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

 

ନକାବିଡ-୧୯  ସଂକ୍ରଭଣ ଯିନପ୍ରକ୍ଷୀନଯ କୃଷକ ଭାନଙ୍କ ାଇ ଁନପଫୃୟାଯୀ-୨୦୨୧ 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 କଯୁଥଫିା ସଭୟରଯ ଭହୁରଁଯ ନିଶି୍ଚତ ଯୂରଯ ଭାସ୍କ ିନି୍ଧଫା ଜଯୁଯୀ – ଏଭିତିକି ଭହିା ଚାଷୀ ଭାରନ ନିଜ ଓଢଣୀ , 

ଯୁୁଷ ବାଇ ଭାରନ ଗାଭଛୁା, ଟାରର ତଥା ଅନୟ ତା ଏଫଂ ସପା କଡା ତିନି ଯସ୍ତ କଯି ନାକ ଓ ାଟିକୁ ରଘାଡାଇ ଯଖଫିା 

ଦଯକାଯ । ଥରଯ ଫୟଫହାଯ କଯି ସାଯିଫା ରଯ ଭାସ୍କକୁ ସପା କଯିଫା ସହତି ଫିର ାଧନ କଯିଫା ନିତୟାନ୍ତ ଜଯୁଯୀ ।  

 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 ଗାରଧାଇ ଯିଷ୍କାଯ ରହଫା 

ଜଯୁଯୀ  ।  

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

ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ ।  

 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 । 

 ଚାଷୀ ବାଇଭାରନ  ୀତ ଋତୁରଯ ଥଣ୍ଡା, କା  ଓ କପ ଠାଯୁ ଦୂରଯଇ ଯହଫିା ାଇ ଁମଥା ସାଧ୍ୟ ଉଦୟଭ କଯନ୍ତୁ ।  
 

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.  ଜନସଚନ ବିତି୍ତବୂଭି ଫକିାଶ ଓ ଯକ୍ଷଣାନଫକ୍ଷଣ 
 

 ରଭୌସଭୁୀ ଯଫର୍ତ୍ୀ୍ ପସରରଯ ସଠିକ ଜ ପ୍ରରୟାଗ ାଇ ଁଜ ଅଭ ପ୍ରକଳ୍ପଯ ଫନ୍ଧ ଫାଡ ତୁଯନ୍ତ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ ।  

 ରକନାରରଯ ପ୍ରଫାହତି ରହଉଥଫିା ଅତୟଧକି ଜକୁ ନା କିମ୍ବା ଆଗଭନ ାଇ ଦ୍ଵାଯା ରାଖଯୀରଯ କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ଜ 

ଅଭ ପ୍ରକଳ୍ପରଯ ବଯି ଦିଅନ୍ତୁ ।  

 ନିଷ୍କାସନ ନାଯୁ ଙ୍କ ଉଦ୍ଧାଯ କଯି ତାଯ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷଭତା ଫଜାୟ ଯଖନ୍ତୁ ।  

 କୃଷକ ଭାନଙ୍କ ଯାଭ  ୍ଅନୁସାରଯ ପସର ଚକ୍ର ଓ  ପସରଯ ଜ ଅଫ ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରଯ ଯଖ ିଜ ଉରବାକ୍ତା ସଂଘ, ଯଫି 

ପସର ାଇ ଁରକନାରଯ ଜ ଫିତଯଣ ସାଯଣୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯିଫା ଆଫ ୟକ, ମାଦ୍ ବାଯା ଜ ସଭାନ ବାଫରଯ ରକନାରଯ 

ଉଯଭଣୁ୍ଡ, ଭଧ୍ୟ ବାଗ ଓ ନିମ୍ ନ ବାଗରଯ ଉରବ୍ଧ ରହାଇାଯିଫ ।  
 

୪.   ନକ୍ଷତ୍ର ଯିଚାନା   
 

 ଧାନ ନଡାକୁ  ଅଣଜରସଚିତ ଜଭି ାଇ ଁଯଫି ପସରରଯ ଭରଚିଙ୍ଗ ଯୂର ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ ।  

