ଭା.କୃ.ଅନୁ .ପ.- ଭାରତୀୟ ଜଳ ପ୍ରବନ୍ଧନ ସଂସ୍ଥାନ, ଭୁବନନଶ୍ବର
COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ପରି ନପ୍ରକ୍ଷୀନର କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁକୃଷି ଉପନେଶ ସୂଚନା
୧ . ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଉେୟାନକୃଷି ଫସଲ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଧାରଣକ୍ଷମ ଉତ୍ପାେକତା ପାଇ ଁ ନିମ୍ନ
ନ ର ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ପରି ଚାଳନା
ପଦ୍ଧତି ଓ ନରାଗ ନପାକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପାୟ େିଆଗଲା।
(A) ନକ୍ଷତ୍ର କୃଷି/ ନକ୍ଷତ୍ର ଫସଲ
କ) ରବି ଚିନାବାଦାମରର ଦାନା ଭରି ବା ସମୟରର ଏକ ହାଲୁ କା ଜଳ ରସଚନ ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ । ଫସଲ ଅମଳ ର ାଗୟ
ରହବାର ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂବର
ବ ୁ ଜଳ ରସଚନ ବନ୍ଦ କରଲ, ଫସଲ ଶୀଘ୍ର ପାରଚ ।
ଖ) ଅତ୍ୟଧ ିକ ଖରାରୁ ଫସଲର ଅଗ୍ରଭାଗ ରପାଡାକୁ ରକ୍ଷା କରି ବା ପାଇ ଁ ଏକ ପ୍ରତ୍ିଶତ୍ KCl ଦ୍ରବଣ ସି ିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଗ) ଖରା ଦିନିଆ ରାଶି ଫସଲରର ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାରବ ଖୁସାଇ ରଦଇ ଏକର ପି ଛା ୧୫ କିରଲାଗ୍ରାମ ଇଉରି ଆ ପ୍ରରୟାଗ
କରନ୍ତୁ । ତ୍ା ପରର ନମନୀୟ ପଲି ଫାଇବର ପାଇପ ଦ୍ଵାରା ଫସଲର ତ୍ିନି ସପ୍ତାହ ଅବସ୍ଥାରର ୫ ରସଣ୍ଟି ମିଟରର ଏକ
ହାଲୁ କା ଜଳ ରସଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଘ) ଆଖୁ ଚାଷରର ଆଖୁ ରଛଦା କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ଶୁଖ ିଲା ରଜୈବିକ ପଦାର୍ବ ଦ୍ଵାରା ମଲଚିଙ୍ଗ (ଦୁ ଇ ଧାଡି ଫସଲ ମଧ୍ୟରର ର୍ ିବା
ମାଟିକୁ ରଘାଡାଇବା) କରନ୍ତୁ ଏବିଂ ରଗାରଟ ରଗାରଟ ସିଆରକୁ ଛାଡି ସି ଆର ପ୍ରଣାଳୀରର ଜଳ ରସଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଙ) ଉଇ ଦାଉରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରି ବା ପାଇ ଁ ଇମି ଡାର୍ଲାପି ଡ , ରଳାରରାପାରି ଫସ ଏବିଂ ଫିରପ୍ରାନିଲ ଆଦି କୀଟନାଶକ
ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ।
ଚ) ଡାଳୁଅ ଧାନରର ରକସର ଉଡାଇବା ଠାରୁ କ୍ଷୀର ର ାକିବା ପ ୟବ ନ୍ତ ଅବଧ ି ମଧ୍ୟରର ଜଳ ରସଚନ ଦ୍ଵାରା ଜମି ରର ୫
ରସଣ୍ଟି ମିଟର ପାଣି ରଖନ୍ତୁ । ଦାନା ଭରି ି ବା ପରର ଜମି ରୁ ଅତ୍ୟଧ ିକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତୁ ।
