COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ପରି ପ୍ରେକ୍ଷୀପ୍ରର କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଜୁନ ମାସର କୃଷି ଉପପ୍ରେଶନାମା
୧ . ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଯତ୍ନ
 ସଫୁ ପ୍ରକାଯ କୃଷି କାମ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସଭୟରଯ ୧ ଯୁ ୨ ଭି ଟଯ ସାଭାଜିକ ଦୂ ଯତ୍ଵ ଫଜାୟ ଯଖ ିଫା ଅନିଫା୍ ଜୟ ।
 କୃଷି କାମ୍ୟ ସଭୟରଯ ଭୁହରଯ
ଁ ଭାସ୍କ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ । ଓଢଣୀ, ଗାଭୁଛା, ଟାରର ଓ ଅନୟ ରକୌଣସି କଡାରଯ ନାକ ଓ ଭୁହକୁଁ
ରଘାଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଭାସ୍କକୁ ଥରଯ ଫୟଫହାଯ ରଯ ସାଫୁ ନରଯ ରଧାଇ ୁଣି ଫୟଫହାଯ କଯି ାଯି ରଫ ।
 କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାତି ଗୁଡିକ ଫୟଫହାଯ ୂଫଯ
୍ ୁ ଓ ରଯ ୩ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ିଚ
ି ିଙ୍ଗ ାଉଡଯ ଦ୍ରଫଣରଯ ଫିରଶାଧନ କଯନ୍ତୁ ।
 କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାତି ଗୁଡିକ ଫୟଫହାଯ ରଯ ଟାଣ ଖଯାରଯ ଯଖିରର ଜୀଫାଣୁ ଭୁକ୍ତ ରହାଇାଯି ଫ ।
 ହାତକୁ ବର ବାରଫ ସାଫୁ ନରଯ ଧୁଅନ୍ତୁ ଓ ଆଙ୍ଗୁ ିରଯ ନାକ ଓ ଭୁହକୁଁ ସ୍ପଶ୍ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ।
 ଫାହାଯୁ ଘଯକୁ ରପଯି ରା ରଫର, ି ନ୍ଧିଥ ିଫା ରାଷାକତ୍ର ଘଯ ଫାହାରଯ ଯଖିଫା ଉଚିତ । ହାତ ସାଫୁ ନ କିମ୍ବା ଫିରଶାଧକରଯ ନ
ରଧାଇ ଘରଯ ଅନୟାନୟ ଜିନିଷ ସ୍ପଶ୍ କଯି ଫା ଅନୁ ଚିତ ।
 ରଭାଫାଇର ରପାନ୍ ରଯ

“ଆରଯାଗୟ ରସତୁ ” ଡାଉନରରାଡ କଯନ୍ତୁ , ମଦ୍ୱାଯା ଆଣ କରଯାନା ସମ୍ପକିତ ଫିବିନ୍ନ ସୂଚନା

ଭାଗଣାରଯ ାଇ ାଯି ରଫ ।
 କାଭ ଫୟତୀତ ଫାହାରଯ ଫୁ ରନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଘଯ ବି ତରଯ ଯହିଫା ନିଯାଦ ।
 ସଭରେ ନିଜ ନିଜ ଖାଦୟ ଓ ଜ ଅରଗା ଆଣିଫା ଆଫଶୟକ । ଖାଇଫା ସଭୟରଯ ଛାଡି ଛାଡି ରହାଇ ଫସନ୍ତୁ ଓ ଖାଦୟ ଭି ଶକ
ି ଯି
ଖାଆନ୍ତୁ ନାହି ଁ।
 ଫିରରଯ କାଭ କଯି ଫା ସଭୟରଯ ଚାଷୀ ବାଇ / ବଉଣୀ ଭାରନ ରଟାି କିମ୍ବା ଗାଭୁଛା ଫାନ୍ଧିରର ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ଦୁ ଘଟ
୍ ଣାଯୁ
ନିଶ୍ଚିତ ଯୂର ଯକ୍ଷା ାଇରଫ ।