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

ଭରିୃ୍ତ୍କାଯ ଜୀୟ ଅଂ  ଓ ରଜୈଫିକ ଦାଥଯ୍ ଭାତ୍ରା କଭିମାଏ ।   



 ଯଫି 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 ।    

 

୫.   ପସର ଯିଚାନା  

       ଡାୁଅ ଧାନ   

 ୪ ଯୁ ୫ ସପ୍ତାହଯ ଧାନ ତିକୁ ରନଇ ମଥା  ୀଘ୍ର ଧାନ ରଯାଇଫା ସାଯି  ଦିଅନ୍ତୁ । ଧାନ ରଚଯ ଧଯିଫା ଓ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ାଇ ଁ 

୨ ଯୁ ୫ ରସଣି୍ଟଭିଟଯଯ ଠିଆ ାଣ ି ଜଭିରଯ ଯଖନ୍ତୁ ।  

 ଫୂଯୁ୍ ଯୁଆ ସଯିଥଫିା ଧାନ ଫିରରଯ ୫ ରସଣି୍ଟଭିଟଯ ଠିଆ ାଣ ି୧୫ – ୨୦ ଦିନ ଧଯି ଯଖଫିା ଦ୍ଵାଯା ରଚଯ ଫୃଦି୍ଧ, ପସର ଫୃଦି୍ଧ ଓ 

ଘାସ ଦଭନ ବର ବାଫରଯ ରହାଇଥାଏ ।  

 ିର ଆସିଫା ସଭୟରଯ ଧାନ କିଆଯୀରଯ ଯନ୍ଧ୍ରମକୁ୍ତ ାଇ ଫୟଫହାଯ କଯି, କ୍ରଭାନ୍ ଵୟରଯ ାଣ ିଭଡାଇଫା ଓ  ଖୁାଇଫା ଦ୍ଵାଯା 

ଜ ସଞ୍ଚୟ ରହାଇଥାଏ ।   

 

କାେୁଅନଯ ଭଞି୍ଜ ଫୁଣା ଧାନ  

 ଧାନ ଗଛଯ ପ୍ରାଯମି୍ଭକ ମୟ୍ାୟରଯ ଜଭିରଯ ଅତି ଅଳ୍ପ ଉଚ୍ଚତାଯ ଠିଆ ାଣ ିଯଖନ୍ତୁ ।  

 ଧାନ ଗଛ ଫୃଦି୍ଧ ସହତି ଠିଆ ାଣଯି ଉଚ୍ଚତାକୁ ୧୦ -୧୫  ଦିନ ମୟ୍ନ୍ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଫଢାଇରର, ଧାନ ଗଛ  ୀଘ୍ର ଫରଢ, ନିରଯାଗ ଯରହ 

ଓ ଘାସ ଦଭନରଯ ସହାୟକ ହୁଏ ।  

   

  ଗହଭ  

 ଗହଭ ପସରରଯ ତୃତୀୟ ଜରସଚନ ଭଞି୍ଜ ଫୁଣଫିାଯ ୭୦ – ୭୫ ଦିନ ରଯ ଓ ଚତୁଥ ୍ଜରସଚନ ଭଞି୍ଜ ଫୁଣଫିାଯ ୯୦ – ୯୫ 

ଦିନ ରଯ କଯନ୍ତୁ ।  

 

ଚଣା / ଫୁଟ   

 ଚଣା ଫା ଫୁଟ ପସରରଯ ଅତୟଧକି ଜରସଚନ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ ଏଫଂ ପୁର ପୁଟିଫା ସଭୟରଯ ଜରସଚନ ନ କରର ଅଭ 

ଅଧକି ରହାଇଥାଏ ।  

 

ଭକା/ ଭିଠା ଭକା  

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

 

