
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 शरुुवातमा पश्चिमी वायकुो रभाभावले पहार ि तिाईका एक-दईु स्थानमा हल्का बिायका साथै उच्च पहारी तथा षहमाली भ-ुभागमा 
हल्का षहमपातको सांभावना छ। 

 साताको मध्यमा पहारी भ-ूभागमा सामान्यतया सफा िहने सम्भावना छ। 
 साताको मध्य तथा अन्तमा तिाईका भ-ूभागमा सामान्यतया सफा िहने सम्भावना छ। 
 देशका धेिैजसो स्थानमा अधधकतम ि न्यूनतम तापक्रममा उल्लेखधनय परिवतयन नभएता पधन तिाई भ-ुभागका केषह स्थानमा हल्का बढ्न 

सक्ने सांभावना छ। 

कृषि सािाांश: 
 तिाई, धभत्री मधेश ि पहारका बेँसीहरु (७०० धमििसम्म) का लाधग धसफारिस गरिएका हर्दयनाथ-१, चैते-२, चैते-४, चैते-५ ि चैते-६ धानका 

जातहरु मध्ये उपलब्ध जातको बीउ १.५ के.जी. रभाधत कठ्ठा वा २.२५ के.जी. रभाधत िोपनीका दिले व्यवस्था गनुयहोस।् 
 देशका धबधभन्न क्षेत्रहरुमा गहुँबालीमा फौजी कीिाको रभाकोप देखा पिेकोले धनयधमत अनगुमन गरि व्यवस्थापनका षवधधहरु एकीकृत रुपमा 

अपनाउनहुोस।् 
 मध्यपहारमा माघमा गरिने आल ुखेतीका लाधग कोल्रस्िोिबाि श्चिषक िाम्रोसँग िुसाएको जनकदेव, कुषिज्योधत, रेश्चजिे, खमुल लक्ष्मी, खमुल 

िातो-२, खमुल सेतो-१, खमुल उज्वल, खमुल उपहाि, खमुल षवकास मध्ये उपलब्ध जातहरूको बीउ िोप्नहुोस।्  
 केिाको वोि ओइलाउने (पानामा िोग) देश्चखएमा िोग लागेको बोि षवरुवा उखेलेि हिाउने, नयाँ षवरुवा सानयको लाधग िोग नलागकेो क्षेत्रबाि 

ल्याउने तथा काबेन्राश्चजम (बेभीषिन) १ धलिि पानीमा २ ग्राम घोली बोिको फेद धभजाउने तथा पातमा छनुयहोस।् वा कपि अश्चक्सक्लोिाइर २ 
ग्राम रभाधत धलिि पानीमा घोली बोि ि जिा धभज्नेगरि छनुयहोस।् 

 लसनु ि प्याजको, प्याजी रढुवा िोग व्यवस्थापनको लाधग बािी सफा गरि िोगी पातहरु हिाई खाल्रो खनेि पनुुयहोस।् िोगको अवस्था हेरि ७ 
र्दनको फिकमा साफ वा सेश्चक्िन जस्ता धबिादीहरु २ ग्राम रभाधत धलिि पानीका दिले सम्पूणय पातहरु धभज्नेगरि ३-४ पिक सम्म छकेि उपचाि 
गनुयहोस।्  

 गोलभेँरामा पात खन्ने कीिाको अनगुमन गरि व्यवस्थापनका उश्चचत षवधधहरु अपनाउनहुोस।् 
 खोिेत ि चिचिे षवरुद्द खोप लगाउने समय भएकोले नश्चजकैको रभााधबधधकसँग सम्पकय  गरि पशवुस्तलुाई समयमै खोप लगाउनहुोस।् 
 यो समयमा पन्छीहरुमा वरयफ्लूको उच्च जोश्चखम िहेकोले आफ्ना फामयमा जैषवक सिुक्षा अपनाउनहुोस।् फामयमा एकै पिक धेिै कुखिुामा 

श्वासरभाश्वास सम्बश्चन्ध िोगको लक्षण देखा पिेमा, मतृ्यदुि बढी भएमा वा बरयफ्लू िोगको शांका लागेमा नश्चजकैको भेिेरिनिी अस्पताल तथा पश ु
सेवा षवज्ञ केन्रमा सम्पकय  िाख्नहुोस।् 

 हाल काठमारौंका केही स्थानहरुमा, खलु्ला रुपमा अव्यवश्चस्थत तरिकाले नदी षकनािका आसपाास पाधलएका हाँस ि िकीमा HPAI, H5N8 
रभाकािको एधभयन इन्फ्लएुन्जा पषुि भइसकेकोले सतकय  िही जैषवक सिुक्षाका उश्चचत उपायहरु अपनाउनहुोस।् 

 रभाजननको लाधग कमनकापय जातका माउ माछा छनौि गदाय पोखिीमा जालले माछा तानु्न भन्दा २४ घण्िा अगाधर माछालाई दाना र्दन बन्द 
गनुयहोस।् साथै माउ माछालाई रभाजनन ्पोखिीमा लैजाँदा रभायोग गरिने भाँरा (ह्यामोक) मा आयोधरन नभएको षढके ननु २-५ ग्राम रभाधत धलिि 
पानीको दिले रभायोग गनुयहोस।्   

 ईन्कुवेशनमा रभायोग गरिने पानीको तापक्रम २२-२६ धरग्री सेश्चल्सयस भएको अवस्थामा हमोन ईनजेक्शन लगाईएको अश्चन्तम समय देश्चख २४०-
२६० धरग्री रे पगुेपधछ स्पधनङ्ग शरुु भई ३६-४८ घन्िामा कोिधलन्छ। कोिधलएको २४ घण्िापधछ खाद्य थैली सकु्ने हुँदा ह्याचधलङ्गलाई सरुुवाती 
आहािाको रुपमा उमालेको अण्राको पहेंलो भाग खवुाउनहुोस।् 

 पात िने समयमा काषिने रालेघाँसहरुमा िधुसल्कीिा लगायत अन्य षविाल ुकीिाहरु हनुसक्ने भएकोले खवुाउन ुअश्चघ धनिीक्षण गनुयहोस।् 
 कृषि ि पश ुसम्वन्धी श्चजज्ञासाको लाधग पैसा नलाग्ने नाकय को फोन नम्बि-११३५ मा हिेक सोमबाि र्दँउसो २ देश्चख ४ बजे सम्म फोन गनुयहोस।् 
 कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन नेपाल िेधलधभजनको NTV NEWS Channel बाि रभात्येक शधनबाि बेलकुा ८ बजेको समाचाि पधछ रभासािण हनेु 

गदयछ। यसको पनु: रभासािण आईतबाि धबहान ७ बजेको समाचािपधछ पधन हेनय सषकन्छ। 

विय-६, अांक-४३    अवधध: २३-२९ माघ, २०७७     २३ माघ, २०७७ 
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गत हप्ता (१६-२२ माघ, २०७७) को मौसमी सािाांश 

साप्ताषहक विायाः कुल ६७ विा मौसम केन्रहरुबाि रभााप्त 
बिायको तथयाांक अनसुाि गत साता देशको कुनै पधन 
स्थानमा विाय भएको छैन। 

नक्साको पषृ्ठभधूममा देखाईएको िांगले साप्ताषहक कूल विाय 
जनाउँछ। धत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा 
मापन गरिएको विायलाई साप्ताषहक सिदि विायसँगको 
तलुनात्मक तथयाांकमा देखाउँछ। 

साप्ताषहक अधधकतम तापक्रमाः कुल ७५ विा मौमस 
केन्रहरुबाि रभााप्त अधधकतम तापक्रमको तथयाांक अनसुाि 
गत साता देशको अधधकाांश पहारी भभुागहरुमा साप्ताषहक 
अधधकतम तापक्रम साप्ताषहक सिदि ि सिदि भन्दा बढी 
मापन गरिएको छ। साथै तिाईका भ-ूभागहरुमा भने 
साप्ताषहक अधधकतम तापक्रम साप्ताषहक  सिदि भन्दा कम 
मापन गरिएको छ। 

नक्साको पषृ्ठभधूममा देखाईएको िांगले साप्ताषहक औसत 
अधधकतम तापक्रम (धर.से.) जनाउँछ। धत्रभजुाकाि तथा 
गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको तापक्रमलाई 
साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा देखाउँछ। 

साप्ताषहक न्यूनतम तापक्रमाः कुल ७७ विा मौमस 
केन्रहरुबाि रभााप्त न्यूनतम तापक्रमको तथयाांक अनसुाि 
गत साता देशको अधधकाांश भ-ूभागहरुमा साप्ताषहक 
न्यूनतम तापक्रम साप्ताषहक सिदि भन्दा कम मापन 
गरिएको छ। यद्यषप सदूुि-पश्चिम रभादेशको दाच ुयला ि 
कणायली रभादेशको दैलेख श्चजल्लामा भने साप्ताषहक न्यूनतम 
तापक्रम साप्ताषहक सिदि भन्दा बढी मापन गरिएको छ। 

नक्साको पषृ्ठभधूममा देखाईएको िांगले साप्ताषहक औसत 
न्यूनतम तापक्रम (धर.से.) जनाउँछ। धत्रभजुाकाि तथा 
गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको तापक्रमलाई 
साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा देखाउँछ। 

