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

 

ନକାବିଡ-୧୯  ସଂକ୍ରଭଣ ଯିନପ୍ରକ୍ଷୀନଯ କୃଷକ ଭାନଙ୍କ ାଇ ଁଏପି୍ରର-୨୦୨୨ ଭାସଯ କୃଷି ଉନେଶନାଭା 

   

୧ . ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯକ୍ଷା ମତ୍ନ  

 

 କୃଷି କାମୟ୍ କଯୁଥଫିା ସଭୟରଯ ଫିରରଯ ଥଫିା ସଭସ୍ତ କୃଷକ ବାଇବଉଣୀ ଭାନଙ୍କ ବିତରଯ ଅତି କଭରଯ ୨ ଭିଟଯ ସାଭାଜିକ 

ଦୂଯତ୍ଵ ଯଖଫିା ନିତୟାନ୍ତ ଜଯୁଯୀ ।   

 କୃଷି କାମୟ୍ କଯିଫା ସଭୟରଯ ଭାସ୍କ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ । ମଦି ଆଣ N 95  ଭାସ୍କ ଫୟଫହାଯ  କଯୁଛନି୍ତ, ରଗାଟିଏ ିନ୍ଧନ୍ତୁ । ମଦି 

କଡା ଭାସ୍କ ଫୟଫହାଯ  କଯୁଛନି୍ତ, ତାରହରର ୨ଟି ଭାସ୍କ ଦ୍ଵାଯା ଭହୁ ଁଓ ନାକକୁ ବର ବାରଫ ରଘାଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଭାସ୍କ ଗଡୁିକୁ ସପା 

ଓ ଫିର ାଧତି କଯି ନୁଫା୍ଯ ଫୟଫହାଯ କଯିାଯିରଫ ।  

 ଫୟଫହାଯ ଫୂଯୁ୍ ,  ଫୟଫହାଯ ସଭୟରଯ ଏଫଂ ରଯ ସଭସ୍ତ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାତି ଗଡୁିକୁ ୩ ପ୍ରତି ତ ବ୍ିଚିିଙ୍ଗ ାଉଡଯ ଦ୍ରଫଣରଯ  

୩୦ ଭିନିଟ ଯଖ ିଫିର ାଧନ କଯିଫା ଦଯକାଯ ।  

 କୃଷି କାମୟ୍ କଯିଫା ରଫର ତଥା ଖାଦୟ ଖାଇଫା ଫୂଯୁ୍ ଏଫଂ ରଯ ନିଜଯ ସ୍ ବଚ୍ଛତା ାନ ମଥା ଭଝିରଯ ଭଝିରଯ ହାତଠୁ କହୁଣ ି

ମୟ୍ନ୍ତ, ାଦ ତଥା ଭହୁକଁୁ ସାଫୁନରଯ ରଧାଇ ସପା କଯିଫା ଦଯକାଯ। 

 ଆଖ,ି ଭହୁ ଁଏଫଂ ନାକକୁ ଅଯିଷ୍କାଯ ହାତରଯ ଛୁଅନ୍ତୁ  ନାହି ଁ।  

 ଘରଯ ହଞ୍ଚଫିା ରଯ ଯିଫାଯଯ ସଦସୟ ଭାନଙ୍କ ସହତି ଭିାଭି ା କଯିଫା ଫୂଯୁ୍ ସାଫୁନରଯ ଯିଷ୍କାଯ ରହଫା ଜଯୁଯୀ  ।  

 ଚାଷୀବାଇ ଖାଦୟ ଖାଇଫା ସଭୟରଯ ସାଭାଜିକ ଦୂଯତ୍ଵ ଫଜାୟ ଯଖଫିା ଉଚିତ । ନିଜ ନିଜ ଖାଦୟ ାନୀୟ ଅନୟ ଭାନଙ୍କ ସହତି 

ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ ।  

 ଜିନିଷ ଫିକ୍ରି ସଭୟରଯ ସାଭାଜିକ ଦୂଯତ୍ଵକୁ ଭାନନ୍ତୁ ।  

 ମଥା ସମ୍ଭଫ ଫାହାରଯ ଚପ୍ରଚ କଯିଫା ସୀଭିତ ଯଖ ିଘରଯ ନିଯାଦରଯ ଯହଫିା ଉଚିତ । 

 କୃଷି ଓ   ୁଜାତ ଦ୍ରଫୟ ଫିକ୍ରି ାଇ ଁନିକଟସ୍ଥ ହାଟ/ଫଜାଯ ସହତି ଜାତୀୟ କୃଷି ଫଜାଯଯ (e-NAM) ସହାୟତା ରନଇ ାଯିରଫ ।  

