
कृषि-मौसम सल्लाह बुलेषिन 
[ A g r o - m e t  A d v i s o r y  B u l l e t i n  ( A A B ) ]  

 

नेपाल कृषि अनसुन्धान परििद्, िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्रद्वािा  

जल तथा मौसम षवज्ञान षवभागसँगको सहकाययमा जािी 
 

 

मौसमी सािाांश: 
 साताको सरुुवात ि अन््यतति आांशशक बदली िषह साताको मध्यतति आांशशक देशि सामान्य बदली िहनेछ।  
 साताको मध्यतति षहमाली भ-ूभागमा हल्का देशि मध्यम षहमपात हनुसक्ने, पहाडी भ-ूभागमा हल्का विाय हनु सक्ने साथै सदूुिपशिम, 

लशुबबनी, गण्डकी ि बागमती प्रदेशका तिाई भ-ूभागमा हल्का विाय हनु सक्ने सांभावना छ। 
 देशका अतधकाांश स्थानमा अतधकतम ि न्यूनतम तापक्रममा हल्का तगिावि आउने छ। 

कृषि सािाांश: 
 धानको बीउ छनोिको लातग एकनासले पाकेका, िोग नलागेका पषु्ट बाला सांकलन गिेि चिुानी गरि ३-४ घाममा सकुाएि सेल्फोस िाशि 

िायन धानबाि अलग्गै भण्डािण गनुयहोस।्  
 मध्यपहाडको लातग तसफारिस गरिएका गहुँका जातहरु- पासाङ्लल्हाम,ु डब्ल.ुके.१२०४, गौिा, धौलातगिी, डाँफे, स्वगयद्वािी, मनुाल, च्याििुा 

मध्ये उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउको समयमा नै व्यवस्था गरि ६.० के.जी. प्रतत िोपनीका दिले उपचाि गरिएको बीउ छनुयहोस।् 
 कबबाइन हाभेष्टिले धान काट्दा िेतमा छोडेको पिाल िेतमा नजलाउनहुोस।् बेलि मेतसनको प्रयोग अथवा अन्य षवतधहरु बाि पिाल 

जबमा गनुयहोस।् साथै गहुँ छदाय िबो तसडि प्रयोग गरि लागत िचय घिाउनहुोस।् 
 तिाई तथा तभत्री मधेशको लातग तसफारिस मसुिुोका जात तसन्दिु, तसतिक, शशशशि, तसमल, शशिि, शशतल, िजिुा १, िजिुा मसुिुो २, 

िजिुा मसुिुो ३, िजिुा मसुिुो ४ मध्ये उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउ १.३ के.जी. प्रतत कठ्ठा बीउको दिले हािदेशि हािको दूिी २५ 
सेशन्िमीििमा लगाउनहोुस।्  

 आलमुा पछौिे डढुवा िोग देिापिेमा मेन्कोजेब ७५% डब्ल.ुपी. २ ग्राम प्रतततलिि पानीमा तमसाएि िािोसँग आलकुो बोि तभज्नेगरि स्प्र े
गनुयहोस।्  

 काउली समूहको तिकािी बालीहरुमा बन्दाको पतुली ि इट्टा बटेु्ट पतुली लाग्न सक्ने भएकोले तनयतमत अनगुमन गरि उशचत व्यवस्थापनका 
षवतधहरु अपनाउनहुोस।्  

 िेड षक्रयोल जातको प्याजको बीउ नसयिीमा िािी छापो लगाउनहुोस।् साथै बीउ िािोसँग उमानयको लातग िोप्नअुशघ १२ घन्िा जतत 
पानीमा बीउ तभजाउनहुोस।् 

 तापक्रम कम हुँदै जादाँ लाही कीिाको प्रकोप बढ्दै जाने हनुाले किेसाबािी ि कौसी िेती गदाय व्यवस्थापनका लातग एक भाग गाईको 
गहुँत ४ भाग पानीमा तमसाएि िातभरि िािी लाही लागेको ठाँउमा तभज्नेगरि भोलीपल्ि छकय नहुोस ्वा ििानीको धूलो लाही कीिा लागकेो 
ठाँउमा तबहानीपि छकय नहुोस।्  

 शचसो बढेसँगै कुििुाका िोिहरुमा जैषवक सिुक्षाका उपायहरु कडाईका साथ लागू गनय षकसानहरुले हेलचेक्रयाई गने हुँदा, गबबिो, 
िानीिेत जस्ता षविाणजुन्य िोगहरुको प्रकोप देशिन सक्छ। तसथय जैषवक सिुक्षामा कुनै पतन कतम हनु नददनहुोस।् िोगहरु लाग्न नददन 
पश ुशचषक्सकको सल्लाहमा तनयतमत िोपहरुको प्रयोग गनुयहोस।् सबभव भएसबम तीन हप्ता सबमका सबै िोपहरु पानीबाि नभई नाक 
वा आिँाबाि ददनहुोस।् 

 पांगास जातको माछाले शचसो सहन नसक्ने हुँदा तबक्रीयोग्य साईजको माछालाई अलग्गै छुट्टाई अन्य माछालाई करिब २-२.५ तमिि 
गषहिो पोििीमा स्िषकां ग गनयका लातग आवश्यक तयािी गनुयहोस।् 

 कृषि ि पश ुसबवन्धी शजज्ञासाको लातग पैसा नलाग्न ेनाकय को फोन नबबि-११३५ मा हिेक सोमबाि ददँउसो २ देशि ४ बजे सबम फोन 
गनुयहोस।् 

 कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन नपेाल िेतलतभजनको NTV NEWS Channel बाि प्र्येक शतनबाि बेलकुा ८ बजेको समाचाि पतछ प्रसािण 
हनुे गदयछ। यसको पनु: प्रसािण आईतबाि तबहान ७ बजेको समाचािपतछ पतन हेनय सषकन्छ।  

विय-६, अांक-३१    अवतध: २८ काशिक- ४ मांतसि, २०७७  २८ काशिक, २०७७ 
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गत हप्ता (२१-२७ काशिक, २०७७) को मौसमी अवस्था 

नक्साको पषृ्ठभतूममा देिाईएको िांगले साप्ताषहक कुल विाय 
जनाउँछ। तत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन 
गरिएको विायलाई साप्ताषहक सिदि विायसँगको तलुना्मक 
तथयाांकमा देिाउँछ। 
 
नोि: कूल ६४ विा मौसम केन्रहरुबाि प्राप्त बिायको तथयाांक अनसुाि 
गत साता देशभि कुनै पतन स्थानमा बिाय नभएकोले सातविै प्रदेशको 
सबै शजल्लाहरुमा साप्ताषहक सिदि भन्दा कम विाय मापन भएको छ। 
 

 

नक्साको पषृ्ठभतूममा देिाईएको िांगले साप्ताषहक औसत 
अतधकतम तापक्रम (तड.से.) जनाउँछ। तत्रभजुाकाि तथा 
गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको तापक्रमलाई 
साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा देिाउँछ। 
 
नोि: कूल ७७ विा मौमस केन्रहरुबाि प्राप्त तापक्रमको तथयाांक 
अनसुाि गत साता देशको अतधकाांश स्थानहरुमा साप्ताषहक अतधकतम 
तापक्रम साप्ताषहक सिदि तापक्रम भन्दा बषढ मापन गरिएको छ। 
यद्यषप कणायली प्रदेशको रुकुम पशिम ि जाजिकोि; गण्डकी प्रदेशको 
स्याङ्लजा; बाग्मती प्रदेशको काभ्र ेशजल्लामा अतधकतम तापक्रम सिदि 
भन्दा कम मापन गरिएको छ। 

नक्साको पषृ्ठभतूममा देिाईएको िांगले साप्ताषहक औसत न्यूनतम 
तापक्रम (तड.से.) जनाउँछ। तत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि 
सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको तापक्रमलाई साप्ताषहक सिदि 
तापक्रमसँगको फिकमा देिाउँछ। 
 
नोि: कुल ७७ विा मौमस केन्रहरुबाि प्राप्त तापक्रमको तथयाांक 
अनसुाि गत साता देशको अतधकाांश स्थानहरुमा साप्ताषहक न्यूनतम 
तापक्रम साप्ताषहक सिदि तापक्रम भन्दा कम मापन गरिएको छ। 
यद्यषप सदूुिपशिम प्रदेशको धनगढी, कणायली प्रदेशको मगु;ु लशुबबनी 
प्रदेशको अघयिाँची; बाग्मती प्रदेशको लतलतपिु ि काभ्र े शजल्लामा 
न्यूनतम तापक्रम साप्ताषहक सिदि तापक्रम भन्दा बषढ मापन गरिएको 
छ। 