नोिाः (क) सिदि विाय भन्नाले सन ्१९८१ देश्चख २०१० सम्मको सम्बश्चन्धत हप्ताको औसतमा १० रभाधतशत भन्दा कम देश्चख १० रभाधतशत भन्दा बषढको 
विायलाई जनाउँछ।  
(ख) सिदि अधधकतम/न्यूनतम तापक्रम भन्नाले सन ्१९८१ देश्चख २०१० सम्मको सम्बश्चन्धत हप्ताको औसतमा ०.२ धर.से. भन्दा कम देश्चख ०.२                                  
धर.से. भन्दा बषढको तापक्रमलाई जनाउँछ।  
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आगामी साता (२३-२९ माघ, २०७७) को मौसमी परिदृष्य 
रभादेश भौगोधलक 

क्षते्र 

विाय / षहमपात अधधकतम 
तापक्रम 

न्यूनतम 
तापक्रम 

बदली हनु े
अवस्था 

(सफा, आांश्चशक, 

सामान्य, पूणय) 

महत्वपूणय 
मौसम 

(मेघगजयन, अधसना,
 कुषहिो) 

कैषफयत 

(मौसम रभाणाली) 

रभादेश नां १ 

 

षहमाल/ 

उच्च पहार 

एक वा दईु स्थानमा 
हल्का षहमपात/ बिाय 

उल्लेखधनय 
परिवतयन नहनेु 

हल्का घट्ने आांश्चशक देश्चख 
सामान्य बदली  

साताको सरुुमा सामान्य बदली तथा अन्तमा आांश्चशक बदली िषह साताको 
सरुुवातमा एक वा दईु स्थानमा हल्का षहमपातको सम्भावना ि साताको 
मध्यमा सामान्यतया सफा िहने सम्भावना। 

पहार 

 

एक वा दईु स्थानमा 
हल्का बिाय 

उल्लेखधनय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखधनय 
परिवतयन नहनेु 

आांश्चशक देश्चख 
सामान्य बदली  

साताको सरुुमा सामान्य बदली तथा अन्तमा आांश्चशक बदली िषह साताको 
सरुुवातमा एक वा दईु स्थानमा हल्का बिायको सम्भावना ि साताको मध्यमा 
सामान्यतया सफा िहने सम्भावना। 

तिाई एक वा दईु स्थानमा 
हल्का बिाय 

हल्का वढ्ने हल्का वढ्ने आांश्चशक बदली 
 

साताको सरुुमा सामान्य बदली तथा अन्तमा आांश्चशक बदली िषह साताको 
सरुुवातमा एक वा दईु स्थानमा हल्का बिायको सम्भावना ि साताको मध्यमा 
सामान्यतया सफा िहने सम्भावना। 

रभादेश नां २ 

 

तिाई 

 

एक वा दईु स्थानमा 
हल्का बिाय 

हल्का वढ्ने हल्का वढ्ने आांश्चशक बदली 
 

साताको सरुुमा सामान्य बदली िषह एक वा दईु स्थानमा हल्का बिायको 
सम्भावना ि साताको मध्य ि अन्तमा सामान्यतया सफा िहने सम्भावना। 

बागमती 
रभादेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहार 

एक वा दईु स्थानमा 
हल्का षहमपात 

उल्लेखधनय 
परिवतयन नहनेु 
 

उल्लेखधनय 
परिवतयन नहनेु 
 

आांश्चशक देश्चख 
सामान्य बदली  

साताको सरुुमा सामान्य बदली तथा अन्तमा आांश्चशक बदली िषह साताको 
सरुुवातमा एक वा दईु स्थानमा हल्का षहमपातको सम्भावना ि साताको 
मध्यमा सामान्यतया सफा िहने सम्भावना। 

पहार एक वा दईु स्थानमा 
हल्का बिाय 

उल्लेखधनय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखधनय 
परिवतयन नहनेु 

आांश्चशक देश्चख 
सामान्य बदली   

साताको सरुुमा सामान्य बदली तथा अन्तमा आांश्चशक बदली िषह साताको 
सरुुवातमा एक वा दईु स्थानमा हल्का बिायको सम्भावना ि साताको मध्यमा 
सामान्यतया सफा िहने सम्भावना। 

तिाई एक वा दईु स्थानमा 
हल्का बिाय 

हल्का वढ्ने हल्का वढ्ने आांश्चशक बदली  साताको सरुुमा सामान्य बदली िषह एक वा दईु स्थानमा हल्का बिायको 
सम्भावना ि साताको मध्य ि अन्तमा सामान्यतया सफा िहने सम्भावना। 

गण्रकी 
रभादेश 

षहमाल/ 

उच्च पहार 
एक वा दईु स्थानमा 
हल्का षहमपात 

उल्लेखधनय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखधनय 
परिवतयन नहनेु 

आांश्चशक देश्चख 
सामान्य बदली   

साताको सरुुवात तथा अन्तमा आांश्चशक देश्चख सामान्य बदली िषह एक वा 
दईु स्थानमा हल्का षहमपातको सम्भावना िहेको। साताको मध्यमा आांश्चशक 
बदलीको सम्भावना। 

पहार एक वा दईु स्थानमा 
हल्का बिाय 

उल्लेखधनय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखधनय 
परिवतयन नहनेु 

आांश्चशक देश्चख 
सामान्य बदली   

साताको सरुुमा सामान्य बदली तथा अन्तमा आांश्चशक बदली िषह साताको 
सरुुवातमा एक वा दईु स्थानमा हल्का बिायको सम्भावना ि साताको मध्यमा 
सामान्यतया सफा िहने सम्भावना। 

तिाई एक वा दईु स्थानमा 
हल्का बिाय 

हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने आांश्चशक बदली 
 साताको सरुुमा सामान्य बदली िषह एक वा दईु स्थानमा हल्का बिायको 

सम्भावना ि साताको मध्य ि अन्तमा सामान्यतया सफा िहने सम्भावना। 

लशु्चम्बनी 
रभादेश 

 

पहार एक वा दईु स्थानमा 
हल्का बिाय 

उल्लेखधनय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखधनय 
परिवतयन नहनेु 

आांश्चशक देश्चख 
सामान्य बदली    

साताको सरुुमा सामान्य बदली तथा अन्तमा आांश्चशक बदली िषह साताको 
सरुुवातमा एक वा दईु स्थानमा हल्का बिायको सम्भावना ि साताको मध्यमा 
सामान्यतया सफा िहने सम्भावना। 

तिाई एक वा दईु स्थानमा 
हल्का बिाय 

हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने आांश्चशक बदली 
 साताको सरुुमा सामान्य बदली िषह एक वा दईु स्थानमा हल्का बिायको 

सम्भावना ि साताको मध्य ि अन्तमा सामान्यतया सफा िहने सम्भावना। 

कणायली 
रभादेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहार 
एक वा दईु स्थानमा 
हल्का षहमपात 

उल्लेखधनय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखधनय 
परिवतयन नहनेु 

आांश्चशक देश्चख 
सामान्य बदली   

साताको सरुुमा सामान्य बदली तथा अन्तमा आांश्चशक बदली िषह साताको 
सरुु ि अन्तमा एक वा दईु स्थानमा हल्का षहमपातको सम्भावना ि साताको 
मध्यमा सामान्यतया सफा िहने सम्भावना। 

पहार एक वा दईु स्थानमा 
हल्का विाय 

उल्लेखधनय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखधनय 
परिवतयन नहनेु 

आांश्चशक देश्चख 
सामान्य बदली   

साताको सरुुमा सामान्य बदली तथा अन्तमा आांश्चशक बदली िषह साताको 
सरुुवातमा एक वा दईु स्थानमा हल्का बिायको सम्भावना ि साताको मध्यमा 
सामान्यतया सफा िहने सम्भावना। 

सदूुि पश्चिम 
रभादेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहार 

एक वा दईु स्थानमा 
हल्का षहमपात 

उल्लेखधनय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखधनय 
परिवतयन नहनेु 

आांश्चशक देश्चख 
सामान्य बदली   

साताको अन्तमा आांश्चशक बदली िषह साताको सरुु ि अन्तमा एक वा दईु 
स्थानमा हल्का षहमपातको सम्भावना ि साताको मध्यमा सामान्यतया सफा 
िहने सम्भावना। 

पहार एक वा दईु स्थानमा 
हल्का विाय  

उल्लेखधनय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखधनय 
परिवतयन नहनेु 

आांश्चशक देश्चख 
सामान्य बदली   

साताको सरुुमा सामान्य बदली तथा अन्तमा आांश्चशक बदली िषह साताको 
सरुुवातमा एक वा दईु स्थानमा हल्का बिायको सम्भावना ि साताको मध्यमा 
सामान्यतया सफा िहने सम्भावना। 

तिाई 

 

एक वा दईु स्थानमा 
हल्का विाय  

हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने  
 साताको सरुुमा सामान्य बदली िषह एक वा दईु स्थानमा हल्का बिायको 

सम्भावना ि साताको मध्य ि अन्तमा सामान्यतया सफा िहने सम्भावना। 

नोि: साताको शरुुले शकु्रबाि ि शधनबाि, साताको मध्यले आइतबाि, सोमबाि ि मांगलबाि तथा साताको अन्त्यले बधुबाि ि धबहीबािलाई जनाउँछ।  

    मौसम पवूायनमुान सम्वन्धी षवस्ततृ जानकािीको लाधग हिेक र्दन धबहान ६ बजे ि बेलकुा ६ बजे अध्यावधधक हनेु महाशाखाको वबेसाइि  http://www.mfd.gov.np हेनुयहोस।् 
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कृषि सल्लाह 

खाद्यान्नबाली 
 तिाई, धभत्री मधेश ि पहारका बेँसीहरु (७०० धमििसम्म) का लाधग धसफारिस गरिएका हर्दयनाथ-१, चैते-२, चैते-४, चैते-

५ ि चैते-६ धानका जातहरु मध्ये उपलब्ध जातको बीउ १.५ के.जी. रभाधत कठ्ठा वा २.२५ के.जी. रभाधत िोपनीका दिले 
व्यवस्था गनुयहोस।् 

