COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ରିପ୍ରେକ୍ଷୀପ୍ରର କୃ ଷକ ମାନଙ୍କ ାଇଁ କୃ ଷି ଉପ୍ରେଶନାମା
୧. ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଯତ୍ନ
 ଵଫୁ ପ୍ରକାଯ କୃ ି କାମ୍ୟ ଵମ୍ପାଦନ ଵଭୟୄଯ ୧ଯୁ ୨ ଭିଟଯ ଵାଭାଜିକ ଦୂ ଯତ୍ଵ ଫଜାୟ ଯଖିଫା ଅନିଫ୍ାଜୟ
 କୃ ି କାମ୍ୟ ଵଭୟୄଯ ଭୁଶଁୄଯ ଭାସ୍କ ଫୟଫଶାଯ କଯନ୍ତୁ । ଓଢଣୀ

, ଗାଭୁଛା , ଟାୄେର ଓ ଅନୟ ୄକୌଣଵି

କଡାୄଯ ନାକ ଓ ଭୁଶଁକୁ ୄଘାଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଭାସ୍କ କୁ ଥୄଯ ଫୟଫଶାଯ ୄଯ ଵାଫୁ ନୄଯ ୄଧାଇ ୁଣି
ଫୟଫଶାଯ କଯିାଯିୄଫ ।
 କୃ ି ମନ୍ତ୍ରାତି ଗୁଡକ
ି ଫୟଫଶାଯ ୂଫ୍ଯୁ ଓ ୄଯ ୩ ପ୍ରତିଳତ ଫିିଚଙ୍ଗ
ି ାଉଡଯ ଦ୍ରଫଣୄଯ ଫିୄଳାଧନ କଯନ୍ତୁ ।
 କୃ ି ମନ୍ତ୍ରାତି ଗୁଡକ
ି ଫୟଫଶାଯ ୄଯ ଟାଣ ଖଯାୄଯ ଯଖିୄର ଜୀଫାଣୁ ଭୁକ୍ତ ୄଶାଇାଯିଫ ।
 ଶାତକୁ ବର ବାୄଫ ଵାଫୁ ନୄଯ ଧୁଅନ୍ତୁ ଓ ଆଙ୍ଗୁ ୄି ଯ ନାକ ଓ ଭୁଶଁକୁ ସ୍ପଳ୍ କଯନ୍ତୁ ନାଶିଁ ।
 ଫାଶାଯୁ ଘଯକୁ ୄପଯିରା ୄଫୄ , ିନ୍ଧଥି
ି ଫା ୄାାକ ତ୍ର ଘଯ ଫାଶାୄଯ ଯଖିଫା ଉଚିତ । ଶାତ ଵାଫୁ ନ କିଭବା
ଫିୄଳାଧକୄଯ ନୄଧାଇ ଘୄଯ ଅନୟାନୟ ଜିନ
ି ସ୍ପଳ୍ କଯିଫା ଅନୁ ଚତ
ି ।
 ୄଭାଫାଇର ୄପାନୄଯ “ଆୄଯାଗୟ ୄଵତୁ ” ଡାଉନୄରାଡ କଯନ୍ତୁ , ମଦ୍ୱାଯା ଆଣ କୄଯାନା ଵମ୍ପକିତ ଫିବିନ୍ନ
ଵୂଚନା ଭାଗଣାୄଯ ାଇ ାଯିୄଫ ।
 କାଭ ଫୟତୀତ ଫାଶାୄଯ ଫୁ ରାନ୍ତୁ ନାଶିଁ । ଘଯ ବିତୄଯ ଯଶିଫା ନିଯାଦ।
 ଵଭୄେ ନିଜ ନିଜ ଖାଦୟ ଓ ଜ ଅରଗା ଆଣିଫା ଆଫଳୟକ । ଖାଇଫା ଵଭୟୄଯ ଦୂ ଯ ଦୂ ଯୄଯ ଫଵନ୍ତୁ ଓ
ଖାଦୟ ଭିଳକ
ି ଯି ଖାଆନ୍ତୁ ନାଶିଁ ।
 ଫିରୄଯ କାଭ କଯିଫା ଵଭୟୄଯ ଚାୀ ବାଇ/ ବଉଣୀ ଭାୄନ ଭୁଣ୍ଡୄଯ ୄଟାି କିଭବା ଗାଭୁଛା ଫାନ୍ଧିୄର
ଅଂଳୁଘାତ ଜନିତ ଦୁ ଘ୍ଟଣାଯୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଯକ୍ଷା ାଇୄଫ ।

