वषर्२ अंक४

कृ�ष-मौसमसल्लाहसेवाुल
ब े�ट
जार� �म�त : २४ बैशाख २०७३

अवधी : २४ बैशाख२०७३– ३०बैशाख२०७३
िजल्लहर: बाँके,रुपन्दे, बारा

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

मौसमी तथ्यांहर
१० बैशाख २०७३ दे �ख १६ बैशाख २०७३सम्मकोमौसमी अवस्थ

मौसमी �ववरण

िजल्ल

रुपन्दे

बारा

०.०

०.०

०.०

३८.१-४२

४०.५-४२.१

३७.५-३९.८

न्यूनतम तापक्(0सेन्ट�ग्)को दायरा

१५.८-२५.६

१९.२-२३.३

१६-२२.५

अ�धकतम सापे��क आद्रर(%)को दायरा

४२.४-७२.१

३०-३५

३२-७१

न्यूनतम सापे��क आद्र(%)को दायरा

११.८-१८

५-२०

१४-३८

हावाको ग�त (�म/से)को दायरा

५-१५.७५

३.७५-१५.५

३-५.६६

उ�र-पि�म

दि�ण पवू र्- दि�णपि�म

दि�ण पवू र्दि�णपि�म

कुल वषार्(�म.मी.)
अ�धकतम तापक्र(0सेन्ट�ग्)को दायरा

हावाको �दशाको दायरा

बाँके

१७ बैशाख २०७३ दे �ख २३ बैशाख २०७३ सम्मकोमौसमी अवस्थ

मौसमी �ववरण

िजल्ल

रुपन्दे

बारा

६.३

१०.८

�छटा

अ�धकतम तापक्र(0सेन्ट�ग्)को दायरा

३३.१-४२

३४.४-४२.४

३३-३९.५

न्यूनतम तापक्(0सेन्ट�ग्)को दायरा

१७-२६.४

२०.०-२६.९

१८.६-२५

अ�धकतम सापे��क आद्रर(%)को दायरा

५५.८-९२.८

२५-९६

४३-७१

न्यूनतम सापे��क आद्र(%)को दायरा

११.५-४६.६

७-५५

२६-४९

हावाको ग�त (�म/से) को दायरा

१.६६-९.७५

५.५-१३.२५

४.३३-९

द��ण-पिश्च–उ�र-

द��ण-पूवर्– द��ण-

द��ण-पूवर्–

कुल वषार्(�म.मी.)

हावाको �दशाको दायरा

बाँके

पिश्च

पिश्च

द��ण-पिश्च

कृ�ष-मौसम सल्लाहसेवा बल
ु े�टन, वषर्२, अंक ४, २४ बैशाख २०७३,अवधी : २४ बैशाख २०७३– ३० बैशाख २०७३

-१-

क.मौसमी �वश्लेष

कृ�ष-सल्ला

गत हप्ताको समग्र मौसमी �वश्ल

बाँकेःगत हप्ताको �दउँसोको तापक४२० सेिल्सयससम्म पुग् र न्ूनतम सापे
��क आद्रर१७% रह्य।
य

रुपन्देहगत हप्ताको �दउँसोको तापक४२.४० सेिल्सयससम्म पुग् र न्यूनतम सापे��क आद्रर७% रह्य।
बाराःगत हप्ताको �दउँसोको तापक३९.५० सेिल्सयससम्म पुग् र न्यूनतम सापे��क आद्रर२६% रह्य।
गत हप्ताको मौसम पूवार्नुमान अनुसार बाँक(६.३ �म.�म.), रुपन्देह(१०.८ �म.�म.) र बारा (�छटा)
िजल्लाहरुमा वषार् भई अ�धकतम तापक्रममा �गरावट

आउँ दो हप्ताको मौसमी अवस्(बाँके)

आगामी हप्ताको अ�धकांश �दनहरूमा आं�शक बदल� रहनेछ र अ�धकांश �दनहरूमा साँझपख ��णक बष
हुनेछ । �दउँ सोको तापक्र३२-३४० सेिल्सयस बीच रहनेछ।

औसत आद्रर७०% को आसपास रहनेछ।

ख. बाल�नाल�
१. धान
•

वष� धानबाल�बाट राम्रो उत्पादन �लन �सफा�रस ग�रएका �सं�चत �ेत्रका ला�ग �सफा�रस ग�रएका ज

स्वणार् -१, सा�बत्, मकवानपुर-१, रामधान, लल्का बासम�त र अ�सं�चत �ेत्रका ला�ग �सफा�रस ग�रए

