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उ�र- पव
ु र

हावाको�दशाकोदायरा

द��णपूवर–

द��ण-पिश्च

उ�रपूवर-पव
ु र

कृ�ष-सल्ला

क.मौसमी �वश्लेष

गत हप्ताक समग मौसमी �वश्लेष

बाँकेःगत हप्ताक �दउँ सोको तापक् ३९० सेिल्सय सम् पुग्य र न्यूनत सापे��क आद्रर ३२.४% रह्य।

रुपन्देहगत हप्ताक �दउँ सोको तापक्३८.२० सेिल्सय सम् पुग्य र न्यूनत सापे��क आद्रर ३०% रह्य।
बाराःगत हप्ताक �दउँ सोको तापक्३८.८० सेिल्सय सम् पुग्य र न्यूनत सापे��क आद्रर ३६% रह्य।

गत हप्ताक मौसम पूवार्नुमा अनस
ु ार बाँके (२० �म.�म.), रुपन्दे (५.८ �म.�म.) र बारा (११ �म.
�म.) िजल्लाहरु वषार भई अ�धकतम तापक्रम �गरावट आयो।
आउँ दो हप्ताक मौसमी अवस्थ(बाँके)

अ�घल्ल हप्त मौसममा प�रवतर् ल्याएक न्ू
य चा�पय प्रणा �निस्क हुँदै गएकाले आगामी
हप्ताक शर
ु ूवातबाट मौसममा सध
ु ार हुनेछ। साताको शर
ु ूवातक दईु �दन आकाश केह� बदल� हुनेछ
तर बाँक� �दनहरूम बादलको मात् घट्द जानेछ र �दउँ सोको तापक्रम अ�घल्ल हप्ताक

तल
ु नामा बद
ृ ्� हुनेछ। औसत आद्रर ६०% को आसपास रहनेछ।
ख. बाल�नाल�
1. धान
•

वष� धानबाल�बाट राम् उत्पाद �लन �सफा�रस ग�रएका �सं�चत �ेत्र ला�ग �सफा�रस
ग�रएका जातहर स्वणा सव-१, सा�बत्, मकवानपरु -१, रामधान, लल्क बासमती र अ�सं�चत

�ेत्र ला�ग �सफा�रस ग�रएका जातहर सख
ु ्ख धान-१, सख
ु ्ख धान-२, सख
ु ्ख धान-३ सख
ु ्ख

धान-४, सख
ु ्ख धान-५ सख
ु ्ख धान-६, तरहरा-१, ह�दर ्ना-२, राधा-४, राधा-११ र लोकतन् तथा
घैया धानका ला�ग �वन्देश्व, घैया-१ र घैया-२ लगाउनु उपयक
ु ् हुन्छ तसथर यी जातका
धानहरुक वीऊको ब्यबस् गन्हो
ला
ुर

•

धान खेतमा पात वेरुव �कराको प्रक २५-३०% सम्
(धान खेतमा भएका

दे �खएमा �वषाद�को प्रय नगन्हो
ल ।
ुर

�मत जीव �कराहर नष् हुने भएकोले) तर ३०% भन्द बढ� �ती
दे �खएमा मात अल्फ म्या�थ १०% इ.सी., १.५ एम.एल. प्र �लटर पानीमा �मसाएर २०
�लटर प्र कठ्ठाक दरमा धानको पात �भज्न गर� छन� ।

•

स्वस धानको बीउ छान�, उत्पाद बढाऔँ

•
धानबाल�मा धेरै �क�समका रोगहर लाग्दछ न् ती मध्य केह� बीउबाट सदर ्छन सबै �क�समका

रोगले बीउको गण
ु स्त र स्वास्थ् असर पादर ् जसको कारण बीउ रोगी हुन्छ रोगी बीउ
साधारणतया साना, आकार �ब�ग्रए, चाउ�रएका, दाग भएका र सेप् हुन्छ न् त्यस् बीउ स्वस

बीउ भन्द तौलमा हलक
ु ा हुन्छ न् य�द हलक
ु ा बीउलाई छुट्याए गह� बीउलाई मात बीउको रुपम
प्रय गरे मा धानको उत्पाद र गण
ु स्त बढ्छ