୬ .   ଉେୟାନ ପସର ଯିଚାନା   

 ଆମ୍ବ ପସରଯ ରବ୍ାିଜଭ ବ୍ ଳାଇଟ ରଯାଗ ଦଭନ ାଇ ଁଫଜାଯରଯ ଉରବ୍ଧ ଭିଶ୍ରତି କୀଟନା କ କାରଫଣ୍୍ଡାଜିଭ ୧୨ + 

ଭାରଙ୍କାରଜଫ ୬୩ WP କୁ ାଣ ିରିଟଯ ିଛା ୨ ଗ୍ରାଭ ଭି ାଇ ରଯାଗ ରଦଖାମିଫା ଭାରତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।  

 ଆମ୍ବ ଫଉ ଧଯିଫାଯ ପ୍ରାଯମି୍ଭକ ମୟ୍ାୟରଯ ପୁର ଓ ପ ଝଡିଫାକୁ ରଯାକିଫା ାଇ ଁପ୍ାିରନାପିକ୍ସ ଔଷଧ ୧ ଭିରିରିଟଯକୁ ୨ 

ରିଟଯ ାଣରିଯ ରଗାାଇ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।  

 ଆମ୍ବ ଗଛରଯ ଫଉ ଭାଛି ଦଭନ ାଇ ଁଡାଇରଭରଥାଏଟ ୨ ଭିରିରିଟଯ କୁ ୧ ରିଟଯ ାଣରିଯ କିମ୍ବା ଫାଇରପନଥ୍ରୀନ ୦.୭ 

ଭିରିରିଟଯ ୧ ରିଟଯ ାଣରିଯ ଭି ାଇ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ । 

 ଖଯାଦିନିଆ କସଭସ, ଜିନିଆ, ଗାରାଯଡିଆ ଭିକ୍ସ, ରଗାରପଯିଆନା ଓ ଖଯାଦିନିଆ ରଗଂଡୁ ଚାଯା  କାଇଫାଯ ଏହା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ 

ସଭୟ । ପୁରସମୂୟ୍ଭଖୁୀ ଭଞି୍ଜ ଏହ ିସଭୟରଯ ରଗାନ୍ତୁ ।  

 ରପଫୃୟାଯୀ ଭାସ ର ଷ ସଦୁ୍ଧା ଖଯାଦିନିଆ ନିଯିଫା ମଥା ଫିରାତିଫାଇଗଣ, ଫାଇଗଣ ଚାଯା ଫିରରଯ ରଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । 

କାକୁଡି ଓ ଝୁଡଙ୍ଗଯ ଭଞି୍ଜ ଏଫଂ ରାଟ ଓ କାଙ୍କଡଯ  ଚାଯା ଫିରରଯ ରଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । 



 

୭ .   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 ଗଣୁଫର୍ତ୍ା ଅଯିଫରି୍ତ୍ତ 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 ।  

 ଉରଯାକ୍ତ ରଯାଗଫାହକଙ୍କ ସଂଖୟା ହ୍ରାସ ାଇ ଁ୫୦ ି ି ଏଭ ସାଇଯରଭଥ୍ରୀନ କିମ୍ବା ରଡରଟାରଭଥ୍ରୀନ ଦ୍ରଫଣରଯ 

ଗହୃାିତ  ଙୁୁ୍କ ଗାରଧାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଉରଯ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।  

 ରଗାଫଯ ଯୀକ୍ଷା ଆଧାଯରଯ  ଭୁାନଙୁ୍କ କୃଭିନା କ ଔଷଧ ଖାଇଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । କାକଯ  ଖୁଗିରର  ଭୁାନଙୁ୍କ ଘାସ  

ଚଯିଫାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ।  ଭୁାନଙୁ୍କ ନା/ ଖାର ଖଭାରଯ ଗଚ୍ଛିତ ଥଫିା ରଗାିଆ ାଣ ିିଇଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ  ।  

 


