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जारी मिति : ११ मंससर २०७२
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नेपालगञ्ि एयरपोिष , बााँकेको मौसमी तथयांक
गत हप्ता ०३ मंससर २०७२ मा अन्त्य भएको मौसमी अवस्था
मौसमी षववरण
कुल वर्ाा (मि.िी.)

गत हप्ता (२७ कार्तषक २०७२ दे खि ०३ मंससर २०७२ सम्म)
०.०

0

अधधकिि िापक्रि ( सेन्टीग्रेड)को दायरा
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0

न्यर्न
ू िि िापक्रि ( सेन्टीग्रेड)को दायरा

१२.८ – १५.६

अधधकिि सापेक्षिक आर्द्ािा (%) को दायरा

८२.८ – ९९.०
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४१.९ – ६६.६

हावाको गति (मि/से ) को दायरा

०.०
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- ३.२५

उत्तर-पव
ु ा
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आर्द्ािा(%)
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०.०

०.०

०.०

०.०

०.०

०.०

२८.७

२८.५

२८.७

२८.६

२८.५

२७.६

२७.२

१३.५

१३.१

१४.३

१३.०

१३.८

१३.३

१३.८

९२.९

९८.९

९७.०

९७.९

९९.०

९६.८

९७.९

४९.३

५४.०

५३.१

५१.८

४८.७

५४.१

५९.१

३.५

१.७५

१.७५

२.०

१.०

१.७५

०.७५

दक्षिण-पर्ु व

उत्तर-पर्ु व

उत्तर-पर्ु व
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क.िौसिी ववश्लेर्ण


कृषि-सल्लाह

आगािी हप्िा सािान्यरुपपिा बदली रहर्ने िथा शक्र
ु बार वा शतर्नबार सम्ििा किै किै फाटफुट
िणणक पार्नी पर्ने सम्भावर्ना रहर्ने छ । साथै सापेक्षिक आर्द्ा िा औसििा ७५% भन्दा िाधथ
रहर्ने छ । औसि न्यर्न
ू िि र अधधकिि िापक्रि गि हप्िाको जस्िै रहर्ने िर बबहार्नी पख
धिसो बढ्र्ने क्रि जारी रहर्नेछ ।

ख. बालीर्नाली
१. धार्न बाली




आफूलाई िादहर्ने जति बीउ प्राप्ि हुर्ने गरर स्वस्थ िथा सिार्न बोटका राम्ररी पाकेका बाला
बल्याएर शद्
ु ध बीउ उत्पादर्नको लाधग ३-४ घाि सक
ु ाइ-केलाइ गरे र हावा र्नतछर्ने भााँडा जस्िै
सीड बबर्न, भकारी, घ्याम्पो, वा बोरािा राख्न उपयक्
ु ि हुन्छ |
वीउ भण्डारणको लागी सुपर ब्यागको प्रयोग गर्नुा उपयक्
ु ि हुन्छ। सुपर ब्याग उपलब्ध र्नभएको

अवस्थािा हावा र्नतछर्ने भााँडो (िेटल वीर्न, भकारी) िा सेलफस २-३ िक्की प्रति टर्नको दरले
प्रयोग गदाा पि
ु ली आदी जस्िा भन्डारणिा लाग्र्ने कीरा बाट जोगाउर्न सककन्छ।
२. िकै (दहउदे ) बाली


जग्गाको अजन्िि ियारीको बेलािा कम्पोष्ट िल २०० के.जी, डड.ए.पी २.१, के.जी यरु रया २.५
के.जी र म्यरु े ट अफ पोटाश १.६ के.जी प्रति कठ्ठाका दरले िाटोिा राम्ररी मिलाउर्न उपयक्
ु ि



हुन्छ ।
िर्नकािर्ना-१, गणेश-२ जस्िा दहउदे िकैको जाि लगाउर्न उपयक्
ु ि हुन्छ ।

३. गहुाँ
 िाटोको धिस्यार्न घदटरहे को हुर्नाले धिस्यार्न रहाँदै गहुाँ छर्नुा उपयक्
ु ि हुन्छ ।
 जग्गाको ियारीको बेलािा ४०-५० के.जी. कम्पोष्ट िल िथा ३ के.जी. यूररया, ३.६ के.जी.
डड.ए.पी. र १.४ के.जी. म्युरेट अफ पोटास प्रति कठ्ठािा मसिंधिि जग्गािा िथा २.२ के.जी.

