
ଭା.କୃ.ଅନୁ.ପ.- ଭାରତୀୟ ଜଳ ପ୍ରବନ୍ଧନ ସଂସ୍ଥାନ, ଭୂବନନଶ୍ଵର    
 

COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ପରିନପ୍ରକ୍ଷୀନର କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଜଲୁାଇ ମାସର କୃଷି ଉପନେଶନାମା   

 

୧ . ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ରକ୍ଷା ଯତ୍ନ  

 

 ସବୁ ପ୍ରକାର କୃଷି କାର୍ଯୟ୍ ସମ୍ପାଦନ ସମୟରର ୧ ରୁ ୨ ମିଟର ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ଵ ବଜାୟ ରଖବିା ଅନିବା୍ଜୟ ।   

 କୃଷି କାର୍ଯୟ୍ ସମୟରର ମହୁରଁର ମାସ୍କ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଓଢଣୀ, ଗାମଛୁା, ଟାରେଲ ଓ ଅନୟ ରକୌଣସି କପଡାରର ନାକ ଓ ମହୁକଁ ୁ

ର ାଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ମାସ୍କକୁ ଥରର ବୟବହାର ପରର ସାବୁନରର ର ାଇ ପଣୁ ିବୟବହାର କରିପାରିରବ ।  

 କୃଷି ର୍ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗଡୁିକ ବୟବହାର ପବୂରୁ୍ ଓ  ପରର ୩ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ିଚିିଙ୍ଗ ପାଉଡର ଦ୍ରବଣରର  ବିରଶା ନ କରନ୍ତୁ ।  

 କୃଷି ର୍ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗଡୁିକ ବୟବହାର ପରର ଟାଣ ଖରାରର ରଖରିଲ ଜୀବାଣ ୁମକୁ୍ତ ରହାଇପାରିବ ।  

 ହାତକୁ  ଭଲ ଭାରବ ସାବୁନରର  ଅୁନ୍ତୁ ଓ ଆଙୁ୍ଗଳିରର ନାକ ଓ ମହୁକଁୁ ସ୍ପଶ ୍କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ।  

 ବାହାରୁ  ରକୁ ରେରିଲା ରବରଳ, ପିନି୍ଧଥବିା ରପାଷାକପତ୍ର  ର ବାହାରର ରଖବିା ଉଚିତ । ହାତ ସାବୁନ କିମ୍ବା ବିରଶା କରର ନ 

ର ାଇ  ରର ଅନୟାନୟ ଜିନଷି ସ୍ପଶ ୍କରିବା ଅନୁଚିତ ।  

 ରମାବାଇଲ ରୋନ୍ ରର  “ଆରରାଗୟ ରସତୁ” ଆପ ଡାଉନରଲାଡ କରନ୍ତୁ, ର୍ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରରାନା ସମ୍ପକିତ ବିଭିନ୍ନ ସଚୂନା 

ମାଗଣାରର ପାଇ ପାରିରବ ।  

 କାମ ବୟତୀତ ବାହାରର ବୁଲନ୍ତୁ ନାହି ଁ।  ର ଭିତରର ରହବିା ନରିାପଦ ।  

 ସମରେ ନିଜ ନିଜ ଖାଦୟ ଓ ଜଳ ଅଲଗା ଆଣବିା ଆବଶୟକ । ଖାଇବା ସମୟରର ଛାଡି ଛାଡି ରହାଇ ବସନ୍ତୁ ଓ ଖାଦୟ ମିଶକିରି 

ଖାଆନ୍ତୁ  ନାହି ଁ।  

 ବିଲରର କାମ କରିବା ସମୟରର ଚାଷୀ ଭାଇ / ଭଉଣୀ ମାରନ  ରଟାପି କିମ୍ବା ଗାମଛୁା ବାନି୍ଧରଲ ଅଂଶ ୁାତ ଜନିତ ଦୁ ଟ୍ଣାରୁ 

ନିଶି୍ଚତ ରୂରପ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିରବ । 

 ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାରନ  ନିଜର କୃଷି ସାମଗ୍ରୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଷିୃ ବଜାର (e-NAM) ରପାଟା୍ଲ ମାଧ୍ୟମରର ବିକ୍ରି କରି ପାରିରବ ।  
  

୨.   ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପକିତ ସଚୂନା  
 

 ଭାରତୀୟ ପାଣପିାଗ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାର୍ଯାଉଥବିା ବଷା୍ ଆଗମନ ସଚୂନା ଓ ଅନୟାନୟ ପାଗ ବିବରଣୀ ଟିଭି, ରରଡିଓ 