୨. ଜଲ ରିଚାଲନା ସମବନ୍ଧୀୟ ଉପ୍ରେଶନାମା
 ଖଯାଦିନଆ
ି ଶ କଯନ୍ତୁ, ଜଭି ଵଭତିକଯଣ କଯନ୍ତୁ ଓ ଜଭିଯ ଚାଯିୄଟ ଶିଡ ଫା ଶୁ ଡା ଦିଅନ୍ତୁ ।
 ଫଜ୍ୟ ଜକୁ ପଵରୄଯ ଜ ୄଵଚନ ାଇଁ ଫୟଫଶାଯ କଯନ୍ତୁ ନାଶିଁ । ଏଶାକୁ ଫିୄଳାଧନ କଯିଫା ାଇଁ ୪-୫
ଗ୍ରାଭ ଫିିଚଂି ାଉଡଯ ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ରିଟଯ ାଣି ଶିଵାଫୄଯ ଜୄଯ ପ୍ରୄୟାଗ କଯନ୍ତୁ ଓ ଏଶାକୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା
ମ୍ୟନ୍ତ ଯଶିଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ତାୄଯ ତାକୁ ଜ ୄଵଚନ ାଇଁ ଫୟଫଶାଯ କଯନ୍ତୁ ।
 ଫ୍ାଜ ଵଂଯକ୍ଷଣ ାଇଁ କୃ କ ବାଇ ଜଭିଯ ଫନ୍ଧ ଫାଡକୁ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ । ନୂ ଆ ୄାଖଯୀ ୄଖାନ୍ତୁ ଏଫଂ
ୁଯୁଣା ୄାଖଯୀଯ ଙ୍କ ଉଦ୍ଧାଯ କଯିଫା ଵଶିତ ରାଇନିଙ୍ଗ କଯନ୍ତୁ ।

,

 ୄାଖଯୀ ଶୁ ଡାକୁ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ ଵପା ଯଖନ୍ତୁ । ଶୁ ଡାୄଯ ରଗାମାଇଥିଫା ଉଦୟାନ ପଵରକୁ ୄଜୈଫକ
ି
ଖତ/ଵାଯ ପ୍ରୄୟାଗ କଯନ୍ତୁ । ୄକନାରଯ ଫନ୍ଧ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ । ୄକନାରଯୁ ୄାଖଯୀକୁ ଫିନା ଅଚୟୄଯ
ାଣି ଆଵିଫା ାଇଁ ଜୄଵଚନ ନାକୁ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ ।
 ଵଫୁ ପ୍ରକାଯ କୂ ଅକୁ ଵପା ଵୁତଯା କଯି ତାଯ ଙ୍କ ଉଦ୍ଧାଯ କଯନ୍ତୁ । ମାଶା ଦ୍ୱାଯା ଅଧିକ ଜ ଅଭ ୄଶାଇ
ାଯିଫ ଓ ଜଯ ଗୁଣଫତ୍ତା ଫୃ ଦ୍ଧି ାଇାଯିଫ ।

(କ) ପ୍ରକ୍ଷତ୍ର କୃ ଷି/ ପ୍ରକ୍ଷତ୍ର ପସ
 ଆଖୁ ଚାୄଯ ଆଖୁ ୄଛଦା କିଭବା ଅନୟାନୟ ଳୁଖିରା ୄଜୈଫକ
ି ଦାଥ୍ ଦ୍ୱାଯା ଭରଚିଙ୍ଗ (ଦୁ ଇ ଧାଡି ପଵର
ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ଭାଟିକୁ ୄମାଡାଇଫା) କଯନ୍ତୁ । ୄଗାୄଟ ୄଗାୄଟ ଵିଆଯ ଛାଡି , ଵିଆଯ ପ୍ରଣାୀୄଯ ଜ ୄଵଚନ
କଯନ୍ତୁ ।
 ଉଈ ଦାଉଯୁ ପଵରକୁ ଯକ୍ଷା କଯିଫା ାଇଁ ଇଭିଡାୄଳାିଡ

