
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 देशका अधधकाांश केन्रहरुमा सिदि भन्दा कम विाय मापन भोको    वागमती प्रदेशको धसन्धलुी जजल्लाजथथत धसन्धलुी माडी केन्रमा सबैभन्दा बढी ४.२ धम.धम. विाय मापन 
भोको    तिाईका धेिैजसो थथानहरुमा साप्ताषहक औसत अधधकतम तापक्रम ३० धड.से. भन्दा बढी ि उच्च पहाडी भ-ूभागका केषह थथानहरुमा न्यूनतम तापक्रम शनु्य धड.से. भन्दा 
कम मापन गरिोको    गण्डकी प्रदेशको मनाङ जजल्लाजथथत हमु्देमा सबैभन्दा कम -३.४ धड.से. तापक्रम मापन भोको    

 प्रदेश नां-१, बागमती प्रदेश ि गण्डकी प्रदेशका षहमाली भ-ूभागहरूमा हल्का षहमपातको सम्भावना   भने पहाडी भ-ूभागहरूमा ध िपिु वा हल्का विायको सम्भावना    
 तिाईका अधधकाांश भ-ूभागमा मौसम सामान्यतया सफा िहने   
 देशका अधधकाांश भ-ूभागहरुमा अधधकतम तापक्रम तथा न्यूनतम तापक्रम हल्का घट्ने सम्भावना देजिन्   

कृषि सािाांश
 कम्बाईन हाभेष्टिले धान काट्दा िेतमा  ोडेको पिाल जलाउँदा िेत ि वाताविणमा प्रधतकुल प्रभाव पाने तथा पश ुाहािामा समेत असि पाने हुँदा बेलि मेधसन अथवा अन्य षवधधहरुबाि 

पिाल जम्मा गनुयहोस ्  
 मध्य पहाड देजि उच्च पहाडको लाधग धसफारिस गिीोका तोिीको जात: लमु्ले -१, मध्य पहाडको लाधग प्रगधत ि सिेुत थथाधनय तोिी -३, बेंसीको लाधग उन्नधत ि षप्रती, तिाई ि धभत्री 

मधेशको लाधग षवकास, प्रगधत, उन्नधत, षप्रती, मोिङ् तोिी-२, सिेुत थथाधनय तोिी -३ तथा नवलपिु थथाधनय-४ मध्ये उपलब्ध जातहरुलाई बेधभषष्टन २ ग्राम प्रधत के.जी. का दिले उपचाि 
गिी लगाउनहुोस ्  

 पहाडको लाधग धसफारिस मसुिुोका जातहरु: जशजशि, धसमल, जशिि, जशतल, महेश्वि भािती, सगनु, िजिुा मसुिुो ३ मध्ये उपलब्ध जातको गणथुतरिय बीउ २ के.जी. प्रधत िोपनीका दिले 
हािदेजि हािको दूिी २५ सेजन्िधमिि कायम गिी लगाउनहुोस ् बीउ िोप्न ुअजघ शरुुमा ढुसीनाशक धबिादी-बेधभषष्टन २ ग्राम प्रधत के.जी. बीउको दिले ि त्यसपध  िाईजोषवयम जीवाणलेु 
उपचाि गनुयहोस ्  

 उिकुा धसफारिस गरिोका उन्नत जातहरु मध्ये उपलब्ध जातको गणथुतरिय बीउको समयमा नै व्यवथथा गरि ३ ािँा भोका १५०-२००  के.जी. बीउ प्रधत कट्ठा बीउको दिले बेधभषष्टन २ 
ग्राम प्रधत धलिि पानीको दिले १५-२० धमनेिसम्म पानीमा डबुाोि उपचाि गरि िोप्नहुोस  

 यो समयमा सनु्तलाजात फलफूल बालीमा औसँा कीिाको गधतषवधधले झिेको फलहरुलाई सांकलन पश्चात प्लाषष्टकको झोलामा हावा नध ने गिेि बन्द गिी नष्ट गनुयहोस ्वा गषहिो िाल्डो िनेि 
गाड्नहुोस ् साथै वगैँचाको सिसफाई गनुयहोस ् 

