
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 सरुुमा प्रदेश नां-१, बागमती प्रदेश ि गण्डकी प्रदेशका पहाडी भ-ूभागमा छििपिु विायको सांभावना ि बाकँी स्थानहरुमा आांशशक 

बदली देशि सामान्यतया सफा मौसम िहनेि। 
 साताको मध्यमा सदूुि-पशिम, कणायली, लशुबबनी ि गण्डकी प्रदेशमा आांशशक देशि सामान्य बदली ि अन्य ठाउँमा आांशशक बदली िहने 

साथै साताको अन्तमा देशको अछधकाांश भ-ूभागमा आांशशक देशि सामान्य बदली िहनेि। 
 साताको मध्य ि अन्तमा सदूुि-पशिम, कणायली, गण्डकी ि बाग्मती प्रदेशका उच्च षहमाली भ-ूभागमा षहमपात ि पहाडी भ-ूभागमा 

हल्का विायको सांभावना िहेको ि। 
 देशका अछधकाांश भ–ूभागमा अछधकतम ि न्यूनतम तापक्रममा हल्का छगिावि आउनेि। 

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

िायन धानबाि अलग्गै भण्डािण गनुयहोस।्  
 मध्यपहाडको लाछग छसफारिस गरिएका गहुँका जातहरु- पासाङ्लल्हाम,ु डब्ल.ुके.१२०४, गौिा, धौलाछगिी, डाँफे, स्वगयद्वािी, मनुाल, च्याििुा 

मध्ये उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउको समयमा नै व्यवस्था गरि ६.० के.जी. प्रछत िोपनीका दिले उपचाि गरिएको बीउ िनुयहोस।् 
 कबबाइन हाभेष्टिले धान काट्दा िेतमा िोडेको पिाल िेतमा नजलाउनहुोस।् बेलि मेछसनको प्रयोग अथवा अन्य षवछधहरु बाि पिाल 

जबमा गनुयहोस।् साथै गहुँ िदाय िबो छसडि प्रयोग गरि लागत िचय घिाउनहुोस।् 
 फौजी कीिा (िातीको समयमा बालीमा नोक्सानी गने ि ददउँसो लकेुि बस्ने) ले क्षती प-ुयाएको धान िेतहरुमा गहुँ लगाइने भएमा 

साबधानी अपनाउनहुोस।् षवशेि गरि पिाल ओछ्याइएको ि शजिो-षिलेज प्रषवछध अपनाइने िेतमा गहुँ लगाउँदा फौजी कीिाले नोक्सानी 
प-ुयाउने सांभावना ज्यादा हनुे भएकोले छनयछमत अनगुमन गनुयहोस।् 

 आलमुा पिौिे डढुवा िोग देिापिेमा मेन्कोजेब ७५% डब्ल.ुपी. २ ग्राम प्रछतछलिि पानीमा छमसाएि िाम्रोसँग आलकुो बोि छभज्नेगरि स्प्र े
गनुयहोस।्  

 तिाई तथा छभत्री मधेशको लाछग छसफारिस मसुिुोका जात छसन्दिु, छसछम्रक, शशशशि, छसमल, शशिि, शशतल, िजिुा १, िजिुा मसुिुो २, 
िजिुा मसुिुो ३, िजिुा मसुिुो ४ मध्ये उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउ १.३ के.जी. प्रछत कठ्ठा बीउको दिले हािदेशि हािको दूिी २५ 
सेशन्िमीििमा लगाउनहोुस।्  

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

 उच्च षहमाली िकय बाि बेँसी झारिएका ि घबुती प्रणालीमा पाछलएका चौँिी, भेँडा तथा बाख्रामा िोिेत ि षप.षप.आि. षवरुद्द िोप लगाउनहुोस।् 
साथै नाबले/मािे षवरुद्दको औिधी िवुाउनहुोस।् 

 ढुसी लागेको पिालमा हनुे माइकोिशक्सन (ढुसी) को कािणले षवशेि गरि गाई ि भैँसीमा डेगनाला िोग देिा पनय सक्न ेभएकोले पिाल 
िवुाउँदा िाम्रिी सकुाएि ओभानो पािेि िवुाउनहुोस।्  

 न्यानो पानीमा हकुय ने मािाले २० छडग्री सेशल्सयस ि शचसो पानीमा पाछलने ट्राउि मािाले ८-९ छडग्री सेशल्सयस भन्दा कम पानीको 
तापक्रम हुँदा िाम्रिी दाना निाने भएकोले पोििीको पानीको तापक्रम ि दाना िाए-निाएको अनगुमनका आधािमा थप दानाको व्यवस्था 
गनुयहोस।्  

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

 कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन नपेाल िेछलछभजनको NTV NEWS Channel बाि प्रत्येक शछनबाि बेलकुा ८ बजेको समाचाि पछि प्रसािण 
हनुे गदयि। यसको पनु: प्रसािण आईतबाि छबहान ७ बजेको समाचािपछि पछन हेनय सषकन्ि।  

विय-६, अांक-३२     अवछध: ५-११ मांछसि, २०७७    ५ मांछसि, २०७७ 
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गत हप्ता (२८ काशिक - ४ मांछसि, २०७७) को मौसमी अवस्था 

नक्साको पषृ्ठभछूममा देिाईएको िांगले साप्ताषहक कुल विाय 
जनाउँि। छत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन 
गरिएको विायलाई साप्ताषहक सिदि विायसँगको तलुनात्मक 
तथयाांकमा देिाउँि। 
 
नोट:  कूल 71 विा मौसम केन्रहरुबाि प्राप्त बिायको तथयाांक 
अनसुाि गत साता देशभि साप्ताषहक सिदि भन्दा कम विाय मापन 
भएको ि। यद्यषप कणायली प्रदेशको हबुला, जबुला, दैलेि, सिेुत ि 
लशुबबनी प्रदेशको बाकेँ शजल्लामा साप्ताषहक सिदि भन्दा बढी विाय 
मापन भएको ि। 

नक्साको पषृ्ठभछूममा देिाईएको िांगले साप्ताषहक औसत 
अछधकतम तापक्रम (छड.से.) जनाउँि। छत्रभजुाकाि तथा 
गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको तापक्रमलाई 
साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा देिाउँि। 
 
