विष : १ अंक: ३६

कृ षि - मौ स म स ल्ला ह से वा बु ले टि न
जारी मिति :०५ चैत्र २०७२

अवधी : ०५ चैत्र २०७२ – ११ चैत्र २०७२
जजल्ला : बााँके

(जारी गर्ने:PPCR/BRCH/AMIS

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

नेपालगञ्ि एयरपोिष , बााँकेको मौसमी तथयांक

गत हप्ता २७ फाल्गन
ु २०७२ मा अन्त्य भएको मौसमी अवस्था
मौसमी षववरण

कुल वर्ाा (मि.िी.)

गत हप्ता (२१ फाल्गुन २०७२ दे खि २७ फाल्गुन २०७२ सम्म)
०.०

0

अधधकिि िापक्रि ( सेन्टीग्रेड)को दायरा

३१.५ – ३३.७

0

न्यर्न
ू िि िापक्रि ( सेन्टीग्रेड)को दायरा

१३.५ – १६.८

अधधकिि सापेक्षिक आर्द्ािा (%) को दायरा

८५.८ – ९६.०

न्यूर्निि सापेक्षिक आर्द्ािा (%) को दायरा

२८.० – ४२.३

हावाको गति (मि/से ) को दायरा

३.० – १२.०

हावाको ददशाको दायरा

उत्तर – दक्षिण पक्षिम

२८ फाल्गुन २०७२ दे खि ०४ चैत्र २०७२ सम्मको मौसमी षववरण
षववरण
वर्ाा (मि.िी.)

ददर्न (११ िार्ा २०१६ – १७ िार्ा २०१६)

२८/११/०७२ २९/११/०७२ ३०/११/०७२ ०१/१२/०७२ ०२/१२/०७२ ०३/१२/०७२ ०४/१२/०७२
०.०

०.०

०.०

फाटफुट

१२.५

०.०

०.०

अधधकिि

३३.७

३५.६

३१.५

३०.०

२९.३

३१.३

३१.३

न्य
ू न्िि
(सेर्न
टीग्रेड)

१४.०

१५.६

१८.६

१७.३

१२.५

१७.०

११.३

अधधकिि
(सेन्टीग्रेड)

९३.९

९१.०

८०.६

९२.५

९४.६

९४.४

९३.३

न्य
ू ििि
आर्द्ार्न
ा(%)

३४.६

३१.४

४३.०

३९.६

३०.०

३१.०

-

हावाको
औसि
आर्द्ा िा(%)

८.५

५.५

५.२५

६.५

४.७५

५.७५

२.०

दक्षिण-पक्षिम

उत्तर-पक्षिम

दक्षिण

पक्षिम

दक्षिण-पक्षिम

दक्षिण-पक्षिम

दक्षिण

िापक्रि
िापक्रि

सापेक्षिक
सापेक्षिक

गति (मि/से)

औसि हावाको
ददशा
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क. िौसिी ववश्लेर्ण

कृषि-सल्लाह

गि हप्िाको सिग्र िौसिी ववश्लेर्ण

गि हप्िाको शरु
ु वाििा िौसि सािान्यिया सफा रह्यो। त्यसपतिका ददर्निा भर्ने पजश्र्िी वायक
ु ा

कारण आमशिंक बदली रहयो। पजश्र्िी वायक
ु ा कारण सािाको अन्ितिर सािान्य वर्ाा भयो। सािाको

अन्ितिर बबहार्नीपख आकाश खल
ु े पतर्न ददउाँ सो र राति सािान्य बदली रदहरह्यो। सािाभरीर्नै वायक
ु ो
ददशा उत्िरपजश्र्िी- रह्यो।

आउाँ दो हप्िाको िौसिी अवस्था

आगािी हप्िाको शरु
ु वाििा पजश्र्िी वायक
ु ा कारण आमशिंक बदली रहे पतर्न िौसि सािाभरर र्नै
सािान्यिया सफा रहर्नेि। स्थार्नीय वायक
ु ा कारण ददउाँ सोपख भर्ने िणणक आिंमशक बदली रहर्नेि।
अधधकिि र न्यर्न
ु िि िापक्रि लगभग जस्थर रहर्नेि। औसि आर्द्िा ४०को आसपास रहर्नेि। %

