कृ षि - मौ स म स ल्ला ह से वा बु ले षि न
जारी मममि : 2९ श्रावण २०७२

अवधी : 2९ श्रावण -३ भाद्र २०७२
जजल्ला : बााँके

(जारी गने: PPCR/BRCH/AMIS

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

नेपालगञ्ज एयरपोिष, बााँकेको मौसमी िथयांक

गि हप्ता २१ श्रावण २०७२ मा अन्त्य भएको मौसमी अवस्था
मौसमी षववरण

गि हप्ता (१५ श्रावण असार २०७२ दे जि २१ श्रावण २०७२ सम्म)

कुल विाष (मम.मी.)

१६.९

अमधकिम िापक्रम (0सेन्तिीग्रेड) को दायरा

२९.३ – ३५.३

न्तयूनिम िापक्रम (0सेन्तिीग्रेड) को दायरा

२४.८ – २६.६

अमधकिम सापेजिक आद्रष िा (%) को दायरा

८८.१ – ९८.४

न्तयूनिम सापेजिक आद्रष िा (%) को दायरा

६६.३ – ८५.८
२.5 – 5.5

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

दजिण-पूव ष दे जि दजिण-पजिम

२२ श्रावण २०७२ दे जि 2८ श्रावण २०७२ सम्मको मौसमी षववरण

षववरण
विाष (मम.मी.)
अमधकिम िापक्रम
(0सेन्तिीग्रेड)

न्तयूनिम िापक्रम
(0सेन्तिीग्रेड)

अमधकिम सापेजिक
आद्रष िा (%)

न्तयूनिम सापेजिक
आद्रष िा (%)

हावाको औसि गमि

२२/०४/०७२

२३/०४/०७२

८.०

ददन (०७ अगष्ट २०१५ - १३ अगष्ट २०१५)
२४/०४/०७२

२५/०४/०७२

२६/०४/०७२

2७/०४/०७२

2८/०४/०७२

१.४

०.०

0.0

५०.०

१५.९

३४.६

२८.०

3४.४

35.5

3६.5

3१.5

35.5

३३.5

2६.१

२४.६

2६.१

2७.४

2३.७

25.४

9६.९

95.३

9४.६

9७.०

9९.२

९५.४

९५.४

९२.४

६१.७

6२.८

6२.८

७९.४

6४.०

८०.२

2.७5

२.5

२.२५

१.5

३.०

०.७५

०.७५

उत्तर-पूव ष

दजिण-पजिम

दजिण-पुव ष

उत्तर-पुव ष

दजिण-पुव ष

२४.८

(मम/से)
हावाको ददशा
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उत्तर-पुव ष

उत्तर-पुव ष

कृषि-सल्लाह
क. मौसमी षवश्लेिण
 आगामी हप्ता हल्का विाष हुने िर शमनबार अपरान्तह िथा मं गलबार दे जि विाषको मात्रा केषह
ु ान गररएको छ । साथै सापेजिि आद्रष िा औसिमा ६५% भन्तदा मामथ रहने
बढ्न सक्ने पूवाषनम
िथा िापक्रम यस हप्ताकै जस्िै रहने सम्भावना छ ।
ि. बालीनाली

१. धान बाली


अमसं जिि िेत्रमा अझै धान लगाउनुपरे मा िााँडै पाक्ने (११०-१२० ददनमा पाक्ने) जािको
धान लगाउनु होला ।



धान िेिमा पाि वेरुवा षकराको प्रकोप २५-३०% सम्म

दे जिएमा षविादीको प्रयोग

नगनुह
ष ोला (धान िेिमा भएका ममत्र जीव षकराहरु नष्ट हुने भएकोले ) । िर ३०% भन्तदा
बढी ििी दे जिएमा मात्र अल्फा म्यामिन १०% इ.सी., १.५ एम.एल. प्रमि मलिर पानीमा
ममसाएर २० मलिर प्रमि कठ्ठाको दरमा धानको पाि मभज्ने गरी छने ।


धानको उन्नि जािमा मसफाररस गररएको मलको मात्रा प्रयोग गनाषले रोग, षकराको प्रकोप
बाि बच्न सषकन्तछ ।