नोिः (क) सिदि विाय भन्नाले सन ्१९८१ देशि २०१० सबमको सबबशन्धत हप्ताको औसतमा १० प्रततशत भन्दा कम देशि १० प्रततशत भन्दा बषढको 
विायलाई जनाउँछ।  
(ि) सिदि अतधकतम/न्यूनतम तापक्रम भन्नाले सन ्१९८१ देशि २०१० सबमको सबबशन्धत हप्ताको औसतमा ०.२ तड.से. भन्दा कम देशि ०.२                                  
तड.से. भन्दा बषढको तापक्रमलाई जनाउँछ।  
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आगामी साता (२८ काशिक – ४ मांतसि, २०७७) को मौसमी परिदृष्य 
प्रदेश भौगोतलक 

क्षते्र 

विाय / 
षहमपात 

अतधकतम 
तापक्रम 

न्यूनतम 
तापक्रम 

बदली हनु े
अवस्था 
(सफा, आांशशक, 

सामान्य, पूणय) 

मह्वपूणय मौसम 

(मेघगजयन, अतसना,
 कुषहिो) 

कैषफयत 

(मौसम प्रणाली) 

प्रदेश नां १ 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

 हल्का 
षहमपात 

हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

 साताको सरुुवात ि अन््यतति आांशशक बदतल िहने। साताको 
मध्यतति सामान्य बदतल िषह हल्का षहमपातको सबभावना िहने। 

पहाड 

 

 हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

 साताको सरुुवात ि अन््यतति आांशशक बदतल िहने। साताको 
मध्यतति सामान्य बदतल िहने। 

तिाई  हल्का घट्न े हल्का घट्न े साताभरि मौसम 
सामान्यतया सफा  
िहने 

 साताभरि मौसम सामान्यतया सफा िहन।े 

प्रदेश नां २ 

 

तिाई 

 

छैन हल्का घट्न े हल्का घट्न े साताभरि मौसम 
सामान्यतया सफा  
िहने 

 साताभरि मौसम सामान्यतया सफा  िहने। 

बागमती 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
षहमपात 

हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

 साताको सरुुवात ि अन््यतति आांशशक बदतल िहने। साताको 
मध्यतति सामान्य बदतल िषह हल्का षहमपातको सबभावना िहने। 

पहाड 

 

हल्का विाय हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

 साताको सरुुवात ि अन््यतति आांशशक बदतल िहने। साताको 
मध्यतति सामान्य बदतल िषह हल्का विायको सबभावना िहने। 

तिाई हल्का विाय हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

 साताको सरुुवात ि अन््यतति मौसम सामान्यतया सफा िहने। 
साताको मध्यतति सामान्य बदतल िषह हल्का विायको सबभावना 
िहने। 

गण्डकी 
प्रदेश 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का देशि 
मध्यम 
षहमपात 

घट्न े घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

 साताको सरुुवात ि अन््यतति आांशशक बदतल िहने। साताको 
मध्यतति सामान्य बदतल िषह हल्का देशि मध्यम षहमपातको 
सबभावना िहने। 

पहाड हल्का विाय हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

 साताको सरुुवात ि अन््यतति आांशशक बदतल िहने। साताको 
मध्यतति सामान्य बदतल िषह हल्का विायको सबभावना िहने। 

तिाई हल्का विाय हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

 साताको सरुुवात ि अन््यतति मौसम सामान्यतया सफा िहने। 
साताको मध्यतति सामान्य बदतल िषह हल्का विायको सबभावना 
िहने। 

लशुबबनी 
प्रदेश 

 

पहाड हल्का विाय हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

 साताको सरुुवात ि अन््यतति आांशशक बदतल िहने। साताको 
मध्यतति सामान्य बदतल िषह हल्का विायको सबभावना िहने। 

तिाई हल्का विाय हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

 साताको सरुुवात ि अन््यतति मौसम सामान्यतया सफा िहने। 
साताको मध्यतति सामान्य बदतल िषह हल्का विायको सबभावना 
िहने। 

कणायली 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का देशि 
मध्यम 
षहमपात 

 घट्न े घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

 साताको सरुुवात ि अन््यतति आांशशक बदतल िहने। साताको 
मध्यतति सामान्य बदतल िषह हल्का देशि मध्यम षहमपातको 
सबभावना िहने। 

पहाड हल्का विाय हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

 साताको सरुुवात ि अन््यतति आांशशक बदतल िहने। साताको 
मध्यतति सामान्य बदतल िषह हल्का विायको सबभावना िहने। 

सदूुि पशिम 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का देशि 
मध्यम 
षहमपात 

 घट्न े घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

 साताको सरुुवात ि अन््यतति आांशशक बदतल िहने। साताको 
मध्यतति सामान्य बदतल िषह हल्का देशि मध्यम षहमपातको 
सबभावना िहने। 

पहाड हल्का विाय हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

 साताको सरुुवात ि अन््यतति आांशशक बदतल िहने। साताको 
मध्यतति सामान्य बदतल िषह हल्का विायको सबभावना िहने। 

तिाई 

 

हल्का विाय हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

 साताको सरुुवात ि अन््यतति मौसम सामान्यतया सफा िहने। 
साताको मध्यतति सामान्य बदतल िषह हल्का विायको सबभावना 
िहने। 

नोि: साताको शरुुले शकु्रबाि ि शतनबाि, साताको मध्यले आइतबाि, सोमबाि ि मांगलबाि तथा साताको अन््यले बधुबाि ि तबहीबािलाई जनाउँछ।  

    मौसम पवूायनमुान सबवन्धी षवस्ततृ जानकािीको लातग हिेक ददन तबहान ६ बजे ि बेलकुा ६ बजे अध्यावतधक हनेु महाशािाको वबेसाइि  http://www.mfd.gov.np हेनुयहोस।् 
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कृषि सल्लाह 

िाद्यान्नबाली 
 मौसमको अनकुुलता हेरि पाषकसकेको धानलाई तभत्र्याउनहुोस।् 
 धानको बीउ छनोिको लातग एकनासले पाकेका, िोग नलागेका पषु्ट बाला सांकलन गिेि चिुानी गरि िािोसँग घाममा सकुाएि 

सेल्फोस िािी िायन धानबाि अलग्गै भण्डािण गनुयहोस।् धान काषिसकेपतछ ३-४ घाम सकुाइ-केलाइ गिेि भण्डािण 
गनुयहोस।् वीउ भण्डािणको लातग सपुि ब्यागको प्रयोग गनुयहोस।् सपुि ब्याग उपलब्ध नभएको अवस्थामा हावा नतछने भाँडो 
(मेिल वीन, घ्याबपो, भकािी, आदी) मा सेलफस २-३ चक्की प्रतत िनको दिले िाशि बीउ भण्डािण गनुयहोस।्  

  मकै 
 मांतसिको पषहलो हप्तामा लगाइने षहउँदे मकैबालीमा अमेरिकी फौजी कीिा (Spodoptera frugiperda) बाि हनुे क्षती कम 

गनय गषहिो गिेि जमीन िनजोत गने, िोस्िाले िािोसँग घोगा छोषपने जातहरु लगाउन,े समयमै िोप्ने, तनशित ठाउँमा सबैले 
एकै समय वा एक हप्तातभत्र नै मकै िोप्न,े मकैमा अन्ति बालीको रुपमा कोसेबाली लगाउनहुोस।् साथै यस कीिाले 
डेस्मोतडयम घाँस मन नपिाउने हनुाले मकैको तबच-तबचमा यो घाँस ि छेउछेउमा यस कीिालाई मनपने नेषपयि घाँस लगाएि 
कीिालाई आकषियत गरि माने, तसफारिस मात्रामा मल प्रयोग गरि तबरुवालाई स्वस्थय बनाउन ेजस्ता उपायहरु अपनाउनकुा 
साथै मकैको दईु पाते अवस्थाबाि नै यस कीिाको तनयतमत अनगुमन गनुयहोस।् 

 तिाई तथा तभत्री मधेशको लातग षहउँदे मकैका तसफारिस जातहरु- मनकामना-१, अरुण -३, अरुण -४, अरुण -६, िामपिु 
हाइतिड -२, िामपिु हाइतिड -४, िामपिु हाइतिड -६, िमुल हाइतिड मकै -२ ि पोतसलो मकै-२ मध्येबाि उपलब्ध जात 
छनौि गरि हाईतिडका लातग ०.६-०.८ के.जी. प्रतत कट्ठा ि अन्य जातका लातग ०.६-१.० के.जी. प्रतत कट्ठा बीउको दिले 
हाईतिडका लातग ६० x २५ ि अन्यका लातग ७५ x २५ सेशन्ितमिि क्रमश: हाि देशि हािको ि बोि देशि बोिको दूिी 
कायम गरि िोप्नहुोस।् 

