व र्ष २
( रा ष्ट्रि य धा न

अं क

११

दि व स - २ ० ७ ३

वव शे र्ा ङ्क )

कृ वर् - मौ स म स ल्ला ह से वा बु ले दि न
जारी ममति : १० असार २०७३

अवधी : १० असार २०७३ – १६ असार २०७३
जजल्लाहरु :

बााँके, रुपन्दे ही, बारा

(जारी गने:PPCR/BRCH/AMIS project,MOAD; Agricultural Environment Research Division,NARC and Agro-met Section/MFD,DHM)

मौसमी तथयांकहरु
२८ जेठ २०७३ िे खि २ असार २०७३ सम्मको मौसमी अवस्था
मौसमी वववरण

ष्ट्जल्ला
बााँके

रुपन्दे ही

बारा

१८.४

२३.०

१२२.४

अधधकिम िापक्रम (0सेन्िीग्रेड)को दायरा

३१.५-३७.५

३१.९-३६.६

३२.२-३६.५

न्यूनिम िापक्रम (0सेन्िीग्रेड)को दायरा

२४.६-२७.५

२४.०-२८.०

२३.०-२५.६

अधधकिम सापेक्षिक आर्द्षिा(%)को दायरा

८७.३-९९.०

७०-९५

७१-९५

न्यन
ू िम सापेक्षिक आर्द्षिा(%)को दायरा

५९.०-८४.२

५०-७०

६०-७२

हावाको गति (मम/से) को दायरा

०.७५-४.७५

३.७५-६.०

२.०-७.७५

उत्तर - दक्षिण- पक्षिम

उत्तर पर्ू व- दक्षिण पक्षिम

पर्ू व – दक्षिण –पर्ू व

कुल विाष (मम.मी.)

हावाको टदशाको दायरा

३ असार २०७३ िे खि ९ असार २०७३ सम्मको मौसमी अवस्था
मौसमी वववरण

ष्ट्जल्ला
बााँके

रुपन्दे ही

बारा

१९०.२

११७.२

३५.०

अधधकिम िापक्रम (0सेन्िीग्रेड)को दायरा

२८.६-३६.९

३०.४-३७.६

३०.२-३४.४

न्यूनिम िापक्रम (0सेन्िीग्रेड)को दायरा

२४.०-२८.०

२२.४-२८.०

२४.६-२७.०

अधधकिम सापेक्षिक आर्द्षिा(%)को दायरा

९१.१-१००

७०-१००

७८-९८

६७-८७

६०-८५

६६-८२

०.६६-३.७५

१.६६-१०.७५

२.२५-५.०

उत्तर – दक्षिण पर्ू व

पर्ू व- दक्षिण पर्ू व

उत्तर-पर्ू व

कुल विाष (मम.मी.)

न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा(%)को दायरा
हावाको गति (मम/से) को दायरा
हावाको टदशाको दायरा
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क. मौसमी षवश्लेिण

कृवर्-सल्लाह

गि हप्िाको समग्र मौसमी षवश्लेिण

बााँकेेः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम ३६.९० सेजल्सयस सम्म पग्ु यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ६७% रह्यो।
रुपन्दे हीेः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम ३७.६० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ६०% रह्यो।
बाराेः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम ३४.४० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ६६% रह्यो।
गि हप्िाको मौसम पूवाषनुमान अनुसार बााँकेमा (१९०.२ मम.मम.), रुपन्दे हीमा (११७.२ मम.मम.) र बारामा (३५.० मम.
मम.) विाष भयो। विाष भएसाँगै बााँके र बारामा अतिल्लो हप्िामा भन्दा अधधकिम िापक्रममा केटह धगरावि आयो
भने रुपन्दे हीमा अतिल्लो हप्िामा भन्दा अधधकिम िापक्रम बद्
ृ टद भयो।

यस विषको मनसून असार ५ गिे (जुन १९), आइिबार, दे शको सुदरू पजश्िम िेत्र सम्म पुगेको
छ। असार १ गिे (जुन १५) दे शको पूवी िेत्रबाि प्रवेश गरे को मनसून मध्य िेत्र हुदै दे शभर फैमलएको हो।
नेपालमा मनसन
ू सरदरमा १०५ टदन (जन
ू १० दे खि सेप्िे म्बर २३ सम्म), रहने गदष छ।

आउाँ दो हप्िाको मौसमी अवस्था
बााँके: आगामी हप्िा मौसममा सामान्य बदली भई केही स्थानमा बिाष हुने संभावना छ। सािाको मध्य र अन्िमा
मध्यम िालको बिाष र एक-दईु स्थानमा मेि गजषन सटहि भारर बिाष हुने दे खिन्छ। मौसमी बदलीको कारण
अधधकिम िापक्रममा केटह धगरावि हुनेछ भने न्यूनिम िापक्रम जस्थर रहने छ।
रुपन्दे हीेः आगामी हप्िा मौसममा सामान्य बदली भई धेरै स्थानमा बिाष हुने संभावना छ। सािाको मध्य र
अन्िमा मध्यम िालको बिाष र एक-दई
ु स्थानमा मेि गजषन सटहि भारर बिाष हुने दे खिन्छ। मौसमी बदलीको
कारण अधधकिम िापक्रममा केटह धगरावि हुनेछ भने न्यन
ू िम िापक्रम जस्थर रहने छ।

बारा: आगामी हप्िा मौसममा सामान्य बदली भई धेरै स्थानमा बिाष हुने संभावना छ। सािाको मध्य र अन्िमा
मध्यम िालको बिाष र एक-दईु स्थानमा मेि गजषन सटहि भारर बिाष हुने दे खिन्छ। मौसमी बदलीको कारण
अधधकिम िापक्रममा केटह धगरावि हुनेछ भने न्यूनिम िापक्रम जस्थर रहने छ।

