कृ षि - मौ स म स ल्ला ह से वा बु ले टि न
जारी मिति : २९ कार्तषक २०७२

अवधी : २७ कार्तषक २०७२ – ०३ मंससर २०७२
जजल्ला : बााँके

(जारी गर्ने:

PPCR/BRCH/AMIS project, MOAD; AERD, NARC and Agro-met Section, DHM)

नेपालगञ्ि एयरपोिष ,बााँकेको मौसमी तथयांक
गत हप्ता १९ कार्तषक २०७२ मा अन्त्य भएको मौसमी अवस्था
मौसमी षववरण

गत हप्ता (१३ कार्तषक २०७२ दे खि १९ कार्तषक २०७२ सम्म)

कुल वर्ाा (मि.िी.)

०.०
0

अधधकिि िापक्रि ( सेन्टीग्रेड) को दायरा

२७.९ – ३२.१

0

न्यर्न
ू िि िापक्रि ( सेन्टीग्रेड) को दायरा

१४.५ – १६.५

अधधकिि सापेक्षिक आर्द्ािा (%) को दायरा

९७.० – ९९.०

न्यूर्निि सापेक्षिक आर्द्ािा (%) को दायरा

४०.४ – ६४.७

हावाको गति (मि/से ) को दायरा

०.०

- ३.५

उत्तर - दक्षिण-पव
ु ा

हावाको ददशाको दायरा

२० कार्तषक २०७२ दे खि २६ कार्तषक २०७२ सम्मको मौसमी षववरण
षववरण
विाष (सम.मी.)
अधधकतम
तापक्रम

टदन (०६ नोभेम्बर २०१५ – १२ नोभेम्बर २०१५)

२० /०७/०७२

२१/०७/०७२

१.४

०.०

०.०

०.०

०.०

०.०

०.०

२९.५

२८.४

२८.६

२९.८

२९.७

२९.८

२९.६

१३.३

१४.६

१५.७

१५.५

१३.६

१५.२

१५.०

९८.०

९८.०

९८.०

९८.०

९७.१

९७.०

९६.३

४४.९

५६.३

५९.५

४२,४

४९.६

४९.८

४८.५

१.५

२,७५

०.०

२.२५

०.०

३.२५

३.०

दक्षिण-पव
ु ा

उत्तर-पव
ु ा

उत्तर

उत्तर-पव
ु ा

उत्तर

दक्षिण-पव
ु ा

उत्तर-पव
ु ा

२२/०७/०७२

२३/०७/०७२

२४/०७/०७२

२५/०७/०७२

२६/०७/०७२

0

( सेन्तिीग्रेड)
न्तयूनतम
तापक्रम
0

( सेन्तिीग्रेड)
अधधकतम
सापेक्षिक
आर्द्ष ता (%)
न्तयूनतम

सापेक्षिक
आर्द्ष ता

(%)

हावाको औसत
गर्त (सम/से)
औसत हावाको
टदशा
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क. िौसिी ववश्लेर्ण

कृषि-सल्लाह

आगािी हप्िा सािान्यरुपिा बदली रहे िा पतर्न पार्नी पर्ने सम्भावर्ना न्युर्न रहर्ने छ ।

साथै सापेक्षिि आर्द्ा िा औसििा ७०% भन्दा िाधथ रहर्ने छ। न्यूर्निि र अधधकिि
िापक्रििा गि हप्िाको भन्दा केदह किी आएिा पतर्न औसि िापक्रि गि हप्िाकै जस्िै
रहर्ने सम्भावर्ना छ ।
ख. बालीर्नाली
१. धार्न बाली
आफुलाई चादहर्ने जति बीउ प्राप्ि हुर्ने गरर स्वस्थ िथा सिार्न बोटका राम्ररी पाकेका
बाला बल्याएर शुद्ध बीउ उत्पादर्नको लाधग ३-४ घाि सुकाइ-केलाइ गरे र हावा र्नतछर्ने



भााँडा जस्िै सीड बबर्न, भकारी ,घ्याम्पो वा बोरािा राख्न उपयुक्ि हुन्छ |
२. िकै बाली

िकै भााँच्र्नु भन्दा पदहले खेिबारीको फरक फरक ठााँउबाट घोगाको र्निर्न
ु ा संकलर्न गरी



