
COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀପ୍ରର କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁଜନୁ ମାସର କୃଷି ଉପପ୍ରେଶନାମା   

 

୧ . ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଯତ୍ନ  

 

 ସଫୁ ପ୍ରକାଯ କୃଷି କାମୟ୍ ସମ୍ପାଦନ ସଭୟରଯ ୧ ଯୁ ୨ ଭିଟଯ ସାଭାଜିକ ଦୂଯତ୍ଵ ଫଜାୟ ଯଖଫିା ଅନିଫା୍ଜୟ ।   

 କୃଷି କାମୟ୍ ସଭୟରଯ ଭହୁରଁଯ ଭାସ୍କ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ । ଓଢଣୀ, ଗାଭଛୁା, ଟାରର ଓ ଅନୟ ରକୌଣସି କଡାରଯ ନାକ ଓ ଭହୁକଁୁ 

ରଘାଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଭାସ୍କକୁ ଥରଯ ଫୟଫହାଯ ରଯ ସାଫୁନରଯ ରଧାଇ ଣୁ ିଫୟଫହାଯ କଯିାଯିରଫ ।  

 କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାତି ଗଡୁିକ ଫୟଫହାଯ ଫୂଯୁ୍ ଓ  ରଯ ୩ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ିଚିିଙ୍ଗ ାଉଡଯ ଦ୍ରଫଣରଯ  ଫିରଶାଧନ କଯନ୍ତୁ ।  

 କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାତି ଗଡୁିକ ଫୟଫହାଯ ରଯ ଟାଣ ଖଯାରଯ ଯଖରିର ଜୀଫାଣ ୁଭକୁ୍ତ ରହାଇାଯିଫ ।  

 ହାତକୁ  ବର ବାରଫ ସାଫୁନରଯ ଧଅୁନ୍ତୁ ଓ ଆଙୁ୍ଗିରଯ ନାକ ଓ ଭହୁକଁୁ ସ୍ପଶ ୍କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ।  

 ଫାହାଯୁ ଘଯକୁ ରପଯିରା ରଫର , ିନି୍ଧଥଫିା ରାଷାକତ୍ର ଘଯ ଫାହାରଯ ଯଖଫିା ଉଚିତ । ହାତ ସାଫୁନ କିମ୍ବା ଫିରଶାଧକରଯ ନ 

ରଧାଇ ଘରଯ ଅନୟାନୟ ଜିନିଷ ସ୍ପଶ ୍କଯିଫା ଅନୁଚିତ ।  

 ରଭାଫାଇର ରପାନ୍ ରଯ  “ଆରଯାଗୟ ରସତୁ” ଡାଉନରରାଡ କଯନ୍ତୁ , ମଦ୍ୱାଯା ଆଣ କରଯାନା ସମ୍ପକିତ ଫିବିନ୍ନ ସଚୂନା 

ଭାଗଣାରଯ ାଇ ାଯିରଫ ।  

 କାଭ ଫୟତୀତ ଫାହାରଯ ଫୁରନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଘଯ ବିତରଯ ଯହଫିା ନିଯାଦ ।  

 ସଭରେ ନିଜ ନିଜ ଖାଦୟ ଓ ଜ ଅରଗା ଆଣଫିା ଆଫଶୟକ । ଖାଇଫା ସଭୟରଯ ଛାଡି ଛାଡି ରହାଇ ଫସନ୍ତୁ ଓ ଖାଦୟ ଭିଶକିଯି 

ଖାଆନ୍ତୁ  ନାହି ଁ।  

 ଫିରରଯ କାଭ କଯିଫା ସଭୟରଯ ଚାଷୀ ବାଇ / ବଉଣୀ ଭାରନ  ରଟାି କିମ୍ବା ଗାଭଛୁା ଫାନି୍ଧରର ଅଂଶଘୁାତ ଜନିତ ଦୁଘଟ୍ଣାଯୁ 

ନିଶି୍ଚତ ଯୂର ଯକ୍ଷା ାଇରଫ । 
  

୨.   ଜଲବାୟୁ ସମ୍ପକିତ ସଚୂନା  
 

 ବାଯତୀୟ ାଣିାଗ ଫିବାଗ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି କଯାମାଉଥଫିା ଫଷା୍ ଆଗଭନ ସଚୂନା ଓ ଅନୟାନୟ ାଗ ଫିଫଯଣୀ ଟିବି, ରଯଡିଓ 