 तापक्रम कम हुँदै जादँा फलफूल बाली (मेवा, ापँ, ादद) का बोिमा धमली बगको प्रकोप हनेु भोकोले बगैंचाको धनयधमत अवलोकन गिी बगैँचाको सिसफाईमा ध्यान ददनहुोस ् 
 तिाई, धभत्री-मधेश तथा बेँशीमा जशत भण्डािणबाि धनकाली िाम्रोसँग िुसाोका िमुल उपहाि, िमुल उज्वल, िमुल लक्ष्मी, िमुल िातो २, ाईषपवाई ८, कुषि धसन्दिुी, डेजजिे, काधडयनल 

मध्ये उपलब्ध जातहरूको गणुथतिीय बीउ ाल ुिोप्नहुोस ् 
 षहउँदे तिकािीहरुको नसयिी ब्याड तयाि गदाय जग्गा िनजोत गिी १ भाग फमायधलन ५० भाग पानीमा घोली जधमन धभज्नेगिी हालेि प्लाजथिकले ७ ददनसम्म ढाकी मािो उल्िाई पल्िाई 

गनुयहोस ्  
 काउली समूहको तिकािी बालीहरुमा बन्दाको पतुलीले पातको तल्लो भागमा पािेका फुल ि लाभायहरुलाई जम्मा पारि नष्ट गनुयहोस ् कीिाको प्रकोप बढी भोमा जथपनोथयाड ४५% ोस.सी. 

अथवा क्लोिानट्राधनधलप्रोल (कोिाजेन) १८.५ इ.धस., ०.३ ोम.ोल. प्रधत धलिि पानीमा धमसाई साझँपि  नुयहोस ् 
 प्याजको सेि उत्पादनको लाधग नाधसक ५३ वा नाधसक िेड जातका बीउ ४ अांगलुको फिकमा १ इन्च जधत गषहिो लाइन कोिी ४५-५० ग्राम प्रधत धमििमा बाक्लो गिी  नुयहोस ्ि फुक्का 

मािोले हल्का पनु ुयहोस ् साताभरि नै हल्का देजि मध्यम िालको विायको सांभावना भोकोले नसयिीमा प्लाषष्टकको गमुोज बनाउनहुोस ् 
 भियि जजन्मोका बाच् ा/ बाच् ीहरुमा षपांक ाई िोग देजिने सक्ने अनकुुल मौसम भोकोले, यो िोग देिापिेमा उमालेको पानीमा १% बोरिक ोधसडको झोल बनाई तीन-तीन घन्िाको 

फिकमा ािँा सफा गनुयहोस ्  
 अण्डा पारििहेका कुििुाहरुलाई िानीिेत िोग षवरुध्द िोप ददोको चाि मषहना भन्दा बढी भोको भो, पनु िोप ददने उपयकु्त समय भोकाले, िोप प्रयोग गने व्यवथथा धमलाउनहुोस ् 
 यो समयमा तिाईमा कापय तथा पांगास मा ाका भिुाहरुमा अांकुशे जकुा (लधनयया) को समथया देजिोमा ावश्यक्ता अनसुाि ोिेिि चलाई १० ददनसम्म डाइफ्लबेुन्जिुोन (धडधमधलन) ले पोििीको 

उपचाि गरि डोिामेजक्िन धमजित दाना िवुाउनहुोस ्  
 पांगास जातको मा ाले जचसो मौसम सहन नसक्ने हुँदा धबक्रीयोग्य साईजको मा ालाई अलग्गै  ुट्टाई अन्य मा ालाई करिब २-२.५ धमिि गषहिो पोििीमा थिषकां ग गनयका लाधग ावश्यक 

