
COVID-19 ସଂକ୍ରମଣ ରିପ୍ରେକ୍ଷୀପ୍ରର କୃଷକ ମାନଙ୍କ ାଇଁ କୃଷି ଉପ୍ରେଶନାମା 

୧. ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଯତ୍ନ  

 ଵଫୁ ପ୍ରକାଯ କୃି କାମ୍ୟ ଵମ୍ପାଦନ ଵଭୟୄଯ ୧ଯୁ ୨ ଭିଟଯ ଵାଭାଜକି ଦୂଯତ୍ଵ  ଫଜାୟ ଯଖିଫା ଅନଫ୍ିାଜୟ  

 କୃି କାମ୍ୟ ଵଭୟୄଯ ଭଶଁୁୄଯ ଭାସ୍କ ଫୟଫଶାଯ କଯନୁ୍ତ । ଓଢଣୀ , ଗାଭଛୁା , ଟାୄେର ଓ ଅନୟ ୄକୌଣଵ ି
କଡାୄଯ ନାକ ଓ ଭଶଁୁକୁ ୄଘାଡାଇ ଦଅିନୁ୍ତ । ଭାସ୍କ କୁ ଥୄଯ ଫୟଫଶାଯ ୄଯ ଵାଫୁନୄଯ ୄଧାଇ ୁଣି 
ଫୟଫଶାଯ କଯିାଯିୄ ଫ । 

 କୃି ମନ୍ତ୍ରାତ ିଗୁଡକି ଫୟଫଶାଯ ୂଫ୍ଯୁ ଓ ୄଯ ୩ ପ୍ରତଳିତ ଫିିଚଙି୍ଗ ାଉଡଯ ଦ୍ରଫଣୄଯ ଫିୄ ଳାଧନ କଯନୁ୍ତ ।  

 କୃି ମନ୍ତ୍ରାତ ିଗୁଡକି ଫୟଫଶାଯ ୄଯ ଟାଣ ଖଯାୄଯ ଯଖିୄର ଜୀଫାଣୁ ଭକୁ୍ତ ୄଶାଇାଯଫି ।  

 ଶାତକୁ ବର ବାୄଫ ଵାଫୁନୄଯ ଧୁଅନୁ୍ତ ଓ ଆଙୁ୍ଗିୄ ଯ ନାକ ଓ ଭଶଁୁକୁ ସ୍ପଳ୍ କଯନୁ୍ତ ନାଶିଁ ।  

 ଫାଶାଯୁ ଘଯକୁ ୄପଯରିା ୄଫୄ , ିନ୍ଧଥିିଫା ୄାାକ ତ୍ର ଘଯ ଫାଶାୄଯ ଯଖିଫା ଉଚତି । ଶାତ ଵାଫୁନ କଭିବା 
ଫିୄ ଳାଧକୄଯ  ନୄଧାଇ ଘୄଯ ଅନୟାନୟ ଜନିି ସ୍ପଳ୍ କଯଫିା ଅନୁଚତି ।  

 ୄଭାଫାଇର ୄପାନୄଯ “ଆୄଯାଗୟ ୄଵତୁ” ଡାଉନୄରାଡ କଯନୁ୍ତ , ମଦ୍ୱାଯା ଆଣ କୄଯାନା ଵମ୍ପକତି ଫବିିନ୍ନ 
ଵୂଚନା ଭାଗଣାୄଯ ାଇ ାଯିୄ ଫ । 

 କାଭ ଫୟତୀତ ଫାଶାୄଯ ଫୁରାନୁ୍ତ ନାଶିଁ । ଘଯ ବିତୄଯ ଯଶଫିା ନଯିାଦ।  

 ଵଭୄେ ନଜି ନଜି ଖାଦୟ ଓ ଜ ଅରଗା ଆଣିଫା ଆଫଳୟକ । ଖାଇଫା ଵଭୟୄଯ ଦୂଯ ଦୂଯୄଯ ଫଵନୁ୍ତ ଓ 
ଖାଦୟ ଭିଳକିଯ ିଖାଆନୁ୍ତ ନାଶିଁ । 

 ଫରିୄଯ କାଭ କଯଫିା ଵଭୟୄଯ ଚାୀ ବାଇ/ ବଉଣୀ ଭାୄନ ଭଣୁ୍ଡୄଯ ୄଟାି କଭିବା ଗାଭଛୁା ଫାନ୍ଧିୄ ର , 
ଅଂଳୁଘାତ ଜନତି ଦୁଘ୍ଟଣାଯୁ ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଯକ୍ଷା ାଇୄଫ ।  

