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कृषि-सल्लाह

क. िौसिी ववश्लेर्ण

गि हप्िाको सिग्र िौसिी ववश्लेर्ण (बााँके)
गि हप्िाको ददउाँ सोको िापक्रि ४२० सेजल्सयस सम्ि पुग्यो र न्यूनिि सापेक्षिक आर्द्ािा ११.८% रह्यो।
सािाभरर नै वायुको ददशा उत्िर-पजश्ििी रह्यो।

आउाँ दो हप्िाको िौसिी अवस्था (बााँके)
आगािी हप्िाको सरु
ु वाििा िौसि सफा रहनेछ िर सािाको िध्यबाट बबस्िारै बादलको िात्रा बढ्नेछ र
सािाको अन्ििा पजश्ििी वायु र स्थातनय वायु को समिश्रणले गदाा सािान्य दे खि िध्यि बर्ाा हुनेछ। औसि

आर्द्ािा सािाको सुरुवाििा ४०% को आसपास र सािाको अन्ििा ६०% को आसपास रहनेछ। सािाका
अधधकाांश ददनहरूिा ददउाँ सोको अधधकिि िापक्रि ३७ डडग्री सेजल्सयस भन्दा िाधथ रहनेछ िर बर्ााले गदाा
ददउाँ सोको अधधकिि िापक्रििा सािाको अन्ििा केदह धगरावट आउनेछ।

ि. बालीनाली
१. धान


वर्े धानबालीबाट राम्रो उत्पादन मलन मसफाररस गररएका मसांधिि िेत्रका लाधग मसफाररस गररएका जािहरु
स्वणाा सव-१, साबबत्री, िकवानपरु -१, रािधान, लल्का बासिति र अमसांधिि िेत्रका लाधग मसफाररस गररएका

जािहरु सुख्िा धान-१, सुख्िा धान-२, सुख्िा धान-३ सुख्िा धान-४ सुख्िा धान-५ सुख्िा धान-६, िरहरा-

१, हददा नाथ-२, राधा-११ र लोकिन्त्र िथा घैया धानका लाधग ववन्दे श्वरी, घैया-१ र घैया-२ लगाउनु उपयुक्ि
हुन्छ। िसथा यी जािका धानहरुको वीऊको ब्यबस्था गनह
ुा ोला।

२. िकै


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



वर्े िकै िेिीबाट राम्रो उत्पादन मलनको लाधग मसफाररस गररएका रािपुर कम्पोजजट, अरुण-१, अरुण-२ र

रािपुर-२ िकैका जािहरु ६५० ग्राि दे खि १ के. जी. वीउ प्रति कठ्ठािा लगाउने िर तछटो पाक्ने र दिलो



रोप्दा पतन हुने जािको लाधग अरुण-१ र अरुण-२ को ियन गनुा उपयुक्ि हुन्छ।
वर्े िकै लगाउनु २०-२५ ददन पव
ू ा ३००-५०० के. जी. प्राांगाररक िल िाटोिा राम्रोसाँग
जी. ७५० ग्राि

मिलाउने र २ के.

डड. ए. वप; १ के. जी. ६४० ग्राि यरु रया िथा २ के. जी. ११० ग्राि म्यरु े ट अफ पोटास

प्रति कठ्ठाको दरले जमिनको अजन्िि ियारीको बेला िाटोिा प्रयोग गनुप
ा दा 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।
भण्डारण गरे को वीऊलाई कीराबाट जोगाउन भकारीको िाधथल्लो भागको वीउ िाधथ ४-५ ईन्ि जति छहारीिा
सुकाएको सुफकलो तनि, बकाइनो र तििेपाति जस्िा ववरुवाको पािहरु राख्ने गरे िा पतन कीरा लाग्ने



सम्भावना कि हुन्छ।
वीऊिा कीरा लाग्न नददनको लाधग सेलफसको २-३ िक्की िलिल कपडािा बेरेर १ िेदिक टन भण्डारण
गरे को वीऊिा भकारी मभत्र हाि घुसाएर ६-१२ ईन्ि मभत्र भकारीिा रािी हावा नतछने गरर बन्द गरे र रािेिा
कीराबाट बिाउन सफकन्छ।
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४. उिु



सुख्िा िौसि भएको कारणले िाटोिा धिस्यान कि भए पानी लगाई उिु लगाउनु उपयुक्ि हुनछ।
उिु बालीिा िाटोको सिहिा नयााँ गब
ु ोिा एक भन्दा बिी स-साना प्वालहरु दे खिएिा टुसा पसाउने गवारो

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

५. फलफूल बाली
 यस िौसििा िाटोको िापक्रि ववृ ि हुने र िािो हावा िल्ने हुनाले िाटोको सुख्िापन बढ्दछ। यस्िो