୨. ଜଲବାୟୁ ସମ୍ପକିତ ସୂଚନା


ବାଯତୀୟ ାଣିାଗ ଫିବାଗ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି କଯାମାଉଥ ିଫା ଫଷ୍ା ଆଗଭନ ସୂଚନା ଓ ଅନୟାନୟ ାଗ ଫିଫଯଣୀ ଟିବ,ି ରଯଡିଓ
ଏଫଂ ଖଫଯ କାଗଜ ଭାଧ୍ୟଭଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଯନ୍ତୁ ।

୩. ଜଲପ୍ରସଚନ ଭି ତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଓ ରକ୍ଷଣାପ୍ରବକ୍ଷଣ


ଫଷ୍ା ଜ ସଂଯକ୍ଷଣ ାଇ ଁ କୃଷକ ବାଇ ଜଭି ଯ ଫନ୍ଧ ଫାଡକୁ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ । ନୂ ଆ ରାଖଯୀ ରଖାନ୍ତୁ ଏଫଂ ୁଯୁଣା
ରାଖଯୀଯ ଙ୍କ ଉଦ୍ଧାଯ ସହିତ ରାଇନିଙ୍ଗ କଯନ୍ତୁ ।



ରାଖଯୀ ହୁ ଡାକୁ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ ସପା କଯନ୍ତୁ । ହୁ ଡାରଯ ରଗାମାଇଥ ିଫା 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 ସୁଦୃଢୀକଯଣ କଯନ୍ତୁ । ରଭୌସୁଭୀ ଫଷ୍ା ଆସି ଫା ୂଫଯ
୍ ୁ ଫନ୍ଧ ଫାଡ
ସଫୁ ଭଯାଭତି କଯି ନିଅନ୍ତୁ ।



ରଭୌସୁଭୀ ଆସି ଫା ୂଫଯ
୍ ୁ ଜ ଉରବାକ୍ତା ସଂଘ ରକନାର ଫନ୍ଧ ଭଯାଭତି, ଘାସ ନିଯାକଯଣ ଓ ଉଠା ଜରସଚନ ଏଣ୍ଟଯ
ଜରସଚନ ନା ଫନ୍ଧ ଭଯାଭତି କଯି ନିଅନ୍ତୁ ।



ସଫୁ ପ୍ରକାଯ କୂଅକୁ ସପା ସୁତୁଯା କଯି ତା ଭଧ୍ୟଯୁ ଙ୍କ ଉଦ୍ଧାଯ କଯନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ୱାଯା ଅଧ ିକ ଜ ଅଭ ରହାଇ ାଯି ଫ ଓ ଜଯ
ଗୁଣଫତ୍ତା ଫୃ ଦ୍ଧି ାଇଫ ।



ରଭୌସୁଭୀ ଆସି ଫା ୂଫଯ
୍ ୁ ସଫୁ ଜ ନିଷ୍କାସନ ନାଯୁ ଘାସ ଓ ଙ୍କ ଉଦ୍ଧାଯ କଯି ନିଅନ୍ତୁ, ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଜ ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷଭତା
କଭି ଫ ନାହି ଁ।

୪. ପ୍ରକ୍ଷତ୍ର େସ୍ତୁ ତି


ଧାନ ଓ ଚିନାଫାଦାଭକୁ ଅଭ କଯି ଓଦା ନ ରହଫା ସ୍ଥାନରଯ ଯଖନ୍ତୁ । କୃଷି ଫଜ୍ୟଫେୁ କୁ ଫିରଯୁ ସଂଗ୍ରହ କଯନ୍ତୁ ଓ ଗୁହାଯୁ
ନିଗତ
୍ ଫଜ୍ୟଫେୁ କୁ କରମ୍ପାଷ୍ଟ ଖତ କିମ୍ବା ଜିଆ ଖତ ପ୍ରେୁ ତିରଯ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ ।



ନଡା କିମ୍ବା ଘାସକୁ ଫିରରଯ ଜାନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଏହା ଭୃତ୍ତିକାଯ ଉଫ୍ଯତା ହ୍ରାସ କଯି ଫା ସହିତ ଆଦ୍ରତାକୁ ଭଧ୍ୟ କଭ କଯି ଥାଏ ଓ
ଫାମୁଭଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଦୂ ଷିତ କଯି ଥାଏ ।



