
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: 

 गत साता देशको षहमाली तथा पहाडी भ-ूभागहरुमा साप्ताषहक सिदि भन्दा कम विाय भएको छ भने देशका अधधकाांश स्थानहरुमा न्यूनतम तापक्रम 
साथै गण्डकी प्रदेश ि बागमती प्रदेशको धेिैजसो स्थानहरुमा अधधकतम तापक्रम साप्ताषहक सिदि भन्दा कम मापन गरिएको छ। 

 आगामी साताको अधधकाांश ददनहरुमा षहमाली तथा पहाडी भ-ूभागमा आांशशक देशि सामान्य बदली िहने देशिन्छ भने तिाकका भ-ूभागमा आांशशक देशि 
सामान्यतया सफा िहने देशिन्छ। 

 प्रदेश नां-१, बागमती प्रदेश ि गण्डकी प्रदेशको पहाडी भ-ूभागमा साताको सरुु ि अन््यमा थोिै स्थानमा तथा साताको मध्यमा एक-दकु स्थानमा मेघगजयन/चट्याङ्ग 
सषहतको हल्का बिायको  सम्भावना िहेको छ। 

 कणायली ि सदूुि-पशिम प्रदेशको पहाडी भ-ूभागमा साताको सरुु ि अन््यमा एक-दकु स्थानमा तथा साताको मध्यधति थोिै स्थानमा मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहतको 
हल्का बिायको  सम्भावना िहेको छ। 

 तिाकका भ-ूभागहरुमा आगामी साता विायको सम्भावना छैन।   
 षहमाल, पहाड ि तिाकका धेिैजसो स्थानहरुमा अधधकतम तथा न्यूनतम तापक्रम हल्का बढ्ने सम्भावना िहेको छ। 

कृषि सािाांश: 
 जमु्ला लगायतका उच्च पहाडी के्षत्रमा विे धानको ब्याड िाख्न ेसमय भएकोले लेकाली धान-१, लेकाली धान-३, चन्दननाथ-१ ि चन्दननाथ-३ मध्ये उपलब्ध 

जातको बीउ २.५ के.जी .प्रधत िोपनीका दिले व्यवस्था गनुयहोस।् 
 पाकेको गहुँबाली तथा मसुिुोबाली मौसमको अवस्था हेरि धभत्र्याउनहुोस।्  
 मुांग लगाउन ुहनेु कृिकहरुले कल्याण, प्रधतक्षा ि प्रधतज्ञा मध्ये उपलब्ध जातको बीउ १-१.५ के.जी .प्रधत कट्ठाका दिले छनुयहोस।् 
 फलफूल बालीको फल फुट्ने समस्या कम गनय केिाउगेडे अवस्थाको फल भएपधछ प्लानोषफक्स वा प्लान्िोप्लेक्स १ एम.एल. प्रधत धलिि पानीमा घोली पात ि 

फल धभज्नेगरि छनुयहोस।्  
 सनु्तलाजात फलफुल बगैँचामा सकु्ष्म िाद्यत्वको व्यवस्थापनका लाधग पालवुा आइिहेको बेला ि दाना लाधगसकेपधछ २ पिक मशल्िप्लेक्स २.५ ग्राम प्रधत धलिि 

पानीको दिले पात धभज्नेगरि छनुयहोस।्  
 आलबुालीमा लाग्ने डढुवा िोग व्यवस्थापनका लाधग सेशक्िन २ ग्राम प्रधत धलिि पानीमा धमसाक ८-१० ददनको फिकमा २-३ पिक सम्पूणय बोि धभज्नेगरि 

साँझपि छनुयहोस।् 
 पहाडी भेगका पािो बािीमा लगाइएको आलबुालीमा िातो कधमलाको प्रकोप देशिने ठाउँहरुमा धनिन्ति ओधसलो िहने गरि धसँचाइको व्यवस्था गनुयहोस।् 
 कधललो अवस्थामा भएको तिकािी बालीहरुमा (काउली समहु, बोडी, धसमी, भन्िा, धभांडी आदद) उफ्रने िपिे कीिाले पातमा प्वालहरु पािी नोक्सानी पानय सक्छ। 

थोिै प्वालहरु भएमा ििानी वा गाकको गहुँत प्रयोग गनुयहोस ्ति धेिै क्षती भक आधथयक नोक्सानी हनेु अवस्था छ भने साकपिमेधिन (१०% क.सी.) २ एम.एल. 
प्रधत धलिि पानीमा धमसाएि साझँपि छकय नहुोस।् 

 लहिे बालीमा लाग्ने शीते ढुसी िोगको व्यवस्थापनको लाधग िोगग्रस्त, तल्लो ि पिुानो पातहरु हिाक मेन्कोजेव वा मेिाल्याशक्जल यकु्त षविादी २ ग्राम प्रधत धलिि 
पानीको दिले पातहरु धभज्नेगरि हप्ता ददनको फिकमा २-४ पिकसम्म छकय नहुोस।् 

 िोिेत ि चिचिे षवरुद्द िोप लगाउने समय भएकोले नशजकैको प्राषवधधकसँग सम्पकय  गरि आफ्नो पशवुस्तलुाक समयमै िोप लगाउनहुोस।्  
 नेपालका षवधभन्न स्थानहरुका घिपालवुा कुििुाहरुमा िानीिेत िोगसँग धमल्दोजलु्दो लक्षण देशिने ि धेिै मात्रामा कुििुाहरु समेत मने गिेको पाकएकोले नशजकैको 

पशिुोग अन्वेिण प्रयोगशालामा नमूना जाचँ गिी सो िोग एधभयन इन्फ्लएुन्जा (बडय फ्ल)ु भए नभएको यषकन गनुयहोस।् यदद िाधनिेत िोग हो भने्न शांका लागेमा 
सांक्रधमत फामयहरुबाि पांक्षी ि पांक्षीजन्य पदाथयहरु ओसािपसाि नगनुयहोस।् साथै कुििुा फामयमा जैषवक सिुक्षाका उपायहरु अपनाउनहुोस।् कुििुाहरुको िोगसँग 
लड्न सक्ने क्षमता बढाउनकुा साथै शजवाणजुन्य सांक्रमणहरुबाि कुििुालाक जोगाउनहुोस।्  

 षिलाषपया माछाको प्रजनन समय भएको हुँदा हप्ताको कशम्तमा एकपिक प्रजनन ्पोििीको हापाका पोथी माछाहरूको मिु जाँच गनुयहोस ्ि समान परिपक्वताको 
धनिशेचत अण्डाहरू एउिै इन्क्यबेुििमा कढाउनहुोस।् 

 सहि माछाको ह्याचधलङ्ग उ्पादन हनेु समय भएकोले नसयिी पोििीको तयािी गरि सिकािी तथा धनजी ह्याचरिमा सम्पकय  गनुयहोस।् 
 कृषि ि पश ुसम्वन्धी शजज्ञासाको लाधग पैसा नलाग्ने नाकय को फोन नम्बि-११३५ मा हिेक सोमबाि ददँउसो २ देशि ४ बजे सम्म फोन गनुयहोस।् 
 कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन नेपाल िेधलधभजनको NTV NEWS Channel बाि प्र्येक शधनबाि बेलकुा ८ बजेको समाचाि पधछ प्रसािण हनेु गदयछ। यसको 

पनु: प्रसािण आकतबाि धबहान ७ बजेको समाचािपधछ पधन हेनय सषकन्छ।  

विय-६, अांक-५२   अवधध: २७ चैत, २०७७- २ बैशाि, २०७८    २७ चैत, २०७७ 
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गत हप्ता (२०-२६ चैत, २०७७) को मौसमी सािाांश 

साप्ताषहक विायाः ८८ विा मौसम केन्रहरुमा मापन 
गरिएको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता अधधकाांश 
केन्रहरुमा साप्ताषहक कुल विाय साप्ताषहक सिदि भन्दा 
कम मापन गरिएको छ। उक्त विाय भएका केन्रहरु 
मध्ये गण्डकी प्रदेशको लम्जङुमा सबैभन्दा बढी ३८.० 
धम.धम कुल साप्ताषहक विाय मापन भएको छ। 

नक्साको पषृ्ठभधूममा देिाकएको िांगले साप्ताषहक कूल 
विाय जनाउँछ। धत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले 
केन्रमा मापन गरिएको विायलाक साप्ताषहक सिदि 
विायसँगको तलुना्मक तथ्याांकमा देिाउँछ। 

साप्ताषहक अधधकतम तापक्रमाः १०५ विा मौमस 
केन्रहरुमा मापन गरिएको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता  
धेिैजसो केन्रहरुमा साप्ताषहक औसत अधधकतम 
तापक्रम साप्ताषहक सिदि ि सिदि भन्दा बढी मापन 
गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश को नवलपिुमा सबैभन्दा 
बढी साप्ताषहक औसत अधधकतम तापक्रम ३६.४ धड.से. 
मापन भएको छ। 
नक्साको पषृ्ठभधूममा देिाकएको िांगले साप्ताषहक औसत 
अधधकतम तापक्रम (धड.से.) जनाउँछ। धत्रभजुाकाि 
तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको 
तापक्रमलाक साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा 
देिाउँछ। 

