कृ षि - मौ स म स ल्ला ह से वा बु ले षि न
जारी मममि : १ श्रावण २०७२

अवधी : १-७ श्रावण २०७२
जजल्ला : बााँके

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

नेपालगञ्ज एयरपोिष, बााँकेको मौसमी िथयांक

गि हप्ता २४ असार २०७२ मा अन्त्य ोएको मौसमी अवस्था
मौसमी षववरण

गि हप्ता (१८ असार २०७२ दे जि २४ असार २०७२ सम्म)

कुल विाष (मम.मी.)

266.8

अमधकिम िापक्रम (0सेन्तिीग्रेड) को दायरा

28.6-35.3

न्तयूनिम िापक्रम (0सेन्तिीग्रेड) को दायरा

24.2-27.7

अमधकिम सापेजिक आर्द्षिा (%) को दायरा

96-100

न्तयूनिम सापेजिक आर्द्षिा (%) को दायरा

58.1-100
1-2.1

हावाको गमि (मम/से) को दायरा
हावाको ददशाको दायरा

दजिण-पूव ष दे जि दजिण-पजिम

यस हप्ता २५ असार २०७२ दे जि ३१ असार २०७२ सम्मको मौसमी षववरण
दिन (१० जुलाइ २०१५ - १६ जुलाइ २०१५)
षववरण
विाष (मम.मी.)
अमधकिम िापक्रम
(0सेन्तिीग्रेड)

न्तयूनिम िापक्रम
(0सेन्तिीग्रेड)

अमधकिम सापेजिक
आर्द्षिा (%)

न्तयूनिम सापेजिक
आर्द्षिा (%)

२५/०३/०७२

२६/०३/०७२

२७/०३/०७२

२८/०३/०७२

२९/०३/०७२

३०/०३/०७२

३१/०३/०७२

12.0

2.6

2.2

0.0

0.0

6.0

244.0

33.6

32.2

34.4

34.5

35.2

34.6

27.1

25.5

26.5

26.0

27.0

27.7

27.8

24.7

95.4

95.4

96.1

97.7

99.3

94.8

100

68.7

57.4

65.5

69.7

67.0

70.7

72.1

1.6

2.3

1.6

1.2

1.9

2.4

2.3

हावाको गमि (मम/से)
हावाको ददशा

दजिण-पूव ष

दजिण-पूव ष

दजिण-पूव ष

दजिण-पजिम

उत्तर-पजिम
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दजिण-पजिम

दजिण-पजिम

कृदि-सल्लाह
क. मौसमी षवश्लेिण


आगामी हप्ता आइिवार दे िी विाष मनरन्तिर रहने सम्ोावना

स साथै सापेजिक आर्द्ष िा

औसिमा ६०% ोन्तदा मामथ रहने िथा िापक्रम यस हप्ताकै जस्िै रहने सम्ोावना

स

ि. बालीनाली

१. धान बाली


मसं जिि िेत्रमामा लगाउने उन्नि जािको धानको लागी िेि षहल्याउने बेलामा आवश्यक पने

सम्पुणष मल ( मड.ए.षप – २ के.जी. १७० ग्राम, युरीया –३ के.जी. ५०० ग्राम र म्युरेि

अफ पोिास – १ के.जी. ८५० ग्राम) प्रमि कठ्ठाको दरले हाल्नु उपयुक्त हुन्त स


अमसं जिि िेत्रमामा लगाउने उन्नि जािको धानको लागी िेि षहल्याउने बेलामा आवश्यक पने
सम्पुणष मल ( मड.ए.षप - २ के.जी.१७० ग्राम, युरीया –२ के.जी. ८१० ग्राम र म्युरेि

अफ पोिास – १ के.जी. ६७० ग्राम) प्रमि कठ्ठाको दरले हाल्नु उपयुक्त हुन्त स


धानको उन्नि जािमा मसफाररस गररएको मलको मात्रमाा प्रयोग गनाषले रोग, षकराको प्रकोप
बाि बच्न सषकन्त



स

धानमा झारपाि मनयन्तत्रमाण गनष दानादार ब्युिाक्लोर ८००-९०० ग्राम प्रमि कठ्ठाको दरले
सुख्िा बालुवा वा बलै |िे मािो साँग ममसाएर धान रोपेको ३-४ ददन मोत्रमा



स

धान रोपेको २-३ हप्ता ोएको िेिमा गुबो मने समस्याबाि बच्न कृिकहरुले समय समयमा
िेिको मनररिण गनष उपयुक्त हुन्त



नुप
ष दष

स

धान रोपेको ३ हप्ता ोैसकेको िेिमा कृिकहरुले गोडमेल गरे पम

मात्रमा मसं जिि िेत्रमामा ४

के.जी. ३५० ग्राम प्रमि कठ्ठाका दरले र अमसं जिि िेत्रमामा ३ के.जी. ६५० ग्राम प्रमि
कठ्ठाका दरले युररया िपड्रेस गनष उपयुक्त हुन्त

स

२. मकै बाली


विाष मनरन्तिर रहने दे जिएकोले मकै िेिमा उकेरा लगाउने िथा पानी मनकासको व्यवस्था
गनुष उपयुक्त हुन्त स



