विष : १ अंक: २८

कृ षि - मौ स म स ल्ला ह से वा बु ले टि न
जारी मिति :०८ माघ २०७२

अवधी : ०८ माघ २०७२ – १४ माघ २०७२
जजल्ला : बााँके

(जारी गर्ने:PPCR/BRCH/AMIS

project, MOAD; AERD, NARC and Agro-met Section, DHM)

नेपालगञ्ि एयरपोिष ,बााँकेको मौसमी तथयांक
गत हप्ता ३० पौि २०७२ मा अन्त्य भएको मौसमी अवस्था
मौसमी षववरण

गत हप्ता (२४ पौि २०७२ दे खि ३० पौि २०७२ सम्म)

कुल वर्ाा (मि.िी.)

०.०

अधधकिि िापक्रि (0सेन्टीग्रेड)को दायरा

२२.४ – २५.४

0

न्यूर्निि िापक्रि ( सेन्टीग्रेड)को दायरा

७.३ – ८.५

अधधकिि सापेक्षिक आर्द्ािा (%) को दायरा

९७.५ – १००

न्यूर्निि सापेक्षिक आर्द्ािा (%) को दायरा

४७.७ – ६०.९

हावाको गति (मि/से ) को दायरा

०.५ – ३.५

हावाको ददशाको दायरा

दक्षिण-पर्ु व - उत्तर-पर्ु व

०१ माघ २०७२ दे खि ०७ माघ २०७२ सम्मको मौसमी षववरण
दिन (१५ जनवरी २०१६ – २२ जनवरी २०१६)
षववरण

वर्ाा (मि.िी.)

अधधकिि िापक्रि
(सेन्टीग्रेड)

न्यूर्निि िापक्रि
(सेन्टीग्रेड)

अधधकिि सापेक्षिक
आर्द्ािा(%)

न्यर्न
ू िि सापेक्षिक
आर्द्ािा(%)

हावाको औसि
गति(मि/से)
औसि हावाको ददशा

०१/१०/०७२

०२/१०/०७२

०३/१०/०७२

०४/१०/०७२

०५/१०/०७२

०६/१०/०७२

०७/१०/०७२

०.०

०.०

०.०

०.०

०.०

०.४

०.५

२४.३

१३.१

१९.५

२२.०

१७.१

१९.०

१४.०

८.०

३.६

६.०

११.२

७.४

८.२

९.४

९७.६

१००

९८.७

९९.०

९४.७

९७.७

१००

४५.६

८६.८

५९.३

४९.१

६९.४

६९.२

७०.०

३.५

१.५

२.५

०.७५

१.७५

१.५०

उत्तर-पर्ु व

दक्षिण-पर्ु व

उत्तर-पर्ु व

उत्तर-पर्ु व

उत्तर-पर्ु व

४.५

दक्षिण-पर्ु व दक्षिण-पर्ु व
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कृषि-सल्लाह

क. िौसिी ववश्लेर्ण

गि हप्िाको सिग्र िौसिी ववश्लेर्ण

गि हप्िाको शरु
ु वाििा िौसि सफा रहे पतर्न सािाको िध्य तिर बदमल रह्यो िथा सािाको अन््यतिर
फाटफुट वर्ाा सिेि भयो र ्यसपति मशिलहरको प्रभाव दे खियो। िौसििा आएको फेरबदलले
ददउाँ सोको िापक्रििा १० सेजल्सयस सम्िले र न्यर्न
ु िि िापक्रििा सिेि केदह धगरावट दे खियो।
आउाँ दो हप्िाको िौसिी अवस्था

आगािी हप्िा आकाश सफा रहे पतर्न सािाको अन््य तिर आंमशक बदमल रहर्ने िथा वर्ााको सम्भावर्ना

