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Bush Hopper
Ampittia dioscorides

Angled Pierrot 
Caleta decidia

Pale Grass Blue
Pseudozizeeria maha

Indian Nawab
Charaxes bharata

Chocolate Pansy
Junonia iphita

Painted Lady
Vanessa cardui

Lemon Pansy
Junonia lemonias

Common Four-ring 
Ypthima huebneri

Indian Jezebel
Delias eucharis

Blue Pansy
Junonia orithya

Spot Swordtail
Graphium nomius

One-spot Grass Yellow
Eurema andersonii

Common Evening Brown
Melanitis leda

Common Rose
Pachliopta aristolochiae

Small Grass Yellow
Eurema brigitta

Common Bushbrown
Mycalesis perseus

Crimson Rose
Pachliopta hector

Common Grass Yellow
Eurema hecabe

Common Sailer
Neptis hylas

Lime Swallowtail
Papilio demoleus

Spotless Grass Yellow
Eurema laeta

Common Lascar
Pantoporia hordonia

Common Mormon
Papilio polytes

White Orange-tip
Ixias marianne

Common Leopard
Phalanta phalantha

Pioneer
Belenois aurota

Yellow Orange-tip
Ixias pyrene

Baronet
Symphaedra nais

Lemon Emigrant
Catopsilia pomona

Psyche
Leptosia nina

Grey Count
Tanaecia lepidea

Common Gull
Cepora nerissa

Indian Wanderer
Pareronia hippia

Blue Tiger
Tirumala limniace

Plain Orange-tip
Colotis aurora

Black Rajah
Charaxes solon

Plain Tiger
Danaus chrysippus

Striped Tiger
Danaus genutia

Common Palmfly
Elymnias hypermnestra

Common Crow
Euploea core

Great Eggfly
Hypolimnas bolina

Danaid Eggfly
Hypolimnas misippus

Peacock Pansy
Junonia almana

Grey Pansy
Junonia atlites

Yellow Pansy
Junonia hierta

Common Pierrot 
Castalius rosimon

Common Red Flash 
Rapala iarbus

Forget-me-not 
Catochrysops strabo

Common Silverline 
Spindasis vulcanus

Lime Blue 
Chilades lajus

Striped Pierrot
Tarucus nara

Plains Cupid 
Chilades pandava

Fluffy Tit
Zeltus amasa

Gram Blue 
Euchrysops cnejus

Dark Grass Blue 
Zizeeria karsandra

Oriental Cupid 
Everes lacturnus

Lesser Grass Blue
Zizina otis

Grass Jewel 
Freyeria trochylus

Tiny Grass Blue
Zizula hylax

Dark Cerulean 
Jamides bochus

Tawny Coster
Acraea terpsicore

Common Cerulean 
Jamides celeno

Angled Castor
Ariadne ariadne

Zebra Blue 
Leptotes plinius

Common Castor
Ariadne merione

Complete Paint-brush Swift
Baoris farri

Rice Swift 
Borbo cinnara

Tricolor Pied Flat 
Coladenia indrani

Chestnut Bob 
Lambrix salsala

Common Branded Redeye 
Matapa aria

Asian Grizzled Skipper 
Spialia galba

Palm Bob 
Suastus gremius

Grey-veined Grass Dart 
Taractrocera maevius

Dark Palm-Dart 
Telicota bambusae

Crimson-tip
Colotis danae
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େକବଳ ୨ ରୁ ୪ ସ�ାହ ବ�ିଥା� ିI 

 �ଜାପତରି େଡଣାର ଓସାର ୦.୫ ଇ� ରୁ ୧୨ ଇ� ପଯ���  େହାଇଥାଏ  I 

 �ଜାପତିମାେନ ପାଦ�ାରା �ାଦ ଚା� ପାର� ି I 

 ବୟ� �ଜାପତ ିେକବଳ ତରଳ ଖାଦ� ଉପେର ନିଭ�ରକର ିବ�ିଥା� ି I 

 ସବୁଠାରୁ ଦ�ତଗାମୀ �ଜାପତ ିଘ�ା �ତ ି୬୦ କ.ିମି. େବଗେର ଉଡ଼ିପାେର I 

 କିଛ ି�ଜାତିର �ଜାପତ ି୩୦୦୦ କ.ିମି. ରୁ ଅ�କ ଦୂରତା ପଯ��� ଯାଇପାର� ିI 

 ବିଭି� �କାରର ଘାସ, ଗୁଳ�, ବୃ�ର େ�ା�ାହନ ଏବଂ �ାକୃତିକ ଉପାୟେର େରାଗେପାକ ପରିଚାଳନା �ଜାପତିର ବାସ�ଳୀ ଉ�ତିେର ସହାୟକ େହାଇପାରିବ I 