 षहउँदे मकै लगाउन जग्गा तयािीको बेला ५०० के.जी कबपोष्ट; ४.४ के.जी. तड.ए.पी.; १.९ के.जी. (बणयशांकि जातलाई 
२.६५ के.जी.) यरुिया; २.२ के.जी. बयूिेि अफ पोिास ि ०.८ के.जी. शजङ्क सल्फेि प्रतत कट्ठाका दिले मािोमा िाििी 
तमलाउनहुोस।् 

गहु ँ
 मध्यपहाडको लातग तसफारिस गरिएका गहुँका जातहरु- पासाङ्लल्हाम,ु डब्ल.ुके.१२०४, गौिा, धौलातगिी, डाँफे, स्वगयद्वािी, 

मनुाल, च्याििुा मध्ये उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउको समयमा नै व्यवस्था गरि ६.० के.जी. प्रतत िोपनीका दिले उपचाि 
गरिएको बीउ छनुयहोस।् गहु ँलगाउन जग्गा तयािीको बेला आवश्यक मात्राको मलिाद कबपोष्ट वा गोठेमल ५०० के.जी., 
तड.ए.पी. ४.४ के.जी., यरुिया २.७ के.जी., ि बयिेुि अफ पोिास ३.४ के.जी. प्रतत िोपनीका दिले मािोमा िाििी 
तमलाउनहुोस।् 

 तिाई तथा तभत्री मधेशको लातग तसफारिस गरिएका गहुकँा जातहरु- तब.एल ४३४१, िजिुा ड्युिम १, िजिुा ड्युिम २, 
बाणगांगा, ततलोतमा, तबजय, एन.एल ९७१,आदद्य, गौतम, बी.एल. १४७३, काशन्त, िोषहणी, भकुृिी, नेपाल २९७ मध्ये 
उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउको समयमा नै व्यवस्था गरि ४.० के.जी. प्रतत कठ्ठा बीउको दिले उपचाि गरिएको बीउ  
छनुयहोस।् जग्गा तयािीको बेलामा ३५० के.जी. कबपोस्ि वा गोबिमल, २.२ के.जी. यरुिया, ३.६ के.जी. डीएपी, २.८ 
के.जी. बयिेुि अफ पोिास प्रतत कठ्ठाका दिले मािोमा िािरि तमलाउनहुोस।् 
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 गहुँवालीमा तसन्दिेु िोगको प्रकोप कम गनय तिाईमा मांतसि १ देशि २५ गते (तडसेबबि १०) तभत्र गहुँ छरिसक्नहुोस।् गहुँका 

उन्नत जातहरु- बाणगांगा, तब.एल. ४३४१, एन.एल. ९७१, आदद्य जातका बीउ उपचाि गिेि मात्र छनुयहोस।् 
 शजिो षिलेज प्रषवतधबाि गहुँ िेती गदाय पिबपिागत तरिका भन्दा १५-२५% बढी उ्पादन तलन सषकन ेभएकोले यो प्रषवतधबाि 

गहुँ िेती गनुय उपयकु्त हनु्छ। यो प्रषवतधबािे अनसूुची-२ मा षवस्ततृमा ददइएको छ। 
 कबबाइन हाभेष्टिले धान काट्दा िेतमा छोडेको पिाल िेतमा नजलाउनहुोस।् बेलि मेतसनको प्रयोग अथवा अन्य षवतधहरु 

बाि पिाल जबमा गनुयहोस।् साथै गहुँ छदाय िबो तसडि प्रयोग गरि लागत िचय घिाउनहुोस।् 

 

 

 

 

 

 

तोिी 
 मध्यपहाड तथा उच्चपहाडमा २५-३० ददन भएको तोिीबालीमा शचस्यान कायम गरि ४.४ के.जी. यरुिया प्रतत िोपनीको दिले 

िपडे्रस गनुयहोस।् 
 तिाई ि तभत्री मधेशको लातग षवकास, प्रगतत, उन्नतत, षप्रती, मोिङ् तोिी-२, सिेुत स्थातनय तोिी -३ तथा नवलपिु स्थातनय-

४ मध्ये उपलब्ध जात ०.५ के.जी. प्रतत िोपनी वा ०.३४ के.जी. प्रतत कट्ठा बीउका दिले उपचाि गरिएको (२-३ ग्राम 
वेतभषष्टन प्रतत के.जी. बीउका दिले) बीउ िोप्नहुोस।् जग्गा तयािीको बेला ३५० के.जी कबपोष्ट; २.७ के.जी. यरुिया; २.९ 
के.जी. तड.ए.पी.; १.१ के.जी. बयूिेि अफ पोिास प्रतत कठ्ठाका दिले मािोमा िाििी तमलाउनहुोस।् 

मसुिुो  
 पहाडको लातग तसफारिस मसुिुोका जातहरु शशशशि, तसमल, शशिि, शशतल, महेश्वि भािती, सगनु, िजिुा मसुिुो ३, मध्ये 

उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउ २ के.जी. प्रतत िोपनी बीउको दिले हािदेशि हािको दूिी २५ सेशन्ितमिि कायम गरि 
लगाउनहुोस।् बीउ िोप्न ुअगातड ढुसीनाशक तबिादी बेतभषष्टन २ ग्राम प्रतत के.जी. बीउमा तमसाई उपचाि गनुयहोस।् जग्गा 
तयािीको बेला कबपोष्ट वा गोठेमल ३०० के.जी., तड.ए.पी. ४.४ के.जी., यरुिया ०.५ के.जी., ि बयिेुि अफ पोिास १.४ 
के.जी. प्रतत िोपनीका दिले मािोमा िाििी तमलाउनहुोस।् 

 तिाई तथा तभत्री मधेशको लातग तसफारिस मसुिुोका जात तसन्दिु, तसतिक, शशशशि, तसमल, शशिि, शशतल, िजिुा १, िजिुा 
मसुिुो २, िजिुा मसुिुो ३, िजिुा मसुिुो ४ मध्ये उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउ १.३ के.जी. प्रतत कठ्ठा बीउको दिले 
हािदेशि हािको दूिी २५ सेशन्िमीििमा लगाउनहोुस।् बीउ िोप्न ुअगाडी ढुतसनाशक तबिादी बेतभस्िीन २ ग्राम प्रतत के.जी.  
बीउमा तमसाई उपचाि गनुयहोस। जग्गा तयािीको बेलामा १८० के.जी. कबपोस्ि वा गोबिमल, २.९ के.जी. डीएपी, १.१ 
के.जी. बयिेुि अफ पोिास प्रतत कठ्ठाका दिले मािोमा िाििी तमलाउनहुोस।् 
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उि ु
 उिकुा तसफारिस गरिएका उन्नत जातहरु मध्ये उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउको समयमा नै व्यवस्था गरि ३ आिँा भएका 

१५०-२००  के.जी. बीउ प्रतत कट्ठा बीउको दिले उपचाि गरि िोप्नहुोस। जग्गा तयािीको बेलामा ३४० के.जी. कबपोस्ि 
वा गोबिमल ३.७४ के.जी. यरुिया, ४.३५ के.जी. डी. ए. पी., २.२२ के.जी. बयिेुि अफ पोिास प्रतत कट्ठाका दिले मािोमा 
िाििी तमलाउनहुोस।् 

फलफूल बाली 
 तापक्रम कम हुदैँ जाँदा यो समयमा फलफूल बाली (मेवा, आपँ, आदद) का बोिमा तमली बगको प्रकोप हनुे भएकोले बगैंचाको 

तनयतमत अवलोकन गनुयहोस।् यसको व्यवस्थापनको लातग बगैँचाको सिसफाईमा ध्यान ददनकुो साथै बोिको मलु काण्डको 
१ फीि मातथ चािैतति लेतसलो पषट्ट [ िेशजन वा ग्रीजमा अडीि (कास्िि) को तेल तमसाएि ] लगाएमा वा ४०० गेजको २५ 
से.मी. चौडा बाक्लो पहेँलो प्लाषष्टक बोिको फेदमा बाँध्नाले कीिाहरु उक्लेि जान सक्दैनन।् साथै सवो तेल १०-१५ 
एम.एल. प्रतत तलिि पानीमा घोली बोिको फेद (तमली बग भएको स्थान) तभज्नेगरि छकँदा यसको नोक्सानी कम हनु्छ। 

