
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 देशभि नै बिाय मापन भएको छ। सदुिुपश्चिम प्रदेशको कैलाली श्चजल्लाका श्चिसापानी ि धनगढीमा ३०० मम.मम. भन्दा बढी विाय मापन गरिएको छ। तिाईका 
धेिैजसो स्थानहरुमा साप्ताषहक औसत अमधकतम तापक्रम ३० मि.से. भन्दा बढी ि न्यूनतम तापक्रम २५ मि.से. भन्दा बढी मापन गरिएको छ। 

 यषह साउन २-४ गतेसम्म मनसनु न्यून िापीय िेखा नेपालको तिाई भ-ूभाग नश्चजक आउन ेतथा बांगालको खािी/अिमबयन सागिबाि जलवाष्प यकु्त हावा प्रशस्त 
मात्रामा आउन ेसम्भावना िहेकोले साताको अमधकाांश ददनहरुमा सामान्य देश्चख पूणय िहन ेसम्भावना छ। 

 आगामी साता देशभि मनसनु सषक्रय अवस्थामा िहन सक्न ेभएकोले देशका धेिै स्थानहरुमा हल्का देश्चख मध्यम विायको सम्भावना छ।  
 साताको शरुुमा वागमती ि गण्िकी प्रदेश, मध्यमा देशभि तथा अन््यमा कणायली बाहेकका प्रदेशहरुका केही स्थानहरुमा भािी विायको सम्भावना समेत िहेको छ।  
 उच्ि पहािी/षहमाली भ-ूभागका धेिै स्थानहरुमा हल्का देश्चख मध्यम षहमपातको सम्भावना छ। 
 साताको सरुु ि मध्यमा अमधकतम तापक्रम ि न्यूनतम तापक्रममा उल्लेखनीय परिवतयन नहनुे देश्चखन्छ। 

कृषि सािाांश: 
 साताको शरुुमा बागमती ि गण्िकी प्रदेश, मध्यमा देशभि ि अन््यमा कणायली प्रदेश बाहेकका प्रदेशहरुका केही स्थानहरुमा भािी विायको सम्भावना िहेकोले बालीनाली 

तथा पशवुस्तकुो खोि, गोठमा पानी मनकासको उश्चित व्यवस्था गनुयहोस।् 
 २१-२५ ददन भैसकेको धानको बेनाय प्रमत िोपो २-३ विाको दिले िोप्नहुोस।् हाि देश्चख हाि २० सेश्चन्िममिि ि िोपो देश्चख िोपो १५ सेश्चन्िममिि दूिीमा ि सूश्चिकृत गरिएका 

बणयशांकि धान १ गोिा बेनायको दिले हाि देश्चख हाि २० सेश्चन्िममिि ि िोपो देश्चख िोपो २० सेश्चन्िममिि दूिीमा िोप्नहुोस।् 
 धानबालीमा फेद कुषहन ेिोग मनयन्त्रणको लामग िोगी बोिहरु उखेलेि नष्ट गनुयहोस।् प्रकोप ज्यादा देश्चखएमा खेतमा जमेको पानी मनकास गिेपमछ २ ग्राम बेमभषष्टन प्रमत 

मलिि पानीमा ममसाई ८-१० ददनको फिकमा २-३ पिक बोि मभज्नेगरि छनुयहोस।्  
 धानखेतमा गबुो मने समस्या हनु ेभएकोले मनयममत अनगुमन गनुयहोस।् गबािो कीिाले पातको िुप्पोको तल्लो भागमा अण्िा पाने भएकोले अवलोकन गरि नष्ट गनुयहोस।् 
 मकैबालीमा ध्वाँसे थेग्ले िोग तथा उत्तिी पात मरुवा िोगको मनयममत अनगुमन गनुयहोस।्  
 विे फलफूलका बनेाय सादाय जमीनबाि १ षफि उिो बनाई, ग्राश्चटिङ गदाय जोमिएको भाग मािोले नपरुिन ेगरि सानुयहोस।् 
 षहउँदको समयमा कलमी गिेका स्याउ, ओखि, आरु, आरु बखिा, खपुायनी, नासपाती, सनु्तला, जनुाि, कागती, आदद फलफूलहरुको रुिस्िकबाि पलाएका सकि (िोि 

हाँगा) अमनवायय रुपमा हिाउनहुोस।् 
 कागतीमा जिा कुषहने िोगको व्यवस्थापनको लामग १% बोिो ममश्रण बोिको वरिपरि डे्रश्चन्िङ गनुयहोस।्  
 उच्ि पहाि तथा लेकाली भेगमा लगाईएको परिपक्व आलबुाली मौसमको अवस्था हेरि खनु्नहोस।्  
 मध्यपहािको बािी जग्गामा भदौमा िोप्नको लामग जनकदेव, िेश्चजिे, खमुल सेतो-१, खमुल लक्ष्मी, खमुल उज्वल, खमुल उपहाि, खमुल षवकास मध्ये उपलब्ध जातको 

बीउ आल ुछनोि गनुयहोस।्  
 काउली, बन्दा जस्ता तिकािी बालीहरुको अगौिे जातहरुको नसयिी िाख्नहुोस।्  
 विायतको समयमा पशबुस्तकुो खटु्टाको कापमति घाउ हनु,े पाक्न,े औसँा पने, खटु्टा कुषहने आदद समस्या देश्चखन सक्न ेहुँदा पशबुस्तकुो षहँििलु, िाल आददको िाम्रो मनिीक्षण 

गरि समयमै भेिेरिनिी प्रामबमधकसँग सम्पकय  िाख्नहुोस।् 
 विायतको समय भएकोले गाई-भैँसीहरुमा भ्यागतेु िोग देखापिेमा उपिािको लामग भेिेरिनिी प्राषवमधकहरुको सल्लाहमा सल्फोनामाईि, िेट्रासाइश्चक्लन, पेमनमसमलन, जेन्िामाइमसन 

समूहका औिमधहरु प्रयोग गनुयहोस।्  
 यो समयमा कुखिुाहरुमा िातो छेने, कश्चक्समियोमसस आददको समस्या देश्चखएमा एम्प्रोमलयन ०.५ ग्राम प्रमत मलिि पानीको दिले ५-७ ददनसम्म खवुाउनहुोस।्  
 माछामा लाग्न ेआग्युयलसको उपिािको लामग आईभिमेक्िीन १ एम.एल. प्रमत २० के.जी. माछाको दिले दानामा िाखेि लागताि ५ ददनसम्म खवुाउनहुोस।्  
 कापय माछा भिुा हकुायउने पोखिीमा वाताविण बदलाब सँगै श्चशकािी जीव (ब्याक स्वीमि, खपिे, पतेिो, गाइन ेकीिा आदद) को प्रकोप देश्चखएमा नसयिी पोखिीको पानीमा 

साबनुपानी (२-३ के.जी. कपिा धनु ेमिििजेन्ि पाउिि) ि मिजेल ७५ मलिि वा मषट्टतेल १०० मलिि प्रमत हेक्िि जलाशयमा स्िक गनुय ५ ददन पवुय अथवा पोखिीमा ४ 
षफि पानी गषहिाई भएको अवस्थामा मालामथयन ५०% ई.सी., प्रमत कठ्ठा ४०० एम.एल., १० मलिि पानीमा घोलेि प्रयोग गनुयहोस।् 

 कृषि ि पश ुसम्वन्धी श्चजज्ञासाको लामग पैसा नलाग्न ेनाकय को फोन नम्बि-११३५ मा हिेक सोमबाि ददँउसो २ देश्चख ४ बजेसम्म फोन गनुयहोस।् 
 कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन नेपाल िेमलमभजनको NTV NEWS Channel बाि प्र्येक शमनबाि बलेकुा ८ बजेको समािाि पमछ प्रसािण हनु ेगदयछ। यसको पनु: प्रसािण 

आईतबाि मबहान ७ बजेको समािािपमछ पमन हेनय सषकन्छ।  

विय-७, अांक-१५    अवमध: ८-१४ साउन, २०७८     ८ साउन, २०७८ 
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गत हप्ता (१-७ साउन, २०७८) को मौसमी सािाांश 

साप्ताषहक विायाः ८७ विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिएको 
साप्ताषहक कुल विायको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता देशभि नै बिाय 
मापन भएको छ। सदूुिपश्चिम प्रदेशको कैलाली श्चजल्लाको 
श्चिसापानी ि धनगढीमा ३०० मम.मम. भन्दा बढी विाय मापन 
गरिएको छ। विाय भएका केन्रहरु मध्ये सबैभन्दा बढी सदूुिपश्चिम 
प्रदेशको कैलाली श्चस्थत श्चिसापानीमा ३५६.० मम.मम. विाय मापन 
भएको छ। प्रदेश नां-१, गण्िकी, लशु्चम्बनी ि सदूुिपश्चिम प्रदेशका 
धेिैजसो केन्रहरु ि बाँकी प्रदेशका केही केन्रहरुमा सिदि भन्दा 
बढी बिाय मापन भएको छ। 

नक्साको पषृ्ठभमूममा देखाईएको िांगले साप्ताषहक कूल विाय 
जनाउँछ। मत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन 
गरिएको विायलाई साप्ताषहक सिदि विायसँगको तलुना्मक 
तथ्याांकमा देखाउँछ। 

साप्ताषहक अमधकतम तापक्रमाः ११३ विा मौमस केन्रहरुमा मापन 
गरिएको साप्ताषहक औसत अमधकतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनसुाि 
गत साता देशको षहमाली भ-ूभागहरु बाहेकका अन्य अमधकाांश 
केन्रहरुमा २५.0 मि.से. भन्दा बढी ि तिाईका अमधकाांश 
केन्रहरुमा ३०.0 मि.से. भन्दा बढी तापक्रम मापन गरिएको छ। 
प्रदेश नां-२ को  िौतहि श्चस्थत गौिमा सबैभन्दा बढी ३५.१ मि.से. 
तापक्रम मापन भएको छ। प्रदेश नां-२ ि प्रदेश नां-१ को तिाईका 
अमधकाांश केन्रहरु ि बाँकी प्रदेशका केही केन्रहरुमा बाहेक 
धेिैजसो केन्रहरुमा सिदि भन्दा कम तापक्रम मापन भएको छ। 

नक्साको पषृ्ठभमूममा देखाईएको िांगले साप्ताषहक औसत अमधकतम 
तापक्रम (मि.से.) जनाउँछ। मत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले 
केन्रमा मापन गरिएको तापक्रमलाई साप्ताषहक सिदि 
तापक्रमसँगको फिकमा देखाउँछ। 

साप्ताषहक न्यूनतम तापक्रमाः११३ विा मौमस केन्रहरुमा मापन 
गरिएको साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनसुाि गत 
साता पहािी भ-ूभागका केन्रहरुमा २०.0 मि.से. भन्दा कम ि 
तिाईका अमधकाांश केन्रहरुमा २५.0 मि.से. भन्दा बढी तापक्रम 
मापन गरिएको छ। गण्िकी प्रदेशको मनाङ श्चजल्ला श्चस्थत हमु्देमा 
सबैभन्दा कम ११.१ मि.से. तापक्रम मापन भएको छ। देशको 
अमधकाांश केन्रहरुमा सिदि भन्दा बढी तापक्रम मापन भएको 
छ।   