नोि: कूल ७७ विा मौमस केन्रहरुबाि प्राप्त तापक्रमको तथयाांक 
अनसुाि गत साता देशको अछधकाांश स्थानहरुमा साप्ताषहक 
अछधकतम तापक्रम साप्ताषहक सिदि तापक्रम भन्दा बषढ मापन 
गरिएको ि। यद्यषप कणायली प्रदेशको रुकुम पशिम; लशुबबनी 
प्रदेशको कषपलवस्त;ु ि बाग्मती प्रदेशको काठमान्डौँ ि काभ्र े
शजल्लामा अछधकतम तापक्रम सिदि भन्दा कम मापन गरिएको 
ि। 

नक्साको पषृ्ठभछूममा देिाईएको िांगले साप्ताषहक औसत 
न्यूनतम तापक्रम (छड.से.) जनाउँि। छत्रभजुाकाि तथा 
गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको तापक्रमलाई 
साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा देिाउँि। 
 
नोि: कूल ७७ विा मौमस केन्रहरुबाि प्राप्त तापक्रमको तथयाांक 
अनसुाि गत साता देशको अछधकाांश स्थानहरुमा साप्ताषहक न्यूनतम 
तापक्रम साप्ताषहक सिदि तापक्रम भन्दा कम मापन गरिएको ि। 
यद्यषप सदूुि-पशिम प्रदेशको दाच ुयला, कैलाली; कणायली प्रदेशको 
जबुला, सल्यान; लशुबबनी प्रदेशको अघायिाँची; बाग्मती प्रदेशको 
दोलिा; प्रदेश नां-२ को सप्तिी; ि प्रदेश नां-१ को इलाम शजल्लामा 
न्यूनतम तापक्रम साप्ताषहक सिदि तापक्रम भन्दा बषढ मापन 
गरिएको ि। 

नोिः (क) सिदि विाय भन्नाले सन ्१९८१ देशि २०१० सबमको सबबशन्धत हप्ताको औसतमा १० प्रछतशत भन्दा कम देशि १० प्रछतशत भन्दा बषढको 
विायलाई जनाउँि।  
(ि) सिदि अछधकतम/न्यूनतम तापक्रम भन्नाले सन ्१९८१ देशि २०१० सबमको सबबशन्धत हप्ताको औसतमा ०.२ छड.से. भन्दा कम देशि ०.२                                  
छड.से. भन्दा बषढको तापक्रमलाई जनाउँि।  
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आगामी साता (५-११ मांछसि, २०७७) को मौसमी परिदृष्य 
प्रदेश भौगोछलक 

क्षते्र 

विाय / 
षहमपात 

अछधकतम 
तापक्रम 

न्यूनतम 
तापक्रम 

बदली हनु े
अवस्था 
(सफा, आांशशक, 

सामान्य, पूणय) 

महत्वपूणय मौसम 

(मेघगजयन, अछसना,
 कुषहिो) 

कैषफयत 

(मौसम प्रणाली) 

प्रदेश नां १ 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

विाय/ हल्का षह
मपात 

हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली  

  साताभरि नै आांशशक देशि सामान्य बदली  सषहत छििपिु विाय 
वा हल्का षहमपातको सांभावना िहने। 

पहाड 

 

हल्का विाय हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली  

  साताभरि नै आांशशक देशि सामान्य बदली  सषहत साताको 
शरुूमा छििपिु/हल्का विायको सांभावना िहने। 

तिाई िैन हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली  

  साताभरि नै आांशशक देशि सामान्य बदलीको सांभावना िहने। 

प्रदेश नां २ 

 

तिाई 

 

िैन हल्का घट्न े हल्का घट्न े साताभि 
सामान्यतया 
सफा देशि 
आांशशक बदली  

  उल्लेिछनय मौसमी प्रणाली िैन। 

बागमती 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
विाय/षहमपात 

हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

  साताभरि नै आांशशक देशि सामान्य बदली  सषहत साताको 
मध्यमा छििपिु विाय वा हल्का षहमपातको सांभावना िहने। 

पहाड 

 

हल्का विाय हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

  साताका अछधकाांश ददनहरूमा आांशशक देशि सामान्य बदली 
िहने। साताको शरुू ि मध्यमा हल्का विाय हनु सक्ने। 

तिाई िैन  उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

आांशशक बदली   साताका अछधकाांश ददनहरूमा आांशशक बदली िहने। 

गण्डकी 
प्रदेश 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का 
विाय/षहमपात 

हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

  साताका अछधकाांश ददनहरूमा आांशशक देशि सामान्य बदली 
िहने। साताको शरुु ि मध्यमा हल्का षहमपात हनु सक्ने। 

पहाड हल्का विाय हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

  साताका अछधकाांश ददनहरूमा आांशशक देशि सामान्य बदली 
िहने। साताको शरुु ि मध्यमा हल्का विाय हनु सक्ने। 

तिाई िैन हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक बदली   साताभि सामान्यतया सफा देशि आांशशक बदली िहने। 

लशुबबनी 
प्रदेश 

 

पहाड हल्का विाय हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

  साताको सरुुमा सामान्यतया सफा िहन।े साताको मध्य ि 
अन्तमा आांशशक देशि सामान्य बदली िहने।  

तिाई िैन  हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

  साताको सरुुमा सामान्यतया सफा िहन।े साताको मध्य ि 
अन्तमा आांशशक देशि सामान्य  बदली िहने।  

कणायली 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का देशि 
मध्यम 
विाय/षहमपात  

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

  साताको सरुुमा सामान्यतया सफा िहन।े साताको मध्य ि 
अन्तमा आांशशक देशि सामान्य बदली िहने। साताको मध्य ि 
अन्तमा विाय वा षहमपातको सांभावना िहने। 

पहाड हल्का विाय  उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

  साताको सरुुमा सामान्यतया सफा िहन।े साताको मध्य ि 
अन्तमा आांशशक देशि सामान्य बदली िहने।  साताको मध्य ि 
अन्तमा विायको सांभावना िहने। 