   
 कागती वा तनबवुा िेती गनुयभएका कृिकहरुले कागतीको पात 

िने्न सलुसलेु लाग्न ेभएकोले किेसाबािीमा भएका बोिमा गाईको 
गहुँत वा तनमको पातको झोल १ भागमा ३ भाग पानी तमसाई 
५-५ ददनको फिकमा ३ पिक छनुयहोस।् व्यवसाषयक कागती 
िेती गने कृिकहरुले िोगि २ एम. एल. प्रतत तलिि पानीमा 
घोलेि सात ददनको फिकमा ३ पिक छनुयहोस।् 

 सनु्तलाजात फलफूल बालीमा फल कुहाउने औसँाको अनगुमन गनय, भालेको लातग पािाफेिोमोनमा आधारित जोना-टे्रक (Zona–
trac) तथा तिकािी बालीहरुमा क्य-ुटे्रक (Cue–trac) ि पोथी शझांगाको लातग जैषवक-आकियक फेतमल्यिु (Femi lure) प्रयोग 
गनुयहोस।् छुट्टा-छुटै्ट फ्लाई केचि टे्रप (McPhail Trap) मा एक-एक षकतसमको मात्र ल्यिु (Lure) ि आकषियत भई आएका 
कीिाहरुलाई मानय डीडीतभपी टे्रषपांग शस्ट्रप (DDVP trapping stripe) िािी प्रयोग गनुयहोस।् १-१ मषहनाको अन्तिालमा 
जोनाटे्रक, क्यटेु्रक, फेतमल्यिु ि डीडीतभपी टे्रषपांग शस्ट्रप फेदै जानहुोस।् शझांगालाई सामषुहक रुपमा आकषियत गरि मानय फेतमल्यिुमा 
शझांगा देशिन ेतबशिकै सेिानोक बेि स्िेसन (Ceranok bait station) बोिको हाँगामा झनु्ड्याई प्रयोग गनुयहोस ्ि ४ मषहनापतछ 
पनुः उल्लेशित सांख्या थप्दै जानहुोस।् पषहलो बिय प्रथम पिक प्रतत हेक्िि १०० ि ४ मषहनापतछ अको ७५ विा, ्यसै गरि 
दोश्रो बिय पषहलो पिक ७५ ि ४ मषहनापतछ पनुः अको ७५ तथा तेश्रो बिय देशि हिेक बिय पषहलो पिक ७५ ि ४ मषहनापतछ 
५० विाको दिले सेिानोक बेि स्िेसन प्रयोग गदै जानहुोस।् 

 कागती, सनु्तला आददमा कालो ध्वाँसे ढुसी (Sooty Mold) देशिएमा १५ एम.एल. सवो वा एट्सो तेल प्रतत तलिि पानीमा 
घोली एक हप्ताको फिकमा ढुसी लागेको भाग तभज्नेगरि छकय नहुोस।् 

 स्याउ षिषपसकेपतछ पतन बोिमा क्ले कीिाको प्रकोप िषहिहने हुँदा यसको व्यवस्थापनको लातग ितनज तेल (सवो) १० देशि 
१५ एम.एल. प्रतत तलिि पानीमा तमसाई कीिा लागेको स्थानमा तभज्नेगरि सात-सात ददनको अन्तिालमा तीनपिक छकय नहुोस।् 
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कषफ बाली 
 नयाँ िोषपएका कफी षवरुवालाई शचसोबाि बचाउन छापो तथा छहािीको प्रवन्ध 

तमलाउनहुोस।्  
 पोली ब्यागमा िोषपएका बेनायको पातमा डढुवा (leaf blight), िैिो थोप्ले, फेद तथा 

जिा कुषहने िोग देशिन सक्ने हुँदा ०.५% बोर्ड़ो तमश्रण बनाई सबै पात तभज्नेगरि 
स्प्र ेगनुयहोस।् 

 कफी बगैंचामा सेतो गवािोको वयस्कले फुल पाने समय भएकोले मदान ेपासोद्वािा 
तनयतमत अनगुमन गनुयहोस, ओईलाएका बोि तथा हाँगाहरु कािेि जलाउनहुोस,् काण्डमा बोडोपेष्टको लेप लगाउनहुोस।् 

 ४-५ विय पिुाना कफीका बोिहरुमा अनावश्यक रूपमा बढी आएका चोि हाँगाहरू (पानीसिा) हिाउनहुोस।् 

 विाययाम सषकएकोले बगैंचामा झािपात तथा अनावश्यक छहािी हिाई १% को बोर्ड़ो तमश्रण फल तथा पातहरु तभज्नेगरि 
छनुयहोस।् 

 कफी नसयिीमा वषृि षवकासको अवस्था हेरि झोलमल ि शकु्ष्म िाद्यत्वको प्रयोग गनुयहोस।् 

तिकािी बाली 
 मध्यपहाडमा बािीमा लगाएको बीउ आलमुा ितगांग गनुयहोस।् 
 न्यूनतम तापक्रम घट्दै जान ेतथा तबहानीपि शीतको मात्रा बषृि भई आलबुालीमा पछौिे डढुवा िोग लाग्न सक्ने प्रबल 

सबभावना िहेको हनुाले आलबुालीको तनयतमत 
अनगुमन गनुयहोस।् पछौिे डढुवाको सांक्रमण 
भएमा आलबुालीको अनगुमन गदाय पातमा 
शचत्रमा देिाएजस्ता लक्षणहरु देिा पदयछन।् 
यस्तो षकतसमको पछौिे डढुवाको लक्षण 
देिापिेमा मेन्कोजेब ७५% डब्ल.ुपी. २ ग्राम 
प्रतततलिि पानीमा तमसाएि िािोसँग आलकुो 
बोि तभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।्  

 तिाईमा आल ुलगाउनका लातग भण्डािणबाि तनकातलएको िािोसँग िुसा उतिएका, िोग तथा कीिाको सांक्रमण नभएका 
तसफारिस गरिएका िमुल उपहाि, िमुल उज्वल, िमुल लक्ष्मी, िमुल िातो-२, कुषि तसन्दिुी, आइ.पी.वाइ.-८, डेशजिे, 
कातडयनल मध्ये उपलब्ध जातहरुको गणुस्तरिय बीउ आवश्यक मात्राको मलिाद (कबपोष्ट वा गोठेमल ७५० के.जी., 
तड.ए.पी. ७.३ के.जी., यरुिया १.५ के.जी., ि बयिेुि अफ पोिास ३.३ के.जी. प्रतत कठ्ठा) िािेि तयाि गरिएको जग्गामा 
मौसमको अवस्था हेरि लाईन देशि लाईनको दूिी ६० देशि ७५ से.तम. ि बीउ देशि बीउको दूिी २५ देशि ३० से.तम. 
कायम गरि िोप्नहुोस।्  

 बीउ आल ुसकभि तसांगो ि मझौला िालको प्रयोग गनुयहोस।् ति बीउ आल ुअ्यातधक ठुलो भइ नकािी नहनुे अवस्थामा 
मात्र िायन आल ुउ्पादनको लातग उपलब्ध िुसा (आिँा) को सांख्या हेरि कािेि िोप्नहुोस।् कािेि िोप्दा िोग कीिाको 
सांक्रमणका साथै मािोमा अ्यातधक शचस्यानको कािण कुषहने सबभावना भएकोले बीउ आल ुिोप्नभुन्दा १ हप्ता अगातड मात्र 
काट्नहुोस।् काषिसकेपतछ बेतभषष्टन २ ग्राम प्रतततलिि पानीको झोलमा ५ तमनेि डुबाएि बीउ आल ुउपचाि गरि घाम नपने 
ि िाििी वायसुांचाि हनुे उज्यालो कोठामा षफां जाएि िाख्नहुोस।्  

 तिाईमा तबयँाबाि बीउ वा िायन आल ुउ्पादनको लातग षि.षप.एस. का जातहरु- एच.षप.एस.II/67, एच.षप.एस.7/67, 
एच.षप.एस.I/13 लगाउनहुोस।्  

शचत्र: कफीको बेनायमा देशिएको पातको डढुवा 
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 प्याजको सेि उ्पादनको लातग नातसक ५३ वा नातसक िेड जातका बीउ ४ अांगलुको फिकमा १ इन्च जतत गषहिो लाइन 

कोिी ४५-५० ग्राम प्रतत तमििमा बाक्लो गरि छनुयहोस ्ि फुक्का मािो वा नरिवलको जिाले बनाईएको मधमुास (कोको 
षपि) ले हल्का छोप्नहुोस।्  

