
ଖବୁା ମତିୃ୍ତକା ସତ୍ତତ | 
 

ମତିୃ୍ତକା ହେଉଛି ଜ organic ବ ପଦାର୍ତ, ଖଣଜି ପଦାର୍ତ, ଗ୍ୟାସ,୍ ତରଳ ପଦାର୍ତ ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ଯାୋ ଏକତ୍ର 

ଜୀବନକୁ ସମର୍ତନ କହର | ପରୃ୍ବିୀର ମାଟିର ଶରୀର, ଯାୋକୁ ହପହ ାସଫିସର୍ କୁୋଯାଏ, ଚାହରାଟି ଗ୍ରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ତ କାଯତୟ 

ହେଉଛି ଉଦି୍ଭଦ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ | ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଭାବହର, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ହଯାଗ୍ାଣ ଏବଂ 

ବିହଶାଧନ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବହର ପରୃ୍ବିୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଏକ ପରିବତ୍ତତନକାରୀ | ଏେି ସମସ୍ତ କାଯତୟଗ୍ଡିୁକ, 

ପ୍ରତିବଦଳହର, ମାଟି ଏବଂ ଏୋର ଗ୍ଣୁକୁ ପରିବତ୍ତତନ କରନି୍ତ | 

ମତିୃ୍ତକାକୁ ସାଧାରଣତ earth ପରୃ୍ବିୀ କିମ୍ବା ମଇଳା ହବାଲି ମଧ୍ୟ କୁୋଯାଏ | ହକହତକ ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ସଂଜ୍ଞା ପବୂତ 

ଶବ୍ଦକୁ ବିହଶଷ ଭାବହର ବିସ୍ଥାପିତ ମାଟିହର ସୀମିତ କରି ମାଟିରୁ ମଇଳାକୁ ପରୃ୍କ କରିର୍ାଏ | 

ଲିହ ାସଫିସର, ୋଇହରାସାଇଫର୍, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଜ osphere ବ ପରିହବଶ ସେିତ ହପହ ାସାଇଫର୍ 

ଇଣ୍ଟରହଫସ ୍| ହପହ ାଲିର୍ ୍ଶବ୍ଦ, ସାଧାରଣତ the ମାଟିକୁ ସଚୂାଇବା ପାଇ ଁ ବୟବେୃତ େୁଏ, ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ πέδον ଭୂମି, 

ପରୃ୍ବିୀରୁ ମ ground ଳିକ ପର୍ର ଅର୍ତହର ଭୂମି ପର୍ରକୁ ଅନୁବାଦ କହର | ମତିୃ୍ତକାହର ଖଣଜି ପଦାର୍ତ ଏବଂ ଜ organic 

ବ ପଦାର୍ତ (ମତିୃ୍ତକା ମୟାଟି୍ରକ୍ସ) ର ଏକ ଦୃ solid ପଯତୟାୟ, ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ୍ (ମତିୃ୍ତକା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ) ଏବଂ ଜଳ (ମତିୃ୍ତକାର 

ସମାଧାନ) ଧାରଣ କରୁର୍ବିା ଏକ ଖଣି୍ଡଆ ପଯତୟାୟ ରେିର୍ାଏ | ହସେି ଅନୁଯାୟୀ, ମତିୃ୍ତକା ବ scientists ଜ୍ଞାନିକମାହନ 

ମତିୃ୍ତକାକୁ କଠିନ, ତରଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଏକ ତିନ-ିରାଜୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବହର କଳ୍ପନା କରିପାରିହବ | 

ମତିୃ୍ତକା ହେଉଛି ଅହନକ କାରଣର ଉତ୍ପାଦ: ଜଳବାୟୁ, ରିଲିଫ୍ (ଉଚ୍ଚତା, ଆଭିମଖୁୟ, ଏବଂ ଭୂଖଣ୍ଡର ope ୁୁଲା), ଜୀବ 

ଏବଂ ମାଟିର ପିତାମାତା ସାମଗ୍ରୀ (ମଳୂ ଖଣଜି ପଦାର୍ତ) ର ପ୍ରଭାବ | ଏୋ କ୍ରମାଗ୍ତ ଭାବହର ଅହନକ ଶାରୀରିକ, 

ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଜ ological ବିକ ପ୍ରକି୍ରୟା ଦ୍ development ୁାରା ବିକାଶର ସମମ୍ଖୁୀନ େୁଏ, ହଯଉରଁ୍ହିର ସଂପକୃ୍ତ 

କ୍ଷୟ ସେିତ ପାଣପିାଗ୍ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ | ଏୋର ଜଟିଳତା ଏବଂ ଦୃ strong ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ସଂହଯାଗ୍କୁ ଦୃଷି୍ଟହର ରଖ ିମତିୃ୍ତକା 

