कृ षि - मौ स म स ल्ला ह से वा बु ले षि न
जारी मिमि : १३ कार्तिक २०७२
अवधी : १३ कार्तिक २०७२ - १९ कार्तिक २०७२
मजल्ला : बााँके
(जारी गर्ने: PPCR/BRCH/AMIS project, MOAD; AERD, NARC and Agro-met Section, DHM)

नेपालगञ्ज एयरपोिट,बााँकेको मौसमी तथयाांक
गत हप्ता ०५ काषतटक २०७२ मा अन्त्य भएको मौसमी अवस्था
मौसमी षववरण

गत हप्ता (२९ असोज २०७२ देषि ०५ काषतटक २०७२ सम्म)

कुल वर्ाा (मि.िी.)
अमधकिि िापक्रि (0सेन्टीग्रेड) को दायरा

०.०
३०.० – ३२.५
१९.० – २१.३
९४.८ – ९९.१
५३.७ – ७४.२
०.७५ – ४.०

न्यूर्निि िापक्रि (0सेन्टीग्रेड) को दायरा
अमधकिि सापेमिक आर्द्ािा (%) को दायरा
न्यूर्निि सापेमिक आर्द्ािा (%) को दायरा
हावाको गमि (मि/से ) को दायरा

उत्तर – दमिण-पुवा

हावाको मदशाको दायरा

०६ काषतटक २०७२ देषि १२ काषतटक २०७२ सम्मको मौसमी षववरण
षदन (२३ अक्िोबर २०१५ – २९ अक्िोबर २०१५)
षववरण

०६ /०७ /०७२

०७/०७/०७२

०.०

०.०

०.०

अषिकतम तापक्रम
(0सेन्तिीग्रेड)

३१.५

३१.३

न्तयूनतम तापक्रम
(0सेन्तिीग्रेड)

१६.३

अषिकतम सापेषिक
आर्द्टता (%)
न्तयूनतम सापेषिक
आर्द्टता (%)

विाट (षम.मी.)

