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

COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ପରିନପ୍ରକ୍ଷୀନର କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁକୃଷି ଉପନେଶ ସଚୂନା 

 

୧ .  ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଉେୟାନକୃଷି ଫସଲ ବୃଦି୍ଧ ଓ ଧାରଣକ୍ଷମ ଉତ୍ପାେକତା ପାଇ ଁନମି୍ ନନର ବଭିିନ୍ନ ଜଳ ପରିଚାଳନା 

ପଦ୍ଧତ ିଓ  ନରାଗ ନପାକ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଉପାୟ େଆିଗଲା।  

 

(A)  ନକ୍ଷତ୍ର କୃଷି/ ନକ୍ଷତ୍ର ଫସଲ  

 

କ)  ରବି ଚିନାବାଦାମରର ଦାନା ଭରିବା ସମୟରର ଏକ ହାଲୁକା ଜଳ ରସଚନ ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ । ଫସଲ ଅମଳ ର ାଗୟ 

ରହବାର ଏକ ସପ୍ତାହ ପବୂବରୁ ଜଳ ରସଚନ ବନ୍ଦ କରଲ, ଫସଲ ଶୀଘ୍ର ପାରଚ ।  

ଖ)  ଅତ୍ୟଧକି ଖରାରୁ ଫସଲର ଅଗ୍ରଭାଗ ରପାଡାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇ ଁଏକ ପ୍ରତି୍ଶତ୍ KCl ଦ୍ରବଣ ସିିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।  

ଗ)  ଖରା ଦିନିଆ ରାଶ ିଫସଲରର ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାରବ ଖସୁାଇ ରଦଇ ଏକର ପିଛା ୧୫ କିରଲାଗ୍ରାମ ଇଉରିଆ ପ୍ରରୟାଗ 

କରନ୍ତୁ । ତ୍ା ପରର ନମନୀୟ ପଲିଫାଇବର ପାଇପ ଦ୍ଵାରା ଫସଲର ତି୍ନି ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥାରର ୫ ରସଣି୍ଟମିଟରର ଏକ 

ହାଲୁକା ଜଳ ରସଚନ କରନ୍ତୁ ।  

ଘ)  ଆଖ ୁଚାଷରର ଆଖ ୁରଛଦା କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ଶଖୁଲିା ରଜୈବିକ ପଦାର୍ବ ଦ୍ଵାରା ମଲଚିଙ୍ଗ (ଦୁଇ ଧାଡି ଫସଲ ମଧ୍ୟରର ର୍ବିା 

ମାଟିକୁ ରଘାଡାଇବା) କରନ୍ତୁ ଏବିଂ ରଗାରଟ ରଗାରଟ ସିଆରକୁ ଛାଡି ସିଆର ପ୍ରଣାଳୀରର ଜଳ ରସଚନ କରନ୍ତୁ ।  

ଙ)  ଉଇ ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇ ଁଇମିଡାର୍ଲାପିଡ , ରଳାରରାପାରିଫସ ଏବିଂ ଫିରପ୍ରାନିଲ ଆଦି କୀଟନାଶକ 

ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ।  

ଚ)  ଡାଳୁଅ ଧାନରର ରକସର ଉଡାଇବା ଠାରୁ କ୍ଷୀର ର ାକିବା ପ ବୟନ୍ତ ଅବଧ ିମଧ୍ୟରର ଜଳ ରସଚନ ଦ୍ଵାରା ଜମିରର ୫ 

ରସଣି୍ଟମିଟର ପାଣ ିରଖନ୍ତୁ ।  ଦାନା ଭରି ିବା  ପରର ଜମିରୁ ଅତ୍ୟଧକି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ ।  

ଛ)  ଚାଷୀଭାଇ ଘାସ ଦମନ ଓ ଅଧକି ବଷବା ଜଳ ସିଂରକ୍ଷଣ ପାଇ ଁଖରାଦିନିଆ ହଳ ଦ୍ଵାରା ଜମି ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ କରନ୍ତୁ ।  

 

(B)  ପନପିରିବା ଓ ଫଳ ଚାଷ  

 