ପରିହବଶବିତ୍ମାହନ ମାଟିକୁ ଏକ ଇହକାସିଷ୍ଟମ ୍ଭାବହର ଗ୍ରେଣ କରନି୍ତ | 

ପରୃ୍ବିୀ ଗ୍ରେର ଅଳ୍ପ ମାଟି ପ୍ଲାଇହଷ୍ଟାସିନ୍ ଠାରୁ ପରୁାତନ ଏବଂ ହସହନାହଜାଇକ୍ ଠାରୁ କ is ଣସି ପରୁୁଣା ନୁହେ,ଁ ଯଦିଓ 

ଜୀବାଶ୍ମ ମତିୃ୍ତକା ଆଚତାନ୍ ପଯତୟନ୍ତ ସଂରକି୍ଷତ ଅଛି | 
 

ଖାଦୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇ ଁ ମତିୃ୍ତକା ଉବତରତା | 
 

ମତିୃ୍ତକାର ଉବତରତା, ଉଦି୍ଭଦ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁ ନାଇହଟ୍ରାହଜନ୍, ଫସଫରସ,୍ ସଲଫର୍ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ପଷିୁ୍ଟକର ଖାଦୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ 

କରି ଉଦି୍ଭଦ ବୃଦି୍ଧକୁ ସମର୍ତନ ତର୍ା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇ ଁ ମାଟିର କ୍ଷମତାକୁ ବୁ .ୁାଏ | ଏେି ପ୍ରକି୍ରୟା ଦ୍ୱାରା ସବୁିଧା 

କରାଯାଇର୍ାଏ: i) ମତିୃ୍ତକା ଜ organic ବ ପଦାର୍ତହର ପଷିୁ୍ଟକର ସଂରକ୍ଷଣ ii) ଜ organic ବରୁ ଉଦି୍ଭଦ-ଉପଲବ୍ଧ ଖଣଜି 

ଫମତ ପଯତୟନ୍ତ ପଷିୁ୍ଟକର ପନୁ yc ବୟବୋର; ଏବଂ iii) ଶାରୀରିକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକି୍ରୟା ଯାୋ ହପାଷକ ତତ୍ତ୍ୱ, 

ଉପଲବ୍ଧତା, ବିସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଜଳର କ୍ଷତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କହର | 

ପରିଚାଳିତ ମତିୃ୍ତକା ଏକ ଅତୟଧକି ଗ୍ତିଶୀଳ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ କହର, ଏବଂ ଏୋ େି ଁ ଅତୟଧକି ଗ୍ତିଶୀଳତା ଯାୋ 

ମତିୃ୍ତକାକୁ କାଯତୟକ୍ଷମ କରିର୍ାଏ ଏବଂ ଇହକାସିଷ୍ଟମ ୍ହସବା ହଯାଗ୍ାଇର୍ାଏ | ହମାଟ ଉପହର, ମତିୃ୍ତକାର ଉବତରତା ଏବଂ 

କାଯତୟକାରିତା ମତିୃ୍ତକା ମିହନରାଲ୍ ମୟାଟି୍ରକ୍ସ, ଉଦି୍ଭଦ ଏବଂ ମାଇହକ୍ରାବସ ୍ମଧ୍ୟହର ପାରସ୍ପରିକ କି୍ରୟା ଉପହର ନିଭତର 

କହର | ମତିୃ୍ତକା ଜ organic ବ ପଦାର୍ତ ନିମତାଣ ଏବଂ କ୍ଷୟ ପାଇ ଁ ଏଗ୍ ିୁକ ଦାୟୀ ଏବଂ ହତଣ ୁମତିୃ୍ତକାହର ପଷିୁ୍ଟକର 

ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇ ଁ ଦାୟୀ | ମତିୃ୍ତକାର କାଯତୟକୁ ବଜାୟ ରଖବିା ପାଇ,ଁ ମତିୃ୍ତକାହର ର୍ବିା ହପାଷକ ତତ୍ତ୍ୱର 

ସନ୍ତୁଳିତ ସାଇହକଲ ଚଲାଇବା ଆବଶୟକ | 

ଆହମ ଏକ ଗ୍େୃ ଅନୁସନ୍ଧାନ-ଆଧାରିତ, ଜ୍ଞାନ-ସମ୍ବଳ ଏବଂ ନବସଜୃନ ଚାଳିତ ଯାୋ କୃଷି ହକ୍ଷତ୍ରହର ମଲୂୟ ଶଙୃ୍ଖଳା 

ମଧ୍ୟହର ଆେ୍ to ୁାନର ସମାଧାନର ଅଗ୍ରଗ୍ତି ଅହଟ | ସ୍ଥାୟୀ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ୋସଲ କରିବାକୁ, ଉତ୍ସ-ଦକ୍ଷ, ସବୁଜ ଏବଂ ଅଧକି 

