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

 

ନକାବିଡ-୧୯  ସଂକ୍ରଭଣ ଯିନପ୍ରକ୍ଷୀନଯ କୃଷକ ଭାନଙ୍କ ାଇ ଁଜାନୁଆଯୀ-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 ।  
 

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 ଁଯଫି 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 ।   

 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  

       ଧାନ   

 ରଡଯିରଯ କାମାଇଥଫିା ଡାୁଅ ଧାନ ତି ଥଣ୍ଡା ଦ୍ଵାଯା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ । ରମଉଠଁାରଯ ସମ୍ଭଫ, ସନ୍ଧୟାରଫର ଧାନ ତିରଯ ାଣ ି

ଭଡାନ୍ତୁ ଓ ସକା ରହରର ରସ ଥଣ୍ଡା ାଣକିୁ ଫାହାଯ କଯି ଦିଅନ୍ତୁ । 

 ଧାନକୁ ରକ ଯ ଉଡାଇଫା ସଭୟ ଓ ଦାନା ବଯିଫା ସଭୟରଯ  ଅତୟଧକି ଉତ୍ତାଯୁ ଯକ୍ଷା କଯିଫା ାଇ ଁ, ଡାୁଅ ଧାନକୁ  

ଜାନୁଆଯୀ ଭାସ ଭଝାଭଝି  ସଧୁା ରଯାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।  

 ଡାୁଅ ଧାନରଯ ସ୍ୱଳ୍ପ ଠିଆ ାଣ ିଯଖଫିା ଦ୍ଵାଯା ଘାସ ଦଭନ, ଗଛ ଫୃଦି୍ଧ ଓ ଧାନଯ ଭହଷିା ରଯାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହାଇଥାଏ । 

 ଅଦିନିଆ ଫଷା୍ରଯ ଓଦା ରହାଇମାଇଥଫିା ଧାନକୁ ଖଯାରଯ ବରବାରଫ  ଖୁାଇ ରଗାଦାଭରଯ ଯଖନ୍ତୁ (ଜୀୟ ଅଂ   ତକଡା 

୧୪ ବାଗଯୁ କଭ ରହଫା ଆଫ ୟକ ।    

 

  ଗହଭ  

 ଗହଭ ଫୁଣଫିାଯ ୪୦-୫୦ ଦିନ ଭଧ୍ୟରଯ  (ିର ରଦଫା ଅଫସ୍ଥା) ଦି୍ଵତୀୟ ଜରସଚନ କଯନ୍ତୁ ଓ ୭୦-୭୫ ଦିନ ଭଧ୍ୟରଯ ତୃତୀୟ 

ଜରସଚନ କଯନ୍ତୁ । 

 

ଭଗୁ  

 ଭଗୁ ଭଞି୍ଜକୁ ଥଯିାଭ କିମ୍ବା ଫାବିଷି୍ଟନରଯ ରକଜି ିଛା ୨.୫ ଗ୍ରାଭ ହସିାଫରଯ ରଗାାଇଫା ରଯ ଯାଇରଜାଫିୟଭ ଜୀଫାଣ ୁ

ସାଯରଯ ରଗାାଇ ରଗାଇରର ଅଭ ଫୃଦି୍ଧ ାଏ ।  

 ଅଧକି ଅଭ ାଇ ଁଭଗୁ ପସରରଯ ୧୫ ଦିନ ଅନ୍ତଯାରଯ ହାରୁକା ଜରସଚନ କଯନ୍ତୁ ।  

 

ଭିଠା ଭକା  

 ଅଧକି ରାବ ାଇ ଁଚାଷୀବାଇ ଭିଠା ଭକା କିସଭ ସଗୁାଯ-୭୫, ୯୦ ରସଣି୍ଟଭିଟଯ ଧାଡିକୁ ଧାଡି ଫୟଫଧାନରଯ ଏଫଂ ୩୦ 

ରସଣି୍ଟଭିଟଯ ଗଛକୁ ଗଛ ଫୟଫଧାନରଯ ଚାଷ କଯନ୍ତୁ । 

  

୫.   ଉେୟାନ ପସର ଯିଚାନା  

 ଥଣ୍ଡା ଅଧକି ଡିଫାଯୁ ଏ ଫଷ ୍ଆମ୍ବ ଫଉ ଫାହାଯିଫା ଫିମ୍ବ ରହଫ । ରତଣ ୁଚାଷୀବାଇ ୪ ପ୍ରତି ତ ରାଟାସିୟଭ ନାଇରେଟ  

ଜାନୁଆଯୀ ଭାସ ର ଷରଫକୁ ସିଞ୍ଚନ କରର ଗଛରଯ  ୀଘ୍ର ଫଉ ଆସିଫ । ସିଞ୍ଚନ ସକାରଫା କିମ୍ବା ସନ୍ଧୟାରଯ କରର ତ୍ର 

