
ବା.କୃ.ଅନୁ..- ବାଯତୀୟ ଜ ଯିଚାନା ପ୍ରତଷି୍ଠାନ, ବୂଫନନଶ୍ଵଯ    
 
 

COVID-19 ସଂକ୍ରଭଣ ଯିନପ୍ରକ୍ଷୀନଯ କୃଷକ ଭାନଙ୍କ ାଇ ଁନସନଟେମ୍ବଯ ଭାସଯ କୃଷି ଉନେଶନାଭା   

 

୧ . ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯକ୍ଷା ମତ୍ନ  

 

 ସଫୁ ପ୍ରକାଯ କୃଷି କାମୟ୍ ସମ୍ପାଦନ ସଭୟରଯ ୧ ଯୁ ୨ ଭିଟଯ ସାଭାଜିକ ଦୂଯତ୍ଵ ଫଜାୟ ଯଖଫିା ଅନିଫା୍ଜୟ ।   

 କୃଷି କାମୟ୍ ସଭୟରଯ ଭହୁରଁଯ ଭାସ୍କ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ । ଓଢଣୀ, ଗାଭଛୁା, ଟାରର ଓ ଅନୟ ରକୌଣସି କଡାରଯ ନାକ ଓ ଭହୁକଁୁ 

ରଘାଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଭାସ୍କକୁ ଥରଯ ଫୟଫହାଯ ରଯ ସାଫୁନରଯ ରଧାଇ ଣୁ ିଫୟଫହାଯ କଯିାଯିରଫ ।  

 କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାତି ଗଡୁିକ ଫୟଫହାଯ ଫୂଯୁ୍ ଓ  ରଯ ୩ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ିଚିିଙ୍ଗ ାଉଡଯ ଦ୍ରଫଣରଯ  ଫିରଶାଧନ କଯନ୍ତୁ ।  

 କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାତି ଗଡୁିକ ଫୟଫହାଯ ରଯ ଟାଣ ଖଯାରଯ ଯଖରିର ଜୀଫାଣ ୁଭକୁ୍ତ ରହାଇାଯିଫ ।  

 ହାତକୁ  ବର ବାରଫ ସାଫୁନରଯ ଧଅୁନ୍ତୁ ଓ ଆଙୁ୍ଗିରଯ ନାକ ଓ ଭହୁକଁୁ ସ୍ପଶ ୍କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ।  

 ଫାହାଯୁ ଘଯକୁ ରପଯିରା ରଫର , ିନି୍ଧଥଫିା ରାଷାକତ୍ର ଘଯ ଫାହାରଯ ଯଖଫିା ଉଚିତ । ହାତ ସାଫୁନ କିମ୍ବା ଫିରଶାଧକରଯ ନ 

ରଧାଇ ଘରଯ ଅନୟାନୟ ଜିନିଷ ସ୍ପଶ ୍କଯିଫା ଅନୁଚିତ ।  

 ରଭାଫାଇର ରପାନ୍ ରଯ  “ଆରଯାଗୟ ରସତୁ” ଆ ଡାଉନରରାଡ କଯନ୍ତୁ , ମଦ୍ୱାଯା ଆଣ କରଯାନା ସମ୍ପକିତ ଫିବିନ୍ନ ସଚୂନା 

ଭାଗଣାରଯ ାଇ ାଯିରଫ ।  

 କାଭ ଫୟତୀତ ଫାହାରଯ ଫୁରନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଘଯ ବିତରଯ ଯହଫିା ନିଯାଦ ।  

 ସଭରେ ନିଜ ନିଜ ଖାଦୟ ଓ ଜ ଅରଗା ଆଣଫିା ଆଫଶୟକ । ଖାଇଫା ସଭୟରଯ ଛାଡି ଛାଡି ରହାଇ ଫସନ୍ତୁ ଓ ଖାଦୟ ଭିଶକିଯି 

ଖାଆନ୍ତୁ  ନାହି ଁ।  

 ଫିରରଯ କାଭ କଯିଫା ସଭୟରଯ ଚାଷୀ ବାଇ / ବଉଣୀ ଭାରନ ଛତା, ଖଆି, କିମ୍ବା ଫଷା୍ତି ଦ୍ୱାଯା ଶଯୀଯକୁ ଫଷା୍ଯୁ ଯକ୍ଷା କଯନ୍ତୁ 