ଜୀବନ୍ତ କୃଷି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇ ଁ | 



 
 

ଲାଭ 

 

ଖବୁା ମତିୃ୍ତକା କଣି୍ଡସନରଗ୍ ିୁକହର ଉତ୍ପାଦଗ୍ ିୁକର ବୟାପକ ଏବଂ ବିବିଧ ସତୂ୍ର ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ େୁଏ ଯାୋ ଉଦି୍ଭଦକୁ ପଷିୁ୍ଟକର 

ଖାଦୟ ହଯାଗ୍ାଇର୍ାଏ ଏବଂ / କିମ୍ବା ମାଟିହର ଜ organic ବ ପଦାର୍ତର ଉନ୍ନତି କରିର୍ାଏ | ମତିୃ୍ତକାର ଉବତରତା, ଉଦି୍ଭଦ 

ଶକି୍ତ, ଗ୍ଣୁବତ୍ତା ଏବଂ ଅମଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇ ଁ ହସଗ୍ ିୁକ ଉଦି୍ଭଦ ଏବଂ / କିମ୍ବା ମତିୃ୍ତକାହର ପ୍ରହୟାଗ୍ କରାଯାଏ | ଆମର 

ଉତ୍ପାଦଗ୍ ିୁକ ଉଭୟ ଜ organic ବିକ ଏବଂ ପାରମ୍ପାରିକ କୃଷିହର ବୟବେୃତ ହୋଇପାରିବ | 
 

ଖବୁା ମତିୃ୍ତକା କଣି୍ଡସନରଗ୍ ିୁକହର ତିହନାଟି ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦ ବଗ୍ତ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ: ପ୍ରାକୃତିକ ପଷିୁ୍ଟକର ଖାଦୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ଖଣଜି 

ପଦାର୍ତ ଏବଂ ମତିୃ୍ତକାର ଉନ୍ନତି | 
 

ପ୍ରାକୃତିକ, ଖଣଜି ଏବଂ ଜ organic ବ ପଦାର୍ତରୁ ଜ organic ବିକ ଫମତହର ପଷିୁ୍ଟକର ଖାଦୟ ହଯାଗ୍ାଇବା ହେଉଛି ଖବୁା 

ମତିୃ୍ତକା କଣି୍ଡସନର | 
 

ଖବୁା ମତିୃ୍ତକା କଣି୍ଡସନରଗ୍ ିୁକ ହେଉଛି ଏକ ଜଟିଳ କଣି୍ଡସନର କମ ଯାୋ ପାଉ ର ଆକାରହର ଶଳି୍ପ ସମନ୍ ୱୟ ଦ୍ୱାରା 

ପ୍ରାପ୍ତ | 
 

ଖବୁା ମତିୃ୍ତକା କଣି୍ଡସନରଗ୍ ିୁକ ମଧ୍ୟ ଏକ ମତିୃ୍ତକା ଉନ୍ନତିକାରୀ, ଯାୋର ମଖୁୟ କାଯତୟ ହେଉଛି ମତିୃ୍ତକାର ଜ organic ବ 

ପଦାର୍ତର ରକ୍ଷଣାହବକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ବୃଦି୍ଧ କରିବା | 
 

ହସମାହନ କିପରି କାଯତୟ କରନି୍ତ ଏବଂ ହସମାହନ କ’ଣ କରନି୍ତ? 

 

ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ହକ୍ଷତ୍ରହର ଖବୁା ମତିୃ୍ତକା ଅବସ୍ଥାର ବୟବୋର କୃଷକ, କୃଷକ, ଗ୍ରାେକ ଏବଂ ପରିହବଶକୁ ଅହନକ ଉପାୟହର 

ଲାଭ ଦିଏ | ପରୀକ୍ଷାମଳୂକ ଭାବହର ପ୍ରଦଶତି ହୋଇଛି, ଜ organic ବ-ଆଧାରିତ ଖଣଜି ପଦାର୍ତ ଯାୋ ସାୋଯୟ କହର: 
 

ମାଟିହର ଉଭୟ ପଷିୁ୍ଟକର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଜ organic ବ ପଦାର୍ତର ମାତ୍ରା ବ .ୁାନ୍ତୁ | 

ମଲୂୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ | 

ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ମାନବ ଅନୁକୂଳ | 

ଜ organic ବ ପଦାର୍ତ ସେିତ ମାଟି ପ୍ରତିହପାଷଣ କରନ୍ତୁ ଯାୋ ରାସାୟନିକ ଇନପଟୁ ଉପହର ନିଭତରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କହର 
| 



ଉଦି୍ଭଦ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁ ମାଟିର ଉବତରତାକୁ ପନୁରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ | 

