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क. िौसिी ववश्लेर्ण

कृषि-सल्लाह

गि हप्िाको सिग्र िौसिी ववश्लेर्ण (बााँके)
गि हप्िाको िौसि सािाको शुरुवाििा आंमशक बदली रह्यो र बााँकी ददनहरूिा आकाश सफा रह्यो।
ददउाँ सोको िापक्रि ४२.२० सेजल्सयस सम्ि पुग्यो। सािाभरर नै वायुको ददशा उत्िर-पजश्ििी रह्यो।

आउाँ दो हप्िाको िौसिी अवस्था (बााँके)
आगािी हप्िाको शुरूवाििा आंमशक बदली रहनेछ िर बर्ाा हुने सम्भावना छै न र सािाका बााँकी ददनहरूिा

िौसि सािान्य रहनेछ। ददउाँ सोको िापक्रि ४१-४३० सेजल्सयस बीि रहनेछ। औसि आर्द्ािा ४०% को
आसपास रहनेछ।



षवगत दई
ु हप्ताको तापक्रमको अबस्था हे दाष ्स हप्ताको अधधकतम तथा न््ुनतम तापक्रम अझै बढ्न
सक्ने सम्भावना छ।

ख. बालीनाली
१. धान




िैिे धानको २१-२५ ददनको बेनाा २-३ वटा प्रति गावािा रोप्नुपछा ।

खेि दहल्याउने बेलािा डड. ए. वप. २.२ के. जी., युररया २.८ के. जी. र म्युरेट अफ पोटास १.६ के. जी.

प्रति कठ्ठाको दरले हाल्नु उपयुक्ि हुन्छ।
सख्
ु खा िौसिको असरबाट धानको बीऊ राखेको ब्याडका बेनाालाई जोगाउन ग्रीन मिराकल झोल ३ एि.
एल. प्रति मलटर पानीिा मिसाएर हप्िािा २ पटक बेलुकीपख छनुह
ा ोला।



सुख्खा िौसि रदहरहे को िथा आगािी हप्िा पानी पने सम्भावना पतन नरहे कोले रोवपसकेको धान खेििा
तनयमिि मसाँिाइको ब्यबस्था गनुप
ा दा छ।

२. िकै


गवारोको ब्यबस्थापन गना काबोफ्युरन ३जी, ३-४ दानाको दरले अथवा फफप्रोतनल ३जी २-३ दानाको दरले
हाििा पन्जा र िख
ु िा िास्क लगाई बोटको गव
ु ोिा राख्नु पदा छ।



िकै बालीिा फट्याङ्ग्ग्राको ििीको अनुगिन गदाा यदद ७-१२ वटा फट्याङ्ग्ग्रा प्रति बगा मिटर पाइएिा

िात्र ववर्ादीको प्रयोग गनुा उपयुक्ि हुन्छ। यस्िो अवस्थािा िालाधथयन ५०% ई.सी. २ एि. एल प्रति
मलटरको दरले छनुा पदा छ।

३. गहुाँ
 गाँहु लाई २-३ ददन घाििा सक
ु ाएपतछ (दानािा धिस्यानको िात्रा १०-१२ प्रतिशि नहुन्जेल) हावा नतछने
भााँडा जस्िै- सीड बबन, प्रो ब्याग, घ्याम्पोिा भण्डारण गना उपयुक्ि हुन्छ।

४. उखु



उखु लगाउनु हुने कृर्कहरुले मसफाररस गररएका उन्नि जािहरु- जजिपुर-१, जजिपुर-२, जजिपुर-३ र
जजिपुर-४ उत्िि हुन्छ।
जग्गा ियारीको बेलािा ३३३ के.जी कम्पोष्ट, ३.५ के. जी. युररया, ४.३५ के. जी. डड.ए.पी र २.२२ के.जी .