नक्साको पषृ्ठभमूममा देखाईएको िांगले साप्ताषहक औसत न्यूनतम 
तापक्रम (मि.से.) जनाउँछ। मत्रभजुाकाि 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 प्रमतशत भन्दा कम देश्चख १० प्रमतशत भन्दा बषढको विायलाई जनाउँछ। 
(ख) सिदि अमधकतम/न्यूनतम तापक्रम भन्नाले सन ्१९८१ देश्चख २०१० सम्मको सम्बश्चन्धत हप्ताको औसतमा ०.२ मि.से. भन्दा कम देश्चख ०.२ मि.से. भन्दा बषढको 
तापक्रमलाई जनाउँछ।  
(ग) विाय ि न्यूनतम तापक्रमको अवमध गत साताको शकु्रवाि देश्चख षवषहवािसम्म ि अमधकतम तापक्रमको अवमध गत साताको मबषहवाि देश्चख बधुवाि सम्मको तथ्याङ्कलाई 
मलएि नक्सा तयाि गरिएको छ। 
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आगामी साता (८-१४ साउन, २०७८) को मौसमी परिदृष्य 
प्रदेश भौगोमलक 

क्षते्र 

विाय / 
षहमपात 

अमधकतम 
तापक्रम 

न्यूनतम 
तापक्रम 

बदली हनु े
अवस्था 

(सफा, आांश्चशक, 

सामान्य, पूणय) 

मह्वपूणय मौसम 

(मेघगजयन, अमसना,  
 कुषहिो) 

कैषफयत 

(मौसम प्रणाली) 

प्रदेश नां १ षहमाल/ 

उच्ि पहाि 

हल्का/मध्यम 
षहमपात 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

सामान्य देश्चख 
पूणय बदली 

मेघगजयन/िट्याङ्ग साताभि सामान्य देश्चख पूणय बदलीसँगै सषहत हल्का वा मध्यम 
षहमपातको सम्भावना 

पहाि 

 

हल्का/मध्यम
/भािी विाय 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

सामान्य देश्चख 
पूणय बदली 

मेघगजयन/िट्याङ्ग
/ अमसना 

साताभि सामान्य देश्चख पूणय बदलीसँगै सषहत हल्का वा मध्यम विायको 
सम्भावना, साताको मध्य ि अन््यमा केही स्थानमा मेघगजयन/ 
िट्याङ्ग/अमसना सषहतको भािी विायको सम्भावना 

तिाई हल्का/मध्यम
/भािी विाय 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

सामान्य देश्चख 
पूणय बदली 

मेघगजयन/िट्याङ्ग
/ अमसना 

साताभि सामान्य देश्चख पूणय बदलीसँगै सषहत हल्का वा मध्यम विायको 
सम्भावना, साताको मध्य ि अन््यमा केही स्थानमा मेघगजयन/ 
िट्याङ्ग/अमसना सषहतको भािी विायको सम्भावना 

प्रदेश नां २ तिाई हल्का/मध्यम
/भािी विाय 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

सामान्य देश्चख 
पूणय बदली 

मेघगजयन/िट्याङ्ग साताको शरुुमा सामान्य देश्चख पूणय बदली िही हल्का/मध्यम बिायको 
सम्भावना, मध्य तथा अन््यमति सामान्य देश्चख पूणय बदली िहने, केही 
स्थानमा मेघगजयन/िट्याङ्ग सषहत भािी बिायको सम्भावना 

बागमती 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्ि पहाि 

हल्का/मध्यम 
षहमपात 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

सामान्य देश्चख 
पूणय बदली 

मेघगजयन/िट्याङ्ग सातभि सामान्य देश्चख पणुय बदलीसँगै केही स्थानमा विाय वा 
हल्का/मध्यम षहमपातको सम्भावना 

पहाि हल्का/मध्यम
/भािी विाय 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

सामान्य देश्चख 
पूणय बदली 

मेघगजयन/िट्याङ्ग
/ अमसना 

साताभि सामान्य देश्चख पणुय बदली िहने मेघगजयन/िट्याङ्ग/अमसना 
सषहत हल्का/मध्यम बिायको सम्भावना ि केही स्थानहरुमा भािी 
बिायको सम्भावना 

तिाई हल्का/मध्यम
/भािी विाय 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

सामान्य देश्चख 
पूणय बदली 

मेघगजयन/िट्याङ्ग
/ अमसना 

साताभि सामान्य देश्चख पणुय बदली िहने मेघगजयन/िट्याङ्ग/अमसना 
सषहत हल्का/मध्यम बिायको सम्भावना ि केही स्थानहरुमा भािी 
बिायको सम्भावना 

गण्िकी 
प्रदेश 

षहमाल/ 

उच्ि पहाि 
हल्का/मध्यम 
षहमपात 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

सामान्य देश्चख 
पूणय बदली 

मेघगजयन/िट्याङ्ग सातभि सामान्य देश्चख पणुय बदलीसँगै हल्का देश्चख मध्यम 
विाय/षहमपातको सम्भावना 

पहाि हल्का/मध्यम
/भािी विाय 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

सामान्य देश्चख 
पूणय बदली 

मेघगजयन/िट्याङ्ग
/ अमसना 

साताभि सामान्य देश्चख पणुय बदलीसँगै हल्का वा मध्यम विायको 
सम्भावना केही स्थानमा मेघगजयन/िट्याङ्ग/अमसना सषहतको भािी 
विायको सम्भावना 

तिाई हल्का/मध्यम
/भािी विाय 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

सामान्य देश्चख 
पूणय बदली 

मेघगजयन/िट्याङ्ग
/ अमसना 

साताभि सामान्य देश्चख पणुय बदलीसँगै हल्का वा मध्यम विायको 
सम्भावना केही स्थानमा मेघगजयन/िट्याङ्ग/अमसना सषहतको भािी 
विायको सम्भावना 

लशु्चम्बनी 
प्रदेश 

 

पहाि हल्का/मध्यम
/भािी विाय 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

सामान्य देश्चख 
पूणय बदली 

मेघगजयन/िट्याङ्ग
/ अमसना 

साताको शरुुमा सामान्य देश्चख पणुय बदली िही सषहत हल्का/मध्यम 
बिायको सम्भावना, मध्य ि अन््यमति केही स्थानमा मेघगजयन/ 
िट्याङ्ग/अमसना सषहतको भािी विायको सम्भावना 

तिाई हल्का/मध्यम
/भािी विाय 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

सामान्य देश्चख 
पूणय बदली 

मेघगजयन/िट्याङ्ग
/ अमसना 

साताको शरुुमा सामान्य देश्चख पणुय बदली िही सषहत हल्का/मध्यम 
बिायको सम्भावना, मध्य ि अन््यमति केही स्थानमा मेघगजयन/ 
िट्याङ्ग/अमसना सषहतको भािी विायको सम्भावना 

कणायली 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्ि पहाि 
हल्का षहमपात उल्लेखनीय 

परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

सामान्य देश्चख 
पूणय बदली 

मेघगजयन/िट्याङ्ग सातभि आांश्चशक देश्चख सामान्य बदलीसँगै केही स्थानमा हल्का 
विाय/षहमपातको सम्भावना 

पहाि हल्का/मध्यम 
विाय 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

सामान्य देश्चख 
पूणय बदली 

मेघगजयन/िट्याङ्ग
/ अमसना 

साताभि सामान्य देश्चख पणुय बदली िही मेघगजयन/िट्याङ्ग/अमसना सषहत 
हल्का/मध्यम बिायको सम्भावना 

सदूुि पश्चिम 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्ि पहाि 

हल्का/मध्यम 
षहमपात 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

सामान्य देश्चख 
पूणय बदली 

मेघगजयन/िट्याङ्ग सातभि सामान्य देश्चख पणुय बदलीसँगै हल्का विाय/षहमपातको सम्भावना 

पहाि हल्का/मध्यम
/भािी विाय 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

सामान्य देश्चख 
पूणय बदली 

मेघगजयन/िट्याङ्ग साताको शरुुमा सामान्य देश्चख पणुय बदली िही सषहत हल्का/मध्यम 
बिायको सम्भावना, मध्य ि अन््यमति केही स्थानमा मेघगजयन/ 
िट्याङ्ग/अमसना सषहतको भािी विायको सम्भावना 

तिाई हल्का/मध्यम
/भािी विाय 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

सामान्य देश्चख 
पूणय बदली 

मेघगजयन/िट्याङ्ग
   

साताको शरुुमा सामान्य देश्चख पणुय बदली िही सषहत हल्का/मध्यम 
बिायको सम्भावना, मध्य ि अन््यमति केही स्थानमा मेघगजयन/ 
िट्याङ्ग/अमसना सषहतको भािी विायको सम्भावना 

नोि: साताको शरुुले शकु्रबाि ि शमनबाि, साताको मध्यले आइतबाि, सोमबाि ि मांगलबाि तथा साताको अन््यले बधुबाि ि मबहीबािलाई जनाउँछ। मौसम पूवायनमुान 
सम्वन्धी षवस्ततृ जानकािीको लामग हिेक ददन मबहान ६ बजे ि बेलकुा ६ बजे अध्यावमधक हनेु महाशाखाको वेबसाइि  http://www.mfd.gov.np हेन ुयहोस।् 

http://www.mfd.gov.np/
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कृषि सल्लाह 

खाद्यान्नबाली 
 २१-२५ ददन भैसकेको धानको बेनाय प्रमत िोपो २-३ विाको दिले िोप्न सरुू गनुयहोस।् हाि देश्चख हाि २० सेश्चन्िममिि ि 

िोपो देश्चख िोपो १५ सेश्चन्िममिि दूिीमा ि सूिीकृत गरिएका बणयशांकि धान १ गोिा बेनायको दिले हाि देश्चख हाि २० 
सेश्चन्िममिि ि िोपो देश्चख िोपो २० सेश्चन्िममिि दूिीमा िोप्नहुोस।् 

 विे धान लगाउन जग्गाको अश्चन्तम तयािीको बेला बणयशांकिको जातहरुको लामग ५०० के.जी कम्पोष्ट; ४.४ के.जी. यरुिया; 
५.४ के.जी. मि.ए.पी.; ४.२ के.जी. म्यूिेि अफ पोिास प्रमत िोपनीका दिले अथवा ३५० के.जी कम्पोष्ट; २.९ के.जी. 
यरुिया; ३.६ के.जी. मि.ए.पी.; २.८ के.जी. म्यूिेि अफ पोिास प्रमत कठ्ठाका दिले ि अन्य उन्नत जातहरुमा ५०० के.जी 
कम्पोष्ट; ३.७ के.जी. यरुिया; ४.४ के.जी. मि.ए.पी.; ३.३ के.जी. म्यूिेि अफ पोिास प्रमत िोपनीका दिले अथवा ३५० 
के.जी कम्पोष्ट; २.५ के.जी. यरुिया; २.९ के.जी. मि.ए.पी.; २.२ के.जी. म्यूिेि अफ पोिास प्रमत कठ्ठाका दिले मािोमा 
िाम्रिी ममलाउनहुोस।् 