तयािी गनुयहोस ् 
 कृषि ि पश ुसम्वन्धी जजज्ञासाको लाधग पैसा नलाग्ने नाकय को फोन नम्बि-११३५ मा हिेक सोमबाि ददँउसो २ देजि ४ बजेसम्म फोन गनुयहोस ् 
 कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन नेपाल िेधलधभजनको NTV NEWS Channel बाि प्रत्येक शधनबाि बेलकुा ८ बजेको समाचाि पध  प्रसािण हनेु गदय   यसको पनु: प्रसािण ाईतबाि धबहान 

७ बजेको समाचािपध  पधन हेनय सषकन्    

विय-७, अांक-३०    अवधध: १९-२५ काजिक, २०७८    १९ काजिक, २०७८ 
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गत हप्ता (१२-१८ काजिक, २०७८) को मौसमी सािाांश 

साप्ताषहक विायाः ६९ विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिोको 
साप्ताषहक कुल विायको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता देशका केषह 
जजल्लाहरुमा बिाय मापन भोको    देशका अधधकाांश 
केन्रहरुमा सिदि भन्दा कम बिाय मापन भोको    विाय भोका 
केन्रहरु मध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको धसन्धलुी 
जजल्लाजथथत धसन्धलुी माडी केन्रमा ४.२ धम.धम. विाय मापन 
भोको    

नक्साको पषृ्ठभधूममा देिाईोको िांगले साप्ताषहक कूल विाय 
जनाउँ   धत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन 
गरिोको विायलाई साप्ताषहक सिदि विायसँगको तलुनात्मक 
तथ्याांकमा देिाउँ   

साप्ताषहक अधधकतम तापक्रमाः ९७ विा मौमस केन्रहरुमा 
मापन गरिोको साप्ताषहक औसत अधधकतम तापक्रमको तथ्याङ्क 
अनसुाि गत साता देशका धेिैजसो केन्रहरुमा सिदि ि सिदि 
भन्दा कम तापक्रम मापन भोको    देशको उच्च पहाडी भ-ू
भागहरु बाहेकका अन्य अधधकाांश केन्रहरुमा २५.0 धड.से. 
भन्दा बढी ि तिाईका धेिैजसो केन्रहरुमा ३०.0 धड.से. भन्दा 
बढी तापक्रम मापन गरिोको    लजुम्बनी प्रदेशको रुपन्देही 
जजल्लाजथथत भैिहवा केन्रमा सबैभन्दा बढी ३२.५ धड.से. 
तापक्रम मापन भोको    

नक्साको पषृ्ठभधूममा देिाईोको िांगले साप्ताषहक औसत 
अधधकतम तापक्रम (धड.से.) जनाउँ   धत्रभजुाकाि तथा 
गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन गरिोको तापक्रमलाई 
साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा देिाउँ   

साप्ताषहक न्यूनतम तापक्रमाः ९८ विा मौमस केन्रहरुमा मापन 
गरिोको साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनसुाि 
गत साता देशको धेिैजसो केन्रहरुमा सिदि ि सिदि भन्दा 
कम तापक्रम मापन भोको    देशको अधधकाांश भ-ूभागका 
केन्रहरुमा २०.0 धड.से. भन्दा कम ि उच्च पहाडी भ-ूभागका 
केषह केन्रहरुमा ०.० धड.से. भन्दा कम तापक्रम मापन 
गरिोको    गण्डकी प्रदेशको मनाङ जजल्लाजथथत हमु्देमा 
सबैभन्दा कम -३.४ धड.से. तापक्रम मापन भोको    

नक्साको पषृ्ठभधूममा देिाईोको िांगले साप्ताषहक औसत न्यूनतम 
तापक्रम (धड.से.) जनाउँ   धत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि 
सांकेतले केन्रमा मापन गरिोको तापक्रमलाई साप्ताषहक सिदि 
तापक्रमसँगको फिकमा देिाउँ   