ଛ) ଚାଷୀଭାଇ ଘାସ ଦମନ ଓ ଅଧ ିକ ବଷବା ଜଳ ସିଂରକ୍ଷଣ ପାଇ ଁ ଖରାଦିନିଆ ହଳ ଦ୍ଵାରା ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ୍ କରନ୍ତୁ ।
(B) ପନିପରି ବା ଓ ଫଳ ଚାଷ
କ) ରପାଟଳ ଫସଲରର ରହ୍ଟର ପି ଛା ୫–୧୦ ଟନ ଧାନନଡା ଦ୍ଵାରା ମଲଚିଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ଏବିଂ କବକ ଶୁଖା ରରାଗ (fungal
wilt) ଦମନ ପାଇ ଁ ୧.୫ ମି ଲିମିଟର କାରରବଣ୍ଡାଜିମ କୀଟ ନାଶକକୁ ୧ ଲି ଟର ପାଣିରର ମି ଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
ଖ) ଖରାଦିନିଆ ପନିପରି ବା ର୍ା ତ୍ରଭୁଜ, କାକୁଡ,ି ରଭଣ୍ଡି, କଲରା ପ୍ରଭୃତ୍ି ଫସଲକୁ ଜଳ ଅମଳକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ରଚକ
ଡୟାମ, କିମ୍ବା ରବର ଡୟାମରୁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ / ଅତ୍ିରିକ୍ତ ଜଳ ରସଚନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।
ଗ) ବାଇଗଣ ଫସଲରର ଫଳ ଓ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ରପାକ ଦମନ ପାଇ ଁ କାରଟାପ ହାଇରରାରଳାରାଇଡ (Cartap
hydrochloride) ରହ୍ଟର ପି ଛା ୨୫ କିରଲା ହିସାବରର ଜମି ରର ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ।
ଘ) ଝୁ ଡଙ୍ଗରର ପାଉସିଁ ଆ ରରାଗ (Rust disease) ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଁ ଏକ ଲି ଟର ପାଣିରର ୨ ଗ୍ରାମ ରଳାରରାମି ର୍ାନଲ
(Chloromenthanol) କିମ୍ବା ୨ ଗ୍ରାମ ଅକ୍ସି କାବବାକସି ନ(Oxycarboxin) ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ।
ଙ) ରଚର ଗଣ୍ଠି ସିଂକ୍ରମି ତ୍ (Root knot infected) ପି ଜଳ
ୁ ି ଗଛ ପାଇ ଁ ମୂଳ ଚାରି ପାଖରର ମଳା କରି ଟ୍ରାଇରକାଡମବା
ହାରଜିର୍ନମ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇରକାଡମବା ଭି ରିଡି, ଗଛ ପି ଛା ୨୫ – ୩୦ ଗ୍ରାମ, ନିମ୍ବ ପି ଡିଆ ଗଛ ପି ଛା ୨୫୦ – ୫୦୦ ଗ୍ରାମ
କିମ୍ବା କାବବଫୁରାନ ଗଛ ପି ଛା ୫୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ।
ଚ) ନଡିଆ ଗଛ ମୂଳରର ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ପାଇ ଁ ଗଛ ମୂଳ ଚାରି ପାଖରର ୧.୮ ମି ଟର ବୟାସାର୍ଦ୍ବରର ନଡିଆ ପତ୍ର (୧୫ ରଗାଟା)
କିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ରଜୈବିକ ପଦାର୍ବ ଦ୍ଵାରା ରମାଟା ଆସ୍ତରଣ କିମ୍ବା ମଲଚ ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଛ) ଚାଷୀମାରନ ଖରାଦିନିଆ ପନିପରି ବାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ରତ୍ାଳନ୍ତୁ,