न्यर्न
ु रहर्नेि। सािाको िध्यसम्ि हुस्स/ु कुदहरो को प्रभावले गदाा अधधकिि िापक्रि जस्थर रहर्ने िर
सािाको अन््यिा िापक्रि केदह बढ्र्ने सम्भावर्ना ि। औसि सापेक्षिक आर्द्ा िा ८०% भन्दा िाथी
रहर्नेि।

ि. बालीर्नाली
१. िकै (दहउाँ दे ) बाली :- िकै रोपेको ४०-४५ ददर्न पति मसाँचाई गरर २.१ के.जी. यरु रया िल प्रति
कठ्ठाका दरले टपड्रेस गर्नुा उपयक्
ु ि हुन्ि ।

२. गहुाँ


गहुाँ िेिी बाट राम्रो उ्पादर्न मलर्नको लाधग मसंचाइ सबु बधाको उपलब्धिा हे री १-५ पटक सम्ि
मसंचाई गर्नुा पदाि।
मसंचाइ सबु बधाको
उपलब्धिा

िरे को २१-२५
ददर्न



३५ ददर्न

गाँहु बाली को अवस्था

५०-५५ ददर्न

बाला लाग्र्नु दध
ु पस्र्ने बेलािा
अति

(Milking Stage)

१ पटक िात्र भएिा



२ पटक िात्र भएिा





३ पटक िात्र भएिा







४ पटक िात्र भएिा









५ पटक सम्ि भएिा











गहुाँ लगाएको ३०-३५ ददर्न पग
ु ेपति झारपाि तर्नयन्त्रणको लाधग सल्फोसल्फरर्न (क्रोस, मलडर)
र्नािक ३३ ग्राि झारर्नासक ववर्ादी ४०० मलटर पार्नीिा मिसाई प्रति हे क्टरिा स्प्रे गदाा प्रायः
झारहरु तर्नयन्त्रण गर्ना सककन्ि। स्प्रे गदाा फ्लेट फेर्न र्नोजलबाट झार परु ै मभज्र्ने गरर िर्नप
ुा दा ि।



पदहलो मसाँचाई गरे को २-३ ददर्नपति ३ के. जी. यरु रया िल प्रति कठ्ठाको दरले टपड्रेस गर्नप
ुा दा ि।

३. िोरी :- ३०-४० प्रतिशि कोसाहरु िैरो पहेँलो रङ्गको भए पति िोरी वालीको कटार्नी गरर ८-१०
ददर्नसम्ि सक
ु ाउर्ने अतर्न चट्
ु र्ने, केलाउर्ने र सफा गर्ने। ्यसपति दार्नािा ८-१० प्रतिशि सम्ि
धचस्यार्न र्नआउन्जेल सक
ु ाउर्ने र सख्
ु िा ठााँउिा भण्डारण गर्ने।
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४. िस
ु रु ो


दहउाँ दे वर्ाा पति सापेक्षिक आर्द्ा िा ८५% भन्दा बढी, २४ िण्टा सम्ि िसरु ो बालीका पािहरु

धचसो भइरहे िा र ८ िण्टा सम्ि १०० सेजल्सयस भन्दा कि िापक्रि भई रहे को िण्डिा िसरु ो
बालीिा स्टे म्फैलि डढुवा रोग आउर्न सक्ि। ्यसकारण बालीलाई यो रोग बाट बचाउर्न सियिा

र्नै ढुसीर्नासक ववर्ादी िेन्कोजेव २ ग्राि प्रति मलटर पार्नीिा मिसाई ७-१० ददर्नको फरकिा िर्नुा


उपयक्
ु ि हुन्ि।
बोट ओईलाउर्ने रोगको रोकथािको लाधग २ ग्राि वेमभजटटर्न वा डेरोसाल (काबेन्डाजजि) प्रति
मलटर पार्नीिा िोलेर िस
ु रु ोको बोट मभज्र्ने गरर िकार्नु उपयक्
ु ि हुन्ि।