सदूुि पशिम 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का देशि 
मध्यम 
षहमपात/  विाय  

हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

  साताको सरुुमा सामान्यतया सफा िहन।े साताको मध्य ि 
अन्तमा आांशशक देशि सामान्य बदली िहने। साताको मध्य ि 
अन्तमा विाय वा षहमपातको   सांभावना िहने। 

पहाड हल्का विाय    हल्का घट्न े हल्का घट्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 
 

  साताको सरुुमा सामान्यतया सफा िहन।े साताको मध्य ि 
अन्तमा आांशशक देशि सामान्य  बदली िहने। साताको मध्य 
ि अन्तमा विायको सांभावना िहने। 

तिाई 

 

िैन  उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

आांशशक देशि 
सामान्य बदली 
 

  साताको सरुुमा सामान्यतया सफा िहन।े साताको मध्य ि 
अन्तमा आांशशक देशि सामान्य बदली िहने। साताको मध्य ि 
अन्तमा विायको सांभावना िहने। 

नोि: साताको शरुुले शकु्रबाि ि शछनबाि, साताको मध्यले आइतबाि, सोमबाि ि मांगलबाि तथा साताको अन्त्यले बधुबाि ि छबहीबािलाई जनाउँि।  

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

िाद्यान्नबाली 
 धानको बीउ िनोिको लाछग एकनासले पाकेका, िोग नलागेका पषु्ट बाला सांकलन गिेि चिुानी गरि िाम्रोसँग घाममा सकुाएि 

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

गहु ँ
 मध्यपहाडको लाछग छसफारिस गरिएका गहुँका जातहरु- पासाङ्लल्हाम,ु डब्ल.ुके.१२०४, गौिा, धौलाछगिी, डाँफे, स्वगयद्वािी, 

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

 तिाई तथा छभत्री मधेशको लाछग छसफारिस गरिएका गहुकँा जातहरु- छब.एल ४३४१, िजिुा ड्युिम १, िजिुा ड्युिम २, 
बाणगांगा, छतलोतमा, छबजय, एन.एल ९७१,आददत्य, गौतम, बी.एल. १४७३, काशन्त, िोषहणी, भकुृिी, नेपाल २९७ मध्ये 
उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउको समयमा नै व्यवस्था गरि ४.० के.जी. प्रछत कठ्ठा बीउको दिले उपचाि गरिएको बीउ  
िनुयहोस।् 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 प्रछत कठ्ठाका दिले मािोमा िाम्ररि छमलाउनहुोस।् 

 गहुँवालीमा छसन्दिेु िोगको प्रकोप कम गनय तिाईमा मांछसि १ देशि २५ गते (छडसेबबि १०) छभत्र गहुँ िरिसक्नहुोस।् गहुँका 
उन्नत जातहरु- बाणगांगा, छब.एल. ४३४१, एन.एल. ९७१, आददत्य जातका बीउ उपचाि गिेि मात्र िनुयहोस।् 

 कबबाइन हाभेष्टिले धान काट्दा िेतमा िोडेको पिाल िेतमा नजलाउनहुोस।् बेलि मेछसनको प्रयोग अथवा अन्य षवछधहरु 
बाि पिाल जबमा गनुयहोस।् साथै गहुँ िदाय िबो छसडि प्रयोग गरि लागत िचय घिाउनहुोस।् 

 शजिो षिलेज प्रषवछधबाि गहुँ िेती गदाय पिबपिागत तरिका भन्दा १५-२५% बढी उत्पादन छलन सषकन ेभएकोले यो प्रषवछधबाि 
गहुँ िेती गनुय उपयकु्त हनु्ि। ति यो प्रषवछधबािे अनसूुची-२ मा षवस्ततृमा ददइएको ि। 

 फौजी कीिा (िातीको समयमा बालीमा नोक्सानी गने ि ददउँसो लकेुि बस्ने) ले क्षती प-ुयाएको धान िेतहरुमा गहुँ लगाइन े
भएमा साबधानी अपनाउनहुोस।् षवशेि गरि पिाल ओछ्याइएको ि शजिो-षिलेज प्रषवछध अपनाइन ेिेतमा गहु ँलगाउँदा फौजी 
कीिाले नोक्सानी प-ुयाउने सांभावना ज्यादा हनु ेभएकोले छनयछमत अनगुमन गनुयहोस।्  
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शचत्र: फौजी कीिाको वयस्क पतुली शचत्र: फौजी कीिाको पतुलीको लाभाय 

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

िपडे्रस गनुयहोस।् 
 तिाई ि छभत्री मधेशको लाछग षवकास, प्रगछत, उन्नछत, षप्रती, मोिङ् तोिी-२, सिेुत स्थाछनय तोिी -३ तथा नवलपिु स्थाछनय-

४ मध्ये उपलब्ध जात ०.५ के.जी. प्रछत िोपनी वा ०.३४ के.जी. प्रछत क्ा बीउका दिले उपचाि गरिएको (२-३ ग्राम 
वेछभषष्टन प्रछत के.जी. बीउका दिले) बीउ िोप्नहुोस।् जग्गा तयािीको बेला ३५० के.जी कबपोष्ट; २.७ के.जी. यरुिया; २.९ 
के.जी. छड.ए.पी.; १.१ के.जी. बयूिेि अफ पोिास प्रछत कठ्ठाका दिले मािोमा िाम्रिी छमलाउनहुोस।् 

मसुिुो  
 पहाडको लाछग छसफारिस मसुिुोका जातहरु शशशशि, छसमल, शशिि, शशतल, महेश्वि भािती, सगनु, िजिुा मसुिुो ३, मध्ये 

उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउ २ के.जी. प्रछत िोपनी बीउको दिले हािदेशि हािको दूिी २५ सेशन्िछमिि कायम गरि 
लगाउनहुोस।् बीउ िोप्न ुअगाछड ढुसीनाशक छबिादी बेछभषष्टन २ ग्राम प्रछत के.जी. बीउमा छमसाई उपचाि गनुयहोस।् जग्गा 
तयािीको बेला कबपोष्ट वा गोठेमल ३०० के.जी., छड.ए.पी. ४.४ के.जी., यरुिया ०.५ के.जी., ि बयिेुि अफ पोिास १.४ 
के.जी. प्रछत िोपनीका दिले मािोमा िाम्रिी छमलाउनहुोस।् 