ମାଟିର ହ୍ରାସ ହୋଇର୍ବିା ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଖଣଜି ପଦାର୍ତକୁ ପନୁରୁଦ୍ଧାର କହର | 
 

• ମତିୃ୍ତକାର ଜ bi ବ କାଯତୟକଳାପ ଏବଂ ଜ odi ବ ବିବିଧତା ବୃଦି୍ଧ କରନ୍ତୁ | 

ଉତ୍ପାଦନର ଗ୍ଣୁାତ୍ମକ ଗ୍ଣୁ ସେିତ ଅମଳ ବୃଦି୍ଧ କରନ୍ତୁ | 

ଅଧକି ଦୃ ust ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇ ଁ ପଷିୁ୍ଟକର ବୟବୋରର ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ | 

ଉଦି୍ଭଦଗ୍ ିୁକର ଗ୍ତିଶୀଳ ଆବଶୟକତାକୁ ଦୃଷି୍ଟହର ରଖ ିହପାଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ମନ୍ଥର ମକିୁ୍ତକୁ ସେଜ କରନ୍ତୁ | 

ଫସଲକୁ ଅଧକି ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ମରୁଡି ପ୍ରତିହରାଧକ କରିବା ପାଇ ଁ ଜଳ ବୟବୋରର ଦକ୍ଷତା ବୃଦି୍ଧ କର | 

ଚାଷର ପ୍ରଭାବକ ୁହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲିଚିଂକୁ କମ ୍କରି ଇହକାସିଷ୍ଟମକୁ ସରୁକି୍ଷତ କରନ୍ତୁ | 

ମତିୃ୍ତକାର ଜ organic ବ ପଦାର୍ତର ଉନ୍ନତି କରି କ୍ଷୟକୁ ଫସଲ ପ୍ରତିହରାଧକୁ ବ .ୁାନ୍ତୁ | 

ପ୍ରାକୃତିକ କଞ୍ଚାମାଲକୁ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କରି ଉତ୍ସ ବୟବୋରର ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ | 

କୀଟନାଶକ, ତୃଣକ ପ୍ରହୟାଗ୍ର ଅତୟଧକି ପ୍ରହୟାଗ୍ ହେତୁ ସଷିୃ୍ଟ ହୋଇର୍ବିା ମତିୃ୍ତକା ବିଷାକ୍ତତାକୁ ହ୍ରାସ କରିର୍ାଏ | 

ମତିୃ୍ତକା କଣି୍ଡସନରର ବୃେତ ପଷୃ୍ ଠଭୂମି ହେତୁ ଚାଷର ସମସ୍ତ ଉଦି୍ଭଦ ପାଇ ଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହୟାଗ୍ | 

ପ୍ରହୟାଗ୍ ଏବଂ ବୟବୋର ପାଇ ଁ ନିରାପଦ | 

ଅତୟଧକି ବଷତା କିମ୍ବା ପବନ ହେତୁ କ No ଣସି ପଷୃ୍ ଠଗ୍ ିୁକ ଚାଲିଯାଏ ନାେି ଁ | ହଯହେତୁ ଏୋ ମାଟିହର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ | 

ଦି୍ୱତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରହୟାଗ୍ହର ମତିୃ୍ତକା କଣି୍ଡସନରର ଆବଶୟକତା କମିଯାଏ ଏବଂ ଚାଷ ପାଇ ଁ କ additional ଣସି 

ଅତିରିକ୍ତ ସମଦିୃ୍ଧର ଆବଶୟକତା ନାେି ଁ | 

ବାହୟା ହ ଲ୍ ାରା ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେିତ ମାଟିକୁ ସମଦୃ୍ଧ କହର, ମତିୃ୍ତକା ଜନ୍ ମ / ଫଙ୍ଗଲ୍ ହରାଗ୍କୁ ହ୍ରାସ କହର ଏବଂ ଅଧକି 

ଅମଳ ଦିଏ | 

ଅତୟଧକି ଉତ୍ତାପ କିମ୍ବା ଜଳ ଲଗ୍ାଇବା କିମ୍ବା ର୍ଣ୍ଡା asons ତୁହର ଚାପ ସମୟହର ଉଦି୍ଭଦ ଉପହର କ have ଣସି ପ୍ରଭାବ 

ପକାନ୍ତୁ ନାେି;ଁ ହଯହତହବହଳ କି ରାସାୟନିକ ସାରଗ୍ଡିୁକ ପଷିୁ୍ଟକର ଖାଦୟ ଗ୍ରେଣ ପାଇ ଁ ନିୟନି୍ତ୍ରତ ପାଣପିାଗ୍ ଅବସ୍ଥା 

