ବା.କୃ.ଅନୁ ..- ବାରତୀୟ ଜଳ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ସଂସ୍ଥାନ, ବୁଫନନଶ୍ବର
COVID-19 ସଂକ୍ରଭଣ ରି ନପ୍ରକ୍ଷୀନର କୃଷକ ଭାନଙ୍କ ାଇ ଁକୃଷି ଉନେଶ ସୂଚନା
୧. ଖରାେିନଆ
ି ପସଲର ଫୃଦ୍ଧି ଓ ଅଧିକ ଅଭଳ ାଇ ଁନିମ୍ଲ
ନ ି ଖତ
ି ଜଳ ରି ଚାଳନା ଓ ନରାଗନାକ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।
(କ) ପୋଟପଯ ଅଧ ିକ ଅଭ ଓ କଭ ଜ ଖଚଚ ୋଇ ଁ ପହକ୍ଟଯ ି ଛୋ ୫-୧୦ ଟନ ଧୋନ ନଡୋ ଜଭି ପଯ ଫିଛୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
(ଖ) ଖଯୋଦିନିଆ ନିଯି ଫୋ ମଥୋ ତଯବୁଜ, କୋକୁଡ,ି ପବଣ୍ଡି, କରଯୋ ପ୍ରବୃତି ପସରକୁ ଜ ଅଭକୋଯୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପଚକ
ଡଯୋଭ, କିମ୍ବୋ ଯଫଯ ଡଯୋଭଯୁ ଜୀଫନ ଯକ୍ଷୋକୋଯୀ / ଅତିଯିକ୍ତ ଜ ପସଚନ ପ୍ରଦୋନ କଯନ୍ତୁ ।
(ଗ) ପବଣ୍ଡି, ଝୁ ଡଙ୍ଗ, ଚିନୋଫୋଦୋଭ, ପ୍ରବୃତି ପସରପଯ 45 ପସଣ୍ଟି ଭିଟଯ ଧୋଡି ଫଯଫଧୋନପଯ ପୟୋଯଡ ପଯୋ ଦ୍ଧତିପଯ
ଚୋଷ କଯି ଜ ପସଚନ ପ୍ରପୟୋଗ କଯନ୍ତୁ । ପସହିଯି ଭକୋ ଚୋଷ ୋଇ ଁ 60 ପସଣ୍ଟି ଭିଟଯ ଧୋଡି ଫଯଫଧୋନପଯ ସି ୟୋଯ
ପ୍ରଣୋୀପଯ ଜ ପସଚନ କଯନ୍ତୁ ।
(ଘ) ଅତଯଧ ିକ ଖଯୋଯୁ ପସରଯ ଅଗ୍ରବୋଗ ପୋଡୋକୁ ଯକ୍ଷୋ କଯି ଫୋ ୋଇ ଁ ଏକ ପ୍ରତିଶତ kcl ଦ୍ରଫଣ ସି ିଂଚନ କଯନ୍ତୁ ।
(ଙ) ଉଇ ଦୋଉଯୁ ପସରକୁ ଯକ୍ଷୋ କଯି ଫୋ ୋଇ ଁ ଇଭି ଡୋପକ୍ଲୋି ଡ , ପଳୋପଯୋୋଯି ପସ ଏଫିଂ ପିପପ୍ରୋନିର ଆଦି କୀଟନୋଶକ
ପ୍ରପୟୋଗ କଯନ୍ତୁ ।
(ଚ) ଫିଜ
ୁ ,ି ଘଡଘଡି ଓ ଅଳ୍ପ ଫଷଚୋଯୁ ଫିବିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲୋଯ ପସରକୁ କୀଟଦୋଉଯୁ ଯକ୍ଷୋ କଯି ଫୋ ୋଇ ଁ କୋଫଚୋଯି ର ୦.୧୫ ପ୍ରତିଶତ
ଓ ଭୋରୋଥ ିଅନ ୦.୧ ପ୍ରତିଶତ ପସରଯ ତ ବୋଗପଯ ସି ିଂଚନ କଯନ୍ତୁ ।
(ଛ) ଯଫି ଧୋନପଯ ଜପସଚନ ଏଯି କଯନ୍ତୁ କି ପମଯି ଧୋନ ୋଚିଫୋ ସଭୟ ବି ନ୍ନ ବି ନ୍ନ ପହଫ ଏଫିଂ ଚୋଷୀକୁ ଧୋନ
କୋଟିଫୋ ୋଇ ଁ ଏକ ସଭୟପଯ ଅଧ ିକ ପରୋକଯ ଆଫଶଯକତୋ ଡିଫ ନୋହି ଁ। ଧୋନ କ୍ଷୀଯ ପଢୋକିରୋ ପଯ ଜଭି ଯୁ