 तिाई तथा छभत्री मधेशको लाछग छसफारिस मसुिुोका जात छसन्दिु, छसछम्रक, शशशशि, छसमल, शशिि, शशतल, िजिुा १, िजिुा 
मसुिुो २, िजिुा मसुिुो ३, िजिुा मसुिुो ४ मध्ये उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउ १.३ के.जी. प्रछत कठ्ठा बीउको दिले 
हािदेशि हािको दूिी २५ सेशन्िमीििमा लगाउनहोुस।् बीउ िोप्न ुअगाडी ढुछसनाशक छबिादी बेछभस्िीन २ ग्राम प्रछत के.जी.  
बीउमा छमसाई उपचाि गनुयहोस। जग्गा तयािीको बेलामा १८० के.जी. कबपोस्ि वा गोबिमल, २.९ के.जी. डीएपी, १.१ 
के.जी. बयिेुि अफ पोिास प्रछत कठ्ठाका दिले मािोमा िाम्रिी छमलाउनहुोस।् 

उि ु
 उिकुा छसफारिस गरिएका उन्नत जातहरु मध्ये उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउको समयमा नै व्यवस्था गरि ३ आिँा भएका 

१५०-२०० के.जी. बीउ प्रछत क्ा 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 प्रछत क्ाका दिले मािोमा 
िाम्रिी छमलाउनहुोस।् 
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फलफूल बाली 
 केिाको काइयो बछनसकेपछि बङु्गो कािेि हिाउनाले कोसाहरु प्रष्ट भइ घरिको तौल बढ्ने हुँदा छनयछमत अवलोकन गरि बङु्गो 

हिाउनहुोस।् 
 कागती वा छनबवुा िेती गनुयभएका कृिकहरुले कागतीको पात 

िने्न सलुसलेु लाग्न ेभएकोले किेसाबािीमा भएका बोिमा गाईको 
गहुँत वा छनमको पातको झोल १ भागमा ३ भाग पानी छमसाई 
५-५ ददनको फिकमा ३ पिक िनुयहोस।् व्यवसाषयक कागती 
िेती गने कृिकहरुले िोगि २ एम. एल. प्रछत छलिि पानीमा 
घोलेि सात ददनको फिकमा ३ पिक िनुयहोस।् 

 कागती, सनु्तला आददमा कालो ध्वाँसे ढुसी (Sooty Mold) देशिएमा १५ एम.एल. सवो वा एट्सो तेल प्रछत छलिि पानीमा 
घोली एक हप्ताको फिकमा ढुसी लागेको भाग छभज्नेगरि िकय नहुोस।् 

 स्याउ षिषपसकेपछि पछन बोिमा कत्ले कीिाको प्रकोप िषहिहने हुँदा यसको व्यवस्थापनको लाछग िछनज तेल (सवो) १० देशि 
१५ एम.एल. प्रछत छलिि पानीमा छमसाई कीिा लागेको स्थानमा छभज्नेगरि सात-सात ददनको अन्तिालमा तीनपिक िकय नहुोस।् 

 स्याउमा लाही कीिाको प्रकोप कम पानय बगैचामा पिजीवी कीिा एषफछलनस माली (Aphilinus mali) को सांिक्षण/सांवधयन 
गनुयहोस।् 

कषफ बाली 
 कलेजी िङ्गमा परिणत भई पाकेका अगौिे चेिीहरु षिप्न शरुु गनुयहोस।् 
 नयाँ िोषपएका कफी षवरुवालाई शचसोबाि बचाउन िापो तथा िहािीको प्रवन्ध 

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

जिा कुषहने िोग देशिन सक्ने हुँदा ०.५% बोर्ड़ो छमश्रण बनाई सबै पात छभज्नेगरि 
स्प्र ेगनुयहोस।् 

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

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

तिकािी बाली 
 मध्यपहाडमा भदौ मषहनामा िोपेको आल ुमौसमको अवस्था हेरि िनु्नहोस।् 
 न्यूनतम तापक्रम घट्दै जान ेतथा छबहानीपि शीतको मात्रा बषृि भई आलबुालीमा पिौिे डढुवा िोग लाग्न सक्ने प्रबल 

सांभावना िहेको हनुाले आलबुालीको छनयछमत अनगुमन 
गनुयहोस।् पिौिे डढुवाको सांक्रमण भएमा आलबुालीको 
अनगुमन गदाय पातमा शचत्रमा देिाएजस्ता लक्षणहरु देिा 
पदयिन।् यस्तो षकछसमको पिौिे डढुवाको लक्षण देिापिेमा 
मेन्कोजेब ७५% डब्ल.ुपी. २ ग्राम प्रछतछलिि पानीमा 
छमसाएि िाम्रोसँग आलकुो बोि छभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।्  

शचत्र: कफीको बेनायमा देशिएको पातको डढुवा 
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 तिाईमा छबयँाबाि बीउ वा िायन आल ुउत्पादनको लाछग षि.षप.एस. का जातहरु- एच.षप.एस.II/67, एच.षप.एस.7/67, 
एच.षप.एस.I/13 लगाउनहुोस।्  

 नसयिी ब्याडमा बेनाय उछम्रन थालेको भए िापो हिाउनहुोस।् बेनाय उछम्रसकेपछि सेतो प्लाशस्िकको िानो ददनको समयमा 
उघाने ि िाछतको समयमा िानो ओढाउनहुोस।्  

 नसयिी ब्याडमा फेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहने िोग लाग्न सक्ने भएकोले नसयिी ब्याडको छनयछमत छनरिक्षण गनुयहोस।् 
 तिाईमा आगामी हप्ता पानी पने सांभावना कम हनुकुा साथै ददउँसोको सापेशक्षक आरयता पछन कम हनुे ि मािोको सखु्िापन 