५. अरहर


कोसािा लाग्र्ने गवारो (पड बोरर ) कीरा व्यवस्थापर्नको लागी १० ग्राि भेली प्रति मलटर पार्नीिा
मिसाई बर्नाएको िोलिा HaNPV (हे ली एर्न. वप. भी ) २५० LE को १.५ मि.मल हालेर सााँझको
सियिा स्प्रे गर्नप
ुा दा ि, अथवा



व्याक्टे ररया जन्य (बी.टी ) Bt (डाई पेल, बायो लेप ) ३ ग्राि प्रति मलटर पार्नीिा मिसाएर
सााँझको सियिा स्प्रे गर्नप
ुा दा ि, अथवा



क्लोरार्नट्रातर्नमलप्रोल (कोराजेर्न) १८.५ इ.मस. ०.४ मि.मल. प्रति मलटर पार्नीिा मिसाई बोट मभज्र्ने
गरी स्प्रे गर्नप
ुा दाि।

६. फलफूल बाली


व्यवसातयक रुपिा आाँप , मलची,कागिी, अंगरु , अम्बा िेिी गर्नुा भएका कृर्कहरुले आवश्यकिा

अर्नस
ु ार कााँटिााँट गर्नुा राम्रो हुन्ि। कााँटिााँट गररएका हााँगाहरुको िाउिा १०% बोडो पेटट लगाउर्नु
पदा ि। हरे क ववरुवाको िल
ू काण्डिा जिीर्नबाट १५-२० से.िी. जति िाधथ सम्ि १०% बोडो पेटट
लगाउर्ने उपयक्
ु ि सिय हो।


सबै जािका फलफूलिा सबै प्रकारका प्रांगाररक िथा रासायतर्नक िलिादको मसफाररस िात्रा ददर्ने

उपयक्
ु ि सिय यही हो। िलिाद िल
ु काण्डबाट कम्िीिा पतर्न २ फीट टाढा हुर्ने गरी कुलेसो
बर्नाई रािी िाटोले परु ी मसाँचाई गर्नुा पदा ि। मसाँचाईको सवु वधा र्नभएका कृर्कहरुले िलिाद रािी
सकेपति िर, पराल, पाि पतिङ्गर, सक
ु े को वस्िह
ु रुको िापो ददर्नु उपयक्
ु ि हुन्ि।


आगािी हप्िा पतर्न धचसो यथाबि ् रहर्ने िथा हुस्सु पतर्न लाधगरहर्ने हुाँदा यसै बर्ा कागिी िेिी
शरु
ु गर्नुा भएका कृर्कहरुले कागिीका पाि र कमलला िर्न
ु ालाई िस
ु ारोबाट जोगाउर्न वााँसको
भाटालाई उल्टो अङ्ग्रेजी भी () आकारिा गाडेर परालले िोप्र्नु पदाि।



आाँपिा िालफिेसर्न

दे खिएका िर्न ् भर्ने रोगी कमलला हााँगाहरु काटिााँट गरे र जलाउर्नप
ु दाि।

साथै १ ग्राि एर्न ए ए (न्याप्थामलर्न एमसदटक एमसड ) प्रति ५ मलटर पार्नीिा िोली बोटको पाि
मभज्र्ने गरी िर्नप
ा ो ककरणले
ुा दा ि। एर्न ए ए िोल ियार गदाा अाँध्यारोिा गर्नप
ुा दाि अन्यथा सय
ू क
हिोर्नको असर तर्नस्िेज गररददन्ि।


केरा िेिी गर्नुा भएका कृर्कहरुले केरालाई धचसोबाट हुर्ने िति कि गर्ना १५-२० ददर्नको फरकिा
हल्का मसाँचाई गर्नुा उपयक्
ु ि हुन्ि।
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७. आलु
डढुवा रोगको व्यवस्थापर्नः- यो रोगको व्यवस्थापर्नको लाधग यो रोगको अर्नक
ु ु ल वािावरण रदहरहे िा