। ଓଦା କଡା ରଫଶ ିସଭୟ ଧଯି ିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହି ଁ।  

 ଚାଷୀ ବାଇ ବଉଣୀଭାରନ  ନିଜଯ କୃଷି ସାଭଗ୍ରୀକୁ ଯାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ଫଜାଯ (e-NAM) ରାଟା୍ର ଭାଧ୍ୟଭରଯ ଫିକ୍ରି କଯି ାଯିରଫ ।  
  

୨.   ଜଫାୟୁ ସମ୍ପକିତ ସଚୂନା  
 

 ବାଯତୀୟ ାଣିାଗ ଫିବାଗ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି କଯାମାଉଥଫିା ଫଷା୍ ଆଗଭନ ସଚୂନା ଓ ଅନୟାନୟ ାଗ ଫିଫଯଣୀ ଟିବି, ରଯଡିଓ 

ଏଫଂ ଖଫଯ କାଗଜ ଭାଧ୍ୟଭଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଯନ୍ତୁ । 
 

୩.  ଜନସଚନଯ ବିତି୍ତବୂଭି ଫକିାଶ ଓ ଯକ୍ଷଣାନଫକ୍ଷଣ 
 

 ଫନୟା ଦ୍ୱାଯା ବାଙି୍ଗଯୁଜି ମାଇଥଫିା ଜ ଓ ଭତିୃ୍ତକା ସଂଯକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗଡୁିକଯ ଶୀଘ୍ର ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ, ମାଦ୍ ବାଯା ଅଧକି ଭାତ୍ରାରଯ 

ଜ ସଂଯକ୍ଷଣ ରହାଇ ାଯିଫ ଓ ଫଷା୍ ଯଫତ୍ତୀ୍ ସଭୟରଯ ପସର ଉରମାଗରଯ ଆସିଫ ।   

 ସ୍ଵସ୍ଥାନରଯ ଫଷା୍ଜ ସଂଯକ୍ଷଣ କଯନ୍ତୁ । ଅଧକି ଫଷା୍ ଜକୁ କ୍ଷଦୁ୍ର ନା କିମ୍ବା ାଇ ଭାଧ୍ୟଭରଯ ଗଡିଆ/ରାଖଯୀ/ ଜ ଅଭ 

ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ।   

 ରାଖଯୀ ଓ ଜ ଅଭ ପ୍ରକଳ୍ପଯ ଆଦକାୀନ ଜନିଷ୍କାସନ ଥକୁ ଯିଷ୍କାଯ କଯି ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ । ନିଯାଦରଯ ଜ 

ନିଷ୍କାସନ ାଇ ଁନିଗଭ୍ନଥରଯ ଘାସ ରଯାଣ କଯନ୍ତୁ । 

 ରଭୌସଭୁୀ ଫଷା୍କୁ ଫିବିନ୍ନ ଜ ଅଭ ପ୍ରକଳ୍ପ  ମଥା ରାଖଯୀ, ଡୟାଭ, ନୁବଯଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାଧ୍ୟଭରଯ ସଞ୍ଚୟ କଯି ବୂଜ େଯ 

ଫୃଦି୍ଧ କଯନ୍ତୁ ।  

 ନିଷ୍କାସନ ନାଯୁ ଙ୍କ ଉଦ୍ଧାଯ କଯନ୍ତୁ ମାଦ୍ ବାଯା ଏହାଯ ଦକ୍ଷତା ଓ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷଭତା ଫଜାୟ ଯହଫି ।  

 କୃଷକ ଭାନଙ୍କ ଯାଭଶ ୍ଅନୁସାରଯ, ପସର ଚକ୍ର ଓ ପସରଯ ଜ ଆଫଶୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରଯ ଯଖ,ି ଜଉରବାକ୍ତା  ସଂଘ, 

ରକନାରଯ ଜ ଫିତଯଣ ସାଯଣୀ ପ୍ରେୁତ କଯିଫା ଆଫଶୟକ, ମାଦ୍ ବାଯା ସଭାନ ବାଫରଯ ଜ ରକନାରଯ ଉଯଭଣୁ୍ଡ, ଭଧ୍ୟବାଗ 

ଓ ନିମ୍ ନବାଗରଯ ଉରବ୍ଧ  ରହାଇାଯିଫ ।  
 

 

 



