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क. मौसमी षवश्लेिण

कृषर्-सल्लाह

गि हप्िाको समग्र मौसमी षवश्लेिण

बााँकेेः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम ३५.०० सेजल्सयस सम्म पग्ु यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ७०% रह्यो।
रुपन्दे हीेः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम ३५.२० सेजल्सयस सम्म पग्ु यो र न्यन
ू िम सापेक्षिक आर्द्षिा ६५% रह्यो।
बाराेः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम ३३.०० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ७३% रह्यो।
गि हप्िाको मौसम पूवाषनुमान अनुसार बााँकेमा (३१२.३ मम.मम.), रुपन्दे हीमा (३९७.३ मम.मम.) र बारामा (३२१.४ मम.

मम.) विाष भयो। विाष भए िापतन बााँके र रुपन्दे हीमा अतिल्लो हप्िामा भन्दा अधधकिम िापक्रममा केटह वद्
ृ टद भयो
िर बारामा अतिल्लो हप्िामा भन्दा अधधकिम िापक्रममा केटह धगरावि आयो।

आउाँ दो हप्िाको मौसमी अवस्था
बााँके: सािाभरर नै मध्यम खालको बिाष हुने दे खखन्छ र एक-दई
ु स्थानमा भारी बिाषको पतन सम्भावना रहे को छ।
सािाको शुरु िथा मध्यतिर िापक्रममा केटह धगरावि हुने दे खखन्छ र अन््यतिर केटह सुधार हुने दे खखन्छ।

रुपन्दे हीेः सािाको शुरु िथा मध्यतिर हल्का दे खख मध्यम खालको बिाष हुने दे खखन्छ अतन मध्यतिर एक-दई
ु
स्थानमा भारी बिाषको पतन सम्भावना दे खखन्छ। सािाको अन््यतिर भने विषको मात्रामा तनकै कमी आउने सम्भावना
रहे को हुनाले िापक्रम पतन केटह बढ्ने संकेि दे खखन्छ।

बारा: सािाको शुरु िथा मध्यतिर हल्का दे खख मध्यम खालको बिाष हुने दे खखन्छ साथै एक-दई
ु स्थानमा भारी बिाषको
पतन सम्भावना दे खखन्छ। सािाको अन््यतिर भने विाषको मात्रामा तनकै कमी आउने सम्भावना रहे को हुनाले
िापक्रम पतन केटह बढ्ने संकेि दे खखन्छ।

ख. बालीनाली
१.

धान



धानखेिमा भखषर रोपेको वेनाषले नाइट्रोजन मल मलन नसक्ने र मािोबाि चुटहएर जाने हुनाले रोपााँई गने
बेलामा यूररया मलको प्रयोग गनुष हुाँदैन।

जग्गाको पटहलो जोिाई अगाडी राम्ररी पाकेको कम्पोष्ि मल ३००–४०० के. जी. प्रति कट्ठाका दरले राख्ने र
धान रोप्ने बेलामा बाउसे गररसकेपतछ डड ए पी ३.५ ककलोग्राम र पोिास २.० ककलोग्राम प्रति कट्ठाका
दरले सवै जममनमा एकनासले पने गरर छनुष पदष छ।




२०–२५ टदनको बेनाष रोप्नको लाधग उत्तम हुने र बेनाष रोप्दा प्र्येक गावामा २–३ विा बेनाष २–३ से. मी. को
गटहराईमा रोप्नु पदष छ।
धान रोपेको ४–५ टदनमा बि
ु ाक्लोर नामक षविादी ८३० ग्राम प्रति कठ्ठाका दरले सबै खेिमा पने गरर
छरे मा झारपािको प्रकोप कम गनष सककन्छ।



धान रोपेको ५–६ टदन पतछ १५–२० टदन सम्म ३–५ से. मी. र ्यसपतछ धान पाक्नु भन्दा १५–२० टदन
अगाडी सम्म ५–७ से. मी. पानी जमाउनु पदष छ।



धान रोपेको ३ हप्िा भैसकेको मसंधचि िेत्रको खेिमा कृिकहरुले गोडमेल गरे पतछ मात्र ४ के. जी. ३५०
ग्राम प्रति कठ्ठाको दरले यरु रया मल िपड्रेस गनप
ुष दष छ।



अमसंधचि िेत्रका कृिकहरुले शुरुमा यूररया मलको पुरै मात्रा नराखेको भए ३ के. जी. ६०० ग्राम युररया मल
प्रति कठ्ठाको दरले धान रोपेको ३ हप्िापतछ िपड्रेस गनुष उपयुक्ि हुन्छ।
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बारा जजल्लामा धानको बोिको गुवोमा गवारोले फुल पाने समस्या फािफुि दे खखन थाले िापतन आगामी
सािाको शुरु िथा मध्यतिर हल्का दे खख मध्यम खालको बिाष हुने सम्भावना रहे कोले यो हप्िा षविादी
नछरर बालीको तनयममि अवलोकन गनुह
ष ोला।

२.