िेन्कोजेव यक्
ु ि कुर्नै पतर्न ववर्ादी (इण्डोकफल एि-४५, डाइथेर्न एि-४५ आदद) २.५ ग्राि प्रति मलटर

पार्नीिा िोलेर प्रति कठ्ठा ३० मलटरको दरले बोटको सम्पण
ू ा भाग मभज्र्ने गरर ७ ददर्नको अन्िरिा
४-६ पटक िर्नुा उपयक्
ु ि हुन्ि। अथवा
डाइिेथोिफा (एक्रोबेट) वा फेर्नामिडर्न िथा िेन्कोजेव यक्
ु ि मिधिि (सेजक्टर्न) १.५ ग्राि प्रति मलटर
पार्नीका दरले १० ददर्नको अन्िरिा ३-४ पटक िर्नुा उपयक्
ु ि हुन्ि।

आलु भण्डारण ववधधः- आलल
ु ाइा अाँध्यारो, सख्
ु िा र धचसो (िोटो सियको लाधग १० सेजल्सयस भन्दा
कि र लािो सियको लाधग िथा वीउ भण्डारणको लाधग २-४ सेजल्सयस िा) ठाउाँ िा काठका बाकस,

प्लाजटटकका क्रेट या -याकिा कफं जाएर ३ िहसम्ि मिलाएर राख्नुपिा । यसरी राख्दा दइु ा िहको बीचिा

पबत्रका ओछ्याएर राख्नप
ु िा । लािो सियसम्ि भण्डारण गर्नप
ुा र्ने आलल
ु ाइा अाँध्यारो, सख्
ु िा र धचसो
कोठािा १०-१५ सेजल्सयस िा २ हप्िासम्ि र्नचलाइाकर्न राख्नाले बोक्रा बाजक्लन्ि र दार्नािा रहे को
धूलो पतर्न सक्
ु ि, ्यसपति धूलो सफा गरे र िाधथ भतर्नएझैं गरी भण्डारण गर्नप
ुा िा ।

रोगकीराले िति र्नपय
ु ााएका, चोटपटक र्नलागेका दार्ना भण्डारण गर्नप
ुा िा िर यस्िा दार्नालाइा किजिा
र डडपकिजिा, अन्य फलफूलको र्नजजक भण्डारण गर्नुा हुाँदैर्न र भण्डारण गर्नुा ठीक अति पार्नीले
पिाल्र्नु पतर्न हुाँदैर्न ।

िरकारी बालीहरु


गोलभेँडाको डढुवा व्यवस्थापर्नको लाधग डढुवाको प्रकोप आाँकलर्न गर्ना कफल्ड तर्नररिण गर्नप
ुा दा ि।
यदद डढुवाको प्रकोप कि ि भर्ने िेन्कोजेब ७५% डब्लु.वप २.५ ग्राि प्रति मलटर पार्नीिा िोलेर

स्प्रे गर्नप
ुा दाि। यदद डढुवाको प्रकोप बदढ र्नै ि भर्ने कक्रलाजक्सल एि.जेड. ७२% डब्लु.वप. को
धुलो २ ग्राि प्रति मलटर पार्नीिा िोलेर स्प्रे गर्नप
ुा दाि ।


काउली, बन्दा लगाएको ४५-५० ददर्न भईसकेको भएिा ७-१०ग्राि यूररया (१ चम्चा) प्र्येक बोटको
वररपरर िेरा बर्नाई रािी पर्न
ु प
ुा दा ि। यसरी दोिो टपड्रेस गररसकेपति मसाँचाइ गर्नप
ुा दा ि।



दहउाँ दे िरकारीबालीको जरा कुदहर्ने रोगको व्यवस्थापर्न गर्ना काबोर्नडाइजजि (बेमभजटटर्न) ५०%
डब्ल.ु वप. को १ ग्राि प्रति मलटर पार्नीिा िोली स्प्रेयर बाट फेद मभज्र्ने गरी िर्नप
ुा दा ि ।



