േകാവിഡ് - 19 േലാക്ഡൗൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
േകരളത്തിലുള്ള കർഷകർക്കും കാർഷികേമഖലക്കുമുള്ള
മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശങ്ങള�ം ഉപേദശങ്ങള�ം
കർഷകർ
തങ്ങള�െട
കൃഷിയിടത്തിൽ
വിവിധ
കൃഷിപണികളിൽ
ഏർെപ്പടുേമ്പാൾ െകാേറാണ ൈവറസിൻ വ�ാപനം തടയുന്നതിനായി താെഴ
്രപതിപാദിക്കുന്ന മുൻകരുതലുകൾ ൈകെകാള്ളണെമന്ന് നിർേദ്ദശിക്കുന്നു.
•

െതാഴിലാളികൾ
േനരിട്ട�
നടത്തുന്ന
വിളെവടുപ്പ�േപാെലയുള്ള
കാർഷിക ്രപവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടുേമ്പാൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 4-5
അടി വിട്ട് നിൽേക്കണ്ടതാണ്. ഇങ്ങെന, ഓേരാ െതാഴിലാളിക്കുമിടയിൽ
ആവശ�ത്തിനുള്ള അകലം ഉറപ്പാക്കാം.

•

കാർഷിക േജാലികളിൽ ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന എലാ
� വരും മുഖാവരണം
ധരിക്കുകയും, ഇടേവളകളിൽ േസാപ്പ് ഉപേയാഗിച്ച് ൈക കഴുകുകയും
െചയ്യണം.

•

വി്രശമിക്കുേമ്പാഴും,
ഭക്ഷണം
കഴിക്കുേമ്പാഴും
മാ്രതമല�,
സംഭരിക്കുേമ്പാഴും കയറ്റിറക്ക് നടത്തുേമ്പാഴും 3-4 അടി എന്ന സുരക്ഷിത
അകലം പാലിേക്കണ്ടതാണ്.

•

ഒേര ദിവസം തെന്ന കൂടുതൽ ആൾക്കാെര നിേയാഗിക്കാതിരിക്കുവാനായി
്രശദ്ധിക്കുക.

•

നല� ആേരാഗ�ം ഉള്ളവെരയും, േരാഗവാഹകരല� എന്ന് ന�ായമായി
ഉറപ്പ�ള്ളവെരയും മാ്രതം കൃഷി പണിക്കായി നിേയാഗിക്കുക.

•

സാധ�മായിടെത്തലാ
� ം
യ്രന്തവത്കരണം
നടപ്പാക്കുക.
്രപവർത്തിക്കാൻ േവണ്ടി അത�ാവശ�ത്തിനു മാ്രതമുള്ള
നിേയാഗിക്കുക.

•

എലാ
� യന്തങ്ങള�ം ്രപവർത്തനാരംഭത്തിലും, കൃത�മായ ഇടേവളകളിലും
അണുവിമുക്തമാേക്കണ്ടതാണ്. എലാ
� ചരക്കു വാഹനങ്ങള�ം, ചാക്കുകൾ
മുതലായ മറ്റ� പാേക്കജിംഗ് സാമ്രഗികള�ം അണുവിമുക്തമാേക്കണ്ടതാണ്.

•

ഉൽപന്നങ്ങള�െട േശഖരം െചറിയ കൂനകളായി 3-4 അടി അകലത്തിൽ
്രകമീകരിേക്കണ്ടതും, ഓേരാ കുനയും ൈകകാര�ം െചയ്യ�ന്നതിനായി
1-2
ആൾക്കാെര മാ്രതം ചുമതലെപ്പടുത്തി തിരക്ക് ഒഴിവാേക്കണ്ടതുമാണ്.

യ്രന്തങ്ങൾ
ആൾക്കാെര

•

കൃഷിയിടത്തിൽ തെന്ന ഉൽപന്നം സംഭരിക്കാൻ സാഹചര�മുെണ്ടങ്കിൽ
തിരക്കുപിടിച്ച�ള്ള വിപണനം ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്.

•

ഉൽപാദേനാപാധികൾ
വാങ്ങുവാനും
വിപണേക്രന്ദത്തിൽ
േപാകുേമ്പാൾ
മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ�ീകരിേക്കണ്ടതാണ്.

ഉൽപന്നം
വിറ്റഴിക്കുവാനും
ആവശ�മുള്ള
സുരക്ഷാ

സംസ്ഥാന സർക്കാർ മാർഗ്ഗനിർേദ്ദശങ്ങൾ
േലാക്ഡൗൺ നിയ്രന്തണങ്ങളിൽനിന്ന് താെഴ പറയുന്ന ്രപവർത്തനങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കിയതായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജിലാ
�
ഭരണകൂടത്തിന് നിർേദ്ദശം
നൽകിയിരിക്കുന്നു.
1. െതാഴിലാളികള�െട
്രപവർത്തനങ്ങള�ം.