 ‘ଆରଯାଗୟ ରସତୁ’ ଆ ଭାଧ୍ୟଭରଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖଫଯ ଉରଯ ନଜଯ ଯଖନ୍ତୁ । 

 ସଭରସ୍ତ ଆରଯାଗୟରସତୁ କିମ୍ବା www.cowin.gov.in ରାଟା୍ରରଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯି ଟୀକା ରନଇମିଫା ଉଚିତ । 

 ଭାଯାତ୍ମକ ଓଭିରକ୍ରାନ କାରଯାନା ବୂତାଣ ୁଠାଯୁ ନିଜକୁ ସଯୁକି୍ଷତ ଯଖନ୍ତୁ । 

 ଖଯାଦିରନ ଚାଷୀବାଇ ଭଣୁ୍ଡରଯ ଗାଭଛୁା କିମ୍ବା ଗଡି ଫାନ୍ଧନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗରଯ ିଇଫା ାଣ ିରନଇ ଗରର ଅଂ ଘୁାତ ଭତୁୃୟଯୁ ଯକ୍ଷା 

ଭିି ାଯିଫ ।    
 

୨.   ଜଫାୟୁ ସମ୍ପକିତ ସଚୂନା  
 

ବାଯତୀୟ ାଣିାଗ ଫିବାଗ ଦ୍ଵାଯା ଜାଯି କଯାମାଉଥଫିା ଫଷା୍ ଆଗଭନ ସଚୂନା ଓ ଅନୟାନୟ ାଗ ଫିଫଯଣୀ ଟିବି, ରଯଡିଓ ଏଫଂ ଖଫଯ 

କାଗଜ ଭାଧ୍ୟଭଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଯନ୍ତୁ । 
 

 

୩.   ନକ୍ଷତ୍ର ଯିଚାନା   
 

 ଧାନ ନଡାକୁ  ଅଣଜରସଚିତ ଜଭି ାଇ ଁଗ୍ରୀଷ୍ ମ ପସରରଯ ଭରଚିଙ୍ଗ ଯୂର ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ ।  

 ଧାନ ନଡା କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ କୃଷିଜାତ ଫଜୟ୍ ଫସୁ୍ତକୁ ନିଆରଁଯ ରାଡନ୍ତୁ ନାହି ଁ । ଏହାଦ୍ ବାଯା ଫାୟୁଭଣ୍ଡ ପ୍ରଦୂଷିତ ରହଫା ସହତି 

ଭତିୃ୍ତକାଯ ଜୀୟ ଅଂ  ଓ ରଜୈଫିକ ଦାଥଯ୍ ଭାତ୍ରା କଭିମାଏ ।   

 ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରଯ ଫଜୟ୍ ଜକୁ ସିଧାସଖ ପସରରଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ମଦି ଜ ରସଚନ ାଇ ଁଏହା ଏକ ଭାତ୍ର ଉତ୍ସ 

ରହାଇଥାଏ, ତାରହରର ଫଜୟ୍ ଜକୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଯହଫିାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଫଂ ଏହାରଯ ଏଥରିଯ ୧୦୦୦ ରିଟଯ ପ୍ରତି ୪-୫ ଗ୍ରାଭ ବ୍ିଚିିଂ 

ାଉଡଯ ଭି ାଇ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ । 

 ରକ୍ଷତଯୁ ଅନାଫନା ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କଯି ତାକୁ ଗହୁାଯୁ ଫାହାଯୁଥଫିା ଫଜୟ୍ ନଡା ସହତି ଭି ାଇ କରପାଷ୍ଟ ଖତ କିମ୍ବା ଜିଆଖତ 

ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯନ୍ତୁ ।  



 ଖଯାଦିନିଆ ଗବୀଯ ହ ଦ୍ଵାଯା ସଫୁଦିନିଆ ଘାସଯ ରଚଯକୁ ଓାଡି ଖଯାରଯ କାଇରର ରସଗଡୁିକ ନଷ୍ଟ ରହାଇମିଫ । ତା 

ସହତି ରଯାଗ ରାକ ଭଧ୍ୟ ଭଯିମିରଫ ।  

 

୪.   ପସର ଯିଚାନା  

        

 ଡାୁଅ ଧାନ   

 ପସରଯ ରକଣ୍ଡା ଜନ୍ ମ ସଭୟରଯ ମଫକ୍ଷାଯଜାନ ସାଯକୁ  ଭାଟି ଓଦା ଥଫିାରଫର ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ । ସାଯ ପ୍ରରୟାଗଯ ୨ ଦିନ 