 वसन्ते मकैका लाधग उपयकु्त जातहरु अरुण-३, अरुण-४, अरुण-६, िामपिु हाईधिर-८ ि िामपिु हाईधिर-१० मध्ये भिपदो 
श्रोतबाि उपलब्ध जातहरुको बीउ व्यवस्था गनुयहोस।् 

 ३०-४०% कोसाहरु पहेँलो िांगको भएपधछ मौसमको अवस्था हेरि तोिी बालीको किानी गरि खधलहान/खलोमा जम्मा गरि 
५-६ र्दनसम्म सकुाई, चषुि, केलाई सफा गनुयहोस।् त्यसपधछ दानामा ८-१०% सम्म श्चचस्यानको मात्रा भएपधछ सखु्खा 
ठाँउमा भण्रािण गनुयहोस।् 

 श्चचस्यानको अवस्था हेरि ५०-५५ र्दन भैसकेका गहुँबालीमा दोश्रो िपडे्रस २.९ के.जी. यरुिया रभाधत कठ्ठा वा ४.४ के.जी. 
यरुिया रभाधत िोपनीका दिले गनुयहोस।्  

 देशका धबधभन्न के्षत्रहरुमा गहुँबालीमा फौजी कीिाको रभाकोप देखा पिेकोले धनयधमत अनगुमन गनुयहोस।् कीिाको सांख्या तथा 
क्षधतको आकँलन गनय वयस्कको लाधग बश्चि ि फेिोमन पासोको तथा लाभायको लाधग खाल्रे पासोको रभायोग गनुयहोस।् धबरुवाको 
रभात्यक्ष अनगुमन गदाय एक लाभाय रभाधत गाँज िहेको पाईएमा व्यवस्थापन षवधधहरु एकीकृत रुपमा अपनाउनहुोस।् 

 खेत तथा आलीको िािमा कीिा लकेुि बस्न ेभएकोले खेत धभत्र ि बाषहि िहेका िािपात नि गनुयहोस ्ि खेतमा पानी 
पिाउनहुोस।् 

 जैषवक षविादीहरु जस्तैाः न्यूश्चक्लयि पोधलहेड्रोधसस ्भाइिस (NPV) २५० एल.ई. रभाधत हेक्िि; वेधसलस थरुिन्जेश्चन्सस ्(Bt) 
२ ग्राम रभाधत धलिि पानीमा धमसाइ बोि धभज्नेगरि साँिापख स्रभा ेगनुयहोस,् वा इमामेश्चक्िन बेन्जोएि ५ एस.जी. ०.४ ग्राम 
रभाधत धलिि वा श्चस्पनोसार ४५% एस.सी. ०.३ धमधलधलिि रभाधत धलिि पानीमा धमसाई रभाकोपको समयमा आवश्यकता 
अनसुाि १-२ पिक स्रभा ेगनुयहोस।् यस्ता षविादी रभायोग गिेको २-३ र्दनसम्म धबहान खेतमा गई मिेका लाभायहरु सांकलन 
गरि नि गनुयहोस,् अन्यथा पशपुांक्षीले खाएमा हाधनकािक हनुसक्छ। 

श्चचत्र: फौजी कीिाको वयस्क पतुली  श्चचत्र: फौजी कीिाको पतुलीको लाभाय  

 मसुिुो बालीमा रढुवा िोग (Stemphylium Blight) को रभाकोप देश्चखन सक्ने हुदँा धनयधमत अनगुमन गनुयहोस।् रभाकोप बषढ 
देश्चखएमा िोकथामको लाधग २ ग्राम वेधभषिन वा रेिोसाल (काबेन्राश्चजम) रभाधत धलिि पानीमा घोलेि मसुिुोको बोि धभज्नेगरि 
छकय नहुोस।् 
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फलफूल बाली 

 फलफूल बाली (मेवा, आपँ, आर्द) का बोिमा धमलीबगको रभाकोप शरुु हनु ेसमय भएकोले धनयधमत अवलोकन गनुयहोस।् 
यसको व्यवस्थापनको लाधग बगैँचाको सिसफाईमा ध्यान र्दनहुोस,् साथै बोिको मलु काण्रको १ फीि जधत माधथ चािैधति 
लेधसलो पषि (िेश्चजन वा ग्रीजमा अरीि (कास्िि) को तेल धमसाएि) लगाएमा वा ४०० गेजको २५-३० से.मी. चौरा बाक्लो 
पहेँलो प्लाषिक बोिको फेदमा बाँध्नाले कीिाहरु उक्लेि जान सक्दैनन।्  

 जारोयाममा फलफूलका षवरुवाहरु सिुपु्त अवस्थामा हनुे हनुाले कषिङ्गद्वािा षवरुवा रभाशािण गनय सषकने अनाि, अांगिु जस्ता 
फलफूलमा तीन आखँ्ला भएको लामो श्चशसाकलम साइजको (१५-२० से.मी.) १ विय पिुानो हाँगा छानी वालवुा, मािो ि 
कम्पोि मलखाद १:१:१ को अनपुातमा बनाइएको ब्यारमा कषिङ्ग िाख्नहुोस।्  

 सबै रभाकािका फलफूलमा मलखाद िाख्न ेउपयकु्त समय भएकोले धसफारिस गरिएको मात्रा धमलाई मलखाद िाख्नहुोस।् मलखाद 
िाश्चखसकेपधछ धसँचाई गनुयहोस।् 

 पतिर फलफूलको बगैँचा स्थापनाको लाधग एक घन धमिि साइजको खारल (१ धमिि गषहिो तथा १ धमिि ब्यास भएको) 
खनी करिब एक मषहना सकुाउनहुोस।् सो खारलमा सकेुका पातपधतांगि तथा िािपात िाखी जलाउनहुोस।् यसो गनायले 
खारलमा भएका षकिाणहुरु तथा कीिाका फुल नि हनु्छन।् 

 पतिर फलफुल बगैंचामा काँिछाँि सरुु गनुयहोस।् कािँछािँ गदाय बनेका घाउहरु तथा धबरुवाको काण्रमा १० रभाधतशतको 
बोर्ड़ोपेि (१०० ग्राम नीलोतथुो, १०० ग्राम चनु रभाधत धलिि पानी) बनाई लगाउनहुोस।् साथै १ रभाधतशतको बोर्ड़ो धमश्रण 
(१० ग्राम नीलोतथुो, १० ग्राम चनुा रभाधत धलिि पानी) तयाि गरि धबरुवाको सम्पूणय भाग धभज्नेगरि छनुयहोस।् 

 फलफूल बालीमा कालो ध्वाँसे ढुसी (Sooty mold) यस मौसममा रभाशस्त देश्चखन सक्छ। नयाँ पात ि पालवुामा कालो ध्वाँसे 
ढुसी देश्चखएमा १५ एम.एल सवो वा एट्सो तेल रभाधत धलिि पानीमा घोली १०-१२ र्दनको फिकमा ढुसी लागेको भाग 
धभज्नेगरि छकय नहुोस।्  

 यसै विय कागती खेती शरुु गनुय भएका कृिकहरुले कागतीको पात ि कधलला मनुालाई तसुािोबाि जोगाउन बाँसको भािा 
उल्िो भी आकाि () मा गारेि पिालले छोप्नहुोस।् 

 सखु्खायाम भएकोले मािोमा ओस कायम िाख्न फलफूलको बोि वरिपरि स्याउला, घासपात वा कालो प्लाषिकको छापो 
िाख्नहुोस।् धसचँाई सषुवधा भएका कागती बगैँचामा रबल रिङ्ग (रबल औठँी आकािको कुलेसो) बनाई धसचँाई गनुयहोस।्  

 केिाको बोि/थाममा लाग्ने घनु कीिाको नोक्सानी कम पानय बगैँचाको सिसफाई गने, एउिा गाँजमा ३ विा सम्म मात्र बोि 
िाख्न ेि रभात्येक गाँजमा क्लोिपाइिीफस (Chlorpyrifos 4% GR) ३० ग्राम गाँजको वरिपरि रिङ आकािमा कुलेसो बनाई 
मािोमा िाम्रोसँग धमलाईर्दनहुोस।् 

 केिाको गवािो (Rhizome Weevil) को व्यवस्थापनको लाधग फल षिपीसकेपधछ िहेको केिाको थामलाई सफा पािेि 
व्यवस्थापन गनुयहोस ्ि बगैँचा सिसफाई गनुयहोस।् कीिालाई पासो बनाई आकषियत गिी नि गनुयहोस।्  

 बाक्लो कुषहिो लाधगिहेका श्चजल्लाहरुका केिा खेती गने कृिकहरुले षिस्यू कल्चि रभाषवधधबाि तयाि गरिएका केिाको श्चज-९ 
वा षवधलयम हाइधिर जातहरु यसै विय लगाउन ुभएको छ भने बासँको भािा उल्िो भी आकाि () मा गारेि पिालले 
छोप्नहुोस।् यसो गनायले अत्याधधक श्चचसोबाि केिाको गवुो रढ्न ेसमस्या कम हनु्छ। 

 तिाईका श्चजल्लाहरुमा गत विय जस्तै यस विय पधन केिाको गवुो मने/रढ्न/ेकुषहन ेि पसाउन लागेको बङु्गो बाषहि धनस्कन 
नसक्ने समस्या देश्चखन सक्छ। यस्तो समस्या ठण्री/कुषहिो/अधत श्चचसोको कािणले हनु सक्न ेभएकोले घिीलाई सेतो प्लाषिकले 
बेरिर्दनहुोस।् 