ଚାରମ�ିକ ଅ�ଳର �ଜାପତ ି
ସାତେକାଶିଆ ବ�ା� �କ� ସୀମା�, ଜି�ା-ଅନୁଗୁଳ, ଓଡିଶା 

�ାନୀୟ �ାମ େଗା�ୀ�ର ଜଳ, ଜମି, ଜ�ଲ  ସଂର�ଣ ଉଦ�ମ େଯାଗଁ ୁଏହ ିଅ�ଳେର ୧୦୦ ରୁ ଉ�� �ଜାତିର �ଜାପତ ିେଦଖାଯାଉଛ�,ି 

 ଯାହା ଏକ ସୁ� ପରିେବଶର ପରିଚାୟକ I 

ଆପଣ ଜାଣ� ିକ?ି 
 

 �ାୟ ୧୫ ରୁ ୨୦ ହଜାର ବିଭି� �ଜାତ ିର �ଜାପତ ିପୃ�ବୀ େର େଦଖାଯା� ିI 

 ଖାଦ� ଶୃ�ଳେର �ଜାପତ ିଏକ ଗୁରୁ�ପୂ�� ଉପାଦାନ, ଯାହାକୁ ବିଭି� ପ�ୀ, କୀଟପତ�, ଝିଟିପିଟ ିଏବଂ ଅନ� �ାଣୀମାେନ ଖାଦ� ରୂପେର �ହଣ କର� ିI 

 �ଜାପତ ିକୃଷକର ବ�ୁ ଅେଟ I େସମାେନ ପରାଗସ�ମ �ାରା କୃଷ ିଉ�ାଦନ ବଢ଼ାଇବାେର ସାହାଯ� କର� ିI 

 �ଜାପତିର ଜୀବନ ଚ�କୁ ୪ ଭାଗେର ବିଭ� କରାଯାଇଛ,ି ଯଥା:- ଅ�ା, ଲାଭ�ା (ଶଁବାଳୁଆ), ପୂପା (ମ�ାବ�ା) ଓ  ବୟ� ଏହାର ଜୀବନକାଳ ବହୁତ କମ, େସମାେନ 

େକବଳ ୨ ରୁ ୪ ସ�ାହ ବ�ିଥା� ିI 

 �ଜାପତରି େଡଣାର ଓସାର ୦.୫ ଇ� ରୁ ୧୨ ଇ� ପଯ���  େହାଇଥାଏ  I 

 �ଜାପତିମାେନ ପାଦ�ାରା �ାଦ ଚା� ପାର� ି I 

 ବୟ� �ଜାପତ ିେକବଳ ତରଳ ଖାଦ� ଉପେର ନିଭ�ରକର ିବ�ିଥା� ି I 

 ସବୁଠାରୁ ଦ�ତଗାମୀ �ଜାପତ ିଘ�ା �ତ ି୬୦ କ.ିମି. େବଗେର ଉଡ଼ିପାେର I 

 କିଛ ି�ଜାତିର �ଜାପତ ି୩୦୦୦ କ.ିମି. ରୁ ଅ�କ ଦୂରତା ପଯ��� ଯାଇପାର� ିI 

 ବିଭି� �କାରର ଘାସ, ଗୁଳ�, ବୃ�ର େ�ା�ାହନ ଏବଂ �ାକୃତିକ ଉପାୟେର େରାଗେପାକ ପରିଚାଳନା �ଜାପତିର ବାସ�ଳୀ ଉ�ତିେର ସହାୟକ େହାଇପାରିବ I 