ରାଡା ସଭସୟା ଯହଫି ନାହି ଁ। 

 ଜାନୁଆଯୀ ଭାସରଯ ଆମ୍ବ ଡାହାଣୀକୁ  ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଯିଫା ାଇ ଁଇଭିଡାରଳାିଡ ୦.୩ ଭିରିରିଟଯ ପ୍ରତିରିଟଯ ାଣରିଯ ଭି ାଇ 

ଫଉ ଫାହାଯିଫା ସଭୟରଯ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ । ରସଭାନଙ୍କ ସଂଖୟା ନ କଭିରର (ମଦି ରଗାଟିଏ ଫଉରଯ ୫ଟିଯୁ ଅଧକି ଆମ୍ବ 

ଡାହାଣୀ ଥାଆନି୍ତ), ଥାୟାରଭରଥାକଜାଭ  ାଣ ିରିଟଯ ିଛା ୦.୨ ଗ୍ରାଭ କିମ୍ବା ଆରସରପଟ ାଣ ିରିଟଯ ିଛା ୧.୫ ଗ୍ରାଭ ଭି ାଇ 

ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।  

 ଆମ୍ବ ଫଉଯୁ କଢ ପୁଟିଫା ସଭୟରଯ ଫଉ ଭାଛି ଦଭନ ାଇ ଁଡାଇରଭରଥାଏଟ ୦.୦୬ ପ୍ରତି ତ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ ।  

 ଖଯାଦିନିଆ ଟଭାରଟା, ଫାଇଗଣ  ଇତୟାଦିଯ ଚାଯା କାଇଫା ଏଫଂ ଖଯାଦିନିଆ କାକୁଡି ଓ ଝୁଡଙ୍ଗ ରଗାଇଫାଯ ଏହା ପ୍ରକୃଷ୍ ଠ 

ସଭୟ ।  

 ସଫୁଦିନିଆ ପଗଛ ମଥା ଆମ୍ବ, ିଜୁ,ି ନଡିଆ, ଆତ ଓ ଫଯରକାି ଗଛକୁ ଆଫ ୟକ ଭତୁାଫକ ଖତସାଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।  
 

୬.   ଗହୃାିତ ଶ ୁଓ ଭାଛ ଚାଷ ଯିଚାନା  

 ଭିଶ୍ରତି ଭତ୍ସୟ ଚାଷ କିମ୍ବା କଭ ଘନତ୍ଵ ଚିଙୁ୍ଗଡି ଚାଷରଯ ଜ ଯିଫତ୍ତନ୍ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁକିମ୍ବା କଭ କଯନ୍ତୁ ।  

 ଭଝିରଯ ଭଝିରଯ ରାଖଯୀ/ ଗାଡିଆରଯ ଜଯ ଗଣୁଫତ୍ତା ଯକ୍ଷା ାଇ ଁଚୂନ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।   

 ଭତ୍ସୟ ଚାଷରଯ ଅତୟଧକି ଖାଦୟ, ରଗାଫଯ କିମ୍ବା ଔଷଧ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ ।  

 ରକାବିଡ ଓ କାତି୍ତକ ଭାସକୁ ନଜଯରଯ ଯଖ ିକଭ ଶ୍ରଭିକ ଫୟଫହାଯ କଯି ଫିବିନ୍ନ ଅନ୍ତଯାରଯ ଭାଛ ଧଯିରର ଫିକ୍ରିଫଟା ସଭସୟା 

ଯହଫି ନାହି ଁ।  



 ରମଉ ଁଫିରରଯ କୀଟନା କ ଔଷଧ ଫୟଫହାଯ ରହାଇଛି ରସଠାକୁ   ୁଭାନଙୁ୍କ ଘାସ ଖାଇଫାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହି।ଁ 

   ୁଯହୁଥଫିା ଗହୃ ଗଡୁିକୁ ଫାହାଯ ଟଯୁ ଭ ଯୁୀ ଫୟଫହାଯ ସହତି ସପା ଯଖ ିଏଫଂ ଚଟାଣରଯ ଚୂନ ପ୍ରରୟାଗ କଯି ଭ ା, 

ଭାଛି, ଟିଙ୍କ  ଆଦିଙୁ୍କ ଦଭନ କଯନ୍ତୁ । 

   ଭୁାନଙୁ୍କ ଟିଙ୍କ ଆଦି କୀଟ ଗଡୁିକଯ ପ୍ରାଦୁବା୍ଫଯୁ ଯକ୍ଷା କଯିଫା ାଇ ଁରିଟଯ ିଛା ୫୦ ଭିରିଗ୍ରାଭଯ ସାଇଯ ରଭଥ୍ରୀନ / 

ରଡରଟା ରଭଥ୍ରୀନ ଦ୍ରଫଣ ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯି  ସିଂଚନ କଯନ୍ତୁ ।   

  ଭୁାନଙ୍କଯ ଭ ଯୀକ୍ଷା କଯି କୃଭିନା କ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ ।  

 ଘାସ ଗଡୁିକଯୁ ସକା କାକଯ ଛାଡିମିଫା ରଯ  ଭୁାନଙୁ୍କ ଫାହାରଯ ଚଯିଫାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ।  

 