वीचको दार्ना छोडाई खोयासंग जोडडएको भाग (र्नाथ्री) जााँच गदाा कालो रङ्गिा पररणि
भएको छ भर्ने िकै भााँच्र्ने उपयक्
ु ि सिय भएको सम्झी भाच्र्न शरु
ु गर्नुा पदा छ।

सापेक्षिक आर्द्ा िा घट्दै गइ रहे िापतर्न िकै भण्डारण गर्ने सियिा दार्नािा धचस्यार्नको



प्रतिशि बढी भएिा घुर्न र ढुसीले सजजलै आक्रिण गदा छ त्यसकारण िकै भण्डारण
गर्नुा भन्दा पदहले दार्नाको धचस्यार्न १२ प्रतिशि भन्दा कि गराउर्न िकैलाई ३-४ ददर्न
घाििा राम्ररी सुकाउर्नु पदा छ।
३. गहुाँ




कातिाक िसान्िसम्ि गहुाँ लगाउर्न उपयुक्ि िौसि हुर्ने भएकोले उक्ि सिय मभत्र गहुाँ
लगाई सक्र्नु पदा छ | त्यसपतछ लगाउदा उत्पादर्निा ह्रास आउर्न सक्छ |

सापेक्षिक आर्द्ा िा घटी रहे कोले िाटोको धचस्यार्न उड्र्ने हुर्नाले धचस्यार्न रहाँ दै गहुाँ छर्नुा
उपयुक्ि हुन्छ।

जग्गाको ियारीको बेलािा ४०-५० के. जी. कम्पोष्ट िल िथा ३.० के. जी. यूररया, ३.६
के. जी. डड. ए. पी. र १.४ के. जी. म्युरेट अफ पोटास प्रति कठ्ठािा मसंधचि जग्गािा

िथा २.२ के. जी. युररया, ३.६ के.जी. डड.ए.पी. र १.१ के.जी म्युरेट अफ पोटास प्रति
कठ्ठाका दरले अमसंधचि जग्गािा प्रयोग गरी राम्ररी िाटोिा मिलाउर्नु पदा छ।



गहुाँका उन्र्नि जािहरु- बबजय, र्नेपाल ९७१, आददत्य, गौिि, अच्यूि, रोदहणी, बब.एल
११३५ आदद जािहरु लगाउर्नु उपयुक्ि हुन्छ।
बीउको उपचार – बेमभजष्टर्न वा वेर्नलेट २ ग्राि वा भाइटाभ्याक्स-२०० ३ ग्राि प्रति
के.जी. का दरले उपचार गरे र िात्र वीउ छर्ने।



गाँहुको वीउ ३.३ के.जी. प्रति कठ्ठाको लाधग पयााप्ि हुन्छ।

कृषि-मौसम सल्लाह सेवा बुलेटिन, विष १, अंक १८, २९ कार्तषक २०७२, बााँके जिल्ला, अवधी : २७ कार्तषक - ३ मंससर २०७२

-२-

४. िोरी




कातिाक िसान्िसम्ि िोरी लगाउर्न उपयुक्ि िौसि हुर्ने भएकोले उक्ि सिय मभत्र
िोरी लगाई सक्र्नु पदा छ |

सापेक्षिक आर्द्ा िा घटी रहे कोले िाटोको धचस्यार्न उड्र्ने हुर्नाले धचस्यार्न रहाँ दै िोरी छर्नुा
उपयुक्ि हुन्छ।

जग्गाको ियारीको वेलािा ३०-४० के.जी. कम्पोष्ट िल िथा १.६ के.जी. युररया, ३.०
के.जी. डड.ए.पी. र १.१ के.जी. म्युरेट अफ पोटास प्रति कठ्ठाका दरले जग्गाको
अजन्िि ियारीको बेला राम्ररी िाटोिा मिलाउर्नु पदा छ।



िोरीका उन्र्नि जािहरु- िोरङ्घ िोरी-२, वप्रिी, उन्र्नति, प्रगति र ववकास जािहरु



लगाउर्नु उपयुक्ि हुन्छ।
िोरीको बीउको उपचार गर्ने- बीउबाट लाग्र्ने/सर्ने अल्टरर्नेररया थोप्ले रोगको लाधग