धानमा झारपाि मनयन्तत्रण गनष दानादार ब्युिाक्लोर ८००-९०० ग्राम प्रमि कठ्ठाको दरले
सुख्िा बालुवा वा बलौिे मािो साँग ममसाएर धान रोपेको ३-४ ददन मभत्र छनुप
ष दषछ ।



धान रोपेको २-३ हप्ता भएको िेिमा गुबो मने समस्याबाि बच्न कृिकहरुले समय समयमा
िेिको मनररिण गनष उपयुक्त हुन्तछ ।



धान रोपेको ३ हप्ता भैसकेको िेिमा कृिकहरुले गोडमेल गरे पमछ मात्र मसं जिि िेत्रमा ४
के.जी. ३५० ग्राम प्रमि कठ्ठाका दरले र अमसं जिि िेत्रमा ३ के.जी. ६५० ग्राम प्रमि
कठ्ठाका दरले युररया िपड्रेस गनष उपयुक्त हुन्तछ ।

मरुवा रोग (ब्लाष्ट)

लिण

व्यवस्थापनः-

वीम

वा

कुनै

अन्तय

ट्राइसाइक्ल्याजोल

युक्त

षविादी

१

प्रमि

मलिर

पानीमा

छने

वा

ग्राम

ममलाई

कासु वी

यो रोग धानको गाज लाग्ने अवस्थामा पािमा
लाग्ने

रोग

ि ुजच्िएका

हो।

पािको

दुबै

छे उ

अण्डाकार िैरा थोप्लाहरु दे जिनु

यसको लिण हो।यी थोप्लाको षविमा सेिो
षवन्तदु हुन्तछ र षवस्िारै बढ्दै गई पािहरु डढ्दै
जान्तछ ।

२

एमएल

प्रमि

मलिर

पानीमा

ममसाई

७-१०

ददनको

अन्तिरालमा

मिर

िजस्बरः- धानमा लाग्ने मरूवा रोग

२

पिक छने ।
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िै रा रोग

यो रोग कुनै िास जीवाणुबाि हुने नभई जस्िा (जजंक) नामक िमनज ि्वको कमीले गदाष हुन्तछ ।

लिणः धान रोपेको १०-१५ ददन पमछनै दे िा पदषछ । शुरूमा बोिको िल्लो अथाषि पुरानो पाि
ु ो साथै
पहेलो भई पािको नशाको षविमा बषढ पहेलो पन दे जिन्तछ । यसरी पहेलोपन बढी हुनक

पािमा िै रो रं गको अमि साना साना थोप्लाहरूको धब्बा षवकास भई पाि पुरै बदामी िै रो रं गको हुन
जान्तछ । यस्िा षवरूवाको वृषि अमि कम हुन्तछ, बोि होिो हुन्तछ, गाज कम लाग्छ र पुरै बोि मरे र
जान पमन सक्छ ।

रोकथामः िेिमा मनकासको राम्रो प्रबन्तध ममलाउने । लगाई सकेको धान बालीमा यो रोग दे िा परे मा
१७० ग्राम जजं क सल्फेि

र ८५ ग्राम कृषि िून प्रमि ३२ मलिर पानीमा ममलाई प्रमि कठ्ठाका दरले

आवश्यकिा हेरी २-३ पिक १०-१२ ददनको फरकमा छने वा बजारमा पाईने जजं क ि्व भएको
बजारमा पाईने सुक्ष्म मलिाद्यको प्रयोग गने ।
२. मकै बाली

 विाषिको समय भएकोले पानी मनकासको व्यवस्था गनुष उपयुक्त हुन्तछ।

ाँ ाको उिाई सम्म अग्लो भए पमछ गोडमेल गरी युररया ३ के.जी.
 मकैको बोि ४०-५० से.मी. वा घुड
७०० ग्राम प्रमि कठ्ठाको दरले िपड्रेस गनुष उपयुक्त हुन्तछ ।

३. अरहर \बदाम(मुम्फली)\भिमास



अरहर, बदाम र भिमास लगाईएको जग्गामा पानी मनकासको व्यवस्था गनुष होला ।

अरहर, बदाम र भिमास लगाईएको जग्गामा गोडमेल गरी उकेरा लगाउन उपयुक्त हुन्तछ ।

४. फलफूल बाली


ाँ रु ,केरा, भुईँकिहर आदीमा पानी जम्न
ाँ , मलजि, अनार, अग
केरा लगायि अन्तय फलफूलहरु जस्िै- आप
नददन पानी मनकासको व्यवस्था गनुह
ष ोला ।