ଅତଯଧ ିକ ୋଣି ନିଷ୍କୋସନ କଯି ଦିଅନ୍ତୁ ।
(ଜ) ଚୋଷୀବୋଇ ଘୋସ ଦଭନ ଓ ଅଧ ିକ ଫଷଚୋ ଜ ସିଂଯକ୍ଷଣ ୋଇ ଁ ଖଯୋଦିନିଆ ହ ଦ୍ଵୋଯୋ ଜଭି ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯନ୍ତୁ ।
(୨) ଭାଛ ଚାଷୀଭାନଙ୍କୁ କୃଷି ଉନେଶ ସୂଚନା
(କ) ଫଜୋଯ ଫନ୍ଦ ପମୋଗ ଁୁ ଭୋଛ ଖୋଦଯ ଉରବ୍ଧ ନ ପହପର, ଚୋଷୀ ବୋଇ ଧୋନଚଷୁ ଓ ଫୋଦୋଭ ି ଡିଆକୁ ଭୋଛ ଖୋଦଯ ଯୂପ
ଫଯଫହୋଯ କଯନ୍ତୁ ।
(ଖ) ମଦି ଫୋହୋଯ ଖୋଦଯ ପୋଖଯୀପଯ କୋଇ ୋଯୁ ନୋହୋନ୍ତି, ପତପଫ ୧୫ ଦିନକୁ ଥପଯ ପରଖୋଏ ଁ କଞ୍ଚୋ ପଗୋଫଯ ଓ ଚୂ ନ
କୋଇଫୋ ଦ୍ଵୋଯୋ ପୋଖଯୀପଯ ଭୋଛ ଖୋଦଯ ପ୍ଳୋଙ୍କଟନ ସୃଷ୍ଟି ହୁ ଏ ଓ ଭୋଛ ଉତ୍ପୋଦନ ଫୃ ଦ୍ଧି ହୁ ଏ ।
(ଗ) ପୋଖଯୀପଯ ଜ ଗୁଣଫତ୍ତୋ ଠିକ ଯଖ ିଫୋ ୋଇ ଁ ଅଧ ିକ ମୋଆଁ ଛୋଡନ୍ତୁ ନୋହି ଁ ଏଫିଂ ଅଧ ିକ ଖୋଦଯ ଦିଅନ୍ତୁ ନୋହି, ଁ ଅଧ ିକ
ସୋଯ ପ୍ରପୟୋଗ କଯନ୍ତୁ ନୋହି ଁଏଫିଂ ଅଧ ିକ ଔଷଧ ପ୍ରପୟୋଗ କଯନ୍ତୁ ନୋହି ଁ। ଏହୋ ଦ୍ଵୋଯୋ ଭୋଛ ଉତ୍ପୋଦନ ଫୃ ଦ୍ଧି ୋଇଫ ।
(୩) ଶୁଧନ ନିଭିତ୍ତ ଜଳ ରି ଚାଳନା ଉନେଶନାଭା
(କ) ଚୋଷୀ ବୋଇ ପସଭୋନଙ୍କ ଶୁଧନକୁ ଶୁଖ ିରୋ ଖୋଦଯ (ନଡୋ ଓ ବୂଷୋ) କୋଟି କଯି ଓ ୋଣିପଯ ଫତୁ ଯୋଇ ଖୋଇଫୋକୁ ଦିଅନ୍ତୁ
। ଖଯୋଦିପନ ଶୁ ଭୋନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁ ଯ ୋଣି ି ଇଫୋକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
(ଖ) ପମଉଭୋପନ
ଁ
ଶୁ ଭୋନଙ୍କଯ ମତ୍ନ ପନଉଛନ୍ତି, ପସଭୋପନ ସଭପସ୍ତ ନିଜଯ ହୋତକୁ ବର ବୋପଫ ସୋଫୁ ନ କିମ୍ବୋ ଜୀଫୋଣୁ
ନୋଶକପଯ ଧୁଅନ୍ତୁ ଓ ଭୁହପଯ
ଁ ଭୋସ୍କ ଫଯଫହୋଯ କଯନ୍ତୁ ।
(ଗ) ପଗୋୋ ଭୋପନ କ୍ଷୀଯଯୁ ଅଧ ିକ ଦିନ ଯହିୋଯୁଥ ିଫୋ ଦୋଥଚ ମଥୋ ଘି ଅ ଓ ଖୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯନ୍ତୁ ।
(ଘ) ଫନ୍ଦ ଯ ପ୍ରବୋଫପଯ ପଗୋଷ୍ଠୀ ପଗୋଚୋଯଣ ଫନ୍ଦ ଥ ିଫୋଯୁ ପଗୋୋକ ଭୋପନ ନିଜ ଅଞ୍ଚପଯ ଭି ୁଥ ିଫୋ ନଡୋ, ବୂଷୋ ଓ
ଖୋଇଫୋ ପତର ି ଡିଆ ପ୍ରବୃତି ପଗୋଖୋଦଯ ଯୂପ ଫଯଫହୋଯ କଯି ଫୋ ଉଚିତ ।