୨. ଜଲ ରିଚାଲନା ସମବନ୍ଧୀୟ ଉପ୍ରେଶନାମା  

 ଖଯାଦନିଆି ଶ କଯନୁ୍ତ, ଜଭି ଵଭତକିଯଣ କଯନୁ୍ତ ଓ ଜଭିଯ ଚାଯିୄଟ ଶଡି ଫା ଶୁଡା ଦଅିନୁ୍ତ ।  
 ଫଜ୍ୟ ଜକୁ ପଵରୄଯ ଜ ୄଵଚନ ାଇଁ ଫୟଫଶାଯ କଯନୁ୍ତ ନାଶିଁ । ଏଶାକୁ ଫିୄ ଳାଧନ କଯଫିା ାଇଁ ୪-୫ 

ଗ୍ରାଭ ଫିିଚଂି ାଉଡଯ ପ୍ରତ ି୧୦୦୦ ରିଟଯ ାଣି ଶଵିାଫୄଯ ଜୄଯ ପ୍ରୄୟାଗ କଯନୁ୍ତ ଓ ଏଶାକୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା 
ମ୍ୟନ୍ତ ଯଶଫିାକୁ ଦଅିନୁ୍ତ । ତାୄଯ ତାକୁ ଜ ୄଵଚନ ାଇଁ ଫୟଫଶାଯ କଯନୁ୍ତ ।  

 ଫ୍ାଜ ଵଂଯକ୍ଷଣ ାଇଁ  କୃକ ବାଇ ଜଭିଯ ଫନ୍ଧ ଫାଡକୁ ଭଯାଭତ ିକଯନୁ୍ତ । ନୂଆ ୄାଖଯୀ ୄଖାନୁ୍ତ ଏଫଂ 
ୁଯୁଣା ୄାଖଯୀଯ ଙ୍କ ଉଦ୍ଧାଯ କଯଫିା ଵଶତି ରାଇନଙି୍ଗ କଯନୁ୍ତ ।  



 ୄାଖଯୀ ଶୁଡାକୁ ଭଯାଭତ ିକଯନୁ୍ତ ଓ ତାକୁ ଵପା ଯଖନୁ୍ତ । ଶୁଡାୄଯ ରଗାମାଇଥିଫା ଉଦୟାନ ପଵରକୁ ୄଜୈଫକି 
ଖତ/ଵାଯ ପ୍ରୄୟାଗ କଯନୁ୍ତ । ୄକନାରଯ ଫନ୍ଧ ଭଯାଭତ ିକଯନୁ୍ତ । ୄକନାରଯୁ ୄାଖଯୀକୁ ଫନିା ଅଚୟୄଯ 
ାଣି ଆଵଫିା ାଇଁ ଜୄଵଚନ ନାକୁ ଭଯାଭତ ିକଯନୁ୍ତ ।  

 ଵଫୁ ପ୍ରକାଯ କୂଅକୁ ଵପା ଵୁତଯା କଯ ିତାଯ ଙ୍କ ଉଦ୍ଧାଯ କଯନୁ୍ତ । ମାଶା ଦ୍ୱାଯା ଅଧିକ ଜ ଅଭ ୄଶାଇ 
ାଯଫି ଓ ଜଯ ଗୁଣଫତ୍ତା ଫୃଦ୍ଧ ିାଇାଯଫି ।  

(କ) ପ୍ରକ୍ଷତ୍ର କୃଷି/ ପ୍ରକ୍ଷତ୍ର ପସ  

 ଆଖ ୁଚାୄଯ ଆଖ ୁୄଛଦା କଭିବା ଅନୟାନୟ ଳୁଖିରା ୄଜୈଫକି ଦାଥ୍ ଦ୍ୱାଯା ଭରଚଙି୍ଗ (ଦୁଇ ଧାଡ ିପଵର 
ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ଭାଟକୁି ୄମାଡାଇଫା) କଯନୁ୍ତ । ୄଗାୄଟ ୄଗାୄଟ ଵଆିଯ ଛାଡି , ଵଆିଯ ପ୍ରଣାୀୄଯ ଜ ୄଵଚନ 
କଯନୁ୍ତ । 

