ଭା.କୃ.ଅନୁ .ପ.- ଭାରତୀୟ ଜଳ ପ୍ରବନ୍ଧନ ସଂସ୍ଥାନ, ଭୂବନନଶ୍ଵର
COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ପରି ନପ୍ରକ୍ଷୀନର କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଜୁଲାଇ ମାସର କୃଷି ଉପନେଶନାମା
୧ . ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରକ୍ଷା ଯତ୍ନ
 ସବୁ ପ୍ରକାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୟରର ୧ ରୁ ୨ ମି ଟର ସାମାଜିକ ଦୂ ରତ୍ଵ ବଜାୟ ରଖ ିବା ଅନିବା୍ ଜୟ ।
 କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରର ମୁହରର
ଁ ମାସ୍କ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଓଢଣୀ, ଗାମୁଛା, ଟାରେଲ ଓ ଅନୟ ରକୌଣସି କପଡାରର ନାକ ଓ ମୁହକୁଁ
ର ାଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ମାସ୍କକୁ ଥରର ବୟବହାର ପରର ସାବୁ ନରର ର ାଇ ପୁଣି ବୟବହାର କରି ପାରି ରବ ।
 କୃଷି ର୍ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡିକ ବୟବହାର ପୂବର
୍ ୁ ଓ ପରର ୩ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ିଚି
ି ଙ୍ଗ ପାଉଡର ଦ୍ରବଣରର ବିରଶା ନ କରନ୍ତୁ ।
 କୃଷି ର୍ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଡିକ ବୟବହାର ପରର ଟାଣ ଖରାରର ରଖିରଲ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ ରହାଇପାରି ବ ।
 ହାତକୁ ଭଲ ଭାରବ ସାବୁ ନରର ଅ
ୁ ନ୍ତୁ ଓ ଆଙ୍ଗୁ ଳିରର ନାକ ଓ ମୁହକୁଁ ସ୍ପଶ୍ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ।
 ବାହାରୁ

ରକୁ ରେରି ଲା ରବରଳ, ପି ନ୍ଧିଥ ିବା ରପାଷାକପତ୍ର

ର ବାହାରର ରଖ ିବା ଉଚିତ । ହାତ ସାବୁ ନ କିମ୍ବା ବିରଶା କରର ନ

ର ାଇ ରର ଅନୟାନୟ ଜିନଷ
ି ସ୍ପଶ୍ କରି ବା ଅନୁ ଚିତ ।
 ରମାବାଇଲ ରୋନ୍ ରର “ଆରରାଗୟ ରସତୁ ” ଆପ ଡାଉନରଲାଡ କରନ୍ତୁ, ର୍ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରରାନା ସମ୍ପକିତ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା
ମାଗଣାରର ପାଇ ପାରି ରବ ।
 କାମ ବୟତୀତ ବାହାରର ବୁ ଲନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ର ଭି ତରର ରହିବା ନିରାପଦ ।
 ସମରେ ନିଜ ନିଜ ଖାଦୟ ଓ ଜଳ ଅଲଗା ଆଣିବା ଆବଶୟକ । ଖାଇବା ସମୟରର ଛାଡି ଛାଡି ରହାଇ ବସନ୍ତୁ ଓ ଖାଦୟ ମି ଶକ
ି ରି
ଖାଆନ୍ତୁ ନାହି ଁ।
 ବିଲରର କାମ କରି ବା ସମୟରର ଚାଷୀ ଭାଇ / ଭଉଣୀ ମାରନ ରଟାପି କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ବାନ୍ଧିରଲ ଅଂଶୁ ାତ ଜନିତ ଦୁ ଟ
୍ ଣାରୁ
ନିଶ୍ଚିତ ରୂରପ ରକ୍ଷା ପାଇପାରି ରବ ।
 ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାରନ ନିଜର କୃଷି ସାମଗ୍ରୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବଜାର (e-NAM) ରପାଟ୍ାଲ ମାଧ୍ୟମରର ବିକ୍ରି କରି ପାରି ରବ ।

୨. ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପକିତ ସୂଚନା


ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାର୍ଯାଉଥ ିବା ବଷ୍ା ଆଗମନ ସୂଚନା ଓ ଅନୟାନୟ ପାଗ ବିବରଣୀ ଟିଭି, ରରଡିଓ
ଏବଂ ଖବର କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ।

୩. ଜଳନସଚନ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଓ ରକ୍ଷଣାନବକ୍ଷଣ


ବଷ୍ା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇ ଁ କୃଷକ ଭାଇ ଜମି ର ବନ୍ଧ ବାଡକୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ । ପୁରୁଣା ରପାଖରୀରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ସହିତ ାସ
ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।