ि. बालीनाली
१. धान

िैिे धान



धान िेिमा पाि वेरुवा कीराको प्रकोप २५-३०% सम्म दे खिएमा षविादीको प्रयोग नगनुह
ष ोला (ममत्रजीव कीराहरु
नष्ि हुने भएकोले) िर ३०% भन्दा बढी ििी दे खिएमा मात्र अल्फा म्याधिन १०% इ.सी., १.५ एम.एल. प्रति
मलिर पानीमा ममसाएर २० मलिर प्रति कठ्ठाको दरमा धानको पाि मभज्ने गरी छनुष पदष छ।



धानबालीमा पिेरो कीराको प्रकोप दे खिने समय भएकोले सो समयमा छोिो अवशेि रहने षविादीहरु छकषनु

उपयुक्ि हुन्छ। यसको व्यबस्थापनको लाधग डाइक्लोरोभस ७६ इ. सी. २ एम. एल. एक मलिर पानीमा िोलेर
छनुप
ष दष छ। यो षविादी छकषदा मुिमा मास्क अतनवायष लगाउनु पदष छ।
विे धान



धानबालीबाि राम्रो उत्पादन मलन मसंधिि िेत्रका लाधग मसफाररस गररएका जािहरु स्वणाष सव-१ र साम्बा
मसुली सव-१(डुबान िेत्रका लाधग), साबबत्री, मकवानपुर-१, रामधान, लल्का बासमिी र अमसंधिि िेत्रका लाधग

मसफाररस गररएका जािहरु सुख्िा धान-१, सुख्िा धान-२, सुख्िा धान-३, सुख्िा धान-४, सुख्िा धान-५,
सुख्िा धान-६, िरहरा-१, हटदष नाथ-२, राधा-४, राधा-११ र लोकिन्त्र िथा िैया धानका लाधग षवन्दे श्वरी, िैया१ र िैया-२ लगाउनु उपयुक्ि हुन्छ। िसथष यी जािका धानहरुको वीऊको व्यवस्था गनह
ुष ोला।
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बेनाष ियारीको लाधग ३.३३ डोको गोबर मल प्रति कठ्ठाका दरले ब्याड राख्ने ठााँउको मािोमा राम्ररी ममलाई
३३.८६ के. जी. बीउ प्रति कठ्ठाका दरले ब्याडमा छनुष पदष छ।



ब्याडमा बीउ रािेको १० टदनपतछ ३.३३ के. जी. र त्यसको ठीक ७ टदनपतछ फेरर १.९९ के. जी. युररया मल
प्रति कठ्ठाका दरले िपड्रेस गनुप
ष दष छ।



वीउलाई उपिार गनष प्रति के. जी. बीउमा २ ग्राम बेमभजष्िन राम्ररी िलाएर सबैतिर ममलाउनुपदष छ। यसरी
उपिार गररएको बीउलाई १२ िण्िा रािेर मात्र मभजाउनु पदष छ।



छरुवा धान िेिीमा कम्पोष्ि मल ८-१० डोको प्रति कठ्ठाका दरले पटहलो जोिाईमा र डड ए पी ३.० के. जी.
र पोिास १.५ के. जी. प्रति कठ्ठाका दरले वीउ छनुष अगाडी छनुष पदष छ।




छरुवा धानको वीउ छरे को ४-५ टदन मभत्रमा ब्युिाक्लोर ७५ ई. सी. झारनासक षविादी प्रति कठ्ठा ४० एम ्.
एल ्. प्रति १७ मलिर पानीमा ममसाएर छदाष शुरुमा आउने झारपाि कम हुन्छ।
जग्गाको पटहलो जोिाई अगाडी राम्ररी पाकेको कम्पोष्ि मल ३००–४०० के। जी।

प्रति कट्ठाका दरले राख्ने र

धान रोप्ने बेलामा बाउसे गरर सके पतछ डडएपी ३.५ ककलोग्राम र पोिास २.० ककलोग्राम प्रति कट्ठाका दरले
सवै जममनमा एकनासले पने गरर छनुष पदष छ ।




२०–२५ टदनको बेनाष रोप्नकोलाधग उत्तम हुने र बेनाष रोप्दा प्रत्येक गावामा २–३ विा बेनाष २–३ सेमी को गटहराईमा
रोप्नु पदष छ ।

धान रोपेको ४–५ टदनमा बुिाक्लोर नामक षविादी ८३० ग्राम प्रति कट्ठाका दरले सबै िेिमा पने गरर छरे मा
झारपािको प्रकोप कम गनष सककन्छ ।



धान रोपेको ५–६ टदन पतछ १५–२० टदन सम्म ३–५ सेमी र त्यस पतछ धान पाक्नु भन्दा १५–२० टदन अगाडी
सम्म ५–७ सेमी पानी जमाउनु पदष छ ।

बढी उत्पािनका लागग उन्नत जातका धानको छनौि

धान नेपालको प्रमुि िाद्यान्न बाली भएको र यसको िेिी नेपालको सबैभन्दा होिो ठाउाँ झापाको केच्नाकलन

(६० मी) दे खि सबैभन्दा अग्लो ठाउाँ जुम्लाको तछम्िौर (३०५० मी) सम्म गररन्छ। धानबाली िराई, मध्य
पहाड, उच्ि पहाडको धिसो ठाउाँ का साथै आकाशे पानीको भरमा िथा डुबानग्रस्ि िेत्रमा पतन िेिी गररन्छ।
धानका जािहरु धेरै हुन्छन ् िर िी जािहरु एकै ककमसमको हावापानी भएको ठाउाँ मा लगाउन उपयुक्ि हुदै न।
त्यसकारण हावापानी र ठाउाँ अनस
ु ारको धानका जािहरुको षवकास गररएकोले आफुले लगाउने िेत्र र हावापानी
सुहाउदो उपयुक्ि धानका जािहरुको छनौि गनुष पदष छ। यसरी छनौि गरर लगाइएका धानका जािहरु बाि

