
ବା.କୃ.ଅନୁ..- ବାଯତୀୟ ଜ ଯିଚାନା ପ୍ରତଷି୍ଠାନ, ବୂଫନନଶ୍ଵଯ    
 
 

COVID-19 ସଂକ୍ରଭଣ ଯିନପ୍ରକ୍ଷୀନଯ କୃଷକ ଭାନଙ୍କ ାଇ ଁନନବମ୍ବଯ-୨୦୨୧ ଭାସଯ କୃଷି ଉନଦଶନାଭା   

 

୧ . ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯକ୍ଷା ମତ୍ନ  

 

 କୃଷି କାମୟ୍ କଯୁଥଫିା ସଭୟରଯ ଫିରରଯ ଥଫିା ସଭସ୍ତ କୃଷକ ବାଇବଉଣୀ ଭାନଙ୍କ ବିତରଯ ଅତି କଭରଯ ୨ ଭିଟଯ ସାଭାଜିକ 

ଦୂଯତ୍ଵ ଯଖଫିା ନିତୟାନ୍ତ ଜଯୁଯୀ ।   

 କୃଷି କାମୟ୍ କଯିଫା ସଭୟରଯ ଭାସ୍କ ଫୟଫହାଯ କଯନ୍ତୁ । ମଦି ଆଣ N 95  ଭାସ୍କ ଫୟଫହାଯ  କଯୁଛନି୍ତ, ରଗାଟିଏ ିନ୍ଧନ୍ତୁ । ମଦି 

କଡା ଭାସ୍କ ଫୟଫହାଯ  କଯୁଛନି୍ତ, ତାରହରର ୨ଟି ଭାସ୍କ ଦ୍ଵାଯା ଭହୁ ଁଓ ନାକକୁ ବର ବାରଫ ରଘାଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । ଭାସ୍କ ଗଡୁିକୁ ସପା 

ଓ ଫିର ାଧତି କଯି ନୁଫା୍ଯ ଫୟଫହାଯ କଯିାଯିରଫ ।  

 ଫୟଫହାଯ ଫୂଯୁ୍ ,  ଫୟଫହାଯ ସଭୟରଯ ଏଫଂ ରଯ ସଭସ୍ତ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାତି ଗଡୁିକୁ ୩ ପ୍ରତି ତ ବ୍ିଚିିଙ୍ଗ ାଉଡଯ ଦ୍ରଫଣରଯ  

୩୦ ଭିନିଟ ଯଖ ିଫିର ାଧନ କଯିଫା ଦଯକାଯ ।  

 କୃଷି କାମୟ୍ କଯିଫା ରଫର ତଥା ଖାଦୟ ଖାଇଫା ଫୂଯୁ୍ ଏଫଂ ରଯ ନିଜଯ ସ୍ ବଚ୍ଛତା ାନ ମଥା ଭଝିରଯ ଭଝିରଯ ହାତଠୁ କହୁଣ ି

ମୟ୍ନ୍ତ, ାଦ ତଥା ଭହୁକଁୁ ସାଫୁନରଯ ରଧାଇ ସପା କଯିଫା ଦଯକାଯ। 

 ଆଖ,ି ଭହୁ ଁଏଫଂ ନାକକୁ ଅଯିଷ୍କାଯ ହାତରଯ ଛୁଅନ୍ତୁ  ନାହି ଁ।  

 ଘରଯ ହଞ୍ଚଫିା ରଯ ଯିଫାଯଯ ସଦସୟ ଭାନଙ୍କ ସହତି ଭିାଭି ା କଯିଫା ଫୂଯୁ୍ ସାଫୁନରଯ ଯିଷ୍କାଯ ରହଫା ଜଯୁଯୀ  ।  

 ଚାଷୀବାଇ ଖାଦୟ ଖାଇଫା ସଭୟରଯ ସାଭାଜିକ ଦୂଯତ୍ଵ ଫଜାୟ ଯଖଫିା ଉଚିତ । ନିଜ ନିଜ ଖାଦୟ ାନୀୟ ଅନୟ ଭାନଙ୍କ ସହତି 

ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ ।  

 ଜିନିଷ ଫିକ୍ରି ସଭୟରଯ ସାଭାଜିକ ଦୂଯତ୍ଵକୁ ଭାନନ୍ତୁ ।  

 ମଥା ସମ୍ଭଫ ଫାହାରଯ ଚପ୍ରଚ କଯିଫା ସୀଭିତ ଯଖ ିଘରଯ ନିଯାଦରଯ ଯହଫିା ଉଚିତ । 

 କୃଷି ଓ   ୁଜାତ ଦ୍ରଫୟ ଫିକ୍ରି ାଇ ଁନିକଟସ୍ଥ ହାଟ/ଫଜାଯ ସହତି ଜାତୀୟ କୃଷି ଫଜାଯଯ (e-NAM) ସହାୟତା ରନଇ ାଯିରଫ ।  

 ‘ଆରଯାଗୟ ରସତୁ’ ଆ ଭାଧ୍ୟଭରଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖଫଯ ଉରଯ ନଜଯ ଯଖନ୍ତୁ । 

 ସଭରସ୍ତ ଆରଯାଗୟରସତୁ କିମ୍ବା www.cowin.gov.in ରାଟା୍ରରଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯି ଟୀକା ରନଇମିଫା ଉଚିତ । 
  

୨.   ଜଫାୟୁ ସମ୍ପକିତ ସଚୂନା  
 

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

ଖଫଯ କାଗଜ ଭାଧ୍ୟଭଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଯନ୍ତୁ ଓ ତଦନୁସାରଯ କୃଷିକାମୟ୍ କଯନ୍ତୁ । 
 

୩.  ଜନସଚନ ପ୍ରଣାୀଯ ବିତି୍ତବୂଭିଯ ଫକିାଶ ତଥା ଯକ୍ଷଣାନଫକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉନଦଶ 

 ଯଫି ଋତୁରଯ ଜଯ ସଦୁରମାଗ ାଇ ଁଫନୟା ରମାଗ ଁ ୁନଷ୍ଟ ରହାଇ ମାଇଥଫିା ଭତିୃ୍ତକା ତଥା ଜ ସଂଯକ୍ଷଣ ଉତ୍ସ 

ଗଡିୁକୁ ତୁଯନ୍ତ ଭଯାଭତି କଯି ନିଅନ୍ତୁ । 

 

୪.   ନକ୍ଷତ୍ର ଯିଚାନା   
 

 ଅଧକି ଦିନ ଧଯି  ଖୁରିା ାଗ ରାଗି ଯହରିର, ଧାନ ଫିରରଯ ଧାନଯ ପୁର ତଥା ରଥାଡ ଫାହାଯିଫା ସଭୟରଯ, ରକନାର 

ଆଧାଯିତ ଚାଷ ଜଭି ଗଡୁିକ ାଖରଯ ଥଫିା ସହାୟକକାଯୀ ରାଖଯୀଯୁ ଜ ରନଇ ୨ ଯୁ ୩ ରସଣି୍ଟଭିଟଯ ଉଚ୍ଚତାଯ ଜରସଚନ 

କଯାନ୍ତୁ । 

 ଧାନ ାଚିଫା ସଭୟରଯ କିଆଯୀଯୁ ଜ ନିଷ୍କାସନ କଯି ଦିଅନ୍ତୁ ।  

 ଧାନ ଅଭ ରଯ ଭତିୃ୍ତକା ଆଦ୍ରତାକୁ ଉରମାଗ କଯି ଜିରଯା ଟିର ସିଡଡି୍ରର କିମ୍ବା ହାି ସିଡଯ ଫୟଫହାଯ କଯି ଯଫି 

ପସର ଫୁଣନ୍ତୁ ।  



 ଧାନ ନଡାକୁ ଯଫି ଋତୁରଯ ଅଣଜରସଚିତ ଜଭିରଯ ଭରଚ ବାରଫ ଫୟଫହାଯ କରର ଭତିୃ୍ତକାଯ ଆଦ୍ରତା ସଂଯକ୍ଷଣ , 

ଘାସ ଦଭନ ଓ ଭତିୃ୍ତକାଯ ଉତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହାଇାଯିଫ ।  

  ଅଣ ଧାନ ରକ୍ଷତଯୁ ଅଧକି ଫଷା୍ଜ ନିଷ୍କାସନ କଯିଫା ାଇ ଁନାୀ ଭାଧ୍ୟଭରଯ ଅଫ ୟକ ଭତୁାଫକ ଜ ନିଷ୍କାସନ କଯି 