ख. बालीर्नाली
१. िकै


िकै रोपेको ४०-४५ ददर्न पति मसाँर्ाई गरर २.१ के.जी. युररया िल प्रति कठ्ठाका दरले टपड्रेस
गर्नुा उपयक्
ु ि हुन्ि ।



िकै बालीिा फट्याङ्ग्ग्राको आधथाक ििीको अर्नग
ु िर्न गदाा यदद ७-१२ वटा फट्याङ्ग्ग्रा प्रति बगा

मिटर पाइएिा िात्र ववर्ादीको प्रयोग गर्नुा उपयक्
ु ि हुन्ि। आधथाक ििी हुर्ने अवस्थािा
प्राववधधकको सल्लाह अर्नस
ु ार िालाधथयर्न ५०% ई.सी. २ एि. एल प्रति मलटरको दरले िर्नुा
पदा ि ।
२. गहुाँ


गहुाँ बालीबाट राम्रो उत्पादर्न मलर्नको लाधग दार्नािा दध
ु पस्र्ने अवस्था (Milking Stage) िा
मसिंर्ाइ गर्नुा पदाि ।

३. िस
ु रु ो


िसरु ो बालीलाई जस्टिफाइलि डढुवा रोगबाट बर्ाउर्न 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 घोलेर िस
ु रु ोको बोट मभज्र्ने गरर िकार्नु उपयक्
ु ि हुन्ि ।

४. अरहर


कोसािा लाग्र्ने गवारो (पड बोरर ) कीरा व्यवस्थापर्नको लागी १० ग्राि भेली प्रति मलटर पार्नीिा
मिसाई बर्नाएको घोलिा 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 ।
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५. फलफूल बाली


रूख कटहरको फल कुदहर्ने सिस्या दे णखइरहे िा कपर यक्
ु ि ववर्ादी २ ग्राि प्रति मलटर पार्नीिा

घोली िर्नुा पदा ि। सथै फलको आकार असिार्न बदृ ि भई गज्याङ-गज
ु ुङ दे णखएिा सक्ष्
ु ि खाद्य
ित्वयक्
ु ि घोल जस्िै मिराक्लोर्न वा िजल्टप्लेक्स पाििा िर्नुा पदा ि ।


िापक्रि बढ्दै जार्ने भएकोले कागिीको वोटको डााँठिा प्वाल पार्ने गवारो कीरा र पि
ु लीको
लाभााको प्रकोप बढ्र्न सक्ि। बगैँर्ा तर्नरीिण गरी तर्नयन्त्रणका उपाय अपर्नाउर्नु पदा ि ।



फूल फुल्र्ने सिय भएकोले कागिी मलर्ी, आाँप खेिी गर्नुा भएका कृर्कहरुले िौरीको भ्रिण
प्रोत्साहर्न गर्ना ववर्ादी प्रयोग र्नगर्नुा होला ।



कागिी, आाँप, मलर्ी खेिी गर्नुा भएका कृर्कले केराउगेडे फल भएका भए प्लान्टोप्लेक्स र्नािक
हिोर्न मसफारीस िात्रािा िरे िा फल झर्ने सिस्या कि हुन्ि ।



गि िदहर्ना सक्ष्
ु ि खाद्ययित्व यक्
ु ि िल प्रयोग गर्नुा भएको िै र्न भर्ने अब दढला र्नगर्नह
ुा ोस ्।
सक्ष्
ु ि खाद्यित्व यक्
ु ि एग्रोमिर्न वा िजल्टप्लेक्स िर्नुा होस ् ।

िरकारी बालीहरु


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 एि. एल. प्रति मलटर पार्नीिा मिसाई बोट मभज्र्ने गरी िर्ने ।


भण्टाको डााँठ सक्
ु र्ने रोगको लाधग बेमभजटटर्न ५०% डब्लु. वप. को २ ग्राि प्रति मलटर पार्नीिा
घोली पाि िथा फल मभज्र्ने गरी िर्नुा पदाि ।



धर्त्र - भण्टाको डााँठ सुक्र्ने रोग

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



फल ददर्ने बाली गोलभेँडा, भण्टा लाई अरु बाली भन्दा अमल बदढ खाद्यित्वको आबश्यक्िा हुर्ने
भएकोले पदहलो बाली दटवपएको हरे क १५-२० ददर्नको फरकिा यरु रया िल १० ग्राि प्रति बोटको