ଆବଶୟକ କହର, ଯାୋ ସମ୍ଭବ ନୁହେ ଁ | 

• ଉଦି୍ଭଦ ପାଇ ଁ ଦୀର୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି ପ୍ରଭାବ ଉପହର ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରଭାବ, ଆଖପାଖର ପାଣପିାଗ୍ ଅବସ୍ଥାହର ଭିନ୍ନତା 

ସତ୍୍ତ beneficial ହୁ ଉପକାରୀ ଅଧକି ଅମଳ ଅନ୍ତଭତୂ କ୍ତ କହର ଯାୋ ମାନବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାୋହର | 

• ସସୁ୍ଥ ଉଦି୍ଭଦଗ୍ ିୁକ ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦନ କରନି୍ତ, ଯାୋକି ହସଲ ଲାଇଫ୍ ବ extended ୁାଇର୍ାଏ | 

 
******* 

ତର୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦତ 

 

ଖବୁା ମତିୃ୍ତକା କଣି୍ଡସନର ହେଉଛି ଏକ ସକୂ୍ଷ୍ମ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର କି୍ରମିସ ୍ପାଉ ର ଯାୋ ଏକ ହଖାଲା ଭିତର ଗ୍ଠନ ହଦଖାଏ 

ଯାୋ କୃଷି ଏବଂ ଉଦୟାନ କୃଷି ପ୍ରହୟାଗ୍ ପାଇ ଁଉପଯକୁ୍ତ ସମସ୍ତ ମାଇହକ୍ରା ଏବଂ ମାହକ୍ରା ପଷିୁ୍ଟକର ଧାରଣ କରିର୍ାଏ | 

ଆମର ମତିୃ୍ତକା କଣି୍ଡସନର ନିମ୍ ନହର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ରଚନା ସେତି ଯତ୍ନର ସେିତ ତିଆରି ହୋଇଛି: 

Ca ସବତନିମ୍ ନ 10% ଭାବହର କୟାଲସିୟମ ୍| 

2. ମୟାହେସିୟମ ୍Mg ସବତନିମ୍ ନ 2.5% | 

3. ଗ୍ନ୍ଧକ ସବତନିମ୍ ନ 2.5% | 

 

କୟାଲସିୟମ,୍ ମୟାହେସିୟମ,୍ ଗ୍ନ୍ଧକ | 

ଶସୟ,  ାଲି ଏବଂ ହତଲ ମଞି୍ଜ ବ to ୁାଇବା ପାଇ ଁମାଟିର ଆବଶୟକତା ସେିତ ହମଳ ଖାଇବା ପାଇ ଁସମସ୍ତ ହପାଷକ 

ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯତ୍ନର ସେିତ ସଜା ି ଦିଆଯାଏ | ଏୋ ଉଦୟାନ କୃଷି ପ୍ରହୟାଗ୍ ପାଇ ଁମଧ୍ୟ ଉପଯକୁ୍ତ | ସମସ୍ତ ହପାଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ 



ଗ୍ତିଶୀଳ ଉପାୟହର କାଲିହେଟ୍ କରାଯାଏ ହଯପରି ପଷିୁ୍ଟକର ପଦାର୍ତରୁ କ element ଣସି ମ element ଳିକ ବିଷ 

ନର୍ାଏ | 

ଉପହଯାଗ୍କତ୍ତତା ୋତ ପବୂତରୁ ହକ୍ଷତ୍ରଗ୍ ିୁକ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଉରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଫସଲ ଆବଶୟକତା 

ଉପହର ନିଭତର କରି ଆମର ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରହୟାଗ୍ ସି୍ଥର କରିବାକୁ ନିହର୍ଦ୍ଦତଶ ଦିଆଯାଇଛି | - 

ହଟଲର୍ ମାଟି କଣି୍ଡସନର ତିଆରି କଲା | 

ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଫସଲ ପାଇ ଁ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇ ଁ ଆହବଦନକାରୀଙ୍କ ଅନୁହରାଧ କ୍ରହମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇପାରିବ | 

ଉପହଭାକ୍ତାଙୁ୍କ ପ୍ରକୃତ ହକ୍ଷତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ରିହପାଟତ, ଉତ୍ପାଦନ ପାଇ ଁ ଉରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଫସଲ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ 

କରିବାକୁ ପ ିବ | 

 

କଣକିା ଆକାର ବଣ୍ଟନ | 

 

ପ୍ରକୃତିହର ଆମର ମତିୃ୍ତକା କଣି୍ଡସନର ଉପର ମାଟିହର ଲାଗି୍ର୍ାଏ ଏବଂ ମାଟିହର ର୍ବିା ସମସ୍ତ ହପାଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବନ୍ଦ 

କରିଦିଏ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବଷତା କିମ୍ବା ପବନ ହେତୁ ଭୂପଷୃ୍ ଠକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ହରାକିର୍ାଏ | ଉତ୍ପାଦଟି ପ୍ରାୟ 75 ରୁ 100 