୪.   ନକ୍ଷତ୍ର ଯିଚାନା   
 

 ହୁଡା ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ, ହଡିକତି କଯନ୍ତୁ  ଓ ରକାଡାଭାଟିଆ ରର ଦ୍ୱାଯା ସଭେ ଘିଆକୁ ଫନ୍ଦ କଯନ୍ତୁ । ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରକାଯ କିଆଯି 

ଫନ୍ଧକୁ ଭଯାଭତି କଯି ତାଯ ଉଚ୍ଚତା ଫୃଦି୍ଧ କଯନ୍ତୁ,  ମଦ୍ୱାଯା ଅଧକି ଫଷା୍ଜ ଓ ଖାଦୟ ସଞ୍ଚୟ ରହାଇାଯିଫ ।  

 ଫଷା୍ ଅବାଫ ଜନିତ ଶଷୁ୍କତା ଅନୁବୂତ ରହରର, ନିକଟରଯ ଥଫିା ରମରକୌଣସି ଜାଶୟଯୁ ଜ ରନଇ କଭ ଭାତ୍ରାରଯ (୨-୩ 

ରସଣି୍ଟଭିଟଯ) ପ୍ରରୟାଗ କଯିଫା ଆଫଶୟକ ରମଯି ଧାନଯ ସଫା୍ଧକି ିର ରଦଫା ଅଫସ୍ଥାରଯ ପସରକୁ ଜକି୍ଳଷ୍ଟ୍ତା  ଅନୁବୂତ ନ 

ହୁଏ ।  

 ଶ୍ରୀ ଦ୍ଧତିରଯ ଧାନ ଚାଷ ଫିରଯୁ ଜ ନିଷ୍କାସନ ାଇ ଁନିଷ୍କାସନ ନାଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯନ୍ତୁ ମଦ୍ୱାଯା ସଭଦୁାୟ ଜଭିରଯ ସଭାନ 

ଜେଯ ଫଜାୟ ଯଖ ିରହଫ ।  

 ଶ୍ରୀ ଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ଧାଡି ଯୁଆ ଧାନ ଜଭିରଯ ରକାରନା ତୃଣ ନାଶକ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ତୃଣନାଶକ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାଯା ଘାସ ଦଭନ 

କଯନ୍ତୁ । ସମ୍ପର୍ୂ୍ଣ୍ ଘାସ ଦଭନ ଓ ଅଧକି ଅଭ ାଇ ଁ୩ ଥଯ ତୃଣନାଶକ ମନ୍ତ୍ର ମଥା ରଯାଇଫାଯ ୧୦ ଦିନ ରଯ, ରଯାଇଫାଯ 

୨୦ ଦିନ ରଯ ଓ ରଯାଇଫାଯ ୩୦ ଦିନ ରଯ ଧାନ ଜଭିରଯ ଚରାନ୍ତୁ ।  

 ଅଣଧାନ ଫିରଯୁ ଅତୟଧକି ଜ ନିଷ୍କାସନ ାଇ ଁଜଭିରଯ ନାୀ ଯଖନ୍ତୁ ଓ ନିଷ୍କାସିତ ଜକୁ ରାଖଯୀ କିମ୍ବା ଜ ଅଭ ପ୍ରକଳ୍ପ କୁ 

ଛାଡନ୍ତୁ ।  

 ଫୁଡାଜ ସହୟ କଯିାଯୁ ନ ଥଫିା ପସର ାଇ ଁ, ପସରଯ ଭୂରଯ ଭାଟି ରଦଇ ହୁଡା କଯନ୍ତୁ ଓ ଦୁଇ ଧାଡି ଭଝିରଯ ଜ 

ନିଷ୍କାସନ ାଇ ଁନାୀ ଯଖନ୍ତୁ, ମାଦ୍ ବାଯା ପସର ବର ବାରଫ ଫଢିଫ ଓ ଅଧକି ଅଭ ରଦଫ ।  

 

୫.   ପସର ଯିଚାନା  

       ଧାନ   

 ଫନୟା ଦ୍ୱାଯା ଧାନ ରଧାଇ ରହାଇ ମାଇଥଫିା ଫିରରଯ ଫୟସ୍କ ତି ରନଇ କିମ୍ବା ଉଯ ଫିରଯୁ ଧାନ ିର ରନଇ ନୁଫା୍ଯ ରଯାଇ 

ଦିଅନ୍ତୁ । ଧାନ ତି ନ ଭିିରର ସଅ କିସଭ ଧାନ ମଥା ହୀଯାଯ ତି ରଘଯା ପ୍ରେୁତ କଯି ରଯାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।  