नोिाः (क) सिदि विाय भन्नाले सन ्१९९१ देजि २०२० सम्मको सम्बजन्धत हप्ताको औसतमा १० प्रधतशत भन्दा कम देजि १० प्रधतशत भन्दा बषढको विायलाई जनाउँ   
(ि) सिदि अधधकतम/न्यूनतम तापक्रम भन्नाले सन ्१९९१ देजि २०२० सम्मको सम्बजन्धत हप्ताको औसतमा ०.२ धड.से. भन्दा कम देजि ०.२ धड.से. भन्दा बषढको 
तापक्रमलाई जनाउँ    
(ग) विाय ि न्यूनतम तापक्रमको अवधध गत साताको शकु्रवाि देजि षवषहवािसम्म ि अधधकतम तापक्रमको अवधध गत साताको धबषहवाि देजि बधुवाि सम्मको तथ्याङ्कलाई 
धलोि नक्सा तयाि गरिोको    
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ागामी साता (१९-२५ काजिक, २०७८) को मौसमी परिदृष्य 
प्रदेश भौगोधलक 

क्षते्र 

विाय / 
षहमपात 

अधधकतम 
तापक्रम 

न्यूनतम 
तापक्रम 

बदली हनु े

अवथथा 
(सफा,ाांजशक, 

सामान्य, पूणय) 

महत्वपूणय 
मौसम 

(मेघगजयन, 

अधसना, कुषहिो) 

कैषफयत 

(मौसम प्रणाली) 

प्रदेश नां १ षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
षहमपात 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

ाांजशक देजि 
सामान्य बदली 

 साताभि ाांजशक देजि सामान्य बदली िही थोिै 
थथानहरुमा हल्का षहमपात हनुे सम्भावना  

पहाड 

 

ध िपिु 
विाय 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

ाांजशक बदली  साताभि ाांजशक बदली देिी सामान्यतया सफा 
िही ध िपिु विायको सम्भावना  

तिाई  हल्का घट्न े
सम्भावना 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

सामान्यतया 
सफा 

 साताका अधधकाांश ददनहरूमा मौसम सामान्यतया 
सफा िहने   

प्रदेश नां २ तिाई  हल्का घट्न े
सम्भावना 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

सामान्यतया 
सफा 

  

वागमती 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
षहमपात 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

ाांजशक देजि 
सामान्य बदली 

 साताभि ाांजशक देजि सामान्य बदली िही थोिै 
थथान हरुमा हल्का षहमपात हनु ेसम्भावना  

पहाड ध िपिु 
विाय 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

ाांजशक देजि 
सामान्य बदली 

 साताभि ाांजशक बदली देिी सामान्यतया सफा 
िही ध िपिु विायको सम्भावना  

तिाई  हल्का घट्न े
सम्भावना 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

सामान्यतया 
सफा 

 साताका अधधकाांश ददनहरूमा मौसम सामान्यतया 
सफा िहने   

गण्डकी 
प्रदेश 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का 
षहमपात 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

ाांजशक देजि 
सामान्य बदली 

 साताभि ाांजशक देजि सामान्य बदली िही थोिै 
थथान हरुमा हल्का षहमपात हनु ेसम्भावना   

पहाड हल्का 
विाय 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

ाांजशक देजि 
सामान्य बदली 

 साताभि ाांजशक बदली देिी सामान्यतया सफा 
िही ध िपिु विायको सम्भावना  

तिाई  हल्का घट्न े
सम्भावना 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

सामान्यतया 
सफा 

 साताका अधधकाांश ददनहरूमा मौसम सामान्यतया 
सफा िहने   

लजुम्बनी 
प्रदेश 

 

पहाड  हल्का घट्न े
सम्भावना 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

ाांजशक बदली  साताभि सामान्यतया सफा देजि ाांजशक 
बदलीको सम्भावना  

तिाई  हल्का घट्न े
सम्भावना 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

ाांजशक बदली  साताभि सामान्यतया सफा देजि ाांजशक 
बदलीको सम्भावना  

कणायली 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
 हल्का घट्न े

सम्भावना 
हल्का घट्न े
सम्भावना 

ाांजशक बदली  साताभि सामान्यतया सफा देजि ाांजशक 
बदलीको सम्भावना  

पहाड  हल्का घट्न े
सम्भावना 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