 केिाको काइयो बधनसकेपधछ बङु्गो कािेि हिाउनाले कोसाहरु रभाि भइ घरिको तौल बढ्ने हुँदा धनयधमत अवलोकन गरि बङु्गो 
हिाउनहुोस।् 
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 केिाको बोि ओइलाउने (पानामा िोग) देश्चखएमा िोग लागेको बोि षवरुवा उखेलेि हिाउने, नयाँ षवरुवा सानयको लाधग िोग 

नलागेको के्षत्रबाि ल्याउन े तथा 
काबेन्राश्चजम (बेभीषिन) १ धलिि 
पानीमा २ ग्राम घोली बोिको फेद 
धभजाउने तथा पातमा छनुयहोस।् वा 
कपि अश्चक्सक्लोिाइर २ ग्राम रभाधत 
धलिि पानीमा घोली बोि ि जिा 
धभज्नेगरि छनुयहोस।्  
 
कषफ बाली 

 पाकेको कम्पोि मल वा जैषवक तथा रभााङ्गारिक मल ५ के.जी., १ के.जी. षपना ि १ के.जी. हड्डीको धलुो ि २०० ग्राम कृषि 
चनु बोिको काण्रबाि एक फीि िाढा हागँा पगेुसम्म आधाि मानी वरिपरि र्दनहुोस।् 

 कफीको सेतो गबािोले फुल पाने मौसम शरुु हनुे भएकोले व्यवस्थापनका उपायहरु अबलम्बन गनुयहोस।्  
 नसयिी सेरहाउसमा चािैधति एग्रो नेि ि साधािण प्लाषिकको रभायोग गनुयहोस।् 
 समनु्र सतह देश्चख १००० धम. सम्मको उचाईमा लगाईएको कफी पाक्ने बेला भएकोले पषहलो षिपाई समयमै गनुयहोस।् 

षिषपसकेपधछ सम्भव भएको उश्चचत षवधीबाि पोस्िहाभेस्ि व्यवस्थापन गनुयहोस।् 
 बीउको लाधग िाम्रो बोि, हाँगा ि िपु्पा छनोि गनुयहोस ्ि िाम्रिी पाकेका दानाहरुलाई बोक्रा खोल्स्याएि पाचयमेन्िलाई घाम 

नपने ठाउँमा खिानीले उपचाि गिेि िाख्नहुोस।् 
 लामो समयदेश्चख विायत नभएकोले बगैंचामा धसचँाईको रभावन्ध गनुयहोस।् 
 कफी नसयिीमा वषृि षवकासको अवस्था हेरि िोलमल ि शकु्ष्म खाद्यतत्वको छनुयहोस।् 
 धसन्दिेु िोगको लक्षण देश्चखएमा बढी भएको छहािी हिाउनहुोस।् िोग लागेका हाँगा ि पातहरु कािेि जलाउनहुोस।् १% को 

बोर्ड़ो धमश्रण तयाि गरि पातको माधथल्लो ि तल्लो भाग समेत धभज्नेगरि छकय नहुोस।् 

श्चचत्र: िाम्रिी पाकेका कफीका चेिी श्चचत्र:: पातको माधथल्लो भागमा देश्चखएको धसन्दिेु िोगको लक्षण  
 
तिकािी बाली 

 धबहानीपख कुषहिो लाग्न ेतथा साताको शरुुमा हल्का विायको सांभावना भएकोले आलबुालीमा पछौिे रढुवा िोगको अनगुमन 
गनुयहोस।् यस्ता लक्षण देखापिेमा मेन्कोजेब ७५% रब्ल.ुपी. २ ग्राम रभाधतधलिि पानीमा धमसाएि आलकुो बोि धभज्नेगरि 
अपिान्हपधछ स्रभा ेगनुयहोस।् रभाकोप बढी भएमा फेनाधमरोन १०% + मेन्कोजेब ५०% रब्ल.ुजी. वा राइमेथोमोफय  ५०% 
रब्ल.ुपी. १.५ ग्राम रभाधतधलिि पानीमा धमसाएि स्रभा ेगनुयहोस।् यस िोगबािे अनसूुची-२ मा षवस्ततृमा र्दईएको छ।  
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 तिाई, धभत्री मधेश तथा बेँशीमा परिपक्व भैसकेको आललुाई मौसमको अवस्था हेरि खनु्नहोस।् 

आल ुभण्रािण षवधधाः- आललुाइय अँध्यािो, सखु्खा ि श्चचसो (छोिो समयको लाधग १० धरग्री सेश्चल्सयस भन्दा कम ि लामो समयको लाधग तथा 
वीउ भण्रािणको लाधग २-४ धरग्री सेश्चल्सयस तापक्रममा) ठाउँमा काठका बाकस, प्लाषिकका के्रि या -याकमा षफां जाएि ३ तहसम्म धमलाएि 
िाख्नहुोस।् यसिी िाख्दा दइुय तहको बीचमा पधत्रका ओछ्याएि िाख्नहुोस।् लामो समयसम्म भण्रािण गनुयपने आललुाइय अँध्यािो, सखु्खा ि श्चचसो 
कोठामा १०-१५ धरग्री सेश्चल्सयस तापक्रममा २ हप्तासम्म नचलाइयकन िाख्नाले बोक्रा बाश्चक्लन्छ ि दानामा िहेको धूलो पधन सकु्छ, त्यसपधछ 
धूलो सफा गिेि माधथ भधनएिैं गिी भण्रािण गनुयहोस।् िोगकीिाले क्षधत नपयुायएका, चोिपिक नलागेका दाना भण्रािण गनुयहोस,् ति यस्ता 
दानालाइय षिजमा ि धरपषिजमा, अन्य फलफूलको नश्चजक भण्रािण नगनुयहोस ्ि भण्रािण गनुय ठीक अश्चघ पानीले नपखाल्नहुोस।् 

 आलकुो भण्रािणमा लाग्न े पतुली (जोताहा कीिा) ले सामान्यतया आल ु भण्रािणमा ज्यादा नोक्सानी गने भएपधन आल ु
खधनसकेपधछ खेतमा नै थपुािेि िाख्दा जोताहा कीिाको पतुलीले फुल पाने ि भण्रािणमा नोक्सानी गने भएकोले खने्न बेलामा 
सावधानी अपनाउनहुोस।् 

 मध्यपहारमा माघमा गरिने आल ुखेतीका लाधग कोल्रस्िोिबाि श्चिषक िाम्रोसँग िुसाएको जनकदेव, कुषिज्योधत, रेश्चजिे, खमुल 
लक्ष्मी, खमुल िातो-२, खमुल सेतो-१, खमुल उज्वल, खमुल उपहाि, खमुल षवकास मध्ये उपलब्ध जातहरूको बीउ 
िोप्नहुोस।्  

 मध्यपहारमा साताको सरुुवातमा एक वा दईु स्थानमा हल्का बिायको  सम्भावना भएता पधन श्चचस्यानको अवस्था हेरि िोषपसकेको 
आलबुालीमा धसचँाई गनुयहोस।्  

 उच्च पहारमा फागनुमा गरिने आल ुखेतीका लाधग कुषिज्योधत, खमुल लक्ष्मी, खमुल सेतो-१, खमुल उज्वल जातहरूको बीउ 
भण्रािणबाि श्चिषक िुसाउन र्दनहुोस।् जग्गा तयािीका लाधग १००० के.जी. कम्पोि मल तथा १०.९ के.जी. धर.ए.पी., 
२.२ के.जी. यरुिया ि ५.० के.जी. म्यिेुि अफ पोिासका दिले उपलब्धता सधुनश्चित गनुयहोस।् 

 मध्यपहारी के्षत्रमा लहिे तिकािी बालीहरुको पोलीब्यागमा बेनाय तयाि गनुयहोस।्बेनाय 
उधम्रसकेको भए सेतो प्लाषिकको छानो र्दनको समयमा उघाने ि िाधतको समयमा छानो 
ओढाउनहुोस।्  

 नसयिी ब्यारमा बेनाय उमाने समयमा फेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहन ेिोगको व्यवस्थापन 
गनय क्लोिपाईिीफस १६% ई.सी. को ०.५ एम.एल. ि काबेन्राश्चजम (बेधभषिन) ५०% 
रब्ल.ुषप. को १ ग्राम रभाधत धलिि पानीमा घोली स्रभायेिबाि नसयिी ब्यार धभज्नेगरि छनुयहोस।्  

 बेनाय सािेको तिकािी बालीहरुमा रिङ्ग बनाई १०-१५ ग्राम यरुिया रभाधत बोिको दिले 
िपडे्रस गनुयहोस।् 

 लसनु ि प्याजको, प्याजी रढुवा िोग व्यवस्थापनको लाधग बािी सफा गरि िोगी पातहरु हिाई खाल्रो खनेि पनु ुयहोस।् िोगको 
अवस्था हेरि ७ र्दनको फिकमा साफ वा सेश्चक्िन जस्ता धबिादीहरु २ ग्राम रभाधत धलिि पानीका दिले सम्पूणय पातहरु धभज्नेगरि 
३-४ पिकसम्म छकेि उपचाि गनुयहोस।्   
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काउली, बन्दा समूहको गाठेँ िोगको (Club root) व्यवस्थापनाः 
 िोग लागेको के्षत्रमा उत्पार्दत बेनाय कुनै पधन हालतमा रभायोग नगने। िोगग्रस्त के्षत्रको मािो ओसािपसाि हनु 
बाि िोक्ने।  