म्यूरेट अफ पोटास प्रति कट्ठाका दरले िाटोिा राम्ररी मिलाउनु पदा छ।





सुख्खा िौसि भएको कारणले िाटोिा धिस्यान कि भए पानी लगाई उखु लगाउनु उपयुक्ि हुन ्छ।
िीनवटा आाँख्ला भएको १५००-२००० सेट प्रति कठ्ठाको लाधग पयााप्ि हुन्छ।

उखुको सेटलाई २ ग्राि काबेन्डाजजि (वेमभजष्टन वा डेरोसाल) प्रति मलटर पानीको दरले घोल बनाई उक्ि
घोलिा रोप्न ियार पारे को सेटलाई १५ मिनेटसम्ि डुबाएर रोप्नु उपयक्
ु ि हुन्छ।
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उखु बालीिा िाटोको सिहिा नयााँ गुबोिा एक भन्दा बढी स-साना प्वालहरु दे खखएिा टुसा पसाउने गवारो

(Early shoot borer) को प्रकोप हुने सम्भावना भएकोले यसको प्रकोप कि गना ३ ईन्ि जति िाटो
िढाउने र हल्का मसाँिाईको ब्यबस्था गदाा यो कीरा तनयन्त्रण गना सफकन्छ।

५. फलफूल बाली
 सुख्खापनको असर बाट जोगाउन यसै वर्ा सानुा भएको केरा, कागिी, आाँप, मलिी आददिा ७-७ ददनको
फरकिा र बदढसकेको मलिी, आाँप, कागिीिा १०-१० ददनको फरकिा मसाँिाई गनुा पदा छ।




लािो सुख्खापनपतछ पानी पदाा मलाँ िीको दाना फुट्ने हुनाले अदहलेदेखीनै बेला-बेलािा मसाँिाइ गनप
ुा दा छ।

मलाँ िीको बोटिा सुलसल
ु े (Mite)को प्रकोप भएिा काबााररल ५० डब्लु. पी. २ एि. एल. एक मलटर पानीिा
वा डडकोफोल १८.५ ई. सी. ३ एि. एल. एक मलटर पानीिा घोलेर छनुप
ा दा छ।





हावा हुरीबाट जोगाउन अग्ला र घरी लाधगसकेका केराको बोटलाई टे को लगाउनु पदा छ।
कागिी, आाँप, मलिी खेिी गनुा भएको भए प्लान्टोप्लेक्स नािक हिोन मसफारीस िात्रािा छरे िा फल

झने सिस्या कि हुन्छ।
सुक्ष्ि खाद्ययित्व युक्ि िल प्रयोग गनुा भएको छै न भने अब दढला नगनह
ुा ोस ्। सुक्ष्ि खाद्यित्व युक्ि

एग्रोमिन वा िजल्टप्लेक्स छनुा होस ्।



आाँपिा यस िौसििा होपरको अत्याधधक प्रकोप दे खखने भएकोले इमिडाक्लोवप्रड १७.८ एस. एल. १ एि.
एल. प्रति मलटर पानीिा मिसाई छनुा पदा छ।



आाँपको कोयािा लाग्ने घुनको प्रकोप हुने बगैँिाहरुिा केराउ/लप्सी दाना जत्रो फल भएको अवस्थािा
एसीफेट ७५ एस. पी. २ एि. एल. प्रति मलटर पानीिा मिसाएर बोटको हााँगाहरु र हााँगाको कापिा १०
ददनको फरकिा ३ पटक छनुप
ा दा छ।



आाँपको बोटिा मिली बगको प्रकोप हुने सिय भएकोले तनयमिि अवलोकन गनप
ुा दा छ। यसको सिस्या
सिाधानको लाधग बगैँिाको सरसफाईिा ध्यान ददनक
ु ो साथै सबो िेल १०-१५ एि. एल. प्रति मलटर
पानीिा घोली छनुप
ा दा छ।

िरकारी बालीहरु



मभण्डीिा फल र डााँठिा प्वाल पाने कीराको प्रकोप हुने हुाँदा तनयमिि अवलोकन गनप
ुा दा छ। यस्िो लिण
दे खखएिा ििी भएको भाग काटे र जलाई ददनुपदा छ।

मभण्डीिा फड्के कीरा (Jassid) को सिस्या दे खखने हुनाले फल दटप्ने अवस्था भन्दा पदहले यसको प्रकोप

दे खखएिा फफप्रोनील ८० डब्लु. पी. ५ ग्राि १६ मलटर पानीिा घोलेर छनप
ुा दा छ। वा इमिडाक्लोवप्रड १७.८ एस ्

एल ् एक एि. एल. एक मलटर पानीिा घोलेर छनप
ुा दा छ। फल दटप्ने अवस्था छ भने िालाधथयन ५० इ.