 िोपेको धानबालीमा झािपात व्यवस्थापनको लागी ब्यूिाक्लोि (Butachlor 5% G) १.० के.जी प्रमत िोपनी वा ०.६ के.जी 
प्रमत कठ्ठाको दिले धानिोपेको ५ ददन मभत्र खेतमा मछपमछपे पानी भएको अवस्थामा प्रयोग गनुयहोस ्अथवा प्रषेिलाक्लोि 
(Pretilachlor 50% EC) २५ मलििमा पानीमा ५० मम.ली. को दिले एक िोपनीमा वा १७ मलििमा पानीमा ३४ 
एम.एल.को दिले एक कठ्ठामा धान िोपेको ५ ददनमभत्र खेतमा मछपमछपे पानी भएको अवस्थामा टलाि फेन नोजलको सहायताले 
स्प्र ेगनुयहोस।्    

 सखु्खा छरुवा धानमा साथै िोपेको धानमा झािपात व्यवस्थापनको लागी 
मबस्पाईिीबेक (Bispyribac Sodium  10 % SC)  २५ मलिि पानीमा १२ 
ममलीलीििको दिले एक िोपनीमा वा १७ मलििमा पानीमा ८ मम.ली.को दिले 
एक कठ्ठामा धान छिेको १५-२५ ददनमभत्र मािोमा मछपमछपे पानी भएको 
अवस्थामा टलाि टयान नोजलको प्रयोगले स्प्र ेगनुयहोस।् साथै, मेमसनबाि लाईनमा 
लगाईएको छरुवा धानको गोिमेल गनय कोनो वीिि प्रयोग गनुयहोस।् यस मेमसनको 
प्रयोगले ४-५ घन्िामा १ िोपनी धान गोिमेल गनय सषकन्छ।  

 धान िोपेको २५-३० ददनमा गोिमेलपमछ ३.८ के.जी. यरुिया प्रमत िोपनी वा २.५ 
के.जी. यरुिया प्रमत कठ्ठाको दिले पषहलो िपडे्रस गनुयहोस।् िपडे्रस गरिसकेपमछ कम्तीमा २४ घण्िासम्म खेतबाि पानी बग्न 
नददनहुोस।् 

 धान िोपेको २-३ हप्तापमछ खेतमा मनिन्ति पानी 
जमेको अवस्थामा धानबालीमा फेद कुषहने िोग लाग्न 
हनुाले मनयममत अवलोकन गनुयहोस।् मनयन्त्रणको 
लामग िोगी बोिहरु उखेलेि नष्ट गनुयहोस।् प्रकोप 
ज्यादा देश्चखएमा खेतमा जमेको पानी मनकास गिेपमछ 
२ ग्राम बेमभषष्टन प्रमत मलिि पानीमा ममसाई ८-१० 
ददनको फिकमा २-३ पिक बोि मभज्नेगरि 
छनुयहोस।्  

श्चित्र: धान गोड्न ेकोनो वीिि 

श्चित्र: धानबालीमा फेद कुषहन ेिोग 
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 धानखेतमा गबुो मने समस्या हनु ेभएकोले मनयममत अनगुमन गनुयहोस।् खेतमा ५% मतृ गवुा वा प्रमत ममिि कीिाको फुलको 

एउिा झणु्ि वा प्रमत ममिि एउिा बयस्क कीिा भएमा मात्र व्यवस्थापनका मबमधहरु अपनाउनहुोस।् वयष्क गबािो कीिा 
साँझको समयमा खेतमा वा िाती बत्तीको आसपास देश्चखन्छ; षयनीहरुले पातको िुप्पोको तल्लो भागमा अण्िा पाने भएकोले 
अवलोकन गरि नष्ट गनुयहोस।् 

 
श्चित्र: धानको गबािो कीिाको वयष्क अवस्था 

 
श्चित्र: धानको पातमा गबािो कीिाको अण्िाको झणु्ि 

 मकैमा अमेरिकी फौजी कीिा (Spodoptera frugiperda) को प्रकोप देश्चखएकोले मनयममत अनगुमन गनुयहोस।् कीिाको 
सांख्या तथा क्षमतको आकँलन गनय वयस्कको लामग बश्चत्त ि फेिोमन पासोको तथा लाभायको लामग खाल्िे पासोको प्रयोग  
गनुयहोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा नोक्सानी कम गनय इमामेश्चक्िन बेन्जोएि ५% एस.जी., ०.४ 
ग्राम वा श्चस्पनोस्याि ४५% एस.सी., ०.३ मममलमलिि वा स्पाइनेिोिाम ११.७ % एस.सी., 
०.५ मममलमलिि प्रमत मलिि पानीको दिले बोि मभज्नगेरि ७ ददनको फिकमा २-३ पिक 
छनुयहोस।् एउिै षविादी मनिन्ति प्रयोग नगरि आलोपालो गरि प्रयोग गनुयहोस ् तथा घोगा 
लामगसकेपमछ षविादी प्रयोग नगनुयहोस।् 

 मकैको उत्तिी पात मरुवा िोग (NLB) व्यवस्थापनको लामग मेन्कोजेवयकु्त षविादी िाइथेन 
एम.-४५., २.५ ग्राम प्रमत मलिि पानीको दिले ७-१० ददनको फिकमा २-३ पिक सम्पूणय 
पात मभज्नेगरि छकेि उपिाि गनुयहोस।्  

 मकैको ध्वाँसे थेग्ले (Gray leaf spot) िोगको मनयममत अनगुमन गनुयहोस।्  
 मकैबालीसँग अन्तिबालीको रुपमा कोदो बाली लगाउन जग्गा तयािीको बेलामा १.५ के.जी. यरुिया; ३.३ के.जी. मि.ए.पी.; 

१.७ के.जी. म्यूिेि अफ पोिास प्रमत िोपनीका दिले मािोमा िाम्रिी ममलाउनहुोस।् 
 गहत बालीको लागी १.५ के.जी. प्रमत िोपनी वा १ के.जी. प्रमत कठ्ठाको दिले एक हाि देश्चख अको हािको दूिी ३० देश्चख 

४० से.मी. ि एक बोि देश्चख अको बोिको दूिी ५ से.मी. कायम गरि िोप्नहुोस।्  
 गहत बाली लगाउन जग्गा तयािीको बेला ५०० के.जी कम्पोष्ट; ४७० ग्राम यरुिया; ४.४ के.जी. मि.ए.पी.; २.१ के.जी. 

म्यूिेि अफ पोिास प्रमत िोपनीका दिले अथवा ३५० के.जी कम्पोष्ट; ३०० ग्राम यरुिया; ३ के.जी. मि.ए.पी.; १.४ के.जी. 
म्यूिेि अफ पोिास प्रमत कठ्ठाका दिले मािोमा िाम्रिी ममलाउनहुोस।् 
 

  

श्चित्र: मकैको उत्तिी पात मरुवा िोग  
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फलफूल बाली 
 आगामी साता देशभि मनसनु सषक्रय अवस्थामा िषह धेिै स्थानहरुमा हल्का देश्चख मध्यम विायको सम्भावना िहेकोले फलफूलको 

नसयिी तथा बगैँिामा पानी मनकासको उश्चित व्यवस्था गनुयहोस।् 
 विे फलफूलका बेनाय सादाय जमीनबाि १ षफि उिो बनाई, ग्राश्चटिङ गदाय जोमिएको भाग मािोले नपरुिने गरि सानुयहोस।् 
 केिाको काइयो बमनसकेपमछ बङु्गो कािेि हिाउनाले कोसाहरु पषु्ट भई घरिको तौल बढ्ने हुँदा मनयममत अवलोकन गरि बङु्गो 

हिाउनहुोस।् 
 मलिी फल षिषपसषकएको भए बोिको फेदबाि १ ममिि िाढा घेिा बनाई ३० के.जी. कम्पोष्ट मल, २ के.जी. षपना, ३०० 

ग्राम मि.ए.पी, ३०० ग्राम यूरिया ि २०० ग्राम म्यूिेि अफ पोिास प्रमत बोि िाख्नहुोस।्  
 केिामा पोिामसयमको कमी भएमा पिुाना पातको िुप्पो पहेँलो हनुे तथा मभतै्र बाांमगएि मने (Chlorosis), बोिको आखँ्ला छोिो 

भई होिो हनु ेतथा केिाको काईँयो छोिो, पातलो, फलको आकाि मबमग्रने हनुाले पसु-माघमा पोिास निाख्न ुभएको भए ४०० 
ग्राम म्यिेुि अफ पोिास प्रमत बोि प्रमत वियको दिले िाख्नहुोस।् 

 केिाको बोि ओइलाउने (पानामा िोग) देश्चखएमा िोग लागेको बोि षवरुवा उखेलेि हिाउने, नयाँ षवरुवा सानयको लामग िोग 
नलागेको के्षत्रबाि ल्याउने तथा काबेन्िाश्चजम (बेमभषष्टन) १ मलिि पानीमा २ ग्राम घोली बोिको फेद मभजाउन ेतथा पातमा 
छनुयहोस ्वा कपि अश्चक्सक्लोिाइि २ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोली बोि ि जिा मभज्नेगरि छनुयहोस।् 

 षहउँदको समयमा कलमी गिेका स्याउ, ओखि, आरु, आरु बखिा, खपुायनी, नासपाती, सनु्तला, जनुाि, कागती, आदद 
फलफूलहरुको रुिस्िकबाि पलाएका सकि (िोि हाँगा) हरुले सायनभन्दा बढी खाद्यत्व मलन्छन ्ि बोिषवरुवाको वृषि 
षवकास आफूमति मोमिददन्छन।् यी सकिहरुलाई समयमा नै नहिाईएमा खाद्यत्वको अभावमा सायनको बदृि िोषकई सकिहरु 
मात्र हलयक्क बढ्दछन।् फलस्वरूप कलमी सनु्तला िोपेको बोिमा सायन मिेि तीनपाते सनु्तला, कलमी स्याउ िोपेको बोिमा 
इिीमैल ि कलमी दाँते ओखि िोपेको बोिमा हािे ओखि हषुकय एको पाइन्छ। अत: नसयिीको मनयममत अनगुमन गरि यस्ता 
सकिहरुलाई समयमा नै हिाउनहुोस।्  

 षहउँदे फलफूलको नसयिीमा फेद काट्न ेकीिा व्यवस्थापनको लामग षविाल ुिािा (गहुँको िोकि वा ढुिो १०० ग्राम, श्चिनी वा 
सख्खि १० ग्राम, मालामथयन धलुो १० ग्राम, पानी १८० एम.एल. सबै ममलाई केिाउका दाना जत्रा गोली बनाई साँझपख 
१.५ के.जी. प्रमत िोपनीका दिले) बनाई नसयिीमा छनुयहोस ्साथै प्रकाश पासोको प्रयोग गनुयहोस।् 

