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क.मौसमी �वश्लेषण

कृ�ष-सल्ला

आगामी हप्त समान्यरुप बदल� रहे ता प�न पानी पन् सम्भावन न्यु रहने छ |

साथै

सापे��त आद्रर औसतमा ७५% भन्द मा�थ रहने छ | न्यूनत र अ�धकतम तापक्रम गत
हप्ताक भन्द के�ह कमी हुने र �बहानी पख �चसो बढ् सक्ने |

ख. बाल�नाल�
१. धान बाल�
•

आफुलाई चा�हने ज�त बीउ प्राप्त हुने ग�र स्वस्थ तथा समान बोटका राम्रर� पाकेक
बल्याएर शुद्ध बीउ उत्पादनको ला३-४ घाम सुकाइ-केलाइगरे र हावा न�छन� भाँडा जस्तै
सीड �बन, भकार� ,घ्याम्पो वा बोरामा रा� उपयुक्त ह|

२. मकै (�हउदे ) बाल�
•

जग्गाको अिन्तम तयार�को बेलामा कम्पोष्ट२०० के.जी, �ड.ए.पी २.१ के.जी यु�रया २.५

के.जी र म्युरेट अफ पोटाश१.६ के.जी प्र�त कठ्ठाका दरले माटोमा राम्रर� �मलाउन उप

•

हुन्छ
मनकामना-१, गणेश-२ जस्ता �हउदे मकैको जात लगाउन उपयुक्त हुन

३. गहुँ
• माटोको �चस्यान घ�टरहेको हुनाल �चस्या रहँदै गहुँ छनुर उपयुक् हुन् ।
• जग्गाक तयार�को बेलामा ४०-५० के.जी. कम्पोष मल तथा ३ के.जी. यू�रया, ३.६ के.जी.
�ड.ए.पी. र १.४ के.जी. म्युरे अफ पोटास प्र कठ्ठाम �सं�चत जग्गाम तथा २.२ के.जी.

यु�रया, ३.६के.जी. �ड.ए.पी. र १.१ के.जी म्युरे अफ पोटास प्र कठ्ठाक दरले अ�सं�चत
जग्गाम प्रय गर� राम्र माटोमा �मलाउनु पदर ् ।

•
•

गहुँका उन्न जातहर- �बजय, नेपाल९७१, आ�दत्, गौतम, अच्यू, रो�हणी, �ब.एल ११३५

आ�द जातहर लगाउनु उपयुक् हुन्छ
बीउको उपचार – बे�भिष्ट वा वेनलेट २ ग्र वा भाइटाभ्याक–२०० ३ ग्र प्र के.जी. का

दरले उपचार गरे र मात वीउ छन� ।
•

गँहुको वीउ ३.३ के.जी. प्र कठ्ठाक ला�ग पयार्प हुन्छ

४. तोर�
•
•

माटोको �चस्यान घ�टरहेको हुनाल �चस्या रहँदै तोर� छनुर उपयुक् हुन् ।
जग्गाक तयार�को वेलामा ३०-४० के.जी. कम्पोष्ट तथा १.६ के.जी. यु�रया, ३.०
के.जी. �ड.ए.पी. र १.१ के.जी.

म्युरे अफ पोटास प्र कठ्ठाक दरले जग्गाक अिन्त

तयार�को बेला राम्र माटोमा �मलाउनु पदर ्छ

•
•

तोर�का उन्न जातहर- �प्र, उन्न�, प्रग र �वकास जातहर लगाउनु उपयुक् हुन्छ
तोर�को बीउको उपचार गन� - बीउबाट लाग्न/सन� अल्टरने�रय थोप्ले रोगको ला�ग मेन्कोजे ३
ग्राम प्र� . जी. बीउको दरले उपचार ग�र छन् उपयुक्त हुन
ुर

•

तोर�को वीउ २००-२५० ग्राम प्र�त कठ्ठाको ला�ग पयार्प्
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५. अरहर \मस
ु रु ो
•

बोट ओईलाउने रोगको रोकथामको ला�ग २ ग्रा वे�भिष्टन वा डेरोसाल (काब�न्डािज) प्र�
�लटर पानीमा घोलेर अरहरको बोट �भज्ने ग�र छकर्नु उपयुक्त हु

•

मस
ु रु ो लगाउन जग्गाको तयार�को वेलामा३०-४० के.जी. कम्पोष्ट मल तथ५०० ग्रा यु�रया,
१.५ के.जी. �ड.ए.पी. र १.१ के.जी.