ମାଇକ୍ରନ୍ ଅହଟ ଯାୋକି ଉଦି୍ଭଦଗ୍ ିୁକ ଦ୍ better ୁାରା ଉତ୍ତମ ଗ୍ରେଣ ପାଇ ଁ ିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି | 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ଉପର ମତିୃ୍ତକାହର ଶଖୁଲିା ଫମତହର ପ୍ରହୟାଗ୍ କରାଯିବା | ସବତାଧକି ଲାଭ ପାଇବା ପାଇ ଁଏୋ ବୁଣବିା ପବୂତରୁ କିମ୍ବା 

ପହର ବୟବୋର କରାଯାଇପାହର | ଆହମ ପ୍ରର୍ମ ବଷତ ପାଇ ଁଏକର ପିଛା 200 କିହଲାଗ୍ରାମକୁ ସପୁାରିଶ କରୁ ଏବଂ 

ଚାଷ ଏବଂ ଫସଲର ଆବଶୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁରୂପ ଫସଲ ପାଇ ଁ150 କିହଲାଗ୍ରାମ କିମ୍ବା 100 କିହଲାଗ୍ରାମକୁ ହ୍ରାସ 

କରିବା | 

 

ତୁଳନା 

 

ପ୍ରହୟାଗ୍ ରାସାୟନିକ ସାର ଖବୁା ମତିୃ୍ତକା କଣି୍ଡସନର | 

କାଯତୟକଳାପ / ଜୀବନ କାଳ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧ ି ବେୁତ ଲମ୍ବା ଅବଧ ି| 

ପ୍ରବଳ ବଷତାର ପ୍ରଭାବ ନାଲିଫାଏସ ୍ ସବତନିମ୍ ନ ପରିବତ୍ତତନ | 

ଉତ୍ତାପର ପ୍ରଭାବ ଉଦି୍ଭଦର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଉଦି୍ଭଦ ଉପହର କ effect ଣସି 

ପ୍ରଭାବ ନାେି ଁ | 

ଉଦି୍ଭଦ ଦ୍ Nut ୁାରା ପଷିୁ୍ଟକର 

ଅପହଟକ 

ବୟବୋର କିମ୍ବା ପରିତୟାଗ୍ ହଯକ time ଣସି ସମୟହର 

ସେଜହର ଉପଲବ୍ଧ | 

ପଷିୁ୍ଟକର ଉପଲବ୍ଧତା ହକବଳ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇ ଁ ସମଗ୍ରହର ଉପଲବ୍ଧ | 

ନାଇହଟ୍ରାହଜନ୍ ବୟବୋର କିମ୍ବା ପରିତୟାଗ୍ କରନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଉପଲବ୍ଧ | 

ଉଦି୍ଭଦ ଶକି୍ତ ପ୍ରହୟାଗ୍ ହେହଲ େି ଁ ଶକି୍ତଶାଳୀ ଶକି୍ତଶାଳୀ ସ୍ଥାୟୀ ଶକି୍ତ | 

ଉଦି୍ଭଦ ର୍କ୍କା. ଉପଲବ୍ଧତାର ବିବିଧତା କ୍ରମାଗ୍ତ ଶକି୍ତ ଉପଲବ୍ଧ | 

ଅତୟଧକି ନାଇହଟ୍ରାହଜନ ଉଦି୍ଭଦ ନରମ ହେବାକୁ 

ଆହଗ୍ଇର୍ାଏ 

କ୍ରମାଗ୍ତ ହଯାଗ୍ାଣ | 

ନାଇହଟ୍ରାହଜନ ହଯାଗ୍ାଣ ଉପହର କୀଟନାଶକ ପାଇ ଁ ଦୁବତଳ ଦୁବତଳ ନୁହେ ଁ | 

ନାଇହଟ୍ରାହଜନ ହଯାଗ୍ାଣ ଉପହର ହରାଗ୍ହର ଦୁବତଳ ଦୁବତଳ ନୁହେ ଁ | 

ନାଇହଟ୍ରାହଜନର ଅଣ୍ଡରସପ୍ଲାଏ ଅଭିବୃଦି୍ଧକୁ ହ୍ରାସ କରିର୍ାଏ କ୍ରମାଗ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତା | 

ଆହବଦନ ରାସାୟନିକ ସାର | ଖବୁା ମତିୃ୍ତକା କଣି୍ଡସନର | 



ନାଇହଟ୍ରାହଜନର ପରିବତ୍ତତନ ନିମ୍ ନ ଉଦି୍ଭଦ ଶକି୍ତ କ୍ରମାଗ୍ତ ବୃଦି୍ଧ | 

ନାଇହଟ୍ରାହଜନର ପରିବତ୍ତତନ ଅନି୍ତମ ଅମଳ ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରଭାବିତ ନୁହେ ଁ | 