ଚାରମ�ିକ ଅ�ଳର �ଜାପତ ି
ସାତେକାଶିଆ ବ�ା� �କ� ସୀମା�, ଜି�ା-ଅନୁଗୁଳ, ଓଡିଶା 

�ାନୀୟ �ାମ େଗା�ୀ�ର ଜଳ, ଜମି, ଜ�ଲ  ସଂର�ଣ ଉଦ�ମ େଯାଗଁ ୁଏହ ିଅ�ଳେର ୧୦୦ ରୁ ଉ�� �ଜାତିର �ଜାପତ ିେଦଖାଯାଉଛ�,ି 

 ଯାହା ଏକ ସୁ� ପରିେବଶର ପରିଚାୟକ I 

ଆପଣ ଜାଣ� ିକ?ି 
 

 �ାୟ ୧୫ ରୁ ୨୦ ହଜାର ବିଭି� �ଜାତ ିର �ଜାପତ ିପୃ�ବୀ େର େଦଖାଯା� ିI 

 ଖାଦ� ଶୃ�ଳେର �ଜାପତ ିଏକ ଗୁରୁ�ପୂ�� ଉପାଦାନ, ଯାହାକୁ ବିଭି� ପ�ୀ, କୀଟପତ�, ଝିଟିପିଟ ିଏବଂ ଅନ� �ାଣୀମାେନ ଖାଦ� ରୂପେର �ହଣ କର� ିI 

 �ଜାପତ ିକୃଷକର ବ�ୁ ଅେଟ I େସମାେନ ପରାଗସ�ମ �ାରା କୃଷ ିଉ�ାଦନ ବଢ଼ାଇବାେର ସାହାଯ� କର� ିI 

 �ଜାପତିର ଜୀବନ ଚ�କୁ ୪ ଭାଗେର ବିଭ� କରାଯାଇଛ,ି ଯଥା:- ଅ�ା, ଲାଭ�ା (ଶଁବାଳୁଆ), ପୂପା (ମ�ାବ�ା) ଓ  ବୟ� ଏହାର ଜୀବନକାଳ ବହୁତ କମ, େସମାେନ 

େକବଳ ୨ ରୁ ୪ ସ�ାହ ବ�ିଥା� ିI 

 �ଜାପତରି େଡଣାର ଓସାର ୦.୫ ଇ� ରୁ ୧୨ ଇ� ପଯ���  େହାଇଥାଏ  I 

 �ଜାପତିମାେନ ପାଦ�ାରା �ାଦ ଚା� ପାର� ି I 

 ବୟ� �ଜାପତ ିେକବଳ ତରଳ ଖାଦ� ଉପେର ନିଭ�ରକର ିବ�ିଥା� ି I 

 ସବୁଠାରୁ ଦ�ତଗାମୀ �ଜାପତ ିଘ�ା �ତ ି୬୦ କ.ିମି. େବଗେର ଉଡ଼ିପାେର I 

 କିଛ ି�ଜାତିର �ଜାପତ ି୩୦୦୦ କ.ିମି. ରୁ ଅ�କ ଦୂରତା ପଯ��� ଯାଇପାର� ିI 

 ବିଭି� �କାରର ଘାସ, ଗୁଳ�, ବୃ�ର େ�ା�ାହନ ଏବଂ �ାକୃତିକ ଉପାୟେର େରାଗେପାକ ପରିଚାଳନା �ଜାପତିର ବାସ�ଳୀ ଉ�ତିେର ସହାୟକ େହାଇପାରିବ I 

ଚାରମ�ିକ ଅ�ଳର �ଜାପତ ି
ସାତେକାଶିଆ ବ�ା� �କ� ସୀମା�, ଜି�ା-ଅନୁଗୁଳ, ଓଡିଶା 

�ାନୀୟ �ାମ େଗା�ୀ�ର ଜଳ, ଜମି, ଜ�ଲ  ସଂର�ଣ ଉଦ�ମ େଯାଗଁ ୁଏହ ିଅ�ଳେର ୧୦୦ ରୁ ଉ�� �ଜାତିର �ଜାପତ ିେଦଖାଯାଉଛ�,ି 