എണ്ണം

കുറച്ച�

െകാണ്ടുള്ള

എലാ
�

കാർഷിക

കർഷക

ഉൽപാദക

സംഘങ്ങള�േടയും

2. മൃഗസംരക്ഷണ ്രപവർത്തനങ്ങൾ
3. കാർഷികയ്രന്ത േസവന േക്രന്ദങ്ങൾ
4.
ഇേക്കാ
േഷാപ്പ�കള�െടയും
്രപവർത്തനങ്ങൾ

5. വിളെവടുപ്പ�ം, ഉൽപന്നങ്ങള�െട സംഭരണവും വിപണനവും

വിളകെള അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉപേദശങ്ങൾ
•

കൃഷിയിടത്തിൽ ശുചിത�ം പാലിക്കുന്നതുവഴി െതങ്ങിെല െകാമ്പൻ
െചലി�യുെട
്രപജനനം
തടഞ്ഞ്
അവെയ
നിയ്രന്തിക്കാവുന്നതാണ്.
കാലവർഷം വരുന്നതിനു മുമ്പായി ഏ്രപിൽ - െമയ് മാസങ്ങളിൽ 250 ്രഗാം
േവപ്പിൻ പിണ്ണാേക്കാ, മേരാട്ടി പിണ്ണാേക്കാ തുല� അളവിൽ മണലുമായി
േചർത്തിളക്കി മണ്ടയുെട ഉൾഭാഗത്തുള്ള 2 - 3 മടലിൻ കവിൾ ഭാഗത്ത് ഇട്ട�
െകാടുേക്കണ്ടതാണ്.
ചാണകകുഴികളിലും, െകാമ്പൻെചലി�യുെട മറ്റ�
്രപജനന
സ്ഥലങ്ങള�ം
െമറ്റാൈറസിയം
ഉപേയാഗിച്ച്
പുഴുക്കെള
നിയ്രന്തിേക്കണ്ടതാണ്.

•

പച്ചക്കറി വിളകളിൽ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന മുഞ്ഞ, ചാഴി, െവള്ളീച്ച,
ഇലേപ്പൻ എന്നിവെയയും, പുഴുക്കെളയും നിയ്രന്തിേക്കണ്ടതാണ്.
• ഇലകള�െട ്രപതലത്തിനു െതാട്ട� മുകളിലായി നീല
സ്ഥാപിച്ച് ഈ കീടങ്ങെള കുടുക്കാവുന്നതാണ്.

/ മഞ്ഞ െകണികൾ

• എലാ
�
ആഴ്ച്ചയും
2%
േവെപ്പണ്ണ
െവള�ത്തുള്ളി
മി്രശിതം
തളിേക്കണ്ടതാണ്. ഇത് ഇലയുെട ഇരുവശങ്ങളിലും വീഴത്തക്കവണ്ണം
തളിച്ച� െകാടുേക്കണ്ടതാണ്.
• രണ്ടാഴ്ച്ചയിെലാരിക്കൽ ലിക്കാനീസീലിയം
െവള്ളത്തിൽ എന്ന േതാതിൽ തളിേക്കണ്ടതാണ്.
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്രഗാം

ഒരു

ലിറ്റർ

• മുഞ്ഞ, െവള്ളിച്ച, തുള്ളൻ എന്നിവയുെട ഉപ്രദവം കൂടുതലാെണങ്കിൽ
ൈതയാെമേതാക്സാം 25 WG, 2 ്രഗാം 10 ലിറ്റർ െവള്ളത്തിൽ എന്ന
േതാതിലും, േപനുകൾെക്കതിരായി സ്ൈപേറാെമസിെഫൻ 240 SC, 0.8 - 1.0
മിലി�,
ഒരു
ലിറ്റർ
െവള്ളത്തിൽ
എന്ന
േതാതിലും
േചർത്ത്
തളിേക്കണ്ടതാണ്.
• പുഴുക്കൾക്ക് എതിെര ്രപതിേരാധകം എന്ന നിലയിൽ ബിേവറിയ 20 ്രഗാം
ഒരു ലിറ്റർ െവള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് തളിക്കുക.
•

ഹരിതേസനയുെട പിന്തുണേയാടുകൂെട യ്രന്തവൽകൃത െനല്� െകായ്ത്ത്
നടത്തുേമ്പാൾ സാമൂഹിക അകലവും, ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച�ള്ള
എലാ
� മാർഗ്ഗ നിർേദ്ദശങ്ങള�ം പാലിേക്കണ്ടതാണ്.

•

െനൽെചടികൾ ചിനപ്പ് െപാട്ട�ന്ന ഘട്ടത്തിൽ, സ�ൂേഡാേമാണാസ് 2.5
കിേലാ ഒരു െഹക്ടറിന് എന്ന കണക്കിൽ 50 കിേലാ ചാണകെപ്പാടിയിൽ
േചർത്ത് െകാടുേക്കണ്ടതാണ്.
െനലി�ൽ കുലവാട്ടം, േപാള അഴുകൽ
േരാഗങ്ങൾക്ക് ്രപതിേരാധകമായി ൈന്രടജൻ (പാക�ജനകം) അടങ്ങിയ
വളങ്ങൾ അധികമായി നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

•

കുരുമുളകിൽ
നടീൽ
വസ്തുക്കൾ
ഒരുക്കാനുള്ള
ഏറ്റവും
നല�
സമയമാണിത്.
നലര
� ീതിയിൽ
പുതയിട്ട് അമിതചൂടിൽ
നിന്നും
വള്ളികെള പരിരക്ഷിേക്കണ്ടതുമാണ്.