सी. २ एि. एल. एक मलटर पानीिा घोलेर छनप
ुा दा छ। वा डाइक्लोरोभस ७६ इ. सी. २ एि. एल. एक

मलटर पानीिा घोलेर छनुप
ा दा छ। िालाधथयन छकेको ७ ददनसम्ि र डाइक्लोरोभस छकेको ५ ददनसम्ि



फल दटप्न हुदै न।
िल
ू ा बालीिा उफ्रने खपटे कीराको प्रकोप दे खखएिा डाइक्लोरोभस ७६ इ. सी. २ एि. एल. एक मलटर
पानीिा घोलेर छनुप
ा दा छ।



भण्टाको डााँठ िथा फलको गबारो व्यवस्थापनको लागी गवारोको कारण ओईलाएको िुन्टा, पाि िथा फल

दटपी करीव १ फुट गदहरो खाडलिा पुने वा जलाउने। क्लोरानट्रातनमलप्रोल (कोराजेन) १८.५ इ.मस. ०.२
मि.मल. प्रति मलटर पानीिा मिसाई बोट मभज्ने गरी छने।



गोलभें डाको फलको गवारो व्यवस्थापनको लागी कुदहएको फल दटपी करीव १ फुट गदहरो खाडलिा पुने।

साथै िाटोिा धिस्यान कायि राख्ने र यसको व्यवस्थापनको लागी १० ग्राि भेली प्रति मलटर पानीिा
मिसाई बनाएको घोलिा HaNPV (हे ली एन. वप. भी ) २५० LE को १.५ मि.मल हालेर सााँझको सियिा

स्प्रे गनुप
ा दा छ, वा क्लोरानट्रातनमलप्रोल (कोराजेन) १८.५ इ.मस. १.० मि.मल. प्रति मलटर पानीिा मिसाई बोट
मभज्ने गरी स्प्रे गनप
ुा दा छ।
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खस
ु ाानीिा भाइरस रोग लागेको भएिा मभकोन एि झोल १ एि. एल. प्रति मलटर पानीिा मिसाइ छकानु
पदा छ।



कााँक्रो, फसी सिुहको लहरे बालीिा मलफ िाइनरको प्रकोप कि गनाको लाधग िल-िलको पुरानो पािहरु
हटाउनुपदा छ।



कााँक्रो, फसी सिुहको लहरे बालीिा पाउडरी मिल्ड्युको प्रकोपबाट बच्नको लाधग क्याराथेन २ एि. एल.
प्रति मलटर पानीिा घोली छनप
ुा दा छ।



लौकािा गिी जस्टि ब्लाइट (डााँठिा िोप तनस्कने डढुवा) दे खखएको खण्डिा ब्लाइटक्स ५०%

(५०%

कपर) ५ ग्राि प्रति मलटर पानीिा घोलेर बबरुवाको डााँठिा लेपन गनुप
ा दा छ। साथै १५ ददनको फरकिा

ब्लाइटक्स ५०% २ ग्राि प्रति मलटर पानीिा घोलेर स्प्रे गनप
ुा दा छ।



फल ददने बाली गोलभेँडा, भण्टालाई अरु बाली भन्दा अमल बदढ खाद्यित्वको आबश्यक्िा हुने भएकोले

पदहलो बाली दटवपएको हरे क १५-२० ददनको फरकिा युररया िल १० ग्राि प्रति बोटको दरले टपड्रेस

गनुप
ा दा छ। यस्िै गरर सुक्ष्ि खाद्य ित्व जस्िै- िजल्टप्लेक्स / दट्रप्लेक्स / एग्रोमिन लाई २ एि ् एल ् प्रति
मलटर पानीिा घोलेर बोटिा स्प्रे गनुप
ा दा छ।

फल कुहाउने औंसा


कााँक्रो, फसी, सिुहको लहरे बालीिा फल कुहाउने औँसाबाट बच्नको लाधग क्यु ल्युर युक्ि बोटल ट्र्याप