 ଯାହା ଏକ ସୁ� ପରିେବଶର ପରିଚାୟକ I 

ଆପଣ ଜାଣ� ିକ?ି 
 

 �ାୟ ୧୫ ରୁ ୨୦ ହଜାର ବିଭି� �ଜାତ ିର �ଜାପତ ିପୃ�ବୀ େର େଦଖାଯା� ିI 

 ଖାଦ� ଶୃ�ଳେର �ଜାପତ ିଏକ ଗୁରୁ�ପୂ�� ଉପାଦାନ, ଯାହାକୁ ବିଭି� ପ�ୀ, କୀଟପତ�, ଝିଟିପିଟ ିଏବଂ ଅନ� �ାଣୀମାେନ ଖାଦ� ରୂପେର �ହଣ କର� ିI 

 �ଜାପତ ିକୃଷକର ବ�ୁ ଅେଟ I େସମାେନ ପରାଗସ�ମ �ାରା କୃଷ ିଉ�ାଦନ ବଢ଼ାଇବାେର ସାହାଯ� କର� ିI 

 �ଜାପତିର ଜୀବନ ଚ�କୁ ୪ ଭାଗେର ବିଭ� କରାଯାଇଛ,ି ଯଥା:- ଅ�ା, ଲାଭ�ା (ଶଁବାଳୁଆ), ପୂପା (ମ�ାବ�ା) ଓ  ବୟ� ଏହାର ଜୀବନକାଳ ବହୁତ କମ, େସମାେନ 

େକବଳ ୨ ରୁ ୪ ସ�ାହ ବ�ିଥା� ିI 

 �ଜାପତରି େଡଣାର ଓସାର ୦.୫ ଇ� ରୁ ୧୨ ଇ� ପଯ���  େହାଇଥାଏ  I 

 �ଜାପତିମାେନ ପାଦ�ାରା �ାଦ ଚା� ପାର� ି I 

 ବୟ� �ଜାପତ ିେକବଳ ତରଳ ଖାଦ� ଉପେର ନିଭ�ରକର ିବ�ିଥା� ି I 

 ସବୁଠାରୁ ଦ�ତଗାମୀ �ଜାପତ ିଘ�ା �ତ ି୬୦ କ.ିମି. େବଗେର ଉଡ଼ିପାେର I 

 କିଛ ି�ଜାତିର �ଜାପତ ି୩୦୦୦ କ.ିମି. ରୁ ଅ�କ ଦୂରତା ପଯ��� ଯାଇପାର� ିI 

 ବିଭି� �କାରର ଘାସ, ଗୁଳ�, ବୃ�ର େ�ା�ାହନ ଏବଂ �ାକୃତିକ ଉପାୟେର େରାଗେପାକ ପରିଚାଳନା �ଜାପତିର ବାସ�ଳୀ ଉ�ତିେର ସହାୟକ େହାଇପାରିବ I 

ଚାରମ�ିକ ଅ�ଳର �ଜାପତ ି
ସାତେକାଶିଆ ବ�ା� �କ� ସୀମା�, ଜି�ା-ଅନୁଗୁଳ, ଓଡିଶା 

�ାନୀୟ �ାମ େଗା�ୀ�ର ଜଳ, ଜମି, ଜ�ଲ  ସଂର�ଣ ଉଦ�ମ େଯାଗଁ ୁଏହ ିଅ�ଳେର ୧୦୦ ରୁ ଉ�� �ଜାତିର �ଜାପତ ିେଦଖାଯାଉଛ�,ି 

 ଯାହା ଏକ ସୁ� ପରିେବଶର ପରିଚାୟକ I 

ଆପଣ ଜାଣ� ିକ?ି 
 

 �ାୟ ୧୫ ରୁ ୨୦ ହଜାର ବିଭି� �ଜାତ ିର �ଜାପତ ିପୃ�ବୀ େର େଦଖାଯା� ିI 

 ଖାଦ� ଶୃ�ଳେର �ଜାପତ ିଏକ ଗୁରୁ�ପୂ�� ଉପାଦାନ, ଯାହାକୁ ବିଭି� ପ�ୀ, କୀଟପତ�, ଝିଟିପିଟ ିଏବଂ ଅନ� �ାଣୀମାେନ ଖାଦ� ରୂପେର �ହଣ କର� ିI 