केरा िेिी गनुष भएका कृिकहरुले केराको घरीमा प्रशस्ि कोथाहरु आउने भएकोले माउबोि साँग २
विा कोथा मात्र रहने गरर बााँकी कोथाहरु हिाउनु पछष ।कोथा हिाउन केराको घरीको फेदै देजि
उिेल्नु पछष ।



ाँ को नसषरी स्थापना गरी ग्राफ्िे ड षवरुवा षवक्री षविरण गनुह
व्यवसाषयक रुपले आप
ष न
ु े कृिकहरुले
ाँ को कोयामा उन्नि जािको साइन ग्राजफ्िङ्ग गनुह
स्थानीय आप
ष ोला ।



ाँ मा ग्राजफ्िङ्ग गदाष प्लाषष्टक िे पले ग्राजफ्िङ्ग गरे को भागमा राम्ररी बाध्नु र मैन लगाउनु पछष।यसरी
आप
मैन दल्दा विाषिको पानीबाि ग्राजफ्िङ्ग गरे को घाउमा ढु सीको षवकास\प्रकोप रोक्न सषकन्तछ ।

५. िरकारी बालीहरु



काउली, बन्तदा जस्िा िरकारी बालीहरुको अगौिे जािहरुको नसषरी राख्ने उपयुक्त समय यषह हो।

ब्याड राख्ने जग्गाको मािोको उपिार गनुष परे मा बेमभष्टीन ६ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा ममसाई मबउ
राख्नु ३-४ ददन अगाडी छकषदा उपयुक्त हुन्तछ ।
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ाँ ल
ु को फरकमा लाइन कोरे र
नसषरी राख्दा १ षवत्ता (१५-२० से.मी.) अग्लो व्याड बनाई ४ अग
पािलो गरी मबउ रािने र हल्का मािोले पुरेपछी छापो राख्ने ।



मभन्तडी (रामिोररया) मा भाईरस रोग सेिो जझं गाले साने भएकोले सो को व्यवस्थापनको लामग

एमसिाममप्रीड (इक्का) २०% एस.सी. ०.५ मम.ली प्रमि मलिर पामनमा ममसाइ छकषने ।


रामिोररयामा भाइरस रोग लागेको भएमा मभकोन एि झोल ०.५ मम.ली प्रमि मलिर पानीमा ममसाइ
छकषने ।



भण्िाको डााँठ िथा फलको गबारो व्यवस्थापनको लागी गवारोको कारण ओईलाएको मुन्तिा, पाि

िथा फल षिपी करीव १ फुि गषहरो िाडलमा पुने वा जलाउने । क्लोरानट्रामनमलप्रोल (कोराजेन)
१८.५ इ.मस. ०.२ मम.मल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाई छने ।


नसषरी ब्याडमा बेनाष उमम्रन थाले को भए छापो हिाउनु होला ।यो अवस्थामा फेद काट्ने षकरा र बेनाष

कुषहने रोग लाग्न सक्ने भएकोले नसषरी ब्याडको मनयममि मनररिण गनुह
ष ोला ।फेद काट्ने षकरा र
बेनाष कुषहने रोगको व्यवस्थापन गनष क्लोरोपाईरीफोस १६% को ०.५ मम.ली र काबोनडाइजजम

(बेमभषष्टन) ५०% डब्लु षप.को १ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोली स्प्रेयर बाि नसषरी ब्याड मभज्ने गरी
छनुह
ष ोला ।


िुसाषनीको फल लागी सकेको अवस्थामा पाि िथा फलमा लाग्ने थोप्ले रोग (सकाषस्पोरा र

एन्तिाक्नोज रोग) लाग्न सक्ने हुनाले बेमभषष्टन ५०% डब्लु षप. को २ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोली
पाि िथा फल मभज्ने गरी छने ।


अ्यमधक िापक्रमका कारण िुसाषनीमा फल झनष सक्ने हुनाले जस्प्रङकल वा हजारीले पानी ददने र
िल-िलका पाि ि ुड्ने ।