ଅଧ ିକ ଫଷ୍ାଜ ସଂଯକ୍ଷଣ ାଇ ଁ ଖଯାଦିନିଆ ହ କଯନ୍ତୁ ଓ ଜଭି ସଭତିକଯଣ କଯନ୍ତୁ । ଜଭି ଯ ଫନ୍ଧ ଫାଡ ଭଯାଭତି କଯନ୍ତୁ ।
ରଗାଫଯ ଖତ ଜଭି ରଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ଓ ବର ବାରଫ ଭି ଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଢିରଯ ଥ ିଫା ଅମ୍ିୟ
ି ଜଭି ରଯ ଚୂ ନ ରହକ୍ଟଯ ି ଛା ୨ ଯୁ ୫ କ୍ଵିଣ୍ଟାର ହିସାଫରଯ କିମ୍ବା କାଗଜ କଯୁ ନିଗତ
୍ ଫଜ୍ୟଫେୁ ରହକ୍ଟଯ
ି ଛା ୨ ଟନ ହିସାଫରଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।



ସଫୁ ଜ ସାଯ ାଇ ଁ ଧନିଚା କିମ୍ବା ସନରହମ୍ପକୁ ଏକଯ ି ଛା ୧୦ କିରରାଗ୍ରାଭ ଫିହନ ହିସାଫରଯ ଜୁନ ଭାସ ୧୦ ତାଯି ଖ ୂଫଯ
୍ ୁ
ଜଭି ରଯ ଫୁ ଣି ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଯୁଆ ଧାନ ାଇ ଁ ତିରଘଯା ପ୍ରେୁ ତି କଯନ୍ତୁ । ପ ଓ ଅନୟାନୟ ଗଛ ାଇ ଁ ଗାତ ରଖାନ୍ତୁ । ହିସାଫ ଭୁତାଫକ ରଗାଫଯ ଖତ ଓ
ଭୂସାଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।



ଫଜ୍ୟଜକୁ ପସରରଯ ଜରସଚନ ାଇ ଁ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଏହାକୁ ଫିରଶାଧନ କଯି ଫା ାଇ ଁ ୪ - ୫ ଗ୍ରାଭ ବ୍ିଚ
ି ିଙ୍ଗ
ାଉଡଯ ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ରି ଟଯ ାଣି ହିସାଫରଯ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ଓ ଏହାକୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟନ୍ତ ଯହିଫାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ତା ରଯ
ରସହି ଜକୁ ଜରସଚନ ାଇ ଁ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ ।

୫. ଫସ େବନ୍ଧନ


ଉନ୍ନତ ଭାନଯ ଫିହନ ସଂଗ୍ରହ କଯନ୍ତୁ ଓ ଖାରୁ ଆ ଜଭି ରଯ ରଭୌସୁଭୀ ଫଷ୍ା ଆସି ଫା ୂଫଯ
୍ ୁ ଧାନକୁ ଖଯୁଡି ଫୁ ଣା କଯନ୍ତୁ ।



ରଭୌସୁଭୀ ଫଷ୍ା ରଯ ବରବାରଫ ରକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରେୁ ତି କଯି ଯୁଆ ଧାନ ାଇ ଁ ତିରଘଯା ପ୍ରେୁ ତ କଯନ୍ତୁ ।



ଢି ଜଭି ରଯ ଅଣ ଧାନ ପସର ମଥା ଭକା, ଝୁ ଡଙ୍ଗ, ଡାରି ଜାତୀୟ ପସର (ହଯଡ, ଫିଯି), ଭାଣ୍ଡିଆ, ଚିନାଫାଦାଭ, ଯାଶି,
ଯାଇସଫିନ, ଜଡା, ରଫାଇତି କଖାଯୁ ଓ କନ୍ଦଭୂ ପ୍ରବୃତି ଚାଷ କଯନ୍ତୁ ।



ଭୂ ସଢା ରଯାଗଯୁ ନିଯି ଫା ପସରକୁ ଯକ୍ଷା କଯି ଫା ାଇ ଁ ରଭଟାରାକସି ର ଓ ଭାରଙ୍କାରଜଫ ଭି ଶ୍ରଣକୁ ସି ଞ୍ଚନ କଯନ୍ତୁ । ଫନ
ଦାଉଯୁ କଦୀ ଗଛକୁ ଯକ୍ଷା କଯି ଫା ାଇ ଁ ଫାଉଶଁ କିମ୍ବା ଗଛ ଡା ଦ୍ୱାଯା ରଢଯା ଫାନ୍ଧନ୍ତୁ ।