 ଉଈ ଦାଉଯୁ ପଵରକୁ ଯକ୍ଷା କଯଫିା ାଇଁ ଇଭିଡାୄଳାିଡ , ୄଳାୄଯାାଇଯପିଵ ଏଫଂ ପିୄପ୍ରାନରି ଆଦ ି
କୀଟନାଳକ ପ୍ରୄୟାଗ କଯନୁ୍ତ । 

 ଦାନା ଧଯଫିା ୄଯ, ଧାନ ଜଭିଯୁ ଅତୟଧିକ ଜ ନଷି୍କାଵନ କଯ ିଦଅିନୁ୍ତ । 
 ଵଫୁଜ ଵାଯ ାଇଁ , ୄଭ ଭାଵ ୄଳ ଵପ୍ତାଶୄଯ ୄଗାଫଯ ଖତ କଭିବା କୄମ୍ପାଷ୍ଟ ଖତ ଜଭିୄଯ ୄପ୍ରାୄୟାଗ କଯ ି

ଵାଯଫିା ୄଯ, ଜଭିୄଯ ଧଣିଚା ଭଞି୍ଜ ଫୁଣନୁ୍ତ। 

(ଖ) ନିରିଫା ଓ ପଲ ଚାଷ  

କ) ୄାଟ ପଵର ୄଯ ୄଶକଟଯ ିଛା ୫ –୧୦ ଟନ ଧାନନଡା ଦ୍ୱାଯା ଭରଚଙି୍ଗ କଯନୁ୍ତ ଏଫଂି କଫକ ଳୁଖା 
ୄଯାଗ(fungal wilt) ଦଭନ ାଇଁ ୧.୫ ଭିରିଭିଟଯ କାଯ ୄଫଣ୍ଡାଜଭି କୀଟ ନାଳକକୁ ୧ ରିଟଯ ାଣି ୄଯ 
ଭିଳାଇ ଵଞି୍ଚନ କଯନୁ୍ତ ।  

ଖ) ଖଯାଦନିଆି ନିଯଫିା ମଥା ତଯବୁଜ, କାକୁଡ,ି ୄବଣି୍ଡ, କରଯା ପ୍ରବୃତ ି ପଵରକୁ ଜ ଅଭକାଯୀ ପ୍ରକଳ୍ପ , 
ୄଚକ ଡୟାଭ, କଭିବା ଯଫଯ ଡୟାଭଯୁ ଜୀଫନ ଯକ୍ଷାକାଯୀ / ଅତଯିକି୍ତ ଜ ୄଵଚନ ପ୍ରଦାନ କଯନୁ୍ତ ।  

ଗ) ଫାଇଗଣ ପଵର ୄଯ ପ ଓ କାଣ୍ଡଫନି୍ଧା ୄାକ ଦଭନ ାଇଁ କାଯଟା ଶାଇ ୄରାୄଳାଯାଇଡ ( Cartap 
hydrochloride) ୄଶକଟଯ ିଛା ୨୫ କିୄରା ଶଵିାଫୄଯ ଜଭିୄଯ ପ୍ରୄୟାଗ କଯନୁ୍ତ । 

 ଘ) ଝୁଡଙ୍ଗ ୄଯ ାଉଁଵଆି ୄଯାଗ ( Rust disease) ଯ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ାଇଏଁକ ରିଟଯ ାଣି ୄଯ ୨ ଗ୍ରାଭ 
ୄଳାୄଯାଭିଥାନର (Chloromenthanol) କଭିବା ୨ ଗ୍ରାଭ ଅକ୍ସ ି କାଫ୍କଵନି(Oxycarboxin) 
ପ୍ରୄୟାଗ କଯନୁ୍ତ ।  



ଙ) ୄଚଯଯ ଗଣ୍ଠ ି ଵଂକ୍ରଭିତ(Root knot infected) ିଜୁ ିଗଛ ାଇଁ ଭୂ ଚାଯ ିାଖ ୄଯ ଭା କଯ ି
ଟ୍ରାଇୄକାଡଭ୍ା ଶାଯଜଥିନଭ କଭିବା ଟ୍ରାଇ ୄକାଡଭ୍ା ବିଯଡି,ି ଗଛ ିଛା ୨୫ – ୩୦ ଗ୍ରାଭ , ନଭିବ ିଡଆି ଗଛ 
ିଛା ୨୫୦ – ୫୦୦ ଗ୍ରାଭ କଭିବା କାଫ୍ପୁଯାନ ଗଛ ିଛା ୫୦ ଗ୍ରାଭ ପ୍ରୄୟାଗ କଯନୁ୍ତ ।  