, ୄଳାୄଯାାଇଯିପଵ ଏଫଂ ପି ୄପ୍ରାନିର ଆଦି

କୀଟନାଳକ ପ୍ରୄୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।
 ଦାନା ଧଯିଫା ୄଯ, ଧାନ ଜଭିଯୁ ଅତୟଧିକ ଜ ନିଷ୍କାଵନ କଯି ଦିଅନ୍ତୁ ।
 ଵଫୁ ଜ ଵାଯ ାଇଁ , ୄଭ ଭାଵ ୄଳ ଵପ୍ତାଶୄଯ ୄଗାଫଯ ଖତ କିଭବା କୄମ୍ପାଷ୍ଟ ଖତ ଜଭିୄଯ ୄପ୍ରାୄୟାଗ କଯି
ଵାଯିଫା ୄଯ, ଜଭିୄଯ ଧଣିଚା ଭଞ୍ଜି ଫୁ ଣନ୍ତୁ।

(ଖ) ନିରିଫା ଓ ପଲ ଚାଷ
କ) ୄାଟ ପଵର ୄଯ ୄଶକଟଯ ିଛା ୫ –୧୦ ଟନ ଧାନନଡା ଦ୍ୱାଯା ଭରଚିଙ୍ଗ କଯନ୍ତୁ ଏଫିଂ କଫକ ଳୁଖା
ୄଯାଗ(fungal wilt) ଦଭନ ାଇଁ ୧.୫ ଭିରିଭିଟଯ କାଯ ୄଫଣ୍ଡାଜିଭ କୀଟ ନାଳକକୁ ୧ ରିଟଯ ାଣି ୄଯ
ଭିଳାଇ ଵିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।
ଖ) ଖଯାଦିନଆ
ି ନିଯିଫା ମଥା ତଯବୁଜ, କାକୁ ଡ,ି ୄବଣ୍ଡି, କରଯା ପ୍ରବୃ ତି ପଵରକୁ ଜ ଅଭକାଯୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ,
ୄଚକ ଡୟାଭ, କିଭବା ଯଫଯ ଡୟାଭଯୁ ଜୀଫନ ଯକ୍ଷାକାଯୀ / ଅତିଯକ୍ତ
ି ଜ ୄଵଚନ ପ୍ରଦାନ କଯନ୍ତୁ ।
ଗ) ଫାଇଗଣ ପଵର ୄଯ ପ ଓ କାଣ୍ଡଫିନ୍ଧା ୄାକ ଦଭନ ାଇଁ କାଯଟା ଶାଇ ୄରାୄଳାଯାଇଡ ( Cartap
hydrochloride) ୄଶକଟଯ ିଛା ୨୫ କିୄରା ଶିଵାଫୄଯ ଜଭିୄଯ ପ୍ରୄୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।
ଘ) ଝୁ ଡଙ୍ଗ ୄଯ ାଉଁଵଆ
ି ୄଯାଗ ( Rust disease) ଯ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ାଇଁଏକ ରିଟଯ ାଣି ୄଯ ୨ ଗ୍ରାଭ
ୄଳାୄଯାଭିଥାନର (Chloromenthanol) କିଭବା ୨ ଗ୍ରାଭ ଅକ୍ସି
ପ୍ରୄୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।

କାଫ୍କଵିନ(Oxycarboxin)