बढ्दै जान ेभएकोले छसँचाई सषुवधा नभएका जग्गामा मािोको ओस जोगाउन आल ुलगाउँदा िापो (Mulching) को व्यवस्था 
गनुयहोस।्  

 तिाईमा असोजदेशि काशिकको पषहलो हप्तासबम लगाएको आलकुो गोडाइ गनय मौसम अनकूुल िहने भएकोले गोडमेल ि 
उकेिा लगाई छसचँाई पिात ्२.९ के.जी. यरुिया प्रछत कठ्ठाका दिले िपडे्रस गनुयहोस।् 

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

 तिकािी बालीको ब्याड िाख्न ेजग्गाको मािोको उपचाि गनुयपिेमा बेछभष्टीन ६ ग्राम 
प्रछत छलिि पानीमा छमसाई बीउ िाख्न ु३-४ ददन अगाडी िकय नहुोस।् 

 मध्यपहाडी शजल्लाहरुमा पिौिे जातका 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 पिेुपछि िापो िाख्नहुोस।् बेनायलाई जोगाउन प्लाषष्टकको िापो िाख्नहुोस।् बेनाय उछम्रसकेपछि ददनमा उघाने ि िाती 
िानो ओढाउनहुोस।्  

 तिकािी बालीको बेनाय साने समय भएको हुँदा काउली, ब्रोकाउलीको लाछग लाईन ि 
लाईन बीचको दूिी किीब ६० से.मी. ि बन्दाको लाछग 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 सषकन्ि। 

 काउली समूहको तिकािी बालीहरुमा बन्दाको पतुली ि इट्टा बटेु्ट पतुली लाग्न सक्न े
भएकोले छनयछमत अनगुमन गरि उशचत व्यवस्थापनका षवछधहरु अपनाउनहुोस।् प्रकोप 
बढी भएमा शस्पनोस्याड ४५% एस.सी., ०.३ एम.एल. प्रछत छलििका दिले पानीमा छमसाई कीिा लागेको ठाँउमा छभज्नेगरि 
साँझपि िकय नहुोस।् 

शचत्र: झाि उिेल्न ेऔजाि 

चित्र: काउली समूहमा लाग्ने  पुतलीको चिचिन्न अिस्था चित्र: काउली समूहमा लाग्ने इटबुटे्ट पुतली 
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 प्रत्येक विय गाँठे िोग लाग्ने जग्गामा काउली समूहका बालीलाई यस िोगबाि जोगाउन बाली लगाउने समयदेशि नै उशचत 
व्यवस्थापनका षवछधहरु अपनाउनहुोस।्  

 धान काषिसकेको जग्गामा मध्यपहाडमा बकुल्ला छसमी लगाउन शरुु गनुयहोस।् 
 बेनाय सािेको १५-२० ददन भएको तिकािी बालीहरुमा रिङ्ग बनाई १०-१५ ग्राम यरुिया प्रछत बोिको दिले िपडे्रस गनुयहोस।् 
 भण्िाको डाठँ तथा फलको गबािोको अनकूुल मौसम भएकोले छनयमीत अनगुमन गरि व्यवस्थापनको लाछग पिजीबी कीिा 

ट्राइकोग्रामाको प्रयोग गनुयहोस।् गबािोको प्रकोप धेिै भएमा क्लोिनट्राछनछलप्रोल (Chlorantraniliprole 18.5 % SC) वा 
शस्पनोसाड (Spinosad 45% SC) १ एम.एल. प्रछत ३ छलिि पानीमा छमसाएि साँझपि िकय नहुोस।् 

 गोलभेँडामा पात िने्न कीिा (Tuta absoluta) को लाछग छनयछमत अनगुमन गरि व्यवस्थापनका उशचत षवछधहरु 
अपनाउनहुोस।् 

 गोलभेँडामा भाइिस िोगको लक्षण देशिएमा िोगग्रस्त सबै बोिहरु उिेल्नहुोस ्ि यो प्रषक्रया 
एक हप्तापछि पनु: दोहोयायउनहुोस।् झािपातको उशचत व्यवस्थापन गनुयहोस।् बोि िुनअुशघ 
साबनु पानीको झोलले हात धनुकुा साथै िेतीमा प्रयोग गरिने औजािहरु िाम्रोसँग धनुहुोस।् 
िोगग्रस्त बोि िोएपछि हात नधोई अन्य छनिोगी बोिहरु निुनहुोस।् भाईिस िोग साने कीिाहरु 
जस्तै- लाही तथा सेतो शझगँाको व्यवस्थापनका लाछग नीमजन्य षविादी ५ एम.एल. प्रछत छलिि 
पानीको दिले अथवा किन्ज आयल (Simpolo) २ एम.एल. प्रछत छलिि पानीको दिले छमसाई 
िकय नहुोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा एछसिामाइषप्रड २०% एस.षप. (इक्का, माशजक) १ ग्राम प्रछत 
छलिि पानीमा घोलेि पातको पिाछडको भाग छभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।्  

 

अन्य 
 तिकािी बाली काट्ने ि फलहरु षिप्न ेअवस्थामा िोग तथा कीिाहरु लागेमा षयनीहरुबाि आछथयक क्षती थोिै हनुे भएकोले 

छबिादी प्रयोग नगनुयहोस।् यो अवस्थामा षविादी प्रयोग गिेमा छबिादीको अवशिे बालीमा िहन गई मानव स्वास्थय तथा 
वाताविणमा नकािात्मक असि पगु्दि। 

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

भाग गाईको गहुँत ४ भाग पानीमा छमसाएि िातभरि िािी लाही लागेको ठाँउमा छभज्नेगरि भोलीपल्ि िकय नहुोस ्वा ििानीको 
धूलो लाही कीिा लागेको ठाँउमा छबहानीपि िकय नहुोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा डाइमेथोएि ३०% ई.सी., १.५ एम. एल. 
प्रछत छलििको दिले पानीमा छमसाई लाही लागेको ठाँउमा छभज्नेगरि िकय नहुोस।् 
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पशपुालन 

गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा 
 उच्च षहमाली िकय बाि बेँसी झारिएका ि घबुती प्रणालीमा पाछलएका चौँिी, भेँडा तथा बाख्रामा िोिेत ि षप.षप.आि. षवरुद्द 