स्वस धानको बीउ छान्न �व�ध

३ �लटर पानीमा लगभग ५०० दे �ख ६०० ग्र नन
ू एउटा वाल्ट�नम राम्र घोल्न (म�सनो धानको

ला�ग ५०० ग्र र मोटा धानको ला�ग ६०० ग्र) घो�लएको नन
ू पानीमा एक के. जी. ज�त धान

कृ�ष-मौसम सल्ला
सेवा चलाउने
बुले�टन, वषर
अंक �मने
५, ३१
शाख २०७३,अवधी
बैशाख २०७३�दने
– ०६
२०७३ बीउ र
खन्याउन,
एकै�छन
र २,एक
ट बैज�त
बीउलाई :तै३१
�रन/�थ�ग्
। जेतैठ�रएको

�थ�ग्रए बीउलाई अलग-अलग �झकेर छुट्ट रा�े
ू पानीको घोलबाट ३ के. जी. बीउ
-2- । उक् नन
सम् छान् स�कन्छ बीउको मात् धेरै वा थोरै भए सोह� अनर
ु ु नन
ू पानीको घोलको मात्
बढाउन वा घटाउन स�कन्छ �थ�ग्रए बीउलाई सफा पानीले राम्र पखाल� ब्या रा�े वा छरुव

धान भए �सधै छन�। यसर� छानेको बीउलाई सोह� �दन ब्या नरा�े वा नछन� भए बीउलाई पानीले

2. मकै
•

वसन्त मकैको गवारोको ब्यबस्था गनर काब�फ्युर ३जी,३-४ दानाको दरले अथवा �फप्रो�

३जी २-३ दानाको दरले हातमा पन्ज र मख
ु मा मास् लगाई बोटको गव
ु ोमा रा�ु पदर ्छ

•

वष� मकै खेतीबाट राम् उत्पाद �लनको ला�ग �सफा�रस ग�रएका रामपरु कम्पोिज, अरु-१,

अरु-२ र रामपरु -२ मकैका जातहर ६५० ग्र दे �ख १ के. जी. बीउ प्र कठ्ठाम लगाउने तर

•

�छटो पाक्न र �ढलो रोप्द प�न हुने जातको ला�ग अरु-१ र अरु-२ को चयन गनुर उपयक
ु ्
हुन्छ
वष� मकै लगाउनु २०-२५ �दन पूवर ३००-५०० के. जी. प्रांगा� मल

र २ के. जी. ७५० ग्र

माटोमा राम्रोस

�मलाउने

�ड. ए. �प; १ के. जी. ६४० ग्र य�ु रया तथा २ के. जी. ११० ग्र

म्युरे अफ पोटास प्र कठ्ठाक दरले ज�मनको अिन्त तयार�को बेला माटोमा प्रय

गन्पदर्
ुर

3. गहुँ
• भण्डार गरे को वीऊलाई क�राबाट जोगाउन भकार�को मा�थल्ल भागको बीउ मा�थ ४-५ ईन्

ज�त छहार�मा सक
ु ाएको स�ु कलो �नम, बकाइनो र �ततेपा�त जस्त �वरुवाक पातहर रा�े गरे मा

•

प�न क�रा लाग्न सम्भावन कम हुन्छ
वीऊमा क�रा लाग् न�दनको ला�ग सेलफसको २-३ चक्क मलमल कपडामा बेरे र १ मे�ट् टन

भण्डार गरे को वीऊमा भकार� �भत हात घस
ु ाएर ६-१२ ईन् �भत भकार�मा राखी हावा न�छन�

ग�र बन् गरे र राखेमा क�राबाट बचाउन स�कन्छ
4. उखु
•

उखु रोपेको ३०-४५ �दनमा प�हलो र ८०-९० �दनमा दोस् गोडमेल ग�र उखुको फेदमा माटो
चढाउनु पदर ्छ

•

उखु रोपेको ६०-७५ �दन�भत १.७५ के. जी. य�ु रया मल प्र कठ्ठाक दरले उखु लगाएको
लाईनमा छन� र १.७५ के. जी. य�ु रया मल प्र कठ्ठाक दरले माटो चढाउने बेलामा प्रय

•

गन्पदर्
य�ु रया मलको प्रय गन� बेलामा खेतमा प्रश �चस्या हुनप
ुर
ु न� भएकोले य�द
�चस्यानक कमी भए �सँचाई गरे र मात य�ु रया मलको प्रय गनर लाभदायक हुन्छ