ଙ) ୄଚଯଯ ଗଣ୍ଠି ଵଂକ୍ରଭିତ(Root knot infected) ିଜୁ ି ଗଛ ାଇଁ ଭୂ ଚାଯି ାଖ ୄଯ ଭା କଯି
ଟ୍ରାଇୄକାଡଭ୍ା ଶାଯଜିଥନଭ କିଭବା ଟ୍ରାଇ ୄକାଡଭ୍ା ବିଯଡ
ି ,ି ଗଛ ିଛା ୨୫ – ୩୦ ଗ୍ରାଭ , ନିଭବ ିଡଆ
ି ଗଛ
ିଛା ୨୫୦ – ୫୦୦ ଗ୍ରାଭ କିଭବା କାଫ୍ପୁଯାନ ଗଛ ିଛା ୫୦ ଗ୍ରାଭ ପ୍ରୄୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।
ଚ) ନଡିଆ ଗଛ ଭୂ ୄଯ ଜ ଵଞ୍ଚୟ ାଇଁ ଗଛ ଭୂ ଚାଯିାଖୄଯ ୧.୮ ଭିଟଯ ଫୟାଵାଦ୍ଧ୍ୄଯ ନଡିଆ ତ୍ର (୧୫
ୄଗାଟା) କିଭବା ଅନୟାନୟ ୄଜୈଫକ
ି ଦାଥ୍ ଦ୍ୱାଯା ୄଭାଟା ଆେଯଣ କିଭବା ଭରଚ ଫିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଛ) ଚାୀଭା ୄନ ଖଯାଦିନଆ
ି ନିଯିଫାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଯି

ୄତାନ୍ତୁ, ମାଶା ଦ୍ୱାଯା ନିଯିଫା ଦଯ ଭଧ୍ୟ ଠିକ

ଭିଫ
ି ଓ ୄଵଗୁଡକ
ି ୁ ଅଫିକ୍ରି ନଷ୍ଟଯୁ ଯକ୍ଷା କଯି ୄଶଫ ।
ଜ) ଵଶଯଯ ଫଜ୍ୟଜ ଦ୍ୱାଯା ନିଯିଫାୄଯ ଜୄଵଚନ କଯିଫା ଅନୁ ଚତ୍
ି ଏଫଂ ନିଯିଫା ଗୁଡକ
ି ୁ ଫଜ୍ୟଜୄଯ
ଵପା ଵୁତୁଯା କଯିଫା କିଭବା ୄଧାଇଫା ଅନୁ ଚତ୍
ି ।

୩. ମାଛ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ାଇଁ କୃ ଷି ଉପ୍ରେଶନାମା
 ଫଜାଯ ଫନ୍ଦ ୄମାଗଁୁ ଭାଛ ଖାଦୟ ଉରବ୍ଧ ନ ୄଶୄର , ଚାୀ ବାଇ ଧାନ ଚୁ ଓ ଫାଦାଭ ିଡଆ
ି କୁ ଭାଛ ଖାଦୟ
ଯୂୄ ଫୟଫଶାଯ କଯନ୍ତୁ ।
 ମଦି ଫାଶାଯ ଖାଦୟ ୄାଖଯୀୄଯ କାଇ ାଯୁନାଶାନ୍ତି , ୄତୄଫ ୧୫ ଦିନକୁ ଥୄଯ ୄରଖାଏ କଞ୍ଚା ୄଗାଫଯ ଓ
ଚୂନ କାଇଫା ଦ୍ୱାଯା ୄାଖଯୀୄଯ ଭାଛ ଖାଦୟ ିାଙ୍କଟନ ଵୃଷ୍ଟି ଶୁ ଏ ଓ ଭାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଫୃ ଦ୍ଧି ଶୁ ଏ ।
 ୄାଖଯୀୄଯ ଜ ଗୁଣଫତା ଠିକ ଯଖିଫା ାଇଁ ଅଧକ ଜାଆଁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାଶିଁ ଏଫଂ ଅଧିକ ଖାଦୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାଶିଁ ।
ଅଧିକ ଵାଯ କିଭବା ଅଧିକ ଔଧ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୄୟାଗ କଯନ୍ତୁ ନାଶିଁ । ଏଶା ଦ୍ୱାଯା ଭାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଫୃ ଦ୍ଧି ାଇଫ ।
 ଭାଛ ଚାୀ ଭାୄନ ଏକାୄଫୄ ଵଫୁ ଭାଛ ନ ଧଯି ନିଜ ଅଞ୍ଚୄଯ ଫଜାଯ ଚାଶିଦା ଶିଵାଫୄଯ କଭ କଭ ଧଯି
ଫଜାଯକୁ ଛାଡିୄର, ଅଧିକ ଅଥ୍ ୄଯାଜଗାଯ କଯିାଯିୄଫ ।
 ଅଭକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଫା ାଇଁ କଭ ଭାଛ ଖାଦୟ ୄାଖଯୀୄଯ କାନ୍ତୁ । ନିଜ ଅଞ୍ଚୄଯ ଭିୁ ଥିଫା ଧାନ ଚୁ
ଫାଦାଭ ିଡଆ
ି ଓ ୄଵାଯି ିଡଆ
ି କୁ ଫୟଫଶାଯ କଯି ଚାୀବାଇ ନିୄଜ ଭାଛ ଖାଦୟ ପ୍ରେୁ ତ କଯି ାଯିୄଫ ।
 ୄାଖଯୀୄଯ ାଣି ଯିଫତ୍ତ୍ନ କଯନ୍ତୁ ନାଶିଁ । ଉଯୁ ାଣି କାଇଫାଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯନ୍ତୁ । ଅଭଳଜାନ ୄମାଗାଣ
ାଇଁ ଏଇୄଯଟଯ ମନ୍ତ୍ର ଫୟଫଶାଯ କଯନ୍ତୁ । ନିଶ୍ଚିତ ଯୂୄ ଖର୍ଚ୍୍ କଭ ୄଶଫ ।