 िेड षक्रयोल जातको प्याजको बीउ नसयिीमा िािी छापो लगाउनहुोस।् साथै बीउ िािोसँग उमानयको लातग िोप्नअुशघ १२ 
घन्िा जतत पानीमा बीउ तभजाउनहुोस।् 

 आलवुालीलाई ििुकेीिाबाि जोगाउन िाििी पाकेको बबुुयिाउँदो गोबिमल वा 
कबपोस्िको ब्यबस्था गनुयहोस।् 

 षहउँदे तिकािीहरुको नसयिी ब्याड तयाि गदाय जग्गा िनजोत गरि १ भाग फमायतलन 
५० भाग पानीमा घोली जतमन तभज्नेगरि हालेि शचत्रमा देिाइए जस्तै प्लाशस्िकले ७ 
ददनसबम ढाषक मािो उल्िाई पल्िाई गनुयहोस।्  

 तिकािी बालीको ब्याड िाख्न ेजग्गाको मािोको उपचाि गनुयपिेमा बेतभष्टीन ६ ग्राम 
प्रतत तलिि पानीमा तमसाई बीउ िाख्न ु३-४ ददन अगाडी छकय नहुोस।् 

 मध्यपहाडी शजल्लाहरुमा पछौिे जात साथै बेँशी ि तिाईका के्षत्रमा िमुल ज्याप ुकाउलीको बीउ लगाउने समय भएकोले 
नसयिी िाख्दा १ षविा (१५-२० से.मी.) अग्लो व्याड बनाई ४ अगँलुको फिकमा लाइन कोिेि पातलो गरि बीउ िाशि 
हल्का मािोले पिेुपतछ छापो िाख्नहुोस।् बेनायलाई जोगाउन प्लाषष्टकको छापो िाख्नहुोस।् बेनाय उतिसकेपतछ ददनमा उघाने ि 
िाती छानो ओढाउनहुोस।्  

 तिकािी बालीको बेनाय साने समय भएको हुँदा काउली, िोकाउलीको लातग लाईन ि 
लाईन बीचको दूिी किीब ६० से.मी. ि बन्दाको लातग लाईन ि लाईन बीचको दूिी 
किीब ४० से.मी. हनु ेगरि िोप्नहुोस।् यसिी िोप्दा गोडमेलको समयमा झाि उिेल्न े
औजाि (Dry land weeder) प्रयोग गरि लागत तथा समयको बचत गनय सषकन्छ। 

 काउली समूहको तिकािी बालीहरुमा बन्दाको पतुली ि इट्टा बटेु्ट पतुली लाग्न सक्न े
भएकोले तनयतमत अनगुमन गरि उशचत व्यवस्थापनका षवतधहरु अपनाउनहुोस।् प्रकोप 
बढी भएमा शस्पनोस्याड ४५% एस.सी., ०.३ एम.एल. प्रतत तलििका दिले पानीमा 
तमसाई कीिा लागेको ठाँउमा तभज्नेगरि साँझपि छकय नहुोस।् 

 प्र्येक विय गाँठे िोग लाग्ने जग्गामा काउली समूहका बालीलाई यस िोगबाि जोगाउन बाली लगाउने समयदेशि नै उशचत 
व्यावस्थापनका षवतधहरु अपनाउनहुोस।्  

शचत्र: झाि उिेल्न ेऔजाि 

चित्र: काउली समूहमा लाग्ने  पुतलीको चिचिन्न अिस्था चित्र: काउली समूहमा लाग्ने इटबुटे्ट पुतली 
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 धान काषिसकेको जग्गामा मध्यपहाडमा बकुल्ला तसमी लगाउन शरुु गनुयहोस।् 
 बेनाय सािेको १५-२० ददन भएको तिकािी बालीहरुमा रिङ्ग बनाई १०-१५ ग्राम यरुिया प्रतत बोिको दिले िपडे्रस गनुयहोस।् 
 नसयिी ब्याडमा बेनाय उमाने समयमा फेद काट्ने कीिाको व्यवस्थापन गनय क्लोिपाईिीफस १६% ई.सी. (Chlorpyrifos 

16% EC) ०.५ एम.एल. प्रतत तलिि पानीको दिले ि बेनाय कुषहने िोगको व्यवस्थापन गनय काबेन्डाशजम (बेतभषष्टन) ५०% 
डब्ल.ुषप., १ ग्राम प्रतत तलिि पानीको दिले घोली स्प्रयेिबाि नसयिी ब्याड तभज्नेगरि छनुयहोस ्वा बेनाय सानुयअशघ १५-२० 
तमनेिसबम उक्त घोलमा जिा डुबाएि िोप्नहुोस।्  

 भण्िाको डाठँ तथा फलको गबािोको अनकूुल मौसम भएकोले तनयमीत अनगुमन गरि व्यवस्थापनको लातग पिजीबी कीिा 
ट्राइकोग्रामाको प्रयोग गनुयहोस।् गबािोको प्रकोप धेिै भएमा क्लोिनट्रातनतलप्रोल (Chlorantraniliprole 18.5 % SC) वा 
शस्पनोसाड (Spinosad 45% SC) १ एम.एल. प्रतत ३ तलिि पानीमा तमसाएि साँझपि छकय नहुोस।् 

 गोलभेँडामा पात िने्न कीिा (Tuta absoluta) को लातग तनयतमत अनगुमन गरि व्यवस्थापनका उशचत षवतधहरु 
अपनाउनहुोस।् 

 गोलभेँडामा पछौिे डढुवाको प्रकोप कम छ भन ेमेन्कोजेब ७५% डब्ल.ुषप. २.५ ग्राम प्रतत तलिि पानीमा घोलेि स्प्र ेगनुयहोस।् 
यदद डढुवाको प्रकोप बषढ नै छ भन ेषक्रलाशक्सल एम. जेड. ७२% डब्ल.ुषप. को धलुो २ ग्राम अथवा प्रोषपकोनाजोल १.५ 
एम. एल. प्रतत तलिि पानीमा घोलेि बोि तभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।् 

 गोलभेँडा तथा लहिे बालीमा भाइिस िोगको लक्षण देशिएमा िोगग्रस्त सबै बोिहरु उिेल्नहुोस ्ि यो प्रषक्रया एक हप्तापतछ 
पनु: दोहोयायउनहुोस।् झािपातको उशचत व्यवस्थापन गनुयहोस।् बोि 
छुनअुशघ साबनु पानीको झोलले हात धनुकुा साथै िेतीमा प्रयोग गरिने 
औजािहरु िािोसँग धनुहुोस।् िोगग्रस्त बोि छोएपतछ हात नधोई 
अन्य तनिोगी बोिहरु नछुनहुोस।् भाईिस िोग साने कीिाहरु जस्तै- 
लाही तथा सेतो शझगँाको व्यवस्थापनका लातग नीमजन्य षविादी ५ 
एम.एल. प्रतत तलिि पानीको दिले अथवा किन्ज आयल (Simpolo) 
२ एम.एल. प्रतत तलिि पानीको दिले तमसाई छकय नहुोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा एतसिामाइषप्रड २०% एस.षप. (इक्का, माशजक) 
१ ग्राम प्रतत तलिि पानीमा घोलेि पातको पछातडको भाग तभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।्  

अन्य 
 मौिी घािको तनयतमत तनरिक्षण गरि आधाि चाकाहरु साथै सपुि (तल्ला) थप्न े व्यवस्था गनुयहोस।् साथै घािको सांख्या 

बढाउन ुछ भन ेिानकुो उपयकु्त व्यवस्था गरि मौिी गोला षवभाजन गनुयहोस।् 
  

     लाही कीिा (एफीड)  
 तापक्रम कम हुदैँ जादाँ लाही कीिाको प्रकोप बढ्दै जाने हनुाले किेसाबािी ि कौसी िेती गदाय व्यावस्थापनका लातग एक 

भाग गाईको गहुँत ४ भाग पानीमा तमसाएि िातभरि िािी लाही लागेको ठाँउमा तभज्नेगरि भोलीपल्ि छकय नहुोस ्वा ििानीको 
धूलो लाही कीिा लागेको ठाँउमा तबहानीपि छकय नहुोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा डाइमेथोएि ३०% ई.सी., १.५ एम. एल. 
प्रतत तलििको दिले पानीमा तमसाई लाही लागेको ठाँउमा तभज्नेगरि छकय नहुोस।् 

 

  