उखु बाल�मा माटोको सतहमा नयाँ गब
ु ोमा एक भन्द बढ� स-साना प्वालह दे �खएमा टुसा

पसाउने गवारो (Early shoot borer)को प्रक हुनेसम्भावन भएकोले यसको प्रक कम गनर
३ ईन् ज�त माटो चढाउने र हल्क �सँचाईको ब्यबस् गदार यो क�रा �नयन्त गनर स�कन्छ
5. फलफूल बाल�
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•

केरा खेतीको लागी तरवारपाते कोथ् छानी गानालाई वे�भिष्ट २ ग्र प्र �लटर पानीको
घोलमा १५ �मनेट डुबाइ रोप्नुपदर्

•

तरबज
ु ामा फल प�रपक् हुने बेलामा अ�नय�मत �संचाइ वा अत्य�ध �संचाइ �दएमा वा
अत्य�ध वषार भएमा फल फुट्न वा �चरा पन� समस्य दे खा पदर ्छ यस्त समस्याक
समाधानको ला�ग तरबज
ु ाको बोट व�रप�र खर, पराल वा अन् उपयक
ु ् छापो �दई हप्ताम एक
पटकका दरले हल्क �संचाइ �दनपद
ु र ्छ

•

�लची फल परपक् हुँदै जाने बेलामा फल फुट्न समस्य दे �खन्छ यस्त समस्य बग�चामा
एक्कास बढ� �संचाई गनार्ल वा खडेर� प�छ ठूलो वषार भएमा, लामो समयको फरकमा �संचाई
गरे मा हुन्छ तसथर �लची बग�चामा १०-१० �दनको फरकमा �संचाई गनुर पदर ्छ साथै �लचीको
बोट �भज्न गर� २-४ ग्र बोरे क् प्र �लटर पानीमा घोल� छन� तथा पेपर व्यागल �लचीको

फलको झपु ्पाला व्या�गङ गनुर पदर ्छ

•
•

हावा हुर� चल्न समय भएकोले यसबाट जोगाउन अग्ल र घर� ला�गसकेका केराको बोटलाई
टे को लगाउनु पदर ्छ
यस मौसममा आँपमा होपरको अत्या�ध प्रक दे �खने भएकोले इ�मडाक्लो�प १७.८ एस. एल.
१ एम. एल. प्र �लटर पानीमा �मसाई छनुर पदर ्छ

•

आँपको कोयामा लाग्न घन
ु को प्रक हुने बग�चाहरुम एसीफेट ७५ एस. पी. २ एम. एल. प्र
�लटर पानीमा �मसाएर बोटको हाँगाहर र हाँगाको कापमा १० �दनको फरकमा ३ पटक
छन्पदर्
ुर

तरकार� बाल�हर
•
•

�भण्डीम फल र डाँठमा प्वा पान� क�राको प्रक हुने हुँदा �नय�मत अवलोकन गन्पदर्
ुर
यस्त ल�ण दे �खएमा �ती भएको भाग काटे र जलाई �दनपद
ु र ्छ
�भण्डीम फड्क क�रा (Jassid)को समस्य दे �खने हुनाले फल �टप्न अवस्थ भन्द प�हले
वा
यसको प्रक दे �खएमा �फप्रोन ८० डब्.ल पी.५ ग्र १६ �लटर पानीमा घोलेर छन्पदर्
ुर

इ�मडाक्लो�प १७.८ एस ् एल् एक एम. एल. एक �लटर पानीमा घोलेर छन्पदर्
फल �टप्न
ुर
वा
अवस्थ छ भने माला�थयन ५० इ. सी.२ एम. एल. एक �लटर पानीमा घोलेर छन्पदर्
ुर

माला�थयन छक�को ७
डाइक्लोरोभ ७६ इ. सी. २ एम. एल. एक�लटर पानीमा घोलेर छन्पदर्
ुर
•

�दनसम् र डाइक्लोरोभ छक�को ५ �दनसम् फल �टप् हुदै न।
भण्टाक डाँठ तथा फलको गबारो व्यवस्थापन लागी गवारोको कारण ओईलाएको मन्ट
ु , पात

तथा फल �टपी कर�व १ फुट ग�हरो खाडलमा पन
ु � वा जलाउने। क्लोरानट्रा�न�ल

(कोराजेन)१८.५ इ.�स. ०.२ �म.�ल. प्र �लटर पानीमा �मसाई बोट �भज्न गर� छन�।

•

गोलभ� डाको फलको गवारो व्यवस्थापन लागी कु�हएको फल �टपी कर�व १ फुट ग�हरो

खाडलमा पन
ु �। साथै माटोमा �चस्या कायम रा�े र यसको व्यवस्थापन लागी १० ग्र भेल�

प्र �लटर पानीमा �मसाई बनाएको घोलमा HaNPV (हे ल� एन. �प. भी ) २५० LEको १.५

�म.�ल हालेर साँझको समयमा स्प गन्पदर
, वा क्लोरानट्रा�न�ल (कोराजेन)१८.५ इ.�स. १.०
ुर