साप्ताषहक न्यूनतम तापक्रमाः १०५ विा मौमस 
केन्रहरुमा मापन गरिएको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता 
देशको अधधकाांश केन्रहरुमा साप्ताषहक औसत न्यूनतम 
तापक्रम साप्ताषहक सिदि ि सिदि भन्दा कम मापन 
गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको मनाङमा सबैभन्दा कम 
साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रम -२.३ धड.से. मापन 
भएको छ। 

नक्साको पषृ्ठभधूममा देिाकएको िांगले साप्ताषहक औसत 
न्यूनतम तापक्रम (धड.से.) जनाउँछ। धत्रभजुाकाि तथा 
गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको तापक्रमलाक 
साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा देिाउँछ। 

नोिाः (क) सिदि विाय भन्नाले सन ्१९८१ देशि २०१० सम्मको सम्बशन्धत हप्ताको औसतमा १० प्रधतशत भन्दा कम देशि १० प्रधतशत भन्दा बषढको 
विायलाक जनाउँछ।  
(ि) सिदि अधधकतम/न्यूनतम तापक्रम भन्नाले सन ्१९८१ देशि २०१० सम्मको सम्बशन्धत हप्ताको औसतमा ०.२ धड.से. भन्दा कम देशि ०.२                                  
धड.से. भन्दा बषढको तापक्रमलाक जनाउँछ।  



3 
 

आगामी साता (२७ चैत, २०७७- २ बैशाि, २०७८) को मौसमी परिदृष्य 
प्रदेश भौगोधलक 

क्षते्र 

विाय / 
षहमपात 

अधधकतम 
तापक्रम 

न्यूनतम 
तापक्रम 

बदली हनु े
अवस्था 

(सफा, आांशशक, 

सामान्य, पूणय) 

मह्वपूणय मौसम 

(मेघगजयन, अधसना,
 कुषहिो) 

कैषफयत 

(मौसम प्रणाली) 

प्रदेश नां १ षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
षहमपात 

हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

 साताभरि नै आांशशक देशि सामान्य बदली िषह साताको सरुु 
ि अन््यमा थोिै स्थानहरुमा ि मध्यमा एक-दकु स्थानमा 
हल्का षहमपातको सम्भावना। 

पहाड 

 

हल्का विाय हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग/ अधसना 

साताभिी आांशशक देशि सामान्य बदली िषह थोिै स्थानहरुमा 
मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत क्षशणक विायको सम्भावना। 

तिाक हल्का विाय हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े आांशशक देशि 
सामान्यतया सफा  

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताभरि नै आांशशक बदली देशि सामान्यतय सफा िहन ेि 
साताको अन््यमा एक-दकु स्थानमा मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत 
हल्का विायको सम्भावना। 

प्रदेश नां २ तिाक छैन हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े साताभरि नै आांशशक 
बदली देशि 
सामान्यतया सफा  

छैन साताभरि नै आांशशक बदली देशि सामान्यतय सफा िहने। 

बागमती 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
षहमपात 

हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

 साताभिी आांशशक देशि सामान्य बदली िषह साताको सरुु ि 
अन््यमा थोिै स्थानहरुमा तथा मध्यमा एक-दकु स्थानमा 
हल्का षहमपातको सम्भावना। 

पहाड हल्का विाय हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

मेघगजयन/चट्याङ्ग/
अधसना 

साताभरि नै आांशशक देशि सामान्य बदली िषह साताको सरुु 
तथा अन््यधति थोिै स्थानहरुमा ि साताको मध्यमा एक-
दकु स्थानमा मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत क्षशणक बिायको 
सम्भावना। 

तिाक छैन हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े आांशशक बदली देशि 
सामान्यतय सफा 

छैन साताभरि नै आांशशक बदली देशि सामान्यतय सफा िहन े 
सम्भावना। 

गण्डकी 
प्रदेश 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का 
षहमपात 

हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

 साताभरि नै आांशशक देशि सामान्य बदली िषह साताको सरुु 
ि अन््यमा थोिै स्थानहरुमा ि मध्यमा एक-दकु  स्थानमा 
हल्का षहमपातको सम्भावना। 

पहाड हल्का देशि 
मध्यम विाय 

हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

मेघगजयन/चट्याङ्ग/
अधसना 

साताभरि नै आांशशक देशि सामान्य बदली िषह थोिै 
स्थानहरुमा मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत क्षशणक सम्भावना।  

तिाक छैन हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े आांशशक बदली देशि 
सामान्यतया सफा 

छैन साताभरि नै आांशशक बदली देशि सामान्यतया सफा िहन े 
सम्भावना। 

लशुम्बनी 
प्रदेश 

 

पहाड छैन  हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े आांशशक बदली  छैन साताभरि नै आांशशक बदलीको  सम्भावना। 
तिाक छैन  हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े आांशशक देशि 

सामान्यतया सफा  
छैन  साताभरि नै आांशशक बदली देशि सामान्यतया सफा िहन।े 

कणायली 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का  
षहमपात 

हल्का  बढ्न े हल्का  बढ्ने आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

  साताभरि आांशशक देशि सामान्य बदली िषह साताको सरुु ि 
अन््यमा एक-दकु स्थानमा ि साताको मध्यमा थोिै स्थानमा 
हल्का षहमपातको सम्भावना। 

पहाड हल्का  
विाय 

हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

मेघगजयन/चट्याङ्ग/
अधसना    

साताभरि आांशशक देशि सामान्य बदली िषह साताको सरुु ि 
अन््यमा एक-दकु स्थानमा ि साताको मध्यमा थोिै स्थानमा 
मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत क्षशणक बिायको  सम्भावना। 

सदूुि पशिम 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
षहमपात 

हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

  साताभरि आांशशक देशि सामान्य बदली िषह साताको सरुु ि 
अन््यमा एक-दकु  स्थानमा ि साताको मध्यमा थोिै स्थानमा 
हल्का षहमपातको सम्भावना।  

पहाड हल्का  
विाय 

हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े आांशशक देशि 
सामान्य बदली 

मेघगजयन/चट्याङ्ग/
अधसना 

साताभिी आांशशक देशि सामान्य बदली िषह साताको सरुु ि 
अन््यमा एक-दकु स्थानमा ि साताको मध्यमा थोिै स्थानमा 
मेधगजयन/चट्याङ्ग सषहत क्षशणक बिायको  सम्भावना। 

तिाक छैन हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े आांशशक बदली छैन  साताको मध्यधति आांशशक बदली ि बाकँी समयमा 
सामान्यतया सफा िहने। 

नोि: साताको शरुुले शकु्रबाि ि शधनबाि, साताको मध्यले आइतबाि, सोमबाि ि मांगलबाि तथा साताको अन््यले बधुबाि ि धबहीबािलाक जनाउँछ।  

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

िाद्यान्नबाली 
 चैते धानको बेनाय २१ ददन भकसकेको छ भने तयाि पारिएको जग्गामा िोप्नहुोस।् 
 चैते धान िोप्न े जग्गामा ५०० के.जी. कम्पोष्ट; २.७ के.जी. यरुिया; ४.४ 

के.जी. धड.ए.पी.; २.५ के.जी. म्यूिेि अफ पोिास ि १.३ के.जी. शजङ्क सल्फेि 
प्रधत िोपनीका दिले अथवा ३३५ के.जी. कम्पोष्ट; १.८ के.जी. यरुिया; २.९ 
के.जी. धड.ए.पी.; १.७ के.जी. म्यूिेि अफ पोिास ि ०.८ के.जी. शजङ्क सल्फेि 
प्रधत कट्ठाका दिले मािोमा िाम्रिी धमलाउनहुोस।् 

 मेधसनबाि (िाकस ट्रान्सप्लान्िि) लाकनमा लगाकएको चैते धान गोडमेल गनय 
कोनो वीडि प्रयोग गनुयहोस।् यस मेधसनको प्रयोगले ४-५ घन्िामा १ िोपनी 
धान गोडमेल गनय सषकन्छ।  

 उच्च पहाडी के्षत्र (जमु्ला) मा विे धानको ब्याड िाख्न ेसमय भएकोले धसफारिस 
गरिएका उन्नत जातहरु: लेकाली धान-१, लेकाली धान-३, चन्दननाथ-१ ि चन्दननाथ-३ मध्ये उपलब्ध जातको बीउ २.५ 
के.जी. प्रधत िोपनीका दिले व्यवस्था गनुयहोस।् 

 पाकेको गहुँबाली तथा मसुिुोबाली मौसमको अवस्था हेरि धभत्र्याउनहुोस।्  
 मुांग लगाउन ुहनुे कृिकहरुले धसफारिस गरिएका उन्नत जातहरु - कल्याण, प्रधतक्षा ि प्रधतज्ञा मध्ये उपलब्ध जातको बीउ १-

१.५ के.जी .प्रधत कट्ठाका दिले छनुयहोस।् 
 वसन्ते मकैका लाधग उपयकु्त जातहरु अरुण-३, अरुण-४, अरुण-६, िामपिु हाकधिड-८ ि िामपिु हाकधिड-१० मध्ये भिपदो 

श्रोतबाि उपलब्ध जातहरुको बीउ िोप्नहुोस।्  
 विाययाममा मध्यपहाडी के्षत्रमा लगाकने मकैको धसफारिस जातहरु मनकामना-१, मनकामना-३, मनकामना-४, मनकामना-५, 