 �ଜାପତ ିକୃଷକର ବ�ୁ ଅେଟ I େସମାେନ ପରାଗସ�ମ �ାରା କୃଷ ିଉ�ାଦନ ବଢ଼ାଇବାେର ସାହାଯ� କର� ିI 

 �ଜାପତିର ଜୀବନ ଚ�କୁ ୪ ଭାଗେର ବିଭ� କରାଯାଇଛ,ି ଯଥା:- ଅ�ା, ଲାଭ�ା (ଶଁବାଳୁଆ), ପୂପା (ମ�ାବ�ା) ଓ  ବୟ� ଏହାର ଜୀବନକାଳ ବହୁତ କମ, େସମାେନ 

େକବଳ ୨ ରୁ ୪ ସ�ାହ ବ�ିଥା� ିI 

 �ଜାପତରି େଡଣାର ଓସାର ୦.୫ ଇ� ରୁ ୧୨ ଇ� ପଯ���  େହାଇଥାଏ  I 

 �ଜାପତିମାେନ ପାଦ�ାରା �ାଦ ଚା� ପାର� ି I 

 ବୟ� �ଜାପତ ିେକବଳ ତରଳ ଖାଦ� ଉପେର ନିଭ�ରକର ିବ�ିଥା� ି I 

 ସବୁଠାରୁ ଦ�ତଗାମୀ �ଜାପତ ିଘ�ା �ତ ି୬୦ କ.ିମି. େବଗେର ଉଡ଼ିପାେର I 

 କିଛ ି�ଜାତିର �ଜାପତ ି୩୦୦୦ କ.ିମି. ରୁ ଅ�କ ଦୂରତା ପଯ��� ଯାଇପାର� ିI 

 ବିଭି� �କାରର ଘାସ, ଗୁଳ�, ବୃ�ର େ�ା�ାହନ ଏବଂ �ାକୃତିକ ଉପାୟେର େରାଗେପାକ ପରିଚାଳନା �ଜାପତିର ବାସ�ଳୀ ଉ�ତିେର ସହାୟକ େହାଇପାରିବ I 

ଚାରମ�ିକ ଅ�ଳର �ଜାପତ ି
ସାତେକାଶିଆ ବ�ା� �କ� ସୀମା�, ଜି�ା-ଅନୁଗୁଳ, ଓଡିଶା 

�ାନୀୟ �ାମ େଗା�ୀ�ର ଜଳ, ଜମି, ଜ�ଲ  ସଂର�ଣ ଉଦ�ମ େଯାଗଁ ୁଏହ ିଅ�ଳେର ୧୦୦ ରୁ ଉ�� �ଜାତିର �ଜାପତ ିେଦଖାଯାଉଛ�,ି 

 ଯାହା ଏକ ସୁ� ପରିେବଶର ପରିଚାୟକ I 

ଆପଣ ଜାଣ� ିକ?ି 
 

 �ାୟ ୧୫ ରୁ ୨୦ ହଜାର ବିଭି� �ଜାତ ିର �ଜାପତ ିପୃ�ବୀ େର େଦଖାଯା� ିI 

 ଖାଦ� ଶୃ�ଳେର �ଜାପତ ିଏକ ଗୁରୁ�ପୂ�� ଉପାଦାନ, ଯାହାକୁ ବିଭି� ପ�ୀ, କୀଟପତ�, ଝିଟିପିଟ ିଏବଂ ଅନ� �ାଣୀମାେନ ଖାଦ� ରୂପେର �ହଣ କର� ିI 

 �ଜାପତ ିକୃଷକର ବ�ୁ ଅେଟ I େସମାେନ ପରାଗସ�ମ �ାରା କୃଷ ିଉ�ାଦନ ବଢ଼ାଇବାେର ସାହାଯ� କର� ିI 

 �ଜାପତିର ଜୀବନ ଚ�କୁ ୪ ଭାଗେର ବିଭ� କରାଯାଇଛ,ି ଯଥା:- ଅ�ା, ଲାଭ�ା (ଶଁବାଳୁଆ), ପୂପା (ମ�ାବ�ା) ଓ  ବୟ� ଏହାର ଜୀବନକାଳ ବହୁତ କମ, େସମାେନ 