�मलाउनु पदर ्छ

•

म्युरेट अफ पोटा प्र�त कठ्ठाका दरले माटोमा राम

आगामी हप्ता पानी पन� संभावना न्यून रहेकोले कम �चस्यान भएको खेतमा मुसुरो लगाउँ

वीउलाई १२ घण्टा सम्म पानीमा �भजा२ घण्टा छाँयामा सुकाएर छनुर् उपयुक्त हुन
•
•

राइजो�वयमले मस
ु रु ोको बीउलाई उपचार गर� लगाउन उपयक
ु ्त हुन्

तोर� बाल�सँग मुसुरो �म�श्रत बाल�को रूपमा लगाउँ६६५ ग्राम मुसुरो ६५-१०० ग्राम तोर

�मसाएर प्र�त कठ्ठाको दरले छनुर् उपयुक्त 

•

मुसुरोका उन्नत जातह-खजुरा-१, खजुरा मुसुरो-२, �सन्दू, �स�म्, �श�शर, �शतल आ�द

जातहरु लगाउनु उपयुक्त हुन
•

वीउको उपचार- बे�भिष्ट वा डेरोसाल ३ ग्राम प्र� .जी. का दरले वीउको उपचार गन्
ुर
उपयुक्त हुन्

६. फलफूल बाल�
•

वषार् त् स�कएर सुख्खा मौसम शुरु भएको हुनाले केरा खेती गन� कृषकहरुले केराको घर� व�र

पात प�तङ्ग, केराको सुकेका पात आ�दले छापो �दनु पदर ्छ

•

�सचाई सु�वधा भएका कागती बग�चामा डब्बल �रङ्(डब्बल औठ� आकारको कुलेस) बनाई

�सचाई गन् पदर्छ। �सचाई सु�वधा नभएमा स्या
, घासपात वा कालो प्लािष्टकको छाप
ुर

रा�ु पदर ्छ।

•

कागती �वरुवामा रोग �करा लागेक, उपचार हुन नसक्न, एक आपसमा जो�डएका, सुकेका
लामा लामा काडा भएका र सलक्क बढेका चोर हाँगाहरु कलमी भाग भन्दा तल बाट आए

मन
ु ाहरु र �वरुवाको मुल काण्ड४०-५० से.मी भन्दा तल आएका सबै हाँगाहरु हटाउनु पछर

यसर� काटछाट गरे प�छ १०% को बोड�पेष्ट लगाउनु पछर
७. आलु
•

आलु लगाउने उपयक
ु ्त समय भएकोले यह� समयमा तयार� गनुर् पद

। जग्गा तयार गदार

१००० केजी कम्पोष ।गोठे मल, ७.३ के.जी. �ड.ए.पी, ४.६ के.जी यू �रया र ३.३ के.जी

अफ पोटास प्र�त कठ्ठाका दरले राखी माटोमा �मलाउनुप

जातहरु५०-६५
•

के.जी प्र�त कठ्ठाका दरले लगाउनु पद

म्यूरेट

। आलुको �सफा�रस ग�रएका

�बयाँबाट बीउ वा खायन आलु उत्पादनको ला�ग एच. �प. एस. II/67; एच. �प. एस. 7 /67;

एच. �प. एस. I/13 जातहरु उपयुक्त हुन ्छ

•

काटे र लगाउने आलुको वीउलाई २-३ प्र�तश मेन्कोजेवक घोल बनाएर ५ �मनेट सम्म डुवाएर
रोप्नु उपयुक्त हुन