 िोगी खेतबािीमा रभायोग गिेको कुिो/कोदालो धोई पखालेि मात्र अन्यत्र रभायोग गने। 
 काउली बन्दा काट्ने धबश्चिकै राँठ जिा सषहत उखेलेि जम्मा गिी जलाउने वा गषहिो खारलमा परुिर्दन े। 
 कम्तीमा ५/७ वियसम्म काउली वगयको बाहेक अन्य बालीसँग घमु्ती बाली लगाउन।े 
 अम्लीय मािो िोगको लाधग उपयकु्त हनुे भएकोले अम्लीयपन घिाउन कृषि चनुको रभायोग गिी मािोको pH  
(७.१- ७.२) सम्ममा ल्याउने। 

 उच्च ड्याङ्गमा बाली लगाउने ि पानीको धनकासको िाम्रो रभाबन्ध गने। 
 बेनाय सानुय अगारी बेनायहरुलाई बेन्लेि ५ ग्राम रभाधत धलििको घोलमा २५- ३० धमनिे रुबाएि मात्र साने।  
 नेधबश्चजन नामको षविादी १० के.जी. रभाधत िोपनीको दिले जग्गा तयाि गने बेलामा रभायोग गने। 

 गोलभेँरामा पात खने्न कीिा (Tuta absoluta) को अनगुमन गरि व्यवस्थापनका उश्चचत षवधधहरु अपनाउनहुोस।् 
 गोलभेंरामा लाग्न ेगवािो (Fruit borer) कीिा व्यवस्थापनको लागी १० ग्राम भेली रभाधत धलिि पानीमा धमसाई बनाएको 

घोलमा HaNPV (हेली एन.षप.भी.) २५० LE को १.५ एम.एल. हालेि साँिको समयमा स्रभा ेगनुयहोस,् अथवा व्याक्िेरियाजन्य 
(बी.िी.) Bt (राईपेल, बायोलेप) ३ ग्राम रभाधत धलिि पानीमा धमसाएि साँिको समयमा स्रभा ेगनुयहोस,् अथवा क्लोिानट्राधनधलरभाोल 
(कोिाजेन) १८.५ इ.धस. ०.४ एम.एल. रभाधत धलिि पानीमा धमसाई बोि धभज्नेगरि स्रभा ेगनुयहोस।् साथै कीिाले नोक्सानी गिेका 
फलहरु सांकलन गिी खारलमा पनु ुयहोस।् 

गोलभेँराको मोजाइक भाइिस 
 गोलभेँरामा लाग्न ेमोजाइक भाइिस सेतो श्चिगँाले साने भएको हुँदा शरुुमा सेतो श्चिगँाको धनयन्त्रण गनुयहोस।् यसको 
लाधग एधसिामाइषरभार २०% एस. षप. (इक्का वा माश्चजक) १ ग्राम रभाधत धलिि पानीमा घोलेि स्रभा ेगनुयहोस।् 

 यर्द मोजाइक भाइिस कम बोिमा मात्र देश्चखएको छ भन ेउक्त बोिहरुलाई उखेलेि जलाउने गनुयहोस ्ि बाँकी बोिहरुमा 
धभिकोन एच १ एम.एल. रभाधत धलिि पानीमा घोलेि हिेक हप्ताको अन्तिालमा ३-४ हप्तासम्म स्रभा ेगनुयहोस।् 

 धेिै के्षत्रफलमा मोजाइक भाइिस लागेको छ भने सबै बोिहरुलाई उखेलेि जलाउनहुोस।् 

अन्य 
 तिकािी बाली काट्न ेि फलहरु षिप्ने अवस्थामा िोग तथा कीिाहरु लागेमा षयनीहरुबाि आधथयक क्षती थोिै हनुे भएकोले 

धबिादी रभायोग नगनुयहोस।् यो अवस्थामा षविादी रभायोग गिेमा धबिादीको अवशिे बालीमा िहन गई मानव स्वास्थय तथा 
वाताविणमा नकािात्मक असि पगु्दछ। 

 तापक्रम कम हनुे समयमा मौिी घािलाई चािैधतिबाि प्लाषिक वा जिुको बोिाले बेिेि िाख्नहुोस।् साथै घािको धनयधमत 
धनिीक्षण गिी मौिीलाई खानकुेिा कम छ भने आवश्यकता अनसुाि श्चचनी चास्नी बनाएि खवुाउनहुोस।् 

 फागनु मषहनामा गोिे च्याउ िोप्नको लाधग आवश्यक पने मल तयािी गनय शरुु गनुयहोस।् ५ के.जी. च्याउको बीउ लगाउन 
आवश्यक पने मल तयाि गनय नयाँ वा एक विय पिुानो पिाल १००० के.जी.; यरुिया ५ के.जी.; एमोधनयम सल्फेि २० 
के.जी.; षट्रपल सपुिफस्फेि ७ के.जी.; कृषि चनू ३० के.जी. तथा फमायधलन १ धलिि, मेिाधसर-५० ई.सी. वा नभुान १०० 
एम.एल. ि राईथेन एम-४५/रेिोसाल/बेधभषिन १२५ ग्रामको दिले २८ र्दनसम्म (पषहलो ि दोश्रो पल्िाई हिेक ५ र्दनको 
फिकमा त्यसपधछको तेश्रो देश्चख आठौँ पल्िाई हिेक ३ र्दनको फिकमा) मल पल्िाउनहुोस।्  
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लाही कीिा (एफीर)  
 तापक्रम हुँदा लाही कीिाको रभाकोप बढ्दै जाने हनुाले किेसाबािी ि कौसी खेती गदाय व्यवस्थापनका लाधग एक भाग गाईको 

गहुँत ४ भाग पानीमा धमसाएि िातभरि िाश्चख लाही लागेको ठाँउमा धभज्ने गरि भोलीपल्ि छकय नहुोस ्वा खिानीको धूलो लाही 
कीिा लागेको ठाँउमा धबहानीपख छकय नहुोस।् रभाकोप ज्यादा भएमा राइमेथोएि ३०% ई.सी., १.५ एम.एल. रभाधत धलििको 
दिले पानीमा धमसाई लाही लागेको ठाँउमा धभज्नेगरि छकय नहुोस।् 

पशपुालन 

गाई, भैँसी, भेरा, बाख्रा 
 खोिेत ि चिचिे षवरुद्द खोप लगाउन े समय भएकोले नश्चजकैको रभााधबधधकसँग सम्पकय  गरि पशवुस्तलुाई समयमै खोप 

लगाउनहुोस।् 
 ताजा कोसे घाँसबालीहरु जस्तै- क्लोभि, बषियम, आर्द खवुाउदा पेि फुल्न सक्न े भएकोले त्यस्ता घाँसहरु छहािीमा 

ओइलाएि/सकुाएि मात्र पशहुरुलाई खवुाउनहुोस।् पशहुरुलाई धबहानीको शीत ओभाईसकेपधछ मात्र चिाउन लैजानहुोस।् 
 बाख्रामा सिदि शािीरिक तौलको ३% सम्म सकु्खा पदाथयको षहसाबले दाना ि घाँसको अनपुात धमलाउनहुोस।् सिदि ५० 

के.जी. को बाख्रालाई उत्पादनको अवस्था हेिी २५० देश्चख ३५० ग्राम सन्तधुलत दाना ि ८ देश्चख १० के.जी. हरियो घाँस, हे 
(Hay) तथा पिाल दैधनक रुपमा र्दन ेव्यवस्था धमलाउनहुोस।्  

 षहउँदको समयमा पशवुस्तलुाई हरियो घाँस ि पोिणतत्वको कमी हनुे ि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा पधन कमी आउन े
भएकोले उक्त समयमा उग्राउने पशहुरु जस्तै-गाई, भैँसी, भेरा बाख्राहरुलाई यरुिया धमश्चश्रत पिाल (४% यरुिया) वा यरुिया 
मोलासेस धमनिल ब्लक खवुाउँदा पशकुो उत्पादनमा बरृ्द्द गनय सषकन्छ। ति साना बाच्छा-बाच्छी ि पारा-पारी (६ मषहनाभन्दा 
कम उमेिका) लाई यरुिया उपचाि गरिएको पिाल नखवुाउनहुोस।् पिालमा यरुिया उपचाि धबधधबािे अनसूुची-३ मा षवस्ततृमा 
र्दईएको छ। 

 दूधाल ुगाईभैंसीहरुमा ई.कोलाई का कािण हनु ेथनुलेो िोगका लाधग अनकुुल समय िहेकाले हिेक र्दन दधुको गणुस्ति ठीक 
छ, छैन षवचाि गनुयहोस।् दैधनक रुपमा दधु फाट्न थालेमा, स्वादमा बढी नधुनलो हनु थालेमा वा कल्चौरो/थनुमा केही फिक 
महससु भएमा ससुपु्त अवस्थाको थनुेलो हनुसक्ने हुँदा दधुको जाँच गरि उपचािका आवश्यक उपायहरु अपनाउनहुोस।् 

 व्यवसाषयक रुपमा उख ुखेती गरिने तिाई क्षेत्रका ठाँउहरुमा खेि गएको उखकुो िुप्पाबाि साइलेज बनाई जारोयाममा पश ु
वस्तलुाई आहािाको रुपमा रभायोग गनय सषकन्छ जसको रभायोगले गाई भैँसीको दधु उत्पादन २०-२५% ले वृषि हनुसक्छ। 
उखकुो िुप्पाबाि साइलेज बनाउने तरिका अनसूुची-४ मा षवस्ततृमा र्दइएको छ। 

नाम्ले / मािे िोग 
पशहुरुमा नाम्लेको पिश्चजवी देश्चखएमा धनम्न अनसुािको उपचाि गनुयहोस।्  