मात्रै बढी उत्पादन मलन सककन्छ। धान िेिी प्रणाली मनसुनी बिाषमा आधाररि रहे को र जलवायु पररविषनका

कारण हालैका विषहरुमा मनसन
ु को सरु
ु वाि टढलो हुदैँ गइरहे को हुनाले धान रोप्ने समय पतन ज्यादै टढलो हुने
गरे को छ। यसले धानको उत्पादनका साथै समग्र बाली प्रणालीमा नै नकारात्मक असर परे को सन्दभषलाई
मध्यनजर गदै नेपाल कृषि अनुसन्धान पररिदले बबबबध हावापानी, समय िथा िेत्र सुहाउदो तनम्न जािहरुको
षवकास गरे को छ।

ससफाररस जात

पाक्ने दिन

सुख्िा धान-१

१२३-१२५

सख्
ु िा धान-३

१२२-१२५

सुख्िा धान-५

१२५

सुख्िा धान-२

१२२-१२४

सुख्िा धान-४

१२५

सख्
ु िा धान-६

१२०-१२५

लगाउन उपयक्
ु त क्षेत्र

कम विाष हुने/ आकाशे पानीको भरमा िेिी गररने िेत्रहरु

कम विाष हुने/ आकाशे पानीको भरमा िेिी गररने िेत्रहरु
कम विाष हुने/ आकाशे पानीको भरमा िेिी गररने िेत्रहरु

कम विाष हुने/ आकाशे पानीको भरमा िेिी गररने िेत्रहरु
कम विाष हुने/ आकाशे पानीको भरमा िेिी गररने िेत्रहरु
कम विाष हुने/ आकाशे पानीको भरमा िेिी गररने िेत्रहरु
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िरहरा-१

१२०

कम विाष हुने/ आकाशे पानीको भरमा िेिी गररने िेत्रहरु
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धानको ब्याड तयार गने ववगध

धानको धुले वा टहले दव
ु ै ककमसमको ब्याड ियार गनष सककन्छ। ब्याड बनाउाँ दा १ मीिर िौडाई र जमीन हे री लम्बाई
कायम गनष सककन्छ। धल
ु े ब्याड बनाउाँ दा दई
ु ब्याडको बीिमा ४०-५० से.मी. (दई
ु बबत्ता) को नाली बनाउनु पदष छ।
यसो गदाष बीउ रािेपतछ मािोले छोप्न, षविादी छनष र झारपाि उिेल्न सजजलो हुन्छ।

धल
ु े ब्याडको लाधग बब
ु रुष ाउाँ दो मािो बनाई ियार गरी सख्
ु िा बीउ छनप
ुष दष छ भने टहले ब्याडको लाधग िुसाएको बीउ

राख्नु पदष छ। िुसाउनको लाधग बीउलाई २४ िण्िासम्म अाँध्यारो ठाउाँ मा रािी बोराले छोषप-टदनु पदष छ। यसरी िुसाएको
बीउलाई मािो राम्ररी बसेको तछपतछपे पानी भएको ब्याडमा राख्नुपदष छ। पानी बढी भएमा बीउको िुसा मनष सक्छ।
ब्याडमा कीरा िथा रोगको प्रकोप भएमा सोही अनुसार प्राषवधधकको सल्लाह मलई षविादीको प्रयोग गनुष पदष छ।

स्वस्थ धानको बीउ छानौँ, उत्पािन बढाऔँ

धानबालीमा धेरै ककमसमका रोगहरु लाग्दछन ्। िी मध्ये केही बीउबाि सदष छन। सबै ककमसमका रोगले बीउको
गण
ु स्िर र स्वास््यमा असर पादष छ जसको कारण बीउ रोगी हुन्छ। रोगी बीउ साधारणिया साना, आकार
बबधग्रएका, िाउररएका, दाग भएका र सेप्रा हुन्छन ्। त्यस्िा बीउ स्वस्थ बीउ भन्दा िौलमा हलक
ु ा हुन्छन ्।
यटद हलुका बीउलाई छुट्याएर गहौँ बीउलाई मात्र बीउको रुपमा प्रयोग गरे मा धानको उत्पादन र गुणस्िर
बढ्छ।

स्वस्थ धानको बीउ छान्ने ववगध

३ मलिर पानीमा लगभग ५०० दे खि ६०० ग्राम नून एउिा वाल्िीनमा राम्ररी िोल्ने (ममसनो धानको लाधग
५०० ग्राम र मोिा धानको लाधग ६०० ग्राम) िोमलएको नून पानीमा एक के. जी. जति धान िन्याउने,

एकैतछन िलाउने र एक ममनेि जति बीउलाई िैररन/धथधग्रन टदने। िैररएको बीउ र धथधग्रएको बीउलाई अलगअलग खझकेर छुट्िै राख्ने। उक्ि नन
ू पानीको िोलबाि ३ के. जी. बीउ सम्म छान्न सककन्छ। बीउको मात्रा

धेरै वा थोरै भए सोही अनुरुप नून पानीको िोलको मात्रा बढाउन वा ििाउन सककन्छ। धथधग्रएको बीउलाई
सफा पानीले राम्ररी पिाली ब्याड राख्ने वा छरुवा धान भए मसधै छने। यसरी छानेको बीउलाई सोही टदन

ब्याड नराख्ने वा नछने भए बीउलाई पानीले पिाली छहारीमा राम्ररी सुकाएर राख्न सककन्छ। िैररएको बीउलाई
पानीले पिालेर र सुकाएर अन्य प्रयोजनमा ल्याउन सककन्छ।
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धानबालीका मख्
ु य रोगहरु तथा ब्यबस्थापनका उपायहरु
मरुवा रोग (Blast)
रोगको व्यवस्थापनः