ରାଖଯୀ ଗଡୁିକରଯ ସ॰ଯକ୍ଷଣ କଯନ୍ତୁ ।  

 ଧାନ ନଡାକୁ ଜଭିରଯ ଜାନ୍ତୁ ନାହି ଁ, କାଯଣ ଜଭିରଯ ନଡା ଜାଇରର ଭତିୃ୍ତକା ସ୍ୱାସ୍ଥୟ ଖଯା ରହଫା ସହତି ଫାୟୁ ଭଣ୍ଡ 

ପ୍ରଦୂଷିତ ରହାଇଥାଏ ।  

 

୫.   ପସର ଯିଚାନା  

        

 ଧାନ  

 ଧାନ ପସରକୁ ଗଣିୁ୍ଡ ରାକ (GLH, BPH, WBPH ଆଦ)ି ଯ ପ୍ରାଦୁବା୍ଫଯୁ ଭକୁ୍ତ ଯଖଫିାକୁ ରହରର , ଧାନ ଫିରରଯ ଠିଆ 

ରହାଇଥଫିା ାଣକିୁ ନିଷ୍କାସିତ କଯିଫା ସହତି ୩ ଯୁ ୪ ଧାଡିଯ ଧାନ ଗଛ ଗଡୁିକୁ ାଖକୁ ଆଣ ିଗଛ ଭୂରଯ ମୟ୍ାପ୍ତ ଯିଭାଣଯ 

ସମୂୟ୍ କିଯଣ କାଇଫାକୁ ଡିଫ।  

 ଧାନ ାଚିଫା ଅଫସ୍ଥା ସଭୟରଯ ଅଧକି ଫଷା୍ ରହରର – ମୟ୍ାପ୍ତ ଯିଭାଣଯ ଜ ନିଷ୍କାସନ ଫୟଫସ୍ଥା କଯି ଅଧକି ଜକୁ 

ନିଷ୍କାସିତ ଫୟଫସ୍ଥା କଯିଫା ଦଯକାଯ ।  

 ମଦି ଧାନ ାଚିଫା ରଯ ଫିରଯୁ ଜ ନିଷ୍କାସନ ସମ୍ଭଫ ନ ହୁଏ, ତା ରହରର ଧାନ ଗଛଯ ରକଣ୍ଡା ସହିତ ଉଯି ବାଗକୁ 

ରକଫ ଅଭ କଯନ୍ତୁ ।  

 ନୂଆ କଯି ଅଭ ରହଇଥଫିା ଧାନକୁ ଗଦା କଯି ଯଖନ୍ତୁ ନାହି।ଁ  ବଣ୍ଡାଯ କଯିଫା ଫୂଯୁ୍ ଅଭ ଧାନକୁ ବର ବାଫରଯ  ଖୁାନ୍ତୁ 

ରମଯି ତାଯ ଆଦ୍ରତା  ତକଡା ୧୪ ବାଗ କିମ୍ବା ତାଠାଯୁ କଭିମିଫ । ଫିହନ ାଇ ଁଭଞି୍ଜଯ ଆଦ୍ରତା  ତକଡା ୧୨ ବାଗଯୁ କଭ 

ଯହଫିା ଆଫ ୟକ ।  

 ଧାନ ାଚିଗରର ତୁଯନ୍ତ ଅଭ କଯିଫା ଦ୍ଵାଯା ଫାତୟା ଫଷା୍ ଜନିତ ଦୁଫିାକଯୁ ପସର ସଯୁକି୍ଷତ ରହାଇଥାଏ ।  

 

ନସାଯିଷ  

 ଜଭିରଯ ଆଦ୍ରତା ଥଫିା ରଫର ନରବମ୍ବଯ ଭାସ ପ୍ରଥଭାର୍ଦ୍ର୍ଯ ରସାଯିଷ ଫୁଣା ସାଯି ଦିଅନ୍ତୁ । ଫଷା୍ ଆଧାଯିତ ତଥା ଜ ରସଚିତ 

ରସାଯିଷ ଚାଷ ାଇ ଁରହକ୍ଟଯ ିଛା ମଥାକ୍ରରଭ ୨୦ ରକଜି ଏଫଂ ୪୦ ରକଜି ସରପଯ ସାଯ ମଫକ୍ଷାଯଜନ, ପସପଯସ ଓ ଟାସ 