मनकामना-६, पोषिलो मकै-१, िमुल पहेंलो, धसतला, देउती ि िमुल हाइधिड-२ (बणयशांकि मकै) तथा धछिो पाक्ने मकैका 
जातहरु अरुण-३, अरुण-४, अरुण-६ ि उच्च पहाडी के्षत्रका लाधग गणेश-१, गणेश-२ छनुयहोस।् 

 पहाडी भेगहरुमा धसफारिस गरिएको मकैको उन्नत जातहरु १-१.५ के.जी. प्रधत िोपनीका दिले लगाउनहुोस।् 
 मकै लगाउने जग्गा तयािीको बेला तल ददकए बमोशजम मलिाद मािोमा िाम्रिी धमलाउनहुोस।् 

प्रकाि प्राांगारिक मल (के.जी./िोपनी) 
जग्गा तयािीको बलेामा 

आवश्यक िसायधनक मल जग्गा तयािीको बलेामा (के.जी./ िोपनी) 
l*.P.kL  यरुिया  म्यिेुि अफ पोिास शजङ्क सल्फेि 

धछिो पाक्न ेमकै ५०० ६.५ २.९ ३.३ १.३ 

षढलो पाक्न ेमकै ५०० ६.५ ५.६ ३.३ १.३ 

बणयशांकि मकै ७५० ६.५ ६.२ ३.३ १.३ 

 मकैमा अमेरिकी फौजी कीिा (Spodoptera frugiperda) को प्रकोप देशिएकोले धनयधमत अनगुमन गनुयहोस।् कीिाको 
सांख्या तथा क्षधतको आकँलन गनय वयस्कको लाधग बशि ि फेिोमन पासोको तथा लाभायको लाधग िाल्डे पासोको प्रयोग 
गनुयहोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा नोक्सानी कम गनय इमामेशक्िन बेन्जोएि ५% एस.जी., ०.४ ग्राम वा शस्पनोस्याड ४५% 
एस.सी., ०.३ धमधलधलिि वा स्पाइनेिोिाम ११.७ % एस.सी., ०.५ धमधलधलिि प्रधत धलिि पानीको दिले बोि धभज्नेगरि ७ 
ददनको फिकमा २-३ पिक छनुयहोस।् एउिै षविादी धनिन्ति प्रयोग नगरि आलोपालो गरि प्रयोग गनुयहोस ् तथा घोगा 
लाधगसकेपधछ षविादी प्रयोग नगनुयहोस।् 

चित्र: धान गोड्ने कोनो वीडर 
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साना आकािका लाभायले गिेको क्षधतको लक्षण  मध्यम आकािका लाभायले गिेको क्षधतको लक्षण गभुोमा लाभायले गिेको क्षधतको लक्षण 

   
कीिाको फुल अवस्था कीिाको लाभाय अवस्था (क्षधत गने अवस्था)   वयस्क पोथी पतुली 

 मांधसि-पसु मषहनामा लगाकएको उिमुा मािोमा शचस्यानको अवस्था हेरि धसांचाक पिात २.७२ के.जी. यरुिया प्रधत कट्ठाको 
दिले दोश्रो िपडे्रस गनुयहोस।् 

 यो समयमा लगाकने उिबुालीमा जग्गा तयािीको बेलामा ३४० के.जी. कम्पोस्ि वा गोबिमल ३.७४ के.जी. यरुिया, ४.३५ 
के.जी. डी.ए.पी., २.२२ के.जी म्यिेुि अफ पोिास प्रधत कठ्ठा वा ५०० के.जी. कम्पोस्ि वा गोबिमल, ५.६ के.जी. यरुिया, 
६.५२ के.जी. डी.ए.पी., ३.३३ के.जी म्यिेुि अफ पोिास प्रधत िोपनीका दिले मािोमा िाम्रिी धमलाइ उि ुिोप्नहुोस।् 

 उिबुालीको नयाँ गबुोमा एक भन्दा बषढ स-साना प्वालहरु देशिएमा िुसा पसाउन ेगवािो (Early shoot borer) को नोक्सानी 
हनु ्सक्छ। यसको प्रकोप कम गनय उि ुिोपेको ४५ ि ६० ददनमा ३ कन्च जधत मािो चढाएि हल्का धसचँाक गनुयहोस।् 
उिकुो जात अनसुाि षढलो पाक्ने जातमा मतृ गबुो १५ देशि २३% ि धछिो पाक्न ेजातमा १७% भन्दा बढी देशिएमा आधथयक 
क्षती हनु सक्छ। यस्तो अवस्थामा थायोडीकापय (Thiodicarp 75% WP) २.० ग्राम प्रधत धलिि पानीको दिले ८००-
१००० धलिि घोल तयाि गिी प्रधत हेक्िि बालीमा साँझपि छनुयहोस।् 

 
 
 
 
 
 
 
 

 उिबुालीमा क्षती पयुायउने षवधभन्न गवािो कीिाहरुको व्यवस्थापनको लाधग उि ु िोपेको एक मषहनापधछ ट्राइकोग्रामा 
(Trichogramma) पिजीवी कीिा १००,००० (१० x ५ से.मी. को पाँचविा ट्राइको-काडय) प्रधत हेक्ििका दिले १० 
ददनको अन्तिालमा ४-५ पिक छोड्नहुोस ्(ट्राइको-काडयको लाधग नशजकको शचनी धमल वा कृषि सम्बशन्ध कायायलयहरुमा 
सम्पकय  गनुयहोस)्। 

 
अगौिे गवािोको वयस्क 

 
अगौिे गवािोको लाभाय 

 
अगौिे गवािोको अचल अवस्था 
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फलफूल बाली 
 सनु्तलाजात फलफूल, आपँ, धलशच, रुि किहि जस्ता फलफूल बालीको फल झने ि पधछ गएि फल फुट्न ेसमस्याबाि 

जोगाउन केिाउगेडे फल भएपधछ मौसमको अवस्था हेरि प्लानोषफक्स वा प्लान्िोप्लेक्स १ एम.एल. प्रधत धलिि पानीमा घोली 
पात ि फल धभज्नेगरि छनुयहोस।्  

 सनु्तलाजात फलफुल बगैचामा सकु्ष्म िाद्यत्वको व्यवस्थापनका लाधग पालवुा आइिहेको बेला ि दाना लाधगसकेपधछ २ पिक 
मशल्िप्लेक्स २.५ ग्राम प्रधत धलिि पानीमा घोली पात लपक्क धभज्नेगरि छनुयहोस।्  

 सनु्तला जातको फलफूल बालीहरुमा पात िने्न (Leaf miner) कीिाको नोक्सानी कम गनय ४ भाग पानीमा गाकको गहुँत वा 
धनमको पातको झोल १ भाग धमसाक ५ ददनको फिकमा ३ पिक छनुयहोस।् साथै व्यवसाषयक िेती गने कृिकहरुले िोगि 
३०% क.सी., २ एम.एल. प्रधत धलिि पानीमा घोलेि ७ ददनको फिकमा ३ पिक छनुयहोस।् 

 तापक्रम बढ्दै जाँदा सनु्तलाजात फलफूलको डाँठमा प्वाल पाने गवािो, पात िने्न कीिा, पतुलीको लाभाय (Lemon butterfly) 
ि क्ले कीिाको प्रकोप बढ्न सक्ने भएकोले बगैँचा धनिीक्षण गिी धनयन्त्रणका उपाय अपनाउनहुोस।् 

शचत्र: सनु्तलाको पात िन्न ेकीिा शचत्र: सनु्तलाजात फलफूलको पतुली (Lemon butterfly) 
 

 

शचत्र: सनु्तलाजात फलफूलको क्ले कीिा 
 रूिकिहिको फल कुषहने समस्या देशिइिहेमा तामायकु्त षविादी २ ग्राम प्रधत धलिि पानीमा घोली छनुयहोस।् साथै फलको 

आकािको बदृद्द असमान देशिएमा सकु्ष्म िाद्यत्व यकु्त घोल जस्तै: धमिाक्लोन वा मशल्िप्लेक्स पातमा छनुयहोस।् वसन्त 
ऋतकुो आगमनसँगै तापक्रमको वृदद्द हनु ेहुँदा षवधभन्न लेकाली फलफूल बालीहरुमा पलाउन ेनयाँ पालवुाहरुमा लाही कीिा, 
सलुसलेु, क्ले कीिा जस्ता चसुाहा कीिाहरुको प्रकोप बढ्ने भएकोले 
षयधनहरुको प्रकोप कम गनय सवो तेल वा एट्सो िधनज तेल १५ एम.एल. 
प्रधत धलिि पानीमा धमसाक १५ ददनको फिकमा छनुयहोस।् 

 धलची बगैंचामा सलुसलेु (Mite) को प्रकोप हनुे भएकोले यसको धनयधमत 
अनगुमन गनुयहोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा धडकोफोल १८.५% क.सी., ३ 
एम.एल. प्रधत धलिि पानीमा घोलेि ७-१० ददनको फिकमा २-३ पिक 
छनुयहोस।्  

 केिा िेती गने कृिकहरुले षवधलयम हाइधिड, झापाली मालभोग, हरिछाल, 
िोबष्टा आदद केिाका उन्नत जातहरु िोप्न शरुु गनुयहोस।् 

 

 

शचत्र: धलचीमा सलुसलेुको प्रकोप 

Leaf of acid lime affected by leaf minor insect

           

