ବା.କୃ.ଅନୁ ..- ବାଯତୀୟ ଜ ଯି ଚାନା ପ୍ରତିଷ୍ାଠ ନ, ବୂଫନନଶ୍ଵଯ
COVID-19 ସଂକ୍ରଭଣ ଯି ନପ୍ରକ୍ଷୀନଯ କୃଷକ ଭାନଙ୍କ ାଇ ଁନନବମ୍ବଯ-୨୦୨୧ ଭାସଯ କୃଷି ଉନଦଶନାଭା
୧ . ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯକ୍ଷା ମତ୍ନ
 କୃଷି କାମ୍ୟ କଯୁଥ ିଫା ସଭୟରଯ ଫିରରଯ ଥ ିଫା ସଭସ୍ତ କୃଷକ ବାଇବଉଣୀ ଭାନଙ୍କ ବି ତରଯ ଅତି କଭରଯ ୨ ଭି ଟଯ ସାଭାଜିକ
ଦୂ ଯତ୍ଵ ଯଖ ିଫା ନିତୟାନ୍ତ ଜଯୁଯୀ ।
 କୃଷି କାମ୍ୟ କଯି ଫା ସଭୟରଯ ଭାସ୍କ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ । ମଦି ଆଣ N 95 ଭାସ୍କ ଫୟଫହାଯ କଯୁଛନ୍ତି, ରଗାଟିଏ ି ନ୍ଧନ୍ତୁ । ମଦି
କଡା ଭାସ୍କ ଫୟଫହାଯ କଯୁଛନ୍ତି, ତାରହରର ୨ଟି ଭାସ୍କ ଦ୍ଵାଯା ଭୁହ ଁଓ ନାକକୁ ବର ବାରଫ ରଘାଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଭାସ୍କ ଗୁଡିକୁ ସପା
ଓ ଫିର ାଧ ିତ କଯି ୁନଫ୍ାଯ ଫୟଫହାଯ କଯି ାଯି ରଫ ।
 ଫୟଫହାଯ ୂଫଯ
୍ ୁ , ଫୟଫହାଯ ସଭୟରଯ ଏଫଂ ରଯ ସଭସ୍ତ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାତି ଗୁଡିକୁ ୩ ପ୍ରତି ତ ବ୍ିଚ
ି ିଙ୍ଗ ାଉଡଯ ଦ୍ରଫଣରଯ
୩୦ ଭି ନିଟ ଯଖ ି ଫିର ାଧନ କଯି ଫା ଦଯକାଯ ।
 କୃଷି କାମ୍ୟ କଯି ଫା ରଫର ତଥା ଖାଦୟ ଖାଇଫା ୂଫଯ
୍ ୁ ଏଫଂ ରଯ ନିଜଯ ସ୍ବଚ୍ଛତା ାନ ମଥା ଭଝିରଯ ଭଝିରଯ ହାତଠୁ କହୁ ଣି
ମ୍ୟନ୍ତ, ାଦ ତଥା ଭୁହକୁଁ ସାଫୁ ନରଯ ରଧାଇ ସପା କଯି ଫା ଦଯକାଯ।
 ଆଖ ି, ଭୁହ ଁଏଫଂ ନାକକୁ ଅଯି ଷ୍କାଯ ହାତରଯ ଛୁଅନ୍ତୁ ନାହି ।ଁ
 ଘରଯ ହଞ୍ଚିଫା ରଯ ଯି ଫାଯଯ ସଦସୟ ଭାନଙ୍କ ସହିତ ଭି ାଭି ା କଯି ଫା ୂଫଯ
୍ ୁ ସାଫୁ ନରଯ ଯି ଷ୍କାଯ ରହଫା ଜଯୁଯୀ ।
 ଚାଷୀବାଇ ଖାଦୟ ଖାଇଫା ସଭୟରଯ ସାଭାଜିକ ଦୂ ଯତ୍ଵ ଫଜାୟ ଯଖ ିଫା ଉଚିତ । ନିଜ ନିଜ ଖାଦୟ ାନୀୟ ଅନୟ ଭାନଙ୍କ ସହିତ
ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ ।
 ଜିନିଷ ଫିକ୍ରି ସଭୟରଯ ସାଭାଜିକ ଦୂ ଯତ୍ଵକୁ ଭାନନ୍ତୁ ।
 ମଥା ସମ୍ଭଫ ଫାହାରଯ ଚପ୍ରଚ କଯି ଫା ସୀଭି ତ ଯଖ ି ଘରଯ ନିଯାଦରଯ ଯହିଫା ଉଚିତ ।
 କୃଷି ଓ  ୁ ଜାତ ଦ୍ରଫୟ ଫିକ୍ରି ାଇ ଁ ନିକଟସ୍ଥ ହାଟ/ଫଜାଯ ସହିତ ଜାତୀୟ କୃଷି ଫଜାଯଯ (e-NAM) ସହାୟତା ରନଇ ାଯି ରଫ ।
 ‘ଆରଯାଗୟ ରସତୁ ’ ଆ ଭାଧ୍ୟଭରଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖଫଯ ଉରଯ ନଜଯ ଯଖନ୍ତୁ ।
 ସଭରସ୍ତ ଆରଯାଗୟରସତୁ କିମ୍ବା www.cowin.gov.in ରାଟ୍ାରରଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯି ଟୀକା ରନଇମି ଫା ଉଚିତ ।