�म.�ल. प्र �लटर पानीमा �मसाई बोट �भज्न गर� स्प्रेगनुर ्प
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•

खुसार्नीम भाइरस रोग लागेको भएमा �भक�न एच झोल १ एम. एल. प्र �लटर पानीमा

�मसाइ छकर्न पदर ्छ
•

काँक्, फस� समह
ु को लहरे बाल�मा �लफ माइनरको प्रक कम गनर्क ला�ग तल-तलको परु ानो

पातहर हटाउनपद
ु र ्छ
•

काँक्, फस� समह
ु को लहरे बाल�मा पाउडर� �मल्ड्को प्रकोपब बच्नक ला�ग क्याराथे २
एम. एल. प्र �लटर पानीमा घोल� छन्पदर्
ुर

•

लौकामा गमी िस्ट ब्लाइ(डाँठमा चोप �नस्कन डढुवा) दे �खएको खण्डम ब्लाइटक ५०%

(५०% कपर) ५ ग्र प्र �लटर पानीमा घोलेर �बरुवाक डाँठमा लेपन गन्पदर्
साथै १५
ुर
�दनको फरकमा ब्लाइटक ५०% २ ग्र प्र �लटर पानीमाघोलेर स्प गन्पदर्
ुर

•

फल �दने बाल� गोलभ�डा, भण्टाला अर बाल� भन्द अ�ल ब�ढखाद्यतत्व आबश्यक् हुने
भएकोले प�हलो बाल� �ट�पएको हरे क १५-२० �दनको फरकमा य�ु रया मल १० ग्र प्र बोटको
दरले टपड्र गन्पदर्
यस्त ग�र स�
ुर
ु म खाद् तत् जस्त-मिल्टप्ले / �ट्रप्ल / एग्रो�
लाई २ एम ् एल् प्र �लटर पानीमा घोलेर बोटमा स्प गन्पदर्
ुर

फल कुहाउने औंसा
•

काँक्, फस�, समह
ु को लहरे बाल�मा फल कुहाउने औँसाबाट बच्नक ला�ग क्य ल्यु यक
ु ् बोटल

�याप प्र कठ्ठ ३-४ ओटाको दरले रा�ुपदर्छ साथै प्रत् २ हप्ताम नयाँ क्य ल्यु यक
ु ्
बोटल प�रवतर् गन्पदर्
ुर

•

फलफूल बाल�मा फल कुहाउने औँसाबाट बच्नक ला�ग �मथायल इयिु जनल यक
ु ् बोटल �याप
प्र कठ्ठ १ ओटाको दरले रा�ुपदर्छ साथै प्रत् २ हप्ताम नयाँ �मथायल इयिु जनल यक
ु ्

बोटल प�रवतर् गन्पदर्
ुर
•

माला�थयन ५० इ.सी, २ एम.एल प्र �लटर र २ ग्र �चनी (भेल�) पानीमा �मसाएर प्र
हे क्ट २०-२५ ठाँउमा फूल फुल्न अगा�ड दे �ख १-१ म�हनाको अन्तरम छन�।

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

•
•
अन्
•

लाभार्ह जमीनको सतह भन्द अ�लक�त मन
ु ी बस्न भएकोले समय समयमा गोडमेल गनुर

उपयक
ु ् हुन्छ
क�राले �वहान र बेलक
ु ा नोक्सान पय
ु ार्उन भएकोले साँझपख काव�िक्स (५०% डब्.ल �प.)२
ग्र प्र �लटरको दरले माटो र बोट �भज्न गर� छनुर पदर ्छ

खेतबार�मा दे �खने सबै क�राहर हा�नकारक हुदै नन ्। तसथर क�रा दे �खने �ब��कै �वषाद�को प्रय
नगर�। �मत्रज क�राहर जस्त माकुरा, गाइने क�रा, सात थोप्ल खपटे क�रा, बारुल, नमस्त