ଏଫଂ ଖଫଯ କାଗଜ ଭାଧ୍ୟଭଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଯନ୍ତୁ । 
 

୩.  ଜଲପ୍ରସଚନ ଭିତି୍ତଭୂମି ବକିାଶ ଓ ରକ୍ଷଣାପ୍ରବକ୍ଷଣ 
 

 ଫଷା୍ ଜ ସଂଯକ୍ଷଣ ାଇ ଁକୃଷକ ବାଇ ଜଭିଯ ଫନ୍ଧ ଫାଡକୁ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ । ନୂଆ ରାଖଯୀ ରଖାନ୍ତୁ ଏଫଂ ଯୁୁଣା 

ରାଖଯୀଯ ଙ୍କ ଉଦ୍ଧାଯ ସହତି ରାଇନିଙ୍ଗ କଯନ୍ତୁ ।  

 ରାଖଯୀ ହୁଡାକୁ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ  ସପା କଯନ୍ତୁ । ହୁଡାରଯ ରଗାମାଇଥଫିା ଉଦୟାନ ପସରରଯ ରଜୈଫିକ ଖତ/ସାଯ  

ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ । ରକନାରଯ ଫନ୍ଧ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ । ରକନାରଯୁ ରାଖଯୀକୁ ଫିନା ଅଚୟରଯ  ଜ ଆଗଭନ ାଇ ଁଉଦିଷ୍ଟ 

ଜରସଚନ ନାକୁ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ । 

 ଭାଟି କିମ୍ବା ଘାସ ଦ୍ୱାଯା ସରଭାଚ୍ଚ  ରଯଖା ଫନ୍ଧ ଓ ଫିର ଫନ୍ଧକୁ ସଦୃୁଢୀକଯଣ କଯନ୍ତୁ । ରଭୌସଭୁୀ ଫଷା୍ ଆସିଫା ଫୂଯୁ୍ ଫନ୍ଧ ଫାଡ 

ସଫୁ ଭଯାଭତି କଯି ନିଅନ୍ତୁ ।  

 ରଭୌସଭୁୀ ଆସିଫା ଫୂଯୁ୍ ଜ ଉରବାକ୍ତା ସଂଘ ରକନାର ଫନ୍ଧ ଭଯାଭତ,ି ଘାସ ନିଯାକଯଣ ଓ ଉଠା ଜରସଚନ ଏଣ୍ଟଯ 

ଜରସଚନ ନା ଫନ୍ଧ ଭଯାଭତି କଯି ନିଅନ୍ତୁ ।  

 ସଫୁ ପ୍ରକାଯ କୂଅକୁ ସପା ସତୁୁଯା କଯି ତା ଭଧ୍ୟଯୁ ଙ୍କ ଉଦ୍ଧାଯ କଯନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାଯା ଅଧକି ଜ ଅଭ ରହାଇ ାଯିଫ ଓ ଜଯ 

ଗଣୁଫତ୍ତା ଫୃଦି୍ଧ  ାଇଫ ।  

 ରଭୌସଭୁୀ ଆସିଫା ଫୂଯୁ୍ ସଫୁ ଜ ନିଷ୍କାସନ ନାଯୁ ଘାସ ଓ ଙ୍କ ଉଦ୍ଧାଯ କଯି ନିଅନ୍ତୁ, ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଜ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷଭତା 

କଭିଫ ନାହି ଁ।  
 

୪.   ପ୍ରକ୍ଷତ୍ର େସୁ୍ତତ ି 
 

 ଧାନ ଓ ଚିନାଫାଦାଭକୁ  ଅଭ କଯି ଓଦା ନ ରହଫା  ସ୍ଥାନରଯ ଯଖନ୍ତୁ । କୃଷି ଫଜୟ୍ଫେୁକୁ ଫିରଯୁ ସଂଗ୍ରହ କଯନ୍ତୁ ଓ ଗହୁାଯୁ 

ନିଗତ୍ ଫଜୟ୍ଫେୁକୁ କରମ୍ପାଷ୍ଟ ଖତ କିମ୍ବା ଜିଆ ଖତ ପ୍ରେୁତିରଯ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ ।  



 ନଡା କିମ୍ବା ଘାସକୁ ଫିରରଯ ଜାନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଏହା ଭତିୃ୍ତକାଯ ଉଫଯ୍ତା ହ୍ରାସ କଯିଫା ସହତି ଆଦ୍ରତାକୁ  ଭଧ୍ୟ କଭ କଯିଥାଏ ଓ 

ଫାମଭୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କଯିଥାଏ ।  

 ଅଧକି ଫଷା୍ଜ ସଂଯକ୍ଷଣ ାଇ ଁଖଯାଦିନିଆ ହ କଯନ୍ତୁ ଓ ଜଭି ସଭତିକଯଣ କଯନ୍ତୁ । ଜଭିଯ ଫନ୍ଧ ଫାଡ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ । 

ରଗାଫଯ ଖତ ଜଭିରଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ଓ ବର ବାରଫ ଭିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।  

 ଢିରଯ  ଥଫିା ଅମି୍ୟି ଜଭିରଯ ଚୂନ ରହକ୍ଟଯ ିଛା ୨ ଯୁ ୫ କି୍ଵଣ୍ଟାର ହସିାଫରଯ କିମ୍ବା କାଗଜ କଯୁ ନିଗତ୍ ଫଜୟ୍ଫେୁ ରହକ୍ଟଯ 

ିଛା ୨ ଟନ ହସିାଫରଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।  

 ସଫୁଜ ସାଯ ାଇ ଁଧନିଚା କିମ୍ବା ସନରହମ୍ପକୁ  ଏକଯ ିଛା ୧୦ କିରରାଗ୍ରାଭ ଫିହନ ହସିାଫରଯ ଜନୁ ଭାସ ୧୦ ତାଯିଖ ଫୂଯୁ୍ 

ଜଭିରଯ ଫୁଣ ିଦିଅନ୍ତୁ ।  

 ଯୁଆ ଧାନ ାଇ ଁତିରଘଯା ପ୍ରେୁତି କଯନ୍ତୁ । ପ ଓ ଅନୟାନୟ ଗଛ ାଇ ଁଗାତ ରଖାନ୍ତୁ । ହସିାଫ ଭତୁାଫକ ରଗାଫଯ ଖତ ଓ 

ଭୂସାଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।  

 ଫଜୟ୍ଜକୁ ପସରରଯ ଜରସଚନ ାଇ ଁଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଏହାକୁ ଫିରଶାଧନ କଯିଫା ାଇ ଁ୪ - ୫ ଗ୍ରାଭ ବ୍ିଚିିଙ୍ଗ 

ାଉଡଯ ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ରିଟଯ ାଣ ିହସିାଫରଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମୟ୍ନ୍ତ ଯହଫିାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ତା ରଯ 

ରସହ ିଜକୁ ଜରସଚନ ାଇ ଁଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ । 
 

୫.   ଫସ େବନ୍ଧନ   
 

 ଉନ୍ନତ ଭାନଯ ଫିହନ ସଂଗ୍ରହ  କଯନ୍ତୁ ଓ ଖାରୁଆ ଜଭିରଯ ରଭୌସଭୁୀ ଫଷା୍ ଆସିଫା ଫୂଯୁ୍ ଧାନକୁ ଖଯୁଡି ଫୁଣା କଯନ୍ତୁ ।  

 ରଭୌସଭୁୀ ଫଷା୍ ରଯ ବରବାରଫ ରକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରେୁତି କଯି ଯୁଆ ଧାନ ାଇ ଁତିରଘଯା ପ୍ରେୁତ କଯନ୍ତୁ । 

 ଢି ଜଭିରଯ ଅଣ ଧାନ ପସର ମଥା ଭକା, ଝୁଡଙ୍ଗ, ଡାରିଜାତୀୟ ପସର (ହଯଡ, ଫିଯି), ଭାଣି୍ଡଆ, ଚିନାଫାଦାଭ, ଯାଶ,ି 

ଯାଇସଫିନ, ଜଡା, ରଫାଇତି କଖାଯୁ ଓ କନ୍ଦଭୂ ପ୍ରବୃତି ଚାଷ କଯନ୍ତୁ ।  

 ଭୂ ସଢା ରଯାଗଯୁ ନିଯିଫା ପସରକୁ ଯକ୍ଷା କଯିଫା ାଇ ଁରଭଟାରାକସିର ଓ ଭାରଙ୍କାରଜଫ ଭିଶ୍ରଣକୁ ସିଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ । ଫନ 

ଦାଉଯୁ କଦୀ ଗଛକୁ ଯକ୍ଷା କଯିଫା ାଇ ଁଫାଉଶଁ କିମ୍ବା ଗଛ ଡା ଦ୍ୱାଯା ରଢଯା ଫାନ୍ଧନ୍ତୁ ।  
 

୬.   ମାଛ ଚାଷ ପାଇ ଁଉପପ୍ରେଶନାମା  
 

 ଫଜାଯ ଫନ୍ଦ ରମାଗ ଁ ୁଭାଛ ଖାଦୟ ଉରବ୍ଧ ନ ରହରର, ଚାଷୀ ବାଇ ଧାନଚଷ ୁ ଓ ଫାଦାଭ ିଡିଆକୁ ଭାଛ ଖାଦୟ ଯୂର ଫୟଫହାଯ 