ରଯ ଜଭିରଯ ୨ କିମ୍ବା ୩ ରସଣି୍ଟଭିଟଯ ଉଚ୍ଚଯ ାଣ ିଯଖନ୍ତୁ ।   

 ଫୀଜାଣ ୁଜନିତ ତ୍ରରାଡା ରଯାଗ ରଦଖାରଦରର ଫିରଯୁ ଫିର ାଣ ିଭଡାଇଫା ଫନ୍ଦ କଯନ୍ତୁ । ମଫକ୍ଷାଯଜାନ ସାଯ ପ୍ରରୟାଗ 

କଭାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଟାସ ସାଯ ପ୍ରରୟାଗ କରର ରଯାଗ ସଂକ୍ରଭଣ କଭିମାଏ ।  

 ଏହ ିସଭୟରଯ ଭାଟିଆ ଗଣିୁ୍ଡ ରାକକୁ ନିଯୀକ୍ଷଣ କଯିଫା କଥା । ନିୟଭିତ୍ତ ଫୟଫଧାନରଯ ଫିରରଯ ରଯାଗ ରାକ ରାଗିଛନି୍ତ ନା 

ନାହି ଁ ରକ୍ଷୟ କଯନ୍ତୁ । ପ୍ରତିରଷଧକ ଫୟଫସ୍ଥା ସ୍ୱଯୂ, ଜଭିରଯ ଠିଆ ାଣଯି ଉଚ୍ଚତାକୁ ୦ ଯୁ ୫ ରସଣି୍ଟଭିଟଯ ଭଧ୍ୟରଯ 

ଫଦରଇରର, ରାକ ସଂକ୍ରଭଣ ହ୍ରାସ ାଇଫ ।   

    

 ଅଣ ଧାନ ପସରନଯ ଜ ଯିଚାନା  

 

ସମୂୟ୍ଭଖୁୀ   

 ଭଞି୍ଜ ଯୁଷ୍ଟ ରହଫା ସଭୟରଯ ସମୂୟ୍ଭଖୁୀ ପୁରକୁ ଉଯରଫା ଫନ ନ ରହଉଥଫିା ସଭୟରଯ ହାରୁକା ଜରସଚନ କରର 

ଗଛ ଗଡୁିକ ନଇଫଁ ନାହି ଁ।    

 

ଗହଭ    

  ଚାଷୀବାଇଭାରନ ଗହଭ ଯୁାଯିୁ  ଖୁମିିଫା ମୟ୍ନ୍ତ ଅରକ୍ଷା ନ କଯି ଦାନାରଯ ୨୦ – ୩୦ ପ୍ରତି ତ ଜୀୟ ଅଂ  

ଥଫିାରଫର କାଟିଆଣ ିଖାରଯ  ଖୁାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ତା ରଯ ଦାନା ଅଭ କଯନ୍ତୁ । 

 

ଭକା/ ଭିଠା ଭକା  

 ଖଯାଦିନରଯ ଭକା/ ଭିଠା ଭକା ପସରକୁ ାଗ ଅନୁସାରଯ ଫାଯମ୍ବାଯ ହାରୁକା ଜରସଚନ କଯନ୍ତୁ ।   

 ଭକା/ ଭିଠା ଭକା ପସରରଯ ରକ ଯ ଉରଡଇଫା ସଭୟରଯ ପସରକୁ ଜ କି୍ଳଷ୍ଟତା ଅନୁବଫ କଯିଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ। 

 

ଖଯାେନିଆି ଫାଜଯା  

 ଖଯାଦିନିଆ ଫାଜଯା ପସରକୁ ତାଯ ରକଣ୍ଡା ଫାହାଯିଫା ସଭୟରଯ ଓ ଦାନା ବଯିଫା ସଭୟରଯ ଜରସଚନ ପ୍ରରୟାଗ କଯିଫା 

ନିହାତି ଜଯୁଯୀ ।   

 

୫.   ଉେୟାନ ପସର ଯିଚାନା   

 ଆମ୍ବ ପସରରଯ ଅଧକି ପ ଧାଯଣ, ପ ଓ  ପଯ ଗଣୁଫତ୍ତା ଫୃଦି୍ଧ ାଇ ଁଚାଷୀଭାରନ ୦.୫ ପ୍ରତି ତ ରଫାଯାକ୍ସ, ୦.୫ ପ୍ରତି ତ 

ସରରପଟ ଅପ ଟାସ ଏଫଂ ୦.୫ ପ୍ରତି ତ ଜିଙ୍କ ସରରପଟ ପ୍ରରୟାଗ କଯିଫା ଉଚିତ ।   

 ଆମ୍ବଯ ପ ରାକଯୁ ଆମ୍ବକୁ ଯକ୍ଷା କଯିଫା ାଇ ଁ, ଡାଇରଭରଥାଏଟ ାଣ ିରିଟଯ ିଛା ୨ ଭିରିରିଟଯ ଭି ାଇ ଆମ୍ବ ପ 