୬. ମାଛ ଚାଷ ପାଇ ଁ ଉପପ୍ରେଶନାମା


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



ମଦି ଫାହାଯ ଖାଦୟ ରାଖଯୀରଯ କାଇ ାଯୁ ନାହାନ୍ତି, ରତରଫ ୧୫ ଦିନକୁ ଥରଯ ରରଖାଏ ଁ କଞ୍ଚା ରଗାଫଯ ଓ ଚୂ ନ କାଇଫା
ଦ୍ୱାଯା ରାଖଯୀରଯ ଭାଛ ଖାଦୟ ପ୍ଳାଙ୍କଟନ ସୃଷ୍ଟି ହୁ ଏ ଓ ଭାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ ।



ରାଖଯୀରଯ ଜ ଗୁଣଫତ୍ତା ଠିକ ଯଖ ିଫା ାଇ ଁ ଅଧ ିକ ମାଆଁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହି ଁ ଏଫଂ ଅଧ ିକ ଖାଦୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଅଧ ିକ ସାଯ
କିମ୍ବା ଔଷଧ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଏହା ଦ୍ୱାଯା ଭାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଫୃ ଦ୍ଧି ାଇଫ ।



ଭାଛ ଚାଷୀ ଭାରନ ଏକାରଫର ସଫୁ ଭାଛ ନ ଧଯି ନିଜ ଅଞ୍ଚରଯ ଫଜାଯ ଚାହିଦା ହିସାଫରଯ କଭ କଭ ଧଯି ଫଜାଯକୁ
ଛାଡିରର ଅଧ ିକ ଅଥ୍ ରଯାଜଗାଯ କଯି ାଯି ରଫ ।



ଅଭକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଫା ାଇ ଁ କଭ ଭାଛ ଖାଦୟ ରାଖଯୀରଯ କାନ୍ତୁ । ନିଜ ଅଞ୍ଚରଯ ଭି ୁ ଥ ିଫା ଧାନ ଚଷୁ, ଫାଦାଭ ି ଡିଆ ଓ
ରସାଯି ଷ ି ଡିଆକୁ ଫୟଫହାଯ କଯି ଚାଷୀ ବାଇ ନିରଜ ଭାଛ ଖାଦୟ ପ୍ରେୁ ତ କଯି ାଯି ରଫ ।



ରାଖଯୀରଯ ାଣି ଯି ଫତ୍ତ୍ନ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଉଯୁ ାଣି କାଇଫାଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯନ୍ତୁ । ଅମ୍ିଜାନ ରମାଗାଣ ାଇ ଁ
ଏଇରଯଟଯ ମନ୍ତ୍ର ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ । ନିଶ୍ଚିତ ଯୂର ଖଚ୍ଚ୍ କଭ ରହଫ ।

୭. ପଙ୍ଗପାଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ


ମଦି ଙ୍ଗା ଦ ଓଡିଶାରଯ ପ୍ରରଫଶ କଯନ୍ତି, ତାରହରର ରସଭାନଙ୍କୁ ଫାଜା ଫରଜଇ, ଟିଣ ି ଟି କିମ୍ବା ଫଡ ଶବ୍ଦ କଯି
ରସଭାନଙ୍କୁ ଫିରଯୁ ଫିଦା କଯାମାଇାଯି ଫ । ଙ୍ଗା ରାକକୁ ସଂଗ୍ରହ କଯି କିରଯାସି ନରଯ କାଇ କିମ୍ବା ଖାରି ଭାଯି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ
ଗାତ ରଖାି ରାତି ଦିଅନ୍ତୁ ।

 ନିମ୍ବ ଭଞ୍ଜି ରତର ୫ ପ୍ରତିଶତ ହିସାଫରଯ ସିଞ୍ଚନ କରର ଙ୍ଗା ଫଂଶ ନାଶ ରହାଇଥାଏ ।
ନିମ୍ବ ନିଭିତ କୀଟନାଶକ ୩୦୦ ି ିଏଭ (ppm) ହିସାଫରଯ ପ୍ରରୟାଗ କରର ଭଧ୍ୟ ରସଭାନଙ୍କ ଭୃତୁୟ ଘଟିଥାଏ ।