जातहरु सुख्खा ध-१,सुख्खा धा-२,सुख्खा धा-३सुख्खा धा-४सुख्खा धा-५सुख्खा धा-६, तरहरा-१,

ह�दर ्ना-२, राधा-११ र लोकतन्त्र तथा घैया धानका ला�ग �वन्दे, घैया-१ र घैया-२ लगाउनु उपयुक्त

हुन्छ। तसथर् यी जातका धानहरुको वीऊको ब्यबस्था गनुर

२. मकै
•
•

वसन्ते मकैको गवारोको ब्यबस्थापन ग काब�फ्युरन३जी, ३-४ दानाको दरले अथवा �फप्रो�न३जी २-३

दानाको दरले हातमा पन्जा र मुखमा मास्क लगाई बोटको गुवोमा रा�ु पदर

वष� मकै खेतीबाट राम्रो उत्पादन �लनको ला�ग �सफा�रस ग�रएका रामपुर कम्प, अरु-१, अरु-२ र

रामपुर-२ मकैका जातहरु६५० ग्राम दे�१ के. जी. वीउ प्र�त कठ्ठामा लगाउने तर �छटो पाक्ने र �

•

रोप्दा प�न हुने जातको ला�ग अर-१ र अरु-२ को चयन गनु् उपयुक्त हुन
र

वष� मकै लगाउनु २०-२५ �दन पूवर्३००-५०० के. जी. प्रांगा�रक मल माटोमा राम्रोसँग  �मलाउन२ के.

जी. ७५० ग्राम . ए. �प; १के. जी. ६४०ग्राम यु�रया तथ२के. जी. ११० ग्राम म्युरेट अफ पोटास प

कठ्ठाको दरले ज�मनको अिन्तम तयार�को बेला माटोमा प्रयोग गनुर्प

३. गहुँ
• गँहु लाई २-३ �दन घाममा सुकाएप�छ (दानामा�चस्यानको मात्१०-१२ प्र�तशत नहुन्) हावा न�छन� भाँडा
•

जस्त- सीड �बन, प्रो ब्,घ्याम्पोभण्डारण गनरउपयुक्त हुन।

भण्डारण गरेको वीऊलाई क�राबाट जोगाउन भकार�को मा�थल्लो भागको वीउ मा�४-५ ईन्च ज�त छहार�मा

सुकाएको सु�कलो �नम, बकाइनो र �ततेपा�त जस्ता �वरुवाको पातहरु रा�े गरेमा प�न क�रा लाग
सम्भावना कम हुन्

•

वीऊमा क�रा लाग्न न�दनको ला�ग सेलफसको २-३ चक्क� मलमल कपडामा बेरेर१ मे�ट्रक टन भण्डा

गरे को वीऊमा भकार� �भत्र हात घुसाए६-१२ ईन्च �भत्र भकार�मा राखी हावा न�छन� ग�र बन्द ग

राखेमा क�राबाट बचाउन स�कन्छ
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४. उखु
• उखु रोपेको ३०-४५ �दनमा प�हलो र ८०-९० �दनमा दोस्रो गोडमेल ग�र उखुको फेदमा माटो चढाउनु पदर
•

उखु रोपेको ६०-७५ �दन�भत्१.७५ के. जी. यु�रया मल प्र�त कठ्ठाको दरले उखु लगाएको लाईनमा छन�

१.७५ के. जी. यु�रया मल प्र�त कठ्ठाको दरले माटो चढाउने बेलामा प्रयोग गनुर्पदर्छ। यु�रया मलक

गन� बेलामा खेतमा प्रशस्त �चस्यान हुनुपन� भएकोले य�द �चस्यानको कमी भए �सँचाई गरेर मात्र
मलको प्रयोग गनर् लाभदायक हु

•

उखु बाल�मा माटोको सतहमा नयाँ गुबोमा एक भन्दा बढ� -साना प्वालहरु दे�खएमा टुसा पसाउने गवार

(Early shoot borer) को प्रकोप हुनेसम्भावना भएकोले यसको प्रकोप कम३ ईन्च ज�त माटो
चढाउने र हल्का �सँचाईको ब्यबस्था गदार् यो क�रा �नयन्त्रण गनर

५. फलफूल बाल�
•

तरबुजामा फल प�रपक्व हुने बेलामा अ�नय�मत �संचाइ वा अत्य�धक �संचाइ �दएमा वा अत्य�धक वष

भएमा फल फुट्ने वा �चरा पन� समस्या देखा पदर्छ। यस्तो समस्याको समाधानको ला�ग तरबुजाको