लक्षण

यो रोग धानको गााँज लाग्ने अवस्थामा

वीम़ वा अन्य कुनै ट्राइसाइक्ल्याजोल युक्ि

पािमा लाग्ने रोग हो। पािको दब
ु ै छे उ

षविादी १ ग्राम प्रति मलिर पानीमा ममलाई

तिर

िुजच्िएका

अण्डाकार

िैरा

थोप्लाहरु दे खिनु यसको लिण हो।यी

थोप्लाको षविमा सेिो षवन्द ु हुन्छ र
षवस्िारै बढ्दै गई पािहरु डढ्दै जान्छ
।यो रोग आाँख्लामा र वालाको िािीमा
पतन लाग्छ । वालाको िािी मा लाग्ने
रोग लाई नेक ब्लाष्ि भतनन्छ ।

िजस्बरेः- धानमा लाग्ने मरूवा रोग

छने वा कासु वी २ एम एल प्रति मलिर
पानीमा ममसाई ७-१० टदनको अन्िरालमा २
पिक छने। नेक ब्लाष्िको व्यवस्थापनको
लागी धानको बाला (पेतनकल) तनक्लनु भन्दा
अगाडी र धानको फूल फुमल सकेपछी माथी
उलेखिि षविादी र मात्रा ममलाएर २ पिक
छनुष पदष छ।

िैरा रोग

यो रोग कुनै िास जीवाणुबाि हुने नभई जजंक नामक सुक्ष्म िाद्य ित्वको
कमीले गदाष हुन्छ ।
लक्षणः धान रोपेको १०-१५ टदन पतछनै दे िा पदष छ। शुरूमा बोिको िल्लो

अथाषि ् परु ानो पाि पहें लो भई पािको नशाको षविमा बढी पहें लो-पन दे खिन्छ।

यसरी पहें लोपन बढी हुनक
ु ो साथै पािमा िैरो रं गको अति साना साना
थोप्लाहरूको धब्बा षवकास भई पाि पुरै बदामी िैरो रं गको हुन जान्छ। यस्िा
षवरूवाको वद्
ृ धध अति कम हुन्छ, बोि होिो हुन्छ, गाज कम लाग्छ र पुरै बोि
मरे र जान पतन सक्छ।

रोगको व्यवस्थापनः िेिमा पानी तनकासको राम्रो प्रबन्ध ममलाउने।लगाई

सकेको धान बालीमा यो रोग दे िा परे मा १७० ग्राम जजंक सल्फेि र ८५ ग्राम कृषि िून ३२ मलिर पानीमा ममलाई
प्रति कठ्ठाका दरले आवश्यकिा हे री २-३ पिक १०-१२ टदनको फरकमा छने वा बजारमा पाईने जजंक ित्व सुक्ष्म
मलिाद्यको प्रयोग गने।

िैरो थोप्ले रोग (Brown Leaf Spot)
लक्षणः नदी

ककनार वा पानी नजम्ने ठाउाँ मा लगाइएको धानको पािमा िीलको दाना आकारका िैरा थोप्लाहरु

तनस्कन्छन ् र थोप्लाको केन्र्द् भाग िरानी रं गको हुन्छ।
रोगको व्यवस्थापनः यो रोग िासगरी मलजल नपग
ु ेको अवस्थामा लाग्ने हुाँदा उधिि मात्रामा मलको प्रयोग गने।डाइथेन
एम ् ४५ (मेन्कोजेव) ३ ग्राम प्रति मलिर पानीमा ममलाई छने। एक कठ्ठा जग्गाको लाधग १८-२० मलिर पानीको
आवस्यकिा पदष छ। मौसम राम्रो भएको समयमा छनुष उपयुक्ि हुन्छ।
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पािको फेद डढुवा

(Sheath Blight)

रोग

लक्षणः धान रोपाई गरे को ३ हप्िा पतछ यस रोगको लिण दे िा पनष सक्छ । राम्रोसंग
गााँजजएको धानको गााँजलाई हािले उज्यालो िफष पल्िाएर ढल्काएर राम्रोसंग धानको

/

फेद दे खि माधथ सम्म हे रेमा पािको फेदमा अण्डाकार िैरोिैरो हररयो राँ गका थोप्लाहरु
दे खिन्छन ्। पतछ यी थोप्लाहरुको आकारमा बद्
ृ धध हुन्छ। प्रकोप बढी भएमा यी
थोप्लाहरु पािमा समेि पुग्छन ् र पुरा पािमा फैमलन्छ । फलस्वरुप पुरै बोि डढे को
जस्िो दे खिन्छ ।

रोगको व्यवस्थापनः रोगको प्रकोप बढे मा भ्यामलडामाइमसन २ मम.मल. प्रति मलिर
पानीको दरले सफा मौसम भएको समयमा छनुष उपयुक्ि हुन्छ। नाइट्रोजन मल मात्र
बढी प्रयोग नगरी फोस्फोरस र पोिास मल प्रयोग गदाष उपयुक्ि हुन्छ।

डढुवा रोग (Bacterial Blight)
रोगको

लक्षणः

अक्सर

पािको

ककनारा बाि पानीले मभजेको जस्िो
लामा नागवेली धसाषहरु दे खिन्छन ् ।

पतछ गएर यो भाग पराले रं गमा
पररणि हुन्छ। रोगी पािलाई कािे र
पानीमा भरे को मससाको ग्लास वा
िे ष्ि

ट्यूवमा

निलाई

रािेमा

काटिएको भागबाि पानीमा शाकाणु
झरे को प्रष्ि दे खिन्छ । धान रोपेको
२-५ हप्िा पतछ वोि ओइलाउछ।
रोगको शाकाणु वोिको परु ै भागमा फैमलन्छ र गााँज ओइलाई मनष थाल्छ यसलाई केसेक भतनन्छ। रोग ग्रस्ि
वोिको डााँठलाई कािी तनिोदाष हल्का पहें लो रं गको र्द्व्य तनस्कन्छ।