ମତିୃ୍ତକା ଜ Organ ବିକ ପଦାର୍ତ ହ୍ରାସ ହ୍ରାସ ନୁହେ ଁ | 

ଜ Organ ବ ପଦାର୍ତ ହ୍ରାସ | କମ ୍ଅମଳ କ୍ରମାଗ୍ତ ଅମଳ | 

ଜ Organ ବିକ ବିଷୟ ପରୂ୍ଣ୍ତ ନୁହେ ଁ କ୍ରମାଗ୍ତ ଭାବହର ପରୂ୍ଣ୍ତ | 

ଜ Organ ବିକ ପଦାର୍ତର ପ୍ରଭାବ. ଉବତରତା େରାଇର୍ାଏ ଉବତରତା ଲାଭ କହର | 

ମାଇହକ୍ରାରିଜା ସେିତ ଉଦି୍ଭଦ ମଳୂର 

ଉପନିହବଶକରଣ 

ହ୍ରାସ ବଦି୍ଧତ | 

ପଷିୁ୍ଟକର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ହ୍ରାସ ବଦି୍ଧତ | 

ସନ୍ତୁଳିତ ପଷିୁ୍ଟକର ହଯାଗ୍ାଣ ତ୍ରୁଟିପରୂ୍ଣ୍ତ ସନ୍ତୁଳିତ | 

ଜ Bi ବିକ କାଯତୟକଳାପ ହ୍ରାସ ହପାଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଉନ୍ନତ ସଂଗ୍ରେ | 

ଫସଫରସ ୍ ହଭାଜନ ତ୍ରୁଟିପରୂ୍ଣ୍ତ ମାଇହକ୍ରାରିଜାଇର ଉପନିହବଶକୁ ବ 

ances ୁାଇର୍ାଏ, ଯାୋ ଉଦି୍ଭଦ 

ପାଇ ଁ P ହଯାଗ୍ାଣହର ଉନ୍ନତି ଆହଣ 
| 

ମତିୃ୍ତକା ଗ୍ଠନ ବଦି୍ଧତ ନୁହେ ଁ ଉନ୍ନତ ମଳୂ ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁ ଉନ୍ନତ 

ଅଗ୍ରଗ୍ତି | 

ଜଳ ଧାରଣ ବଦି୍ଧତ ନୁହେ ଁ ବଦି୍ଧତ | 

ବଫରିଂ ଏସି ିଟି ନା ବଫର୍ ଅମ୍ଳତା | 

କ୍ଷାର କ୍ଷାରତା ନା ବଫସତ କ୍ଷାରୀୟତା | 

ମାଇହକ୍ରା ହପାଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେ ଁ ହସବନକୁ ବୃଦି୍ଧ କରିର୍ାଏ | 

ମାଇହକ୍ରା ହପାଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଧାରଣ ନା େ ଁ | 

ମାଇହକ୍ରା ଅଣଜୁୀବ ବହଞ୍ଚ ନାେି ଁ ସି୍ଥର ଏବଂ ବୃଦି୍ଧ କହର | 

ପରୃ୍ବିୀ ହପାକ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେ ଁ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ବୃଦି୍ଧ କହର | 

ମତିୃ୍ତକା ଜନିତ ହରାଗ୍ ସାୋଯୟ କହର ନାେି ଁ କମ ୍କରିର୍ାଏ | 

ବାୟୁ ଦ୍ ne ୁାରା ହେଉର୍ବିା ହରାଗ୍ ସାୋଯୟ କହର ନାେି ଁ କମ ୍କରିର୍ାଏ | 

ଭୂତଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉଚ୍ଚ କ effect ଣସି ପ୍ରଭାବ ନାେି ଁ | 

ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ବେୁତ ଅଧକି କ effect ଣସି ପ୍ରଭାବ ନାେି ଁ | 

ପଶମୁାନଙ୍କ ଦ୍ est ୁାରା ହଭାଜନ ବିଷାକ୍ତ ଅଣ ବିଷାକ୍ତ | 

ପଷିୁ୍ଟକର ପ୍ରକାଶନ ଅସଙ୍ଗତ ସି୍ଥର | 

ମଲୂୟ ଉଚ୍ଚ ନିମ୍ ନ | 

ର୍ତକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ମତିୃ୍ତକା ଉବତରତା େରାଇର୍ାଏ ମତିୃ୍ତକାର ଉବତରତା ବୃଦି୍ଧ ପାଇର୍ାଏ | 