व�रप�र खर, पराल वा अन्य उपयुक्त छापो �दई हप्तामा एक पटकका दरले हल्का �संचाइ �दनुपद

•
•

यस हप्ताको अ�धकांश �दनहरूमा साँझपख ��णक बषार् हु

अबस्था हेरेरकेर, कागती, आँप, �लची आ�दमा �सँचाई गनु् पदर्
र

सम्भावना भएकोले माटोको �चस्यानक

�लची फल परपक्व हुँदै जाने बेलामा फल फुट्ने समस्या दे�खन्छ। यस्तो समस्या बग�चामा एक्का

�संचाई गनार्ले वा खडेर� प�छ ठूलो वषार् भए, लामो समयको फरकमा �संचाई गरे मा हुन्छ। तसथर् �लच
बग�चामा १०-१० �दनको फरकमा �संचाई गनु् पदर्छ। 
र
साथै �लचीको बोट �भज्ने ग२-४ ग्रा बोरे क् प्र�
�लटर पानीमा घोल� छन�तथा पेपर व्यागले �लचीको फलको झुप्पालाव्या�गङ गन् पदर्छ
ुर

•
•
•

�लँ चीको बोटमा सुलसुले (Mite)को प्रकोप भएम काबार्�रल५० डब्ल. पी.२ एम. एल. एक �लटर पानीमा वा

�डकोफोल १८.५ ई. सी. ३ एम. एल. एक �लटर पानीमा घोलेर छन्पदर्
ुर

हावा हुर�बाट जोगाउन अग्ला र घर� ला�गसकेका केराको बोटलाई टेको लगाउनु पदर्
कागती, आँप, �लची खेती गन् भएको भए
प्लान्टोप्ल नामक हम�न �सफार�स मात्रामा छरेमा फल झन
ुर

समस्या कम हुन्

•

यस मौसममा आँपमा होपरको अत्या�धक प्रकोप दे�खने भएको इ�मडाक्लो�प्१७.८ एस. एल . १ एम. एल.

प्र�त �लटर पानीमा �मसाई छनुर् पद

•

आँपको कोयामा लाग्ने घुनको प्रकोप हुने बग�चाहरुमा क/लप्सी दाना जत्रो फल भएको अवस्थ

एसीफेट ७५ एस. पी . २ एम. एल. प्र�त �लटर पानीमा �मसाएर बोटको हाँगाहरु र हाँगाको काप१०

�दनको फरकमा ३ पटक छनु्पदर्
र

तरकार� बाल�हर
•

�भण्डीमा फल र डाँठमा प्वाल पान� क�राको प्रकोप हुने हुँदा �नय�मत अवलोकन गनुर्पदर्छ। यस्

दे �खएमा �ती भएको भाग काटे र जलाई �दनुपदर्छ

•

�भण्डीमा फड्के क�र (Jassid) को समस्या दे�खने हुनाले फल �टप्ने अवस्था भन्दा प�हले यसको प

र
इ�मडाक्लो�प्१७.८ एस ्
दे �खएमा �फप्रोनी८० डब्ल. पी. ५ ग्रा१६ �लटर पानीमा घोलेर छनु्पदर्छ। व

माला�थयन ५० इ. सी.
एल ् एक एम. एल. एक �लटर पानीमा घोलेर छन्पदर्छ। फल �टप्ने अवस्था छ
ुर
२ एम. एल. एक �लटर पानीमा घोलेर छनु्पदर्
र

वा डाइक्लोरोभस७६ इ. सी. २

एम. एल. एक�लटर

माला�थयन छक�को ७ �दनसम्म र डाइक्लोरोभस छक�को ५ �दनसम्म फल �टप्
पानीमा घोलेर छनु्पदर्छ
र

•

हुदै न।
भण्टाको डाँठ तथा फलको गबारो व्यवस्थापनको लागी गवारोको कारण ओईलाएको मु, पात तथा फल
�टपी कर�व १ फुट ग�हरो खाडलमा पुन� वा जलाउने।

�म.�ल. प्र�त �लटर पानीमा �मसाई बोट �भज्ने गर� छ

क्लोरानट्रा�न�लप(कोराजेन) १८.५ इ.�स. ०.२
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गोलभ� डाको फलको गवारो व्यवस्थापनको लागी कु�हएको फल �टपी कर�१ फुट ग�हरो खाडलमा पुन�।

•

साथै माटोमा �चस्यान कायम रा�े र यसको व्यवस्थापनको ला१० ग्राम भेलप्र�त �लटर पानी �मसाई

बनाएको घोलमा HaNPV (हे ल� एन. �प. भी ) २५०

गनु्पदर
र
, वा क्लोरानट्रा�न�लप(कोराजेन) १८.५ इ.�स.