िुसाार्नीको फल लाधगसकेको अवस्थािा पाि िथा फलिा लाग्र्ने थोप्ले रोग (सकाास्पोरा र

एन्राक्र्नोज रोग) लाग्र्न सक्र्ने हुर्नाले बेमभजटटर्न ५०% डब्लु. वप. को २ ग्राि प्रति मलटर पार्नीिा
िोली पाि िथा फल मभज्र्ने गरी िर्नुा पदाि।


बेसार बाली मलर्न जग्गालाई हलो िथा कोदालोको सहायिाले िर्नजोि गरी बेसारका पार्नाहरुलाई

दटवप सफा गर्नुा पदा ि। यसबाट र्नयााँ र परु ार्ना पार्नाहरु िुट्याउर्नु पदा ि। िुट्याइएका पार्नाहरुलाई

िािा वा िाटोको भााँडािा पार्नीले डुब्र्ने गरी रािी ४०-६० मिर्नेट उिालेपति िाििा १०-१५ ददर्न
सम्ि उल्टाई पल्टाई गरी एकर्नासले सक
ु ाउर्नु पदा ि। यसपति बजारिा पार्ना वा धुलो बर्नाएर
बेच्र्न सककन्ि।
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फल ददर्ने बाली गोलभेँडा, भण्टा र भेँडे िस
ु ाार्नी लाई अरु बाली भन्दा अमल बदढ िाद्यि्वको
आबश्यक्िा हुर्ने भएकोले पदहलो बाली दटवपएको हरे क १५-२० ददर्नको फरकिा यरु रया िल १०

ग्राि प्रति बोटको दरले टपड्रेस गर्नप
ुा दा ि। यस्िै गरर सक्ष्
ु ि िाद्य ि्व जस्िै िजल्टप्लेक्स /

दट्रप्लेक्स / एग्रोमिर्न लाई २ एि ् एल ् प्रति मलटर पार्नीिा िोलेर बोटिा स्प्रे गर्नप
ुा दा ि।
अन्य


सापेक्षिक आर्द्ा िा िटबढ भइरहर्ने हुर्नाले िरिा भण्डारण गररएको िाद्यान्र्न िथा वीउहरुलाई
रोग िथा कीराबाट बचाउर्न सिय-सियिा हे रचाह गर्नुा उपयक्
ु ि हुन्ि।



िेिबारीिा दे खिर्ने सबै कीराहरु हातर्नकारक हुदै र्नर्न ्। िसथा कीरा दे खिर्ने बबविकै ववर्ादीको प्रयोग
र्नगरौँ । मित्रजीव कीराहरु जस्िै िाकुरा, गाइर्ने कीरा, साि थोप्ले िपटे कीरा, बारुला, र्निस्िे
कीरा (प्रेइड्ग िेन्टीड) दे खिएिा तितर्नहरुको संरिण र सम्बधार्न गरौं ।



िौरी िारिा रोग, सल
ु सल
ु े र रार्नु भए र्नभएको तर्नयमिि अवलोकर्न गर्नप
ुा दा ि। धचसो बढ्र्ने क्रि

जारी भएकोले िौरी िारलाई चारै तिरबाट प्लाजस्टकले बेरेर राख्नु पदाि। िौररको चाकाहरुिा िह

ि कक िै र्न भतर्न अवलोकर्न गदाा यदद िह िै र्न भर्ने चीर्नी चास्र्नी (१०० ग्राि पातर्निा १० ग्राि
धचतर्न उिाल्र्ने र पति सेलाएको िोल) बर्नाएर आवश्यकिा अर्नस
ु ार िव
ु ाउर्नु पदा ि।
ग. बाली संरिण

१. लाही (एफीड )