ସାଯ ସହତି ପ୍ରରୟାଗ କଯିଫା ଦଯକାଯ । ପରଯ ଅଧକି ଅଭ ରହଫ ଏଫଂ ରତର ଭାତ୍ରା  ଭଧ୍ୟ ଫଢିଫ । 

 

 ଡାରି ଜାତୀୟ ଶସୟ 

 ଯଫି ଋତୁରଯ ଫିବିନ୍ନ ଡାରି ଜାତୀୟ ପସର ମଥା ଚଣା, ଭସଯୁ, ଭଟଯ, ଯାଜଭା,ରଖସାଯୀ, ରକାଥ, ଭଗୁ, ଫିଯି ଇତୟାଦିଯ ଚାଷ 

ାଇ ଁ ଏହା ରହଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସଭୟ ।  

 

ନିଯିଫା  

  ୀତଦିନିଆ ନିଯିଫା ମଥା ଫନ୍ଧାରକାଫି, ପୁରରକାଫି, ଟଭାରଟା, ଫିନ, ଭୂା, ଧନିଆ, ାଙ୍ଗ ପ୍ରବୃତି ଚାଷ ାଇ ଁଏହା ରହଉଛି 

ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସଭୟ ।            

 

 

  



 

୬.  ଶ ୁାନ ଏଫଂ ଭତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ  

 ଭିଶ୍ରତି ଭତ୍ସୟ ଚାଷ କିମ୍ବା କଭ ଘନତ୍ଵ ଚିଙୁ୍ଗଡି ଚାଷରଯ ଜ ଯିଫତ୍ତନ୍ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁକିମ୍ବା କଭ କଯନ୍ତୁ ।  

 ଭଝିରଯ ଭଝିରଯ ରାଖଯୀ/ ଗାଡିଆରଯ ଜଯ ଗଣୁଫତ୍ତା ଯକ୍ଷା ାଇ ଁଚୂନ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ।   

 ଭତ୍ସୟ ଚାଷରଯ ଅତୟଧକି ଖାଦୟ, ରଗାଫଯ କିମ୍ବା ଔଷଧ ପ୍ରରୟାଗ କଯନ୍ତୁ ନାହି ଁ ।  

 ରକାବିଡ ଓ କାତି୍ତକ ଭାସକୁ ନଜଯରଯ ଯଖ ିକଭ ଶ୍ରଭିକ ଫୟଫହାଯ କଯି ଫିବିନ୍ନ ଅନ୍ତଯାରଯ ଭାଛ ଧଯିରର ଫିକ୍ରିଫଟା ସଭସୟା 

ଯହଫି ନାହି ଁ।  

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

   ୁଯହୁଥଫିା ଗହୃ ଗଡୁିକୁ ଫାହାଯ ଟଯୁ ଭ ଯୁୀ ଫୟଫହାଯ ସହତି ସପା ଯଖ ିଏଫଂ ଚଟାଣରଯ ଚୂନ ପ୍ରରୟାଗ କଯି ଭ ା, 

ଭାଛି, ଟିଙ୍କ  ଆଦିଙୁ୍କ ଦଭନ କଯନ୍ତୁ । 

   ଭୁାନଙୁ୍କ ଟିଙ୍କ ଆଦି କୀଟ ଗଡୁିକଯ ପ୍ରାଦୁବା୍ଫଯୁ ଯକ୍ଷା କଯିଫା ାଇ ଁରିଟଯ ିଛା ୫୦ ଭିରିଗ୍ରାଭଯ ସାଇଯ ରଭଥ୍ରୀନ / 

ରଡରଟା ରଭଥ୍ରୀନ ଦ୍ରଫଣ ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯି  ସିଂଚନ କଯନ୍ତୁ ।   

  ଭୁାନଙ୍କଯ ଭ ଯୀକ୍ଷା କଯି କୃଭିନା କ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ ।  

 ଘାସ ଗଡୁିକଯୁ ସକା କାକଯ ଛାଡିମିଫା ରଯ  ଭୁାନଙୁ୍କ ଫାହାରଯ ଚଯିଫାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ।  

 ଗହୃାିତ  ଭୁାନଙୁ୍କ ନା ତଥା ଗଡିଆଯ ଅଯିଷ୍କାଯ ାଣ ିିଇଫାଯୁ ଫାଯଣ କଯନ୍ତୁ ।  

 

 
 

 