रोगको व्यवस्थापनः- वोिलाई सकभर िाउिोि लाग्नबाि विाउने र धानको िुप्पा काट्ने िलनलाई हिाउने जसले
गदाष रोगका शाकाणु सजजलै साँग वोि मभत्र पस्न सक्दै न।एग्रीमासीन -१०० २ ग्राम प्रति ३ मलिर पानीका दरले

ममलाई छने।गाईको िाजा गोवर ५० ग्राम प्रति मलिर पानीका दरले िोल बनाई त्यसलाई छानेर छदाष यो रोग केही
हद सम्म तनयन्त्रण हुन्छ।

२. विे मकै

३. उिु


आगामी हप्िा केही स्थानमा भारी विाष हुने सम्भावना भएकोले पानी तनकासको उधिि व्यवस्था गनुषहोला।
उिु बालीमा मािोको सिहमा नयााँ गब
ु ोमा एक भन्दा बढी स-साना प्वालहरु दे खिएमा िुसा पसाउने गवारो

(Early shoot borer) को प्रकोप हुने सम्भावना भएकोले यसको प्रकोप कम गनष ३ ईन्ि जति मािो
िढाउनु पदष छ।



उिु

बालीमा

गवारो

कीराहरु

व्यवस्थापनको

लाधग

उिु

रोपेको

एक

मटहना

पतछबाि

ट्राइकोग्रामा

(Trichogramma chilonis or T. japonicum) परजीवी कीरा १,००,००० (१० x ५ से मी को पााँि विा

ट्राइको काडष) प्रति हे क्िर का दरले १०/१० टदनको अन्िरालमा ३–४ पिक छोड्नु उपयक्
ु ि हुन्छ। (ट्राइको काडष
को लागी नजजकको धिनी मील वा कृषि सम्बन्धी कायाषलयहरु मा सम्पकष गनह
ुष ोला।)



आगामी हप्िा केही स्थानमा भारी विाष हुने सम्भावना भएकोले पानी तनकासको उधिि व्यवस्था गनुष पदष छ।
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४. भिमास


मनसन
ु शुरु भएको िथा एक-दई
ु स्थानमा भारी विाषको सम्भावना भएकोले भिमास लगाइएको जग्गामा पानी
जम्न नटदनको लाधग तनकासको उधिि प्रवन्ध गनुष पदष छ।

५. फलफूल बाली
 केरा िेिी गनुष भएका कृिकहरुले केराको िारीमा प्रशस्ि कोथाहरु आउने भएकोले माउबोि साँग २ विा कोथा
मात्र रहने गरर बााँकी कोथाहरु हिाउनु पछष ।कोथा हिाउन केराको िारीको कोथा फेदै देखि उिेल्नु पछष ।



केरा िेिीको लागी िरवारपािे कोथा छानी गानालाई वेमभजष्िन २ ग्राम प्रति मलिर पानीको िोलमा १५ ममनेि
डुबाइ रोप्नु पदष छ।




केराको िरीमा काईयो बतनसकेर कोसा लाग्न छोडेको छ भने बुङ्गा कािे र हिाउनु पदष छ।

केरामा फल लाधगसकेपतछ केराको िरीमा १% बोडेक्स ममश्रण (एक मलिर पानीमा १० ग्राम िुन, १० ग्राम
नीलोिुथो ममसाएको झोल) १-१ मटहनाको अन्िरमा छदै गनाषले कोत्रेरोग (Anthracnose) को व्यवस्थापन
हुन्छ।



मनसुनी विाष शुरु भैसकेको र आगामी हप्िा आर्द्षिा पतन बढी हुने भएकोले आाँपमा कोत्रे रोग (Anthracnose)
लाग्न सक्छ। तछजप्पएका वा भण्डारण गररएका फलमा यो ढुसी लागेमा काला, गोलाकार दागहरु दे खिन्छन ् र

फल नरम भएर कुटहएर जान्छ। यसैले रोग लागेका हााँगाहरु कााँिछााँि गरी, झरे का पािहरु जलाउनु पदष छ।

साथै १% बोडो ममश्रण वा ब्लाईिक्स-५०; २ ग्राम प्रति मलिर पानीमा िोली १०-१५ टदनको फरकमा ३-४ पिक
छनुष पदष छ।



आाँप पाक्ने र टिप्ने बेला भएकोले राम्ररी पररपक्व भए नभएको छुट्याउन आाँपलाई पानीमा डुबााँउदा उत्रने
अपररपक्व र डुब्ने आाँपलाई पररपक्व भनेर छुट्याउनु पदष छ।



आाँप टिप्दा मध्य षवहान र बेलुकीपि टिप्नुपदष छ। धेरै षवहान टिप्दा आाँपमा पानीको मात्रा बढी बग्न गई
फलको गुणस्िर बबगादष छ।





लामो समयसम्म भण्डारण गरर राख्ने हो भने आाँपमा कुटहने रोगको प्रकोप दे खिने हुाँदा आाँपलाई ३०० षप. षप.
एम. को बेनोमाइल वा काबेन्डाजजममा १० ममनेि डुबाएर प्याक गरे मा नोक्सान कम हुन्छ।

आाँप टिषपसकेपतछ ५४±२ डडग्री सेजल्सयस िापक्रमको पानीमा १५ ममनेिसम्म डुबाएर प्याक गनप
ुष दष छ। यसले
गदाष भण्डारणमा दे खिने एन्िाक्नोज कम हुन्छ।
आाँपलाई आवश्यकिा अनुसार िााँडै पकाउनु परे मा १०० मलिर पानीमा २५-३० ग्राम (एम. जी.) इथरे ल (२५०३०० षप.षप.एम को इथरे ल) छकेर बोरा वा कपडाले ५-६ िण्िा छोपेर उपिार गनुष पदष छ।



पाकेको आाँपको फलको गटु दमा स्पन्ज जस्िो हावा वा हावा नभएको धब्बा (spot) बढी, बेस्वादको अममलो
हुने प्रकक्रयालाई स्पन्जी टिस्यु/ सफ्ि नोज (soft nose)/सफ्ि सेन्िर (soft center) भतनन्छ। यस्िो जैषवक