କ)  ରପାଟଳ ଫସଲରର ରହ୍ଟର ପିଛା ୫–୧୦ ଟନ ଧାନନଡା ଦ୍ଵାରା ମଲଚିଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ଏବିଂ କବକ ଶଖୁା ରରାଗ (fungal 

wilt) ଦମନ ପାଇ ଁ୧.୫ ମିଲିମିଟର କାରରବଣ୍ଡାଜିମ କୀଟ ନାଶକକୁ  ୧ ଲିଟର ପାଣରିର ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।  

ଖ)  ଖରାଦିନିଆ ପନପିରିବା  ର୍ା ତ୍ରଭୁଜ, କାକୁଡ,ି ରଭଣି୍ଡ, କଲରା ପ୍ରଭୃତି୍ ଫସଲକୁ  ଜଳ ଅମଳକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ରଚକ 

ଡୟାମ, କିମ୍ବା ରବର ଡୟାମରୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ / ଅତି୍ରିକ୍ତ ଜଳ ରସଚନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।  

ଗ)  ବାଇଗଣ ଫସଲରର ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ରପାକ ଦମନ ପାଇ ଁକାରଟାପ ହାଇରରାରଳାରାଇଡ (Cartap 

hydrochloride) ରହ୍ଟର ପିଛା ୨୫ କିରଲା ହସିାବରର ଜମିରର ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ।  

ଘ)  ଝୁଡଙ୍ଗରର ପାଉସିଁଆ ରରାଗ (Rust disease) ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଁଏକ ଲିଟର ପାଣରିର ୨ ଗ୍ରାମ ରଳାରରାମିର୍ାନଲ 

(Chloromenthanol) କିମ୍ବା ୨ ଗ୍ରାମ ଅକ୍ସି କାବବାକସିନ(Oxycarboxin) ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ।  

ଙ)  ରଚର ଗଣ୍ଠ ିସିଂକ୍ରମିତ୍ (Root knot infected) ପିଜଳୁି ଗଛ ପାଇ ଁମଳୂ ଚାରି ପାଖରର ମଳା କରି ଟ୍ରାଇରକାଡମବା 

ହାରଜିର୍ନମ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇରକାଡମବା ଭିରିଡି, ଗଛ ପିଛା ୨୫ – ୩୦ ଗ୍ରାମ, ନିମ୍ବ ପିଡିଆ ଗଛ ପିଛା ୨୫୦ – ୫୦୦ ଗ୍ରାମ 

କିମ୍ବା କାବବଫୁରାନ ଗଛ ପିଛା ୫୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ । 

ଚ)  ନଡିଆ ଗଛ ମଳୂରର ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ପାଇ ଁଗଛ ମଳୂ ଚାରିପାଖରର ୧.୮ ମିଟର ବୟାସାର୍ଦ୍ବରର ନଡଆି ପତ୍ର (୧୫ ରଗାଟା) 

କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ରଜୈବିକ ପଦାର୍ବ ଦ୍ଵାରା ରମାଟା ଆସ୍ତରଣ କିମ୍ବା ମଲଚ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ । 

ଛ)  ଚାଷୀମାରନ ଖରାଦିନିଆ ପନିପରିବାକୁ  ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ରତ୍ାଳନ୍ତୁ,  ାହା ଦ୍ଵାରା ପନିପରିବା ଦର ମଧ୍ୟ ଠିକ ମିଳିବ ଓ 

ରସଗଡୁିକୁ ଅବିକ୍ରି ନଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା କରି ରହବ । 

ଜ)  ସହରର ବଜବୟଜଳ ଦ୍ଵାରା ପନିପରିବାରର ଜଳ ରସଚନ କରିବା ଅନୁଚିତ୍ ଏବିଂ ପନିପରିବା ଗଡୁିକୁ ବଜବୟଜଳରର ସଫା 

ସତୁୁ୍ରା କରିବା କିମ୍ବା ରଧାଇବା ଅନୁଚିତ୍ । 



 

୨.  ମାଛ ଚାଷୀମାନଙୁ୍କ କୃଷି ଉପନେଶ ସଚୂନା  

 