କଯନ୍ତୁ ।  

 ମଦି ଫାହାଯ ଖାଦୟ ରାଖଯୀରଯ କାଇ ାଯୁ ନାହାନି୍ତ, ରତରଫ ୧୫ ଦିନକୁ ଥରଯ ରରଖାଏ ଁକଞ୍ଚା ରଗାଫଯ ଓ ଚୂନ   କାଇଫା 

ଦ୍ୱାଯା ରାଖଯୀରଯ ଭାଛ ଖାଦୟ ପ୍ଳାଙ୍କଟନ ସଷିୃ୍ଟ ହୁଏ ଓ ଭାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଫୃଦି୍ଧ ହୁଏ ।  

 ରାଖଯୀରଯ ଜ ଗଣୁଫତ୍ତା ଠିକ ଯଖଫିା ାଇ ଁଅଧକି ମାଆଁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହି ଁ ଏଫଂ ଅଧକି ଖାଦୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ।  ଅଧକି ସାଯ 

କିମ୍ବା  ଔଷଧ ଭଧ୍ୟ  ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଏହା ଦ୍ୱାଯା ଭାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଫୃଦି୍ଧ ାଇଫ ।  

 ଭାଛ ଚାଷୀ ଭାରନ ଏକାରଫର ସଫୁ ଭାଛ ନ ଧଯି  ନିଜ ଅଞ୍ଚରଯ ଫଜାଯ ଚାହଦିା ହସିାଫରଯ କଭ କଭ ଧଯି ଫଜାଯକୁ 

ଛାଡିରର ଅଧକି ଅଥ ୍ରଯାଜଗାଯ କଯିାଯିରଫ ।  

 ଅଭକୁ ଘଞୁ୍ଚାଇଫା ାଇ ଁକଭ ଭାଛ ଖାଦୟ ରାଖଯୀରଯ କାନ୍ତୁ । ନିଜ ଅଞ୍ଚରଯ ଭିୁ  ଥଫିା ଧାନ ଚଷ,ୁ ଫାଦାଭ ିଡିଆ ଓ 

ରସାଯିଷ ିଡିଆକୁ ଫୟଫହାଯ କଯି ଚାଷୀ ବାଇ ନିରଜ ଭାଛ ଖାଦୟ ପ୍ରେୁତ କଯି ାଯିରଫ ।  

 ରାଖଯୀରଯ ାଣ ିଯିଫତ୍ତନ୍  କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଉଯୁ ାଣ ିକାଇଫାଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯନ୍ତୁ । ଅମ୍ଜିାନ ରମାଗାଣ ାଇ ଁ

ଏଇରଯଟଯ ମନ୍ତ୍ର  ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ । ନିଶି୍ଚତ ଯୂର ଖଚ୍ଚ ୍କଭ ରହଫ ।  
 

୭.   ପଙ୍ଗପାଲ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ  
 

 ମଦି ଙ୍ଗା ଦ ଓଡିଶାରଯ ପ୍ରରଫଶ କଯନି୍ତ, ତାରହରର ରସଭାନଙୁ୍କ  ଫାଜା ଫରଜଇ, ଟିଣ ିଟି କିମ୍ବା ଫଡ ଶବ୍ଦ କଯି 

ରସଭାନଙୁ୍କ ଫିରଯୁ ଫିଦା କଯାମାଇାଯିଫ । ଙ୍ଗା ରାକକୁ ସଂଗ୍ରହ କଯି କିରଯାସିନରଯ କାଇ କିମ୍ବା ଖାରି ଭାଯି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ 

ଗାତ ରଖାି ରାତି ଦିଅନ୍ତୁ ।  

 ନିମ୍ବ ଭଞି୍ଜ ରତର ୫ ପ୍ରତିଶତ ହସିାଫରଯ ସିଞ୍ଚନ କରର ଙ୍ଗା ଫଂଶ ନାଶ ରହାଇଥାଏ ।  

ନିମ୍ବ ନିଭିତ କୀଟନାଶକ ୩୦୦ ିିଏଭ (ppm)  ହସିାଫରଯ ପ୍ରରୟାଗ କରର ଭଧ୍ୟ ରସଭାନଙ୍କ ଭତୁୃୟ ଘଟିଥାଏ ।  