प्रकृयागि षवकृति (Physiological disorder) अल्फन्सो (Alphonso) मा सबैभन्दा बटढ दे खिएिा पतन

अन्य जािमा पतन आउन सक्छ। यसको व्यवस्थापनको लाधग २% क्याजल्सयम क्लोराइडमा ५ ममनेि डुबाई
भण्डारण वा ढुवानी गनप
ुष दष छ। साथै २५०-५०० षप. षप. एम. को इथेफोनको झोलमा १-२ ममनेि डुबाई टदनाले

पतन यस्िो षवकृति कम हुन्छ। अल्फन्सो जाि हो भने फल ७५% पाकेको पररपक्व भएको अवस्थामा टिप्नु
पदष छ।



स्िोन ग्राजफ्िङ्ग षवधी बाि आाँपको कलमी षवरुवा ियार गनष स्थानीय जािका आाँपका कोयालाई नसषरी व्याडमा
लगाइ १५-२० टदन पतछ ग्राजफ्िङ्ग गनुष पदष छ।



मलिी फल टिषपसककएको भए बोिको फेदबाि १ ममिर िाढा िेरा बनाई ३० के.जी. कम्पोष्ि मल, २ के.जी.
षपना, ३०० ग्राम डड.ए.पी, ३०० ग्राम यरू रया र २०० ग्राम म्यरू े ि अफ पोिास प्रति बोि राख्नु पदष छ।



कागिी साने उपयुक्ि समय भएकोले, ियार गररएका िाडलमा यस मटहनाको पटहलो हप्िा दे खि दोश्रो हप्िा

सम्म भरपदो नसषरीबाि स्वस्थ षवरुवा ल्याई रोप्नुपदष छ। कागिीका ५ विष भन्दा पुराना बोिमा फेद कुटहने
रोग लाग्न सक्ने भएकोले तनरीिण गरी बोडोपेष्ि लगाउनु पदष छ।



कागिीको बोिको कापमा आउने नयााँ सीधा ठाडो बढ्ने हााँगा (िोर हााँगा) तनरीिण गरी हिाउनु पदष छ।
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आगामी हप्िा केही स्थानमा भारी विाष हुने सम्भावना भएकोले बाँगैिामा लगाइएका फलफूलको अवस्था हे रेर
पानी तनकासको उधिि व्यवस्था गनुष पदष छ।

िरकारी बालीहरु



मभण्डीमा फल र डााँठमा प्वाल पाने कीराको प्रकोप हुने हुाँदा तनयममि अवलोकन गनप
ुष दष छ। यस्िो लिण
दे खिएमा ििी भएको भाग कािे र जलाई टदनुपदष छ।

मभण्डीमा फड्के कीरा (Jassid) को समस्या दे खिने हुनाले फल टिप्ने अवस्था भन्दा पटहले यसको प्रकोप

दे खिएमा कफप्रोनील ८० डब्लु. पी. ५ ग्राम १६ मलिर पानीमा िोलेर छनुप
ष दष छ। वा इममडाक्लोषप्रड १७.८ एस ्

एल ् एक एम. एल. एक मलिर पानीमा िोलेर छनप
ुष दष छ। फल टिप्ने अवस्था छ भने मालाधथयन ५० इ. सी.

२ एम. एल. एक मलिर पानीमा िोलेर छनुप
ष दष छ। वा डाइक्लोरोभस ७६ इ. सी. २ एम. एल. एक मलिर पानीमा
िोलेर



छनुप
ष दष छ।

मालाधथयन

छकेको

७

टदनसम्म

र

डाइक्लोरोभस

छकेको

५

टदनसम्म

फल टिप्न हुाँदैन।
भण्िाको डााँठ िथा फलको गबारो व्यवस्थापनको लागी गवारोको कारण ओईलाएको मुन्िा, पाि िथा फल

टिपी करीव १ फुि गटहरो िाडलमा पुने वा जलाउने। क्लोरानट्रातनमलप्रोल (कोराजेन) १८.५ इ.मस. ०.२ मम.मल.
प्रति मलिर पानीमा ममसाई बोि मभज्ने गरी छनुष पदष छ।




विाषिको समयमा पानी जमेर बोडीमा पाि पहेँमलने समस्या दे खिने हुाँदा यसबाि जोगाउन पानी तनकासको
उधिि व्यवस्था गनुष पदष छ।

गोलभें डाको फलको गवारो व्यवस्थापनको लागी कुटहएको फल टिपी करीव १ फुि गटहरो िाडलमा पुने। साथै

मािोमा धिस्यान कायम राख्ने र यसको व्यवस्थापनको लागी १० ग्राम भेली प्रति मलिर पानीमा ममसाई
बनाएको िोलमा HaNPV (हे ली एन. षप. भी ) २५० LE को १.५ मम.मल हालेर सााँझको समयमा स्प्रे
गनुप
ष दष छ, वा क्लोरानट्रातनमलप्रोल (कोराजेन) १८.५ इ.मस. १.० मम.मल. प्रति मलिर पानीमा ममसाई बोि मभज्ने
गरी स्प्रे गनुष पदष छ।



गोलभेँडामा दे खिएको डढुवा रोगको व्यवस्थापनको लाधग मेन्कोजेव (डाईथेन-एम - ४५) २ ग्राम प्रति मलिर
पानीमा ममसाई पुरै बोि मभज्ने गरर छकषनु पदष छ।



िस
ु ाषनीमा भाइरस रोग लागेको भएमा मभकोन एि झोल १ एम. एल. प्रति मलिर पानीमा ममसाइ छकषनु
पदष छ।



करे ला/लौका बालीमा गवारोले धेरै ििी पुयाषउने भएमा रोगर ३० ई. सी. २ एम एल प्रति मलिर पानीमा ममसाई
सााँझको समयमा बोि मभज्ने गरर छनुष पदष छ।