दरले टपड्रेस गर्नप
ुा दाि। यस्िै गरर सक्ष्
ु ि खाद्य ित्व जस्िै- िजल्टप्लेक्स / दट्रप्लेक्स / एग्रोमिर्न
लाई २ एि ् एल ् प्रति मलटर पार्नीिा घोलेर बोटिा स्प्रे गर्नप
ुा दा ि ।
फल कुहाउर्ने औिंसा


कााँक्रो, फसी सिह
ु को लहरे बालीिा फल कुहाउर्ने औँसाबाट बच्र्नको लाधग क्यु ल्यरु यक्
ु ि बोटल

ट्रयाप प्रति हे क्टर ८ ओटाको दरले राख्र्नप
ु दा ि। साथै प्रत्येक २ हप्िािा र्नयााँ क्यु ल्यरु यक्
ु ि
बोटल पररविार्न गर्नप
ुा दा ि ।


िालाधथयर्न ५० इ.सी , २ एि.एल प्रति मलटर र २ ग्राि धर्र्नी (भेली) पार्नीिा मिसाएर प्रति
हे क्टर २०-२५ ठााँउिा फूल फुल्र्नु अगाडड दे णख १-१ िदहर्नाको अन्िरिा िर्ने।

कृषि-मौसम सल्लाह सेवा बुलेटिन, विष १, अंक ३६, ०५ चैत्र २०७२, बााँके जिल्ला, अवधी: ०५ चैत्र २०७२ – ११ चैत्र २०७२

-३-

रातो खपटे कीरा
कााँक्रो, फसी सिह
ु को लहरे बालीिा रािो खपटे कीराबाट बच्र्नको लाधग


लाभााहरु जिीर्नको सिह भन्दा अमलकति िर्न
ु ी बस्र्ने भएकोले सिय सियिा गोडिेल गर्नुा
उपयक्
ु ि हुन्ि।



कीराले ववहार्न र बेलक
ु ा र्नोक्सार्नी पय
ु ााउर्ने भएकोले सााँझपख कावोजक्सल (५०% डब्लु. वप.) २
ग्राि प्रति मलटरको दरले िाटो र बोट मभज्र्ने गरी िर्नुा पदा ि।

अन्य


सापेक्षिक आर्द्ा िा घटबढ भइरहर्ने हुर्नाले घरिा भण्डारण गररएको खाद्यान्र्न िथा वीउहरुलाई
रोग िथा कीराबाट बर्ाउर्न सिय-सियिा हे रर्ाह गर्नुा उपयक्
ु ि हुन्ि ।



खेिबारीिा दे णखर्ने सबै कीराहरु हातर्नकारक हुदै र्नर्न ्। िसथा कीरा दे णखर्ने बबजत्िकै ववर्ादीको प्रयोग
र्नगरौँ । मित्रजीव कीराहरु जस्िै िाकुरा, गाइर्ने कीरा, साि थोप्ले खपटे कीरा, बारुला, र्निस्िे
कीरा (प्रेइड्ग िेन्टीड) दे णखएिा तितर्नहरुको सिंरिण र सम्बधार्न गरौं ।



िौरी घारिा रोग, सल
ु सल
ु े र रार्नु भए र्नभएको तर्नयमिि अवलोकर्न गर्नप
ुा दाि ।
कम्पोस्ि मल बनाउने तररका


िाटोको उत्पादकत्व जोगाउर्न प्रािंगाररक पदाथाको िहत्वपण
ू ा भमू िका हुन्ि। गाई बस्िक
ु ो
िलले र्नपग
ु ेिा वररपरर पाइर्ने झारपाि, स्याउला आदद कुहाएर कम्पोस्ट िल बर्नाउर्न
सककन्ि। १ िीटर गदहरो र १-२ िीटर र्ाक्लो खाडल खर्नी झारपाि, स्याउला र

कोसेबालीहरुको झयािंग ववमभन्र्न िहिा खाडलिा जम्िा गर्नप
ुा िा । तिटो र राम्रोसिंग कुदहयोस

भर्नेर खाडलको शरु
ु िा र प्रत्येक िहको बबर्-बबर्िा जङ्ग्गलको िाटो, गोबरिल आदद कुराहरु
जोरर्नको रुपिा राख्र्नप
ु दा ि। खाडल भररएपति िाधथबाट दहलो िाटो वा खरार्नीले टाली