यरु रया, ३.६ के.जी. डड.ए.पी. र १.१ के.जी म्युरेट अफ पोटास प्रति कठ्ठाका दरले अमसिंधिि
जग्गािा प्रयोग गरी राम्ररी िाटोिा मिलाउर्नु पदा छ ।



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



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

४. िोरी/रायो/िल
ू ा िरकारी बाली


आगािी हप्िा िौसि सािान्यरुपपिा बदली रहर्ने िथा सापेक्षिक आर्द्ा िा औसििा ७५% भन्दा
िाधथ रहर्ने हुाँदा िोरी, रायो, िल
ू ा लगायिका बालीिा लाग्र्ने अल्टरर्नेररया थोप्ले रोगको लाधग
िेन्कोजेव ३ ग्राि प्रति मलटर पार्नीिा घोली छर्नुा उपयक्
ु ि हुन्छ।
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५. अरहर \िस
ु रु ो


बोट ओईलाउर्ने रोगको रोकथािको लाधग २ ग्राि वेमभजष्टर्न वा डेरोसाल (काबेन्डाजजि) प्रति
मलटर पार्नीिा घोलेर अरहरको बोट मभज्र्ने गरर छकार्नु उपयक्
ु ि हुन्छ।

६. फलफूल बाली


केरा खेिी गर्ने कृर्कहरुपले केराको घारी वररपरर पाि पतिङ्गर, केराको सक
ु े का पाि आददले
छापो ददर्नु पदा छ।



मसाँिाई सवु वधा भएका कागिी बगैँिािा डब्बल ररङ्ग (डब्बल औँठी आकारको कुलेसो) बर्नाई
मसाँिाई गर्नुा पदा छ। मसाँिाई सवु वधा र्नभएिा स्याउला, घासपाि वा कालो प्लाजष्टकको छापो
राख्नु पदाछ।



कागिी ववरुपवािा रोग ककरा लागेका, उपिार हुर्न र्नसक्र्ने, एक आपसिा जोडडएका, सक
ु े का
लािा लािा कााँडा भएका र सलक्क बढे का िोर हााँगाहरुप, कलिी भाग भन्दा िल बाट आएका

िर्न
ु ाहरुप र ववरुपवाको िल
ु काण्डको ४०-५० से.िी भन्दा िल आएका सबै हााँगाहरुप हटाउर्नु पछा ।
यसरी काटछाट गरे पतछ १०% को बोडोपेष्ट लगाउर्नप
ु छा ।
७. आलु


बढ्दै गरे का आलि
ु ा िाटोको धिस्यार्न हे रर १५-२० ददर्नको फरकिा हल्का मसिंिाई गर्नुा उपयक्
ु ि
हुन्छ।

अगौिे डढुवा रोग

आलुमा यो रोग दे खिएमा मेन्तकोिेव ३ ग्राम प्रर्त सलिर पानीको घोल बनाई आलक
ु ो बोि पूरै सभज्ने गरर छनुष उपयुक्त हुन्तछ।

िरकारी बालीहरुप




िौसिी प्याज खेिी गर्ने कृर्कहरुपले ियार भएको प्याजको बेर्नाा सार्ने उपयक्
ु ि सिय यही हो।

प्याजको बेर्नाा ककर्नेर सार्नुा पर्ने कृर्कहरुपले तछटो डुकु र्नआउर्ने रे डकक्रयोल जािको बेर्नाा सार्नुा
उपयक्
ु ि हुन्छ।
काउली, बन्दा लगाएको ४५-५० ददर्न भईसकेको भएिा ७-१०ग्राि यूररया (१ िम्िा) प्रत्येक
बोटको वररपरर घेरा बर्नाई राखी पर्न
ु प
ुा दाछ । यसरी दोश्रो टपड्रेस गररसकेपतछ मसाँिाइ गर्नप
ुा दा छ।



काउली, बन्दा, ब्रोकाउली, सररसकेपतछ फेद काट्र्ने कीराको प्रकोप बढ्र्ने भएको कारणले

क्लोरोपाइररफस २०% ई.सी १ एि. एल. प्रति मलटर पार्नीिा घोली बबरुपवाको फेद-फेदिा छर्नुा
पदा छ।