लौकामा गमी जस्िम ब्लाइि (डााँठमा िोप तनस्कने डढुवा) दे खिएको िण्डमा ब्लाइिक्स ५०%

(५०% कपर)

५ ग्राम प्रति मलिर पानीमा िोलेर बबरुवाको डााँठमा लेपन गनप
ुष दष छ। साथै १५ टदनको फरकमा ब्लाइिक्स

५०% २ ग्राम प्रति मलिर पानीमा िोलेर स्प्रे गनुष पदष छ।



कााँक्रो, फसी समुहको लहरे बालीमा पाउडरी ममल्ड्युको प्रकोपबाि बच्नको लाधग क्याराथेन २ एम. एल. प्रति
मलिर पानीमा िोली छनुप
ष दष छ। साथै यो समयमा डाउनी ममल्ड्यु लाग्न सक्ने भएको हुनाले यसको प्रकोपबाि
बच्नको लाधग डाइथेन एम-४५; २ एम. एल. प्रति मलिर पानीमा िोली छनुष पदष छ।



कााँक्रामा धिधिला लाग्न थालेको भए अब फल कुहाउने औँसाको प्रकोप बढी भइ फल कुहाउने हुाँदा यस कीराको
व्यबस्थापनको लाधग क्यु ल्युर युक्ि बोिल ट्र्याप प्रति कठ्ठा ३-४ ओिाको दरले राख्नुपदष छ। साथै प्रत्येक २
हप्िामा नयााँ क्यु ल्युर युक्ि बोिल पररविषन गनुष पदष छ।



फल टदने बाली गोलभेँडा, भण्िालाई अरु बाली भन्दा अमल बटढ िाद्यित्वको आवश्यक्िा हुने भएकोले पटहलो

बाली टिषपएको हरे क १५-२० टदनको फरकमा युररया मल १० ग्राम प्रति बोिको दरले िपड्रेस गनुप
ष दष छ। यस्िै
गरर सुक्ष्म िाद्य ित्व जस्िै- मजल्िप्लेक्स / टट्रप्लेक्स / एग्रोममन लाई २ एम ् एल ् प्रति मलिर पानीमा िोलेर
बोिमा स्प्रे गनुष पदष छ।
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विे भण्िा र विे िुसाषनीको नसषरी ब्याड ियार गनष कम्िीमा ३ हप्िा अगाडी सौयष तनमषलीकरण षवधध द्वारा

मािोको उपिार गनष उपयुक्ि हुन्छ। यस बारे थप जानकारीको लाधग सम्बजन्धि जजल्ला कृषि षवकास
कायाषलयमा सम्पकष गनुष होला।



ब्याड राख्ने जग्गाको मािोको उपिार गनुष परे मा बेमभष्िीन ६ ग्राम र मालाधथयन धुलो २ ग्राम प्रति वगष ममिर
जग्गामा बबउ राख्नु ३-४ टदन अगाडी मािोमा ममसाउनु पदष छ।



बेमभष्िीन र मालाधथयन आटद रोग िथा कीिनाशक षविादीहरु प्रयोग गदाष अतनवायष रुपमा मास्क र पंजाको
प्रयोग गनुप
ष दष छ।



नसषरी राख्दा १ षवत्ता (१५-२० से.मी.) अग्लो व्याड बनाई ४ अाँगुलको फरकमा लाइन कोरे र पािलो गरी बबउ
रािी हल्का मािोले पुरेपछी छापो राख्नु पदष छ। झरी पने समय भएकोले बेनाष लाई जोगाउन प्लाजष्िकको छापो
राख्नु पदष छ।



लहरे फसी बालीको बेनाष उमम्रन थालेको भए छापो हिाउनु होला। यो अवस्थामा फेद काट्ने कीरा र बेनाष कुटहने
रोग लाग्न सक्ने भएकोले बेनाषको तनयममि नीररिण गनुषहोला। फेद काट्ने कीरा र बेनाष कुटहने रोगको

व्यवस्थापन गनष क्लोरोपाईरीफस १६% को ०.५ मम.ली र बेमभजष्िन (काबेन्डाइजजम) ५०% डब्लु षप. को १
ग्राम प्रति मलिर पानीमा िोली स्प्रेयर बाि बेनाष मभज्ने गरी छनुष पदष छ ।

फल कुहाउने औंसा


कााँक्रो, फसी, समुहको लहरे बालीमा फल कुहाउने औँसाबाि बच्नको लाधग क्यु ल्युर युक्ि बोिल ट्र्याप प्रति
कठ्ठा ३-४ ओिाको दरले राख्नप
ु दष छ। साथै प्रत्येक २ हप्िामा नयााँ क्यु ल्युर युक्ि बोिल पररविषन गनुष पदष छ।



फलफूल बालीमा फल कुहाउने औँसाबाि बच्नको लाधग ममथायल इयुजजनल यक्
ु ि बोिल ट्र्याप प्रति कठ्ठा १

ओिाको दरले राख्नुपदष छ। साथै प्रत्येक २ हप्िामा नयााँ ममथायल इयुजजनल युक्ि बोिल पररविषन गनुष पदष छ।



मालाधथयन ५० इ.सी, २ एम.एल प्रति मलिर र २ ग्राम धिनी (भेली) पानीमा ममसाएर प्रति हे क्िर २०-२५
ठााँउमा फूल फुल्नु अगाडड दे खि १-१ मटहनाको अन्िरमा छनुष पदष छ।

लाही कीरा (एफीड )


१ भाग गाईको गहुाँि र ४ भाग पानी ममसाएर रािभरी रािेर लाही लागेको ठााँउमा मभज्ने गरी भोलीपल्ि
छकषनु राम्रो हुन्छ।



मालाधथयन ५० इ.सी., २ मम.मल. प्रति मलिरको दरले पानीमा ममसाई लाही लागेको ठााँउमा मभज्ने गरी छकषनु
उपयुक्ि हुन्छ।