�भज्ने गर�स्प्रेगपदर ्छ

LE को १.५ �म.�ल हालेर साँझको समयमा स्प्
१.० �म.�ल. प्र�त �लटर पानीमा �मसाई बो

खुसार्नीमा भाइरस रोग लागेको भएमा �भक�न एच झोल १ एम. एल. प्र�त �लटर पानीमा �मसाइ छकर्

•

पदर ्छ

काँक्, फस� समह
ु को लहरे बाल�मा

•

हटाउनुपदर्छ।

�लफ माइनर को प्रकोप कम गनर्को ला�ग-तलको परु ानो पातहरु

काँक्, फस� समुहको लहरे बाल�मा पाउडर� �मल्ड्को प्रकोपबाट बच्नको ला क्याराथे २ एम. एल. प्र�

•

�लटर पानीमा घोल� छनु्पदर्
र

लौकामा गमी िस्टम ब्ला (डाँठमा चोप �नस्कने डढुव) दे �खएको खण्डमा ब्लाइटक्५०%

•

५ ग्राम प्र�त �लटर पानीमा घोलेर �बरुवाको डाँठमा लेपन गनुर्पदर्छ१५ �दनको फरकमा

(५०% कपर)

५०% २ ग्राम प्र�त �लटर पानीमाघोलेर स्प्रे गनु

ब्लाइटक्

फल �दने बाल� गोलभ�डा , भण्टालाई अरु बाल� भन्दा अ�ल ब�ढखाद्यतत्वको आबश्यक्ता हुने

•

प�हलो बाल� �ट�पएको हरे क १५-२० �दनको फरकमा

य�ु रया मल १० ग्राम प्र�त बोटको दरले टप

गनु्पदर्छ। यस्तै ग�र
र
सु�म खाद्य तत्व -मिल्टप्लेक/ �ट्रप्ले/ एग्रो� लाई २ एम ् एल ् प्र�

�लटर पानीमा घोलेर बोटमा स्प्रे गनुर ्प

करे ला बाल�मा गवारोले धेरै �ती पुयार्उने भएमा रोगर ३० ई. सी. २ एम एल प्र�त �लटर पानीमा �मसा

•

साँझको समयमा बोट �भज्ने ग�र छनुर् पदर

फल कुहाउने औंसा
काँक्, फस�, समुहको लहरे बाल�मा फल कुहाउने औँसाबाट बच्नको ला�गक्यु ल्य युक्त बोटल �याप प्र

•

कठ्ठा३-४ ओटाको दरले रा�ुपदर्छ। साथै प्रत्२ हप्तामा नयाँ
गनु्पदर्छ
र

क्यु ल्य युक्त बोटल प�रवतर्

फलफूल बाल�मा फल कुहाउने औँसाबाट बच्नको ला�ग �मथायल इयुिजनल युक्त बोटल �याप प्र�त कठ

•

१ ओटाको दरले रा�पद
ु र ्छ। साथै प्रत्२ हप्तामा नयाँ
गनु्पदर्छ
र

�मथायल इयिु जनल यक
ु ्त बोटल प�रवतर्

माला�थयन ५० इ.सी , २ एम.एल प्र�त �लटर २ ग्राम �चन(भेल�) पानीमा �मसाएर प्र�त हेक्२०-२५

•

ठाँउमा फूल फुल्नु अगा�ड दे�ख१-१ म�हनाको अन्तरमा छन�

रातो खपटे क�रा
काँक्, फस� समुहको लहरे बाल�मा रातो खपटे क�राबाट बच्नको ला�

•
•

लाभार्हरु जमीनको सतह भन्दा अ�लक�त मुनी बस्ने भएकोले समय समयमा गोडमेल गनुर् उपयुक्त
क�राले �वहान र बेलुका नोक्सानी पुयार्उने भएकोले साँझप काव�िक्सल(५०% डब्ल. �प.) २ ग्राम प्

�लटरको दरले माटो र बोट �भज्ने गर� छनुर् पदर

अन्य
•

खेतबार�मा दे �खने सबै क�राहरु हा�नकारक हुदैन न्। तसथर् क�रा दे�खने �ब��कै �वषाद�को प्रयोग नग