िोप लगाउनहुोस।् साथै नाबले/मािे षवरुद्दको औिधी िवुाउनहुोस।् 
 ढुसी लागेको पिालमा हनुे माइकोिशक्सन (ढुसी) को कािणले षवशिे गरि गाई ि भैँसीमा डेगनाला िोग देिा पनय सक्न े

भएकोले पिाल िवुाउँदा िाम्रिी सकुाएि ओभानो पािेि िवुाउनहुोस।्  
 षहउँदको समयमा पशवुस्तलुाई हरियो घाँस ि पोिणतत्वको कमी हनुे ि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा पछन कमी आउन े

भएकोले उक्त समयमा उग्राउने पशहुरु जस्तै-गाई, भैँसी, भेडा बाख्राहरुलाई यरुिया छमशश्रत पिाल (४% यरुिया) वा यरुिया 
मोलासेस ब्लक िवुाउँदा पशकुो उत्पादनमा बदृद्द गनय सषकन्ि। ति साना बाच्िा-बाच्िी ि 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 बाच्िा-वाच्िी/पाठा-
पाठीमा छनमोछनया ि िेने समस्याका साथै कशक्सछडयोछससको समस्या देशिने हुदँा षवशेि ध्यान ददनहुोस।्  

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

 यो समयमा दानामा प्रयोग हनुे मकै ि बदामको षपनामा अफ्लािशक्सन (Aflatoxin B1) को समस्या देशिन े हुँदा यी 
सामग्रीहरुमा ११% भन्दा कम जलाांश (moisture) हनुेगरि घाममा िाम्रोसँग सकुाउनहुोस।् पशपुन्िीहरुका लाछग घिमै 
दाना तयाि गदै हनुहुनु्ि भन ेतोषकएको मात्रामा िोशक्सन बाइण्डि अछनवायय प्रयोग गनुयहोस।् 
 

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

 अशक्सक्लोजनाइड (Oxyclozanide) १० एम.जी. प्रछत के .जी . शािीरिक तौल अनसुाि एकपिक िान ददनहुोस।् 
१ ग्राम बोलस प्रछत 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 प्रछत १३ 
के .जी . शािीरिक तौल अनसुाि िान ददनहुोस।् यी औिधीहरु दहुनुा, ब्याउने सबै प्रकािका पशमुा ददन सषकन्ि।  

 ट्राइक्यालबेन्डाजोल (Tricalbendazole) १२ एम.जी. प्रछत के .जी . शािीरिक तौल अनसुाि िान ददँदा छनकै 
प्रभावकािी हनु्ि। ९०० एम.जी. को एक बोलस प्रछत 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 सषकन्ि।  

 छलभि िोछनक झोल वा पाउडि ठूलो पशलुाई ४०-६० ग्राम, सानो पशलुाई १५-२० ग्राम दैछनक ५ -७ ददनसबम  
िान ददनहुोस।्   

कुििुा, हासँ, बांगिु 
 छबस्तािै तापक्रम घट्दै जान ेभएकोले हकंुदो अवस्थामा िहेका लेयसय कुििुाहरुको िोिमा उपयकु्त तापक्रम छमलाउनहुोस।् 

यदद ब्रछुडङ्ग चल्लाहरु िाख्न ेयोजना भए िोि तताउने उपकिणहरुको पछन बन्दोवस्त गनुयहोस।् ई. कोलाई जस्ता जीवाणहुरु 
पानीमा हनु ेभएकोले कुििुालाई पानी िवुाउँदा स्वच्ि ि सफा पानी िवुाउनहुोस।् 
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 हाल छबछभन्न स्थानमा लेयसय तथा ब्रोईलि कुििुाहरुमा ईन्फेक्सस ्कोिाईजा ि यो जस्तै लक्षण (नाकबाि 
सेतो, बाक्लो छसांगान फाल्ने, अनहुाि विपि सशुन्नने, आिँाको तल्लो भाग सशुन्नने ि पहेँलो शचज जबमा 
हनुे, आिँा बन्द हनुे) देिापिेको ि। यसको िोकथामको लाछग फामयमा जैषवक सिुक्षाका उपायहरु 
कडारुपमा अपनाउनहुोस।् िोग देिापरिहालेमा दक्ष प्राषवछधकको सल्लाहमा अशक्सिेट्रासाइशक्लन, 
इरिथ्रोमाइछसन वा फ्लोिोशक्वनोलोन्स समूहका एशन्िबायोषिक औिछधहरु प्रयोग गनुयहोस।् 

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

 
 
मत्स्यपालन 
 इ.य.ुएस. (Epizootic Ulcerative Syndrome) सांक्रछमत मािाको शिीिमा स-साना िाता धब्बाहरु देशिन्ि ि अत्याछधक 

सांक्रमण भएको मािाको शिीिमा गषहिो घाउ हनु्ि। यस्तो लक्षण देशिएमा सांक्रछमत पोििीमा छसफालेशक्सन (Cephalexin) 
८० एम.जी. प्रछत के.जी. मािालाई १५ ददनसबम दानामा छमसाई िवुाउनहुोस ्साथै कोसोछलन षि.एच. (Kohrsolin TH) 
ले दईु साताको अन्तिालमा ९०० एम.एल. प्रछत हेक्िि जलाशयका दिले कशबतमा एक छमिि पानी गषहिाई कायम गरि 
पोििीको उपचाि गनुयहोस।्  

 पांगास जातको मािाले शचसो सहन नसक्ने हुँदा छबक्री योग्य साईजको मािालाई छबक्री गनुयहोस ्ि साना साईजका मािालाई 
करिब २-२.५ छमिि गषहिो पोििीमा स्िषकां ग गनुयहोस।् 

 आगामी साता वातावािणीय तापक्रम बदलाबबाि मािालाई हनुसक्ने तनाव (Stress) कम गनय प्रछत हेक्िि जलाशयमा 
छबहान ४-६ बजेसबम ०.७५ के.छभ.ए. क्षमताको वाययुन्त्र (Aerator) को प्रयोग गनुयहोस ्साथै दैछनक ददने दानामा ददन 
छबिाई छभिामीन सी ०.५ ग्राम प्रछत के.जी. दिले थप गरि ददनहुोस।् 