 अश्चक्सक्लोजनाइर (Oxyclozanide) १० एम.जी. रभाधत के.जी. शािीरिक तौल अनसुाि एकपिक खान र्दनहुोस।् १ ग्राम बोलस 
रभाधत १०० के.जी. शािीरिक तौल अनसुाि तथा िोल औिधी ३०० के.जी. शािीरिक तौल भएका पशलुाई ९० एम.एल. 
एकपिकमा खान र्दनहुोस।् भेरा बाख्रालाई २०० एम.जी. को एक ट्याब्लेि रभाधत १३ के.जी. शािीरिक तौल अनसुाि खान 
र्दनहुोस।् यी औिधीहरु दहुनुा, ब्याउन ेसबै रभाकािका पशमुा र्दन सषकन्छ।  

 ट्राइक्यालबेन्राजोल (Tricalbendazole) १२ एम.जी. रभाधत के.जी. शािीरिक तौल अनसुाि खान र्दँदा धनकै रभाभावकािी हनु्छ। 
९०० एम.जी. को एक बोलस रभाधत ७५ के.जी. शािीरिक तौल अनसुाि खान र्दनहुोस।् २५० एम.जी. को १ ट्याब्लेि १५ 
के.जी. शािीरिक तौल भएका भेरा बाख्रालाई खान र्दनहुोस।् दहुनुा ब्याउन ेसबै रभाकािका पशहुरुमा र्दन सषकन्छ।  

 धलभि िोधनक िोल वा पाउरि ठूलो पशलुाई ४०-६० ग्राम, सानो पशलुाई १५-२० ग्राम दैधनक खान र्दनहुोस।्   
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कुखिुा, हासँ, बांगिु 
 यो समयमा पन्छीहरुमा बरयफ्लूको उच्च जोश्चखम िहेकोले फामयमा जैषवक सिुक्षा अपनाउनहुोस।् फामयमा एकैपिक धेिै 

कुखिुामा श्वासरभाश्वास सम्बश्चन्ध िोगको लक्षण देखापिेमा, मतृ्यदुि बढी भएमा वा बरयफ्लू िोगको शांका लागेमा षवशेि सतकय ता 
अपनाई नश्चजकैको भेिेरिनिी अस्पताल तथा पश ुसेवा षवज्ञ केन्रमा सम्पकय  िाख्नहुोस।् 

 हाल काठमारौंका केही स्थानहरुमा, खलु्ला रुपमा अव्यवश्चस्थत तरिकाले नदी षकनािका आसपाास पाधलएका हाँस ि िकीमा 
HPAI, H5N8 रभाकािको एधभयन इन्फ्लएुन्जा पषुि भइसकेको छ। तसथय कुखिुा, हाँस, िकी जस्ता पांक्षीहरुमा सो िोग लाग्न 
नर्दन धनम्नानसुािका उपायहरु अपनाउनहुोस।् 

 सम्भव भएसम्म घिपालवुा पांक्षीहरुलाई जांगली वा बसाईं सिेि आउने पांक्षीहरुको सांसगयमा आउन नसक्न ेगिी पाल्नहुोस।् 
 आफूले पालेका पांक्षीहरु आकश्चस्मक रुपमा धेिै मनय थालेमा वा श्वास-रभाश्वास सम्बश्चन्ध िोग देखापिेमा नश्चजकैको पश ु सेवा 
कायायलयहरुमा सम्पकय  गिी रभायोगशाला परिक्षणका लागी तरुुन्तै लैजानहुोस।् 

 आफ्नो फामय, खोि ि पांक्षी पाधलएका स्थानहरुमा जैषवक सिुक्षाका सम्भव भएसम्मका उपायहरु अपनाउनहुोस।् पांक्षी खोिहरुमा 
काम गरिसकेपधछ व्यश्चक्तगत सिसफाईमा षविेश ध्यान र्दनहुोस।् 

 िोगी ि अस्वस्थ पांक्षीहरुको मास ुनखानहुोस ्वा खानको लाधग अरुलाई नबेच्नहुोस ्साथै ओसािपसाि पधन बन्द गनुयहोस।् 
 हालसम्म यो H5N8 strain को एधभयन ईन्फ्लएुन्जा माधनसमा सिेि िोग लागेको जानकािीमा आएको छैन तथाषप यस िोगसँग 
सतकय  िही मास्क लगाउन,े हात धनुे ि व्यश्चक्तगत सिसफाईमा ध्यान र्दई सचेत िहनहुोस।् 

 कुखिुाका चल्लाहरुमा िधुरङ धनमोधनया तथा माउमा धस.आि.री., एन.री. (िानी खेत), आई.धब., एसाइषिस ि कोधलब्याधसलोधसस 
हनुसक्ने भएकोले खोिमा उश्चचत जैषवक सिुक्षा, खोप ताधलका, तापक्रम ि भेश्चन्िलेसनको व्यवस्था गनुयहोस।् 

 जारोयाममा श्चचसोको कािण बांगिुका पाठा-पाठीको मतृ्यदुि बषढ हनुे भएकोले बांगिुको खोिमा ९०-१०० धरग्री फिेनहाइि 
तापक्रम हनुे व्यवस्था गनुयहोस।् भखयिै जन्मेका (२-३ र्दनसम्मका) पाठापाठीहरुलाई ३२२ षफिको काठको बाकस बनाई 
त्यसधभत्र पिाल वा घाँस िाखेि माधथपषि २०० वािको बिी िणु्ड्याएि बाली वांगिुका पाठापाठीलाई श्चचसोबाि बचाउनहुोस।् 
काठको बाकसलाई थोिै हावा पस्ने गरि माधथबाि ढाक्नहुोस।् 

मत्स्यपालन 
 पानीमा घधुलत ग्यासँको चापमा आउन सक्ने परिवयतनका कािण पौधरने अबस्था देश्चख हकुायउला अबस्था सम्मको ट्राउि माछामा 

देश्चखने पेि फुल्ने िोग (air bubble disease) लागेमा दानामा लेधसक्स (Lasix) ४० धमधलग्राम रभाधत के.जी. माछाको तौलको 
आधािमा धमसाई हप्ता र्दनसम्म र्दनहुोस ्साथै रभाधतिोधात्मक क्षमता अधभवृषि गनय धभिाधमन सी ०.५ ग्राम रभाधत के.जी. दानामा 
धमसाई सँगै र्दनहुोस।्  

 कलेजोको केकमा धमनिल रभाचिु मात्रामा पाउने भएकोले भखयि धनस्केको ट्राउिको भिुालाई सहायक दानाको रुपमा रभायोग 
गनुयहोस।् कलेजोको केक बनाउनको लाधग स्थानीय बजािमा सश्चजलै पाइने िाँगा वा बांगिुको कलेजो ल्याउनहुोस।् सबयरभाथम 
कलेजोको बाषहिी आविणमा िहेको पातलो सतहलाई सावधानीपूवयक धनकाल्नहुोस ्ि चकु्कले स-साना िुक्रा (१-२ से.मी.) मा 
काट्नहुोस ्ि िक्तनलीलाई भिुाले पचाउन नसक्ने भएकोले त्यसलाई पधन धनकाल्नहुोस।् त्यसपधछ अन्दाजी २०० ग्राम जधतको 
कलेजोको िुक्रालाई ग्रणे्रिमा िाखी पेस्ि गिाउनहुोस।् पेस्ि तयाि भएपधछ मधसनो जालीमा िाम्रोसँग एउिा सफा बािामा 
िाख्नहुोस ्ि १-२ ग्राम धभिाधमन ि धमनिल रभाधत के.जी. पेस्िमा धमसाउनहुोस ्त्यसपधछ पेस्िलाई टे्र वा कचौिामा िाखेि री-
षिजमा २४ घण्िासम्म िाख्नहुोस।् टे्र वा कचौिामा िाखेको केकलाई श्चचसो पानीमा रुबाएि धनकाल्नहुोस।् त्यसपधछ स-साना 
िुक्रा बनाएि भिुालाई खवुाउनहुोस।् 

 तिाई क्षेत्रमा कमनकापय जातका माछाहरुको रभाजनन माघको मध्यबाि शरुु हनु ेहुँदा माउ माछालाई १५००-२००० के.जी. 
रभाधत हेक्ििका दिले ०.१-०.२ हेक्िि जलाशय क्षेत्रफल भएको पोखिीमा स्िक गनुयहोस।् 
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 कमन कापय जातका माछाको िाँधसन ेरभाकृधतका अण्राहरुलाई षफँजाएि ह्याचधलङ्ग कढाउन वा कोिल्नको लाधग खि, नरिवलको 

जिा, प्लाश्चस्िक वा फाईविको िेशा, िािपात आर्द रभायोग गिेि बनाईने गनु्री आकािको करिव २.५ धमिि लम्बाई ि १ 
धमिि चौराई भएको चषि वा लहिा आकािको सांिचना "काकावन" लाई चािविा बाँस वा रुखको हाँगाहरुको षकला गारी 
रभाजनन गिाईन ेपोखिीधभत्र चािै छेउमा लहिै षपधँ भन्दा कम्तीमा ३०-४० से.मी. माधथसम्म पािेि षकलामा बाँधेि तयाि 
गनुयहोस ्ि काकावनलाई पानीको सतह भन्दा १५-२० से.मी. तल िाख्नहुोस।् 