10 
 

 
पशपुालन 

गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा 
 षहउँदको समयमा पशवुस्तलुाई हरियो घाँस ि पोिणत्वको कमी हनुे ि उ्पादन तथा उ्पादक्वमा पतन कमी आउन े

भएकोले उक्त समयमा उग्राउने पशहुरु जस्तै-गाई, भैँसी, भेडा बाख्राहरुलाई यरुिया तमशश्रत पिाल (४% यरुिया) वा यरुिया 
मोलासेस ब्लक िवुाउँदा पशकुो उ्पादनमा बदृि गनय सषकन्छ। ति साना बाच्छा-बाच्छी ि पाडा-पाडी (६ मषहनाभन्दा कम 
उमेिका) लाई यरुिया उपचाि गरिएको पिाल निवुाउनहुोस।्  

 बाषहिी तापक्रम घट्ने क्रममा िहेकोले गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, बांगिु, ििायो आददमा रुघािोकी लाग्ने, ज्विो आउन,े 
श्वासप्रश्वास सबवशन्ध अन्य िोग लाग्न ेहुँदा पशवुस्तकुो िोि-गोठ न्यानो िाख्नहुोस।् भियि जन्मेका ि साना बाच्छा-वाच्छी/पाठा-
पाठीमा तनमोतनया ि छेने समस्याका साथै कशक्सतडयोतससको समस्या देशिने हुदँा षवशेि ध्यान ददनहुोस।्  

 धान कािेपतछको ओतसलो िेतमा, शांिे कीिाको प्रकोप भएको ठाँउमा ि पानी जमेको वा तसमसाि के्षत्रमा पशवुस्तहुरु 
चिाउँदा नाबले/मािे िोग लाग्न सक्ने भएकोले यी ठाँउहरुमा पशवुस्त ुचिाउन नलैजानहुोस।्  

 बाख्रामा मोओला लागेमा ५ % पोभीडन आयोतडन वा १ % कपि सल्फेि वा २ % बोरिक 
एतसडको झोल वा १ % पोिासको घोलले मिु सफा गनुयहोस।् यी औिधीहरु उपलब्ध नभएमा 
तोिीको तेलमा बेसािको लेप बनाई घाउमा िािोसँग दतलददनहुोस।् मोओलाको भाइिस घाउ, 
चोिपिक लागेको वा कािेको ठाँउबाि मातनसमा सनय गई ्यस्तै प्रकािको घाउ िषििा 
आउन सक्न ेहनुाले ्यस्तो िोगी बाख्रालाई घाउ चोिपिक नलागेको मान्छे वा पन्जा लगाएि 
स्याहाि ससुाि गनुयहोस।् 

 यो समयमा दानामा प्रयोग हनुे मकै ि बदामको षपनामा अफ्लािशक्सन (Aflatoxin B1) को समस्या देशिन े हुँदा यी 
सामग्रीहरुमा ११% भन्दा कम जलाांश (moisture) हनुेगरि घाममा िािोसँग सकुाउनहुोस।् पशपुन्छीहरुका लातग घिमै 
दाना तयाि गदै हनुहुनु्छ भन ेतोषकएको मात्रामा िोशक्सन बाइण्डि अतनवायय प्रयोग गनुयहोस।् 
 

 नाबले / मािे िोग 
 पशहुरुमा नाबलेको पिशजवी देशिएमा तनबन अनसुािको उपचाि गनुयहोस।्  

 अशक्सक्लोजनाइड (Oxyclozanide) १० एम.जी. प्रतत के.जी. शािीरिक तौल अनसुाि एकपिक िान ददनहुोस।् 
१ ग्राम बोलस प्रतत १०० के.जी. शािीरिक तौल अनसुाि तथा झोल औिधी ३०० के.जी. शािीरिक तौल भएका 
पशलुाई ९० एम.एल. एकपिकमा िान ददनहुोस।् भेडा, बाख्रालाई २०० एम.जी. को एक ट्याब्लेि प्रतत १३ 
के.जी. शािीरिक तौल अनसुाि िान ददनहुोस।् यी औिधीहरु दहुनुा, ब्याउने सबै प्रकािका पशमुा ददन सषकन्छ।  

 ट्राइक्यालबेन्डाजोल (Tricalbendazole) १२ एम.जी. प्रतत के.जी. शािीरिक तौल अनसुाि िान ददँदा तनकै 
प्रभावकािी हनु्छ। ९०० एम.जी. को एक बोलस प्रतत ७५ के.जी. शािीरिक तौल अनसुाि िान ददनहुोस।् 
२५० एम.जी. को १ ट्याब्लेि १५ के.जी. शािीरिक तौल भएका भेडा,बाख्रालाई िान ददनहुोस।् यो औिधी 
दहुनुा, ब्याउने सबै प्रकािका पशहुरुमा ददन सषकन्छ।  

 तलभि िोतनक झोल वा पाउडि ठूलो पशलुाई ४०-६० ग्राम, सानो पशलुाई १५-२० ग्राम दैतनक ५-७ ददनसबम 
िान ददनहुोस।्   
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कुििुा, हासँ, बांगिु 
 तबस्तािै तापक्रम घट्दै जान ेभएकोले हकंुदो अवस्थामा िहेका लेयसय कुििुाहरुको िोिमा उपयकु्त तापक्रम तमलाउनहुोस।् 

यदद ितुडङ्ग चल्लाहरु िाख्न ेयोजना भए िोि तताउने उपकिणहरुको पतन बन्दोवस्त गनुयहोस।् ई. कोलाई जस्ता जीवाणहुरु 
पानीमा हनु ेभएकोले कुििुालाई पानी िवुाउँदा स्वच्छ ि सफा पानी िवुाउनहुोस।् 

 हाल तबतभन्न स्थानमा लेयसय तथा िोईलि कुििुाहरुमा ईन्फेक्सस ्कोिाईजा ि यो जस्तै लक्षण (नाकबाि 
सेतो, बाक्लो तसांगान फाल्ने, अनहुाि विपि सशुन्नने, आिँाको तल्लो भाग सशुन्नने ि पहेँलो शचज जबमा हनु,े 
आिँा बन्द हनुे) देिापिेको छ। यसको िोकथामको लातग फामयमा जैषवक सिुक्षाका उपायहरु कडारुपमा 
अपनाउनहुोस।् िोग देिापरिहालेमा दक्ष प्राषवतधकको सल्लाहमा अशक्सिेट्रासाइशक्लन, इरिथ्रोमाइतसन वा 
फ्लोिोशक्वनोलोन्स समूहका एशन्िबायोषिक औितधहरु प्रयोग गनुयहोस।् 

 शचसो बढेसँगै कुििुाका िोिहरुमा 
जैषवक सिुक्षाका उपायहरु कडाईका 
साथ लागू गनय षकसानहरुले हेलचेक्रयाई 
गने हुँदा, गबबिो, िानीिेत जस्ता 
षविाणजुन्य िोगहरुको प्रकोप देशिन 
सक्छ। तसथय जैषवक सिुक्षामा कुनै पतन 
कतम हनु नददनहुोस।् िोगहरु लाग्न 
नददन पश ु शचषक्सकको सल्लाहमा 
तनयतमत िोपहरुको प्रयोग गनुयहोस।् 
सबभव भएसबम तीन हप्ता सबमका सबै 
िोपहरु पानीबाि नभई नाक वा 
आिँाबाि ददनहुोस।् 

म्स्यपालन 
 इ.य.ुएस. (Epizootic Ulcerative Syndrome) सांक्रतमत माछाको शिीिमा स-साना िाता धब्बाहरु देशिन्छ ि अ्यातधक 

सांक्रमण भएको माछाको शिीिमा गषहिो घाउ हनु्छ। यस्तो लक्षण देशिएमा सांक्रतमत पोििीमा तसफालेशक्सन (Cephalexin) 
८० एम.जी. प्रतत के.जी. माछालाई १५ ददनसबम दानामा तमसाई िवुाउनहुोस ्साथै कोसोतलन षि.एच. (Kohrsolin TH) 
ले दईु साताको अन्तिालमा ९०० एम.एल. प्रतत हेक्िि जलाशयका दिले कशबतमा एक तमिि पानी गषहिाई कायम गरि 
पोििीको उपचाि गनुयहोस।्  

 पांगास जातको माछाले शचसो सहन नसक्ने हुँदा तबक्री योग्य साईजको माछालाई अलग्गै छुट्टाई अन्य माछालाई करिब २-
२.५ तमिि गषहिो पोििीमा स्िषकां ग गनयका लातग आवश्यक तयािी गनुयहोस।् 