ଚ) ନଡଆି ଗଛ ଭୂୄଯ ଜ ଵଞ୍ଚୟ ାଇଁ ଗଛ ଭୂ ଚାଯିାଖୄଯ ୧.୮ ଭିଟଯ ଫୟାଵାଦ୍ଧ୍ୄଯ ନଡଆି ତ୍ର (୧୫ 
ୄଗାଟା) କଭିବା ଅନୟାନୟ ୄଜୈଫକି ଦାଥ୍ ଦ୍ୱାଯା ୄଭାଟା ଆେଯଣ କଭିବା ଭରଚ ଫଛିାଇ ଦଅିନୁ୍ତ ।  

ଛ) ଚାୀଭା ୄନ ଖଯାଦନିଆି ନିଯଫିାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଯ ି ୄତାନୁ୍ତ, ମାଶା ଦ୍ୱାଯା ନିଯଫିା ଦଯ ଭଧ୍ୟ ଠକି 
ଭିଫି ଓ ୄଵଗୁଡକୁି ଅଫକି୍ରି ନଷ୍ଟଯୁ ଯକ୍ଷା କଯ ିୄଶଫ ।  

ଜ) ଵଶଯଯ ଫଜ୍ୟଜ ଦ୍ୱାଯା ନିଯଫିାୄଯ ଜୄଵଚନ କଯଫିା ଅନୁଚତି୍ ଏଫଂ ନିଯଫିା ଗୁଡକୁି ଫଜ୍ୟଜୄଯ 
ଵପା ଵୁତୁଯା କଯଫିା କଭିବା ୄଧାଇଫା ଅନୁଚତି୍ । 

୩. ମାଛ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ାଇଁ କୃଷି ଉପ୍ରେଶନାମା  

 ଫଜାଯ ଫନ୍ଦ ୄମାଗୁଁ ଭାଛ ଖାଦୟ ଉରବ୍ଧ ନ ୄଶୄର , ଚାୀ ବାଇ ଧାନ ଚୁ ଓ ଫାଦାଭ ିଡଆିକୁ ଭାଛ ଖାଦୟ 
ଯୂୄ ଫୟଫଶାଯ କଯନୁ୍ତ ।  

 ମଦ ିଫାଶାଯ ଖାଦୟ ୄାଖଯୀୄଯ କାଇ ାଯୁନାଶାନ୍ତି , ୄତୄଫ ୧୫ ଦନିକୁ ଥୄଯ ୄରଖାଏ କଞ୍ଚା ୄଗାଫଯ ଓ 
ଚୂନ କାଇଫା ଦ୍ୱାଯା ୄାଖଯୀୄଯ ଭାଛ ଖାଦୟ ିାଙ୍କଟନ ଵଷିୃ୍ଟ ଶୁଏ ଓ ଭାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଫୃଦ୍ଧ ିଶୁଏ ।  

 ୄାଖଯୀୄଯ ଜ ଗୁଣଫତା ଠକି ଯଖିଫା ାଇଁ ଅଧକ ଜାଆଁ ଛାଡନୁ୍ତ ନାଶିଁ ଏଫଂ ଅଧିକ ଖାଦୟ ଦଅିନୁ୍ତ ନାଶିଁ । 
ଅଧିକ ଵାଯ କଭିବା ଅଧିକ ଔଧ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରୄୟାଗ କଯନୁ୍ତ ନାଶିଁ । ଏଶା ଦ୍ୱାଯା ଭାଛ ଉତ୍ପାଦନ ଫୃଦ୍ଧ ିାଇଫ ।  

 ଭାଛ ଚାୀ ଭାୄନ ଏକାୄଫୄ ଵଫୁ ଭାଛ ନ ଧଯ ିନଜି ଅଞ୍ଚୄଯ ଫଜାଯ ଚାଶଦିା ଶଵିାଫୄଯ କଭ କଭ ଧଯ ି
ଫଜାଯକୁ ଛାଡିୄ ର, ଅଧିକ ଅଥ୍ ୄଯାଜଗାଯ କଯିାଯିୄ ଫ ।  