ଏବଂ ଖବର କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ । 
 

୩.  ଜଳନସଚନ ଭିତି୍ତଭୂମି ବକିାଶ ଓ ରକ୍ଷଣାନବକ୍ଷଣ 
 

 ବଷା୍ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇ ଁକୃଷକ ଭାଇ ଜମିର ବନ୍ଧ ବାଡକୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ । ପରୁୁଣା ରପାଖରୀରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ସହତି  ାସ 

ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।  

 ରପାଖରୀ ହୁଡାକୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ  ସୋ କରନ୍ତୁ । ହୁଡାରର ଲଗାର୍ଯାଇଥବିା 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 ସଦୃୁଢୀକରଣ କରନ୍ତୁ । ବନ୍ଧ ବାଡ ସବୁ ମରାମତି କରି ଦିଅନ୍ତୁ ।  

 ଜଳ ଉପରଭାକ୍ତା ସଂ , ରକନାଲ ବନ୍ଧ ମରାମତ,ି  ାସ ନିରାକରଣ ଓ ଉଠା ଜଳରସଚନ ପଏଣ୍ଟର ଜଳରସଚନ ନାଳ ବନ୍ଧ 

ମରାମତି କରିବା ଉଚିତ ।    

 ସବୁ ପ୍ରକାର କୂଅକୁ ସୋ ସତୁୁରା କରି ତା ମଧ୍ୟରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅ କି ଜଳ ଅମଳ ରହାଇ ପାରିବ ଓ ଜଳର 

ଗଣୁବତ୍ତା ବୃଦି୍ଧ  ପାଇବ ।  

 ରମୌସମୁୀ ଆସିବା ପବୂରୁ୍ ସବୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନାଳରୁ  ାସ ଓ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଅନ୍ତୁ, ର୍ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷମତା 

କମିବ ନାହି ଁ।  
 

 

 

 

 



 

 

୪.   ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ ି 
 

  ାନ କିଆରିରର  ନିଚା ଓ ସନରହମ୍ପକୁ  ସବୁଜ ସାର ହସିାବରର ମାଟିରର ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।  

 ବୁଣା ାନ ପାଇ ଁରଶଷ ଓଡ ଚାଷ ସମୟରର ରଗାବର ଖତ ପ୍ରରୟାଗ କରି ମାଟିରର ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ରହକ୍ଟର ପିଛା ୩୦ 

କିରଲାଗ୍ରାମ େସେରସ  ସାର ଓ ୨୦ କିରଲାଗ୍ରାମ ପଟାସ ସାର ମଳୂସାର ହସିାବରର ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ।  

 ଖରିେ  ାନ ଚାଷ ପାଇ ଁବିଲ ଅନୁସାରର  ାନ କିସମ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । କିଆରି ବନ୍ଧର ମରାମତି କରନ୍ତୁ ଓ ବଷା୍ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ 

ପାଇ ଁକଆିରି ହୁଡାର ଉଚ୍ଚତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।  

  ାନ ରରାଇବା ପବୂରୁ୍ ମଇ ଦ୍ୱାରା ଜମିକୁ ସମତଳ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ର୍ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜମିରର ଜଳକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତାରର ରଖାର୍ଯାଇପାରିବ ।  

 କପା, ଆଳ,ୁ ମକା, ପନପିରିବା ଓ ଡାଲିଜାତୀୟ େସଲ କିଆରିରୁ ଅତୟ କି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇ ଁନାଳର ବୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ।  
 

୫.   ଫସଲ ପରିଚାଳନା  

 

  ାନ ବିହନ ବିରଶା ନ ନିମିତ୍ତ ୧୦ କିରଲାଗ୍ରାମ  ାନ ବିହନକୁ  ୫ ଗ୍ରାମ ଏମିସାନ + ୧ ଗ୍ରାମ ରଷ୍ଟ୍ରପରଟାସାଇକ୍ିିନ କିମ୍ବା  

୫ ଗ୍ରାମ ଏମିସାନ + ୨.୫ ଗ୍ରାମ ଆରଗ୍ରାମାଇସିନ ବିରଶା କ ସହତି ୧୦ ଲିଟର ପାଣରିର ୨୪  ଣ୍ଟା ବତୁରାଇ ରଖନ୍ତୁ । 

  ାନ ତଳରି ରା ପାଇ ଁ୩ େୁଟ ଚଉଡା ଓ ୬ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା  ଏବଂ ଲମ୍ବ ସବିୁ ା ଅନୁସାରର, ପଟାଳି ପ୍ରେୁତ କରନ୍ତୁ । ଦୁଇଟି 

ପଟାଳି ମଧ୍ୟରର ଜଳ ନଷି୍କାସନ ପାଇ ଁନାଳ ରଖନ୍ତୁ ।  ଆବଶୟକ ମତୁବକ ଖତ ସାର ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ । ରହକ୍ଟର ପିଛା ୩୦ – 