 आगामी साता वातावािणीय तापक्रम बदलाबबाि माछालाई हनुसक्ने तनाव (Stress) कम गनय प्रतत हेक्िि जलाशयमा 
तबहान ४-६ बजेसबम ०.७५ के.तभ.ए. क्षमताको वाययुन्त्र (Aerator) को प्रयोग गनुयहोस ्साथै दैतनक ददने दानामा ददन 
तबिाई तभिामीन सी ०.५ ग्राम प्रतत के.जी. दिले थप गरि ददनहुोस।् 

 न्यानो पानीमा हकुय ने माछाले पानीको तापक्रम २० तडग्री सेशल्सयस भन्दा कम भएपतछ दाना कम िान्छ ि १४-१५ तडग्री 
भन्दा कम भएपतछ निान सक्छ। शचसो पानीमा पातलने ट्राउि माछाले २२-२३ तडग्री भन्दा बढी ि ८-९ तडग्री भन्दा कम 
भए िाििी दाना िादैँन। ्यसैले पोििीको पानीको तापक्रम ि ददएको दाना िाए-निाएको अनगुमनका आधािमा थप दाना 
ददनहुोस।् दाना िाएको छैन भने केही ददन दाना िोक्नहुोस, नत्र दाना िेि जान्छ। 

शचत्रः िानीिेत िोग लागेको बेलामा कुििुाको जातेँ वा घट्टको अशघल्लो भागमा देशिएका घाउ (बायँाबाि नां २, ३ ि ४ मा) 



12 
 

 

घासेँबाली 
 उच्च पहाडी ि षहमाली भेगमा क्लोभि, िाईग्रास, कोथे लगाउनहुोस।्  
 मध्यपहाड ि तिाईमा षहउँदे घाँसहरु- बतसयम (मेस्कावी, बिदान, तगजी, तब.एल २२, य.ुपी.वी. १०३ आदद जातहरु), जै, 

भेच, केिाउ, षियोसेन्िी (मकै चिी), बाजिा आदद लगाउनहुोस।् जै घाँसको हकमा ४ के.जी. बीउ प्रतत कठ्ठाको दिले 
उपलब्ध भएसबम अमतृधािा नभएमा नेत्र, कामधेन,ु गणेश, पावयती आदद जातको जै घाँससँग केिाउ अथवा भेच ०.५-१ 
के.जी. प्रतत कठ्ठाको दिले तमसाएि छनुयहोस।् बतसयम घाँसको हकमा १ के.जी. बीउ प्रतत कट्ठाको दिले िाइजोतबयमले 
उपचाि गरि प्रयाप्त तसँचाई उपलब्ध भएको जग्गामा मात्र लगाउनहुोस।् धेिै सखु्िा अथवा तसचँाई उपलब्ध नभएको जग्गामा 
जै घाँससँग केिाउको सट्टा भेच घाँसको बीउ एकनासले तमसाएि (जै बीउ ६०% ि दलहन/भेच ४०%) लगाउनहुोस।्  

 षहउँदे घाँस लगाउने जग्गा तयािीको बेला ५०० के.जी कबपोष्ट, ६.५ के.जी. तड.ए.पी. ि २.१ के.जी. बयूिेि अफ पोिास 
प्रतत िोपनी ि ३५० के.जी कबपोष्ट, ४.३ के.जी. तड.ए.पी. ि १.४ के.जी. बयूिेि अफ पोिास प्रतत कठ्ठाका दिले मािोमा 
िाििी तमलाउनहुोस।् 

 
 
 
 
 
 
 

 

कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन तयािी गने षवशेिज्ञ समूह 
क्र.सां नाम थि काययक्षते्र कायायलय इ-मेल सबपकय  फोन 
१ षिका िाम चापागाँई वागवानी िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि chapagaintika@gmail.com ९८५११३३६१२ 
२ मनोज कुमाि ठाकुि कृषि सञ्चाि िाषिय कृषि प्रषवतध सूचना केन्र, िमुलिाि thakur27819@gmail.com ९८५१२१६२९६ 
३ सञ्जय षवष्ट कीि तबज्ञान िाषिय कीि षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि sanjayabista@gmail.com ९८५११९१३९० 
४ नषवन गोपाल प्रधान वागवानी िाषिय वागवानी अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि navin.pradhan@gmail.com ९८५११००८२० 
५ डा. इशन्दिा कँडेल कृषि-मौसम जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग, बबिमहल, काठमाडौ kadelindira@gmail.com ९८४१७३५५६० 
६ िाजेन्र कुमाि भट्टिाई बाली तबज्ञान िाषिय बाली षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि rkbhattarai@gmail.com ९८४३४७२२७० 
७ चेतना मानन्धि बाली िोग िाषिय बाली िोग तबज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि chetana.manandhar@gmail.com ९८४१६२४१८१ 
८ डा. अतमत प्रसाद तततमशल्सना बाली षवज्ञान िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि timilsinaamit87@gmail.com ९८५५०४७७३३ 
९ डा. नािायण पौडेल पश ुस्वास्थय िाषिय पश ुस्वास्थय अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि narayan.paudyal@narc.gov.np ९८६३३३५०४६ 
१० नतबन िावल मािो षवज्ञान िाषिय मािो षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि nabin_rawal@yahoo.com ९८५७०६५०२१ 
११ प्रमे ततमलतसना म्स्य षवज्ञान िाषिय म्स्य अनसुन्धान केन्र, गोदाविी p.timalsina01@gmail.com ९८६९५७९१६७ 
१२ षवष्ण ुप्रसाद तगिी वागवानी िाषिय फलफूल षवकास केन्र, कीततयपिु ncfd.gov.np@gmail.com ९८४१४३४२८० 
१३ डा. रुपा वास्तोला पश ुआहािा िाषिय पश ुआहािा अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि bastola_rupa@yahoo.com ९८४१३१९८३९ 
१४ डा. षविेन्र बहादिु िाना आलबुाली िाषिय आलबुाली अनसुन्धान काययक्रम, िमुलिाि biru.deep25@gmail.com ९८५१२५५३१५ 
१५ मशुक्त नाथ झा कृषि इशन्जतनयरिङ्ग िाषिय कृषि ईशन्जतनयरिङ्ग अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि muktinath2043@gmail.com ९८६३३८२२५४ 
१६ िामेश्वि रिमाल कृषि मौसम िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि rameshwarrimal@gmail.com ९८५१०४४१३० 
१७ गांगा नगिकोिी मौसम पूवायनमुान मौसम पूवायनमुान महाशािा, गौचि, तत्र. अ. तब. info@mfd.gov.np ०१-४११३१९१ 
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 अनसूुची -१: नपेालको मौसम पूवायनमुानमा प्रयोग हनु ेशब्दावतल 

Terms used in Weather Forecasting in Nepal  

 बादलको अवस्था 
(Cloud condition) 

सफा (Fair) No cloud in the sky 

 मखु्यतया सफा (Mainly fair) 1/8 to 2/8 (25%) sky covered by cloud 

 आांशशक बदतल (Partly cloudy) 3/8 (26%) to 4/8 (50%) sky covered by cloud 

 साधािणतया बदतल (Generally cloudy) 5/8 (51%) to 6/8 (75%) sky covered by cloud 

 अतधकाांश बदतल (Mostly cloudy) 6/8 (76%) to 7/8 (88%) sky covered by cloud 

 पूणय बदतल (Cloudy) 8/8 (100%) or all sky covered by cloud 

 विायको प्रकृतत 
(Nature of Rain) 

Temporary or Brief (क्षशणक बिाय) Weather phenomena occur for short span of time usually less than two 

hour 

 Continuous (लगातािको बिाय) Weather phenomena occurring regularly and more often throughout 

the time duration 

 Intermittent (िोषकदै हनुे विाय) Rain occurring and reoccurring at certain intervals 

 Widespread (व्यापक बिाय) Weather phenomena extensively throughout an area during specified 

time duration 

 बिायको सांभाव्यता ि 
यसको क्षते्र 
(Rainfall 

probability in 

percentage and its 

coverage) 

<10% None used Isolated at one or two places (एक-दईु स्थानमा) 

 10-30% Slight Chance Widely Scattered at a few places (थोिै स्थानमा) 

 30-50% Chance/possible Scattered at a some places (केषह स्थानमा) 

 50-80% Likely Fairly widespread at many places (धेिै स्थानमा) 

 >80% More likely Widespread at most places (अतधकाांश स्थानमा) 

 