ाांजशक बदली  साताभि सामान्यतया सफा देजि ाांजशक 
बदलीको सम्भावना  

सदूुि पजश्चम 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

 हल्का घट्न े
सम्भावना 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

ाांजशक बदली  साताभि सामान्यतया सफा देजि ाांजशक 
बदलीको सम्भावना  

पहाड  हल्का घट्न े
सम्भावना 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

ाांजशक बदली  साताभि सामान्यतया सफा देजि ाांजशक 
बदलीको सम्भावना  

तिाई  हल्का घट्न े
सम्भावना 

हल्का घट्न े
सम्भावना 

सामान्यतया 
सफा 

 साताभि मौसम सामान्यतया सफा िहने 
सम्भावना  

नोि: साताको शरुुले शकु्रबाि ि शधनबाि, साताको मध्यले ाइतबाि, सोमबाि ि मांगलबाि तथा साताको अन्त्यले बधुबाि ि धबहीबािलाई जनाउँ   मौसम पवूायनमुान सम्वन्धी षवथततृ 
जानकािीको लाधग हिेक ददन धबहान ६ बजे ि बेलकुा ६ बजे अध्यावधधक हनेु महाशािाको वेबसाइि  http://www.mfd.gov.np हेन ुयहोस ् 

 
 

http://www.mfd.gov.np/
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कृषि सल्लाह 

िाद्यान्नबाली 
 धानको बीउ  नोिको लाधग ोकनासले पाकेका, िोग नलागेका पषु्ट बाला सांकलन गिेि चिुानी गिी िाम्रोसँग घाममा सकुाोि 

भण्डािण गनुयहोस ्  
 वीउ भण्डािणको लाधग सपुि ब्यागको प्रयोग गनुयहोस ् सपुि ब्याग उपलब्ध नभोको अवथथामा हावा नध ने भाँडो (मेिल 

वीन, घ्याम्पो, भकािी, ादी) मा िािी बीउ भण्डािण गनुयहोस ् 
 धान काट्ने काययमा लाग्ने िचय ि समय बचत गनय उपलब्ध मेधसनहरु प्रयोग गनुयहोस ्  

 
जचत्र: टे्रक्िि चाधलत िीपि 

 
जचत्र: कम्बाईन हावेथिि 

 
जचत्र: थवचाधलत िीपि 

 
जचत्र: ब्रस किि 

 
 कम्बाईन हाभेष्टिले धान काट्दा िेतमा  ोडेको पिाल जलाउदा िेत ि वाताविणमा प्रधतकुल प्रभाव पाने तथा पश ुाहािामा 

समेत असि पाने हुँदा बेलि मेधसन अथवा अन्य षवधधहरु बाि पिाल जम्मा गनुयहोस ् साथै यथता िेतमा िबो धसडि प्रयोग 
गिी गहुँ  िी लागत िचय घिाउनहुोस ् 
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 मांधसिको पषहलो हप्तामा लगाइने षहउँदे मकैबालीमा अमेरिकी फौजी कीिा (Spodoptera frugiperda) बाि हनुे क्षती कम 
गनय गषहिो गिेि जमीन िनजोत गने, िोथिाले िाम्रोसँग घोगा  ोषपने जातहरु लगाउने, समयमै िोप्ने, धनजश्चत ठाउँमा सबैले 
ोकै समय वा ोक हप्ताधभत्र नै मकै िोप्न,े मकैमा अन्ति बालीको रुपमा कोसेबाली लगाउनहुोस ् साथै यस कीिाले 
डेथमोधडयम घाँस मन नपिाउने हनुाले मकैको धबच-धबचमा यो घाँस ि  ेउ ेउमा यस कीिालाई मनपने नेषपयि घाँस लगाोि 
कीिालाई ाकषियत गरि माने, धसफारिस मात्रामा मल प्रयोग गरि धबरुवालाई थवथथ्य बनाउन ेजथता उपायहरु अपनाउनकुा 
साथै मकैको दईु पाते अवथथाबाि नै यस कीिाको धनयधमत अनगुमन गनुयहोस ् 