 कागतीमा जिा कुषहने िोगको व्यवस्थापनको लामग १% बोिो ममश्रण बोिको वरिपरि डे्रश्चन्िङ गनुयहोस।् 
 यो समयमा सनु्तलाजात फलफूल बालीमा औसँा कीिाको गमतषवमध अ्यामधक हनु ेहुँदा अिोलाइज्ि प्रोषिन (५०%), २० 

एम.एल. प्रमत मलिि ि षविादी टे्रसि (श्चस्पनोस्याि) ०.०२५% को दिले ममसाई बनाएको झोललाई बोिको किीव ५% 
के्षत्रफल ढाक्ने गरि प्रमत हेक्िि ९०-१२० बोिमा पने गरि छनुयहोस।् 

 सनु्तलाजातका फलफूल बालीमा हरियो गन्हाउने पतेिो कीिाको आक्रमणले फल 
झने समस्या देश्चखएमा यस कीिाको व्यवस्थापनको लामग कीिाको अण्िा अवस्था, 
पषहलो, दोश्रो ि तेश्रो बच्िा अवस्थामा िहेकै समयमा इममिाक्लोषप्रि १७.८ 
प्रमतशत एस.एल. (Imidacloprid 17.8 % SL) नामक षविादी ०.५ एम.एल. 
प्रमत मलिि पानीको दिले ममसाएि १५-१५ ददनको अन्तिमा पिैु बोि मभज्नेगरि 
छनुयहोस।्   

 सनु्तलाजात फलफूल बालीको फल झने ि पमछ गएि फल फुट्ने समस्याबाि जोगाउन प्लानोषफक्स वा प्लान्िोप्लेक्स १ 
एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा घोली पात ि फल मभज्नगेरि छनुयहोस।् साथै सकु्ष्म खाद्यत्वको व्यवस्थापनका लामग दाना 
लामगसकेपमछ १ पिक मश्चल्िप्लेक्स २.५ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोली पात लपक्क मभज्नेगरि छनुयहोस।् 

श्चित्र: सनु्तालाजात फलफूलको फल झाने हरियो 
पतेिोको षवमभन्न अवस्थाहरु 
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 मबहान सबेिै आपँ षिप्दा पानीको मात्रा बढी बग्न गई फलको गणुस्ति मबग्रने हुँदा मध्य मबहान ि बेलकुीपख मात्र षिप्नहुोस।् 
 आपँको फल षिप्दा िोिपिक लागेि हनुे नोक्सानी न्यूनीकिण गनय पोल हाभेस्ििको 

प्रयोग गनुयहोस ्ि फल षिपे लगतै्त सफा पानीले भेट्नोबाि आएको िोप सफा गनुयहोस।्  
 आपँमा भण्िािणको समयमा देश्चखने एन्राक्नोज कम गनय फल षिषपसकेपमछ ५४±२ 

मिग्री सेश्चल्सयस तापक्रमको पानीमा १५ ममनेिसम्म िुबाएि प्याक गनुयहोस।् 
 लामो समयसम्म भण्िािण गरि िाख्न ेहो भन ेआपँमा कुषहने िोगको प्रकोप देश्चखने हुदँा 

आपँलाई ३०० षप.षप.एम. को बेनोमाइल वा काबेन्िाश्चजममा १० ममनेि िुबाएि प्याक 
गिेमा नोक्सान कम हनु्छ। 

 पाकेको आपँको फलको गदुदमा स्पन्ज जस्तो हावा वा हावा नभएको धब्बा (spot) बढी, बेस्वादको अममलो हनुे प्रषक्रयालाई 
स्पन्जी षिस्य/ुसटि नोज (soft nose)/सटि सेन्िि (soft center) भमनन्छ। यस्तो जैषवक प्रकृयागत षवकृमत (Physiological 
disorder) अल्फन्सो (Alphonso) मा सबैभन्दा बषढ देश्चखएता पमन अन्य जातमा पमन आउन सक्छ। यसको व्यवस्थापनको 
लामग २% क्याश्चल्सयम क्लोिाइिमा ५ ममनेि िुबाई भण्िािण वा ढुवानी गनुयहोस।् साथै २५०-५०० षप.षप.एम. को इथेफोनको 
झोलमा १-२ ममनेि िुबाई ददनाले पमन यस्तो षवकृमत कम हनु्छ। अल्फन्सो जात हो भने फल ७५% पाकेको परिपक्व भएको 
अवस्थामा षिप्नहुोस।्  

 आपँको बगैंिामा िोग तथा कीिा लागेि झिेका आपँका दानाहरुबाि षवमभन्न िोग तथा कीिाहरु सने सांभावना हनुे भएकोले 
झिेका दानाहरुलाई षिपेि नष्ट गनुयहोस।्  

 आपँको हाँगा सकुाउन े गबािो (Mango stem 
borer) को व्यवस्थापनको लामग गबािोले क्षमत प-ु
यायई सकेुका हाँगाहरु काँिछािँ गरि हिाउनहुोस ् ि 
जलाएि नष्ट गनुयहोस।् फल षिषपसकेपमछ 
इममिाक्लोषप्रि १७.८ एस.एल. १ एम.एल. प्रमत 
मलिि पानीमा ममसाएि प्र्येक १५ ददनको अन्तिमा 
४-५ पिक छनुयहोस।् ति षविादीले काण्ि तथा हाँगाहरु िाम्रिी मभज्नेगरि छकय नहुोस।् 

आपँमा स्िोन/इषपकोिायल ग्राश्चटिङ्ग गने तरिका 
यो तरिकामा स्थानीय जातका आपँका कोयालाई नसयिी व्यािमा उमारिन्छ। 
बेनाय उमम्रएको १०-१५ ददन मभत्रमा पातको िांग तामाको जस्तो भएको 
हनु्छ ि पूिा आकाि मलइसकेको हदैुन। यस्तो उमेिमा बेनाय कोया सषहत 
उखेमलन्छ ि १५ से.मी. उिाई ि १० से.मी. व्यासको पोमलव्यागमा 
सारिन्छ। ८-१० से.मी लामो, स्वस्थ, २-३ मषहना पिुानो, ३-४ आखँ्ला 
भएको सायनलाई ग्राश्चटिङ्ग गनुय भन्दा ७ ददन अश्चघ नै पातहरु हिाइ तयाि 
गनुयपदयछ। ग्राश्चटिङ्ग गने ददनमा माउ बोिबाि सायनलाई कािेि ल्याई 
तल्लो िुप्पोमा ३-४ से.मी लामो हलोको फाली आकाि हनुे गरि काषिन्छ। 
रुिस्िकको करिब ८-१० से.मी. उिाईबाि कािेि िुप्पा हिाइन्छ। यसिी 
छुट्याइएको रुिस्िकको िुप्पाको माझबाि लाग्न ेिकु्कले ३-४ से.मी लामो 
V आकािको श्चििा हनुे गिी काषिन्छ। सायनलाई रुिस्िकको िुप्पामा बनाइएको श्चििामा घसुािेि ३ से.मी. जमत िौिा 
प्लाषष्टकको िेपले पानी नमछने गरि बामँधन्छ। यसिी तयाि गरिएको कलमी षवरुवालाई ८०-९० प्रमतशत आरयता कायम हनु े 

  

श्चित्र: आपँको फल षिप्न ेपोल हाभेस्िि 
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गरि बेला बेलामा पानी छषकय  छायादँाि ठाँउमा हकुायउन ुपदयछ। १ मषहना मभत्र जोमिएको कलमीको आखँ्लाबाि िुसा आउन 
थाल्दछ। यसिी तयाि भएको बेनायलाई अको वियको विाययाममा सानुय उपयकु्त हनु्छ। 

 क्याश्चल्सयम काबायइिमा आसेमनक ि फोस्फोिस हाइड्राईिको अवशेि पाइने हुँदा आपँ, केिा आदद पकाउन यसको प्रयोग 
नगनुयहोस।् मानव स्वास्थ्यलाई यी त्वहरु हामनकािक छन।् क्याश्चल्सयम कावायइिले स्नाय ुप्रणालीमा पमन असि गदयछ ि 
क्यान्सि पमन गिाउन सक्दछ। ्यसैले आपँ, केिा पकाउनै पिेमा इथाइमलन झोल प्रयोग गनुय अरुभन्दा सिुश्चक्षत हनु्छ। 

 स्याउको जिा कुषहन ेिोग व्यवस्थापनको लामग बगैँिा तथा नसयिीमा पानी जम्न नददनहुोस।् जिा कुषहएको शांकास्पद बोिको 
वरिपरि १% को बोिो ममश्रणको झोल बनाई डे्रश्चन्िङ गनुयहोस ्तथा ट्राइकोिमाय २ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा ममसाई स्प्र ेगनुयहोस।् 

 स्याउमा लाग्न ेस्यानजोस क्ले कीिा व्यवस्थापनको लामग १% को बोिो ममश्रण (१० ग्राम नीलोतथुो ि १० ग्राम िनु प्रमत 
मलिि पानी) बोि मभज्नेगरि छनुयहोस।् प्रकोप बढी भएमा िोि हाँगाहरु हिाई सवो खमनज तेल ५ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा 
ममसाई बोि मभज्नेगरि छनुयहोस ्अथवा थायोमेथोक्जाम (२५% िब्ल.ुजी.) ०.५ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बोि मभज्नेगरि 
छनुयहोस।् 

 स्याउमा लाग्न ेबोक्रा खइुमलने (Papery bark) िोगको व्यवस्थापनको लामग १% को बोिो ममश्रण (१० ग्राम नीलोतथुो ि 
१० ग्राम िनु प्रमत मलिि पानी) िोग ग्रमसत भागहरु िाम्रिी मभज्नेगरि छनुयहोस।्  

 उच्ि/मध्य पहािी भेगका स्याउको बोिमा लाग्ने िेन्ि क्याििषपलि (Tent caterpillar) व्यवस्थापनको लामग िेन्ि समेतको 
हाँगालाई कािेि जलाउनहुोस ्वा साबनु पानीको झोलमा िुबाउनहुोस।् कीिा लागेको सरुुवाती अवस्थामा मब.िी. २ ग्राम प्रमत 
मलिि पानीमा ममसाई स्प्र ेगनुयहोस।् साथै कीिाको प्रकोप बढी भएको खण्िमा क्लोिपाईरिफस (२०% ई.सी.) २ एम.एल. 
प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बोि मभज्नेगरि छनुयहोस।्  

 
तिकािी बाली 
 उच्ि पहाि तथा लेकाली भेगमा लगाईएको परिपक्व आलबुाली मौसमको अवस्था हेरि खनु्नहोस।् बीउ आल ुखनु्नभन्दा दईु 