१ भाग गाईको गहुाँि र ४ भाग पार्नी मिसाएर रािभरी रािेर लाही लागेको ठााँउिा मभज्र्ने गरी
भोलीपल्ट िकार्नु राम्रो हुन्ि ।



िालाधथयर्न ५० इ.सी., २ मि.मल. प्रति मलटरको दरले पार्नीिा मिसाई लाही लागेको ठााँउिा मभज्र्ने
गरी िकार्नु उपयक्
ु ि हुन्ि ।



र्नयााँ पालव
ु ािा लाही, मलफ िाईर्नर, सल
ु सल
ु े लाग्र्ने भएिा सबई वा एट्सो िेल १५ मि.मल. प्रति
मलटर पार्नीिा मिसाई १५ ददर्नको फरकिा िर्नुा उपयक्
ु ि हुन्ि।

ि. पशप
ु ालर्न


कुिुरािा बबफर रोग लाग्र्न र्नददर्न ६ दे खि ८ हप्िाका कुिुरालाई पिेटाको मभत्री भागिा ियार
पारे को िोपिा चोबलेर मसयोले ३-४ पटक िोप ददर्नु पदा ि।



कुिुराको मस. आर. डड. / तर्निोतर्नयाको लाधग टाइलोमसर्न टाटाारेट र्नािक और्धी भेटेररर्नररयर्न /
अर्नभ
ु वी प्राववधधकको सल्लाहिा सफा पार्नीिा िल
ु ेर ४-५ ददर्नसम्ि िार्न ददर्नु पदाि।



वप.वप.आर रोग लाग्र्न र्नददर्न ३ िदहर्ना भन्दा िाधथका भेडा-बाख्रािा सो रोगको भ्याजक्सर्न
लगाउर्नु उपयक्
ु ि हुन्ि।



बाख्राको िोओलाको लागी ५% पोभीडर्न आयोडडर्न वा १% कपर सल्फेट वा २% बोररक एमसडको
झोल वा १% पोटासको िोलले िि
ु सफा गर्नुा उपयक्
ु ि हुन्ि। िोओलाको भाइरस िाउ, चोटपटक
लागेको वा काटे को ठााँउबाट िातर्नसिा सर्ना गई ्यस्िै प्रकारको िाउ िदटरा आउर्न सक्र्ने हुर्नाले
्यस्िो रोगी बाख्रालाई िाउ चोटपटक र्नलागेको िान्िे वा पन्जा लगाएर स्याहार सस
ु ार गर्नप
ुा दा ि।
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िािा पोिरीिा िमु लि अजक्सजर्नको िात्रा बढाउर्न हावा यन्त्र (एरे टर) को प्रयोग गर्ने ।



गाई, भैँसी िथा साँग
ु रु हरुिा िोरे ि रोग लाग्र्न र्नददर्न पशु सेवा कायाालयको सिन्वयिा सो
रोगकोभ्याजक्सर्न ६-६ िदहर्नािा लगाउर्नु उपयक्
ु ि हुन्ि।



िािा पोिरीिा िापक्रि िट्र्ने क्रि रहे कोले भमु िगि पार्नी (वोररङ्ग वा ट्युब वेल ) ले पोिरीको
पार्नीलाई ववस्थावपि गर्नुा उपयक्
ु ि हुन्ि । साथै िािालाई धेरै र्नचलाउर्न उपयक्
ु ि हुन्ि।

िााँसेबाली


िरे को ३०-४५ ददर्निा जै / बमसाि िााँसिा १.२ के. जी. यरु रया प्रति कठ्ठाको दरले टप ड्रेमसङ

गरी मसंचाइ गर्नुा उपयक्
ु ि हुन्ि। साथै प्र्येक कटाई पश्चाि ् यरु रया टप ड्रेमसङ गरर मसंचाइ गर्नुा
उपयक्
ु ि हुन्ि।

~§§§§§§§§§§§§§§§§§§~
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