େକବଳ ୨ ରୁ ୪ ସ�ାହ ବ�ିଥା� ିI 

 �ଜାପତରି େଡଣାର ଓସାର ୦.୫ ଇ� ରୁ ୧୨ ଇ� ପଯ���  େହାଇଥାଏ  I 

 �ଜାପତିମାେନ ପାଦ�ାରା �ାଦ ଚା� ପାର� ି I 

 ବୟ� �ଜାପତ ିେକବଳ ତରଳ ଖାଦ� ଉପେର ନିଭ�ରକର ିବ�ିଥା� ି I 

 ସବୁଠାରୁ ଦ�ତଗାମୀ �ଜାପତ ିଘ�ା �ତ ି୬୦ କ.ିମି. େବଗେର ଉଡ଼ିପାେର I 

 କିଛ ି�ଜାତିର �ଜାପତ ି୩୦୦୦ କ.ିମି. ରୁ ଅ�କ ଦୂରତା ପଯ��� ଯାଇପାର� ିI 

 ବିଭି� �କାରର ଘାସ, ଗୁଳ�, ବୃ�ର େ�ା�ାହନ ଏବଂ �ାକୃତିକ ଉପାୟେର େରାଗେପାକ ପରିଚାଳନା �ଜାପତିର ବାସ�ଳୀ ଉ�ତିେର ସହାୟକ େହାଇପାରିବ I 

ଚାରମ�ିକ ଅ�ଳର �ଜାପତ ି
ସାତେକାଶିଆ ବ�ା� �କ� ସୀମା�, ଜି�ା-ଅନୁଗୁଳ, ଓଡିଶା 

�ାନୀୟ �ାମ େଗା�ୀ�ର ଜଳ, ଜମି, ଜ�ଲ  ସଂର�ଣ ଉଦ�ମ େଯାଗଁ ୁଏହ ିଅ�ଳେର ୧୦୦ ରୁ ଉ�� �ଜାତିର �ଜାପତ ିେଦଖାଯାଉଛ�,ି 

 ଯାହା ଏକ ସୁ� ପରିେବଶର ପରିଚାୟକ I 

ଆପଣ ଜାଣ� ିକ?ି 
 

 �ାୟ ୧୫ ରୁ ୨୦ ହଜାର ବିଭି� �ଜାତ ିର �ଜାପତ ିପୃ�ବୀ େର େଦଖାଯା� ିI 

 ଖାଦ� ଶୃ�ଳେର �ଜାପତ ିଏକ ଗୁରୁ�ପୂ�� ଉପାଦାନ, ଯାହାକୁ ବିଭି� ପ�ୀ, କୀଟପତ�, ଝିଟିପିଟ ିଏବଂ ଅନ� �ାଣୀମାେନ ଖାଦ� ରୂପେର �ହଣ କର� ିI 

 �ଜାପତ ିକୃଷକର ବ�ୁ ଅେଟ I େସମାେନ ପରାଗସ�ମ �ାରା କୃଷ ିଉ�ାଦନ ବଢ଼ାଇବାେର ସାହାଯ� କର� ିI 

 �ଜାପତିର ଜୀବନ ଚ�କୁ ୪ ଭାଗେର ବିଭ� କରାଯାଇଛ,ି ଯଥା:- ଅ�ା, ଲାଭ�ା (ଶଁବାଳୁଆ), ପୂପା (ମ�ାବ�ା) ଓ  ବୟ� ଏହାର ଜୀବନକାଳ ବହୁତ କମ, େସମାେନ 