क�रा (प्रेइ मेन्ट�)दे �खएमा �तनीहरुक संर�ण र सम्बधर गर�।
•

मौर� घारमा रोग, सल
ु सल
ु े र रानु भए नभएको �नय�मत अवलोकन गन्पदर्
ुर

बाल� संर�ण
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1. लाह� (एफ�ड )
•
•
•

१ भाग गाईको गहुँत र ४ भाग पानी �मसाएर रातभर� राखेर लाह� लागेको ठाँउमा �भज्न गर�

भोल�पल् छकर्न राम् हुन्छ
माला�थयन ५० इ.सी., २ �म.�ल. प्र �लटरको दरले पानीमा �मसाई लाह� लागेको ठाँउमा

�भज्न गर� छकर्न उपयक
ु ् हुन्छ
नयाँ पालव
ु ामा लाह�,�लफ माईनर,सल
ु सल
ु े लाग्न भएमा सबई वा एट्स तेल १५ �म.�ल. प्र

�लटर पानीमा �मसाई १५ �दनको फरकमा छनुर उपयक
ु ् हुन्छ
3. पशपाल
न
ु
•

बाख्रा मोओलाको लागी ५% पोभीडन आयो�डन वा १% कपर सल्फे वा २% बो�रक ए�सडको
झोल वा १% पोटासको घोलले मख
ु सफा गनुर उपयक
ु ् हुन्छ मोओलाको भाइरस घाउ,चोटपटक
लागेको वा काटे को ठाँउबाट मा�नसमा सनर गई त्यस् प्रकार घाउ ख�टरा आउन सक्न हुनाले

त्यस् रोगी बाख्राल घाउ चोटपटक नलागेको मान्छ वा पन्ज लगाएर स्याहा सस
ु ार

गन्पदर्
ुर
•

�प.�प.आर रोग लागेका बाख्रा आँखा, नाक, मख
(थत
ु
ु न
ु ो) मनतातो पानीमा सफा कपास
�भजाई �दनमा २ पटक सफा गन्पदर्
साथै ५% बोरो-िग्ल�स�रले मख
ु सफा गनुर लाभदायी
ुर

हुन्छ सहायक संक्र रोकथाम गनर अक्सीटेट्रासाइि वा क्लोरटेट्रासाइि औषधी प्रय
गनर स�कन्छ �प.�प.आर रोग लाग् न�दन ३ म�हना भन्द मा�थका भेडा-बाख्रा सो रोगको
•

भ्यािक् लगाउनु उपयक
ु ् हुन्छ
खोरे त लागेका पशह
ु रुक मख
ु तथा खट
ु ्टाक घाउ �फट�कर� पानी वा �नलोतथ
ु ोको घोल अथवा
वेटाडीनले �नय�मत सफा गनुर पदर ्छ घाउ तथा संक्र अ�धक भएमा प्रा�व�धक सल्लाहम

एन्ट�वायोट� औषधीहर खुवाउनपद
ु र ्छ साथै खोरे त रोग लाग् न�दन पशु सेवा कायार्लयक
•
•

समन्वयम सो रोगकोभ्यािक् ६-६ म�हनामा लगाउनु उपयक
ु ् हुन्छ
माछा पोखर�मा घ�ु लत अिक्सजनक मात् बढाउन हावा यन् (एरे टर) को प्रय गन�।

गम� तथा सख
ु ्ख मौसममा कुखरु ामा दे खा पन� ल�णहर जस्त- चाँडो-चाँडो सास फेन�, पानी धेरै

खाने,दाना कम खाने,पखेटा र खुट्ट फालेर बस्न, अण्ड उत्पादनम कमी आउने,खोरमा

कुखराहरको मतृ ्युहुन आद� भएमा पयार्प भेन्ट�लेस पदान गन�, कुखुराको घनत् कम गन�,

तापक् अ�धक रहे का बेला (�दँ उसो १२-३ बजे सम्) दाना न�दने, पयार्प मात्रा सफा, �चसो
पानीको व्यवस् गनुर पदर ्छ साथै पानीमा इलेक्टलाईट र मल्ट �भटामीन राखेर �दन
स�कन्छ

•

गम� तथा सख
ु ्ख मौसममा कुखुराको भालेको प्रज �मतामा कमी आउने हुनाले �ब्र�ड
स्टमा भालेको संख्य बढाएर १२-१५% सम् रा�ुपदर्छ साथै दानामा �भटामीन-ई तथा

सेले�नयमको मात् बढाउनु उपयक
ु ् हुन्छ
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