•

बढ्दै गरेका आलुमा माटोको �चस्यान हे�१५-२० �दनको फरकमा हल्का �संचाई गनुर् उपयुक
हुन्छ

अगौटे डढुवा रोग

आलुमा यो रोग दे �खएमा मेन्कोजे ३ ग्राम प्र�त �लटर पानीको घोल बनाई आलुको बोटपूरै �भज्ने ग�र छनुर् उपयुक्
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तरकार� बाल�हर
•

वेमौसमी प्याज उखेल्ने उपयुक्त समय भएकोले प्याजका वोटहरु उखेलेर छायाँ

�दन अख्रन �दई टुप्पा काटेर सफा गनुर् पद

•
•

मौसमी प्याज खेती गन� कृषकहरुले तयार भएको प्याजको बेनार् सान� उपयुक्त समय यह

प्याजको बेनार् �कनेर सानुर् पन� कृषकहरुले �छटो डुकु नआउने रेड�

जातको बेनार् सानुर

काउल�, बन्दा लगाएको४५-५० �दन भईसकेको भएमा ७-१०ग्राम यू�र

( १चम्च) प्रत्

उपयुक्त हुन्छ

•

बोटको व�रप�र घेरा बनाई राखी पुनुर

गनु्पदर्
र
•

दईु

पदर ् । यसर� दोश्रो टपड्रेस ग�रसकेप�छ �सँ

काउल�, बन्द, ब्रोकाउ, स�र सके प�छ फेद काट्ने �कराको प्रकोप बढ्ने भएको कार

क्लोरोपाइ�रफस२०% ई.सी १ एम . एल. प्र�त �लटर पानीमा घोल� �बरुवाको  -फेदमा छन्
ुर

पदर ्छ
•

भण्टाको डाँठ तथा फलको गबारो व्यवस्थापनको लागी गवारोको कारण ओईलाएको मु,

पात तथा फल �ट�प कर�व १ फुट ग�हरो खाडलमा पुन� वा जलाउने । क्लोरानट्रा�न�लप

(कोराजेन) १८.५ इ.�स. ०.२ �म.�ल. प्र�त �लटर पानीमा �मसाई बोट �भज्ने गर� छन
•

�हउँ दे तरकार�

बाल�को फेद काट्ने क�रा र बेनार् कु�हने रोगको व्यवस्थापन

क्लोरोपाईर�फोस१६% को ०.५ �म.�ल. र काब�नडाइिजम (बे�भिष्ट) ५०% डब्ल.�प.को १ ग्रा

प्र�त �लटर पानीमा घोल� स्प्रेयर बा �भज्ने गर� छनुर् पदर्

•

आगामी हप्ता सामान्य रुपमा बदल� रह� रहने हुनाले खुसार्नीको फल ला�गसकेको अवस्
पात तथा फलमा लाग्ने थोप्ले रो

(सकार्स्पोरा र एन्थ्राक्न) लाग्न सक्ने हुनाल

बे�भिष्टन५०% डब्ल . �प. को २ ग्राम प्र�त �लटर पानीमा घोल� पात तथा फल �भज्ने
छनु् उपयुक्त हुन
र

•

आगामी हप्ता सामान्य रुपमा बदल� रह� रहने हुनाले गोलभ, खस
ु ार्न, भण्टा आ�दमाजरा

कु�हने रोगको प्रकोप बढ्न सक्दछ।यसको व्यवस्थापनको ला�ग कावर् ५०%डब्ल. �प.