ରପାଖରୀ ହୁ ଡାକୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ ସୋ କରନ୍ତୁ । ହୁ ଡାରର ଲଗାର୍ଯାଇଥ ିବା ଉଦୟାନ େସଲରର ରଜୈବିକ ଖତ/ସାର
ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ । ରକନାଲର ବନ୍ଧ ମରାମତି କରନ୍ତୁ । ରକନାଲରୁ ରପାଖରୀକୁ ବିନା ଅପଚୟରର ଜଳ ଆଗମନ ପାଇ ଁ ଉଦିଷ୍ଟ୍
ଜଳରସଚନ ନାଳକୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ ।



ମାଟି କିମ୍ବା ାସ ଦ୍ୱାରା ସରମାଚ୍ଚ ରରଖା ବନ୍ଧ ଓ ବିଲ ବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢୀକରଣ କରନ୍ତୁ । ବନ୍ଧ ବାଡ ସବୁ ମରାମତି କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଜଳ ଉପରଭାକ୍ତା ସଂ , ରକନାଲ ବନ୍ଧ ମରାମତି, ାସ ନିରାକରଣ ଓ ଉଠା ଜଳରସଚନ ପଏଣ୍ଟର ଜଳରସଚନ ନାଳ ବନ୍ଧ
ମରାମତି କରି ବା ଉଚିତ ।



ସବୁ ପ୍ରକାର କୂଅକୁ ସୋ ସୁତୁରା କରି ତା ମଧ୍ୟରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅ ିକ ଜଳ ଅମଳ ରହାଇ ପାରି ବ ଓ ଜଳର
ଗୁଣବତ୍ତା ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇବ ।



ରମୌସୁମୀ ଆସି ବା ପୂବର
୍ ୁ ସବୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାଳରୁ ାସ ଓ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଅନ୍ତୁ, ର୍ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷମତା
କମି ବ ନାହି ଁ।

୪. ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତି



ାନ କିଆରି ରର ନିଚା ଓ ସନରହମ୍ପକୁ ସବୁ ଜ ସାର ହିସାବରର ମାଟିରର ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ବୁ ଣା ାନ ପାଇ ଁ ରଶଷ ଓଡ ଚାଷ ସମୟରର ରଗାବର ଖତ ପ୍ରରୟାଗ କରି ମାଟିରର ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ରହକ୍ଟର ପି ଛା ୩୦
କିରଲାଗ୍ରାମ େସେରସ ସାର ଓ ୨୦ କିରଲାଗ୍ରାମ ପଟାସ ସାର ମୂଳସାର ହିସାବରର ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ।



ଖରି େ ାନ ଚାଷ ପାଇ ଁ ବିଲ ଅନୁ ସାରର ାନ କିସମ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । କିଆରି ବନ୍ଧର ମରାମତି କରନ୍ତୁ ଓ ବଷ୍ାଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ
ପାଇ ଁ କିଆରି ହୁ ଡାର ଉଚ୍ଚତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।




ାନ ରରାଇବା ପୂବର
୍ ୁ ମଇ ଦ୍ୱାରା ଜମି କୁ ସମତଳ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ର୍ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜମି ରର ଜଳକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତାରର ରଖାର୍ଯାଇପାରି ବ ।
କପା, ଆଳୁ, ମକା, ପନିପରି ବା ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ େସଲ କିଆରି ରୁ ଅତୟ ିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇ ଁ ନାଳର ବୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।

୫. ଫସଲ ପରି ଚାଳନା


ାନ ବିହନ ବିରଶା ନ ନିମିତ୍ତ ୧୦ କିରଲାଗ୍ରାମ ାନ ବିହନକୁ ୫ ଗ୍ରାମ ଏମି ସାନ + ୧ ଗ୍ରାମ ରଷ୍ଟ୍ରପରଟାସାଇକ୍ିିନ କିମ୍ବା
୫ ଗ୍ରାମ ଏମି ସାନ + ୨.୫ ଗ୍ରାମ ଆରଗ୍ରାମାଇସି ନ ବିରଶା କ ସହିତ ୧୦ ଲି ଟର ପାଣିରର ୨୪ ଣ୍ଟା ବତୁ ରାଇ ରଖନ୍ତୁ ।



