
 

 

আই চি এ আৰ – ভাৰতীয় মাকৈ গৱেষণা প্ৰচতস্থান আৰু 

অচিল ভাৰতীী্য সমচিত মাকৈ গৱেষণা প্ৰৈল্প 

চি এ ইউ চিৌহদ, লুচিয়ানা 

 

ৈ’ৰ’ণা ভাইৰাছৰ বাৱব চহাো তলাবন্ধৰ সময়ত মাকৈ চিচতয়ৈৰ বাৱব 

িৰামর্ শােলী 

ৰবি িতৰত উৎপন্ন হ োৱো মোকৈৰ চোব দো বিল্পখেত্রত েুি হিবি ৈোৰণ এইখ ো 

সময়ত ইয়োৰ গুট বিলোৈ সুগটিত , হমো ো আৰুু সুপবৰপুষ্ট হ  থোখৈ। 

বিতীয় পূি বোনুমোন অনুযোয়ী এই িিৰ ৰবি িতৰত মোকৈৰ হেবত ৈৰো মোট ৰ 

পবৰমোন ১৫.৫৪ লুোে হ ক্টৰ(সোৰবণ-১) আৰু উৎপোদন ৮২.১৯  ন  

আিো ৈৰো যোয় । ৰবি িসয ব চোখি মোকৈ হেবতৰ মোট ৰ পবৰমোন বি োৰত 

সি বোবিৈ ২৭৮  োজোৰ হ ক্টৰ বযখ ো মুি মোট ৰ ১৮ িতোাংি। তোৰ বপিত 

পশ্চিমিাংগ – ২১১  োজোৰ হ ক্টৰ (১৪ িতোাংি) আৰু ম োৰোষ্ট্রৰ - ১৯৮ 

 োজোৰ হ ক্টৰ (১৩ িতোাংি) স্থোন।ৰবি মোকৈ উৎপোদনৈোৰী অনযোনয 

ৰোজযবিলোৈৰ বিতৰত উখেেখযোগয হ খি, অন্ধ্রপ্রখদি (১৮৩  োজোৰ হ ক্টৰ 

),তোবমলনোডু  (১৮১  োজোৰ হ ক্টৰ ), হতখলঙ্গোনো (১৬৩  োজোৰ হ ক্টৰ 

), গুজৰো  (১২৯  োজোৰ হ ক্টৰ ), ৈন বো ৈ (৮৭  োজোৰ হ ক্টৰ ), 

উত্তৰ প্রখদি (৫৯  োজোৰ হ ক্টৰ ), আৰু ৰোজস্থোন, মিযপ্রখদি, 

ঝোৰৰেন্ড, ওবিিো ইতযোবদ। প্রিোনহৈ ৰবি মোকৈ উৎপোদনৈোৰী ৰোজযবিলোৈৰ 

বিতৰত প্রবত এৈৈ মোট ৈোবলত সি বোবিৈ উৎপোদন  য় মিযপ্রখদিত 

(৭৬৭৮ হৈশ্চজ/হ  )। ইয়োৰ বপিত তোবমলনোডু (৫৪৬৮হৈশ্চজ/হ  ), 



হতখলঙ্গোনো (৫৩৮৩ হৈশ্চজ/হ  ),আৰু পশ্চিমিাংগ (৫১৫৮হৈশ্চজ/হ  ) 