प्रति कठ्ठा ३-४ ओटाको दरले राख्नुपदा छ। साथै प्रत्येक २ हप्िािा नयााँ क्यु ल्युर युक्ि बोटल पररविान
गनप
ुा दा छ।



फलफूल बालीिा फल कुहाउने औँसाबाट बच्नको लाधग मिथायल इयुजजनल युक्ि बोटल ट्र्याप प्रति कठ्ठा

१ ओटाको दरले राख्नुपदा छ। साथै प्रत्येक २ हप्िािा नयााँ मिथायल इयुजजनल युक्ि बोटल पररविान
गनुप
ा दा छ।



िालाधथयन ५० इ.सी, २ एि.एल प्रति मलटर र २ ग्राि धिनी (भेली) पानीिा मिसाएर प्रति हे क्टर २०-२५
ठााँउिा फूल फुल्नु अगाडड दे खख १-१ िदहनाको अन्िरिा छने।

रािो खपटे कीरा
कााँक्रो, फसी सिुहको लहरे बालीिा रािो खपटे कीराबाट बच्नको लाधग



अन्य


लाभााहरु जिीनको सिह भन्दा अमलकति िुनी बस्ने भएकोले सिय सियिा गोडिेल गनुा उपयुक्ि

हुन्छ।
कीराले ववहान र बेलक
ु ा नोक्सानी पय
ु ााउने भएकोले सााँझपख कावोजक्सल (५०% डब्लु. वप.) २ ग्राि प्रति
मलटरको दरले िाटो र बोट मभज्ने गरी छनुा पदा छ।

खेिबारीिा दे खखने सबै कीराहरु हातनकारक हुदै नन ्। िसथा कीरा दे खखने बबजत्िकै ववर्ादीको प्रयोग नगरौँ।
मित्रजीव कीराहरु जस्िै िाकुरा, गाइने कीरा, साि थोप्ले खपटे कीरा, बारुला, निस्िे कीरा (प्रेइड्ग

िेन्टीड) दे खखएिा तितनहरुको संरिण र सम्बधान गरौं।



िौरी घारिा रोग, सुलसुले र रानु भए नभएको तनयमिि अवलोकन गनप
ुा दा छ।
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कम्पोस्ि मल बनाउने तररका
िाटोको उत्पादकत्व जोगाउन प्रांगाररक पदाथाको िहत्वपूणा भूमिका हुन्छ। गाई

बस्िुको िलले नपुगेिा

वररपरर पाइने झारपाि, स्याउला आदद कुहाएर कम्पोस्ट िल बनाउन सफकन्छ। १ िीटर गदहरो र १-२ िीटर

िाक्लो खाडल खनी झारपाि, स्याउला र कोसेबालीहरुको झयांग ववमभन्न िहिा खाडलिा जम्िा गनुप
ा छा ।
तछटो र राम्रोसंग कुदहयोस भनेर खाडलको शुरुिा र प्रत्येक िहको बबि-बबििा जङ्ग्गलको िाटो, गोबरिल

आदद कुराहरु जोरनको रुपिा राख्नप
ु दा छ। ५०० फकलोग्राि कम्पोस्ट ियार गना को लाधग इ. एि. (Effective

Microorganisms) १ मलटर + ट्राइकोडिाा १०० मि. मल. (ग्राि) + स्युडोिोनास १०० मि. मल. (ग्राि) +
सख्खर १ फकलोग्राि लाई ५०० मलटर पानीिा मिसाएर