Leaf of acid lime affected by leaf minor insect
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 हावाहिुी लाग्न सक्न ेमौसम भएकोले पसाएका केिाको बोिहरुलाक िेको ददनहुोस।् 
 आपँको बगैंचामा मधवुा (Mango hopper) लाग्ने समय भएकोले यसको धनयधमत अनगुमन गनुयहोस।् यो कीिाको अ्याधधक 

प्रकोप देशिएमा इधमडाक्लोषप्रड १७.८ एस. एल., १ एम. एल. प्रधत धलिि पानीमा धमसाक बेलकुीपि छकय नहुोस।् 
 अनािमा लाग्न े पतुलीको कािणले फल झने ि कुषहने समस्या हनुे हुदँा फूल फूले देशि फल तयाि हनुे बेलासम्म यस 

समस्याको समाधानका लाधग यसै हप्ता देशि एषककृत व्यवस्थापन षवधध अपनाउनहुोस।् नीमजन्य षविादी ०.३ क.सी., ५ 
एम.एल. प्रधत धलिि पानीमा घोली १५ ददनको फिकमा ४ पिकसम्म छनुयहोस।् प्रकोप अधधक देशिएमा बगैँचाहरुमा 
साकपिमेधिन (१०% क.सी.) २ एम. एल. प्रधत धलिि पानीमा घोली १५ ददनको फिकमा ३ पिकसम्म छकय नहुोस।् 

 उ्पादक्व बढाउन तथा िोग कीिाको प्रकोप कम गनय फलफूल बगैँचामा िनजोत गरि अनसूुची-२, ३ ि ४ मा ददए बमोशजम 
मलिाद प्रयोग गरि धसँचाक गनुयहोस।्  
 
कषफ बाली 

 कफीमा फूल फुल्ने समय भएकोले धसचँाकको व्यवस्था गनुयहोस।् धसांचाक छैन भन ेबोिको वरिपरि छापो िाख्नहुोस।् कफी 
बगैँचामा जधमन ढाक्न ेबालीहरु जस्तै-कोसेबाली (भिमास, बोडी, घ्यू धसमी आदद) ि बगैचा ४ विय पगेुको छैन भने अदवुा, 
वेसाि (हलेदो), बदाम, ढैंचा लगाउनहुोस।् 

 नयाँ वगैँचा षवस्तािका लाधग स्थान छनौि गरि वगैँचाको िेिाङ्कनका काययहरु गनुयहोस।् 
 बीउको लाधग िाम्रो बोि, हाँगा ि झपु्पा छनोि गनुयहोस ्ि िाम्रिी पाकेका दानाहरुलाक बोक्रा िोल्स्याएि पाचयमेन्िलाक घाम 

नपने ठाउँमा ििानीले उपचाि गिेि िाख्नहुोस।् नयाँ कफी िोपणको लाधग १.५ षफि गषहिाक ि चौडाक भएको िाडल िनिे 
ले-आउिको तयारि गनुयहोस।्  

 नसयिी ब्याड िाख्नको लाधग मल, मािो ि बालवुाको प्रवन्ध गनुयहोस, बालवुाको ब्याडमा बीउलाक एक िात धभजाएि लाकनमा 
छनुयहोस।् 

 नसयिीमा िोपे अवस्थामा आएका बेनायलाक बालवुा, मल ि मािो क्रमश: एक, दकु ि तीन भागको धमश्रणलाक ५×७ इन्च वा 
६×८ इन्चको पोली ब्यागमा भिेि धबरुवा सानुयहोस।् 

 कफी बालीमा धसन्दिेु िोगको 
लक्षण देशिएमा बढी भएको 
छहािी हिाउनहुोस।् िोग 
लागेका हाँगा ि पातहरु कािेि 
जलाउनहुोस।् बोर्ड़ो धमश्रण 
(१%) तयाि गरि पातको 
माधथल्लो ि तल्लो भाग समेत 
धभज्नेगरि छकय नहुोस।् 
 

 
  

शचत्र: िाम्रिी पाकेका कफीका चेिी शचत्र:: पातको माधथल्लो भागमा देशिएको धसन्दिेु िोगको लक्षण 
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तिकािी बाली 
 मध्यपहाडमा लगाएको आलबुालीमा दाना बाषहि धनस्कँदा जोताहा कीिाले दानामा फुल पाने ि पधछ भन्डािणमा समेत क्षधत 

पयुायउने हनुाले दाना िाम्ररि परुिन ेगरि ि ्यान्रा नच ुँधडन ेगरि उकेिा ददनहुोस।् 
 मध्यपहाडमा माघमा िोपेको आललुाक िधगांग गनुयहोस।् साथै लाही कीिा ि डढुवा िोगको अवलोकन गदै प्रकोप देशिन 

थालेपधछ व्यवस्थापन षवधध अपनाउनहुोस।्  
 आलबुालीमा लाग्ने डढुवा िोग व्यवस्थापनका लाधग सेशक्िन २ ग्राम प्रधत धलिि पानीमा धमसाक ८-१० ददनको फिकमा २-

३ पिक सम्पूणय बोि धभज्नगेरि साँझपि छनुयहोस।् 
 पहाडी भेगका पािो बािीमा लगाइएको आलबुालीमा िातो कधमलाको प्रकोप देशिन ेठाउँहरुमा धनिन्ति ओधसलो िहने गरि 

धसँचाइको व्यवस्था गनुयहोस।् 
 कधललो अवस्थामा भएको तिकािी बालीहरुमा (काउली समहु, बोडी, धसमी, भन्िा, धभांडी आदद) उफ्रने िपिे कीिाले पातमा 

प्वालहरु पािी नोक्सानी पानय सक्छ। थोिै प्वालहरु भएमा ििानी वा गाकको गहुँत प्रयोग गनुयहोस ्ति धेिै क्षती भक आधथयक 
नोक्सानी हनुे अवस्था छ भने साकपिमेधिन (१०% क.सी.) २ एम. एल. प्रधत धलिि पानीमा धमसाएि साँझपि छकय नहुोस।् 

 मध्य पहाडी के्षत्रमा धबधभन्न तिकािी बालीहरु जस्तै- गोलभेँडा, भण्िा, िसुायनी ि भेँडे िसुायनीको बीउ जमाउनहुोस।् 
 गोलभेँडामा बेनाय सानुय एक हप्ता अगाडी िाम्रिी पाकेको गोठेमल ३ के.जी, कुििुाको मल ०.५ के.जी, धड.ए.पी. १५ ग्राम, 

म्यिेुि अफ पोिास १० ग्राम, बोिेक्स ०.५ ग्राम, श कँ सल्फेि ०.५ ग्राम प्रधत बोिका दिले िाडलमा िाम्रिी धमलाक 
पनु ुयहोस।्  

 मध्य पहाडी के्षत्रमा धसमी ि बोडी लगाउन लाकन देशि लाकनको दूिी १२० से.मी. ि बोिदेशि बोिको दूिी २० से.मी. 
फिक गरि एउिा प्वालमा २ गेडा बीउ िसाल्नहुोस।् 

 जकेुनी फसी (squash), काँक्रो, किेला, शघिौँला, लौका तथा मनु्िा िाने फसीको लाधग तल उल्लेि गिे बमोशजमको दूिीमा 
िाडल िनी िाम्रो पाकेको गोबि मल ५ के.जी., हषिको धलुो १०० ग्राम, पीना १०० ग्राम, धड.ए.पी. ४० ग्राम, पोिास 
४० ग्राम ि बायोजाकम, शजङ्क, बोिेक्स प्र्येक ३/३ ग्रामका दिले मािोमा धमसाक धबरुवा लगाउनहुोस।् 

लहिे बालीहरु लाकन देशि लाकनको दूिी (धमिि) बोिदेशि बोिको दूिी (धमिि) 
जकेुनी फसी (squash) १ १ 

काँक्रो १.२ २ 
किेला १.५ १ 
शघिौँला २ १ 
लौका २ १ 

मनु्िा िाने फसी (४-५ बोि प्रधत िाडल) २ २ 

 काँक्रो, फसी समहुको लहिे बालीमा १० ग्राम यरुियाका दिले १५-२०, ४०-४५ ि ६०-६५ ददनमा िपडे्रस गनुयहोस।् 
 काकँ्रो, फसी समहुको लहिे बालीमा 

िातो िपिे कीिाका लाभायहरु जमीनको 
सतह भन्दा अधलकधत मनुी बस्न े
भएकोले समय समयमा गोडमेल 
गनुयहोस।् कीिाले षवहान ि बेलकुा 
नोक्सानी पयुायउन े भएकोले सम्भव 
भएसम्म षिपेि नष्ट गनुयहोस।् कीिाको  शचत्र: िातो िपिे कीिा 
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प्रकोप धेिै भएमा साँझपि साकपिमेधिन (१०% क.सी.) २ एम. एल. प्रधत धलिि पानीमा धमसाएि मािो ि बोि धभज्नेगरि 
छनुयहोस।् 