हप्ता पषहले हाल्म पमुलांग गनुयहोस।् खनेको आललुाइ अधँ्यािो, सखु्खा ि श्चिसो ठाँउ (१०-१५ मिग्री सेश्चल्सयस तापक्रम) मा 
काठका बाकस, प्लाषष्टकका के्रि वा -याकमा षफँजाएि ३ तहसम्म ममलाएि िाख्नहुोस।् यसिी िाख्दा दईु तहको बीिमा 
पमत्रका ओछ्याएि िाख्नहुोस।् बोक्रा बाक्लो भएको, िाम्रोसांग ओभाएको, िोिपिक नलागेको, नकुषहएको ि िोग नलागेको, 
२५ देश्चख ५० ग्राम तौल भएको दानालाई बीउको रूपमा छनोि गनुयहोस।् 

 मध्यपहािको बािी जग्गामा भदौमा िोप्नको लामग जनकदेव, िेश्चजिे, खमुल सेतो-१, खमुल लक्ष्मी, खमुल उज्वल, खमुल 
उपहाि, खमुल षवकास मध्ये उपलब्ध जातको बीउ आल ुछनोि गनुयहोस।् जग्गा तयािीको लामग १००० के.जी. कम्पोष्ट 
मल, १०.९ के.जी. मि.ए.पी., २.२ के.जी. यरुिया ि ५.० के.जी. म्यिेुि अफ पोिास प्रमत िोपनीका दिले ब्यवस्था गनुयहोस।् 

 काउली, बन्दा जस्ता तिकािी बालीहरुको अगौिे जातहरुको नसयिी िाख्नहुोस।् ब्याि िाख्न ेजग्गाको मािोको उपिाि गनुय 
पिेमा बेमभष्टीन ६ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बीउ िाख्न ु३-४ ददन अगािी छकय नहुोस।् 

 नसयिी िाख्दा १ षवत्ता (१५-२० से.मी.) अग्लो व्याि बनाई ४ अगँलुको फिकमा लाइन कोिेि पातलो गिी मबउ िाखी हल्का 
मािोले पिेुपछी छापो िाख्नहुोस।् झिी पने समय भएकोले बेनाय लाई जोगाउन प्लाषष्टकको छापो िाख्नहुोस।्  

 काउली, बन्दा ि ब्रोकाउलीको पातको तल्लो भागमा िहेको पतुलीका फुल (पहेंलो िांग) ि लाभायहरुलाई जम्मा पािी नष्ट 
गनुयहोस।् कीिाको प्रकोप बढी भएमा मालामथयन ५०% इ.सी., २ एम.एल. प्रमत मलििको दिले पानीमा ममसाई कीिा लागेको 
ठाँउमा मभज्नेगरि साँझपख छकय नहुोस।् 

 मसमी बालीमा मसांदूिे िोग व्यवस्थापनको लामग शरुुवाती अवस्थामा प्रकोप देश्चखएका पातहरु हिाई जलाउने गनुयहोस।् यदद 
प्रकोप धेिै भएमा मेन्कोजेवयकु्त षविादी २.५ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोलेि बोि मभज्नेगरि छकय नहुोस।् 
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 तिकािी बालीहरुमा बोि ओइलाउने िोगको व्यवस्थापनको लामग पानीको मनकासको उश्चित प्रवन्ध ममलाउनहुोस।् िोगी बोिहरु 

हिाउनहुोस।् बेनाय साने बेलामा बोि वरिपरि पानी नजम्ने गरि सानुयहोस।् प्रकोप बषढ भएमा कपि यकु्त षविादी २ ग्राम प्रमत 
मलिि पानीमा ममसाई ७-१० ददनको फिकमा २-३ पिक जिा ि वरिपरिको मािो मभज्नेगरि डे्रश्चन्िङ (Drenching) गनुयहोस।्  

 हरियो सागपात, बोिी तथा खसुायनीमा लाग्ने पात थोप्ले िोगको व्यवस्थापनको लामग िोगी पातहरु हिाएि खािलमा पनु ुयहोस।् 
प्रकोप बषढ भएमा िाईथेन एम-४५, २ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा ममसाई ७-१० ददनको फिकमा २-३ पिक पात मभज्नेगरि 
पानी नपिेको समयमा श्चस्िकि ममसाई छकय नहुोस।्  

 नसयिी ब्यािमा बेनाय उमाने समयमा फेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहने िोग लाग्न सक्ने भएकोले नसयिी ब्यािको मनयममत 
मनरिक्षण गनुयहोला। फेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहने िोगको व्यवस्थापन गनय क्लोिपाईिीफोस १६% ई.सी. (Chlorpyrifos 
16% EC) को ०.५ एम.एल. ि काबेनिाश्चजम (बेमभषष्टन) ५०% िब्ल.ुषप. को २ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोली स्प्रयेिबाि 
नसयिी ब्याि मभज्नेगरि छनुयहोस।् 

 बेनाय सािेको तिकािी बालीहरुमा रिङ्ग बनाई १०-१५ ग्राम यरुिया प्रमत बोिको दिले मौसमको अवस्था हेिी १५-२० ददनमा 
पषहलो ि ३५-४० ददनमा दोश्रो िपडे्रस गनुयहोस।् 

 मबमभन्न बालीहरुमा सेतो श्चझांगाले आमथयक नोक्सानी गनुयको साथै भाइिस िोगहरु पमन साने हुँदा जैषवक षविादी, भषियमसमलयम 
लेकानी २ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई छकय नहुोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा एमसिामाइषप्रि २०% एस.षप. (इक्का, माश्चजक) 
१ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोलेि पातको पछामिको भाग मभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।् 

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

 काँक्रो, फसी समहुको लहिे बालीमा मलफ माइनिको प्रकोप कम गनयको लामग तल-तलको पिुानो पातहरु हिाउनहुोस।्  
 फसी समहुको तिकािी बालीमा लाग्न ेगम मनस्कन ेिढुवा िोगको व्यवस्थापनको लागी 

िोगी बीउ, िोग लागेका पिुाना बालीका ठुिाहरू नष्ट गनुयहोस।् साथै, िोगको प्रकोप बढी 
देश्चखएमा मेन्कोजेबयकु्त षविादी वा क्लोिोथ्यालोमनल २ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा ममसाएि 
सम्पणुय बोि मभज्नेगरि ८-१० ददनको फिकमा ३-४ पिकसम्म छकेि उपिाि गनुयहोस।् 

 काँक्रो, फसी समहुको लहिे बालीलाई फल कुहाउन ेऔसँाबाि जोगाउनको लामग क्य ुल्यिु 
यकु्त बोिल ट्रयाप प्रमत िोपनी ६-८ विाको दिले िाख्नहुोस।् यस्तै, फलफूल बालीमा 
ममथायल इयशु्चजनल यकु्त बोिल ट्र्याप प्रमत कठ्ठा १०-१२ विाको दिले िाख्नहुोस।् साथै, 
प्र्येक २ हप्तामा नयाँ ल्यिु यकु्त बोिल फेनुयहोस।् मालामथयन ५०% इ.सी., २ एम.एल. प्रमत मलिि ि २ ग्राम श्चिनी पानीमा 
ममसाएि प्रमत हेक्िि २०-२५ ठाउँमा फूल फुल्न ुअगािी देश्चख १५-१५ ददनको फिकमा छनुयहोस।् 

काकँ्रो, फसी समूहमा लाग्न ेिाउनी ममल्यकुो व्यवस्थापनाः 
 यसको श्चजवाण ुमािो तथा बीउमा िहन ेि हावाबाि पमन सने हुँदा घमु्तीबाली प्रणाली अपनाउनहुोस।्  
 फािफुि िोगको लक्षण देश्चखने मबश्चत्तकै िोगी पात हिाउने ि मािोमा गाड्ने अथवा जलाई ददने गनुयहोस।्  
 खेतबािीको सिसफाईमा ध्यान ददनहुोस ्ि फसी जातका अन्य मबरुवाहरु हिाउनहुोस।्  
 िोगको आक्रमण देश्चखएमा िेिोममल वा तामायकु्त षविादी २-३ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा ममसाई हिेक ८-१० ददनको अन्तिमा ३-४ 
पिक छनुयहोस।् 

 फल ददने बाली गोलभेँिा, भण्िालाई अरु बाली भन्दा अमल बषढ खाद्यत्वको आवश्यकता हनु ेभएकोले पषहलो बाली षिषपएको 
हिेक १५-२० ददनको फिकमा यरुिया मल १० ग्राम प्रमत बोिको दिले िपडे्रस गनुयहोस।् यस्तै गरि सकु्ष्म खाद्यत्व जस्तै- 
मश्चल्िप्लेक्स/ षट्रप्लेक्स/एग्रोममन २ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा घोलेि बोिमा स्प्र ेगनुयहोस।् 

श्चित्र: फसी समहुमा गम मनस्कने िढुवा िोगको 
लक्षण 
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 गोलभेँिामा लाग्ने िढुवा िोगको मनयमीत अनगुमन गनुयहोस।् प्रकोप कम छ भने मेन्कोजेब ७५% िब्ल.ुषप २.५ ग्राम प्रमत 

मलिि पानीमा घोलेि स्प्र ेगनुयहोस।् प्रकोप बढी भएमा सेश्चक्िन (६०% िब्ल.ुजी.) १.५ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोलेि स्प्र े
गनुयहोस।् 

 गोलभेँिामा क्याश्चल्सयम सकु्ष्म त्वको कमीले फल पाक्नभुन्दा पषहले फलको िुप्पोबाि कुषहने समस्या (Blossom end rot) 
आउने भएकोले बाली लगाउन ुभन्दा पषहले सन्तमुलत मलको प्रयोग गनुयहोस,् मािोको षप.एि. ६.२ देश्चख ६.८ ि उपयकु्त 
श्चिस्यान कायम िाख्नहुोस।् यस्तो समस्या भइिहने ठाँउहरुमा षवरुवा िोप्नभुन्दा पषहले प्रमत बोि एक मठुी अण्िाको बोक्रा वा 
मािोको षप.एि. को आधािमा मसफारिस मात्रामा कृषि िनूको प्रयोग गनुयहोस।् 

 खसुायनीको बोि ओइलाउन े िोगको व्यवस्थापनको लामग पानीको मनकासको उश्चित प्रवन्ध ममलाउनहुोस।् िोगी बोिहरु 
हिाउनहुोस।् बेनाय साने बेलामा बोि वरिपरि पानी नजम्ने गरि सानुयहोस।् प्रकोप बषढ भएमा कपियकु्त षविादी २ ग्राम प्रमत 
मलिि पानीमा ममसाई ७-१० ददनको फिकमा २-३ पिक जिा ि वरिपरिको मािो मभज्नेगरि डे्रश्चन्िङ गनुयहोस।्  

 खसुायनीमा भाइिस िोग देश्चखने समय भएकोले व्यवस्थापनको लामग मभकोन एि झोल १ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई 
छकय नहुोस।् 