कम्पोस्ट बनाउने पदाथािा मिसाउाँ दा कम्पोस्टलाई

राम्रोसंग कुहाउन सहयोग गछा ।

खाडल भररएपतछ िाधथबाट दहलो िाटो वा खरानीले टाली स्याउला वा प्लाजस्टकले छोप्नुपदा छ। कुदहनको लाधग
धिस्यान िादहने हुनाले डुबान नहुने गरी राम्रोसंग कुदहने बेला सम्ि गाई वस्िुको गहुाँि र घरिा खेर गएको
पानी खाडलिा जाने व्यबस्था मिलाउनु पदा छ। मिश्रणको कुदहने िििा र बादहरको िापक्रि अनुसार ३० दे खख
५० ददनिा मिश्रणलाई फकााउनु पछा । नजजकै अको खाडल खन्दा फकााउन सजजलो हुन्छ। ठाउाँ अनस
ु ार ३ दे खख
६ िदहनािा राम्रोसंग कुदहएको कम्पोस्ट िल ियार हुन्छ। बालीहरुको आवश्यकिा अनुसार ियारी कम्पोस्ट
िललाई िुरुन्िै प्रयोग गना पतन सफकन्छ र पतछको लाधग संिय गरे र राख्न पतन सफकन्छ।

गोठे मल सध
ु ार

गाईबस्िक
ु ो िलित्र
ू , घााँसपािका अवशेर्हरु र सोत्िरलाई गोठको नजजकै थप
ु ारे र गोठे िल ियार गररन्छ। गोठे

िल सुधार गदाा कृर्कका केदह अभ्यासहरुिा पुनववािार गनप
ुा ने दे खखन्छ। बबशेर् गरर िूत्रिा गोबरिा भन्दा
दोब्बर िात्रािा नाइट्रोजन ित्व पाइन्छ। िूत्र िुदहएर वा सुकेर खेर नजाओस भनेर सोस्ने खालको सोत्िर

प्रशस्ि प्रयोग गनुा पछा । सजजलै कुदहने र दलहन वा कोशेबालीको झयांगलाई सोत्िर को रुपिा प्रयोग गदाा

िल को गुणस्िर पतन राम्रो हुन्छ। गोठबाट कुलेसो बनाई गोबरिल जम्िा गने खाडलिा िूत्रलाई जम्िा गना
पतन सफकन्छ। ५०० फकलोग्राि गोठे िल ियार गना को लाधग इ. एि. (Effective Microorganisms) १ मलटर
+ ट्राइकोडिाा १०० एि. एल. (ग्राि) + स्युडोिोनास १०० एि. एल. (ग्राि) + सख्खर
मलटर पानीिा मिसाएर

१ फकलोग्राि लाई ५००

िलिूत्र र सोत्िरिा मिसाउाँ दा गोठे िललाई राम्रोसंग कुहाउन सहयोग गछा ।

घािपानीबाट जोगाउन छानो वा छापोको व्यवस्था गनुप
ा छा ।

खेिबारीिा खनजोि गनुा भन्दा धेरै ददन पदहला िल थुपारे र राख्दा पोर्क ित्व नष्ट हुने हुाँदा िल खेिबारीिा
लगेपतछ िरु
ु न्ि खनजोि गरे र िाटोिा िललाई मिलाउनु पछा । दहउाँ दिा वा सक्
ु खा ठाउाँ िा खाडल बबधधबाट र

वर्ाािा वा पानी जम्ने ठाउाँ िा थप्र
ु ो बबधध बाट गोठे िल बनाउनु उपयक्
ु ि हुन्छ। खाडल खन्दा कि गदहराईिै
पानी भेदटने अवस्थािा अधा खाडल बबधध अपनाउन सफकन्छ। जमिनको सिहिा वररपरर बाट ढुंगा वा
काठपािको बार लगाएर त्यसमभत्र िल थुपादाा खाडल र थुप्रो दव
ु ै ववधधको फाइदा मलन सफकन्छ। जुनसुकै
बबधध अपनाए पतन गोठको नजजकै भयो भने काि गना सजजलो हुन्छ। कम्पोस्ट जसरर फकााउनु ि पदै न। िर
बेला-बेला िा फफं जाएर सिह टिक्क बनाउनु पछा । राम्रो संग कुहाएर िात्र गोठे िल प्रयोग गनप
ुा छा ।

बाली संरिण
१. लाही (एफीड )



१ भाग गाईको गहुाँि र ४ भाग पानी मिसाएर रािभरी राखेर लाही लागेको ठााँउिा मभज्ने गरी भोलीपल्ट
छकानु राम्रो हुन्छ।