 ଫିମ୍ବ ଯୁଆ ରହରର, ୫ – ୬ ଟି ଧାନ ଗଛକୁ ଏକାଠି କଯି ରଯାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଦ୍ ବାଯା ଆଫଶୟକ ଭତୁାଫକ ଧାନ ଗଛ କିଆଯିରଯ 

ଭିିମିଫ ଅଧକି ଅଭ ାଇଫା ାଇ ଁ।  

 ଧାନ ଫିରଯୁ ଘାସ ଦଭନ ାଇ ଁଘାସ ଉଠିଫା  ଫୂଯୁ୍  ରପ୍ରଟିରାର୍ିାଯ  ୬ ପ୍ରତିଶତ ସହତି ାଇଯାରଜାସରପୁୟଯନ ଇଥାଇର 

୦.୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଧାନ ରଯାଇଫାଯ ୩-୫ ଦିନ ଭଧ୍ୟରଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।  ଦାନାଦାଯ ତୃଣନାଶକ ପ୍ରରୟାଗ ରଫର ସଭାନ 

ଫଣ୍ଟନ ାଇ ଁତୃଣନାଶକ ସହତି ଫାରି ଭିଶାଇ ଜଭିରଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।  

 ଦୋ ଅବାଫି ଜଭିରଯ Zn- EDTA(ଜିଙ୍କ ଇଡିଟିଏ) ୦.୫ ଗ୍ରାଭ ପ୍ରତିରିଟଯ  ାଣରିଯ ଭିଶାଇ ଧାନ ରଯାଇଫାଯ ୩୦ ଓ ୪୫ ଦିନ 

ରଯ ଦୁଇଥଯ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।   

 ଯୁଆ ଧାନ ରଯ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରକାଯ ଘାସ ଦଭନ ାଇ ଁସାଇହାରରାପ ୧ ପ୍ରତିଶତ +  ରନକ୍ସସରୁାଭ ୫ ପ୍ରତିଶତ କୁ ଭିଶାଇ ଧାନ 

ରଯାଇଫାଯ ୧୫-୨୦ ଦିନ ରଯ ଓ ଘାସ ଭାନଙ୍କରଯ ୨-୩ ତ୍ର ଆସିଫା ସଭୟରଯ  ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ । ଏହ ିତୃଣନାଶକ ସିଞ୍ଚନ 

ାଇ ଁରହ୍ଟଯ ିଛା ୩୭୫ ରିଟଯ ାଣ ିଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ ।  

 ଚଉଡାତି୍ର ଘାସ ଏଫଂ ଫଯୁଆ ଁଓ ଭଥୁା ଜାତୀୟ ଘାସ ଦଭନ ାଇ ଁରକ୍ଳାଯିଭୟୁଯନ ଇଥାଇର ସହତି ରଭଟାସରପୁୟଯନ  

ଇଥାଇର ଭିଶ୍ରଣ କଯି ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।  

 

       ଉେୟାନ ପସର ଯିଚନା 

 

ଆମ୍ବ   

 ଆମ୍ବ ଗଛ ଭୂଯୁ ଘାସ ସପାକଯି ଫଷା୍ଜ ନିଷ୍କାସନ ାଇ ଁନା ପ୍ରେୁତ କଯନ୍ତୁ । ଗଛ ଚାଯିାଖରଯ ରଗାରାକାଯ ଭା ଫା 

ନାୀ କଯି ରସଥରିଯ ଗଛ ିଛା ୫୦-୧୦୦ କିରରାଗ୍ରାଭ ରଗାଫଯଖତ ପ୍ରରୟାଗ କଯିଫା ଉଚିତ ।   

 ଆମ୍ବ ଫଗିଚାରଯ ଘାସ ଦଭନ ାଇ ଁରଯାଟାରବଟଯ କିମ୍ବା ଘାସଭଯା ମନ୍ତ୍ର ଚରାନ୍ତୁ । ଗବୀଯ ହ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁକାଯଣ ଏହା ଗଛ 

ରଚଯଯ କ୍ଷତି ସାଧନ କଯିଥାଏ ।  



 ପନି୍ତ ଆମ୍ବ ଫଗିଚାରଯ, ଗଛିଛା ୧ ରକ.ଜି. ମଫକ୍ଷାଯଜାନ, ୦.୫ ରକ.ଜି. ପସପଯସ ସାଯ ଓ ୧ ରକ.ଜି. ଟାସ ସାଯ ପ୍ରରୟାଗ 