 भण्िाको िाठँ तथा फलको गबािो व्यवस्थापनको लागी गवािोको कािण ओईलाएको मनु्िा, पात तथा फल षिपी किीव १ 
फुि गषहिो खािलमा पनेु वा जलाउन ेगनुयहोस।्क्लोिानट्रामनमलप्रोल (कोिाजेन) १८.५ इ.मस., ०.२ एम.एल. प्रमत मलिि 
पानीमा ममसाई साँझपख छनुयहोस।् 

 अदवुा तथा बेसाि िोपेको जग्गामा गानो कुषहने िोग लाग्न नददन पानी मनकासको उश्चित व्यवस्था गनुयहोस।्  
 मूला तथा गाँजि लगाईएको स्थानमा पानी जम्न गई कुषहने समस्या देश्चखन सक्ने हनुाले उश्चित मनकासको व्यवस्थापन 

गनुयहोस।् 
 

अन्य 
 मनसनुको समयमा षवमभन्न बालीहरुमा षविादी छकय नै पिेमा पानी नपिेको समयमा श्चस्िकि ममसाएि मात्र छकय नहुोस।् 
 तिकािी बाली काट्न ेि फलहरु षिप्ने अवस्थामा िोग तथा कीिाहरु लागेमा षयनीहरुबाि आमथयक क्षती थोिै हनुे भएकोले 

षविादी प्रयोग नगनुयहोस।् यो अवस्थामा षविादी प्रयोग गिेमा षविादीको अवशिे बालीमा िहन गई मानव स्वास्थ्य तथा 
वाताविणमा नकािा्मक असि पगु्दछ। 

 उखबुालीमा क्षती पयुायउने षवमभन्न गवािो कीिाहरुको व्यवस्थापनको लामग उख ु िोपेको एक मषहनापमछ ट्राइकोग्रामा 
(Trichogramma) पिजीवी कीिा १००,००० (१० x ५ से.मी. को पाँिविा ट्राइको-कािय) प्रमत हेक्ििका दिले १० 
ददनको अन्तिालमा ४-५ पिक छोड्नहुोस ्(ट्राइको-काियको लामग नश्चजकको श्चिनी ममल वा कृषि सम्बश्चन्ध कायायलयहरुमा 
सम्पकय  गनुयहोस)्। 

 यो समयमा खिाने वा धलेु ढुसी (पाउििी ममल्यु) िोग फैलन मौसम अनकुुल िहने हुँदा लहिे फलफूल तथा तिकािीबालीमा 
यसको प्रकोप न्यूनीकिण गनय मनम्नसुािको व्यवस्थापन षवमध अपनाउनहुोस।् 

 यसको श्चजवाण ुमािो तथा बीउमा िहन ेि हावाबाि पमन सने हुँदा घमु्तीबाली प्रणाली अपनाउनहुोस।् 
 फािफुि िोगको लक्षण देश्चखने मबश्चत्तकै िोगी पात हिाउने ि मािोमा गाड्ने अथवा जलाई ददने गनुयहोस।्  
 खेतबािीको सिसफाईमा ध्यान ददनहुोस ्ि काँक्रो, फसी समूहका अन्य मबरुवाहरु हिाउनहुोस।्  
 िोगको सांक्रमण देश्चखएमा क्यािामथन १.५ एम.एल. प्रमत मलििको दिले सात ददनको फिकमा २-३ पिक सम्पणुय पात  
मभज्नेगरि छकय नहुोस।् 

 दधेु च्याउ (Milky mushroom) खेती गनय िाहने कृिकहरुले ढुसी फैलाउन २०-३० मिग्री सेश्चल्सयस तथा च्याउ फलाउन 
२८-३५ मिग्री सेश्चल्सयस तापक्रम ि ८०-८५ प्रमतशतको सापेश्चक्षक आरयता कायम गरि च्याउ खेती गनुयहोस।् 
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 विायतको समयमा मौिी घािमा खाना (मह ि पिाग) छ छैन मनयममत अनगुमन गनुयहोस।् यो समयमा मौिीलाई ििन कम हनु े

भएकोले श्चिनी िास्नी बनाएि खवुाउनहुोस।् साथै घाि िाखेको सबै खटु्टाहरुमा किौिा/प्लाश्चस्िकको बट्टामा पानी िाख्नहुोस।् 
मौिी घािमा िोग, सलुसलेु ि िान ुभए नभएको मनयममत अवलोकन गनुयहोस।् तापक्रम ि आरयतामा घिबढ भइिहँदा मौिीको 
छाउिामा कुषहन ेिोग (Foul brood disease) लाग्न ेसम्भावना हनुे भएकोले मौिी घािको मनयममत अनगुमन गनुयहोस।् 

   शांखे कीिा/श्चिप्ले कीिा 
 विायतको समयमा मबमभन्न षकमसमका शांखे 

(श्चित्र-क) तथा श्चिप्ले कीिाहरुले (श्चित्र-ख) 
तिाई तथा पहािी क्षेत्रमा तिकािी तथा 
फलफुल बालीका मबरुवामा मनकै क्षती पयुाांउन े
गिेको छ। षयनीहरु मध्य बैशाख देश्चख देश्चखन 
थाल्ने, असाि-साउनमा सांख्यामा वषृि भई 
अ्यामधक षक्रयाशील हनुे ि भारको मध्यबाि 
हिाएि जाने पाईएको छ।  
व्यवस्थापनका मबमधहरु: षयनीहरुको सांख्या कम पानयको लामग शांखे/श्चिप्ली कीिा षहड्ने बािो ि 
मबरुवा/बािीको विपि ननुको धलुो, सखु्खा काठको धलुो, अन्िाको बोक्राको िुक्रा साथै मामनस 
अथवा जनाविको िौँ छनुयहोस।् षयनीहरु लकेुि बस्ने ठाउँहरु जस्तै: झािपात, पात-पमतङ्गि, काठ 
तथा फोहि थपुािेको ठाउँलाई सफा िाख्नहुोस।् शांखे कीिालाई जनुषकिी ि लाईषिमनांग खपिे कीिा 
(Lightening beetle) को लाभायले (श्चित्र-ग) खाने भएकोले षयनीहरुको सम्बधयन गनुयहोस।्  

 १ के.जी. गहुँको िोकि, ३० ग्राम नीलोतथुो वा मेिलमिहाईि (Metaldehyde 5%), ५० ग्राम 
श्चिनी वा मोलामसस िाषहँदो पानीमा ममसाएि बनाईएको षविादी पासो िल्लो पािेि साँझपख मबरुवाको विपि िाख्नहुोस।् साथै, 
प्रकोप ज्यादा भएमा मेिलमिहाईि (Metaldehyde 5%) का िुक्राहरु ५० के.जी. प्रमत हेक्ििको दिले वा ५० ग्राम नीलोतथुो 
१ मलिि पानीमा ममसाएि मबरुवा/ बािीको विपि साँझपख छनुयहोस।् 

कफी बाली   
 अनावश्यक रुपमा बढेका बाक्ला ि िोि हाँगाहरु मसकेििको सहायताबाि हिाउनहुोस।् 
 फल वृदि षवकासको अवस्था हेिी सकु्ष्म खाद्यत्वको प्रयोग गनुयहोस।् 
 कफीको सेतो गवािोले आक्रमण गिेका बोिहरु उखेलेि जलाउनहुोस। बयस्कले फुल पाने 

समय भएकोले मखु्य काण्िमा १०% को बोर्ड़ोपेस्ि बनाई लेप लगाउनहुोस।् 
 ४-५ विय पिुाना कफी बगैँिामा घसुवुा तथा अन्तिबालीको रुपमा कोसेबाली वा मसलाबाली 

लगाउनहुोस।् 
 पानी नपिेको समयमा १% को बोर्ड़ो ममश्रण कफीको सम्पूणय पातमा पनेगरि छकय नहुोस।्  
 नयाँ कफी िोपणको लामग १.५ षफि गषहिाई ि िौिाई भएको खािलमा मामथल्लो तहको 

मािो ि मल ममलाएि खािल भनुयहोस।् उपयकु्त श्चिस्यान भएको बेलामा बेनाय सानुयहोस ्ि 
अस्थायी छहािी ददनहुोस।् 
अलैँिी 

 अलैँिी बालीको गानो कुषहन ेिोगको प्रकोप व्यवस्थापनको लामग काबेन्िाश्चजम (बेमभषष्टन) १ मलिि पानीमा २ ग्राम घोली 
बोिको फेद मभज्नेगरि डे्रश्चन्िङ गनुयहोस।्  

श्चित्र-क: शांखे कीिा 
 

श्चित्र-ख: श्चिप्ले कीिा 

श्चित्र-ग: जनुषकिीको लाभाय 

श्चित्र: कफीको मूख्य काण्िमा १०% 
को बोर्ड़ो ममश्रणको लेप लगाईएको 
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पशपुालन 

गाई, भैँसी, भेिा, बाख्रा 
 भािी विायले गदाय हनुे बाढीमा मसुाको मतु्रबाि सने लेप्िोस्पाइिोमसस (Leptospirosis) नामक जनुोषिक िोगको प्रकोप बषढ 

हनुे भएकाले धान/खेतबािीमा बिु लगाएि मात्र जानहुोस।् 
 बिायतको समयमा पशबुस्तकुो खटु्टाको कापमति घाउ हनु,े पाक्न,े औसँा पने, खटु्टा कुषहने आदद समस्या देश्चखन सक्न ेहुँदा 

पशबुस्तकुो षहँििलु, िाल आददको िाम्रो मनिीक्षण गरि समयमै भेिेरिनिी प्रामबमधकसगँ सम्पकय  िाख्नहुोस।् 
 दधुाल ुगाईवस्तलुाई थनुलेो (Mastitis) को समस्याबाि बिाउन गोठ सफा ि सगु्घि िाख्नहुोस।् साथै श्चग्लमसरिन ि पोमभिन 

आयोमिन १९ को अनपुातमा बनाइएको झोलमा दधु दषुहसकेपमछ ३० सेकेण्िसम्म थनु िुबाउन ु(Teat dipping) पदयछ। 
यसबािे षवस्ततृ जानकािी अनसूुिी-२ मा ददइएको छ। 

 विायतको समय भएकोले गाई-भैँसीहरुमा भ्यागतेु िोग (पशलुाई सास फेनय गाह्रो भएि भ्यागतुा किाएको जस्तै आवाज मनस्कन्छ) 
देखा पनय सक्दछ। प्रायाःगरि मतक्ष्ण लक्षणहरुमा मखु्यत ८-२४ घण्िा मभतै्र गाई-भैँसी मने भएकोले जमतसक्दो मछिो नश्चजकैको 
श्चजल्ला पश ुसेवा कायायलय वा भेिेरिनरि सेवा केन्रमा सम्पकय  िाख्नहुोला। अथवा उपिािको लामग सल्फोनामाईि, िेट्रासाइश्चक्लन, 
पेमनमसमलन, जेन्िामाइमसन, मसप्रोटलोक्सामसन समूहका औिमधहरु प्रयोग गनुयहोस।्  

