େହାଶ�ାବାଦ  - 250

vii. କୃଷି ବି�ାନ େକ�, କଟନି - 500

viii. କୃଷି ବି�ାନ େକ�, ଦତିଆ - 1500

ix. କୃଷି ବି�ାନ େକ�, ଝା�ୀ�  - 1000

x. କୃଷି ବି�ାନ େକ� , ଶବିପରୁୀ  - 400

4. ଓଡିଶାର ରା��ୀୟ କୃଷି ବିକାଶ େଯାଜନା କାଯ�� �ମ (6 ଟି ଜ�ିା) 06 39500

I. ମୟୂରଭ� - 5000

ii. ବାେଲ�ର - 5000

iii. ବଲା�ୀର - 5000

iv. କଳାହା�ି - 5000

v. ରାୟଗଡା - 5000

vi. େକାରାପଟୁ - 5000

vii. ରା��ୀୟ କୃଷି ବିକାଶ େଯାଜନା (ଓଡ଼ିଶା) ( 6 ଟି ଜ�ିା)  - �ିତୀୟ ଥର - 9500

5. ବାଣଜି�ିକ ଦୁ�  / େଛଳି ଚାଷୀ 02 750

6. ଭା. ଚା. ଚା. ଅନୁ. ସଂ�ାନ ,  - 250େ��ୀୟ େକ� , ଧାରୱାଡ଼

7. େକ�ୀୟ କୃଷି ବି�ବିଦ�ାଳୟ, ଇ�ାଲ - 25

8. ଇକାରଡ଼ା େକ� ଅଳଁା, େଭାପାଳ - 100

9. , ଆନ�, ଗଜୁରାଟ   - 25ରା��ୀୟ ଡ଼ାୟରୀ  ବିକାଶ େବାଡ଼�

10. ଭା. କୃ . ଅନୁ. ପ.- ଆଇ. ଭି. ଆର. ଆଇ,  - 100ବେରଲୀ
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କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଚାଫିଂ ଏବଂ ଫିଡିଂ ଉପେର େ�� ପରୀ�ଣ  ଏବଂ ତାଲିମ

କୃଷକମାନ�ୁ କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ବୃ� ବିଷୟେର ସେଚତନ କରିବା ପାଇ ଁ ବୁେ�ଲଖ� ଅ�ଳର ବିଭି� 
�ାନେର ଅେନକ ନାଗେଫଣୀ େ�� ଦିନ  �ଶ�ିଣ କାଯ�� �ମ ଆେୟାଜତି େହାଇଥଲ� ା |ଏବଂ

5. ଦ�ତା ବୃ�ି

24

ସାରଣୀ 6 : କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ  ଚାରା ଉପେର େ�� ଦନି 
�.ନଂ େ�� ଦନିର ଅବ�ାନ ଏବଂ ପରିଦଶନ�  | ତାରିଖ ସଂେଯାଜକ

1. ଗା ଁେଧାବିୟା, ଦତିଆ (ସାଂସଦ) 21 ନେଭ�ର, 2017 ସନୁୀଲ କୁମାର
   ଡି ଆର ପଲସାନିଆ

2. ଆଇ.ସି.ଏ.ଆର - ଆଇ.ଜ.ି ଏଫ.ଆର.ଆଇ େକ�ୀୟ  27 େଫବୃଆରୀ, 2018 ସନୁୀଲ କୁମାର
 ଅନୁସ�ାନ ଫାମ,�  ଝା�ୀ�  (ଉ�ର �େଦଶ)  ଡି ଆର ପଲସାନିଆ

3. କାମେଧନୁ (େଗାଶାଳା), ସାକର, ଝା�ୀ�  (ଉ�ର�େଦଶ) 02 ଏ�ିଲ, 2018 ସନୁୀଲ କୁମାର
   ଡି ଆର ପଲସାନିଆ

4. ଆଇ.ସି.ଏ.ଆର -ଆଇ.ଜ.ି ଏଫ.ଆର.ଆଇ େକ�ୀୟ  01 ନେଭ�ର, 2018 ସନୁୀଲ କୁମାର
 ଅନୁସ�ାନ ଫାମ,�  ଝା�ୀ�  (ଉ�ର�େଦଶ)  ଡି ଆର ପଲସାନିଆ