 उच्चपहाडको लाधग धसफारिस गिीोका गहुँका जातहरु- पासाङ्लल्हाम,ु डब्ल.ुके. १२०४, डाँफे, थवगयद्वािी, मनुाल, च्याििुा 
मध्ये उपलब्ध जातको गणथुतरिय बीउको समयमा नै व्यवथथा गिी ६.० के.जी. प्रधत िोपनी बीउको दिले लगाउनहुोस ् 

 गहुँवालीमा धसन्दिेु िोगको प्रकोप कम गनय पहाडमा काधतयक १ देजि २५ गते (नोभेम्बि १०) धभत्र ि तिाईमा मांधसि १ 
देजि २५ गते (धडसेम्बि १०) धभत्र गहुँ  रिसक्नहुोस ् पहाडका लाधग धसन्दिेु िोग अविोधी बीउहरु: थवगयद्वािी, मनुाल, 
च्याििुा तथा तिाईका लाधग बाणगांगा, धब.ोल. ४३४१, ोन.ोल. ९७१, ाददत्य जातका बीउ उपचाि गिेि मात्र  नुयहोस ्  

 गहुँ लगाउन जग्गा तयािीको बेला ावश्यक मात्राको मलिाद कम्पोष्ट वा गोठेमल ५०० के.जी., धड.ो.पी. ४.४ के.जी., 
यरुिया २.७ के.जी., ि म्यिेुि अफ पोिास ३.४ के.जी. प्रधत िोपनीका दिले मािोमा िाम्रिी धमलाउनहुोस ् 

 मध्य पहाड देजि उच्च पहाडको लाधग धसफारिस गिीोका तोिीको जात; लमु्ले -१, मध्य पहाडको लाधग प्रगधत ि सिेुत 
थथाधनय तोिी -३, बेंसीको लाधग उन्नधत ि षप्रती, तिाई ि धभत्री मधेशको लाधग षवकास, प्रगधत, उन्नधत, षप्रती, मोिङ् तोिी-
२, सिेुत थथाधनय तोिी -३ तथा नवलपिु थथाधनय-४ मध्ये उपलब्ध जात ०.५ के. जी. प्रधत िोपनी वा ०.३४ के.जी. प्रधत 
कट्ठा बीउका दिले िोप्नहुोस ् जग्गा तयािीको बेला ५०० के.जी कम्पोष्ट; १.६ के.जी. यरुिया; ४.४ के.जी. धड.ो.पी.; 
१.७ के.जी. म्यूिेि अफ पोिास प्रधत िोपनीका दिले मािोमा िाम्रिी धमलाउनहुोस ् 

 पहाडको लाधग धसफारिस मसुिुोका जातहरु: जशजशि, धसमल, जशिि, जशतल, महेश्वि भािती, सगनु, िजिुा मसुिुो ३ मध्ये 
उपलब्ध जातको गणथुतरिय बीउ २ के.जी. प्रधत िोपनीका दिले हािदेजि हािको दूिी २५ सेजन्िधमिि कायम गिी 
लगाउनहुोस ् बीउ िोप्न ुअजघ शरुुमा ढुसीनाशक धबिादी-बेधभषष्टन २ ग्राम प्रधत के.जी. बीउको दिले ि त्यसपध  िाईजोषवयम 
जीवाणलेु उपचाि गनुयहोस ् जग्गा तयािीको बेला कम्पोष्ट वा गोठेमल ३०० के.जी., धड.ो.पी. ४.४ के.जी., यरुिया ०.५ 
के.जी., ि म्यिेुि अफ पोिास १.४ के.जी. प्रधत िोपनीका दिले मािोमा िाम्रिी धमलाउनहुोस ् 

  