କଯନ୍ତୁ । ଗଛ କାଣ୍ଡଯୁ ୨ ଭିଟଯ ଦୂଯତାରଯ ଏକ ରଗାରାକାଯ ଗାତ(୩୦ ରସଣି୍ଟଭିଟଯ ଚଉଡା ଓ ୧୦-୧୫ ରସଣି୍ଟଭିଟଯ ଗବୀଯ ) 

କଯି ରସଥରିଯ ଉରଯାକ୍ତ ସାଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।  

 ରସରଟଟମ୍ବଯ ଓ ଅର୍ଟାଫଯ ଭାସରଯ ଗଛ ିଛା ୨୦୦ ଗ୍ରାଭ ଜିଙ୍କ ସରରପଟ ଓ ୧୦୦ ଗ୍ରାଭ ରଫାଯାକ୍ସ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।  

 ଆମ୍ବଯ ାତ୍ର ଜାର ତିଆଯି  କଯୁଥଫିା ରାକ ଦଭନ ାଇ ଁକାରଫା୍ସରପାନ ୧.୫ ଯୁ ୨.୦ ଭିରିରିଟଯ ପ୍ରତି ରିଟଯ ାଣରିଯ 

ଭିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।  

 ଜଭିଯ ଆଦ୍ରତାକୁ ଉରମାଗ କଯି ଶଭିା ରଙ୍କା, ଫନ୍ଧାରକାଫି, ପୁରରକାଫି, ଓରରକାଫି, ଇତୟାଦିଯ ଚାଯା ାଇ ଁରସରଟଟମ୍ବଯ ଭାସ 

ପ୍ରଥଭ ସପ୍ତାହରଯ ଭଞି୍ଜ ଫୁଣନ୍ତୁ | ଏହାକୁ ଅର୍ଟାଫଯ ଭାସ ପ୍ରଥଭ ସପ୍ତାହରଯ ଭଖୂୟ ଜଭିରଯ ରଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।   

 ରସରଟଟମ୍ବଯ ଭାସ ରଶଷ ସଦୁ୍ଧା ରଗଂୁପୁର, ଯଜନୀଗନ୍ଧା ଓ ଗ୍ାିଡିୟରସ ୍ପୁର ଭଞି୍ଜ ନସଯ୍ୀରଯ ରଗାନ୍ତୁ ଓ ରସଫତୀ ଡା କାଟି 

ରଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।  

 ଏହ ିସଭୟରଯ ରତା ଜାତୀୟ ଓ ଫୁଦା ଜାତୀୟ ଶମି୍ବ ଭଞି୍ଜ ରଗାନ୍ତୁ ।  

 

୬.   ଶଧୁନ ଓ ଭତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପେନଯ ଜ ଯିଚାନା  

 

 ରାଖଯୀରଯ ଭାଛ ଜାଆଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ।  

 ଶଭୁାନଙୁ୍କ ଝାଡା ଯୀକ୍ଷା ଯିରାଟ ୍ଅନୁସାରଯ କୃଭିନାଶକ ଔଷଧ ଖାଇଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ମଦି ଝାଡା ଯୀକ୍ଷାଯ ସଫିୁଧା ନଥାଏ ତା  

ରହରର ୭ ଯୁ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତଯାରଯ ୨ ଥଯ କୃଭିନାଶକ ଔଷଧ ମଥା  ଆରରଫଣ୍ଡାରଜାର + ଆଇବଯରଭକଟିନ ଶଭୁାନଙୁ୍କ 

ଖାଇଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।  

 ଶଭୁାନଙୁ୍କ ଚଯିଫା ାଇ ଁଛାଡିଫା ଫୂଯୁ୍ ପ୍ରଚୁଯ ଭାତ୍ରାରଯ ବର ାଣ ିିଇଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଶଭୁାନଙୁ୍କ ଫିରରଯ ଉରବ୍ଧ 

ରଗାିଆ ଫା ଅଯିଷ୍କାଯ ାଣ ିିଇଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ । ଏହା ଦ୍ୱାଯା ରଯାଗ ସଂକ୍ରଭଣଯ ଆଶଙ୍କା ଦୂଯ ରହାଇଥାଏ ।   
 

 