�मत्रजीव क�राहरु जस्तै मा , गाइने क�रा , सात थोप्ले खपटे क�र , बारुल, नमस्ते क�रा (प्रेइड

मेन्ट�) दे �खएमा �तनीहरुको संर�ण र सम्बधर्न ग

•

मौर� घारमा रोग, सुलसुले र रानु भए नभएको �नय�मत अवलोकन गन्पदर्
ुर
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बाल� संर�ण
१. लाह� (एफ�ड )
•
•

१ भाग गाईको गहुँत र ४ भाग पानी �मसाएर रातभर� राखेर लाह� लागेको ठाँउमा �भज्ने गर� भोल�पल्
छकर्नु राम्रो हु
माला�थयन ५० इ.सी. , २ �म.�ल. प्र�त �लटरको दरले पानीमा �मसाई लाह� लागेको ठाँउमा �भज्ने ग

छकर्नु उपयुक्त हुन

•

नयाँ पालुवामा लाह� , �लफ माईनर , सुलसुले लाग्ने भएमा सबई वा एट्सो ते१५ �म.�ल. प्र�त �लट

पानीमा �मसाई १५ �दनको फरकमा छनु् उपयुक्त हुन
र

ग. पशपाल
न
ु
•

बाख्राको मोओलाको लाग५% पोभीडन आयो�डन वा १% कपर सल्फेट वा२% बो�रक ए�सडको झोल वा

१% पोटासको घोलले मुख सफा गनु् उपयुक्त हुन्छ। मोओलाको भाइरस 
र
, चोटपटक लागेको वा काटे को
ठाँउबाट मा�नसमा सनर् गई त्यस्तै प्रकारको घाउ ख�टरा आउन सक्ने हुनाले त्यस्तो रोगी बाख्
चोटपटक नलागेको मान्छे वा पन्जा लगाएर स्याहार सुसार गनुर ्प

•

�प.�प.आर रोग लागेका बाख्राको आँ, नाक, मख
ु (थत
ु न
ु ो) मनतातो पानीमा सफा कपास �भजाई �दनमा २

पटक सफा गनु्पदर्छ। 
र
साथ५%

बोरो-िग्ल�स�रले मुख सफा गन् 
ुर लाभदायी हुन्छ। सहायक संक्

रोकथाम गनर् अक्सीटेट्रासाइि वा

क्लोरटेट्रासाइि औषधी प्रयोग गनर् स�कन

�प.�प.आर रोग

लाग्न न�दन३ म�हना भन्दा मा�थका भेड-बाख्रामा सो रोगको भ्यािक्सन लगाउनु उपयुक्त ह

•

खोरे त लागेका पशुहरुको मुख तथा खुट्टाको घाउ �फट�कर� पानी वा �नलोतुथोको घोल अथवा वेटाडीनल

�नय�मत सफा गन् पदर्छ। घाउ तथा संक्रमण अ�धक भएमा प्रा�व�धकको सल
ुर
औषधीहरु खुवाउनुपदर्छ। साथ

•
•

एन्ट�वायोट�

खोरे त रोग लाग्न न�दन पशु सेवा कायार्लयको समन्वयमा

रोगकोभ्यािक्स६-६ म�हनामा लगाउनु उपयुक्त हुन।

माछा पोखर�मा घु�लत अिक्सजनको मात्रा बढाउन हावा य(एरे टर) को प्रयोग गन

गम� तथा सुख्खा मौसममाकुखुरामा दे खा पन� ल�णहरु जस्- चाँडो-चाँडो सास फेन�, पानी धेरै खाने, दाना

कम खाने , पखेटा र खट
आद�
ु ्टा फाल र बस्न, अण्डाउत्पादनमा कमी आउने, खोरमा कुखराहर को मत्युहुन
ृ

भएमापयार्प् भेन्ट�लेसन  दान गन�, कुखरु ाको घनत्व कम गन, तापक्रम अ�धक रहेका बेल(�दँ उसो १२-३

बजे सम्) दाना न�दने, पयार्प्त मात्र

सफा,�चसो पानीको व्यवस्था गनुर् पदर्छ। साथै पान

इलेक्टलाईट र मल्ट� �भटामी राखेर �दन स�कन्छ

•

गम� तथा सुख्खा मौसममा कुखुराको भालेको प्रजनन �मतामा कमी आउने हुना �ब्र�डङ्ग मा भालेको
संख्या बढाएर१२-१५% सम्म रा�ुपदर्छ। साथै दानाम

उपयक
ु ्त हुन्

�भटामीन-ई तथा

सेले�नयमको मात्रा बढाउन
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