जचत्र: कम्बाईन हाभेष्टि 
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फलफूल बाली 
 तापक्रम कम हुदैँ जाँदा यो समयमा फलफूल बाली (मेवा, ापँ, ादद) का बोिमा धमली बगको प्रकोप हनु ेभोकोले 

बगैंचाको धनयधमत अवलोकन गनुयहोस ् यसको व्यवथथापनको लाधग बगैँचाको सिसफाईमा ध्यान ददनकुो साथै बोिको मलु 
काण्डको १ फीि माधथ चािैधति लेधसलो पषट्ट [ िेजजन वा ग्रीजमा अडीि (काथिि) को तेल धमसाोि ] लगाोमा वा ४०० 
गेजको २५ से.मी. चौडा बाक्लो पहेँलो प्लाषष्टकलाई बोिको फेदमा बाँध्नाले कीिाहरु उक्लेि जान सक्दैनन ् साथै सवो 
तेल १०-१५ ोम.ोल. प्रधत धलिि पानीमा घोली बोिको फेद (धमली बग भोको थथान) धभज्नेगिी  कँदा यसको नोक्सानी 
कम हनु्   

 यस समयमा केिामा गबािो कीिा लाग्न सक्ने भोकोले धनयधमत अनगुमन गनुयहोस ् गवािो देजिोमा बगैँचाको सि-सफाई 
गने, घारि काषिसकेपध का ठुिाहरुलाई नष्ट गने वा बोिको कापमा वा गवुोमा क्लोिपाइिीफस (4% GR) ३० ग्राम 
िाख्नहुोस ् गवािो कीिालाई पासोको प्रयोग गिेि पधन नष्ट गनय सषकन् , यसको लाधग केिाको थामलाई ८-१० ईन्चको 
िुक्रा कािेि तीनविा िुक्रा-िुक्राको षवचमा स-सानो ढुङ्गा (कां षक्रि) िािेि पासो तयाि पाने ि ठाँउ-ठाँउमा िािेि प्रत्येक 
ददन यसको अवलोकन गिी पासोमा पिेको कीिा नष्ट गनुयहोस ् 

 व्याक्िेरियाबाि केिाको बोि ओइलाउने िोग लागेको भोमा कास-ुबी (कासगुामाईधसन) १ ग्राम प्रधत धलिि पानीमा घोलेि 
१५ ददनको फिकमा २-३ पिक जिा धभजाउनहुोस ्  

 ढुसीबाि केिाको बोि ओइलाउन े(पानामा िोग) तथा गानो कुषहन ेिोग लागेको बोि षवरुवा उिेलेि हिाउन,े नयाँ षवरुवा 
सानयको लाधग िोग नलागेको के्षत्रबाि ल्याउने तथा काबेन्डाजजम (बेधभषष्टन) १ धलिि पानीमा २-३ ग्राम घोली बोिको फेद 
धभजाउने तथा पातमा  नुयहोस ् वा कपि अजक्सक्लोिाइड २-३ ग्राम प्रधत धलिि पानीमा घोली बोि ि जिा धभज्नेगिी 
 नुयहोस ्यो समयमा केिाको घािीमा कोथाहरु ाउने भोकोले माउबोिसँग २ विा कोथा मात्र िहने गिी बाँकी कोथाहरु 
फेदैदेजि उिेल्नहुोस ् 

 केिामा पोिाधसयमको कमी भोमा पिुाना पातको िुप्पो पहेँलो हनुे तथा धभतै्र बाांधगोि मने (Chlorosis), बोिको ाखँ्ला 
 ोिो भई होचो हनु ेतथा केिाको काईँयो  ोिो, पातलो, फलको ाकाि धबधग्रन ेहनुाले पसु-माघमा पोिास निाख्न ुभोको 
भो ४०० ग्राम म्यिेुि अफ पोिास प्रधत बोि प्रधत वियको दिले िाख्नहुोस ् 