 ଅଭକୁ ଘଞୁ୍ଚାଇଫା ାଇଁ କଭ ଭାଛ ଖାଦୟ ୄାଖଯୀୄଯ କାନୁ୍ତ । ନଜି ଅଞ୍ଚୄଯ ଭିୁ ଥିଫା ଧାନ ଚୁ , 
ଫାଦାଭ ିଡଆି ଓ ୄଵାଯି ିଡଆିକୁ ଫୟଫଶାଯ କଯ ିଚାୀବାଇ ନିୄ ଜ ଭାଛ ଖାଦୟ ପ୍ରେୁତ କଯ ିାଯିୄ ଫ ।  

 ୄାଖଯୀୄଯ ାଣି ଯଫିତ୍୍ତନ କଯନୁ୍ତ ନାଶିଁ । ଉଯୁ ାଣି କାଇଫାଯ ଫୟଫସ୍ଥା କଯନୁ୍ତ । ଅଭଳଜାନ ୄମାଗାଣ 
ାଇଁ ଏଇୄଯଟଯ ମନ୍ତ୍ର ଫୟଫଶାଯ କଯନୁ୍ତ । ନଶିି୍ଚତ ଯୂୄ ଖର୍ଚ୍୍ କଭ ୄଶଫ ।  

 

 

 



୪. ଶୁଧନ ନମିିତ୍ତ ଜଲ ରିଚାଲନା ଉପ୍ରେଶନାମା 

କ) ଚାୀ ବାଇ ୄଵଭାନଙ୍କ ଳୁଧନକୁ ଳୁଖିରା ଖାଦୟ (ନଡା ଓ ବୂା) କାଟ ିକଯ ିଓ ାଣିୄଯ ଫତୁଯାଇ ଖାଇଫାକୁ 
ଦଅିନୁ୍ତ। ଖଯାଦିୄ ନ ଳୁ ଭାନଙୁ୍କ ପ୍ରଚୁଯ ାଣି ିଇଫାକୁ ଦଅିନୁ୍ତ ।  

ଖ) ୄମଉଁଭାୄନ ଳୁ ଭାନଙ୍କଯ ମତ୍ନ ୄନଉଛନ୍ତ,ି ୄଵଭାୄନ ଵଭୄେ ନଜିଯ ଶାତକୁ ବର ବା ୄଲ ଵାଫୁନ କଭିବା 
ଜୀଫାଣୁନାଳକୄଯ ଧୁଅନୁ୍ତ ଓ ଭଶଁୁୄଯ ଭାସ୍କ ଫୟଫଶାଯ କଯନୁ୍ତ ।  

ଗ) ୄଗାା ଭାୄନ କ୍ଷୀଯଯୁ ଅଧିକ ଦନି ଯଶିାଯୁଥିଫା ଦାଥ୍ ମଥା ଘିଅ ଓ ଖଆୁ ପ୍ରେୁତ କଯନୁ୍ତ । 
ଘ) ଫନ୍ଦ ଯ ପ୍ରବାଫୄଯ ୄଗାଷ୍ଠୀ ୄଗାଚାଯଣ ଫନ୍ଦ ଥିଫାଯୁ ୄଗାାକ ଭାୄନ ନଜି ଅଞ୍ଚୄଯ ଭିୁଥିଫା ନଡା, ବୂା 

ଓ ଖାଇଫା ୄତର ିଡଆି ପ୍ରବୃତକୁି ୄଗାଖାଦୟ ଯୂୄ ଫୟଫଶାଯ କଯଫିା ଉଚତି୍ । 

୫. କୃଷକମାନଙ୍କ ାଇଁ ସାଧାରଣ ଉପ୍ରେଶାଫଲୀ  

କ) ୄଭୌଵୁଭୀ ଆଵଫିା ୂଫ୍ଯୁ ଜ ଉୄବାକ୍ତା ଵଂଘ, ୄକନାର ଭଯାଭ ତ ି ଓ ଉଠା ଜ ୄଵଚନ ଏଣ୍ଟଯ 
ଭଯାଭତ ିକଯାଇ ୄନଫା ଉଚତି୍ । 

ଖ) ଚାୀ ଭାୄନ କୃି ଵଭଫାୟ ଵଭିତ ିଜଯଆିୄଯ କୃି ାଇଁ ଆଫଳୟକ ଫବିିନ୍ନ ପ୍ରକାଯ ଉାଦାନ କ୍ରୟ କଯନୁ୍ତ ଓ 
ଆଗାଭୀ ଖଯପି ପଵର ାଇଁ ଵଭଫାୟ ଫୟାଙ୍କଯୁ କୃି ଋଣ ନଅିନୁ୍ତ । 