विे मकै/ उखु/ भिमास/ फलफूल/ िरकारी बाली


विाषिको समय भएकोले जग्गामा पानी जम्न नटदनको लाधग तनकासको उधचि प्रवन्ध गनुषहोस ्।

उखक
ु ो िुप्पोमा लाग्ने गवारो

(Sugarcane top borer)

यो समयमा उखु बालीमा यस कीराको प्रकोप दे खखने भएकोले तनयममि अनग
ु मन गनह
ुष ोला।

नोक्सानीको लक्षण: नयााँ गब
ु ो मने, शरु
ु मा पािको मल
ू नसामा (mid-rib) सेिो रङको स-साना सरु
ु ं गहरु दे खखन्छ, जन
ु ३/४ टदन
पतछ रािो रं गको हुन्छ। नयााँ तनस्केको पािहरुमा पािको मूल नसा (mid-rib) को दव
ु ैतिर समानान्िर प्वाल (Parallel shot

hole) हरु दे खखन्छ (धचत्र ख)। यसको प्रकोप बढ्दै गएमा मूल हााँगाबाि धेरै हााँगाहरु तनस्कन्छ। (धचत्र ग)

धचत्र- केः उखुको िुप्पोमा लाग्ने गबारो

धचत्र- ग

धचत्र- ख

कीराको पुिली

३.

फलफूल बाली


केरा खेिी 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 देखख उखेल्नु
पछष ।




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

कागिीका बोिहरुमा क्ले कीरा, पिेरो, नयााँ पालुवामा लाग्ने लाही, पाि खाने लाभ्रे, सल
ु सुले आटद बढी
आउन सक्ने भएकोले पटहचान गरर तनयन्त्रण गनुप
ष दष छ।



विाषिको समयमा पानी जमेर कागिीमा जरा कुटहने रोग दे खा परे मा वा परु ै बोिमा पाि पहेँलो दे खखएमा
१% बोडो ममश्रण बनाई जरा मभज्ने गरर ड्रेजन्चङ गनुप
ष दष छ।




कागिीको बोिको कापमा आउने नयााँ सीधा ठाडो बढ्ने हााँगा (चोर हााँगा) तनरीिण गरी हिाउनु पदष छ।

फल टिषपसकेको आाँपको बोिलाई यसै हप्िादे खख साउनसम्म नाईट्रोजन ५०० ग्राम, फस्फोरस २५० ग्राम र
पोिास ५०० ग्राम प्रति बोिका दरले बोिको हााँगाहरुको फैलावि भएको िेत्रफल मभत्र वा मुख्य काण्डदे खख
१०० से. मी. सम्म िाढा ममसाएर छरी १५ से. मी. जमीन मतु न हुने गरर पन
ष दष छ।
ु ुप

४.

िरकारी बालीहरु



मभण्डीमा फल र डााँठमा प्वाल पाने कीराको प्रकोप हुने हुाँदा तनयममि अवलोकन गनप
ुष दष छ। यस्िो लिण
दे खखएमा ििी भएको भाग कािे र जलाई टदनुपदष छ।
मभण्डीमा फड्के कीरा (Jassid) को समस्या दे खखने हुनाले फल टिप्ने अवस्था भन्दा पटहले यसको प्रकोप

दे खखएमा 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. स.
२ एम. एल. एक मलिर पानीमा िोलेर छनुप
ष दष छ। वा डाइक्लोरोभस ७६ इ. सी. २ एम. एल. एक मलिर
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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 खाडलमा 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 खखने हुाँदा यसबाि जोगाउन पानी तनकासको
उधचि व्यवस्था गनुष 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।

फल कुहाउने औंसा


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

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



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

लाही कीरा (एफीड )



१ भाग गाईको गहुाँि र ४ भाग पानी ममसाएर रािभरी राखेर 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 उपयक्
ु ि हुन्छ।



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

५.

अन्य



विाषिको मौसममा षविादी छकषनै पने भएमा कम्िीमा २-३ िण्िा मौसम सफा हुने समय अनुमान गरे र
जस्िकर (Sticker) ममसाई षविादी छकषनु उपयक्
ु ि हुन्छ।

खेिबारीमा दे खखने सबै कीराहरु हातनकारक हुदै नन ्। िसथष कीरा दे खखने बबषत्तकै षविादीको प्रयोग नगरौँ।
ममत्रजीव कीराहरु जस्िै माकुरा, गाइने कीरा, साि थोप्ले खपिे कीरा, बारुला, नमस्िे कीरा (प्रेइड्ग

मेन्िीड) दे खखएमा तिनीहरुको संरिण र सम्बधषन गरौं।



मौरीलाई विाषयाममा चरन कम हुने भएकोले १०० एम. एल. पानीमा १०० ग्राम धचनी ममसाई उमाल्ने र
उक्ि झोललाई धचसो बनाएर खुवाउनुहोला।