हावाको औसत गषत
(षम/से)
औसत हावाको षदशा

०८/०७/०७२

०९/०७/०७२

१०/०७/०७२

११/०७/०७२

१२/०७/०७२

१९.०

०.४

०.०

२.४

३०.६

३१.०

३२.०

२८.४

२३.७

१६.२

१७.२

१७.५

१६.५

१७.०

१८.६

९८.०

९८.२

९६.२

९६.२

९७.१

९८.१

९२.७

४५.९

४८.९

५५.२

५३.२

४६.०

७२.०

७२.४

१.७५

१.५

१.२५

२.२५

२.२५

३.०

१.५

दमिण-पुवा

उत्तर-पुवा

उत्तर-पुवा

दमिण-पुवा

पुवा

दमिण-पुवा
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उत्तर-पुवा

कृषि-सल्लाह
क. िौसिी मवश्ले र्ण
आगािी हप्ता शमर्नबारसम्ि सािान्यरुपिा बदली रमह किै-किै िमणक हल्का वर्ाा को सम्भावर्ना रहर्ने पूवाा र्नुिार्न
गररएको छ।साथै सापेमिक आर्द्ािा औसििा ७०% भन्दा िामथ रहर्ने छ। न्यूर्निि र अमधकिि िापक्रििा गि हप्ताको
भन्दा केमह किी आए िापमर्न औसि िापक्रि गि हप्ताकै जस्िै रहर्ने सम्भावर्ना छ।
ख. बालीर्नाली
१. धार्न बाली
पािको फेद कुमहर्ने रोग (सीथ रट) को व्यवस्थापर्न
बाला मर्नस्कर्ने बेलािा डाईथेन एम -४५, ३ ग्राि प्रमि मलटर पार्नीको दरले छर्नुा उपयुक्त हु न्छ।
िरुवा रोग (ब्लाष्ट) को व्यवस्थापर्न
वीम़ वा अन्य कुर्नै ट्राइसाइक्ल्याजोल युक्त मवर्ादी १ ग्राि प्रमि मलटर पार्नीिा मिलाई छर्ने वा कासु वी २ एिएल प्रमि मलटर
पार्नीिा मिसाई ७-१० मदर्नको अन्िरालिा २ पटक छर्ने। र्नेक ब्लाष्टको व्यवस्थापर्नको लागी धार्नको बाला मर्नक्लर्नु भन्दा
अगाडी र धार्नको फू ल फुमलसकेपछी िाथी उल्लेमखि मवर्ादी र िारा ा मिलाएर २ पटक छर्नुा पदा छ।
खैरो थोप्ले(व्राउर्न मलफ स्पट) को व्यवस्थापर्न
यो रोग खासगरी िलजल र्नपुगेको अवस्थािा लाग्र्ने हु ाँदा उमिि िारा ािा िलको प्रयोग गर्ने । डाइथेन एम्-४५ (मेन्कोजेव) ३
ग्राि प्रमि मलटर पार्नीिा मिलाई छर्ने । एक कठ्ठा जग्गाको लामग १८-२० मलटर पार्नीको आवश्यकिा पदा छ। िौसि राम्रो
भएको सियिा छर्नुा उपयुक्त हु न्छ ।
डढु वा रोग (व्याक्टेररयल ब्लाइट) को व्यवस्थापर्न
बोटलाई सकभर घाउिोट लाग्र्नबाट विाउर्ने र धार्नको टु प्पा काट् र्ने िलर्नलाई हटाउर्ने जसले गदाा रोगका शाकाणु समजलै
साँग वोट मभरा  पस्र्न सक्दैर्न।एग्रीमासीन-१०० - २ ग्राि प्रमि ३ मलटर पार्नीका दरले मिलाई छर्ने।गाईको िाजा गोवर ५०ग्राि
प्रमि मलटर पार्नीका दरले घोल बर्नाई त्यसलाई छार्नेर छदाा यो रोग केही हद सम्ि मर्नयन्रा ण हु न्छ।
२. िकै बाली
 िकै भााँच्र्नु भन्दा पमहले खेिबारीको फरक फरक ठााँउबाट घोगाको र्निुर्ना संकलर्न गरी वीिको दार्ना छोडाई
खोयासंग जोमडएको भाग (र्नाथ्री) जााँि गदाा कालो रङ्गिा पररणि भएको छ भर्ने िकै भााँच्र्ने उपयुक्त सिय भएको
सम्झी भाच्र्न शुरु गर्नुा पदा छ।
 िकै भण्डारण गर्ने सियिा दार्नािा मिस्यार्नको प्रमिशि बढी भएिा घुर्न, पुिली र ढु सीले समजलै आक्रिण गदा छ
त्यसकारण िकै भण्डारण गर्नुा भन्दा पमहले दार्नाको मिस्यार्न १२ प्रमिशि भन्दा कि गराउर्न िकैलाई ३-४ मदर्न
घाििा राम्ररी सुकाउर्नु पदा छ।
३. गहु ाँ
 गहु ाँ लगाउर्ने उपयुक्त सिय कामिा क िसान्िसम्ि भएकोले अब जग्गाको ियारी गर्नुा उपयुक्त हु न्छ।
 जग्गाको ियारीको बेलािा ४०-५० के. जी. कम्पोष्ट िल िथा ३.० के. जी. यूररया, ३.६ के. जी. मड. ए. पी. र १.४ के.
जी. म्युरेट अफ पोटास प्रमि कठ्ठािा मसंमिि जग्गािा िथा २.२ के. जी. युररया, ३.६ के.जी. मड.ए.पी. र १.१ के.जी
म्युरेट अफ पोटास प्रमि कठ्ठाका दरले अमसंमिि जग्गािा प्रयोग गरी राम्ररी िाटोिा मिलाउर्नु पदा छ ।
 गहु ाँका उन्र्नि जािहरु- मबजय, र्नेपाल 9७1, आमदत्य, गौिि, अच्यूि, रोमहणी, मब.एल ११३५ आमद जािहरु लगाउर्नु
उपयुक्त हु न्छ।
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४. िोरी
 िोरी लगाउर्ने उपयुक्त सिय कामिा क िसान्िसम्ि भएकोले अब जग्गाको ियारी गर्नुा उपयुक्त हु न्छ।
 जग्गाको ियारीको वेलािा ३०-४० के.जी. कम्पोष्ट िल िथा १.६ के.जी. युररया, ३.० के.जी. मड.ए.पी. र १.१ के.जी.
म्युरेट अफ पोटास प्रमि कठ्ठाका दरले जग्गाको अमन्िि ियारीको बेला राम्ररी िाटोिा मिलाउर्नु पदा छ।
 िोरीका उन्र्नि जािहरु- िोरङ्घ िोरी-२, मप्रिी, उन्र्नमि, प्रगमि र मवकास जािहरु लगाउर्नु उपयुक्त हु न्छ।
 िोरीको बीउको उपिार गर्ने- बीउबाट लाग्र्ने/सर्ने अ्टरनेररया थोप्ले रोगको लामग मेन्कोजेव ३ ग्राि प्रमि के. जी.
बीउको दरले उपिार गरर छर्नुा उपयुक्त हु न्छ।
५. अरहर \बदाि(िुम्फली)
 बोट ओईलाउर्ने रोगको रोकथािको लामग २ ग्राि वेभिभिन वा डेरोसाल (कार्बेन्डाभजम) प्रमि मलटर पार्नीिा घोलेर
अरहरको बोट मभज्र्ने गरर छकार्नु उपयुक्त हु न्छ।
बदािको मटक्का (थोप्ले) रोगको व्यवस्थापर्न
हेक्जाकोर्नाजोल २ मि.मल प्रिी मलटर पार्नीिा मिलाई ७-१० मदर्नको फरकिा २-३पटक िौसि राम्रो भएको वेलािा छर्नुा
पदा छ।अथवा, कारवेन्डामजि १ ग्राि र िेन्कोजेव २ ग्राि प्रमि मलटर पार्नीिा मिसाई ७-१० मदर्नको फरकिा २-३ पटक
छर्नुा पदा छ।
िुसुरो
 िुसुरो लगाउर्न जग्गाको ियारीको वेलािा ३०-४० के.जी. कम्पोष्ट िल िथा ५०० ग्राि युररया, १.५ के.जी.
मड.ए.पी. र १.१ के.जी. म्युरेट अफ पोटास प्रमि कठ्ठाका दरले िाटोिा राम्ररी मिलाउर्नु पदा छ।
 िुसुरोका उन्र्नि जािहरु-खजुरा-१, खजुरा िुसुरो-२ मसन्दूर, मसमम्रक, मशमशर, मशिल आमद जािहरु लगाउर्नु
उपयुक्त हु न्छ।
६. फलफू ल बाली
 केरा खेिी गर्नुा भएका कृर्कहरुले केराको घारीिा प्रशस्ि कोथाहरु आउर्ने भएकोले िाउबोट साँग २ वटा कोथा
िारा  रहर्ने गरर बााँकी कोथाहरु हटाउर्नु पछा ।कोथा हटाउर्न केराको घारीको कोथा फेदैदेमख उखेल्र्नु पछा ।
 जीवाणुको संक्रिणबाट कागिीको पाि, डाठ र फलको बामहरी भागिा सार्ना सार्ना सेिा थोप्लाहरुको आकार
बढ् दै गई खैरो रं गका खमटरा जस्िा थोप्ला हरु दे मखन्छर्न् यस्िो संक्रिणलाई क्यांकर भमर्नन्छ। कागिी बगैंिािा
क्यांकर रोगको व्यवस्थापर्नको लामग जीवाणुको संक्रिणबाट ग्रस्ि सबै हााँगा, पािहरु हटाई िरििेलको प्रयोग
गरी जलाइ मदर्ने गर्नुापछा । बााँकी बोटलाई कपर अभक्लसक्ललोराईड ३ ग्राि र कासु वी (कासुगामाइभसन) १ ग्राि
मवर्ादी १० मल. पार्नीिा मिसाई १५ मदर्नको फरकिा छर्नुा उपयुक्त हु न्छ।
िरकारी बालीहरु
 सुख्खा िौसि भएकोले गोलभें डा, खुसाा र्नी, भेंडे खुसाा र्नी, भण्टा आमद िरकारी वाली ओइलाउर्ने, फू ल झर्ने, फल
र्नलाग्र्ने वा कि लाग्र्ने सिस्या आएिा बामपपकरण न्यूर्न गर्ना को लामग मग्रर्न मिराकल ३ एि एल प्रमि मलटर
पार्नीिा घोली छर्नुा पदा छ।