 न्यानो पानीमा हकुय ने मािाले पानीको तापक्रम २० छडग्री सेशल्सयस भन्दा कम भएपछि दाना कम िान्ि ि १४-१५ छडग्री 
भन्दा कम भएपछि निान सक्ि। शचसो पानीमा पाछलने ट्राउि मािाले ८-९ छडग्री भन्दा कम भए िाम्रिी दाना िाँदैन। 
त्यसैले पोििीको पानीको तापक्रम ि ददएको दाना िाए-निाएको अनगुमनका आधािमा थप दाना ददनहुोस।् दाना िाएको 
िैन भन ेकेही ददन दाना िोक्नहुोस, नत्र दाना िेि जान्ि। 

 

शचत्रः िानीिेत िोग लागेको बेलामा कुििुाको जातेँ वा घट्टको अशघल्लो भागमा देशिएका घाउ (बायँाबाि नां २, ३ ि ४ मा) 
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घासेँबाली 
 उच्च पहाडी ि षहमाली भेगमा क्लोभि, िाईग्रास, कोथे लगाउनहुोस।्  
 मध्यपहाड ि तिाईमा षहउँदे घाँसहरु- बछसयम (मेस्कावी, बिदान, छगजी, छब.एल २२, य.ुपी.वी. १०३ आदद जातहरु), जै, 

भेच, केिाउ, षियोसेन्िी (मकै चिी), बाजिा आदद लगाउनहुोस।् जै घाँसको हकमा ४ के.जी. बीउ प्रछत कठ्ठाको दिले 
उपलब्ध भएसबम अमतृधािा नभएमा नेत्र, कामधेन,ु गणेश, पावयती आदद जातको जै घाँससँग केिाउ अथवा भेच ०.५-१ 
के.जी. प्रछत कठ्ठाको दिले छमसाएि िनुयहोस।् बछसयम घाँसको हकमा १ के.जी. बीउ प्रछत क्ाको दिले िाइजोछबयमले 
उपचाि गरि प्रयाप्त छसँचाई उपलब्ध भएको जग्गामा मात्र लगाउनहुोस।् धेिै सखु्िा अथवा छसचँाई उपलब्ध नभएको जग्गामा 
जै घाँससँग केिाउको सट्टा भेच घाँसको बीउ एकनासले छमसाएि (जै बीउ ६०% ि दलहन/भेच ४०%) लगाउनहुोस।्  

 षहउँदे घाँस लगाउने जग्गा तयािीको बेला ५०० के.जी कबपोष्ट, ६.५ के.जी. छड.ए.पी. ि २.१ के.जी. बयूिेि अफ पोिास 
प्रछत िोपनी ि ३५० के.जी कबपोष्ट, ४.३ के.जी. छड.ए.पी. ि १.४ के.जी. बयूिेि अफ पोिास प्रछत कठ्ठाका दिले मािोमा 
िाम्रिी छमलाउनहुोस।् 

 हिेक ३०-३५ ददनमा (प्रत्येक किाई पिात) जै/वछसयम घाँसमा छसांचाई गरि २.१ के.जी. प्रछत कठ्ठाका दिले यरुिया िपडे्रस 
गनुयहोस।्  

 
 
 
 
 
 

 

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 प्रषवछध सूचना केन्र, िमुलिाि thakur27819@gmail.com ९८५१२१६२९६ 
३ सञ्जय षवष्ट कीि छबज्ञान िा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 छबज्ञान िाषिय बाली षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि rkbhattarai@gmail.com ९८४३४७२२७० 
७ चेतना मानन्धि बाली िोग िाषिय बाली िोग छबज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि chetana.manandhar@gmail.com ९८४१६२४१८१ 
८ डा. अछमत प्रसाद छतछमशल्सना 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 नछबन िावल मािो षवज्ञान िाषिय मािो षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि nabin_rawal@yahoo.com ९८५७०६५०२१ 
११ प्रमे छतमलछसना मत्स्य षवज्ञान िाषिय मत्स्य अनसुन्धान केन्र, गोदाविी p.timalsina01@gmail.com ९८६९५७९१६७ 
१२ षवष्ण ुप्रसाद छगिी वागवानी िाषिय फलफूल षवकास केन्र, कीछतयपिु 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 इशन्जछनयरिङ्ग िाषिय कृषि ईशन्जछनयरिङ्ग अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि muktinath2043@gmail.com ९८६३३८२२५४ 
१६ िामेश्वि रिमाल कृषि मौसम िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि rameshwarrimal@gmail.com ९८५१०४४१३० 
१७ मञु्ज बासी मौसम पूवायनमुान मौसम पूवायनमुान महाशािा, गौचि, छत्र. अ. छब. info@mfd.gov.np ०१-४११३१९१ 

 

mailto:biru.deep25@gmail.com
mailto:info@mfd.gov.np
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 अनसूुची -१: नपेालको मौसम पूवायनमुानमा प्रयोग हनु ेशब्दावछल 
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 बदछल (Partly cloudy) 3/8 (26%) to 4/8 (50%) sky covered by cloud 

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

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

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

 विायको प्रकृछत 
(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 (अछधकाांश स्थानमा) 

 

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

 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 (अछत भािी विाय) 200 mm or more 

 समयछसमा  
(Time Period) 

Today (आज) 6 AM to 6 PM 

 Morning (छबहान) 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 प्रषवछधबाि गहुँ िेती 