୨. ଜଫାୟୁ ସମ୍ପକିତ ସୂଚନା
 ବାଯତୀୟ ାଣିାଗ ଫିବାଗ ଦ୍ଵାଯା ଜାଯି କଯାମାଉଥ ିଫା ଫଷ୍ା ଆଗଭନ ସୂଚନା ଓ ଅନୟାନୟ ାଗ ଫିଫଯଣୀ ଟିବ,ି ରଯଡିଓ ଏଫଂ
ଖଫଯ କାଗଜ ଭାଧ୍ୟଭଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଯନ୍ତୁ ଓ ତଦନୁ ସାରଯ କୃଷିକାମ୍ୟ କଯନ୍ତୁ ।

୩. ଜନସଚନ ପ୍ରଣାୀଯ ବି ତ୍ତିବୂଭିଯ ଫିକାଶ ତଥା ଯକ୍ଷଣାନଫକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉନଦଶ


ଯଫି ଋତୁ ରଯ ଜଯ ସଦୁ ରମାଗ ାଇ ଁ ଫନୟା ରମାଗ ଁୁ ନଷ୍ଟ ରହାଇ ମାଇଥ ିଫା ଭୃତ୍ତିକା ତଥା ଜ ସଂଯକ୍ଷଣ ଉତ୍ସ
ଗୁଡିକୁ ତୁ ଯନ୍ତ ଭଯାଭତି କଯି ନିଅନ୍ତୁ ।

୪. ନକ୍ଷତ୍ର ଯି ଚାନା


ଅଧ ିକ ଦିନ ଧଯି

ଖ
ୁ ିରା ାଗ ରାଗି ଯହିରର, ଧାନ ଫିରରଯ ଧାନଯ ପୁ ର ତଥା ରଥାଡ ଫାହାଯି ଫା ସଭୟରଯ, ରକନାର

ଆଧାଯି ତ ଚାଷ ଜଭି ଗୁଡିକ ାଖରଯ ଥ ିଫା ସହାୟକକାଯୀ ରାଖଯୀଯୁ ଜ ରନଇ ୨ ଯୁ ୩ ରସଣ୍ଟି ଭିଟଯ ଉଚ୍ଚତାଯ ଜରସଚନ
କଯାନ୍ତୁ ।



ଧାନ ାଚିଫା ସଭୟରଯ କିଆଯୀଯୁ ଜ ନିଷ୍କାସନ କଯି ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଧାନ ଅଭ ରଯ ଭୃତ୍ତିକା ଆଦ୍ରତାକୁ ଉରମାଗ କଯି ଜିରଯା ଟିର ସି ଡଡ୍ରିର କିମ୍ବା ହାି ସି ଡଯ ଫୟଫହାଯ କଯି ଯଫି
ପସର ଫୁ ଣନ୍ତୁ ।



ଧାନ ନଡାକୁ ଯଫି ଋତୁ ରଯ ଅଣଜରସଚିତ ଜଭି ରଯ ଭରଚ ବାରଫ ଫୟଫହାଯ କରର ଭୃତ୍ତିକାଯ ଆଦ୍ରତା ସଂଯକ୍ଷଣ,
ଘାସ ଦଭନ ଓ ଭୃତ୍ତିକାଯ ଉତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହାଇାଯି ଫ ।