ाँ ाको उिाई सम्म ोएको अवस्थाको मकैमा युररया ३ के.जी. ७०० ग्राम प्रमि कठ्ठाको
घुड
दरले िपड्रेस गनुष उपयुक्त हुन्त

३. अरहर


अरहरका उन्नि जािहरु बागेश्वरी, रामपुर अरहर -१ आदद लगाउन उपयुक्त हुन्त

४. बदाम (मुम्फली)


स

बदामका उन्नि जािहरु राजषिष, वैदेही आदद लगाउन उपयुक्त हुन्त

स

५. अन्तय बाली


स

केरा लगायि अन्तय िरकारी बारीमा पानी जम्न नददन पानी मनकासको व्यवस्था गनुह
ष ोला स
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पानी परररहने िथा सापेजिक आर्द्ष िा पमन बषि नै रहने सम्ोावना ोएकोले घरमा ोण्डारण

गररएको िाद्यान्न िथा वीउहरुलाई षकराबाि बिाउन समय समयमा हेरिाह गनुप
ष ने हुन्त स


िेिबाली दे जिने सबै षकराहरु हामनकारक हुदैनन् स िसथष षकरा दे जिने मबमिकै षविादीको
प्रयोग नगरौ स ममत्रमाजीव षकराहरु जस्िै माकुरा, गाइने षकरा, साि थोप्ले िपिे षकरा,
बारुला, नमस्िे षकरा(प्रेइड्ग मेन्तिीड) दे जिएमा मिमनहरुको सं रिण र सं बर्द्षन गरौं स



मा ा पोिरीमा घुमलि अजक्सजनको मात्रमाा बिाउन हावा यन्तत्रमा (एरे िर) को प्रयोग गने स

ग. रोग/षकरा

१. फल कुहाउने औ ंसा


कपासको िु क्रामा एक थोपा क्यु ल्युर, एक थोपा ममथाईल युजजनोल

र मालामथयन ५०

इ.सी. ममसाई जममन दे िी कररब ३ षफि उिाईमा पासो बनाएर िेि बारीमा राख्ने स


२ मम.मल. प्रमि मलिरको दरले मालामथयन ५० इ.सी. र २ ग्राम जिमन (ोेली) पानीमा
ममसाएर िेि बारीको िारकुनामा

नेस

२. लाही (एफीड)


गाईको गहुाँि र पानी १:४ को अनुपािमा ममसाएर रािोरी रािेर लाही लागेको ठााँउमा
मोज्ने गरी ोोलीपल्ि



कषने स

२ मम.मल. प्रमि मलिरको दरले मालामथयन ५० इ.सी. लाही लागेको ठााँउमा मोज्ने गरी
कषने स

घ. िरकारी


िरकारी बालीको नसषरी ब्याड ियार गनष कम्िीमा ३ हप्ता अगाडी सौयष मनमषलीकरण षवमध
द्वारा मािोको उपिार गनष उपयुक्त हुन्त

स यस बारे थप जानकारीको लागी सम्बजन्तध

जजल्ला कृषि षवकास कायाषलयमा सम्पकष गनुह
ष ोला स


ब्याड राख्ने जग्गाको मािोको उपिार गनुष परे मा बेमोष्टीम ६ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा ममसाई
मबउ राख्नु ३-४ ददन अगाडी

ङ.

पशुपालन


कषदा उपयुक्त हुन्त

स

ोारी विाषले गदाष हुने बािीमा मुसाको मुत्रमाबाि सने लेप्िोस्पाइरोमसस नामक जुनोषिक रोगको
प्रकोप बषि हुने ोएकाले धान/िेिबारीमा िाली िुट्टा जानु उपयुक्त हुदैन र बुि लगाउन
पदष



स

िापक्रम र सापेजिक आर्द्ष िा बिी ोएकाले कुिुरा र गाई-ोैं सीको गोठमा पंिा िथा
कुलरको व्यवस्था गनुष उपयुक्त हुन्त



स

ु ाको िोकाईबाि बिाई राख्न
गाई-गोरुमा साउने रोगको प्रकोप हुन नददन लामिुट्टे र ोुसन
ु ाको िहल पहल कम
झ्याल-िोकामा िार-जालीको व्यवस्था गनुष प ष स लामिुट्टे र ोुसन
हुने बिि(षवहान)मा िराउन लै जानु प ष स
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बाख्रामा दे जिने कुम्री (िकेरी) रोगको रोगथाम गनष श्रवण दे िी काजत्तक सम्म मामसक एक

िक्की डाई ईथाइल काबाषमाजजन (डी.ई.सी)-१०० मम.ग्रा. िुवाउने स िकेरी लागेका बाख्राको
हकमा दै मनक एक िक्की साि ददन सम्म िुवाउने र साथमा मोिाममन बी कम्पले क्सको सुई
२-३ ददन सम्म लगाउने स


गाईवस्िुमा

े ने रोग ोएमा ओोानो घााँस िुवाउने स साथै, ोेिेरेनरी प्राषवमधको सल्लाहमा

े ने रोग रोक्ने औिधी िुवाउने

-§§§§§§§§§§§§§§§§§-
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