िेतको धान कािेि उठाई सकेपछि िनजोत नगरि शजिो षिल छसड छड्रल मेछसनको सहायताले गहुँ िने प्रषवछध लाई शनु्य जोताई प्रषवछध 
(Zero Tillage Technology) भछनन्ि। 
शजिो षिल छसड छड्रल मेछसनबाि गहुँ िदाय िेतमा प्रशस्त शचस्यान 
हनुपुदयि, यदद शचस्यान िैन वा कम ि भने हल्का छसँचाई गरि 
िेतमा उपयकु्त शचस्यान ल्याउन सषकन्ि। टे्रक्िि चलाउदा नशचशप्लने 
भए वा टे्रक्ििको चक्का नधछसन ेभएमा बढी शचस्यान भएको िेतमा 
पछन गहुँ लगाउन सषकन्ि। जमीन सबम पिेको हनुपुदयि। िेतमा 
बढी झािपात भएमा बीउ िनुयभन्दा कशबतमा ३ हप्ता अगावै 
ग्लाईफोसेि 41% SL षविादी ५ एम.एल. प्रछत छलिि पानीका दिले 
२० छलिि घोल प्रछत क्ाको दिले िनुयहोस।्   

 

सामान्यतया काछतयक १५ गते देशि मांछसि १५ गतेसबम गहुँ िदाय 
िाम्रो उत्पादन छलन सषकन्ि। सामान्यतया तिाई क्षेत्रका लाछग 
छसफारिस गरिएका गहुँका कुनै पछन जात लगाउन सषकन्ि, ति 
गौतम, भकुृिी, एन. एल. 971, आददत्य, छतलोिमा, षवजय जातले 
िाम्रो उत्पादन ददएको पाईन्ि। िाम्रो उमािशशक्त भएको बीउ ४ 
के.जी. प्रछत क्ाका दिले ििे पगु्ि। मािोमा शचस्यान बढी भएमा करिब १ इन्च गषहिाईमा िनुयपदयि। कम शचस्यान भएमा २-३ 
इन्च सबम गषहिाईमा िनय सषकन्ि। सामान्यतया ३.६ के.जी. डी.ए.पी., २.२ के.जी. यरुिया ि २.८ के.जी. बयिेुि अफ पोिास प्रछत 
कठ्ठाका दिले मािोमा छमलाउनहुोस।् 
 
शनु्य जोताई प्रषवछध (Zero Tillage Technology) बाि हनु ेफाईदा: 

 प्राकृछतक श्रोत सांसाधन तथा स्रोतहरुको सांिक्षण हनु्ि। 
 बढी शचसो भएका कािणले षहउँदमा बाँझो िहने िेतमा गहुँ लगाउन सषकन्ि। 
 पिबपिागत तरिका भन्दा १५-२५% बढी उत्पादन हनु्ि। 
 बीउ ि मल लहिैमा िसाल्न सषकने ि छसँचाईको लाछग कम पानी लाग्ि। 
 शचसो जग्गामा जोतेि गहुँ लगाउदा षढलो हनुे ि िचय बढी लाग्ने हनु्ि ति शजिो षिलेज प्रषवछध बाि यस्ता जग्गामा गहुँ लगाउँदा 

समय मै ि कम िचयमा गहुँ लगाउन सषकन्ि। 
 ३-४ छलिि छडजल मा प्रछत घण्िा १०-१२ क्ामा गहुँ िनय सषकन्ि। 
 धानको ठुिोले असि नपाने तथा बीउ ि मल एकनासको गषहिाईमा िसाल्न सषकने भएकोले जछमयनेसांन िाम्रो हनु्ि। 
 यो प्रषवछध बाि गहुँ लगाउदा मलजलको समशुचत उपयोग भई उत्पादन क्षमता बढ्न जान्ि। 
 िनजोत गने पैसाको बचत हनुे हनुाले िदु नाफा बढी हनु्ि। 
 मािोको गणु नछबछग्रने ि लगाएको बालीमा झािपातको समस्या कम हनु्ि।  
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अनसूुची-३: षविादीको प्रयोग गदाय ध्यान ददनपुने मखु्य कुिाहरु 
 सकेसबम हरियो (  ) ि नीलो (  ) लेबल भएको षविादी प्रयोग गनुयहोस।् 
 षविादीको डब्बामा उत्पादन ि एक्सपाइिी छमछत हेनुयहोस।्  
 सिुशक्षत ठाउँमा षविादी िाख्नहुोस।्  
 छसफारिस गरिए अनसुािको मात्रा प्रयोग गनुयहोस।्  
 षविादी िकय न ेवेलामा मिुमा मास्क, हातमा पञ्जा, िटु्टामा जिुा ि शिीिको नाङ्गो भागमा 

कपडाले िोप्नहुोस।्  
 सकभि कडा घाम लागेको, धेिै हावा लागेको, पानी परििहेको बेला षविादी निनुयहोस।्  
 कुनै पछन षविादी िदाय जनु ददशाबाि हावा आएको ि त्यही ददशाछति फकेि कषहल्यै िनुयहुँदैन अथायत ्जनु ददशाबाि हावा  

वहेको ि सोही ददशातफय  फकेि षविादी िने गनुयहोस।्  
 कुनै पछन षविादी िदाय षविादी िदै अशघ बढ्न ुहुँदैन अथायत पछि सदै आउन ुपदयि जसले गदाय षविादी िरि सकेको 

ठाँउमा चलाउन नपिोस।् 
 कुनै पछन षविादी िरििहँदा छबचैमा नोजल बन्द भयो भन ेमिुले फुकेि वा दाँतले िोल्ने गनुयहदैुन। 
 कुनै पछन षविादीको प्रयोग गिे पछि सकेसबम पिैु शरिि नहुाउन ुपदयि ि हात िटु्टा नधोई कुनै िानेकुिा िान हुदैँन।  
 षविादी प्रयोग गरिसकेपछि िाली बट्टा वा छससी बिुलेि िाल्डोमा पनु ुयपदयि ि प्रयोग गिेका उपकिणहरु धोएि िाख्नहुोस।्  
 षविादी िकय दा िाउको दखु्न ेवा वाक वाक लाग्ने जस्तो हनु थाल्यो भने तरुुन्त काम िोडेि िलु्ला हावामा केहीबेि 

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

हुँदैन साथै गाईवस्त,ु कुििुा आदद लाई पछन िवुाउन हदैुन। 
 षविादी प्रयोग गने उपकिणहरु (स्प्रयेि) लाई प्रयोग गरिसकेपछि िाम्रोसँग पिाली भण्डािमा िाख्नहुोस।्  