िालाधथयन ५० इ.सी., २ मि.मल. प्रति मलटरको दरले पानीिा मिसाई लाही लागेको ठााँउिा मभज्ने गरी
छकानु उपयुक्ि हुन्छ।
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नयााँ पालुवािा लाही, मलफ िाईनर, सुलसुले लाग्ने भएिा सबई वा एट्सो िेल १५ मि.मल. प्रति मलटर
पानीिा मिसाई १५ ददनको फरकिा छनुा उपयक्
ु ि हुन्छ।

ग. पशप
ु ालन


बाख्रापालक कृर्कहरुले भखार ब्याएका िथा १ िदहना सम्िका पाठा-पाठी भएका िाऊहरुलाई सन्िुमलि
दाना िथा स्वच्छ पानीको व्यवस्थापनिा ध्यान ददनुहोला।



बाख्राको िोओलाको लागी ५% पोभीडन आयोडडन वा १% कपर सल्फेट वा २% बोररक एमसडको झोल वा

१% पोटासको घोलले िुख सफा गनुा उपयुक्ि हुन्छ। िोओलाको भाइरस घाउ, िोटपटक लागेको वा
काटे को ठााँउबाट िातनसिा सना गई त्यस्िै प्रकारको घाउ खदटरा आउन सक्ने हुनाले त्यस्िो रोगी
बाख्रालाई घाउ िोटपटक नलागेको िान्छे वा पन्जा लगाएर स्याहार सुसार गनुप
ा दा छ।



वप.वप.आर रोग लागेका बाख्राको आाँखा, नाक, िुख (थुिुनो) िनिािो पानीिा सफा कपास मभजाई ददनिा

२ पटक सफा गनुप
ा दा छ। साथै ५% बोरो-जग्लमसररनले िुख सफा गनुा लाभदायी हुन्छ। सहायक संक्रिण
रोकथाि गना अक्सीटे ट्रासाइजक्लन वा क्लोरटे ट्रासाइजक्लन और्धी प्रयोग गना सफकन्छ। वप.वप.आर रोग



लाग्न नददन ३ िदहना भन्दा िाधथका भेडा-बाख्रािा सो रोगको भ्याजक्सन लगाउनु उपयक्
ु ि हुन्छ।
खोरे ि लागेका पशुहरुको िुख िथा खुट्टाको घाउ फफटफकरी पानी वा तनलोिुथोको घोल अथवा वेटाडीनले

तनयमिि सफा गनुा पदा छ। घाउ िथा संक्रिण अधधक भएिा प्राववधधकको सल्लाहिा एन्टीवायोटीक
और्धीहरु खुवाउनुपदा छ। साथै खोरे ि रोग लाग्न नददन पशु सेवा कायाालयको सिन्वयिा सो रोगको




भ्याजक्सन ६-६ िदहनािा लगाउनु उपयुक्ि हुन्छ।
िाछा पोखरीिा घमु लि अजक्सजनको िात्रा बढाउन हावा यन्त्र (एरे टर) को प्रयोग गने।

िापक्रि बजृ ध्द साँगै कुखुरािा दे खा पने लिणहरु जस्िै- िााँडो-िााँडो सास फेने, पानी धेरै खाने, दाना कि

खाने, पखेटा र खुट्टा फालेर बस्ने, अण्डा उत्पादनिा किी आउने, खोरिा कुखराहरुको ित्ृ यु हुने आदी
भएिा पयााप्ि भेन्टीलेसन प्रदान गने, कुखुराको घनत्व कि गने, िापक्रि अधधक रहे का बेला (ददाँ उसो

१२-३ बजे सम्ि) दाना नददने, पयााप्ि िात्रािा सफा, धिसो पानीको व्यवस्था गनुा पदा छ। साथै पानीिा

इलेक्ट्रोलाईट र िल्टी मभटािीन राखेर ददन सफकन्छ।



अधधक िापक्रिका कारण कुखुराको भालेको प्रजनन िििािा किी आउने हुनाले बिडडङ्ग्ग स्टकिा
भालेको संख्या बढाएर १२-१५% सम्ि राख्नुपदा छ। साथै दानािा मभटािीन-ई िथा सेलेतनयिको िात्रा
बढाउनु उपयुक्ि हुन्छ।

~§§§§§§§§§§§§§§§§§§~
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