ାନ ତଳିର ରା ପାଇ ଁ ୩ େୁ ଟ ଚଉଡା ଓ ୬ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ଲମ୍ବ ସୁବି ା ଅନୁ ସାରର, ପଟାଳି ପ୍ରେୁ ତ କରନ୍ତୁ । ଦୁ ଇଟି
ପଟାଳି ମଧ୍ୟରର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇ ଁ ନାଳ ରଖନ୍ତୁ । ଆବଶୟକ ମୁତବକ ଖତ ସାର ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ । ରହକ୍ଟର ପି ଛା ୩୦ –
୪୦ କିରଲାଗ୍ରାମ ାନ ବିହନ ବୁ ଣନ୍ତୁ ।



ାନ ବିହନରୁ ଭଲ ଗଜା ବାହାରି ବା ଓ କମ ସମୟରର ତଳିର ରା ପ୍ରେୁ ତି ପାଇ ଁ ବିହନକୁ ର ାଟ ଅଖାରର ପୁରାଇ ହାଲୁ କା
ଗରମ ପାଣି ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ।



ବୁ ଣା ାନ ପାଇ ଁ ଭଲ କିସମ ବାଛନ୍ତୁ ଓ ରହକ୍ଟର ପି ଛା ୩୦ କିରଲାଗ୍ରାମ ବିହନ ବୁ ଣନ୍ତୁ ।



ଅଣ ାନ େସଲ ର୍ଯଥା ମକା, ୁ ଡଙ୍ଗ, ହରଡ, ବିରି, ମାଣ୍ଡିଆ, ଚିନାବାଦାମ, ରାଶି, ଡଙ୍ଗର ରାଣୀ, ଜଡା, ରବାଇତାଳୁ, କନ୍ଦମୂଳ,
ରଭଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ, ଓ ଗୁଆର ପ୍ରଭୃତିକୁ ଢିପ ଜମି ରର ଲଗାନ୍ତୁ ରର୍ଯଉଠିଁ ବଷ୍ା ଜଳ ଜମି ବାର ସମ୍ଭାବନା ନ ଥ ିବ ।



ସପୁରୀକୁ ଉଚ୍ଚା ରବଡରର ାଡି ାଡି ମଧ୍ୟରର ୪୫ ରସଣ୍ଟି ମିଟର, ଗଛ ଗଛ ମଧ୍ୟରର ୩୦ ରସଣ୍ଟି ମିଟର ଦୂ ରତାରର ଲଗାନ୍ତୁ ।



ରେଲି ସି ଷ୍ଟ୍ମରର କାଙ୍କଡ ଲଗାଇବାର ଏହା ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ସମୟ ।



ଏହି ମାସରର ସବୁ ଦିନଆ
ି େଳ ଗଛ ର୍ଯଥା ଆମ୍ବ, ପି ଜଳ
ୁ ,ି ସରପଟା, ନଡିଆ, ଓ ଆତ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଆବଶୟକତା ମୁତାବକ ଖତ ସାର
ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ।



ବଜ୍ୟଜଳକୁ େସଲରର ଜଳରସଚନ ପାଇ ଁ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଏହାକୁ ବିରଶା ନ କରି ବା ପାଇ ଁ ୪ - ୫ ଗ୍ରାମ ବ୍ିଚ
ି ଙ୍ଗ
ି
ପାଉଡର ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ଲି ଟର ପାଣି ହିସାବରର ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ୪୮ ଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ତା ପରର
ରସହି ଜଳକୁ ଜଳରସଚନ ପାଇ ଁ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

୬. ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ


ପଶୁର ାଡା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁ ସାରର କୃମି ନାଶକ ଔଷ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ର୍ଯଦି ାଡା ପରୀକ୍ଷାର ସୁବି ା ନ ଥାଏ, ତା ରହରଲ
ସବ୍ନାଶୀ କୃମି ନାଶକ ର୍ଯଥା ଆଲରବଣ୍ଡାରଜାଲ + ଇଭରରମକଟିଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ ।



ରଛଳି ଓ ରମଣ୍ଢାଙ୍କୁ ଏରଣ୍ଟରରାଟକରସମିଆ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଗାଈ ଓ ମଇଷିଁ ମାନଙ୍କୁ HS, BQ ଏବଂ FMD ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ ।



ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ କାଦୁ ଅ ବା ରଗାଳିଆ ପାଣି ପି ଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ବନୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରର ବନୟା ଅପସାରଣ ପରର
ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ମାଟି ଲଗା ାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ାସକୁ କାଟି ଭଲ ପାଣିରର ର ାଇବା ପରର ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।



ବନୟା ପ୍ଳାବିତ ଅଞ୍ଚଳରର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ପ୍ରଚୁ ର ମାତ୍ରାରର ଶୁଖ ିଲା ଖାଦୟ (ନଡା, ରବାତି, ଇତୟାଦି) ଓ ଦାନା
ବନୟା ଆଗରୁ ମହଜୁଦ କରି ରଖନ୍ତୁ ।