िेन्कोजेव ३ ग्राि प्रति के. जी. बीउको दरले उपचार गरर छर्नुा उपयुक्ि हुन्छ।


िोरीको वीउ २००-२५० ग्राि प्रति कठ्ठाको लाधग पयााप्ि हुन्छ।

५. अरहर \ िुसुरो



बोट ओईलाउर्ने रोगको रोकथािको लाधग २ ग्राि वेमभजष्टर्न वा डेरोसाल (काबेन्डाजजि)
प्रति मलटर पार्नीिा घोलेर अरहरको बोट मभज्र्ने गरर छकार्नु उपयुक्ि हुन्छ।
कातिाक िसान्िसम्ि िुसुरो लगाउर्न उपयुक्ि िौसि हुर्ने भएकोले उक्ि सिय मभत्र
िस
ु रु ो लगाई सक्र्नु पदा छ |




सापेक्षिक आर्द्ािा घटी रहे कोले िाटोको धचस्यार्न उड्र्ने हुर्नाले धचस्यार्न रहाँ दै िस
ु रु ो छर्नुा
उपयक्
ु ि हुन्छ।
िस
ु रु ो लगाउर्न जग्गाको ियारीको वेलािा ३०-४० के.जी. कम्पोष्ट िल िथा ५०० ग्राि

युररया, १.५ के.जी. डड.ए.पी. र १.१ के.जी. म्युरेट अफ पोटास प्रति कठ्ठाका दरले
िाटोिा राम्ररी मिलाउर्नु पदा छ।


आगािी हप्िा पार्नी पर्ने संभावर्ना न्यर्न
ू रहे कोले कि धचस्यार्न भएको खेििा िस
ु रु ो
लगाउाँ दा वीउलाई १२ घण्टा सम्ि पार्नीिा मभजाई २ घण्टा छााँयािा सुकाएर छर्नुा





उपयुक्ि हुन्छ।
राइजोववयिले िुसुरोको बीउलाई उपचार गरी लगाउर्न उपयुक्ि हुन्छ।
िोरी बालीसाँग िुसुरो मिधिि बालीको रूपिा लगाउाँ दा ६६५ ग्राि िुसुरो र ६५-१००
ग्राि िोरी मिसाएर प्रति कठ्ठाको दरले छर्नुा उपयुक्ि हुन्छ।
िुसुरोका उन्र्नि जािहरु- खजुरा-१, खजुरा िुसुरो-२, मसन्दरू , मसमम्रक, मशमशर, मशिल



आदद जािहरु लगाउर्नु उपयुक्ि हुन्छ।
वीउको उपचार- बेमभजष्टर्न वा डेरोसाल ३ ग्राि प्रति के.जी. का दरले वीउको उपचार



गर्नुा उपयुक्ि हुन्छ।
िुसुरोलाई घुसुवा बालीको रूपिा धार्न खेििा छदाा १.५ के.जी. प्रति कठ्ठाको दरले
वीउ छर्नुा उपयुक्ि हुन्छ।

कृषि-मौसम सल्लाह सेवा बुलेटिन, विष १, अंक १८, २९ कार्तषक २०७२, बााँके जिल्ला, अवधी : २७ कार्तषक - ३ मंससर २०७२

-३-

६. फलफूल बाली



वर्ााि ् सककएर सुख्खा िौसि शुरु भएको हुर्नाले केरा खेिी गर्ने कृर्कहरुले केराको घरी
वररपरर पाि पतिङ्गर, केराको सुकेका पाि आददले छापो ददर्नु पदा छ।

यो हप्िाको िापक्रि १३.००-३०.०० सेजन्टग्रेड सम्ि हुर्ने दे खखन्छ िथा िौसि बदली
भैरहर्ने सम्भावर्ना भएकोले कागिीिा लाग्र्ने कोत्रे रोगका जीवाणु सकक्रय भई र्नै

रहन्छर्न ्।जीवाणुको संक्रिणबाट कागिीको पाि, डाठ र फलको बादहरी भागिा सार्ना
सार्ना सेिा थोप्लाहरुको आकार बढ्दै गई खैरो रं गका खदटरा जस्िा थोप्ला हरु

दे खखन्छर्न ् यस्िो संक्रिणलाई क्यांकर भतर्नन्छ। कागिी बगैंचािा क्यांकर रोगको
व्यवस्थापर्नको