ଉଦି୍ଭଦ ବୃଦି୍ଧ ପରିବତ୍ତତନଶୀଳ ସି୍ଥର | 

ପାଣପିାଗ୍ର ପରିବତ୍ତତନ ବିପଯତୟସ୍ତ ହୋଇପାହର ସବତନିମ୍ ନ ପ୍ରଭାବ | 

ଷ୍ଟହଣ୍ଟ ୍ ଅଭିବୃଦି୍ଧ ସମ୍ଭବ ସବତନିମ୍ ନ ପ୍ରଭାବ | 

ଇଚ୍ଛିତ ଉତ୍ପାଦର ଅମଳ ପରିବତ୍ତତନ ଅଧୀନହର ସି୍ଥର | 

ଅମଳର ଗ୍ଣୁ ୋରାୋରି ଉଚ୍ଚ | 

ଉତ୍ପାଦନର ଜୀବନ କାଳ ୋରାୋରି ବିସ୍ତାରିତ 

 



ଖବୁା ମତିୃ୍ତକା କଣି୍ଡସନର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତୟାଖୟାନ | 
 

ସମସ୍ତ ସଚୂନା ଆମର ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନହର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏୋ ସଠିକ୍ ହବାଲି ବିଶ ୍ believed ୁାସ କରାଯାଏ | 

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସପୁାରିଶଗ୍ ିୁକର ଆପଣଙ୍କର ବୟବୋର ଏବଂ ପ୍ରହୟାଗ୍ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାୋହର |  
 

ଖବୁା ମତିୃ୍ତକା କଣି୍ଡସନରଗ୍ ିୁକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଖଣଜି ପଦାର୍ତରୁ ନିମିତ ଏବଂ ଉଦି୍ଭଦଗ୍ ିୁକର ବୃଦି୍ଧ ପାଇ ଁ ଅନୁକୂଳ 

ପରିହବଶ ସଷିୃ୍ଟ କରିବା ପାଇ ଁ ୋରାୋରି ମିଶ୍ରଣ ଉତ୍ପନ୍ନ େୁଏ |  
 

ଆମର ମତିୃ୍ତକା କଣି୍ଡସନର ନିମ୍ ନହର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ରଚନା ସେିତ ଯତ୍ନର ସେିତ ତିଆରି ହୋଇଛି: 

CaMinimum 10% ଭାବହର କୟାଲସିୟମ ୍| 

2. ମୟାହେସିୟମ ୍Mg ସବତନିମ୍ ନ 2.5% | 

3. ଗ୍ନ୍ଧକ ସବତନିମ୍ ନ 2.5% | 

ଏେି ସଚୂନା ଉତ୍ପାଦ କୃଷି / କୃଷି ପାଇ ଁ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ବୟବୋର ପାଇ ଁ ଆହବଦନ ଉପହର କ opinion ଣସି ମତାମତର 

ଅଭିବୟକି୍ତକୁ ସଚୂିତ କହର ନାେି ଁ | ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇର୍ବିା ସଚୂନା ଏୋର ଅର୍ତ ନୁହେ ଁହଯ ଏଗ୍ ିୁକ ଅନୁହମାଦିତ ହୋଇଛି 

କିମ୍ବା ସପୁାରିଶ କରାଯାଇଛି |  

ଉପହଭାକ୍ତାଙୁ୍କ ନିଜ ଖଚ୍ଚତହର ହଟ୍ରଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ ିବ, ହକ୍ଷତ ଏବଂ ଫସଲର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା ଉପହର ନିଭତର କରି 

ଖବୁା ମତିୃ୍ତକା କଣି୍ଡସନରଗ୍ ିୁକର ପ୍ରହୟାଗ୍ ନିର୍ଣ୍ତୟ କରିବାକୁ ପ ିବ ହଯଉଠଁାହର ହସ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ବୟବୋର 

କରିବାକୁ ଚାେ ଁୁଛନି୍ତ |  
 

ଖବୁା ମତିୃ୍ତକା କଣି୍ଡସନରଗ୍ ିୁକ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ଭାବହର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସପୁାରିଶଗ୍ ିୁକର ବୟବୋର ସେିତ ଜ ିତ କ 

responsibility ଣସି ଦାୟିତ୍ or କିମ୍ବା ଦାୟିତ୍ laim କୁ ପ୍ରତୟାଖୟାନ କହର ଏବଂ କ circumstances ଣସି ପରିସି୍ଥତିହର 

କ special ଣସି ବିହଶଷ, ର୍ଟଣା କିମ୍ବା ପରିଣାମଗ୍ତ କ୍ଷତି ପାଇ ଁ ଦାୟୀ ରେିବ ନାେି ଁ ଯାୋ ଏେିପରି ବୟବୋରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ 

ହୋଇପାହର |  
 
****************************************************************************** 

ହକାରଭି ଫୁଲସତ ଆର୍ତ ପ୍ରକି୍ରୟାକରଣ ଶଳି୍ପ | 
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