अवस्थािा फल पररपक्व हुने बेलािा अतनयमिि मसांिाइ वा अत्याधधक मसांिाइ ददएिा वा वर्ाा भएिा
िरबुजािा फल फुट्ने वा धिरा पने सिस्या दे िा पदा छ। यस्िो सिस्याको सिाधानको लाधग िरबुजाको
बोट वररपरर िर, पराल वा अन्य उपयुक्ि छापो ददई हप्िािा एक पटकका दरले हल्का मसांिाइ ददनुपदा छ।



सख्
ु िापनको असर बाट जोगाउन यसै वर्ा सानुा भएको केरा, कागिी, आाँप, मलिी आददिा ७-७ ददनको
फरकिा र बदिसकेको मलिी, आाँप, कागिीिा १०-१० ददनको फरकिा मसाँिाई गनुा पदा छ।



िापक्रि बढ्दै जाने र सुख्िा िडेरीको सिय भएकोले पाक्ने सियिा मलिी फल फुट्ने सिस्या दे खिन्छ।

यस्िो सिस्या बगैँिािा एक्कासी बिी मसांिाई गनााले वा िडेरी पतछ ठूलो झरी वर्ाा परे िा, लािो सियको

फरकिा मसांिाई गनााले हुन्छ। िसथा मलिी बगैँिािा १०-१० ददनको फरकिा मसांिाई गनुा पदा छ। साथै
मलिीको बोट मभज्ने गरी २-४ ग्राि बोरे क्स प्रति मलटर पानीिा घोली छने िथा पेपर व्यागले मलिीको
फलको झुप्पालाई व्याधगङ्ग गनुा पदा छ।



मलाँ िीको बोटिा सुलसुले (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 छनप
ुा दा छ।





हावा हुरीबाट जोगाउन अग्ला र घरी लाधगसकेका केराको बोटलाई टे को लगाउनु पदा छ।
कागिी, आाँप, मलिी िेिी गनुा भएको भए प्लान्टोप्लेक्स नािक हिोन मसफारीस िात्रािा छरे िा फल झने
सिस्या कि हुन्छ।
सुक्ष्ि िाद्ययित्व युक्ि िल प्रयोग गनुा भएको छै न भने अब दिला नगनह
ुा ोस। सुक्ष्ि िाद्यित्व युक्ि

एग्रोमिन वा िजल्टप्लेक्स छनुा होस।



यस िौसििा आाँपिा होपरको अत्याधधक प्रकोप दे खिने 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 छनप
ुा दा छ।



आाँपको बोटिा मिली बगको प्रकोप हुने सिय भएकोले तनयमिि अवलोकन गनप
ुा दा छ। यसको सिस्या
सिाधानको लाधग बगैँिाको सरसफाईिा ध्यान ददनुको 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 खिएिा ििी भएको भाग काटे र जलाई ददनुपदा छ।

मभण्डीिा फड्के कीरा (Jassid) को सिस्या दे खिने हुनाले फल दटप्ने अवस्था भन्दा पदहले यसको प्रकोप
दे खिएिा फफप्रोनील ८० डब्लु. पी. ५ ग्राि १६ मलटर पानीिा घोलेर छनुप
ा 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 छनुप
ा 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।
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भण्टाको डााँठ िथा फलको गबारो व्यवस्थापनको लागी गवारोको कारण ओईलाएको िुन्टा, पाि िथा फल

दटपी करीव १ फुट गदहरो िाडलिा पुने वा जलाउने। क्लोरानिातनमलप्रोल (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 िाडलिा पन
ु े।

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 गनप
ुा दा छ, वा क्लोरानिातनमलप्रोल (कोराजेन) १८.५ इ.मस. १.० मि.मल. प्रति मलटर पानीिा मिसाई बोट
मभज्ने गरी स्प्रे गनप
ुा दा छ।



िुसाानीिा 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
हटाउनप
ु दा छ।



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



लौकािा गिी जस्टि ब्लाइट (डााँठिा िोप तनस्कने डिुवा) दे खिएको िण्डिा 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 बदि िाद्यित्वको 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 सक्ष्
ु ि िाद्य ित्व जस्िै- िजल्टप्लेक्स / दिप्लेक्स / एग्रोमिन लाई २ एि एल प्रति मलटर
पानीिा घोलेर बोटिा स्प्रे गनुप
ा दा छ।



करे ला बालीिा गवारोले धेरै ििी पुयााउने भएिा रोगर ३० ई. सी. २ एि एल प्रति मलटर पानीिा मिसाई
सााँझको सियिा बोट मभज्ने गरर छनुा पदा छ।