 विायतको समयमा गाई लगायत भैँसी ि भेिाबाख्राहरुमा ििििे िोग (सशु्चन्नएको ठाउँमा छाम्दा िि-िि आवाज आउने) देखा 
पनय सक्दछ। यसको उपिािको लामग पेमनमसमलन १०,००० यमुनि प्रमत के.जी. शािीरिक तौल अनसुाि मासमुा ५-६ ददनसम्म 
लगाताि ददनहुोस।् 

 शांखेकीिाको प्रकोप भएको पानी जमेको ठाउँमा अथवा मसमसाि के्षत्रमा पश-ुवस्तलुाई ििाउन लैजान ुहुदैँन। ती ठाउँका 
घाँसपात पशवुस्तलेु खाँदा नाम्ले िोग लाग्न सक्दछ। 

 आगामी साता देशभि मनसनु सषक्रय अवस्थामा िषह धेिै स्थानहरुमा हल्का देश्चख मध्यम विायको सम्भावना िहेकोले पशवुस्तलुाई 
खवुाउन ेपिाल ि दानाको िाम्रो ख्याल िाख्नहुोस।् दानालाई सफा ि ओभानो ठाँउमा भण्िािण गनुयहोस।् श्चिसो ठाउँमा भण्िािण 
गिेको दानामा ढुसीको सांक्रमण हनुसक्छ जसले गदाय पशवुस्तकुो पािनषक्रयामा समस्या आउनकुा साथै मबि उ्पन भई 
पशवुस्त ुमनय सक्दछ। ् यसैगिी भण्िािण गरिएको पिालमा ढुसीको सांक्रमण हनुसक्न ेभएकोले बेला-बेलामा मनिीक्षण गनुयहोस।् 
ढुसी लागेको, कुषहएको दाना वा पिालमा अटलािश्चक्सन बी१, बी२, जी१, जी२ नामक ढुसीका प्रजामत हनुसक्छन,् जसले 
दीघयकामलन रुपमा पश ुि मामनसलाई क्यान्सि गिाउन सक्दछ। 

 बाच्छा-बाच्छी ि पाठा-पाठीहरुमा श्चिसोले रुघाखोकी लाग्न,े ज्विो आउन ेलक्षण देश्चखन सक्छ। साथै, खोि-गोठमा भसुनुा, 
लामखटेु्ट ि षकनायको समस्या बषढ भई श्चजवाण ुतथा षविाणबुाि लाग्ने िोगहरु फैमलने सांभावना बषढ हनुे हुँदा खोि, गोठ ि 
यसको विपि पानी जम्न नददन मनकासको उश्चित ब्यवस्था गनुयहोस।्  

 ओमसलो ि तापक्रम बषढ भएको समयमा पशहुरुमा उषपयाँ, जमु्रा, षकनाय जस्ता बाह्य पिश्चजवीहरुको समस्या बढ्दै जाने भएकाले 
पशहुरुको गोठ सखु्खा, ओभानो ि सफा िाख्नहुोस।् बाह्य पिश्चजवीको प्रकोप बढ्दै गएमा, साईपिमेमरन, िेल्िामेमरन, जस्ता 
िासायमनक षविादीहरु २ -५ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई, पशकुो सबै शरिि मभज्नेगरि दमलददनहुोस।् 

कुखिुा, हासँ, बांगिु 
 यो समयमा कुखिुाहरुमा िातो छेने, कश्चक्समियोमसस आददको समस्या देश्चखएमा एम्प्रोमलयन ०.५ ग्राम प्रमत मलिि पानीको दिले 

५-७ ददनसम्म खवुाउनहुोस।्  
 विायतको समयमा हावामा धेिै आरयता हनुे भएकाले कुखिुाहरुको खोिहरु श्चिसो ि ओमसलो भई धेिै एमोमनया उ्पादन हनुे ि 

यसले स्वास्थ्यमा प्रमतकुल असि गने हुँदा, सोत्ति श्चिसो भएमा मनयममत रुपमा यसलाई िेषकङ गिी यसको अश्चम्लयपना 
बढाउनका लागी एमसमिफायिहरू (पानीमा खवुाउने मात्राको १० गणुा बढी), ि एमोमनयम सल्फेि वा साईषट्रक एमसिको  
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धूलो (१ केजी प्रमत १०० वगय षफि) का दिले सोत्तिमा छिी िाम्रोसँग िेषकङ गिी ममसाउनहुोस।् साथै, कुखिुाको खोिमा 
िाम्रोसँग हावा खेल्ने बन्दोबस्त ममलाउनहुोस।् 

 गमी मौसममा कुखिुामा देखापने लक्षणहरु जस्तै- िािँो-िाँिो सास फेने, पानी धेिै खाने, दाना कम खाने, पखेिा ि खटु्टा 
फालेि बस्ने, अण्िा उ्पादनमा कमी आउने, खोिमा कुखिाहरुको मृ् य ु हनु ेआदी भएमा पयायप्त भेन्िीलेसन प्रदान गने, 
कुखिुाको घन्व कम गने, तापक्रम अमधक िहेका बेला (ददँउसो १२-३ बजे सम्म) दाना नददने, पयायप्त मात्रामा सफा, श्चिसो 
पानीको व्यवस्था गनुयहोस।् पानीमा इलेक्ट्रोलाईि ि मल्िी मभिामीन िाखेि ददनहुोस।् साथै दाना खवुाउन ेभािँाहरु मबहान 
१० देश्चख बेलकुा ४ बजेसम्म १ षफि मामथ उिालीददनहुोस ्ि बेलकुा दानाको मात्रा बढाईददनहुोस।् 

म्स्यपालन 
 आगामी साता देशभि मनसनु सषक्रय अवस्थामा िषह धेिै स्थानहरुमा हल्का देश्चख मध्यम विायको सम्भावना िहेकोले 

माछापोखिीमा धममलो पानी मममसन नददनहुोस।् साथै, माछा बगेि जान नददन मनकासद्वािमा माछाको साइज अनसुािको जाली 
लगाई उश्चित व्यवस्था ममलाउनहुोस।् 

 विायतको समयमा माछापोखिीको पानीको षप.एि. लाई सन्तलुन िाख्न समय-समयमा मापन गनुयहोस।् पानीको षप.एि. ६.५ 
भन्दा कम भएमा िनू १५ के.जी. प्रमत कठ्ठाको दिले प्रयोग गनुयहोस।् 

 विायतको समयमा पोखिीको पानी धममलो हनु गई माछामा पिजीषव लाग्ने सांभावना भएकोले ३% ननुपानीले बाथ गिाउनहुोस।् 
 आगामी साता देशभि मनसनु सषक्रय अवस्थामा िषह धेिै स्थानहरुमा हल्का देश्चख मध्यम विायको सम्भावना िहेकोले बादल 

लागेको ददन ि भोमलपल्ि षवहानीपख माछापोखिीमा अश्चक्सजनको कमीबाि हनु सक्न ेक्षमत कम गनय प्रमत हेक्िि जलाशयमा 
मबहान ४-६ बजेसम्म ०.७५ के.मभ.ए. क्षमताको वाययुन्त्र (Aerator) को प्रयोग गनुयहोस।् साथै, बादल लागेको समयमा 
दाना ददन बन्द गनुयहोस।् 

 माछालाई खवुाउने दानालाई सफा ि ओभानो ठाँउमा भण्िािण गनुयहोस।् श्चिसो ठाँउमा भण्िािण गिेको दानामा ढुसीको 
सांक्रमण हनुसक्ने ि यस्तो दाना खवुाउँदा कलेजो सशु्चन्नने िोग (हेपािोमा) लाग्नसक्ने भएकोले बेला-बेलामा मनरिक्षण गनुयहोस।् 

 स्थानीय कापय जातका माछा (िहू, नैनी तथा भाकुि) को प्रजनन समय भएको हुँदा परिपक्व माउ माछा प्रमत हप्ता माउपोखिीबाि 
छनौि गरि किीब २४ घण्िा होश्चल्िङ्ग ट्याङ्कीमा अनकुुलन गरि प्रजनन गनुयहोस।्  

 शािीरिक तौलका आधािमा ओभािाईि (Ovatide) हमोन िहू तथा नैनी कापय जातका छनौि भाले ि पोथी माउ माछालाई 
क्रमशाः ०.२५ ि ०.६ मममलमलिि प्रमत षकलोग्रामका दिले ददई पोथीको दोब्बि सांख्यामा भाले हनु ेगरि स्पमनांगका लामग 
छाड्नहुोस।्  

 ह्याििीको पानीको तापक्रम २४-२६ मिग्री सेश्चल्सयस भएको अवस्थामा १४-१६ घण्िा पमछ अण्िालाई कृमत्रम मनििेन पूणयतया 
सखु्खा बािामा गनुयहोस।् मनिेिन भएको अन्िा २०-३० घण्िा पमछ कोिमलन्छ। भिुा कोिमलएको पाँिौँ ददनबाि भिुालाई 
ल्याक्िोजेन दधु पाउिि वा उमसनकेो अन्िाको पहेँलो भागको झोल बनाई ददनहुोस।् 

 कापय माछा भिुा हकुायउने पोखिीमा वाताविण बदलाब सगैँ श्चशकािी जीव (ब्याक स्वीमि, खपिे, पतेिो, गाइने कीिा आदद) 
को प्रकोप देश्चखएमा नसयिी पोखिीको पानीमा साबनुपानी (२-३ के.जी. कपिा धनुे मिििजेन्ि पाउिि) ि मिजेल ७५ मलिि 
वा मषट्टतेल १०० मलिि प्रमत हेक्िि जलाशयमा स्िक गनुय ५ ददन अगािी अथवा पोखिीमा ४ षफि पानी गषहिाई भएको 
अबस्थामा मालामथयन ५०% ई.सी., प्रमत कठ्ठा ४०० एम.एल., १० मलिि पानीमा घोलेि प्रयोग गनुयहोस।् यसो गदाय जलीय 
सकु्ष्म जीवहरुको ह्रास हनु गई पोखिीको उ्पादन क्षमता कम हनुे भएकोले भोमलपल्ि १.५ के.जी. मि.ए.पी. ि ०.५ के.जी. 
यूरिया बेग्ला-बेग्लै मभजाउने ि पोखिीको िािै कुनामा छकँनहुोस।् 

 तिाईका श्चजल्लाहरुमा िहू ि  नैनी जातका ह्यािमलङ्ग उपलब्ध हनुे हुँदा नश्चजकका सिकािी केन्र, म्स्य षवकास केन्र ि नीश्चज 
म्स्य ह्याििी/नसयिीहरुबाि आफूलाई िाषहन ेभिुा मबहान वा बेलकुाको समय (मसतल समय) मा ढुवानी गनुयहोस।् ह्यािमलङ्ग  
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ढुवानी गनुयअश्चघ २४ घण्िादेश्चख भोको भएको यषकन गिेि मात्र षकनु्नहोस।् भिुालाई पोखिीमा छोिेपमछ ३-४ घण्िासम्म दाना 
नददनहुोस।् केही बेि (१०-१५ ममनेि) ह्यािमलङ्गको प्याकलाई पोखिीको पानीमा िाखेि वाताविणसँग घलुममल भएपमछ ि 
तापक्रमको फिक १-२ मिग्री सेश्चल्सयस भएपमछ मात्र पोखिीमा छाड्नहुोस।् ढुवानी गरिएको ह्यािमलङ्गलाई सोझै पोखिीमा 
नखन्याउनहुोस।् 