 रभाजननको लाधग कमनकापय जातका माउ माछा छनौि गदाय पोखिीमा जालले माछा तानु्न भन्दा २४ घण्िा अगाधर माछालाई 
दाना र्दन बन्द गनुयहोस।् यसले माछा उिने ि चल्ने सषक्रयतामा कमी भई धनिीक्षण गनय सहज हनु्छ। पोथी माछाको रभाजनन ्
द्वािको माधथल्लो भागमा धथच्दा परिपक्व अण्रा धनस्केको ि भालेको रभाजनन ्द्वािको माधथल्लो भागमा धथच्दा सेतो धमल्ि (वीयय) 
धनस्केको हनुपुछय। यस रभाकािको माउ माछालाई मात्र रभाजनन ्पोखिीमा छाड्नहुोस।् साथै माउ माछालाई रभाजनन ्पोखिीमा 
लैजाँदा रभायोग गरिने भाँरा (ह्यामोक) मा आयोधरन नभएको षढके ननु २-५ ग्राम रभाधत धलिि पानीको दिले रभायोग गनुयहोस।्   

 कूल आवश्यक पने हमोनको (ओभाषरभाम) मात्राको पोथी माछालाई ०.४ धमधलधलिि ि भाले माछालाई ०.२ धमधलधलिि रभाधत 
के.जी. का दिले ईन्जेक्सनको रुपमा लगाउनहुोस।्  

 धनिेश्चचत नभएका अण्राहरुमा ढुसीको सांक्रमण भई धनिेश्चचत अन्रामा समेत सांक्रमण हनुे हुँदा सांक्रमण धनयन्त्रण गनय ईन्कुवेशनमा 
रभायोग गरिने पानीमा २०-२५ धमधलग्राम रभाधत धलििका दिले ३६-३९% भएको फमायधलनले दैधनक उपचाि गनुयहोस।् यस 
रभाकािको उपचाि आखँा उघे्रको भ्रणु अवस्थासम्म कायम िाख्नहुोस।्  

 ईन्कुवेशनमा रभायोग गरिने पानीको तापक्रम २२-२६ धरग्री सेश्चल्सयस भएको अवस्थामा हमोन ईन्जेक्शन लगाईएको अश्चन्तम 
समय देश्चख २४०-२६० धरग्री रे (रभात्येक घण्िाको औसत तापक्रमको जोर) पगेुपधछ स्पधनङ्ग शरुु भई ३६-४८ घन्िामा 
कोिधलन्छ।  

 कोिधलएको २४ घण्िापधछ खाद्य थैली सकु्ने हुदँा ह्याचधलङ्गलाई सरुुवाती आहािाको रुपमा उमालेको अण्राको पहेंलो भाग 
(Yolk) खवुाउनहुोस।् 

 तिाई क्षेत्रमा कमन कापय जातका माछाको रभाजनन माघको मध्यबाि सरुु हनु ेहुदँा भिुा िाख्न ेपोखिीको तयािी गनुयहोस।् 
पोखिीलाई जलीय िािपात ि जांगली माछा हिाई खनजोत गिी ३-४ र्दनसम्म सकुाउनहुोस।् सकुाएको पोखिीमा घि पोत्न े 
चनु ४५०- ६०० के.जी. रभाधत हेक्िि, १०-१५ के.जी. कुखिुाको मल वा गाईको मल १५-२० के.जी. रभाधत ५०० वगय 
मीििका दिले रभायोग गनुयहोस।् चनुा ि मल िाखेको ३-५ र्दनपधछ पानीको गषहिाई ६०-७० से.मी. कायम हनुे गिी पानी 
भनुयहोस ्ि सकभि मूल वा बोरिांगको पानी जालीबाि छानेि मात्र पठाउनहुोस।् 

 ह्याचधलङ्ग स्िक गनुयभन्दा २ र्दन पषहले (४८ घण्िा अश्चघ) नसयिी पोखिीमा १००-११० से.मी. गषहिाई हनुे गरि सफा ि 
स्वच्छ पानी भनुयहोस ्साथै सामान्य अवस्था (रभााकृधतक आहािा) मा ४० लाख ह्याचधलङ्ग रभाधत हेक्ििको दिले स्िक गनुयहोस।्  

घासेँबाली 
 षहउँद मषहनामा षवधभन्न रालेघाँसहरु जस्तै- कोइिालो, कुिधमिो, खन्य,ु धगठी, श्चचउिी, चलेुत्रो, श्चजङि, धनमािो, पाखिुी, बरहि, 

धभमल आर्द खवुाउन सषकन्छ। पात िने समयमा काषिने रालेघाँसहरुमा िधुसल्कीिा लगायत अन्य षविाल ुकीिाहरु हनुसक्ने 
भएकोले खवुाउन ुअश्चघ िाम्रिी हेनुयहोस।् राले घाँस काट्न सषकने समयबािे अनसूुची-५ मा षवस्ततृमा र्दईएको छ। 

 ईषपल ईषपल घाँसको बीउ पाक्ने समय भएकोले पाकेको कोसाहरु बोिबाि षिपेि िाम्रिी घाममा सकुाउनहुोस।् सषुकसकेका 
कोसालाई एकै ठाउँमा थपुािी लठ्ठीले चिेुि बीउ िानुयहोस ्ि नाङ्लोमा केलाएि सफा गनुयहोस।् ओभानो प्लाषिक वा जिुको 
बोिा वा षिनको बिामा बीउ िन्न भिेि िम्म बन्द गरि ओभानो ति धसतल ठाँउमा भण्रािण गनुयहोस।् 

 जै, भेच, लसुनय घाँस लगाएको ६० र्दन पधछ पषहलो कषिङ्ग गरि धसचँाई गनुयहोस।् रभात्येक किाई पिात ्जै/वधसयम घाँसमा 
धसँचाई गरि २.१ के.जी. रभाधत कठ्ठाका दिले यरुिया िपडे्रस गनुयहोस।् 
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 वधसयम, जै लगायतको घाँसको तेश्रो कषिांग धलनहुोस ्ति बीउ उत्पादनको लाधग िाश्चखएको जै घाँसमा धसचँाई गरि यरुिया ि 
धर.ए.पी. (करिब १.३ ि २.२ के. जी. रभाधत कठ्ठा वा २ ि ३.३ के. जी. रभाधत िोपनी) िाख्नहुोस।्  

 षियोसेश्चन्ि (मकैचिी), सामा लगायतका बिे घाँसहरु लगाउने समय नश्चजषकँदै गएकोले बीउको व्यवस्था गनुयहोस।् 
 लामो समयदेश्चख पानी नपिेकोले खिबािी, रालेघाँस लगाएको नसयिी, बेनाय सािेको बािी तथा गोठ वरिपिी आगो लाग्नबाि 

बचाउन २-३ धमिि चौराईमा घाँसपात पधतांगि हिाई अश्चग्न धनयन्त्रण िेखा (Fire corridor) बनाउनहुोस।् 
 
 
 
 
 

 

कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन तयािी गने षवशेिज्ञ समूह 
क्र.सां नाम थि काययक्षते्र कायायलय इ-मेल सम्पकय  फोन 
१ षिका िाम चापागाँई वागवानी िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि chapagaintika@gmail.com ९८५११३३६१२ 
२ सञ्जय षवि कीि धबज्ञान िाषिय कीि षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि sanjayabista@gmail.com ९८५११९१३९० 
३ नषवन गोपाल रभाधान वागवानी िाषिय वागवानी अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि navin.pradhan@gmail.com ९८५११००८२० 
४ रा. इश्चन्दिा कँरेल कृषि-मौसम जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग, बबिमहल, काठमारौ kadelindira@gmail.com ९८४१७३५५६० 
५ िाजेन्र कुमाि भििाई बाली धबज्ञान िाषिय बाली षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि rkbhattarai@gmail.com ९८४३४७२२७० 
६ चेतना मानन्धि बाली िोग िाषिय बाली िोग धबज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि chetana.manandhar@gmail.com ९८४१६२४१८१ 
७ रा. अधमत रभासाद धतधमश्चल्सना बाली षवज्ञान िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि timilsinaamit87@gmail.com ९८५५०४७७३३ 
८ रा. नािायण पौरेल पश ुस्वास्थय िाषिय पश ुस्वास्थय अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि narayan.paudyal@narc.gov.np ९८६३३३५०४६ 
९ नधबन िावल मािो षवज्ञान िाषिय मािो षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि nabin_rawal@yahoo.com ९८५७०६५०२१ 
१० ऋषि िाम अधधकािी कृषि सञ्चाि िाषिय कृषि रभाषवधध सूचना केन्र, खमुलिाि adhikari_rishi@gmail.com ९८४१९७९२८९ 
११ अधनता गौतम मत्स्य षवज्ञान िाषिय मत्स्य अनसुन्धान केन्र, गोदाविी ganita_2014@yahoo.com ९८४९००९०९९ 
१२ षवष्ण ुरभासाद धगिी वागवानी िाषिय फलफूल षवकास केन्र, कीधतयपिु ncfd.gov.np@gmail.com ९८४१४३४२८० 
१३ रा. रुपा वास्तोला पश ुआहािा िाषिय पश ुआहािा अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि bastola_rupa@yahoo.com ९८४१३१९८३९ 
१४ रा. षविेन्र बहादिु िाना आलबुाली िाषिय आलबुाली अनसुन्धान काययक्रम, खमुलिाि biru.deep25@gmail.com ९८५१२५५३१५ 
१५ मशु्चक्त नाथ िा कृषि इश्चन्जधनयरिङ्ग िाषिय कृषि ईश्चन्जधनयरिङ्ग अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि muktinath2043@gmail.com ९८६३३८२२५४ 
१६ िामेश्वि रिमाल कृषि-मौसम िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि rameshwarrimal@gmail.com ९८५१०४४१३० 
१७ धमन कुमाि अयायल मौसम पूवायनमुान मौसम पूवायनमुान महाशाखा, गौचि, धत्र. अ. धब. mfddhm@gmail.com ०१-४११३१९१ 

 
  

mailto:biru.deep25@gmail.com
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 अनसूुची -१: नपेालको मौसम पूवायनमुानमा रभायोग हनु ेशब्दावधल 