फल कुहाउने औांसा


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
गनुप
ा दा छ।



फलफूल बालीिा फल कुहाउने औँसाबाट बच्नको लाधग मिथायल इयुजजनल यक्
ु ि 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 खि १-१ िदहनाको अन्िरिा छने।

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




लाभााहरु जिीनको सिह भन्दा अमलकति िन
ु ी बस्ने भएकोले सिय सियिा गोडिेल गनुा उपयक्
ु ि हुन्छ।
कीराले ववहान र बेलुका नोक्सानी पुयााउने भएकोले सााँझपि कावोजक्सल (५०% डब्लु. वप.) २ ग्राि प्रति
मलटरको दरले िाटो र बोट मभज्ने गरी छनुा पदा छ।
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अन्य


िेिबारीिा दे खिने सबै कीराहरु हातनकारक हुदै नन। िसथा कीरा दे खिने बबजत्िकै ववर्ादीको प्रयोग नगरौँ।
मित्रजीव कीराहरु जस्िै िाकुरा, गाइने कीरा, साि थोप्ले िपटे कीरा, बारुला, निस्िे कीरा (प्रेइड्ग िेन्टीड)
दे खिएिा तिनीहरुको सांरिण र सम्बधान गरौं।



िौरी घारिा रोग, सुलसुले र रानु भए नभएको तनयमिि अवलोकन गनप
ुा दा छ।

बाली सांरिण
१. लाही (एफीड )



१ भाग गाईको गहुाँि र ४ भाग पानी मिसाएर रािभरी रािेर 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।



नयााँ पालुवािा लाही, मलफ िाईनर, सुलसुले लाग्ने भएिा सबई वा एट्सो िेल १५ मि.मल. प्रति मलटर
पानीिा मिसाई १५ ददनको फरकिा छनुा उपयुक्ि हुन्छ।

ग. पशप
ु ालन


बाख्रापालक कृर्कहरुले भिार 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 िुि सफा गनुा उपयुक्ि हुन्छ। िोओलाको भाइरस घाउ, िोटपटक लागेको वा काटे को
ठााँउबाट िातनसिा सना गई त्यस्िै प्रकारको घाउ िदटरा आउन सक्ने हुनाले त्यस्िो रोगी बाख्रालाई घाउ
िोटपटक नलागेको िान्छे वा पन्जा लगाएर स्याहार सस
ु ार गनप
ुा दा छ।



वप.वप.आर रोग लागेका बाख्राको आाँिा, नाक, िि
ु (थुिन
ु ो) िनिािो पानीिा सफा कपास मभजाई ददनिा

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



लाग्न नददन ३ िदहना भन्दा िाधथका भेडा-बाख्रािा सो रोगको भ्याजक्सन लगाउनु उपयुक्ि हुन्छ।
िोरे ि लागेका पशुहरुको िि
ु िथा िट्ट
ु ाको घाउ फफटफकरी पानी वा तनलोिथ
ु ोको घोल अथवा वेटाडीनले

तनयमिि सफा गनुा पदा छ। घाउ िथा सांक्रिण अधधक भएिा प्राववधधकको सल्लाहिा एन्टीवायोटीक और्धीहरु

िुवाउनुपदा छ। साथै िोरे ि रोग लाग्न नददन पशु सेवा कायाालयको सिन्वयिा सो रोगको भ्याजक्सन ६-६




िदहनािा लगाउनु उपयुक्ि हुन्छ।
िाछा पोिरीिा घुमलि अजक्सजनको िात्रा बिाउन हावा यन्त्र (एरे टर) को प्रयोग गने।

िापक्रि बजृ ध्द साँगै कुिरु ािा दे िा पने लिणहरु जस्िै- िााँडो-िााँडो सास फेने, पानी धेरै िाने, दाना कि

िाने, पिेटा र िट्ट
ु ा फालेर बस्ने, अण्डा उत्पादनिा किी आउने, िोरिा कुिराहरुको ित्ृ यु हुने आदी भएिा
पयााप्ि भेन्टीलेसन प्रदान गने, कुिुराको 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 इलेक्िोलाईट
र िल्टी मभटािीन रािेर ददन सफकन्छ।



अधधक िापक्रिका कारण कुिुराको भालेको प्रजनन िििािा किी आउने हुनाले बिडडङ्ग स्टकिा भालेको
सांख्या बिाएर १२-१५% सम्ि राख्नप
ु दा छ। साथै दानािा मभटािीन-ई िथा सेलेतनयिको िात्रा बिाउनु
उपयुक्ि हुन्छ।

~§§§§§§§§§§§§§§§§§§~
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