୪୦ କିରଲାଗ୍ରାମ  ାନ ବିହନ ବୁଣନ୍ତୁ । 

  ାନ ବିହନରୁ ଭଲ ଗଜା ବାହାରିବା ଓ କମ ସମୟରର ତଳିର ରା ପ୍ରେୁତି ପାଇ ଁବିହନକୁ  ର ାଟ ଅଖାରର ପରୁାଇ ହାଲୁକା 

ଗରମ ପାଣ ିପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ।  

 ବୁଣା ାନ ପାଇ ଁଭଲ କିସମ ବାଛନ୍ତୁ ଓ ରହକ୍ଟର ପିଛା ୩୦ କିରଲାଗ୍ରାମ ବିହନ ବୁଣନ୍ତୁ ।  

 ଅଣ ାନ େସଲ ର୍ଯଥା ମକା,  ୁଡଙ୍ଗ, ହରଡ, ବିରି, ମାଣି୍ଡଆ, ଚିନାବାଦାମ, ରାଶ,ି ଡଙ୍ଗର ରାଣୀ, ଜଡା, ରବାଇତାଳ,ୁ କନ୍ଦମଳୂ, 

ରଭଣି୍ଡ, ବାଇଗଣ, ଓ ଗଆୁର ପ୍ରଭୃତିକୁ ଢିପ ଜମିରର ଲଗାନ୍ତୁ ରର୍ଯଉଠଁି ବଷା୍ ଜଳ ଜମିବାର ସମ୍ଭାବନା ନ ଥବି ।  

 ସପରୁୀକୁ ଉଚ୍ଚା ରବଡରର  ାଡି  ାଡି ମଧ୍ୟରର ୪୫ ରସଣି୍ଟମିଟର, ଗଛ ଗଛ ମଧ୍ୟରର ୩୦ ରସଣି୍ଟମିଟର ଦୂରତାରର ଲଗାନ୍ତୁ ।  

 ରେଲି ସିଷ୍ଟ୍ମରର କାଙ୍କଡ ଲଗାଇବାର ଏହା ଉପର୍ଯକୁ୍ତ ସମୟ ।  

 ଏହ ିମାସରର ସବୁଦିନଆି େଳ ଗଛ ର୍ଯଥା ଆମ୍ବ, ପିଜଳୁ,ି ସରପଟା, ନଡିଆ, ଓ ଆତ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଆବଶୟକତା ମତୁାବକ ଖତ ସାର 

ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ।     

 ବଜୟ୍ଜଳକୁ େସଲରର ଜଳରସଚନ ପାଇ ଁବୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଏହାକୁ ବିରଶା ନ କରିବା ପାଇ ଁ୪ - ୫ ଗ୍ରାମ ବ୍ିଚିିଙ୍ଗ 

ପାଉଡର ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ଲିଟର ପାଣ ିହସିାବରର ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ୪୮  ଣ୍ଟା ପର୍ଯୟ୍ନ୍ତ ରହବିାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ତା ପରର 

ରସହ ିଜଳକୁ ଜଳରସଚନ ପାଇ ଁବୟବହାର କରନ୍ତୁ । 

 

୬.   ଗହୃପାଳିତ ପଶ ୁମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ  
 

 ପଶରୁ  ାଡା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁସାରର କୃମି ନାଶକ ଔଷ  ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ର୍ଯଦି  ାଡା ପରୀକ୍ଷାର ସବିୁ ା ନ ଥାଏ, ତା ରହରଲ 

ସବନ୍ାଶୀ କୃମି ନାଶକ ର୍ଯଥା ଆଲରବଣ୍ଡାରଜାଲ + ଇଭରରମକଟିଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ ।  

 ରଛଳି ଓ ରମଣ୍ଢାଙୁ୍କ ଏରଣ୍ଟରରାଟକରସମିଆ ଟୀକା ଦିଅନ୍ତୁ ।  

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

 ପଶ ୁମାନଙୁ୍କ କାଦୁଅ ବା ରଗାଳଆି ପାଣ ିପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ବନୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରର ବନୟା ଅପସାରଣ ପରର 

ଗହୃପାଳିତ ପଶଙୁୁ୍କ  ମାଟି ଲଗା  ାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ।  ାସକୁ କାଟି ଭଲ ପାଣରିର ର ାଇବା ପରର ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।  

 ବନୟା ପ୍ଳାବିତ ଅଞ୍ଚଳରର ଗହୃପାଳିତ ପଶ ୁମାନଙ୍କ ପାଇ ଁପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରର ଶଖୁଲିା ଖାଦୟ (ନଡା, ରବାତ,ି ଇତୟାଦି) ଓ ଦାନା 

ବନୟା ଆଗରୁ ମହଜଦୁ କରି ରଖନ୍ତୁ ।   
 

 