 काँक्रो, फसी समहुको लहिे बालीलाक फल कुहाउने औसँाबाि जोगाउनको लाधग क्य ुल्यिु यकु्त बोिल ट्रयाप प्रधत िोपनी 
६-८ विाको दिले िाख्नहुोस।् यस्तै फलफूल बालीमा धमथायल इयशुजनल यकु्त बोिल ट्र्याप प्रधत कठ्ठा १०-१२ ओिाको 
दिले िाख्नहुोस।् साथै प्र्येक २ हप्तामा नयाँ ल्यिु यकु्त बोिल फेनुयहोस।् मालाधथयन ५०% इ.सी., २ एम.एल. प्रधत धलिि 
ि २ ग्राम शचनी (भेली) पानीमा धमसाएि प्रधत हेक्िि २०-२५ ठाउँमा फूल फुल्न ुअगाडीदेशि १५-१५ ददनको फिकमा 
छनुयहोस।् 

 प्याज तथा काँक्रो, फसी समहुको लहिे बालीमा शीते ढुसी (Downy mildew) को व्यवस्थापनको लाधग िोगी पातहरु हिाक 
मेन्कोजेवयकु्त षविादी २-२.५ ग्राम प्रधत धलिि पानीमा धमसाक हिेक ८-१० ददनको अन्तिमा ३-४ पिक सम्पूणय बोि 
धभज्नेगरि छकय नहुोस।् धसांचाक ददँदा शस्प्रङ्कल प्रयोग नगनुयहोस।् 

 बेनाय सािेको तिकािी बालीहरुमा रिङ्ग बनाक १०-१५ ग्राम यरुिया प्रधत बोिको दिले १५-२० ददनमा पषहलो ि ३५-४० 
ददनमा दोश्रो िपडे्रस गनुयहोस।् 

 भण्िाको डाँठ तथा फलको गबािो व्यवस्थापनको लागी गवािोको कािण ओकलएको मनु्िा, पात तथा फल षिपी किीव १ 
फुि गषहिो िाडलमा पनेु वा जलाउने गनुयहोस।् क्लोिानट्राधनधलप्रोल (कोिाजेन) १८.५ एस.सी., ०.२ एम.एल. प्रधत धलिि 
पानीमा धमसाक साँझपि छनुयहोस।् 

 धबधभन्न बालीहरुमा सेतो शझांगाले आधथयक नोक्सानी गनुयको साथै भाइिस िोगहरु साने हुँदा नीमजन्य षविादी ५ एम.एल. वा 
किन्ज तेल (Simpolo) २ एम.एल. प्रधत धलिि पानीको दिले पातको पछाधडको भाग धभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।् प्रकोप ज्यादा 
भएमा स्पाइिोमाइधसफेन (Oberon) २२.९ एस.सी. १ एम.एल. प्रधत धलिि पानीको दिले छकय नहुोस।्  

 प्याजको धिप्सले फूल ि कधलला पातहरु चसेुि नोक्सानी पयुायक बीउ उ्पादनमा नकािा्मक असि पादयछ। यसको 
ब्यवस्थापनको लाधग गाकको गहुँत (१ भाग गहुँत ि ४ भाग पानी धमसाएि बनाकएको झोल) वा धनमजन्य धबिादी (३-४ 
एम.एल. प्रधत धलिि पानीमा) धिप्स लागेको भागमा धभज्नेगरि बेलकुाको समयमा छकय नहुोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा 
कधमडाक्लोषप्रड १७.८% एस.एल. ०.५ एम.एल. प्रधत धलिि पानीमा धमसाक पात धभज्नेगरि बेलकुीपि छकय नहुोस।् 

 लसनु ि प्याजको, प्याजी डढुवा िोग 
व्यवस्थापनको लाधग बािी सफा गरि 
िोगी पातहरु हिाक िाल्डो िनिे 
पनु ुयहोस।् िोगको अवस्था हेरि ७ 
ददनको फिकमा साफ वा सेशक्िन 
जस्ता धबिादीहरु २ ग्राम प्रधत धलिि 
पानीका दिले सम्पूणय पातहरु 
धभज्नेगरि ३-४ पिकसम्म छकेि 
उपचाि गनुयहोस।् 

 धभडँीमा फल तथा डाँठमा लाग्ने गवािोको नोक्सानी देशिएमा गवािो लागेको मनुा ि फलहरु जम्मा गरि नष्ट गनुयहोस,् साथै 
कीिाको अचल अवस्था (pupa) हरु धबरुवाको बाषहिी भागहरुमा हनुे हुँदा जम्मा गरि नष्ट गनुयहोस।् प्रकोप धेिै भएमा 
क्लोिनट्रानीलीप्रोल (Chlorantraniliprole 18.5% SC) वा शस्पनोसाड (Spinosad 45% SC) १ एम.एल. प्रधत ३ धलिि 
पानीमा धमसाएि छकय नहुोस।् एउिै धबिादी धनिन्ति प्रयोग नगिेि आलोपालो गिी प्रयोग गनुयहोस।्  

 काउली-बन्दा समूहको तिकािी बालीहरुमा बन्दाको पतुलीले पातको तल्लो भागमा समहुमा पहेँलो िांगको फुल पादयछ ि 
सरुुको अवस्थाका लाभ्राहरुले एकै स्थानमा िहेि नोक्सानी पयुायउँछ, यस्ता फुल ि लाभ्राहरुलाक जम्मा पािी नष्ट गनुयहोस।् 
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कीिाको प्रकोप बढी भएमा क्लोिानट्राधनधलप्रोल (कोिाजेन) १८.५ एस.सी. ०.३ एम.एल. प्रधत धलििको दिले पानीमा धमसाक 
कीिा लागेको ठाँउमा धभज्नगेरि साँझपि छकय नहुोस।् साथै यी बालीहरुमा इट्बटेु्ट पतुलीको प्रकोप देशिएमा पधन यषह धबधध 
अपनाउनहुोस।् 

अन्य 
 कन्ये च्याउ उ्पादन गनय चाहने षकसानहरुले २०-३०° सेशल्सयसको तापक्रम ि ८०-९० प्रधतशतको सापेशक्षक आरयता कायम 

गरि च्याउ िेती गनुयहोस।् 
 गोठेमल वा कम्पोष्ट मललाक िेतमा लगेपधछ घाममा सकु्न ददने हो भने १२ घण्िा सकु्दा ६%, ३६ घण्िा सकु्दा २३% ि 

७ ददनसम्म सकु्दा ३६% नाइट्रोजन नोक्सान हनुे भएकोले िेतवािीमा मल थपु्रो पािेि वा धछिलेि सकुाउन ुहुँदैन, ्यसकािण 
जमीन जोतेि मािोमा धमलाउनहुोस।्  

 यो समयमा फूल फुल्ने फलफुलहरु जस्तै-कागती, धलची, आपँ बालीहरुमा मौिी तथा अन्य कीिाहरुले गणुस्तिीय फल 
उ्पादनको लाधग पिाग-सेचन प्रषक्रया गने भएकोले षयनीहरुको भ्रमणलाक प्रो्साहन गनय धबिादी नछकय नहुोस।् धबिादीको 
प्रयोग गनैपने भएमा प्राषवधधकको सल्लाह अनसुाि गनुयहोस।् 

 तिकािी बाली काट्न ेि फलहरु षिप्ने अवस्थामा िोग तथा कीिाहरु लागेमा षयनीहरुबाि आधथयक क्षती थोिै हनुे भएकोले 
धबिादी प्रयोग नगनुयहोस।् यो अवस्थामा षविादी प्रयोग गिेमा धबिादीको अवशिे बालीमा िहन गक मानव स्वास्थ्य तथा 
वाताविणमा नकािा्मक असि पगु्दछ। 

 मौिी घािमा िोग, सलुसलेु ि िान ुभए नभएको धनयधमत अवलोकन गनुयहोस।् हाल मौिीको लाधग उपयकु्त मौसम भएकोले 
घािको धनयधमत धनिीक्षण गिी आधाि चाकाहरु साथै सपुि (तल्ला) थप्ने व्यवस्था गनुयहोस।्  साथै घािको सांख्या बढाउन ुछ 
भने िानकुो उपयकु्त व्यवस्था गरि मौिी गोला षवभाजन गनुयहोस।् 

 बसन्त ऋतमुा एपीस सेिेना (िैथाने मौिी) जातको मौिीमा स-साना सेतो वा िैिो िांगको सलुसलेुहरु शिीिभरि देशिन्छ। यी 
सलुसलेुहरुले फुलको पिाग िान्छन ्ि मौिीहरुलाक बाहकको रुपमा एक फूलबाि अको फूलमा जानको लाधग प्रयोग गदयछन।् 
यस्तो सलुसलेुहरुले मौिीलाक िासै निाम्रो असि पदैन ति षयनीहरुको सांख्या ज्यादै नै भएमा मौिीको उडानमा असि पनयसक्दछ। 
यी सलुसलेुहरुको सांख्या ज्यादै नै भएमा, मौिी घािमा कपिुको प्रयोग गिी समस्या समाधान गनय सषकन्छ। 

 मािोको सौयय उपचाि षवधधबािे अनसूुची-५ मा षवस्ततृमा ददकएको छ। 

लाही कीिा (एफीड)  
 लाही कीिाको प्रकोप बढ्दै जाने हनुाले किेसाबािी ि कौसी िेती गदाय व्यवस्थापनका लाधग एक भाग गाकको गहुँत ४ भाग 