আখি। িোৰতিৰ্ বত   োইবিদ মোকৈৰ গুট  উৎপোদনৈোৰী গুৰুত্বপূণ ব ৰোজয 

দুেন  ’ল -অন্ধ্রপ্রখদি  আৰু হতখলঙ্গোনো যত ৰবি িতৰত মোকৈৰ গুট  

উৎপোদন ৈৰো  য়। এই ৰোজয দুেন িোৰতিৰ্ বত   োইবিদ মোকৈৰ গুট  

উৎপোদনৰ প্রিোন উৎস ।অবতসম্প্রবত পশ্চিমিাংগও িতবমোন  োইবিদ মোকৈৰ 

গুট  উৎপোদনৰ হৈন্দ্রস্থল ব চোখপ গবি উটিখি ।সঙ্গতৈোৰখনই মোকৈ হেবতৰ 

লগত যুক্ত ৈ ৃ্ ৰ্ৈ, ৰোজযৰ অনযোনয ৈোয বযবনি বো ৈ সৈল আৰু ইয়োৰ লগত 

বয ৃু্সৈল হলোৈ অাংিুীদোৰ  হ  আখি হসই হেবতয়ৈ সৈল িতবমোন সময়ৰ 

তলোিদ্ধ অিস্থোত COVID -19 িোইৰোচৰ পৰো সুৰবিত থৈোৰ লগখত ৰবি 

িতৰত ৈৰো মোকৈ হেবতৰ সটিৈ যত্ন আৰু সুৰিোৰ বিৰ্খয় সখচনতো 

অিলম্বন ৈৰো উবচত। 

সোৰবণ ১- বিতীয় পূি বোনুমোন পবৰসাংেযো অনুসবৰ বিবিন্ন ৰোজযত ৰবি মোকৈ 

িৰ্যৰ মোট ৈোবল (’০০০ হ ক্টৰ) আৰু িৰ্যদিো (২০১৯-২০) 

ৰাজ্য মাটিৈাচল বতশমান র্ষযদর্া 

বি োৰ ২৭৮.৪ দোনো পূৰণ দিো 

পশ্চিম িাংগ ২১০.৬ দোনো পূৰণ দিো 

ম োৰোস্ট্ৰ ১৯৮.৩ প্রোৃ্য ফচল ৈো ো অৱস্থো 

অন্ধ্রপ্রখদি ১৮৩.০ ফচল ৈো ো অৱস্থো 

তোবমলনোদ ু ১৮০.৭ ফচল ৈো ো অৱস্থো 

হতখলঙ্গোনো ১৬৩.০ ফচল ৈো ো অৱস্থো 

গুজৰো  ১২৯.৪ ফচল ৈো ো অৱস্থো 

ৈণ বো ৈ ৮৭.৪ প্রোৃ্য ফচল ৈো ো অৱস্থো 

উত্তৰ প্রখদি ৫৯.০ দোনো পূৰণ দিো 

অনযোনয ৬৪.৬ দোনো পূৰণ দিো/প্রোৃ্য ফচল ৈো ো অৱস্থো 

সমগ্ৰ িোৰতিৰ্ ব ১৫৫৪.৪  



 

 

অসমৰ বাৱব প্ৰৱয়াজ্নীয় চনৱদশর্ােলীীঃ 

অসমত এই িতৰত মোকৈ হিবিকৈ জোনুৱোৰী-হফিৃ্ুৱোৰী মো খত চট ওৱো 

হ খি। িতবমোন িসয ফুল ফুলোৰ আগতীয়ো পয বযোয়ত আখি। হসখয়খ  সঘনোই 

পয বযখিিণৰ প্রহয়োজন। বিখিৰ্কৈ – ১) ফল আবম ব ৱম ব ৰ আক্রমন হৰোি 

ৈৰো, জলবসঞ্চন আৰু ইউবৰয়ো সোৰৰ বিতীয়  পখেবিাং ৰ প্রহয়োজন হ খি। 

২) গজোবল ওখলোৱোৰ বপিৰ ত ণনোিৈ হ ম্বটিয়ন (Tembotrion ) 42% 

SC ৩৮ বমিঃ বলিঃ প্রবত বিঘো িো  প্রোখমজ’ন ( Topramezone ) ৩৩.৬ 

% SC ১০ বমিঃ বলিঃ প্রবত বিঘো হে’ ৈবৰি লোখগ। ৩) ফল আবম ব ৱম ব হৰোি 

ৈবৰিকল ইমোখমবক্টন হিনয’হয়  (Emamectin benzoate ) 5 SG  ০.৪ 

গ্ৰোিঃ প্রবত বল োৰ িো স্পিন’ হসদ (Spinosad) 45 SC  ০.৩ বমিঃ বলিঃ 

প্রবত বল োৰ িো ক্ল’ৰোনিোবনবলপ্র’ল (Chlorantraniliprole) 18.5 SC 

০.৪ বমিঃবলিঃ প্রবত বল োৰ ব চোখি হে’ ৈবৰি লোখগ। বিতীয় িো ত ৃ্তীয় 

হে’ ৈখৰো োঁখত ৈী নোিৈ বিি সলবন ৈবৰি লোখগ। ওপখৰোক্ত ৈোয বযখৈই োৰ 

িোখি হগো  হ  ৈোম ৈৰোৰ প্রখয়োজন ন য়। হসখয়খ  এই ৈথো মনত ৰোবে 

আৰু লিলগীয়ো সোৱিনতো হল ৈোয বয সম্পোদন ৈবৰি লোখগ। প্রবতিোৰ ৈোয বয 

সম্পোদন ৈবৰ িোলকৈ চোখিোখনখৰ  োত িুি লোখগ। 