କାଗଜିରରମ୍ବ ୁସାଇଜରଯ ରହଫା ସଭୟରଯ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ । ମଦି ରାକଯ ପ୍ରାଦୁବା୍ଫ ନ କରଭ, ନୁଫା୍ଯ  ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।    

 ସଫୁଦିନିଆ ପ ଫଗିଚାରଯ (ମଥା ଆମ୍ବ, ିଜୁ,ି ସରଟା, ଆତ, ନଡିଆ) ଆଫ ୟକ ଭତୁାଫକ ସାଯ ଏପି୍ରର ଭାସରଯ ପ୍ରରୟାଗ 

କଯନ୍ତୁ । ଧାନ ନଡା କିମ୍ବା  ଖୁରିା ତ୍ର ଦ୍ଵାଯା ଗଛ ଚାଯିାଖରଯ ଭରଚିଙ୍ଗ କଯନ୍ତୁ ।  

 ନୂତନ ପ ଫଗିଚା ସ୍ଥାନ ାଇ ଁରରଆଉଟ ଓ ଗାତରଖାା ଏପି୍ରର ଭାସରଯ ସାଯି ଦିଅନ୍ତୁ । ମାଦ୍ଵାଯା ଭାଟିରଯ ଥଫିା ଜୀଫାଣ ୁଓ 

ଘାସଭଞି୍ଜ ଖଯାରଯ ନଷ୍ଟ ରହାଇମିଫ ।  

 



୬.   ଗହୃାିତ ଶ ୁଓ ଭାଛ ଚାଷ ଯିଚାନା   

 ଭିଶ୍ରତି ଭାଛ ଚାଷରଯ (ରଯାହ ିଜାତୀୟ) କିମ୍ବା କଭ ଘନତା ଫି ଷି୍ଟ ଚିଙୁ୍ଗଡି ଚାଷରଯ ାଣ ିଫଦାନ୍ତୁ ନାହି ଁକିମ୍ବା କଭ ାଣ ି

ଫଦାନ୍ତୁ ।  

 ଏକ ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ସଭୟ ଅନ୍ତଯାରଯ ାଣଯି ଅମ୍ଳତା କଭ କଯୁଥଫିା ଚୂନ ଜାତୀୟ ରାଇଭିଙ୍ଗ ଦାଥ ୍ଫାଯମ୍ବାଯ ପ୍ରରୟାଗ କରର 

ଜଯ ଗଣୁଫତ୍ତା ଅଯିଫତି୍ତତ ଯରହ ।  

 ଭାଛ ଚାଷରଯ ଅତୟଧକି ଖାଦୟ, ସାଯ କିମ୍ବା ଔଷଧ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ। 

 ରକାବିଡ ଭହାଭାଯୀ ସଭୟରଯ ଉରବାକ୍ତାଙ୍କ ଚାହଦିାକୁ ରଦଖ ିଅଳ୍ପ ରରାକଙ୍କ ସହାୟତାରଯ କଭ ଯିଭାଣଯ ଭାଛ ଏକାଧକି 

ଫାଯ ଅଭ କଯନ୍ତୁ ।  

 କୀଟନା କ ପ୍ରରୟାଗ କଯାମାଇଥଫିା ଜଭିକୁ  ୁକ୍ଷୀଙୁ୍କ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହି ଁ।  

 ରଗାଯୁ ଗହୁାକୁ ସପା ସତୁୁଯା ଯଖନ୍ତୁ, ତର ଚୂନ କାନ୍ତୁ ଓ ଚତୁାର୍ଶ୍ ବରଯ ଭ ାଯୀ ଫାନି୍ଧଫା ଦ୍ଵାଯା ରଯାଗଫାହକ ମଥା ଭ ା, 

ଭାଛି, ଟିଙ୍କ ଇତୟାଦିଯ ସଂଖୟା ହ୍ରାସ ାଏ ।  

 ଦିନ ସଭୟରଯ  ଭୁାନଙୁ୍କ ମୟ୍ାପ୍ତ ଭାତ୍ରାରଯ ସପା ଓ ଥଣ୍ଡା ାନୀୟ ଜ ିଇଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ  ।  

 ଦଉଡିରଯ ଫନ୍ଧା ଯହୁଥଫିା  ଭୁାନଙୁ୍କ ଦିନ ରଫର ଛାଇରଯ ଯଖନ୍ତୁ । ଚଯାଫୁରା କଯି ଖାଉଥଫିା  ଭୁାନଙୁ୍କ ସକା ଓ 

ଉଯରଫା ସଭୟରଯ ଚଯିଫାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ।  

  ଭୁାନଙୁ୍କ ଗାପୁରା / ସାହାଣ ଓ ପାଟୁଆ ରଯାଗ ପ୍ରତିରଷଧକ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ ।  

 