पानीमा धमसाएि िातभरि िाशि लाही लागेको ठाँउमा धभज्ने गरि भोलीपल्ि छकय नहुोस ्वा ििानीको धूलो लाही कीिा लागेको 
ठाँउमा धबहानीपि छकय नहुोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा डाइमेथोएि ३०% क.सी., १.५ एम.एल. प्रधत धलििको दिले पानीमा 
धमसाक लाही लागेको ठाँउमा धभज्नेगरि छकय नहुोस।् 
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पशपुालन 
गाक, भैँसी, भेडा, बाख्रा 

 िोिेत, चिचिे ि भ्यागतेु िोग षवरुद्द िोप लगाउने समय भएकोले नशजकैको प्राधबधधकसँग सम्पकय  गरि आफ्नो पशवुस्तलुाक 
समयमै िोप लगाउनहुोस।् िोिेत िोग सम्वन्धी षवस्ततृ षवविण अनसूुची-६ मा ददकएको छ। 

 पशहुरुमा षकनायको िोकाकबाि लहमुतेु िोग (प्राय: कफी िांगको वा िातो िांगको षपसाव फेने; उक्त षपसाव आधा घण्िा जधत 
सफा िेस्िट्यवू/ शशसाको धगलासमा नहल्लाक िाख्दा सतहमा िगत नजम्ने) सने भएकोले षकनायबाि पशहुरुलाक जोगाउन 
बिुक्स २ एम.एल. प्रधत धलिि पानीमा धमसाक षकनाय भएको ठाँउमा हप्तामा २ पिकको दिले ४ हप्तासम्म स्प्र ेगनुयहोस।् 

 भेडाबाख्रामा िोिेत ि षप.षप.आि. िोग षवरुद्द िोप लगाउने समय भएकोले नशजकैको प्राधबधधकसँग सम्पकय  गरि समयमै िोप 
लगाउनहुोस।्  

 तापक्रम बढ्दै जाँदा पशवुस्तमुा बाह्य परिशजवीहरु जस्तै-षकनाय, लतुो भए नभएको धनरिक्षण गनुयहोस।् षकनाय देशिएमा धनम्न 
घिेल ुउपचाि धबधध अपनाउनहुोस।्  

 २०० ग्राम ननु, ४ धलिि पानीमा घोलेि यसै झोलले नहुाकददनहुोस ्वा ५० एम.एल. नरिवलको तेल, १०० ग्राम गन्धक ि 
५० ग्राम अदवुा धमसाक तताएि शचसो पाने ि पशकुो शजउभरि लगाइददनहुोस ्वा ३०० ग्राम सकेुको सधुतयको पातलाक १ धलिि 
पानीमा धभजाउन ेि १ चम्चा ननु हालेि ३ घण्िापधछ यो झोल पशकुो जीउभिी लगाउनहुोस।् 

कुििुा, हासँ, बांगिु 
 हाल नेपालका षवधभन्न स्थानहरुका घिपालवुा कुििुाहरुमा िानीिेत िोगसँग धमल्दोजलु्दो लक्षण देशिने ि धेिै मात्रामा कुििुाहरु 

समेत मने गिेको पाकएको छ। यस्तो अवस्थमा नशजकैको पशिुोग अन्वेिण प्रयोगशालामा नमूना जाँच गिी सो िोग एधभयन 
इन्फ्लएुन्जा (बडय फ्ल)ु भए नभएको यषकन गनुयहोस।् यदद िाधनिेत िोग हो भने्न शांका लागेमा, यस्ता सांक्रधमत फामयहरुबाि 
पांक्षी ि पांक्षीजन्य पदाथयहरु ओसािपसाि नगनुयहोस।् कुििुा फामयमा जैषवक सिुक्षाका उपायहरु कडाकका साथ अपनाउनहुोस।् 
कुििुाहरुको िोग सँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउन धभिाधमन AD3EC ि सेलेधनयमलाक पानीमा धमसाक ५ ददनसम्म िान 
ददनहुोस।् शजवाणजुन्य सांक्रमणहरुबाि कुििुालाक जोगाउन उपलब्धता अनसुाि अशक्सिेट्रासाइशक्लन, धनओमाइधसन-
डशक्ससाइशक्लन ि सल्फोनामाइड्स जस्ता प्रधत-जैषवक औिधधहरु ५ ददनसम्म प्रयोग गनुयहोस।् िोगको शरुुवाती अवस्था भएमा 
एनडी एफ१ (ND F1 vaccine) एक थोपा प्रधत कुििुाका दिले नाक वा आिँामा हाल्नहुोस।् 

 क्लाधसकल स्वाइन षफभि षविाणबुाि सुँगिु, बांगिु, बदेँलमा लाग्ने अधत ितिनाक महामािी िोग भएकोले यो िोग लाग्नबाि 
बच्न पाठा-पाठी जन्मेको ४५ ददनमा पषहलोपिक यो िोग षवरुद्द िोप लगाउनहुोस ्ि आफूले पालेका बांगिुहरुलाक प्र्येक 
विय धनयमीत रुपमा िोप लगाउनहुोस।् 

 
म्स्यपालन 

 षिलाषपया माछाको प्रजनन समय भएको हुँदा एक धलांगीय षिलाषपया उ्पादक ह्याचिी 
कृिकहरूले आवश्यक षिलाषपया िडु (२००-३०० ग्राम) छनौि गिेि प्रजनन ्पोििीमा 
हापामा सेषिांग गरि प्रधत वगयधमिि तीन माछाका दिले स्िक गनुयहोस।्  

 हप्तामा कशम्तमा एकपिक हापाका पोथीहरूको मिुको जाँच गनुयहोस ् ि धनिेशचत 
अण्डाहरू माछाको मिुबाि सांकलन गरि समान परिपक्वताको अण्डाहरू एउिै 
इन्क्यबेुििमा अण्डा कढाउनहुोस।् 
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 एकधलांगीय षिलाषपया उ्पादनका लाधग ४-५ ददन पिुानो पषहलो पौडी िेल्ने भिुालाक ४५% सीपी भएको दाना वा धसराको 

धलुोमा प्रधत षकलोग्राम दानामा ६० धमधलग्राम १७ अल्फा धमथाइल िेस्िोस्िेिोन धमसाक २१ ददनसम्म िवुाक इनडोि ट्याङ्कीमा 
प्लान्क्िन मकु्त पानीमा हकुायउनहुोस।् 

 कापयमाछाको भिुाको दाना बनाउन धनम्नानसुािको कच्चा पदाथय प्रयोग गनुयहोस।् 

 पोििीको पानीको तापक्रमको आधािमा कापय माछाको ह्याचधलङ, फ्राक ि षफां गिधलङ लाक दाना ददने दि धनम्नानसुािको प्रयोग 
गनुयहोस।् 

 ग्रास कापय माछाको प्रजनन समय नशजषकएको हुँदा परिपक्व माउ छनौि गिी पोििीमा स्िक गनुयहोस।् 
 सिकािी तथा धनजी ह्याचरिमा सहि माछाको प्रजनन ्तथा ह्याचधलङ्ग उ्पादन भकिहेको हुँदा सहि माछाको िेती गनय चाहनहुनु े

कृिकवगयहरुले नसयिी पोििीको तयािी गरि सम्पकय  गनुयहोस।् 
 कमनकापय माछाको भिुा हकुायउने धसजन (तिाकमा मध्य माघ-चैत्र तथा पहाडी क्षते्रमा मध्य फागनु - बैशाि) मा नसयिी 

पोििीको पानीमा प्रायाः षवधभन्न प्रकािका जलीय कीिाहरु (ब्याक शस्वमि, वग, ड्रागनफ्लाकको धनम्फ आदद) को प्रकोपले 
ह्याचधलङ्गलाक नोक्सान पयुायउने भएकोले यी कीिाहरुको प्रकोप धनयन्त्रणको लाधग नसयिी पोििीको पानीमा धनम्न उपचाि 
गनुयहोस।् 
 नसयिी पोििीको पानीमा सावनुपानी  ) २-३ 
षकलोग्राम कपडा धनुे धडििजेन्ि पाउडि (ि 
धडजल ७५ धलिि वा मषट्टतेल १०० धलिि 
प्रधत हेक्िि जलाशयमा प्रयोग गने।  

 ५० देशि ६० धलिि िाने तेल ि सावनु १८ 
षकलोग्राम प्रधत हेक्िि ह्याचधलङ स्िक गनुय २ 
ददन पवुय प्रयोग गने। 

 जलीय कीिा धनयन्त्रणमा बढी प्रभावकािी पाकएकोले सावनुको सट्टा व्यवसाषयकरुपमा उ्पादन हनु ेधडििजेन्ि (षिपोल, सफय ) ५६० 
धमधलधलिि ि ५० धलिि तोिीको तेलको धमश्रण प्रयोग गने। 
 

शचत्र: जलीय कीिाहरु शचत्र : ब्याकशस्वमि कीिा 
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 नोि: उल्लेि गरिएका कुनै पधन धमश्रणहरु पोििीमा ह्याचधलङ्ग स्िक गनुयभन्दा १२-२४ घण्िा अशघ प्रयोग गनुयहोस।् साथै सावनु, तेलको धमश्रण प्रयोग 
गरिसकेपधछ कम्तीमा ३-४ घण्िासम्म पानीलाक नचलाउनहुोस।् सावनु, तेलको धमश्रणलाक हावा नलागकेो बेला (प्रायाः षवहानपि) मा प्रयोग गनुयहोस।् 