5. ଗା ଁେଧାବିୟା ଏବଂ ଗାେରରା, ଦତିଆ (ସାଂସଦ) 25 ଜାନୁଆରୀ, 2019 ସନୁୀଲ କୁମାର
   ଡି ଆର ପଲସାନିଆ

6. ଗା ଁଅ�ାବାଇ, ଝା�ୀ�  (ଉ�ର�େଦଶ) 19 େସେ��� ର, 2019 ସନୁୀଲ କୁମାର
   ଡି ଆର ପଲସାନିଆ

1.  ଆ�ଳିକ ଭି�ିେର କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ବଗିଚା / ନସର� ୀର ବିକାଶ ପାଇ ଁେନାଡାଲ୍ େକ�ଗଡିୁକ ସହତି 
(ରାଜ� ଅନୁସାେର) ଇକାରଡ଼ା �ାରା କାକଟସ ୍ବୃ� କୁ େ�ା�ାହନ କରିବା  |

2.  ଅବ�ୟ / ପତିତ ଜମିେର ବହୁ ବଷର�  ଘାସ ସହତି ବନ କୃଷି �ଣାଳୀ େର କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଚାଷ |

3.  ଝାରଖ�, େତେଲ�ାନା, ଛତିଶଗଡ, ମହାରା��, କ��ାଟକ, ଉ�ର�େଦଶ, ମ��େଦଶ ଏବଂ ଗଜୁରାଟ 
ରାଜ�େର ଓଡିଶା ମେଡଲ (ଇକାରଡ଼ା କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ସହଭାଗୀମାନ� ସହେଯାଗେର RKVY 
କାଯ�� �ମ) ନକଲ କରାଯିବ |

4.  କୃଷି ସ�ଳ ବ��ି ଏବଂ ହତିାଧକ� ାରୀ� ଦ�ତା ବୃ�ି ପାଇ ଶଁ�ିା ମଳୂକ �ମଣ ପରିଦଶନ�  |

5.  ବିଭି� ସଂଗଠନ ଯଥା ଆଇ.ସି. ଏ. ଆର �ତି�ା� ନ, ଇକାରଡ଼ା, ବି�ବିଦ�ାଳୟ, ରାଜ� କୃଷି ବି� �
ବିଦ�ାଳୟ, େବ ସରକାରୀ ସଂ�ା, ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ସମବାୟ ସଂ�ାନ , ଦୁ� ଉେଦ�ାଗ ଏବଂ କୃଷକ 
ମ�େର ସଂେଯାଗ ବିକାଶ ପାଇ କଁାଯ��  |

6 . ଭବଷି�ତ ପାଇ ଁଲ��  ଓ ସପୁାରିଶ

25



କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଚାଫିଂ ଏବଂ ଫିଡିଂ ଉପେର େ�� ପରୀ�ଣ  ଏବଂ ତାଲିମ

କୃଷକମାନ�ୁ କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ବୃ� ବିଷୟେର ସେଚତନ କରିବା ପାଇ ଁ ବୁେ�ଲଖ� ଅ�ଳର ବିଭି� 
�ାନେର ଅେନକ ନାଗେଫଣୀ େ�� ଦିନ  �ଶ�ିଣ କାଯ�� �ମ ଆେୟାଜତି େହାଇଥଲ� ା |ଏବଂ

5. ଦ�ତା ବୃ�ି

24

ସାରଣୀ 6 : କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ  ଚାରା ଉପେର େ�� ଦନି 
�.ନଂ େ�� ଦନିର ଅବ�ାନ ଏବଂ ପରିଦଶନ�  | ତାରିଖ ସଂେଯାଜକ

1. ଗା ଁେଧାବିୟା, ଦତିଆ (ସାଂସଦ) 21 ନେଭ�ର, 2017 ସନୁୀଲ କୁମାର
   ଡି ଆର ପଲସାନିଆ

2. ଆଇ.ସି.ଏ.ଆର - ଆଇ.ଜ.ି ଏଫ.ଆର.ଆଇ େକ�ୀୟ  27 େଫବୃଆରୀ, 2018 ସନୁୀଲ କୁମାର
 ଅନୁସ�ାନ ଫାମ,�  ଝା�ୀ�  (ଉ�ର �େଦଶ)  ଡି ଆର ପଲସାନିଆ