(बे�भिष्ट) २ ग्राम प्र�त �लटर पानीमा घोलेर �वरूवाको पुरै भाग र जरा सम्म पुग्ने गर

पदर ्छ 
•

सुख्ख मौसम भएकोले बेसार, अदव
ु ा बाल�को टुप्पो मन/सुक्ने भएकोले छापो राखी �चस्या

जोगाउनु पदर ्छ
अन्य
•

सापे��क आद्रर्ता घटबढ भइरहने हुन

घरमा भण्डारण ग�रएको खाद्यान्न तथा वीउहरु

रोग तथा क�राबाट बचाउन समय-समयमा हे रचाह गन् उपयुक्त हुन
ुर

•

खेतबार�मा दे �खने सबै क�राहरु हा�नकारक हुदैन न

। तसथर् क�रा दे�खने �ब�तकै �वषाद�को

प्रयोग नग । �मत्रजीव क�राहरु जस्तै मा, गाइने क�रा, सात थोप्ले खपटे क�र, बारुल,

नमस्ते क�रा(प्रेइड्ग मेन) दे �खएमा �त�नहरुको संर�ण र संबद्र्धन गर
•

मौर� घारमा रोग, सुलसुले र रानु भए नभएको �नय�मत अवलोकन गनु् पदर्
र
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ग. बाल� संर�ण

१. लाह� (एफ�ड)
•
•

१ भाग गाईको गहुँत र ४ भाग पानी �मसाएर रातभर� राखेर लाह� लागेको ठाँउमा �भज्ने गर�
भोल�पल्ट अनुकुल मौसममा छकर्नु राम्रो हु

माला�थयन ५० इ.सी., २ �म.�ल. प्र�त �लटरको दरले पानीमा �मसाई लाह� लागेको ठाँउम

�भज्ने गर� अनुकुल मौसममा छकर्नु उपयुक्त हुन
•

नयाँ पालुवामा लाह�, �लफ माईनर , सुलसुले लाग्ने भएमा सबई वा एट्सो ते १५ �म.�ल.

प्र�त �लटर पानीमा �मसा१५ �दनको फरकमा छन् उपयुक्त हुन
ुर
घ. पशप
ु ालन
•

कुम्र (ढकेर�) लागेका बाख्राको हकमा दै�नक एक चक् डाईईथाइल काबार्मािजन(डी.ई.सी.)-

१०० �म.ग्. सात �दन सम्म खुवाउने र साथमा �भटा�मन बी कम्पलेक को सुई २-३ �दन
सम्म लगाउने 

•

�प.�प.आर रोग लाग्न न�दन३ म�हना भन्दा मा�थका भेड-बाख्रामा सो रोग �वरुद्
भ्यािक्सन लगाउनु उपयुक्त हुन

•

बाख्राक मोओलाको लागी ५%

ए�सडको झोल वा १%

पोभीडन आयो�डन वा १%

कपर सल्फे वा २%

पोटासको घोलले मुख सफा गन् उपयुक्त हुन
ुर

बो�रक

मोओलाको भाइरस

घाउ, चोटपटक लागेको वा काटे को ठाँउबाट मा�नसमा सनर् गई त्यस्तै प्रकारको घाउ ख

आउन सक्ने हुनाले त्यस्तो रोगी बाख्रालाई घाउ चोटपटक नलागेको मान्छे वा पन्जा
स्याहार सुसार गनुर् पदर

•

गाई, भ�सी तथा सँग
ु ुरहरुमा खोरेत रोग लाग्न न�दन पशु सेवा कायार्लयको समन्वयमा सो
�वरुद्दको भ्यािक६-६ म�हनामा लगाउनु उपयुक्त हुन्

•
•
•

यो समयमा �हउदे घाँसहरु लगाउनका ला�ग जग्गाको तयार� गनर् उपयुक्त हु

माछा पोखर�मा घु�लत अिक्सजनको मात्रा बढाउन हावा य(एरे टर) को प्रयोग ग ।

माछा पोखर�मा तापक्रम घट्ने क्रम रहेकोले भु�मगत (वो�रङ्ग वा ट्युब व)ले

पोखर�को पानीलाई �वस्था�पत गनुर् उपयुक्त हुन्छ । साथै माछालाई धेरै नचलाउन उपय
हुन्छ
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