भण्टाको डााँठ िथा फलको गबारो व्यवस्थापर्नको लागी गवारोको कारण ओईलाएको िन्
ु टा,

पाि िथा फल दटवप करीव १ फुट गदहरो खाडलिा पर्न
ु े वा जलाउर्ने । क्लोरार्नट्रातर्नमलप्रोल

(कोराजेर्न) १८.५ इ.मस. ०.२ मि.मल. प्रति मलटर पार्नीिा मिसाई बोट मभज्र्ने गरी छर्नप
ुा दा छ।


दहउाँ दे

िरकारी

बालीको

फेद

काट्र्ने

कीरा

र

बेर्नाा

कुदहर्ने

रोगको

व्यवस्थापर्न

गर्ना

क्लोरोपाईरीफोस १६% को ०.५ मि.मल. र काबोर्नडाइजजि (बेमभजष्टर्न) ५०% डब्ल.ु वप.को १ ग्राि
प्रति मलटर पार्नीिा घोली स्प्रेयर बाट बोट मभज्र्ने गरी छर्नप
ुा दा छ ।


आगािी हप्िा सािान्य रुपपिा बदली रही रहर्ने हुर्नाले खस
ु ाार्नीको फल लाधगसकेको अवस्थािा
पाि िथा फलिा लाग्र्ने थोप्ले रोग (सकाास्पोरा र एन्राक्र्नोज रोग) लाग्र्न सक्र्ने हुर्नाले

बेमभजष्टर्न ५०% डब्ल.ु वप. को २ ग्राि प्रति मलटर पार्नीिा घोली पाि िथा फल मभज्र्ने गरी
छर्नुा उपयक्
ु ि हुन्छ।
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आगािी हप्िा सािान्य रुपपिा बदली रही रहर्ने हुर्नाले गोलभेँडा, खुसाार्नी, भण्टा आददिा जरा
कुदहर्ने रोगको प्रकोप बढ्र्न सक्दछ। यसको व्यवस्थापर्नको लाधग कावार्नडाइजजि ५०% डब्लु.

वप. (बेमभजष्टर्न) २ ग्राि प्रति मलटर पार्नीिा घोलेर ववरूवाको परु ै भाग र जरा सम्ि पग्ु र्ने गरी
छर्नप
ुा दा छ ।

अन्य



सख्
ु खा िौसि भएकोले बेसार, अदव
ु ा बालीको टुप्पो िर्ने/सक्
ु र्ने भएकोले छापो राखी धिस्यार्न
जोगाउर्नु पदाछ।

सापेक्षिक आर्द्ा िा घटबढ भइरहर्ने हुर्नाले घरिा भण्डारण गररएको खाद्यान्र्न िथा वीउहरुपलाई
रोग िथा कीराबाट बिाउर्न सिय-सियिा हे रिाह गर्नुा उपयक्
ु ि हुन्छ।
खेिबारीिा दे णखर्ने सबै कीराहरुप हातर्नकारक हुदै र्नर्न ् । िसथा कीरा दे णखर्ने बबवत्तकै ववर्ादीको
प्रयोग र्नगरौँ । मित्रजीव कीराहरुप जस्िै िाकुरा, गाइर्ने कीरा, साि थोप्ले खपटे कीरा, बारुपला,
र्निस्िे कीरा (प्रेइड्ग िेन्टीड) दे णखएिा तितर्नहरुपको सिंरिण र सिंबद्ाधर्न गरौं ।




िौरी घारिा रोग, सल
ु सल
ु े र रार्नु भए र्नभएको तर्नयमिि अवलोकर्न गर्नप
ुा दाछ।

िीसो बढ्र्ने क्रि जारी भएकोले िौरी घारलाई िारै तिरबाट प्लास्टीकले बेरेर राख्नु उपयक्
ु ि
हुन्छ।

ग. बाली सिंरिण

१. लाही (एफीड)




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

िालाधथयर्न ५० इ.सी., २ मि.मल. प्रति मलटरको दरले पार्नीिा मिसाई लाही लागेको ठााँउिा

मभज्र्ने गरी छकार्नु उपयक्
ु ि 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. पशप
ु ालर्न