काउली, बन्दा जस्िा िरकारीका जािहरु रोप्र्ने उपयुक्त सिय हो।
ब्याड राख्र्ने जग्गाको िाटोको उपिार गर्नुा परे िा र्बेभििीन ६ ग्राि प्रमि मलटर पार्नीिा मिसाई बीउ राख्र्नु ३-४ मदर्न
अगाडी छकादा उपयुक्त हु न्छ ।
र्नसा री राख्दा १ मवत्ता (१५-२० से.िी.) अग्लो व्याड बर्नाई ४ अाँगुलको फरकिा लाइर्न कोरे र पािलो गरी बीउ राख्र्ने
र हल्का िाटोले पुरेपछी छापो राख्र्नु उपयुक्त हु न्छ ।
अगौटे जािका काउली, बन्दा लगाएको ४५-५० मदर्न भईसकेको भएिा ७-१० ग्राि यूररया (१िम्िा) प्रत्येक बोटको
वररपरर घेरा बर्नाई राखी पुर्ना ुपदा छ।यसरी दोश्रो टपड्रे स गररसकेपमछ मसाँिाइ गर्नुापदा छ।
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काउली, बन्दा, ब्रोकाउली, सररसके पमछ फेद काट् र्ने मकराको प्रकोप बढ् र्ने भएको कारणले क्लोरोपाइररफस २०%
ई.सी १ एि. एल. प्रमि मलटर पार्नीिा घोली मबरुवाको फेद-फेदिा छर्नुा पदा छ।