घासेँबाली 
 षहउँद मषहनामा षवधभन्न डालेघाँसहरु जस्तै- कोइिालो, कुिधमिो, िन्य,ु धगठी, शचउिी, चलेुत्रो, शजङि, धनमािो, पाििुी, बडहि, 

धभमल आदद िवुाउन सषकन्छ। पात झने समयमा काषिने डालेघाँसहरुमा झधुसल्कीिा लगायत अन्य षविाल ुकीिाहरु हनुसक्ने 
भएकोले िवुाउन ुअशघ िाम्रिी हेनुयहोस।् डाले घाँस काट्न सषकने समयबािे अनसूुची-८ मा षवस्ततृमा ददकएको छ। 

 वधसयम, जै लगायतको घाँसको तेश्रो कषिांग धलनहुोस ्ति बीउ उ्पादनको लाधग िाशिएको जै घाँसमा धसचँाक गरि यरुिया ि 
धड.ए.पी. (करिब १.३ ि २.२ के. जी. प्रधत कठ्ठा वा २ ि ३.३ के. जी. प्रधत िोपनी) िाख्नहुोस।्  

 षियोसेशन्ि (मकैचिी), सामा लगायतका बिे घाँसहरु लगाउन शरुु गनुयहोस।् जग्गा तयािीको बेलामा षिओसेन्िी, सगयम ि 
बाजिा घाँसको लाधग १००० के.जी. कम्पोस्ि वा गोबिमल, १.८ के.जी. यरुिया, ६.५ के.जी. धड.ए.पी. तथा ३.३ के.जी 
म्यिेुि अफ पोिास प्रधत िोपनीका दिले वा ६६६ के.जी. कम्पोस्ि वा गोबिमल, १.२ के.जी. यरुिया, ४.३४ के.जी. धड.ए.पी. 
तथा २.२ के.जी म्यिेुि अफ पोिास प्रधत कट्ठा दिले मािोमा िाम्रिी धमलाउनहुोस।्  

 लामो समयदेशि पानी नपिेकोले ििबािी, डालेघाँस लगाएको नसयिी, बेनाय सािेको बािी तथा गोठ वरिपिी आगो लाग्नबाि 
बचाउन २-३ धमिि चौडाकमा घाँसपात पधतांगि हिाक अशग्न धनयन्त्रण िेिा (Fire corridor) बनाउनहुोस।् 

 विे घाँस लगाउने समय भएकोले ताधलकामा उल्लेि गिे बमोशजम घाँसेबालीहरु लगाउनहुोस।् 
घासँका 
नामहरु 

धसफारिस क्षते्र घासँको जातहरु बीउको मात्रा 
(के.जी. प्रधत हेक्िि) 

मलको मात्रा 
(नाइट्रोजन: फस्फोिस: पोिास) प्रधत हेक्िि 

छने तरिका 

मकै तिाक तथा मध्य पहाड मनकामना, देउती, अरुण ३०-३५ ८०:६०:४० लाकनमा अथवा हलोको पछाडी 
जनुेलो तिाक तथा मध्य पहाड एम षप चिी, स्थानीय, शस्वस सिगम २५-३० ८०:६०:४० मकै छिेजस्तै गरि छने 

षियोसेन्िी तिाक तथा मध्य पहाड धससाय ३५-४० ८०:६०:४० लाकनमा अथवा हलोको पछाडी 
सडुान तिाक तथा मध्य पहाड षपपि स्वीि सडुान १०-१५ ८०:६०:४० लाकनमा अथवा हलोको पछाडी 
बाजिा तिाक तथा मध्य पहाड जोइन्ि बाजिा १०-१२ ८०:६०:४० लाकनमा अथवा हलोको पछाडी 

कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन तयािी गने षवशेिज्ञ समूह 
क्र.सां नाम थि काययक्षते्र कायायलय इ-मेल सम्पकय  फोन 
१ षिका िाम चापागाँक वागवानी िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि chapagaintika@gmail.com ९८५११३३६१२ 
२ यवुिाज भसुाल कृषि सञ्चाि िाषिय कृषि प्रषवधध सूचना केन्र, िमुलिाि rbconus@gmail.com ९८५१०७५८७४ 
३ सञ्जय षवष्ट कीि धबज्ञान िा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 भट्टिाक बाली धबज्ञान िाषिय बाली षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि rkbhattarai@gmail.com ९८४३४७२२७० 
७ चेतना मानन्धि बाली िोग िाषिय बाली िोग धबज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि chetana.manandhar@gmail.com ९८४१६२४१८१ 
८ डा. अधमत प्रसाद धतधमशल्सना बाली षवज्ञान िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि timilsinaamit87@gmail.com ९८५५०४७७३३ 
९ डा. नािायण पौडेल पश ुस्वास्थ्य िाषिय पश ुस्वास्थ्य अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि narayan.paudyal@narc.gov.np ९८६३३३५०४६ 
१० नधबन िावल मािो षवज्ञान िाषिय मािो षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि nabin_rawal@yahoo.com ९८५७०६५०२१ 
११ अधनता गौतम म्स्य षवज्ञान िाषिय म्स्य अनसुन्धान केन्र, गोदाविी ganita_2014@yahoo.com ९८४९००९०९९ 
१२ षवष्ण ुप्रसाद धगिी वागवानी िाषिय फलफूल षवकास केन्र, कीधतयपिु 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 इशन्जधनयरिङ्ग िाषिय कृषि कशन्जधनयरिङ्ग 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, धत्र. अ. धब. mfddhm@gmail.com ०१-४११३१९१ 

mailto:chapagaintika@gmail.com
mailto:rbconus@gmail.com
mailto:biru.deep25@gmail.com
mailto:mfddhm@gmail.com
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 अनसूुची -१: नपेालको मौसम पूवायनमुानमा प्रयोग 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 

 आांशशक 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 प्रकृधत 
(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-दकु 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 (साँझ) 6 PM to 9 PM 

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

 श्रोत: मौसम पूवायनमुान महाशािा, जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग 

  



15 
 

अनसूुची-२: उष्ण प्रदेशीय फलफूलहरुमा मलिादको प्रयोग 
बोिको उमेि 

(विय)  
मलिादको मात्रा (प्रधत बोि प्रधत विय) 

कम्पोष्ट (के.जी.) षपना (के.जी.) नाइट्रोजन (ग्राम) फस्फोिस (ग्राम) पोिास (ग्राम) शजांक (ग्राम) बोिन (ग्राम) 
१ १० १.० ५० २५ २५ २५  
२ १५ १.५ १०० ५० ५० ५०  
३ २० २.० १५० १०० ७५ ७५  
४ २५ २.५ २०० १५० १०० १००  
५ ३० ३.० २५० २०० १२५ १२५ १२५ 
६ ३५ ३.५ ३०० २५० १५० १५० १५० 
७ ४० ४.० ३५० ३०० १७५ १७५ १७५ 
८ ४५ ४.५ ४०० ३५० २०० २०० २०० 
९ ५० ५.० ५०० ४०० २५० २५० २२५ 

१० विय पधछ ६० ५.० ६०० ६०० २५० २५० २५० 

अनसूुची ३: सनु्तलाजात फलफुलहरुमा मलिाद प्रयोग 
बोिको उमेि (विय) मलिादको मात्रा (प्रधत बोि प्रधत विय) 

कम्पोष्ट (के.जी.) नाइट्रोजन (ग्राम) फस्फोिस (ग्राम) पोिास (ग्राम) 
१ १० ५० २५ ५० 
२ २० १०० ५० १०० 
३ ३० १५० ७५ १५० 
४ ४० २०० १०० २०० 
५ ५० २५० १२५ २५० 
६ ६० ३०० १५० ३०० 
७ ७० ३५० १७५ ३५० 
८ ८० ४०० २०० ४०० 
९ ९० ४५० २२५ ४५० 

१० विय पधछ १०० ५०० २५० ५०० 

अनसूुची ४: लेकाली फलफूलहरुमा मलिाद प्रयोग 
 मलिादको मात्रा (प्रधत बोि प्रधत विय) 

बोिको उमेि (बिय) कम्पोष्ट (के.जी.) यरुिया (ग्राम) डी.ए.पी. (ग्राम) म्यिेुि अफ पोिास (ग्राम) 
१ १० १२३ ७६ ११७ 
२ २० २४६ १५२ २३४ 
३ ३० ३६९ २२८ ३५१ 
४ ४० ४९२ ३०४ ४६८ 
५ ५० ५०५ ३८० ५८५ 
६ ६० ६२८ ४५७ ७०२ 
७ ७० ८६१ ५३३ ८१९ 
८ ८० ९८४ ६०९ ९३६ 
९ ९० ११०७ ६८५ १०५३ 

१० विय पधछ  १०० १२३० ७६१ ११७० 
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अनसूुची ५: मािोको सौयय उपचाि षवधध 