लाधग

जीवाणुको

संक्रिणबाट

ग्रस्ि

सबै

हााँगा,

पािहरु

हटाई

िट्दटिेलको प्रयोग गरी जलाइ ददर्ने गर्नप
ुा छा । बााँकी बोटलाई कपर अजक्सक्लोराईड ३
ग्राि र


कासु वी (कासुगािाइमसर्न) १ ग्राि ववर्ादी १० मल. पार्नीिा मिसाई १५

ददर्नको फरकिा छर्नुा उपयुक्ि हुन्छ।
मसचाई सुववधा भएका कागिी बगैँचािा डब्बल ररङ्ग (डब्बल औठी आकारको कुलेसो)

बर्नाई मसचाई गर्नुा पदा छ। मसचाई सुववधा र्नभएिा स्याउला, घासपाि वा कालो
प्लाजष्टकको छापो राख्नु पदा छ।


कागिी ववरुवािा रोग ककरा लागेका, उपचार हुर्न र्नसक्र्ने, एक आपसिा जोडडएका,
सुकेका लािा लािा काडा भएका र सलक्क बढे का चोर हााँगाहरु कलिी भाग भन्दा

िल बाट आएका िर्न
ु ाहरु र ववरुवाको िल
ु काण्डको ४०-५० से.िी भन्दा िल आएका
सबै हााँगाहरु हटाउर्नु पछा । यसरी काटछाट गरे पतछ १०% को बोडोपेष्ट लगाउर्नु पछा ।
िरकारी बालीहरु


वेिौसिी प्याज उखेल्र्ने उपयक्
ु ि सिय भएकोले प्याजका वोटहरु उखेलेर छायााँिा एक
दईु ददर्न अख्रर्न ददई टुप्पा काटे र सफा गर्नुा पदा छ।



िौसिी प्याज खेिी गर्ने कृर्कहरुले ियार भएको प्याजको बेर्नाा सारर्ने उपयुक्ि सिय
यही हो।



प्याजको बेर्नाा ककर्नेर सार्नुा पर्ने कृर्कहरुले रे डकक्रयोल जािको बेर्नाा सार्नुा उपयुक्ि हुन्छ।



आगािी हप्िा सख्
ु खा िौसि रदहरहर्ने हुर्नाले गोलभें डा, खस
ु ाार्नी, भें डे खस
ु ाार्नी, भण्टा
आदद िरकारी वाली ओइलाउर्ने, फूल झर्ने, फल र्नलाग्र्ने वा कि लाग्र्ने सिस्या आएिा
बाजष्पकरण न्यूर्न गर्नाको लाधग धग्रर्न मिराकल ३ एि एल प्रति मलटर पार्नीिा घोली
छर्नुा पदा छ।



काउली, बन्दा लगाएको ४५-५० ददर्न भईसकेको भएिा ७-१० ग्राि यूररया (१चम्चा)
प्रत्येक बोटको वररपरर घेरा बर्नाई राखी पर्न
ु प
ुा दा छ।यसरी दोिो टपड्रेस गररसकेपतछ
मसाँचाइ गर्नप
ुा दा छ।
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काउली, बन्दा, ब्रोकाउली, सररसके पतछ फेद काट्र्ने ककराको प्रकोप बढ्र्ने भएको
कारणले क्लोरोपाइररफस २०% ई.सी १ एि. एल. प्रति मलटर पार्नीिा घोली बबरुवाको
फेद-फेदिा छर्नुा पदा छ।



भण्टाको डााँठ िथा फलको गबारो व्यवस्थापर्नको लागी गवारोको कारण ओईलाएको
िुन्टा, पाि िथा फल दटवप करीव १ फुट गदहरो खाडलिा पुर्ने वा जलाउर्ने ।

क्लोरार्नट्रातर्नमलप्रोल (कोराजेर्न) १८.५ इ.मस. ०.२ मि.मल. प्रति मलटर पार्नीिा मिसाई
बोट मभज्र्ने गरी छर्ने ।


दहउाँ दे िरकारी बालीको फेद काट्र्ने कीरा र बेर्नाा कुदहर्ने रोगको व्यवस्थापर्न गर्ना
क्लोरोपाईरीफोस १६% को ०.५ मि.मल. र काबोर्नडाइजजि (बेमभजष्टर्न) ५०% डब्लु. वप.
को १ ग्राि प्रति मलटर पार्नीिा घोली स्प्रेयर बाट बोट मभज्र्ने गरी छर्नुा पदा छ ।