भण्टाको डााँठ िथा फलको गबारो व्यवस्थापर्नको लागी गवारोको कारण ओईलाएको िुन्टा, पाि िथा फल मटमप
करीव १ फुट गमहरो खाडलिा पुर्ने वा जलाउर्ने । क्ललोरानट्राभनभलप्रोल (कोराजेन) १८.५ इ.मस. ०.२ मि.मल. प्रमि
मलटर पार्नीिा मिसाई बोट मभज्र्ने गरी छर्ने ।
महउाँ दे िरकारी बालीको र्नसा री ब्याडिा बेर्नाा उमम्रर्न थालेको भए छापो हटाउर्नु होला ।यो अवस्थािा फेद काट् र्ने कीरा
र बेर्नाा कुमहर्ने रोग लाग्र्न सक्र्ने भएकोले र्नसा री ब्याडको मर्नयमिि मर्नररिण गर्नुाहोला ।फेद काट् र्ने कीरा र बेर्नाा
कुमहर्ने रोगको व्यवस्थापर्न गर्ना क्ललोरोपाईरीफोस १६% को ०.५ मि.मल. र कार्बोनडाइभजम (र्बेभिभिन) ५०% डब्लु.
भप. को १ ग्राि प्रमि मलटर पार्नीिा घोली स्प्रेयर बाट र्नसा री ब्याड मभज्र्ने गरी छर्नुा पदा छ ।
खुसाा र्नीको फल लामगसकेको अवस्थािा पाि िथा फलिा लाग्र्ने थोप्ले रोग (सकाास्पोरा र एन्राक्लनोज रोग)
लाग्र्न सक्र्ने हु र्नाले र्बेभिभिन ५०% डब्लु. भप. को २ ग्राि प्रमि मलटर पार्नीिा घोली पाि िथा फल मभज्र्ने गरी छर्ने ।
िरकारी बालीिा (गोलभेडा, खुसाा र्नी, भण्टा आमद) जरा कुमहर्ने रोगले मवरुवा िदा छ। यसको व्यवस्थापर्नको लामग
कावानडाइभजम ५०% डब्लु. भप. (र्बेभिभिन) २ ग्राि प्रमि मलटर पार्नीिा घोलेर मवरूवाको पुरै भाग र जरा सम्ि पुग्र्ने
गरी छर्नुा पदा छ ।