େକବଳ ୨ ରୁ ୪ ସ�ାହ ବ�ିଥା� ିI 

 �ଜାପତରି େଡଣାର ଓସାର ୦.୫ ଇ� ରୁ ୧୨ ଇ� ପଯ���  େହାଇଥାଏ  I 

 �ଜାପତିମାେନ ପାଦ�ାରା �ାଦ ଚା� ପାର� ି I 

 ବୟ� �ଜାପତ ିେକବଳ ତରଳ ଖାଦ� ଉପେର ନିଭ�ରକର ିବ�ିଥା� ି I 

 ସବୁଠାରୁ ଦ�ତଗାମୀ �ଜାପତ ିଘ�ା �ତ ି୬୦ କ.ିମି. େବଗେର ଉଡ଼ିପାେର I 

 କିଛ ି�ଜାତିର �ଜାପତ ି୩୦୦୦ କ.ିମି. ରୁ ଅ�କ ଦୂରତା ପଯ��� ଯାଇପାର� ିI 

 ବିଭି� �କାରର ଘାସ, ଗୁଳ�, ବୃ�ର େ�ା�ାହନ ଏବଂ �ାକୃତିକ ଉପାୟେର େରାଗେପାକ ପରିଚାଳନା �ଜାପତିର ବାସ�ଳୀ ଉ�ତିେର ସହାୟକ େହାଇପାରିବ I 

ଚାରମ�ିକ ଅ�ଳର �ଜାପତ ି
ସାତେକାଶିଆ ବ�ା� �କ� ସୀମା�, ଜି�ା-ଅନୁଗୁଳ, ଓଡିଶା 

�ାନୀୟ �ାମ େଗା�ୀ�ର ଜଳ, ଜମି, ଜ�ଲ  ସଂର�ଣ ଉଦ�ମ େଯାଗଁ ୁଏହ ିଅ�ଳେର ୧୦୦ ରୁ ଉ�� �ଜାତିର �ଜାପତ ିେଦଖାଯାଉଛ�,ି 

 ଯାହା ଏକ ସୁ� ପରିେବଶର ପରିଚାୟକ I 

ଆପଣ ଜାଣ� ିକ?ି 
 

 �ାୟ ୧୫ ରୁ ୨୦ ହଜାର ବିଭି� �ଜାତ ିର �ଜାପତ ିପୃ�ବୀ େର େଦଖାଯା� ିI 

 ଖାଦ� ଶୃ�ଳେର �ଜାପତ ିଏକ ଗୁରୁ�ପୂ�� ଉପାଦାନ, ଯାହାକୁ ବିଭି� ପ�ୀ, କୀଟପତ�, ଝିଟିପିଟ ିଏବଂ ଅନ� �ାଣୀମାେନ ଖାଦ� ରୂପେର �ହଣ କର� ିI 

 �ଜାପତ ିକୃଷକର ବ�ୁ ଅେଟ I େସମାେନ ପରାଗସ�ମ �ାରା କୃଷ ିଉ�ାଦନ ବଢ଼ାଇବାେର ସାହାଯ� କର� ିI 

 �ଜାପତିର ଜୀବନ ଚ�କୁ ୪ ଭାଗେର ବିଭ� କରାଯାଇଛ,ି ଯଥା:- ଅ�ା, ଲାଭ�ା (ଶଁବାଳୁଆ), ପୂପା (ମ�ାବ�ା) ଓ  ବୟ� ଏହାର ଜୀବନକାଳ ବହୁତ କମ, େସମାେନ 

େକବଳ ୨ ରୁ ୪ ସ�ାହ ବ�ିଥା� ିI 

 �ଜାପତରି େଡଣାର ଓସାର ୦.୫ ଇ� ରୁ ୧୨ ଇ� ପଯ���  େହାଇଥାଏ  I 

 �ଜାପତିମାେନ ପାଦ�ାରା �ାଦ ଚା� ପାର� ି I 

 ବୟ� �ଜାପତ ିେକବଳ ତରଳ ଖାଦ� ଉପେର ନିଭ�ରକର ିବ�ିଥା� ି I 

 ସବୁଠାରୁ ଦ�ତଗାମୀ �ଜାପତ ିଘ�ା �ତ ି୬୦ କ.ିମି. େବଗେର ଉଡ଼ିପାେର I 

 କିଛ ି�ଜାତିର �ଜାପତ ି୩୦୦୦ କ.ିମି. ରୁ ଅ�କ ଦୂରତା ପଯ��� ଯାଇପାର� ିI 

 ବିଭି� �କାରର ଘାସ, ଗୁଳ�, ବୃ�ର େ�ା�ାହନ ଏବଂ �ାକୃତିକ ଉପାୟେର େରାଗେପାକ ପରିଚାଳନା �ଜାପତିର ବାସ�ଳୀ ଉ�ତିେର ସହାୟକ େହାଇପାରିବ I 