କ)  ବଜାର ବନ୍ଦ ର ାଗ ଁ ୁମାଛ ଖାଦୟ ଉପଲବ୍ଧ ନ ରହରଲ, ଚାଷୀ ଭାଇ ଧାନଚଷ ୁ ଓ ବାଦାମ ପିଡଆିକୁ ମାଛ ଖାଦୟ ରୂରପ   

ବୟବହାର କରନ୍ତୁ ।  

ଖ)    ଦି ବାହାର ଖାଦୟ ରପାଖରୀରର ପକାଇ ପାରୁ ନାହାନି୍ତ, ରତ୍ରବ ୧୫ ଦିନକୁ ର୍ରର ରଲଖାଏ ଁକଞ୍ଚା ରଗାବର ଓ ଚୂନ   

ପକାଇବା ଦ୍ଵାରା ରପାଖରୀରର ମାଛ ଖାଦୟ ପ୍ଳାଙ୍କଟନ ସଷିୃ୍ଟ ହୁଏ ଓ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ବୃରି୍ଦ୍ ହୁଏ ।  

ଗ)   ରପାଖରୀରର ଜଳ ଗଣୁବତ୍ତା ଠିକ ରଖବିା ପାଇ ଁଅଧକି  ାଆଳଁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହି ଁ ଏବିଂ ଅଧକି ଖାଦୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହି ଁ, ଅଧକି 

ସାର ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁଏବିଂ ଅଧକି ଔଷଧ ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ବୃରି୍ଦ୍ ପାଇବ ।  

 

 

୩.  ପଶଧୁନ ନମିିତ୍ତ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଉପନେଶନାମା  

 

କ)  ଚାଷୀ ଭାଇ ରସମାନଙ୍କ ପଶଧୁନକୁ ଶଖୁଲିା ଖାଦୟ  (ନଡା ଓ ଭୂଷା) କାଟି କରି ଓ ପାଣରିର ବତୁ୍ରାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। 

ଖରାଦିରନ ପଶ ୁମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଚୁର ପାଣ ିପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।  

ଖ)  ର ଉମଁାରନ ପଶ ୁମାନଙ୍କର  ତ୍ନ ରନଉଛନି୍ତ, ରସମାରନ ସମରସ୍ତ ନିଜର ହାତ୍କୁ ଭଲ ଭାରବ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଜୀବାଣ ୁ

ନାଶକରର ଧଅୁନ୍ତୁ ଓ ମହୁରଁର ମାସ୍କ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ ।  

ଗ)  ରଗାପାଳ ମାରନ କ୍ଷୀରରୁ ଅଧକି ଦିନ ରହପିାରୁର୍ବିା ପଦାର୍ବ  ର୍ା ଘିଅ ଓ ଖଆୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ୍ କରନ୍ତୁ ।  

ଘ)  ବନ୍ଦ ର ପ୍ରଭାବରର ରଗାଷ୍ ଠୀ ରଗାଚାରଣ ବନ୍ଦ ର୍ବିାରୁ ରଗାପାଳକ  ମାରନ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରର ମିଳରୁ୍ବିା ନଡା, ଭୂଷା ଓ 

ଖାଇବା ରତ୍ଲ ପିଡିଆ ପ୍ରଭୃତି୍ ରଗାଖାଦୟ ରୂରପ ବୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ ।  

 

 

୪.  କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁସାଧାରଣ ଉପନେଶାବଳୀ  

 

କ)  ରମୌସମୁୀ ଆସିବା ପବୂବରୁ ଜଳ ଉପରଭାକ୍ତା ସିଂଘ, ରକନାଲ ମରାମତି୍  ଓ ଉଠା ଜଳ ରସଚନ ପଏଣ୍ଟର ମରାମତି୍ 

କରାଇ ରନବା ଉଚିତ୍ ।  

ଖ)  ଚାଷୀ ମାରନ କଷିୃ ସମବାୟ ସମିତି୍ ଜରିଆରର କଷିୃ ପାଇ ଁଆବଶୟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଗାମୀ 

ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇ ଁସମବାୟ ବୟାଙ୍କରୁ କୃଷି ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ ।  

 

 

 

 