ଅଣ ଧାନ ରକ୍ଷତଯୁ ଅଧ ିକ ଫଷ୍ାଜ ନିଷ୍କାସନ କଯି ଫା ାଇ ଁ ନାୀ ଭାଧ୍ୟଭରଯ ଅଫ ୟକ ଭୁତାଫକ ଜ ନିଷ୍କାସନ କଯି
ରାଖଯୀ ଗୁଡିକରଯ ସ॰ଯକ୍ଷଣ କଯନ୍ତୁ ।



ଧାନ ନଡାକୁ ଜଭି ରଯ ଜାନ୍ତୁ ନାହି, ଁ କାଯଣ ଜଭି ରଯ ନଡା ଜାଇରର ଭୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଖଯା ରହଫା ସହିତ ଫାୟୁ ଭଣ୍ଡ
ପ୍ରଦୂ ଷିତ ରହାଇଥାଏ ।

୫. ପସର ଯି ଚାନା
ଧାନ


ଧାନ ପସରକୁ ଗୁଣ୍ଡି ରାକ (GLH, BPH, WBPH ଆଦି) ଯ ପ୍ରାଦୁ ବା୍ ଫଯୁ ଭୁକ୍ତ ଯଖ ିଫାକୁ ରହରର , ଧାନ ଫିରରଯ ଠିଆ
ରହାଇଥ ିଫା ାଣିକୁ ନିଷ୍କାସି ତ କଯି ଫା ସହିତ ୩ ଯୁ ୪ ଧାଡିଯ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡିକୁ ାଖକୁ ଆଣି ଗଛ ଭୂରଯ ମ୍ୟାପ୍ତ ଯି ଭାଣଯ
ସୂମୟ୍ କିଯଣ କାଇଫାକୁ ଡିଫ।



ଧାନ ାଚିଫା ଅଫସ୍ଥା ସଭୟରଯ ଅଧ ିକ ଫଷ୍ା ରହରର – ମ୍ୟାପ୍ତ ଯି ଭାଣଯ ଜ ନିଷ୍କାସନ ଫୟଫସ୍ଥା କଯି ଅଧ ିକ ଜକୁ
ନିଷ୍କାସି ତ ଫୟଫସ୍ଥା କଯି ଫା ଦଯକାଯ ।



ମଦି ଧାନ ାଚିଫା ରଯ ଫିରଯୁ ଜ ନିଷ୍କାସନ ସମ୍ଭଫ ନ ହୁ ଏ , ତା ରହରର ଧାନ ଗଛଯ ରକଣ୍ଡା ସହିତ ଉଯି ବାଗକୁ
ରକଫ ଅଭ କଯନ୍ତୁ ।



ନୂ ଆ କଯି ଅଭ ରହଇଥ ିଫା ଧାନକୁ ଗଦା କଯି ଯଖନ୍ତୁ ନାହି।ଁ ବଣ୍ଡାଯ କଯି ଫା ୂଫଯ
୍ ୁ ଅଭ ଧାନକୁ ବର ବାଫରଯ ଖ
ୁ ାନ୍ତୁ
ରମଯି ତାଯ ଆଦ୍ରତା ତକଡା ୧୪ ବାଗ କିମ୍ବା ତାଠାଯୁ କଭି ମିଫ । ଫିହନ ାଇ ଁ ଭଞ୍ଜି ଯ ଆଦ୍ରତା ତକଡା ୧୨ ବାଗଯୁ କଭ
ଯହିଫା ଆଫ ୟକ ।



ଧାନ ାଚିଗରର ତୁ ଯନ୍ତ ଅଭ କଯି ଫା ଦ୍ଵାଯା ଫାତୟା ଫଷ୍ା ଜନିତ ଦୁ ଫିାକଯୁ ପସର ସୁଯକ୍ଷି ତ ରହାଇଥାଏ ।
ନସାଯି ଷ



ଜଭି ରଯ ଆଦ୍ରତା ଥ ିଫା ରଫର ନରବମ୍ବଯ ଭାସ ପ୍ରଥଭାର୍ଦ୍୍ରଯ ରସାଯି ଷ ଫୁ ଣା ସାଯି ଦିଅନ୍ତୁ । ଫଷ୍ା ଆଧାଯି ତ ତଥା ଜ ରସଚିତ
ରସାଯି ଷ ଚାଷ ାଇ ଁ ରହକ୍ଟଯ ି ଛା ମଥାକ୍ରରଭ ୨୦ ରକଜି ଏଫଂ ୪୦ ରକଜି ସରପଯ ସାଯ ମଫକ୍ଷାଯଜନ, ପସପଯସ ଓ ଟାସ
ସାଯ ସହିତ ପ୍ରରୟାଗ କଯି ଫା ଦଯକାଯ । ପରଯ ଅଧ ିକ ଅଭ ରହଫ ଏଫଂ ରତର ଭାତ୍ରା ଭଧ୍ୟ ଫଢିଫ ।
ଡାରି ଜାତୀୟ ଶସୟ