आलु



अन्य








आलु लगाउर्ने उपयुक्त सिय भएकोले यही सियिा ियारी गर्नुा पदा छ। जग्गा ियार गदाा १००० केजी
कम्पोष्ट।गोठे िल, ७.३ के.जी. भड.ए.पी, ४.६ के.जी यूररया र ३.३ के.जी म्यूरेट अफ पोटास प्रमि कठ्ठाका दरले राखी
िाटोिा मिलाउर्नुपदा छ।आलुको मसफाररस गररएका जािहरु ५०-६५ के.जी प्रमि कठ्ठाका दरले लगाउर्नु पदा छ।
मबयााँबाट बीउ वा खायर्न आलु उत्पादर्नको लामग एच. भप. एस. II/67; एच. भप. एस. 7/67; एच. भप. एस. I/13 जािहरु
उपयुक्त हु न्छर्न्।

सापेमिक आर्द्ािा घटबढ भइरहने समय भएकोले घरिा भण्डारण गररएको खाद्यान्र्न िथा वीउहरुलाई रोग िथा
कीराबाट बिाउर्न सिय सियिा हे रिाह गर्नुा उपयुक्त हु न्छ।
ै र्न्।िसथा कीरा दे मखर्ने मबमिकै मवर्ादीको प्रयोग
खेिबारीिा दे मखर्ने सबै कीराहरु हामर्नकारक हु दर्न
र्नगरौ।मिरा जीव कीराहरु जस्िै िाकुरा, गाइर्ने कीरा, साि थोप्ले खपटे कीरा, बारुला, र्निस्िे कीरा (प्र ेइड्ग
मेन्टीड) देमखएिा मिमर्नहरुको संरिण र संबर्द्ा र्न गरौं ।
िौरी घारिा रोग, सुलसुले र रार्नु भए र्नभएको मर्नयमिि अवलोकर्न गर्नुा पदा छ।
िौरीलाई िरर्न कि हु र्ने सिय भएकोले िौरी घारिा अवलोकर्न गरी िाकािा खार्नेकुराको किी छ भर्ने मिर्नी
िास्र्नी मदर्नु पदा छ।मिर्नी िास्र्नीको िारा ा १०० एि.एल पार्नीिा १०० ग्राि मिर्नी मिसाई उिाल्र्ने र उक्त झोललाई
मिसो बर्नाएर खुवाउर्नु पदा छ।
िौरीको घार राखेको सबै खुिाहरुिा किौरा/प्लामस्टकको बिािा पार्नी राख्र्नु पदा छ ।

ग. बाली संरिण
१. फल कुहाउर्ने औंसा
 कााँक्रा, फसी, करे ला सिुहका बालीिा औंसा दे मखएिा थोरै कपासिा 1-2 थोपा क्लयु ्युर, 1-2 थोपा भमथाईल
युभजनोल र मालाभथयन ५० इ.सी. १ मलटर पार्नीिा मिसाएर बर्नाएको झोलको
१-२ थोपा मिसाई जमिर्न दे मख कररब ३ मफट उिाईिा पासो बर्नाएर खेि बारीिा राख्र्नु उपयुक्त हु न्छ।यसरी
रामखएको पासो मभरा  प्रयोग भएको पुरार्नो कपासलाई प्रत्येक ३ हप्तािा फेर्नुा पदा छ।
 साथै मालाभथयन ५० इ.सी , २ मि.मल. प्रमि मलटर र २ ग्राि मिर्नी (भेली) पार्नीिा मिसाएर खेि बारीको
िारकुर्नािा छर्नुा राम्रो हु न्छ ।
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२. लाही (एफीड)
 १ भाग गाईको गहु ाँि र ४ भाग पार्नी मिसाएर रािभरी राखेर लाही लागेको ठााँउिा मभज्र्ने गरी भोलीपल्ट
अर्नुकुल िौसििा छकार्नु राम्रो हु न्छ ।
 मालाभथयन ५० इ.सी., २ मि.मल. प्रमि मलटरको दरले पार्नीिा मिसाई लाही लागेको ठााँउिा मभज्र्ने गरी अर्नुकुल
िौसििा छकार्नु उपयुक्त हु न्छ ।
 र्नयााँ पालुवािा लाही, भलफ माईनर, सुलसुले लाग्र्ने भएिा सर्बई वा एट् सो तेल १५ मि.मल. प्रमि मलटर पार्नीिा
मिसाई १५ मदर्नको फरकिा छर्नुा उपयुक्त हु न्छ।