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 

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

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

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

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

 विायको रभाकृधत 
(Nature of Rain) 

Temporary or Brief (क्षश्चणक 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 (अधधकाांश 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 लाधग 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 (अधत भािी विाय) 200 mm or more 

 समयधसमा  
(Time Period) 

Today (आज) 6 AM to 6 PM 

 Morning (धबहान) 6 AM to Noon 

 Afternoon (अपिान्ह) Noon to 6 PM 

 Late afternoon (अपिान्हको उििाधय) 3 PM to 6 PM 

 Evening (साँि) 6 PM to 9 PM 

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

 श्रोत: मौसम पूवायनमुान महाशाखा, जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग 
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अनसूुची -२: आलबुालीको पछौिे रढुवा िोग 

फाइिोफ्थोिा इनफेस्िान्स नामक ढुसीको सांक्रमणबाि लाग्ने पछौिे रढुवा िोग आलबुालीको रभामखु शत्र ुहो। सांसािभरिका आल ुखेधत गरिने 
रभाायाः सबै िािहरूमा यो िोग रभामखु समस्याको रूपमा देखा पदै आइिहेको छ। यो िोग नेपालमा पधन तिाइ देश्चख उच्च-पहारका आल ुखेधत 
गरिने रभाायाः सबै स्थानमा व्यापक रूपमा देखा पदै आइिहेको छ। िातको समयमा धेिै शीत पने, धसमधसम विाय भएको, र्दउँसो बादल लाग्ने, 
१० देश्चख १८ धरग्री तापक्रम ि ८५% भन्दा बढी सापेश्चक्षक आरयता भएको अवस्थामा िोग सहन नसक्ने जातमा िोग व्यबस्थापनका उपाय 
नअपनाएमा १००% सम्म उत्पादनमा क्षधत हनु सक्दछ। यो िोगले आलकुो पात, राँठ ि दानामा असि गदयछ। सामान्यतयााः िोगको लक्षण 
पातहरूमा देखा पदयछ। िोगको शरुूवात षवरूवाको षवधभन्न उचाइका पातहरूबाि भएतापधन छाँया पिेका भागहरूमा ढुसी फैधलनेक्रम बढी 
हनु्छ। धबहान शीत नओभाउँदै रढुवा िोगबाि सांक्रधमत पातको तल्लो सतहमा षवधभन्न आकािमा पानीले धभजेजस्ता थोप्लाहरू देखा पदयछन।् 
थोप्लाको केश्चन्रय भाग हरितकण नभएको कालो देश्चखन्छ भने थोप्लाको षकनािमा कपासको जालो जस्तो (श्चचत्र-१) देश्चखन्छ। िोग अनकुुल 
वाताविण एवां आक्रमक ढुसीबाि सांक्रमण भएको अवस्थामा पातको साथसाथै नयाँ मनुा तथा राँठहरूमा काला-काला ठुला-ठुला काला दाग 
(श्चचत्र-२) देश्चखन सक्छन।् सांक्रधमत आलकुो दानाको सतह तथा कािेि हेदाय धभत्री भागमा समेत कालो ध्वाांसे लक्षण (श्चचत्र-३) देख्न सषकन्छ। 
जनकदेव, खमुल िातो-२, खमुल सेतो-१, खमुल उपहाि, खमुल षवकाश जस्ता िोग अविोधी वा िोग सहन सक्ने आलकुा स्वस्थ बीउ 
लगाएमा धबना धबिादी िोगबाि हनेु क्षधत कम गनय सषकन्छ। धसफारिस गरिएको मात्रामा िासायधनक मलको रभायोग गरि उपयकु्त दूिीमा 
(बाक्लो नहनेु गरि) िोपाइ गिेको जग्गामा पानी धनकासको उश्चचत ब्यवस्था धमलाएमा िोग फैधलने दि कम हनु्छ। यो िोगको सांक्रमणाका 
लाधग अनकुुल वाताविण िषहिहेमा मेन्कोजेव यकु्त ढुसीनाशक षविादी (इण्रोषफल एम-४५, राइथेन एम-४५ आर्द) २.५ ग्राम रभाधत धलिि 
पानीमा घोलेि रभाधत कठ्ठा ३० धलििको दिले बोिको सम्पूणय भाग धभज्नेगरि ७ र्दनको अन्तिमा ४-६ पिक छनुय उपयकु्त हनु्छ। रभाकोप 
बढी भएमा राइमेथोमफय  (एक्रोबेि) वा फेनाधमरन तथा मेन्कोजेव यकु्त धमश्चश्रत (सेश्चक्िन) १.५ ग्राम रभाधत धलिि पानीका दिले १० र्दनको 
अन्तिमा ३-४ पिक वा षक्रलाश्चक्सल एम.जेर. ७२% रब्ल.ुषप. को धलुो २ ग्राम रभाधत धलिि पानीमा घोलेि ७ र्दनको अन्तिमा ४-५ पिक 
छनुय उपयकु्त हनु्छ। सांक्रधमत पात ि राँठबाि ढुसीको जीवाण ुआल ुदानामा जान नपाउने गरि पयायप्त उकेिा लगाउने तथा आल ुखन्नुभन्दा 
१५ अगावै हाल्म पधुलांग गिेमा दानामा आलकुो सांक्रमण कम गनय सषकन्छ। 

 
श्चचत्र-१ 

 
श्चचत्र-२ 

 
श्चचत्र-३ 
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अनसूुची-३: यरुिया उपचाि षवधध 

सखु्खा पिाल, छ्वाली वा नललाई १.५-२ इन्चको लामो िुक्रामा काट्ने ि त्यसमा ४% (१०० धलिि पानीमा ४ 
के.जी. यरुिया) को दिले यरुियाको िोल बनाई (१०० के.जी. पिालको लाधग ५०-६० धलिि घोलको दिले) 
धमलाएि छनुयहोस।् त्यसपधछ हातमा प्लाषिकको पन्जा लगाई पिाल ि यरुियाको िोल िाम्रिी धमसाउनहुोस।् 
धमसाइएको पिाललाई प्लाषिकको थैलामा िाम्रिी हावा नधछने गरि खाँद्नहुोस।् प्लाषिकको थैला नभएमा जधमनमा 
खारल खनी अथवा जधमन माथी पानीमा फोहोि नधमधसन ेगिी प्लाषिक ओछ्याएि िाम्रिी खाँदेि प्लाषिकले छोपी 
४ इन्च बाक्लो मािोले हावा नधछने गिी छोप्नहुोस।् खास गिेि २१ र्दनसम्म त्यसलाई िाख्नहुोस ्ि २१ र्दनपधछ 
थैलाबाि खवुाउने जधत मात्रा धनकाली हावामा आधा घण्िा जधत षफजाई पशवुस्तलुाई खवुाउनहुोस।् बाख्रालाई 
३००-४०० ग्राम रभाधतर्दन ि गाई भैसीलाई ५-६ के.जी. रभाधतर्दनका दिले खवुाउनहुोस।् 

 
अनसुचुी-४: उखकुो िुप्पाबाि साइलेज बनाउन ेतरिका 

उखकुो बोिबाि िस धनकाल्न सषकने भाग छुट्याई माधथल्लो पात भएको भागलाई १ इन्च देश्चख १.५ इन्चको 
साइजमा िुक्राउनहुोस।् त्यसमा १ के.जी. यरुिया ५ धलिि पानीका दिले धमसाई बनाइएको िोल १०० के.जी. 
उखकुो िुप्पामा छकेि प्लाषिकको थैलामा अथवा जधमनमा बनाइएको १धम.*१धम.*१धम. को खारल अथवा 
जधमनमाधथ हावा धछनय नसक्ने गरि िाम्रिी खाँदी ४ हप्तासम्म छोपेि िाख्नहुोस ्ि ४ हप्तापधछ पहेलो सनुौलो िांग ि 
हल्का अधमलो बास्ना आउन थालेपधछ यो साइलेज खवुाउनको लाधग तयाि हनु्छ। साइलेज खवुाउन ुभन्दा पषहले 
१५-२० धमनेि छहािीमा षफँजाउनहुोस ्जसले गदाय एमोधनया ग्याँस धनस्कन्छ। 

  
अनसूुची-५: षहँउद मषहनामा काट्न सषकन ेराले घासँहरु 

षहउँद मषहनामा षवधभन्न रालेघाँसहरु जस्तै कोइिालो, कुिधमिो, खन्य,ु धगठी, श्चचउिी, चलेुत्रो, श्चजङि, धनमािो, पाखिुी, 
बरहि, धभमल आर्द खवुाउन सषकन्छ। षहँउद मषहनामा पश ुआहािको आपूधतयमा रालेघाँसबाि ४१% योगदान 
िहेको छ।  

राले घासँ काट्न सषकन ेमषहना 
कुश्चट्मिो- काश्चिक देश्चख फागनु सम्म 
धभमल- काश्चिक देश्चख फागनु सम्म 
धगठी- मांधसि देश्चख फागनु सम्म 
कोइिालो- मांधसि देश्चख चैत्र सम्म 
खन्य-ु काश्चिक देश्चख चैत्र सम्म 
श्चचउिी- काश्चिक देश्चख चैत्र सम्म 

चलेुत्रो- काश्चिक देश्चख चैत्र सम्म 
धनमािो- काश्चिक देश्चख चैत्र सम्म 
पाखिुी- काश्चिक देश्चख चैत्र सम्म 
कािो- काश्चिक देश्चख चैत्र सम्म 
बरहि- काश्चिक देश्चख चैत्र सम्म 
श्चजङि- काश्चिक देश्चख वैशाख सम्म 

 

 