ାହା ଦ୍ଵାରା ପନିପରି ବା ଦର ମଧ୍ୟ ଠିକ ମି ଳିବ ଓ

ରସଗୁଡିକୁ ଅବିକ୍ରି ନଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା କରି ରହବ ।
ଜ) ସହରର ବଜବୟଜଳ ଦ୍ଵାରା ପନିପରି ବାରର ଜଳ ରସଚନ କରି ବା ଅନୁ ଚିତ୍ ଏବିଂ ପନିପରି ବା ଗୁଡିକୁ ବଜବୟଜଳରର ସଫା
ସୁତ୍ୁରା କରି ବା କିମ୍ବା ରଧାଇବା ଅନୁ ଚିତ୍ ।

୨. ମାଛ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୃଷି ଉପନେଶ ସୂଚନା
କ) ବଜାର ବନ୍ଦ ର ାଗ ଁୁ ମାଛ ଖାଦୟ ଉପଲବ୍ଧ ନ ରହରଲ, ଚାଷୀ ଭାଇ ଧାନଚଷୁ ଓ ବାଦାମ ପି ଡଆ
ି କୁ ମାଛ ଖାଦୟ ରୂରପ
ବୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ଖ)

ଦି ବାହାର ଖାଦୟ ରପାଖରୀରର ପକାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ରତ୍ରବ ୧୫ ଦିନକୁ ର୍ରର ରଲଖାଏ ଁ କଞ୍ଚା ରଗାବର ଓ ଚୂ ନ
ପକାଇବା ଦ୍ଵାରା ରପାଖରୀରର ମାଛ ଖାଦୟ ପ୍ଳାଙ୍କଟନ ସୃଷ୍ଟି ହୁ ଏ ଓ ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ର୍ଦ୍ି ହୁ ଏ ।

ଗ) ରପାଖରୀରର ଜଳ ଗୁଣବତ୍ତା ଠିକ ରଖ ିବା ପାଇ ଁ ଅଧ ିକ ାଆଳଁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହି ଁ ଏବିଂ ଅଧ ିକ ଖାଦୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହି,ଁ ଅଧ ିକ
ସାର ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁଏବିଂ ଅଧ ିକ ଔଷଧ ପ୍ରରୟାଗ କରନ୍ତୁ ନାହି ଁ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ବୃ ର୍ଦ୍ି ପାଇବ ।

୩. ପଶୁଧନ ନିମିତ୍ତ ଜଳ ପରି ଚାଳନା ଉପନେଶନାମା
କ) ଚାଷୀ ଭାଇ ରସମାନଙ୍କ ପଶୁଧନକୁ ଶୁଖ ିଲା ଖାଦୟ (ନଡା ଓ ଭୂଷା) କାଟି କରି ଓ ପାଣିରର ବତ୍ୁ ରାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଖରାଦିରନ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁ ର ପାଣି ପି ଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଖ) ର ଉମାରନ
ଁ
ପଶୁ ମାନଙ୍କର ତ୍ନ ରନଉଛନ୍ତି, ରସମାରନ ସମରସ୍ତ ନିଜର ହାତ୍କୁ ଭଲ ଭାରବ ସାବୁ ନ କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ
ନାଶକରର ଧୁଅନ୍ତୁ ଓ ମୁହରର
ଁ ମାସ୍କ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ଗ) ରଗାପାଳ ମାରନ କ୍ଷୀରରୁ ଅଧ ିକ ଦିନ ରହିପାରୁର୍ ିବା ପଦାର୍ବ ର୍ା ଘି ଅ ଓ ଖୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ୍ କରନ୍ତୁ ।
ଘ) ବନ୍ଦ ର ପ୍ରଭାବରର ରଗାଷ୍ଠୀ ରଗାଚାରଣ ବନ୍ଦ ର୍ ିବାରୁ ରଗାପାଳକ ମାରନ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରର ମି ଳର୍
ୁ ିବା ନଡା, ଭୂଷା ଓ
ଖାଇବା ରତ୍ଲ ପି ଡିଆ ପ୍ରଭୃତ୍ି ରଗାଖାଦୟ ରୂରପ ବୟବହାର କରି ବା ଉଚିତ୍ ।

୪. କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇ ଁସାଧାରଣ ଉପନେଶାବଳୀ
କ) ରମୌସୁମୀ ଆସି ବା ପୂବର
ବ ୁ ଜଳ ଉପରଭାକ୍ତା ସିଂଘ, ରକନାଲ ମରାମତ୍ି ଓ ଉଠା ଜଳ ରସଚନ ପଏଣ୍ଟର ମରାମତ୍ି
କରାଇ ରନବା ଉଚିତ୍ ।
ଖ) ଚାଷୀ ମାରନ କୃଷି ସମବାୟ ସମି ତ୍ି ଜରି ଆରର କୃଷି ପାଇ ଁ ଆବଶୟକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଗାମୀ
ଖରି ଫ ଫସଲ ପାଇ ଁ ସମବାୟ ବୟାଙ୍କରୁ କୃଷି ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ ।