घ. पशुपालर्न
 गाई गोरु, सााँढे, रााँगो, भैसी
ाँ िथा भेडा बाख्राहरुलाई र्नाम्ले र गोलो जुकाहरु मवरुर्द् कमम्ििा पमर्न बर्ा को दुई पटक
ठु लो दशैं (असोज/कामिा क) र सार्नो दशै ाँ (िैरा /बैशाख) को आसपासिा अमक्सक्लोजार्नाइड र मलवामिजोलको झोल
वा बोलस (ठु लो िक्की) जर्नावरको शारीररक िौल अर्नुसार खुवाउर्न उपयुक्त हु न्छ |


मसंमिि धार्न खेि र्नमजकका सुाँगुर बंगरू पाल्र्ने ग्रामिण वस्िीका कृर्कहरुले खोरलाई सफा र सुक्खा राख्र्नु पदा छ
ै | सम्भव भएिा सवै सुाँगुर, बंगरू र िामर्नसलाई जापामर्नज इन्सेफ्लाइमटस रोग मवरुर्द्को
| छाडा रुपिा पाल्र्नु हु ाँदर्न
खोप लगाउर्नाले क्युलेक्स प्रजामिको लािखुिेको टोकाईबाट सर्ने जापामर्नज इन्सेफ्लाइमटस रोगको प्रकोपबाट
बच्र्न समकन्छ |



बाख्रािा देमखर्ने कुम्री (ढकेरी) रोगको रोकथाि गर्ना श्रावण दे खी कामत्तक सम्ि िामसक एक िक्की डाईईथाइल
कार्बाामाभजन (डी.ई.सी.)-१०० मि.ग्रा. खुवाउर्ने । ढकेरी लागेका बाख्राको हकिा दैमर्नक एक िक्की साि मदर्न
सम्ि खुवाउर्ने र साथिा भिटाभमन र्बी कम्पलेक्लसको सुई २-३ मदर्न सम्ि लगाउर्ने ।



बाख्राको मोओलाको लागी ५% पोिीडन आयोभडन वा १% कपर स्फे ट वा २% र्बोररक एभसडको झोल वा १%
पोटासको घोलले िुख सफा गर्नुा उपयुक्त हु न्छ। मोओलाको भाइरस घाउ, िोटपटक लागेको वा काटेको ठााँउबाट
िामर्नसिा सर्ना गई त्यस्िै प्रकारको घाउ खमटरा आउर्न सक्र्ने हु र्नाले त्यस्िो रोगी बाख्रालाई घाउ िोटपटक
र्नलागेको िान्छे वा पन्जा लगाएर स्याहार सुसार गर्नुा पदा छ।



गाई, भैसी
ाँ िथा सुाँगुरहरुिा खोरे ि रोग लाग्र्न र्नमदर्न पशु सेवा कायाा लयको सिन्वयिा सो रोग मवरु्दकको
भ्यामक्सर्न ६-६ िमहर्नािा लगाउर्नु उपयुक्त हु न्छ।



िाछा पोखरीिा घुमलि अमक्सजर्नको िारा ा बढाउर्न हावा यन्रा  (एरे टर) को प्रयोग गर्ने ।
~§§§§§§§§§§§§§§§§§§~

कृषि-मौसम सल्लाह सेवा बुलेटिन, विष १, अंक १६, १३ कार्तषक २०७२, बााँके जिल्ला, अवधी : १३ कार्तषक २०७२ – १९ कार्तषक २०७२

-५-