आगािी हप्िा सािान्य रुपिा बदली रही रहर्ने हुर्नाले खस
ु ाार्नीको फल लाधगसकेको
अवस्थािा पाि िथा फलिा लाग्र्ने थोप्ले रोग (सकाास्पोरा र एन्थ्राक्र्नोज रोग) लाग्र्न
सक्र्ने हुर्नाले बेमभजष्टर्न ५०% डब्ल.ु वप. को २ ग्राि प्रति मलटर पार्नीिा घोली पाि
िथा फल मभज्र्ने गरी छर्नुा उपयुक्ि हुन्छ।



आगािी हप्िा सािान्य रुपिा बदली रही रहर्ने हुर्नाले गोलभेडा, खस
ु ाार्नी, भण्टा
आददिा जरा कुदहर्ने रोगको प्रकोप बढ्र्न सक्दछ। यसको व्यवस्थापर्नको लाधग
कावार्नडाइजजि ५०% डब्लु. वप. (बेमभजष्टर्न) २ ग्राि प्रति मलटर पार्नीिा घोलेर
ववरूवाको पुरै भाग र जरा सम्ि पुग्र्ने गरी छर्नुा पदा छ ।



सुख्खा िौसि भएकोले बेसार, अदव
ु ा बालीको टुप्पो िर्ने/सुक्र्ने भएकोले छापो राखी
धचस्यार्न जोगाउर्नु पदा छ।

आलु


आलु लगाउर्ने उपयक्
ु ि सिय भएकोले यही सियिा ियारी गर्नुा पदा छ। जग्गा ियार

गदाा १००० केजी कम्पोष्ट।गोठे िल, ७.३ के.जी. डड.ए.पी, ४.६ के.जी यूररया र ३.३
के.जी म्यूरेट अफ पोटास प्रति कठ्ठाका दरले राखी िाटोिा मिलाउर्नप
ु दा छ। आलक
ु ो
मसफाररस गररएका जािहरु ५०-६५ के.जी प्रति कठ्ठाका दरले लगाउर्नु पदा छ।


बबयााँबाट बीउ वा खायर्न आलु उत्पादर्नको लाधग एच. वप. एस. II/67; एच. वप. एस.

7/67; एच. वप. एस. I/13 जािहरु उपयक्
ु ि हुन्छर्न ्।


काटे र लगाउर्ने आलक
ु ो वीउलाई २-३ प्रतिशि िेन्कोजेवको घोल बर्नाएर ५ मिर्नेट सम्ि
डुवाएर रोप्र्नु उपयुक्ि हुन्छ।
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अन्य



सापेक्षिक आर्द्ा िा घटबढ भइरहर्ने हुर्नाले घरिा भण्डारण गररएको खाद्यान्र्न िथा
वीउहरुलाई रोग िथा कीराबाट बचाउर्न सिय सियिा हे रचाह गर्नुा उपयुक्ि हुन्छ।

खेिबारीिा दे खखर्ने सबै कीराहरु हातर्नकारक हुदैर्नर्न ्। िसथा कीरा दे खखर्ने बबतिकै
ववर्ादीको प्रयोग र्नगरौ। मित्रजीव कीराहरु जस्िै िाकुरा, गाइर्ने कीरा, साि थोप्ले
खपटे कीरा, बारुला, र्निस्िे कीरा (प्रेइड्ग िेन्टीड) दे खखएिा तितर्नहरुको संरिण र
संबद्ाधर्न गरौं ।



िौरी घारिा रोग, सुलसुले र रार्नु भए र्नभएको तर्नयमिि अवलोकर्न गर्नुा पदा छ।

ग. बाली संरिण
१. फल कुहाउर्ने औंसा


कााँक्रा, फसी, करे ला सिुहका बालीिा औंसा दे खखएिा थोरै कपासिा १-२ थोपा

क्युल्युर, १-२ थोपा मिथाईल युजजर्नोल र िालाधथयर्न ५० इ.सी. १ मलटर पार्नीिा
मिसाएर बर्नाएको झोलको १-२ थोपा मिसाई जमिर्न दे खख कररब ३ कफट उचाईिा पासो