स्याउला वा प्लाजस्टकले िोप्र्नप
ु दा ि। कुदहर्नको लाधग धर्स्यार्न र्ादहर्ने हुर्नाले डुबार्न र्नहुर्ने
गरी राम्रोसिंग कुदहर्ने बेला सम्ि गाई वस्िक
ु ो गहुाँि र घरिा खेर गएको पार्नी खाडलिा

जार्ने व्यबस्था मिलाउर्नु पदाि। मिश्रणको कुदहर्ने िििा र बादहरको िापक्रि अर्नस
ु ार ३०
दे णख ५० ददर्निा मिश्रणलाई फकााउर्नु पिा । र्नजजकै अको खाडल खन्दा फकााउर्न सजजलो

हुन्ि। ठाउाँ अर्नस
ु ार ३ दे णख ६ िदहर्नािा राम्रोसिंग कुदहएको कम्पोस्ट िल ियार हुन्ि।
बालीहरुको आवश्यकिा अर्नस
ु ार ियारी कम्पोस्ट िललाई िरु
ु न्िै प्रयोग गर्ना पतर्न सककन्ि
र पतिको लाधग सिंर्य गरे र राख्र्न पतर्न सककन्ि।

बोर्डो ममश्रण (१%) बनाउने तररका
एक प्रतिशिको बोडो मिश्रण ियार गर्ना १० ग्राि र्र्न
ु १ मलटर पार्नीिा घोलेर बर्नाउर्नु पदा ि।

तर्नलोिथ
ु ो १० ग्राि, र्ुर्न १ मलटर पार्नीिा घोलेर बर्नाउर्नु पदा ि। तर्नलोिथ
ु ो पग्लर्न सिय लाग्र्ने हुर्नाले
रािभरी पार्नीिा राखी पग्लर्न ददर्नु पदा ि। प्लाजटटकको बाजल्टर्निा एक मलटर पार्नीिा २०० ग्राि
तर्नलोिथ
ु ो र प्लाजटटकको अको बाजल्टर्निा एक मलटर पार्नीिा २०० ग्राि र्ुर्ना राखेर िुट्टािुट्टै घोल्र्नु
पदा ि। यसरी बेग्ला बेग्लै भाडािा पगालेको तर्नलोिथ
ु ो र र्ुर्नालाई िेश्रो प्लाजटटकको बाजल्टर्निा

मिसाएर घोल ियार गर्नुा पिा । यसको लाधग तर्नलोिथ
ु ो र र्र्न
ु को गोल सिंगसगै बरावर रुपिा मिसीर्ने

गरी खन्यागदै जार्ने र अको व्यजक्िले लठ्ठीले र्लाउदै जार्नु पदा ि। यसरी ियार भएको घोलिा १८
मलटर पार्नी थवप २० मलटर बर्नाउर्नु पदा ि। यस्िो मिश्रण ियार गदाा धािक
ु ा भाडा प्रयोग गर्नुा हुदै र्न ्।
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यसरी मिश्रण बार्नई सकेपति तर्नलोिथ
ु ो र र्ुर्नको िात्र मिसाए र्नमिसीएको जाच्र्नु पदा ि। यसको
लाधग एउटा सफा णखया र्नलागेको र्क्कु वा ब्लेड घोलिा डुबाउर्ने र तर्नकालेर हे र्ने। यदद यसिा णखया
लागे जस्िो रङ्ग्ग आएिा पर्न
ु ः र्ुर्न थप्दै र्लाउदै जार्ने र फेरर जाच्र्ने । यसरी र्क्कु वा ब्लेडिा

णखया र्नआई सफा ि भर्ने मिश्रण ियार भयो भन्र्ने बझर्नु पदा ि । तर्नलो मलट्िस पेपर डुबाउदा रािो

गरे को २४ घण्टा मभत्र िरर सक्र्नु पदा ि। पार्नी परे को वा र्को घाि लागेको बेला वोडो मिश्रण िर्नुा
हुदै र्न ्।

बोर्डो लेप (१%) बनाउने तररका
क्र.सिं. सािाग्रीको र्नाि

इकाई

िात्रा बर्नाउर्ने िररका

१

प्लाजटटकको

के.जी

३

२

तर्नलोिथ
ु ो (CuSO4) के.जी

१

प्लाजटटकको बाजल्टर्निा ५ मलटर पार्नी राखेर

३

र्र्न
ु ा

के.जी

१.५

प्लाजटटकको बाजल्टर्निा ५ मलटर पार्नी राखेर

४

पार्नी

मलटर

१०

दईु िुट्टािुट्टै भााँडोिा घोलेको मिक्र्रलाई िेश्रो

५

आलसको िेल

एि.ऐल २००

बाजल्टर्न (१२ मल)
धुलो

घोल्र्ने
घोल्र्ने

भााँडोिा एकै पटक एक र्नासले मिसाउर्ने

तर्नलोिथ
ु ो र र्ुर्नाको घोललाई एकै साथ मिसाई
सकेपति आलसको िेल पातर्न मिलाई घोल्र्ने।