मौरीको िार राखेको सबै खट्
ु िाहरुमा कचौरा/प्लाजस्िकको बट्िामा पानी राख्नह
ु ोला ।
मौरी िारमा रोग, सुलसुले र रानु भए नभएको तनयममि अवलोकन गनप
ुष दष छ।
नेपालमा प्रयोग गनष प्रतिबजन्धि षविादीहरु अनस
ु च
ू ी-१ मा टदईएको छ।
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ग. पशप
ु ालन






गाईवस्िल
ु ाई विाषि र चट्याङबाि बचाउनह
ु ोस।

दध
ु ालु गाईवस्िुलाई थुनेलो (Mastitis) को समस्याबाि बचाउन गोठ सफा र सुग्िर राख्नुहोस।

हररयो िााँसमात्र खुवाउाँ दा वस्िभ
ु ाउमा पखाला लाग्न सक्ने हुनाले सुख्खा िााँससाँग ममसाएर खुवाउनुहोस।

भारी विाषले गदाष हुने बाढीमा मुसाको मुत्र बाि सने Leptospirosis नामक जुनोटिक रोगको प्रकोप बटढ
हुने भएकाले धान/खेिबारीमा खाली खुट्िा जानु उपयुक्ि हुाँदैन र बुि लगाउन पदष छ।
बाख्राको मोओलाको लागी ५% पोभीडन आयोडडन वा १% कपर सल्फेि वा २% बोररक एमसडको झोल वा

१% पोिासको िोलले मख
सफा गनुष उपयक्
ु
ु ि हुन्छ। मोओलाको भाइरस िाउ, चोिपिक लागेको वा
कािे को ठााँउबाि मातनसमा सनष गई ्यस्िै प्रकारको िाउ खटिरा आउन सक्ने हुनाले ्यस्िो रोगी बाख्रालाई
िाउ चोिपिक नलागेको मान्छे वा पन्जा लगाएर स्याहार सुसार गनुप
ष दष छ।



षप.षप.आर रोग लागेका बाख्राको आाँखा, नाक, मुख (थुिुनो) मनिािो पानीमा सफा कपास मभजाई टदनमा

२ पिक सफा गनुप
ष दष छ। साथै ५% बोरो-जग्लमसररनले मुख 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 उपयुक्ि हुन्छ।
खोरे ि लागेका पशुहरुको मुख िथा खुट्िाको िाउ कफिककरी पानी वा तनलोिुथोको िोल अथवा वेिाडीनले

तनयममि सफा गनुष पदष छ। िाउ िथा संक्रमण अधधक भएमा प्राषवधधकको सल्लाहमा एन्िीवायोिीक
औिधीहरु खुवाउनुपदष छ। साथै खोरे ि रोग लाग्न नटदन पशु सेवा कायाषलयको समन्वयमा सो रोगको




भ्याजक्सन ६-६ मटहनामा लगाउनु उपयक्
ु ि हुन्छ।
माछा पोखरीमा अजक्सजनको मात्रा बढाउन हावा यन्त्र (एरे िर) को प्रयोग गनुप
ष दष छ।

माछा पोखरीमा एमोतनयाको मात्रा बढी भएमा पोखरीमा माछाको िन्व कम गने, दानाको मात्रा ििाउने,
पानीको गटहराई बढाउने, एरे िरको संख्या बढाउने आदी गनष सककन्छ। मरे का माछालाई ि्काल
हिाउनप
ु दष छ। अपरान्हमा अ्याधधक षपएच (pH) हुने गरे को भए चन
ू ा प्रयोग गदाष केही लाभदायी हुन्छ।



एमोतनयाको मात्रा १ षपषपएम (PPM) छ भने पोखरीको २५% पानी षवस्थापन गनप
ुष दष छ। एमोतनया २.५
षपषपएम (PPM) वा बढी भएमा माछालाई अको पोखरीमा सानुप
ष दष छ।



गमी मौसममा कुखुरामा दे खा पने लिणहरु जस्िै- चााँडो-चााँडो सास फेने, पानी धेरै खाने, दाना कम खाने,

पखेिा र खुट्िा फालेर बस्ने, अण्डा उ्पादनमा कमी आउने, खोरमा कुखराहरुको म्ृ यु हुने आदी भएमा
पयाषप्ि भेन्िीलेसन प्रदान गने, कुखरु ाको िन्व कम गने, िापक्रम अधधक रहे का बेला (टदाँ उसो १२-३ बजे
सम्म) दाना नटदने, पयाषप्ि मात्रामा सफा, धचसो पानीको व्यवस्था गनुष पदष छ। साथै पानीमा इलेक्ट्रोलाईि
र मल्िी मभिामीन राखेर टदन सककन्छ।



गमी मौसममा कुखुराको 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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