 माछामा लाग्न ेआग्युयलस (माछाको जमु्रा) को उपिािको लामग आईभिमेक्िीन १ एम.एल. प्रमत २० के.जी. माछाको दिले 
दानामा िाखेि लागताि ५ ददनसम्म खवुाउनकुा साथै माछाको घन्व (stocking density) कम गने, पोखिी मभत्र ठाउँ-
ठाँउमा बाँस गाड्ने ि उक्त बाँसलाई ३ ददनको अन्तिमा श्चझकेि सकुाउन ेि पोखिीको मभत्री मिलमा उम्रकेा झािपात सफा 
िाख्नहुोस।् 

घासेँबाली 
 भिमासे घाँसको मबरुवा साने समय भएकोले तयाि भएको मबरुवा एक लाइन बाि अको लाइनको दूिी ९० से.मी. ि एक 

मबरुवा देश्चख अको मबरुवाको दिुी ५०-६० से.मी .कायम गनुयहोस।् 
 नेषपयि घाँसको सेिहरु साने समय भएकोले मािोमा प्रशस्त श्चिस्यान भएको जग्गामा एक लाईनबाि अको लाइनको दिुी 

९०-१२० से.मी. ि एक मबरुवाबाि अको मबरुवाको दूिी ६०-९० से.मी. हनुेगरि सानुयहोस।् नषेपयिको सेट्स िोप्दा २-३ 
विा आखँ्ला हनुपुदयछ। एक आखँ्ला जममन ममुन, एक आखँ्ला जममनको सतहमा ि एक आखँ्ला जममन भन्दा मामथ िहने 
गरि छड्के पािेि िोप्नहुोस।् 

 ज्वाइन्ि भेि घाँस लगाउने समय भएकोले उक्त घाँस लगाउन जग्गाको तयािी गदाय २५ के.जी. नाइट्रोजन, ६० के.जी. 
फस्फोिस ि ४० के.जी. पोिास प्रमत हेक्ििको दिले प्रयोग गनुयहोस।् बोक्रा सषहतको बीउ भएमा १०-१५ के.जी. प्रमतहेक्िि 
ि बोक्रा हिाई िोप्दा ५-७ के.जी. प्रमतहेक्ििका दिले बीउको प्रयोग गनुयहोस।् 

 तिाई तथा मध्य पहािी के्षत्रमा बदामे घाँस लगाउने समय भएकोले तयाि पारिएको जममनमा १५ देश्चख २० के.जी. प्रमत 
हेक्ििको दिले २.५ से.मी. गषहिाइमा बीउ िोप्नहुोस।् हाँगाको कषिांग िोप्दा करिब १० देश्चख १५ से.मी. को िुक्रा पािी 
प्रशस्त श्चिस्यान भएको मािोमा कषिांगको आधा भाग जममन मभत्र पने गरि ५० से.मी. को फिकमा िोप्नहुोस।् 

 तिाई तथा मध्य पहािी के्षत्रमा मलुािो घाँसको मबरुवा साने समय भएकोले ४५-६० ददनका मबरुवा नसयिीबाि उखेल्ना साथ 
(सकेसम्म मछिो) िोप्नहुोस।्  

 विेघाँस लगाउने उपयकु्त समय भएकोले मनम्न अनसुािको घाँसेबालीहरु लगाउनहुोस।्  
 

घासँ मसफारिस क्षते्र घासँको जातहरु बीउको मात्रा/हेक्िि मलको मात्रा/हेक्िि छने तरिका 
मकै तिाई तथा मध्य पहाि मनकामना, देउती, अरुण ३०-३५ के. जी ८०:६०:४० लाईनमा अथवा हलोको पछािी 
जनेुलो तिाई तथा मध्य पहाि एमषप ििी, स्थानीय, श्चस्वस सिगम २५-३० के. जी ८०:६०:४० मकै छिेजस्तै गरि छने 

षियोसेन्िी तिाई तथा मध्य पहाि मससाय ३५-४० के. जी ८०:६०:४० लाईनमा अथवा हलोको पछािी 
सिुान तिाई तथा मध्य पहाि षपपि स्वीिसिुान १०-१५ के. जी ८०:६०:४० लाईनमा अथवा हलोको पछािी 
बाज्रा तिाई तथा मध्य पहाि जोइन्ि बाज्रा १०-१२ के. जी ८०:६०:४० लाईनमा अथवा हलोको पछािी 
बोिी तिाई तथा मध्य पहाि काश्चत्तके बोिी, आकाश, प्रकाश, सूयय ४०-५० के. जी २०:६०:४० मकै छिेजस्तै गरि छने 

भिमास तिाई हािी, कब ३०-३५ के. जी २०:६०:४० लाईनमा अथवा हलोको पछािी 
मध्य पहाि लमु्ले, सेती, पूजा    

मस्याङ तिाई तथा मध्य पहाि स्थानीय २०-३० के. जी २०:६०:४० लाईनमा अथवा हलोको पछािी 
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कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन तयािी गने षवशेिज्ञ समूह 
क्र.सां नाम थि काययक्षते्र कायायलय इ-मेल सम्पकय  फोन 
१ षिका िाम िापागाँई वागवानी िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि chapagaintika@gmail.com ९८५११३३६१२ 
२ िा. शान्ता काकी वागवानी िाषिय फलफूल षवकास केन्र, कीमतयपिु ncfd.gov.np@gmail.com ०१-५९०५०३७ 
३ िा. सञ्जय षवष्ट कीि मबज्ञान िाषिय कीि षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि sanjayabista@gmail.com ९८५११९१३९० 
४ नषवन गोपाल प्रधान वागवानी िाषिय वागवानी अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि navin.pradhan@gmail.com ९८५११००८२० 
५ िा. इश्चन्दिा कँिेल कृषि-मौसम जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग, बबिमहल, काठमािौ kadelindira@gmail.com ९८४१७३५५६० 
६ िाजेन्र कुमाि भट्टिाई बाली मबज्ञान िाषिय बाली षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि rkbhattarai@gmail.com ९८४३४७२२७० 
७ िेतना मानन्धि बाली िोग िाषिय बाली िोग मबज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि chetana.manandhar@gmail.com ९८४१६२४१८१ 
८ िा. अममत प्रसाद मतममश्चल्सना बाली षवज्ञान िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि timilsinaamit87@gmail.com ९८५५०४७७३३ 
९ िा. नािायण पौिेल पश ुस्वास्थ्य िाषिय पश ुस्वास्थ्य अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि narayan.paudyal@narc.gov.np ९८६३३३५०४६ 
१० नमबन िावल मािो षवज्ञान िाषिय मािो षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि nabin_rawal@yahoo.com ९८५७०६५०२१ 
११ प्रमे मतमलमसना म्स्य षवज्ञान िाषिय म्स्य अनसुन्धान केन्र, गोदाविी p.timalsina01@gmail.com ९८६९५७९१६७ 
१२ ऋषििाम अमधकािी कृषि सञ्चाि िाषिय कृषि प्रषवमध सूिना केन्र, खमुलिाि adhikari_rishi@yahoo.com ९८४१९७९२८९ 
१३ िा. रुपा वास्तोला पश ुआहािा िाषिय पश ुआहािा अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि bastola_rupa@yahoo.com ९८४१३१९८३९ 
१४ िा. षविेन्र बहादिु िाना आलबुाली िाषिय आलबुाली अनसुन्धान काययक्रम, खमुलिाि biru.deep25@gmail.com ९८५१२५५३१५ 
१५ मशु्चक्त नाथ झा कृषि इश्चन्जमनयरिङ्ग िाषिय कृषि ईश्चन्जमनयरिङ्ग अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि muktinath2043@gmail.com ९८६३३८२२५४ 
१६ िामेश्वि रिमाल कृषि-मौसम िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि rameshwarrimal@gmail.com ९८५१०४४१३० 
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 अनसूुिी -१: नपेालको मौसम पूवायनमुानमा प्रयोग हनु ेशब्दावमल 

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 

 अमधकाांश 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 प्रकृमत 
(Nature of Rain) 

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

hour 

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

the time duration 

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

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

time duration 

 विायको 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 (अमधकाांश 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 लामग 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 (अमत भािी विाय) 200 mm or more 

 समयमसमा  
(Time Period) 

Today (आज) 6 AM to 6 PM 

 Morning (मबहान) 6 AM to Noon 

 Afternoon (अपिान्ह) Noon to 6 PM 

 Late afternoon (अपिान्हको उत्तिाधय) 3 PM to 6 PM 

 Evening (साँझ) 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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अनसूुिी २: थनुलेो िोगको उपिाि षवमध       

उपिाि षवमध 
 दधु बेला बेलामा (सामान्य भन्दा धेिै पिक) दहुनुपुदयछ ताषक कल्िौिोमा पने दवाव कम होस।्  
 यदद दधु आएको छैन भने षकिाण ुिहीत पािेको थनु मभत्र िाख्न ेनली (जसलाई Teat syphon/ Teat canula 

भमनन्छ) थनुमा मभत्र घसुाउने ि मभमत्रएको दधु सबै मनकाल्ने।  
 सवै दूध मनकालेपमछ क्यानलुालाई बाषहि मनकाल्न ुपदयछ, कल्िौिो ि थनुलाई षवहान बेलकुा िाम्रोसँग सेकी ददन।े  
 यदद दूध पानी जस्तो िगत मममसएको षपप जस्तो भएमा श्चजवाणकुो कािणबाि थनुेलो भएको िहेछ भनी बझु्नपुदयछ। 

्यस्तो अवस्थामा पशलुाई एन्िीवायोषिक सईु ददने सबै दधु मनखािेि मात्र औिमध थनुमा िाख्नपुदयछ।  
 नसशु्चन्नन,े नदखु्न ेसईु ददने ि षवमभन्न प्रकािका मल्हम पाइन्छ मत मध्ये कुनै एक लगाईददने गनुयपदयछ।  
 ्यस्तो अवस्थामा पशलुाई िाम्रो दानापानी ददनपुछय।  

ध्यान ददनपुने कुिाहरु  
 दधु दहुनुे मान्छेले नङ नपाल्ने ि हात सफा िाख्न ेगने।  
 दैमनक दधु दहुनु ुभन्दा पषहले कल्िौिो सफा गने।  
 प्राषवमधकले ददएको सल्लाह पूणयतया पालना गरि औिधीहरु प्रयोग गने।  
 थनुेलो िोग लागेको थनु वा जनाविलाई अरु पशहुरु दषुह सकेपमछ मात्र दहुनुे गनुयपदयछ ि दहुनुो पशकुो गोठ सफा 

िाख्नपुदयछ। 