यसरी ियार गररसकेपति सकेसम्ि ५-६ घण्टा मभत्र वा सोही ददर्निा पेटट लगाई सक्र्नप
ु िा अन्यथा
घोल ववशाक्ि हुन्ि।
बाली सिंरिण
१. लाही (एफीड )


१ भाग गाईको गहुाँि र ४ भाग पार्नी मिसाएर रािभरी राखेर 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 ।

ग. पशप
ु ालर्न


फाल्गण
ु -र्ैि िदहर्नािा अधधकािंश बाख्रा ब्याउर्ने भएकोले पाठा-पाठी अड्ककर्ने सिस्या भएिा

यथामशघ्र स्थार्नीय प्राववधधकको सहयोग मलर्नह
ु ोला। बाख्रापालक कृर्कहरुले भखार ब्याएका िथा
१ िदहर्ना सम्िका पाठा-पाठी भएका िाऊहरुलाई सन्िमु लि दार्ना िथा स्वच्ि पार्नीको
व्यवस्थापर्निा ध्यार्न ददर्नह
ु ोला ।
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बाख्रालाई पखाला लागेिा बजत्िसा वा अन्य आयव
ु ेददक पार्र्न सहयोगी और्धी खुवाउर्न सककन्ि।

सिस्या अधधक भएिा बड्कौला जााँर् गरर स्थार्नीय प्राववधधकको मसफारीसिा और्धी खुवाउर्नु
पदा ि ।


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



खोरे ि लागेका पशह
ु रुको िख
ु िथा खुट्टाको घाउ कफटककरी पार्नी वा तर्नलोिथ
ु ोको घोल अथवा

वेटाडीर्नले तर्नयमिि सफा गर्नुा पदा ि। घाउ िथा सिंक्रिण अधधक भएिा प्राववधधकको सल्लाहिा

एन्टीवायोटीक और्धीहरु खुवाउर्नप
ु दाि। साथै खोरे ि रोग लाग्र्न र्नददर्न पशु सेवा कायाालयको
सिन्वयिा सो रोगको भ्याजक्सर्न ६-६ िदहर्नािा लगाउर्नु उपयक्
ु ि हुन्ि ।


िािा पोखरीिा घमु लि अजक्सजर्नको िात्रा बढाउर्न हावा यन्त्र (एरे टर) को प्रयोग गर्ने ।



कुखुरािा बबफर रोग लाग्र्न र्नददर्न ६ दे णख ८ हप्िाका कुखुरालाई पखेटाको मभत्री भागिा ियार
पारे को खोपिा र्ोबलेर मसयोले ३-४ पटक खोप ददर्नु पदा ि ।



कुखरु ाको मस. आर. डड. को लाधग टाइलोमसर्न टाटाारेट र्नािक और्धी भेटेररर्नररयर्न / अर्नभ
ु वी
प्राववधधकको सल्लाहिा सफा पार्नीिा घल
ु ेर ४-५ ददर्नसम्ि खार्न ददर्नु पदाि ।



खार्ने िािा उत्पादर्नको लाधग सख्
ु खा बर्नाएर राखेको पोखरीिा र्ूर्ना ५०० के. जी. प्रति हे क्टर

(१७ के. जी. प्रति कठ्ठा) र गोबर िल ३ टर्न प्रति हे क्टर (१०० के. जी. प्रति कठ्ठा) राखेर पार्नीले
भर्ने र एक हप्िापति िािाको ठूलो भरु ाहरु राख्र्ने ।
घााँसेबाली


जै / बमसाि घााँसको प्रत्येक कटाई पश्र्ाि ् १.२ के. जी. यरु रया प्रति कठ्ठाको दरले टप ड्रेमसङ
गरर मसिंर्ाइ गर्नुा उपयक्
ु ि हुन्ि ।

~§§§§§§§§§§§§§§§§§§~
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