सांभाषवत विायको मात्रा (%) = आांकलन X क्षेत्र, जहाँ आांकलन भन्नाले कुनै स्थानमा विाय हनु सक्ने सांभावना (%) जनाउँदछ भने क्षेत्र भन्नाले 
तोषकएको स्थानको विाय हनु सक्ने सांभाषवत भ-ूभाग (%) जनाउँदछ। उदाहिणका लातग कुनै स्थानको ८०% क्षेत्रमा ५०% विायको आांकलन गिेको 
अवस्थामा सो स्थानको सांभाषवत विायको मात्रा (%) = ०.५ X०.८ = ४०% हनु आउँछ। 

 विायको मात्रा  
(Rainfall amount 

based on total 

accumulated 

rainfall during 24 

hrs) 

Light rain (हल्का विाय) less than 10 mm 

 Moderate rain (मध्यम विाय) 10 mm or more but less than 50 mm 

 Heavy rain (भािी विाय) 50 mm or more but less than 100 mm 

 Very heavy rain (धेिै भािी विाय) 100 mm or more but less than 200 mm 

 Extremely heavy rain (अतत भािी विाय) 200 mm or more 

 समयतसमा  
(Time Period) 

Today (आज) 6 AM to 6 PM 

 Morning (तबहान) 6 AM to Noon 

 Afternoon (अपिान्ह) Noon to 6 PM 

 Late afternoon (अपिान्हको उििाधय) 3 PM to 6 PM 

 Evening (साँझ) 6 PM to 9 PM 

 Night (िाती) 6 PM to 6 AM (Next day) 

 श्रोत: मौसम पूवायनमुान महाशािा, जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग 
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अनसूुची-२: शजिो षिलेज प्रषवतधबाि गहुँ िेती 
िेतको धान कािेि उठाई सकेपतछ िनजोत नगरि शजिो षिल तसड तड्रल मेतसनको सहायताले गहुँ छने प्रषवतध लाई शनु्य जोताई प्रषवतध 
(Zero Tillage Technology) भतनन्छ। 
शजिो षिल तसड तड्रल मेतसनबाि गहुँ छदाय िेतमा प्रशस्त शचस्यान 
हनुपुदयछ, यदद शचस्यान छैन वा कम छ भने हल्का तसँचाई गरि 
िेतमा उपयकु्त शचस्यान ल्याउन सषकन्छ। टे्रक्िि चलाउदा 
नशचशप्लने भए वा टे्रक्ििको चक्का नधतसने भएमा बढी शचस्यान भएको 
िेतमा पतन गहुँ लगाउन सषकन्छ। जमीन सबम पिेको हनुपुदयछ। 
िेतमा बढी झािपात भएमा बीउ छनुयभन्दा कशबतमा ३ हप्ता अगावै 
ग्लाईफोसेि 41% SL षविादी ५ एम.एल. प्रतत तलिि पानीका 
दिले २० तलिि घोल प्रतत कट्ठाको दिले छनुयहोस।्   

 

सामान्यतया काततयक १५ गते देशि मांतसि १५ गतेसबम गहुँ छदाय 
िािो उ्पादन तलन सषकन्छ। सामान्यतया तिाई क्षेत्रका लातग 
तसफारिस गरिएका गहुँका कुनै पतन जात लगाउन सषकन्छ, ति 
गौतम, भकुृिी, एन. एल. 971, आदद्य, ततलोिमा, षवजय जातले 
िािो उ्पादन ददएको पाईन्छ। िािो उमािशशक्त भएको बीउ ४ के.जी. प्रतत कट्ठाका दिले छिे पगु्छ। मािोमा शचस्यान बढी भएमा 
करिब १ इन्च गषहिाईमा छनुयपदयछ। कम शचस्यान भएमा २-३ इन्च सबम गषहिाईमा छनय सषकन्छ। सामान्यतया ३.६ के.जी. डी.ए.पी., 
२.२ के.जी. यरुिया ि २.८ के.जी. बयिेुि अफ पोिास प्रतत कठ्ठाका दिले मािोमा तमलाउनहुोस।् 
 
शनु्य जोताई प्रषवतध (Zero Tillage Technology) बाि हनु ेफाईदा: 

 प्राकृततक श्रोत सांसाधन तथा स्रोतहरुको सांिक्षण हनु्छ। 
 बढी शचसो भएका कािणले षहउँदमा बाँझो िहने िेतमा गहुँ लगाउन सषकन्छ। 
 पिबपिागत तरिका भन्दा १५-२५% बढी उ्पादन हनु्छ। 
 बीउ ि मल लहिैमा िसाल्न सषकने ि तसँचाईको लातग कम पानी लाग्छ। 
 शचसो जग्गामा जोतेि गहुँ लगाउदा षढलो हनुे ि िचय बढी लाग्ने हनु्छ ति शजिो षिलेज प्रषवतध बाि यस्ता जग्गामा गहुँ लगाउँदा 

समय मै ि कम िचयमा गहुँ लगाउन सषकन्छ। 
 ३-४ तलिि तडजल मा प्रतत घण्िा १०-१२ कट्ठामा गहुँ छनय सषकन्छ। 
 धानको ठुिोले असि नपाने तथा बीउ ि मल एकनासको गषहिाईमा िसाल्न सषकने भएकोले जतमयनेसांन िािो हनु्छ। 
 यो प्रषवतध बाि गहुँ लगाउदा मलजलको समशुचत उपयोग भई उ्पादन क्षमता बढ्न जान्छ। 
 िनजोत गने पैसाको बचत हनुे हनुाले िदु नाफा बढी हनु्छ। 
 मािोको गणु नतबतग्रने ि लगाएको बालीमा झािपातको समस्या कम हनु्छ।  
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अनसूुची-३: षविादीको प्रयोग गदाय ध्यान ददनपुने मखु्य कुिाहरु 
  सकेसबम हरियो (  ) ि नीलो (  ) लेबल भएको षविादी प्रयोग गनुयहोस।् 
 षविादीको डब्बामा उ्पादन ि एक्सपाइिी तमतत हेनुयहोस।्  
 सिुशक्षत ठाउँमा षविादी िाख्नहुोस।्  
 तसफारिस गरिए अनसुािको मात्रा प्रयोग गनुयहोस।्  
 षविादी छकय न ेवेलामा मिुमा मास्क, हातमा पञ्जा, िटु्टामा जिुा ि शिीिको नाङ्गो भागमा 

कपडाले छोप्नहुोस।्  
 सकभि कडा घाम लागेको, धेिै हावा लागेको, पानी परििहेको बेला षविादी नछनुयहोस।्  
 कुनै पतन षविादी छदाय जनु ददशाबाि हावा आएको छ ्यही ददशातति फकेि कषहल्यै छनुयहुँदैन अथायत ्जनु ददशाबाि हावा  

वहेको छ सोही ददशातफय  फकेि षविादी छने गनुयहोस।्  
 कुनै पतन षविादी छदाय षविादी छदै अशघ बढ्न ुहुँदैन अथायत पतछ सदै आउन ुपदयछ जसले गदाय षविादी छरि सकेको 

ठाँउमा चलाउन नपिोस।् 
 कुनै पतन षविादी छरििहँदा तबचैमा नोजल बन्द भयो भन ेमिुले फुकेि वा दाँतले िोल्ने गनुयहदैुन। 
 कुनै पतन षविादीको प्रयोग गिे पतछ सकेसबम पिैु शरिि नहुाउन ुपदयछ ि हात िटु्टा नधोई कुनै िानेकुिा िान हुदैँन।  
 षविादी प्रयोग गरिसकेपतछ िाली बट्टा वा तससी बिुलेि िाल्डोमा पनु ुयपदयछ ि प्रयोग गिेका उपकिणहरु धोएि िाख्नहुोस।्  
 षविादी छकय दा िाउको दखु्न ेवा वाक वाक लाग्ने जस्तो हनु थाल्यो भने तरुुन्त काम छोडेि िलु्ला हावामा केहीबेि 

बस्नहुोस।् यदद षवि लागेको शांका लागेमा नशजकको अस्पताल वा स्वास्थय केन्रमा जचाउनहुोस।्  
 षविादीको षकतसम हेिेि षविादी छिेको िेत जग्गा बाि ३ देशि १५ ददनसबम कुनै पतन िानयोग्य बालीहरु उपभोग गनय 

हुँदैन साथै गाईवस्त,ु कुििुा आदद लाई पतन िवुाउन हदैुन। 
 षविादी प्रयोग गने उपकिणहरु (स्प्रयेि) लाई प्रयोग गरिसकेपतछ िािोसँग पिाली भण्डािमा िाख्नहुोस।्  