चैत्र देशि जेठ मषहनामा नसयिी िाख्न ेठाउँमा मािोमधुन बसेि बाली धबरुवालाक नोक्सानी गने झािपात, जीवाण,ु षकिाणहुरुको 
व्यवस्थापन गनय पािदशी प्लाषष्टकले मािोलाक छोपी सयुयको प्रकाशको मद्दतले मािोको उपचाि गनय यो षवधध उपयकु्त 
माधनन्छ। यसका लाधग ब्याड बनाउने ठाउँमा िाम्रोसँग िनजोत गिी मािोको डल्ला फुिाक मधसनो पाने, झािपात तथा 
ढुांगालाक हिाउन,े आवस्यक पने गोठेमल मािोमा धमलाउन े ि पानीको धनकासको लाधग कुलेसो बनाउनहुोस।् जधमनको 
सतहबाि एक धबिा उठाएि १ धमिि चौडाक ि आवश्यकता अनसुाि लम्बाक भएको, धबचको भाग केही उठेको ि दायाँ बाया ँ
केही धभिालो भएको ब्याड िाख्नहुोस।् मािो सखु्िा छ भने ६ इन्च गषहिो धभज्ने गिी धसचाक गनुयहोस।् यसिी तयाि भएको 
ब्याडलाक २५०-३०० गेजको प्लाषष्टकले करिब २५ से.मी. प्लाषष्टक ब्याड भन्दा बाषहि हनुेगिी मािो कालो नहुनु्जेल 
(करिब ३ हप्ता) छोप्नहुोस।् ब्याड िाख्नभुन्दा अगाडी मािोलाक कुिोको सहायताले हल्का चलाउन ेि करिब ४-५ ददनसम्म 
शचसो हनु ददक बीउलाक पिैु ब्याडमा एकै ददन छनुयहोस।् बीउ छरिसकेपधछ नउम्रसेम्म छापोको व्यवस्था गनुयहोस।् यसिी 
उपचाि गिेको मािो करिब ६ मषहना सम्म ब्याडको रुपमा प्रयोग गनय सषकन्छ। 

 

अनसूुची-६: पशहुरुमा लाग्न ेिोिेत िोग सम्वन्धी षवविण 
िोिेत िोगको उपचाि षवधध: 

यो षविाणबुाि हनुे िोग भएको कािण कुनै िास उपचाि छैन ति लक्षण अनसुाि उपचाि गदाय नोक्सानबाि बच्न सषकन्छ।  
 सवयप्रथम मिुको घाउलाक मनतातो पानीमा २ प्रधतशतको षफिषकिीको झोल बनाक मिु सफा गने।  
 िटु्टाको घाउलाक ०.५ प्रधतशत फमायधलनको झोल बनाक सफा गने। 
 थनुमा आएको घाउलाक २ प्रधतशत वोरिक एधसडको झोल बनाक सफा गने तथा वेिाधडन मल्हम ओभानो पािी लगाउन।े  
 िटु्टा तथा मिुको घाउ धछिो धनको पानय सल्पाधडमाइधडन वा एण्िीवायोषिक्सको रुपमा २०-४० लाि यूधनि सम्म 
 स्टे्रप्िो पेधनधसलीन वा २-२.५ ग्राम सम्मको एम्पीधसधलन + क्लोक्जाधसलीन ५-७ ददनसम्म मासमुा सकु ददन।े साथै एधभल 

ि दिुाक कम गने सकु १० एम.एल. को दिले मासमुा सकु ददने।  
 कीिा पनय गएको िटु्टाको घाउलाक मन तातो पानीमा पोिास िािी सफा गने तथा कीिा मानय तािषपनको तेल घाउमा 

िाख्न ेतथा एशण्िीसेशप्िक मल्हम घाउमा लगाउन।े  

िोकथाम  
 िोगी पशलुाक तरुुन्त शांका हनुासाथ अलग्गै िाख्न।े  
 मिुको घाउलाक असि नपनय ददनको लाधग षपउने आहािा िोले, भातको माड वा अन्य झोल िाने कुिा ददन।े  
 गोठलाक षफनले पानीले छकय ने।  
 स्वास्थ्य पशहुरुलाक िोग षवरुद्ध िोप लगाउन।े िोप लगाउदा िक्षा नामक इशण्डयन भ्यशक्सन २ एम.एल. ६ मषहना 

भन्दा माथी उमेि भएका पशमुा छाला मनुी सकु ददने।  
 ट्राकभेि भ्याक्सीन पधन षवधभन्न ओिधी कम्पनीहरुले धनकाधलएको बजािमा पाइन्छ, जनु चिचिे, भ्यागतेु, तथा िोिेतको 

षवरुद्ध धनकाधलएको िोप हो, ति ्यसले षविाणकुो प्रकोप चािैधति भएमा िोगबाि पूणय रुपमा पशलुाक (िोगबाि) बचाउन 
सक्दैन, तसथय िोिेत कै मात्र कम गने भ्याक्सीन कृिक वगयहरुलाक पशमुा िोप लगाउन सल्लाह ददइन्छ। 

 एफ.एम.डी. पोधलभ्यालेन्ि भ्याशक्सन (FMD polyvalent vaccine) गाक-भैंसी, बाच्छा/पाडालाक १० एम.एल. तथा भेडा, 
बाख्रा, बांगिुलाक ५ एम.एल. छालामधुन सकु ददने।  
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अनसूुची-७: वाय ुप्रदिुण ि पशसु्वास्थ्य सम्बन्धी जानकािी  

हाल नेपालमा देशिएको वाय ुप्रदिुणले माधनसको स्वास्थ्यमा त धनकै निाम्रो असि गिेको छ नै, यसले स-साना पशहुरुमा 
समेत नकािा्मक असि पानय सक्न ेदेशिन्छ। जनाविले सास फेदाय षप.एम. २.५ का कणहरु फोक्सोको धनकै धभत्रसम्म 
धछछय ि शजवाणजुन्य धनमोधनया जस्ता िोगहरुको लाधग उपयकु्त वाताविण बनाउँछ। ्यस्तै गिेि हावामा धेिै मात्रामा काबयन 
डाकअक्साइड, नाकट्रस अक्साइड ि सल्फि डाकअक्साइड जस्ता हाधनकािक ग्याँसहरुको मात्रा धेिै भएमा यसले श्वासनली ि 
फोक्सोको धभत्री सतहमा िहेका कोिहरुमा गिाउन ेपरिवतयनका कािण पशहुरुमा श्वासप्रश्वास प्रणालीका अङ्गहरुमा िोग लाग्न े
सम्भावना धनकै बढ्छ। तसथय स-साना पशवुस्तहुरुलाक सम्भव भएसम्म हावामा प्रदिुण बढेको बेलामा बाषहि नधनकाल्नहुोस।् 
दूधाल ुपशहुरुमा पधन वाय ुप्रदिुणका कािण धनमोधनया, दम, धम्की, आिँा ि मिुु सम्बन्धी िोगहरुको कािणले उ्पादन कम 
हनुे हुँदा, ठूला पशवुस्तहुरुलाक समेत प्रदषुित हावाबाि सकेसम्म जोगाउनहुोस।् बाषहि चिाउन लैजाने गनुय भएको छ भन े
प्रदिुणमा सधुाि नआउन्जेल चिनको लाधग बाषहि नलैजानहुोस।् साथै, िोिगोठमा लामिटेु्ट ि अन्य कीिाहरुको िोकाकबाि 
जोगाउन धुवँा पिुाउने गनुय भएको छ भने ्यस्ता काययहरु तरुुन्तै बन्द गनुयहोस।्  
कुििुाजन्य पांक्षीहरुमा वाय ुप्रदिुणले गदाय जीवाणजुन्य िोगहरु जस्तै- क. कोधल, माइकोप्लाज्मा तथा धबिाणजुन्य िोगहरु 
जस्तै- िानीिेत (Newcastle disease), Infectious bronchitis, Infectious Laryngeo-tracheatitis लाग्न 
सक्छ। तसथय, कुििुाको िोिमा हनुे बाह्य प्रदिुण कम गनय नसषकए तापधन िोिमा ग्याँस कम गनय सोिि धेिै षहलो हनु 
नददने, धेिै धूलो उड्न ेसखु्िा भएमा धूलो कम गनयका लागी पानी स्प्र ेगनुयहोस।् कुििुाहरुमा श्वास-प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरु 
देशिएमा पानीमा Bromhexine यकु्त औिधीहरु पानीमा धमसाक िान ददनहुोस।् 

 
अनसूुची-८: षहँउद मषहनामा काट्न सषकन ेडाले घासँहरु 

षहउँद मषहनामा षवधभन्न डालेघाँसहरु जस्तै कोइिालो, कुिधमिो, िन्य,ु धगठी, शचउिी, चलेुत्रो, शजङि, धनमािो, पाििुी, बडहि, 
धभमल आदद िवुाउन सषकन्छ। षहँउद मषहनामा पश ुआहािको आपूधतयमा डालेघाँसबाि ४१% योगदान िहेको छ।  

डाले घासँ काट्न सषकन ेमषहना 
कुशट्मिो- काशिक देशि फागनु सम्म 
धभमल- काशिक देशि फागनु सम्म 
धगठी- मांधसि देशि फागनु सम्म 
कोइिालो- मांधसि देशि चैत्र सम्म 
िन्य-ु काशिक देशि चैत्र सम्म 
शचउिी- काशिक देशि चैत्र सम्म 

चलेुत्रो- काशिक देशि चैत्र सम्म 
धनमािो- काशिक देशि चैत्र सम्म 
पाििुी- काशिक देशि चैत्र सम्म 
कािो- काशिक देशि चैत्र सम्म 
बडहि- काशिक देशि चैत्र सम्म 
शजङि- काशिक देशि वैशाि सम्म 

 