3. କାମେଧନୁ (େଗାଶାଳା), ସାକର, ଝା�ୀ�  (ଉ�ର�େଦଶ) 02 ଏ�ିଲ, 2018 ସନୁୀଲ କୁମାର
   ଡି ଆର ପଲସାନିଆ

4. ଆଇ.ସି.ଏ.ଆର -ଆଇ.ଜ.ି ଏଫ.ଆର.ଆଇ େକ�ୀୟ  01 ନେଭ�ର, 2018 ସନୁୀଲ କୁମାର
 ଅନୁସ�ାନ ଫାମ,�  ଝା�ୀ�  (ଉ�ର�େଦଶ)  ଡି ଆର ପଲସାନିଆ

5. ଗା ଁେଧାବିୟା ଏବଂ ଗାେରରା, ଦତିଆ (ସାଂସଦ) 25 ଜାନୁଆରୀ, 2019 ସନୁୀଲ କୁମାର
   ଡି ଆର ପଲସାନିଆ

6. ଗା ଁଅ�ାବାଇ, ଝା�ୀ�  (ଉ�ର�େଦଶ) 19 େସେ��� ର, 2019 ସନୁୀଲ କୁମାର
   ଡି ଆର ପଲସାନିଆ

1.  ଆ�ଳିକ ଭି�ିେର କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ବଗିଚା / ନସର� ୀର ବିକାଶ ପାଇ ଁେନାଡାଲ୍ େକ�ଗଡିୁକ ସହତି 
(ରାଜ� ଅନୁସାେର) ଇକାରଡ଼ା �ାରା କାକଟସ ୍ବୃ� କୁ େ�ା�ାହନ କରିବା  |

2.  ଅବ�ୟ / ପତିତ ଜମିେର ବହୁ ବଷର�  ଘାସ ସହତି ବନ କୃଷି �ଣାଳୀ େର କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ଚାଷ |

3.  ଝାରଖ�, େତେଲ�ାନା, ଛତିଶଗଡ, ମହାରା��, କ��ାଟକ, ଉ�ର�େଦଶ, ମ��େଦଶ ଏବଂ ଗଜୁରାଟ 
ରାଜ�େର ଓଡିଶା ମେଡଲ (ଇକାରଡ଼ା କ�ାହୀନ ନାଗେଫଣୀ ସହଭାଗୀମାନ� ସହେଯାଗେର RKVY 
କାଯ�� �ମ) ନକଲ କରାଯିବ |

4.  କୃଷି ସ�ଳ ବ��ି ଏବଂ ହତିାଧକ� ାରୀ� ଦ�ତା ବୃ�ି ପାଇ ଶଁ�ିା ମଳୂକ �ମଣ ପରିଦଶନ�  |

5.  ବିଭି� ସଂଗଠନ ଯଥା ଆଇ.ସି. ଏ. ଆର �ତି�ା� ନ, ଇକାରଡ଼ା, ବି�ବିଦ�ାଳୟ, ରାଜ� କୃଷି ବି� �
ବିଦ�ାଳୟ, େବ ସରକାରୀ ସଂ�ା, ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ସମବାୟ ସଂ�ାନ , ଦୁ� ଉେଦ�ାଗ ଏବଂ କୃଷକ 
ମ�େର ସଂେଯାଗ ବିକାଶ ପାଇ କଁାଯ��  |

6 . ଭବଷି�ତ ପାଇ ଁଲ��  ଓ ସପୁାରିଶ
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ଭା. କୃ . ଅନୁ. ପ. ଭାରତୀୟ ଚାରଣଭୂମୀ ଏବଂ ଚାରା ଅନୁସ�ାନ ସଂ�ାନ, ଝା�ୀ� 284003 - - 
େଫାନ: 91 5102730666
ଫ�ା�: 91 5102730833

େୱବସାଇଟ୍: http://igfri.res.in
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