बर्नाएर खेि बारीिा राख्नु उपयुक्ि हुन्छ।यसरी राखखएको पासो मभत्र प्रयोग भएको
पुरार्नो कपासलाई प्रत्येक ३ हप्िािा फेर्नुा पदा छ।


साथै िालाधथयर्न ५० इ.सी , २ मि.मल. प्रति मलटर र २ ग्राि धचर्नी (भेली) पार्नीिा

मिसाएर खेि बारीको चारकुर्नािा छर्नुा राम्रो हुन्छ ।
२. लाही (एफीड)




१ भाग गाईको गहुाँि र ४ भाग पार्नी मिसाएर रािभरी राखेर लाही लागेको ठााँउिा
मभज्र्ने गरी भोलीपल्ट अर्नक
ु ु ल िौसििा छकार्नु राम्रो हुन्छ ।

िालाधथयर्न ५० इ.सी., २ मि.मल. प्रति मलटरको दरले पार्नीिा मिसाई लाही लागेको
ठााँउिा मभज्र्ने गरी अर्नक
ु ु ल िौसििा छकार्नु उपयुक्ि हुन्छ ।
र्नयााँ पालव
ु ािा लाही, मलफ िाईर्नर, सल
ु सल
ु े लाग्र्ने भएिा सबई वा एट्सो िेल १५
मि.मल. प्रति मलटर पार्नीिा मिसाई १५ ददर्नको फरकिा छर्नुा उपयक्
ु ि हुन्छ।

घ. पशुपालर्न


गाई, गोरु, सााँढे, रााँगो, भैँसी िथा भेडा बाख्राहरुलाई र्नाम्ले र गोलो जुकाहरु ववरुद्ध

कजम्ििा पतर्न बर्ाको दईु पटक ठुलो दशैं (असोज/कातिाक) र सार्नो दशैँ (चैत्र/बैशाख)
को आसपासिा अजक्सक्लोजार्नाइड र मलवामिजोलको झोल वा बोलस (ठुलो चक्की)


जर्नावरको शारीररक िौल अर्नुसार खव
ु ाउर्न उपयुक्ि हुन्छ |
बाख्रािा दे खखर्ने कुम्री (ढकेरी) रोगको रोकथाि गर्ना िावण दे खी कावत्तक सम्ि िामसक
एक चक्की डाईईथाइल काबाािाजजर्न (डी.ई.सी.)-१०० मि.ग्रा. खव
ु ाउर्ने । ढकेरी लागेका
बाख्राको हकिा दै तर्नक एक चक्की साि ददर्न सम्ि खव
ु ाउर्ने र साथिा मभटामिर्न बी
कम्पलेक्सको सुई २-३ ददर्न सम्ि लगाउर्ने ।
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वप.वप.आर रोग लाग्र्न र्नददर्न ३ िदहर्ना भन्दा िाधथका भेडा-बाख्रािा सो रोग ववरुद्धको



भ्याजक्सर्न लगाउर्नु उपयुक्ि हुन्छ।
बाख्राको िोओलाको लागी ५% पोभीडर्न आयोडडर्न वा १% कपर सल्फेट वा २% बोररक

एमसडको झोल वा १% पोटासको घोलले िुख सफा गर्नुा उपयुक्ि हुन्छ। िोओलाको
भाइरस घाउ, चोटपटक लागेको वा काटे को ठााँउबाट िातर्नसिा सर्ना गई त्यस्िै प्रकारको
घाउ खदटरा आउर्न सक्र्ने हुर्नाले त्यस्िो रोगी बाख्रालाई घाउ चोटपटक र्नलागेको िान्छे
वा पन्जा लगाएर स्याहार सुसार गर्नुा पदा छ।



गाई, भैँसी िथा साँग
ु ुरहरुिा खोरे ि रोग लाग्र्न र्नददर्न पशु सेवा कायाालयको सिन्वयिा

सो रोग ववरुद्दको भ्याजक्सर्न ६-६ िदहर्नािा लगाउर्नु उपयुक्ि हुन्छ।
िाछा पोखरीिा घुमलि अजक्सजर्नको िात्रा बढाउर्न हावा यन्त्र (एरे टर) को प्रयोग गर्ने ।

~§§§§§§§§§§§§§§§§§§~
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