यो सिय गाई भाँसीिा भ्यागि
ु े रोग दे णखर्ने बेला र्नभएिा पतर्न यदद शिंकालागेिा दि
भेटेररर्नररयर्न/अर्नभ
ु वी

प्राववधधकको

सल्लाहिा

अववलम्ब

एन्टीबायोदटक

वा

एन्टी

िाइक्रोबबयलको सई
ु लगाउर्नु पदा छ।भ्यागि
ु े रोगको रोकथािकोलागी हरे क साल बैशाख-जेष्ठतिर



छालािर्न
ु ी ५ एि ्.एल ् भ्याजक्सर्न लगाउर्नु उपयक्
ु ि हुन्छ।
बाख्राहरुपिा छे र्ने रोग दे णखइरहे को अवस्थािा जत्त
ु ो(गोबर) तर्नरीिण गरी र्निीजाको आधारिा

और्धी िलाउर्न उपयक्
ु ि हुन्छ।
कुम्री (ढकेरी) लागेका बाख्राको हकिा दै तर्नक एक िक्की डाईईथाइल काबाािाजजर्न (डी.ई.सी.)-

१०० मि.ग्रा. साि ददर्न सम्ि खव
ु ाउर्ने र साथिा मभटामिर्न बी कम्पलेक्सको सई
ु २-३ ददर्न
सम्ि लगाउर्ने ।



वप.वप.आर रोग लाग्र्न र्नददर्न ३ िदहर्ना भन्दा िाधथका भेडा-बाख्रािा सो रोग ववरुपद्धको

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

एमसडको झोल वा १% पोटासको घोलले िख
ु सफा गर्नुा उपयक्
ु ि हुन्छ ।िोओलाको भाइरस
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घाउ, िोटपटक लागेको वा काटे को ठााँउबाट िातर्नसिा सर्ना गई त्यस्िै प्रकारको घाउ खदटरा

आउर्न सक्र्ने हुर्नाले त्यस्िो रोगी बाख्रालाई घाउ िोटपटक र्नलागेको िान्छे वा पन्जा लगाएर
स्याहार सस
ु ार गर्नप
ुा दा छ ।





गाई, भैँसी िथा साँग
ु रु हरुपिा खोरे ि रोग लाग्र्न र्नददर्न पशु सेवा कायाालयको सिन्वयिा सो रोग
ववरुपद्दको भ्याजक्सर्न ६-६ िदहर्नािा लगाउर्नु उपयक्
ु ि हुन्छ ।
यो सियिा दहउदे घााँसहरुप लगाउर्नका लाधग जग्गाको ियारी गर्ना उपयक्
ु ि हुन्छ ।
िाछा पोखरीिा घमु लि अजक्सजर्नको िात्रा बढाउर्न हावा यन्त्र (एरे टर) को प्रयोग गर्ने ।

िाछा पोखरीिा िापक्रि घट्र्ने क्रि रहे कोले भमु िगि पार्नी (वोररङ्ग वा ट्यब
ु वेल)ले पोखरीको

पार्नीलाई ववस्थावपि गर्नुा उपयक्
ु ि हुन्छ । साथै िाछालाई धेरै र्निलाउर्न उपयक्
ु ि हुन्छ ।
घााँसेबाली


दहउाँ दे घााँसको लाधग जग्गाको अजन्िि ियारीको बेलािा कम्पोष्ट िल २०० केजी, डी.ए.पी.

3.६ केजी, यरु रया २.१ केजी, म्यरु े ट अफ पोटाश १.3 केजी प्रति कट्ठाका दरले िाटोिा



मिलाउर्न उपयक्
ु ि हुन्छ |
जै घााँसको हकिा ४ केजी बीउ प्रति कट्ठाको दरले उपलब्ध भएसम्ि अिि
ृ धारा र्नभएिा र्नेत्र,

कािधेर्न,ु गणेश, पावािी आदद जािको जै ििंमसर िदहर्नाको िेस्रो हप्िामभत्रै छर्ना उपयक्
ु ि हुन्छ|
बमसाि घााँसको हकिा १ के. जी. बीउ प्रति कट्ठाको दरले धग्रर्न गोल्ड जािको बमसाि ििंमसर

िदहर्नाको अजन्िि सम्ि छर्ना सककन्छ | बमसािको बीउ राइजोबीयिले उपिार गरर छर्ना
उपयक्
ु ि हुन्छ |
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