६. अन्तय


पानी परररहने िथा सापेजिक आद्रष िा पमन बषढ नै रहने सम्भावना भएकोले घरमा भण्डारण गररएको
िाद्यान्न िथा वीउहरुलाई षकराबाि बिाउन समय समयमा हेरिाह गनुप
ष ने हुन्तछ।



िेिबारीमा दे जिने सबै षकराहरु हामनकारक हुदैनन्।िसथष षकरा दे जिने मबमिकै षविादीको प्रयोग
नगरौ।ममत्रजीव षकराहरु जस्िै माकुरा, गाइने षकरा, साि थोप्ले िपिे षकरा, बारुला, नमस्िे षकरा
(प्रेइड्ग मेन्तिीड) दे जिएमा मिमनहरुको सं रिण र सं बिषन गरौं ।



मौरीलाई विाषमा िरन नहुने भएकोले १०० एम.एल पानीमा १०० ग्राम जिनी ममसाई उमाल्ने र
उक्त झोललाई जिसो बनाएर िुवाउनुहोला।




मौरीको घार रािेको सबै िुट्टाहरुमा किौरा/प्लाजस्िकको बट्टामा पानी राख्नुहोला ।
मौरी घारमा रोग, सुलसुले र रानु भए नभएको मनयममि अवलोकन गनुष होला ।

ग. पशुपालन


भारी विाषले गदाष हुने बाढीमा मुसाको मुत्र बाि सने ले प्िोस्पाइरोमसस नामक जुनोषिक रोगको प्रकोप
बषढ हुने भएकाले धान/िेिबारीमा िाली िुट्टा जानु उपयुक्त हुदैन र बुि लगाउनु पदषछ ।



िापक्रम र सापेजिक आद्रष िा बढी भएकाले कुिुरा र गाई-भैं सीको गोठमा पंिा वा पानीको फोहरा वा
जस्प्रङ्कल पद्दिी वा कुलरको व्यवस्था गनुष उपयुक्त हुन्तछ ।
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ु ाको िोकाई बाि बिाई राख्न झ्याल
गाई-गोरुमा साउने रोगको प्रकोप हुन नददन लामिुट्टे र भुसन

ु ाको िहल पहल कम हुने बिि
ढोकामा िार जालीको व्यवस्था गनुष पछष ।लामिुट्टे र भुसन
(षवहान)मा िराउन लै जानु पछष ।


बाख्रामा दे जिने कुम्री (ढकेरी) रोगको रोकथाम गनष श्रावण दे िी काजत्तक सम्म मामसक एक िक्की

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


छे ने रोग भएका गाईवस्िुलाई सल्फा बोलस (िक्की) दाना वा सख्िरमा ४ िक्की रािेर षवहान र
ु ा ३ ददन सम्म िुवाउने र ओभानो घााँस िुवाउने ।
बेलक



माछा पोिरीमा घुमलि अजक्सजनको मात्रा बढाउन हावा यन्तत्र (एरे िर) को प्रयोग गने ।

घ. रोग/षकरा

१. फल कुहाउने औ ंसा


काक्रा, फसी, करे ला समुहका बालीमा औ ंसा दे जिएमा थोरै कपासमा 1-2 थोपा क्यु ल्युर, 1-2
थोपा ममथाईल युजजनोल

र मालामथयन ५० इ.सी. १ मलिर पानीमा ममसाएर बनाएको झोलको १-२

थोपा ममसाई जममन दे जि कररब ३ षफि उिाईमा पासो बनाएर िेि बारीमा राख्ने ।


मालामथयन ५० इ.सी , २ एम.एल प्रमि मलिर र २ ग्राम जिनी (भेली) पानीमा ममसाएर िेि बारीको
िारकुनामा छने।

२. लाही (एफीड)


गाईको गहुाँि र पानी १:४ को अनुपािमा ममसाएर रािभरी रािेर लाही लागेको ठााँउमा मभज्ने गरी
भोलीपल्ि छकषने ।



मालामथयन ५० इ.सी., २ मम.मल. प्रमि मलिरको दरले पानीमा ममसाई लाही लागेको ठााँउमा मभज्ने
गरी छकषने ।
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