ଯଫି ଋତୁ ରଯ ଫିବିନ୍ନ ଡାରି ଜାତୀୟ ପସର ମଥା ଚଣା, ଭସୁଯ, ଭଟଯ, ଯାଜଭା,ରଖସାଯୀ, ରକାଥ, ଭୁଗ, ଫିଯି ଇତୟାଦିଯ ଚାଷ
ାଇ ଁ ଏହା ରହଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସଭୟ ।
ନିଯି ଫା



ୀତଦିନିଆ ନିଯି ଫା ମଥା ଫନ୍ଧାରକାଫି, ପୁ ରରକାଫି, ଟଭାରଟା, ଫିନ, ଭୂା, ଧନିଆ, ାଙ୍ଗ ପ୍ରବୃତି ଚାଷ ାଇ ଁ ଏହା ରହଉଛି
ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସଭୟ ।

୬. ଶୁ ାନ ଏଫଂ ଭତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ


ଭି ଶ୍ରତ
ି ଭତ୍ସୟ ଚାଷ କିମ୍ବା କଭ ଘନତ୍ଵ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚାଷରଯ ଜ ଯି ଫତ୍ତ୍ନ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁକିମ୍ବା କଭ କଯନ୍ତୁ ।



ଭଝିରଯ ଭଝିରଯ ରାଖଯୀ/ ଗାଡିଆରଯ ଜଯ ଗୁଣଫତ୍ତା ଯକ୍ଷା ାଇ ଁ ଚୂ ନ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।



ଭତ୍ସୟ ଚାଷରଯ ଅତୟଧ ିକ ଖାଦୟ, ରଗାଫଯ କିମ୍ବା ଔଷଧ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ ।



ରକାବି ଡ ଓ କାତ୍ତି କ ଭାସକୁ ନଜଯରଯ ଯଖ ି କଭ ଶ୍ରଭି କ ଫୟଫହାଯ କଯି ଫିବିନ୍ନ ଅନ୍ତଯାରଯ ଭାଛ ଧଯି ରର ଫିକ୍ରିଫଟା ସଭସୟା
ଯହିଫ ନାହି ଁ।



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



 ୁ ଯହୁ ଥ ିଫା ଗୃହ ଗୁଡିକୁ ଫାହାଯ ଟଯୁ ଭ ଯ
ୁ ୀ ଫୟଫହାଯ ସହିତ ସପା ଯଖ ି ଏଫଂ ଚଟାଣରଯ ଚୂ ନ ପ୍ରରୟାଗ କଯି ଭ ା,
ଭାଛି, ଟିଙ୍କ ଆଦିଙ୍କୁ ଦଭନ କଯନ୍ତୁ ।



 ଭ
ୁ ାନଙ୍କୁ ଟିଙ୍କ ଆଦି କୀଟ ଗୁଡିକଯ ପ୍ରାଦୁ ବା୍ ଫଯୁ ଯକ୍ଷା କଯି ଫା ାଇ ଁ ରି ଟଯ ି ଛା ୫୦ ଭି ରିଗ୍ରାଭଯ ସାଇଯ ରଭଥ୍ରୀନ /
ରଡରଟା ରଭଥ୍ରୀନ ଦ୍ରଫଣ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯି ସି ଂଚନ କଯନ୍ତୁ ।



 ଭ
ୁ ାନଙ୍କଯ ଭ ଯୀକ୍ଷା କଯି କୃଭିନା କ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଘାସ ଗୁଡିକଯୁ ସକା କାକଯ ଛାଡିମିଫା ରଯ  ଭ
ୁ ାନଙ୍କୁ ଫାହାରଯ ଚଯି ଫାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ।



ଗୃହାିତ  ଭ
ୁ ାନଙ୍କୁ ନା ତଥା ଗଡିଆଯ ଅଯି ଷ୍କାଯ ାଣି ି ଇଫାଯୁ ଫାଯଣ କଯନ୍ତୁ ।