नयााँ पालव
ु ामा लाही, मलफ माईनर, सल
ु सल
ु े लाग्ने भएमा सबई वा एट्सो िेल १५ मम.मल. प्रति मलिर पानीमा
ममसाई १५ टदनको फरकमा छनुष उपयुक्ि हुन्छ।

अन्य


आगामी हप्िाभरर नै पानी पने सम्भावना भएकोले सकेसम्म षविादीहरु नछकषनुहोला। यटद छकषनै पने अवस्था

भएमा कम्िीमा २-३ िण्िा मौसम सफा हुने समय अनुमान गरे र जस्िकर (Sticker) ममसाई षविादी छकषनु



उपयुक्ि हुन्छ।
िेिबारीमा दे खिने सबै कीराहरु हातनकारक हुदै नन ्। िसथष कीरा दे खिने बबषत्तकै षविादीको प्रयोग नगरौँ।

ममत्रजीव कीराहरु जस्िै माकुरा, गाइने कीरा, साि थोप्ले िपिे कीरा, बारुला, नमस्िे कीरा (प्रेइड्ग मेन्िीड)
दे खिएमा तिनीहरुको संरिण र सम्बधषन गरौं।




मौरी िारमा रोग, सल
ु सल
ु े र रानु भए नभएको तनयममि अवलोकन गनप
ुष दष छ।
नेपालमा प्रयोग गनष प्रतिबजन्धि षविादीहरु िलको िामलकामा टदईएको छ।
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ग. पशप
ु ालन



भारी विाषले गदाष हुने बाढीमा मुसाको मत्र
ु बाि सने Leptospirosis नामक जुनोटिक रोगको प्रकोप बटढ

हुने भएकाले धान/िेिबारीमा िाली िट्
ु िा जानु उपयक्
ु ि हुदै न र बि
ु लगाउन पदष छ।
बाख्राको मोओलाको लागी ५% पोभीडन आयोडडन वा १% कपर सल्फेि वा २% बोररक एमसडको झोल वा
१% पोिासको िोलले मुि सफा गनुष उपयुक्ि हुन्छ। मोओलाको भाइरस िाउ, िोिपिक लागेको वा कािे को

ठााँउबाि मातनसमा सनष गई त्यस्िै प्रकारको िाउ िटिरा आउन सक्ने हुनाले त्यस्िो रोगी बाख्रालाई िाउ
िोिपिक नलागेको मान्छे वा पन्जा लगाएर स्याहार सुसार गनुप
ष दष छ।



षप.षप.आर रोग लागेका बाख्राको आाँिा, नाक, मुि (थुिुनो) मनिािो पानीमा सफा कपास मभजाई टदनमा २
पिक सफा गनुप
ष दष छ। साथै ५% बोरो-जग्लमसररनले मुि सफा गनुष लाभदायी हुन्छ। सहायक संक्रमण रोकथाम
गनष अक्सीिे ट्रासाइजक्लन वा क्लोरिे ट्रासाइजक्लन औिधी प्रयोग गनष सककन्छ। षप.षप.आर रोग लाग्न नटदन ३



मटहना भन्दा माधथका भेडा-बाख्रामा सो रोगको भ्याजक्सन लगाउनु उपयक्
ु ि हुन्छ।
िोरे ि लागेका पशुहरुको मुि िथा िुट्िाको िाउ कफिककरी पानी वा तनलोिुथोको िोल अथवा वेिाडीनले

तनयममि सफा गनुष पदष छ। िाउ िथा संक्रमण अधधक भएमा प्राषवधधकको सल्लाहमा एन्िीवायोिीक औिधीहरु

िुवाउनुपदष छ। साथै िोरे ि रोग लाग्न नटदन पशु सेवा कायाषलयको समन्वयमा सो रोगको भ्याजक्सन ६-६



मटहनामा लगाउनु उपयक्
ु ि हुन्छ।
माछा पोिरीमा एमोतनयाको मात्रा बढी भएमा पोिरीमा माछाको िनत्व कम गने, दानाको मात्रा ििाउने,
पानीको गटहराई बढाउने, एरे िरको संख्या बढाउने आदी गनष सककन्छ। मरे का माछालाई ित्काल हिाउनुपदष छ।

अपरान्हमा अत्याधधक षपएि (pH) हुने गरे को भए िूना प्रयोग गदाष केही लाभदायी हुन्छ। एमोतनयाको मात्रा

१ षपषपएम (PPM) छ भने पोिरीको २५% पानी षवस्थापन गनुप
ष दष छ। एमोतनया २.५ षपषपएम (PPM) वा
बढी भएमा माछालाई अको पोिरीमा सानुप
ष दष छ।



गमी मौसममा कुिरु ामा दे िा पने लिणहरु जस्िै- िााँडो-िााँडो सास फेने, पानी धेरै िाने, दाना कम िाने,
पिेिा र िुट्िा फालेर बस्ने, अण्डा उत्पादनमा कमी आउने, िोरमा कुिराहरुको मत्ृ यु हुने आदी भएमा
पयाषप्ि भेन्िीलेसन प्रदान गने, कुिुराको िनत्व कम गने, िापक्रम अधधक रहे का बेला (टदाँ उसो १२-३ बजे

सम्म) दाना नटदने, पयाषप्ि मात्रामा सफा, धिसो पानीको व्यवस्था गनुष पदष छ। साथै पानीमा इलेक्ट्रोलाईि र

मल्िी मभिामीन रािेर टदन सककन्छ।



गमी मौसममा कुिरु ाको भालेको प्रजनन िमिामा कमी आउने हुनाले बिडडङ्ग स्िकमा भालेको संख्या बढाएर
१२-१५% सम्म राख्नुपदष छ। साथै दानामा मभिामीन-ई िथा सेलेतनयमको मात्रा बढाउनु उपयुक्ि हुन्छ।
~§§§§§§§§§§§§§§§§§§~
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