,

୪. ଶୁଧନ ନିମିତ୍ତ ଜଲ ରିଚାଲନା ଉପ୍ରେଶନାମା
କ) ଚାୀ ବାଇ ୄଵଭାନଙ୍କ ଳୁଧନକୁ ଳୁଖିରା ଖାଦୟ (ନଡା ଓ ବୂା) କାଟି କଯି ଓ ାଣି ୄଯ ଫତୁ ଯାଇ ଖାଇଫାକୁ
ଦିଅନ୍ତୁ। ଖଯାଦିୄନ ଳୁ ଭାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁଯ ାଣି ିଇଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଖ) ୄମଉଁଭାୄନ ଳୁ ଭାନଙ୍କଯ ମତ୍ନ ୄନଉଛନ୍ତି, ୄଵଭାୄନ ଵଭ ୄେ ନିଜଯ ଶାତକୁ ବର ବା ୄଲ ଵାଫୁ ନ କିଭବା
ଜୀଫାଣୁନାଳକୄଯ ଧୁଅନ୍ତୁ ଓ ଭୁଶଁୄଯ ଭାସ୍କ ଫୟଫଶାଯ କଯନ୍ତୁ ।
ଗ) ୄଗାା ଭାୄନ କ୍ଷୀଯଯୁ ଅଧିକ ଦିନ ଯଶିାଯୁଥିଫା ଦାଥ୍ ମଥା ଘିଅ ଓ ଖୁଆ ପ୍ରେୁ ତ କଯନ୍ତୁ ।
ଘ) ଫନ୍ଦ ଯ ପ୍ରବାଫୄଯ ୄଗାଷ୍ଠୀ ୄଗାଚାଯଣ ଫନ୍ଦ ଥିଫାଯୁ ୄଗାାକ ଭାୄନ ନିଜ ଅଞ୍ଚୄଯ ଭିୁଥିଫା ନଡା, ବୂା
ଓ ଖାଇଫା ୄତର ିଡଆ
ି ପ୍ରବୃ ତିକୁ ୄଗାଖାଦୟ ଯୂୄ ଫୟଫଶାଯ କଯିଫା ଉଚିତ୍ ।

୫. କୃ ଷକମାନଙ୍କ ାଇଁ ସାଧାରଣ ଉପ୍ରେଶାଫଲୀ
କ) ୄଭୌଵୁଭୀ ଆଵିଫା ୂଫ୍ଯୁ ଜ ଉୄବାକ୍ତା ଵଂଘ, ୄକନାର ଭଯାଭ ତି ଓ ଉଠା ଜ ୄଵଚନ ଏଣ୍ଟଯ
ଭଯାଭତି କଯାଇ ୄନଫା ଉଚିତ୍ ।
ଖ) ଚାୀ ଭାୄନ କୃ ି ଵଭଫାୟ ଵଭି ତ ି ଜଯିଆୄଯ କୃ ି ାଇଁ ଆଫଳୟକ ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରକାଯ ଉାଦାନ କ୍ରୟ କଯନ୍ତୁ ଓ
ଆଗାଭୀ ଖଯିପ ପଵର ାଇଁ ଵଭଫାୟ ଫୟାଙ୍କଯୁ କୃ ି ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ ।