 केिाको काइयो बधनसकेपध  बङु्गो कािेि हिाउनाले कोसाहरु पषु्ट भई घरिको तौल बढ्ने हुदँा धनयधमत अवलोकन गिी 
बङु्गो हिाउनहुोस ् 

 केिाको फलमा कोते्र कीिाले कोतिेि फलको गणुथति घिाउन ेहनुाले यसबाि 
प्रभाषवत बगैँचामा भोका बङु्गोलाई बोिा अथवा प्लाषष्टकले बेने वा बेलकुाको समयमा 
गाईको गहुँत १ भाग ि ४ भाग पानी धमसाोि िािेको झोल वा कुनै नीम जन्य 
धबिादी ५ ोम.ोल. प्रधत धलिि पानीमा धमसाई फल लागेको ठाउँमा  कय नहुोस ् 

 कागतीका बोिहरुमा कत्ले कीिा, पतेिो, नयाँ पालवुामा लाग्ने लाही, पात िाने लाभ्र,े 
सलुसलेु ादद बढी ाउन सक्ने भोकोले पषहचान गिी धनयन्त्रण गनुयहोस ् 

   

जचत्र: केिामा कोते्र कीिाको क्षधत 
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 कागती तथा धनबवुा िेती गनुयभोका कृिकहरुले कागतीको पात िने्न (Leaf Miner) कीिा लाग्न ेभोकोले किेसाबािीमा 

भोका बोिमा गाईको गहुँत वा धनमको झोल १ भागमा ४ भाग पानी धमसाई ५-५ ददनको फिकमा ३ पिक  नुयहोस ् 
व्यवसाषयक कागती िेती गने कृिकहरुले िोगि वा फोजथकल २ ोम. ोल. प्रधत धलिि पानीमा घोलेि ७-७ ददनको फिकमा 
३ पिक  नुयहोस ्  

 यो समयमा सनु्तलाजात फलफूल बालीमा औसँा कीिाको गधतषवधधले झिेको फलहरुलाई सांकलन गिी प्लाषष्टकको झोलामा 
हावा नध ने गिी बन्द गिी नष्ट गनुयहोस ्वा गषहिो िाल्डो िनेि गाड्नहुोस ् साथै वगैँचाको सिसफाई गनुयहोस ् 

 सनु्तालाजात फलफूलको बोिमा क्याांकि जीवाणकुो सांक्रमण भोमा पात, डाँठ ि फलको बाषहिी भागमा साना-साना सेता 
थोप्लाहरुको ाकाि बढ्दै गई िैिो िांगका िषििा जथता थोप्लाहरु देजिन् न ् यसको व्यवथथापनको लाधग जीवाणकुो  

 सांक्रमणबाि ग्रथत सबै हाँगा, पातहरु हिाई जलाईददनहुोस ् बोिमा कपि अजक्सक्लोिाईड ३ ग्राम ि कास ु वी 
(कासगुामाइधसन) १ ग्राम प्रधत धलिि पानीमा धमसाई १५ ददनको फिकमा  नुयहोस ् 

शरुुवाती अवथथा  डाठँमा   पातमा         फलमा 

 सनु्तलाजातका फलफूल बालीमा हरियो गन्हाउने पतेिो कीिाको ाक्रमणले फल झने 
समथया देजिोमा यस कीिाको व्यवथथापनको लाधग कीिाको अण्डा अवथथा, पषहलो, दोिो 
ि तेिो बच्चा अवथथामा िहेकै समयमा इधमडाक्लोषप्रड १७.८ प्रधतशत ोस.ोल. 
(Imidacloprid 17.8 % SL) नामक षविादी ०.५ ोम.ोल. प्रधत धलिि पानीको दिले 
धमसाोि १५-१५ ददनको अन्तिमा पिैु बोि धभज्नेगिी  नुयहोस ्   

 ापँको पातमा जालो बनाउने (Mango leaf webber) कीिाको धनयमीत अनगुमन 
गनुयहोस ् यसको व्यवथथापनको लाधग लठ्ठी वा ब्रसको सहायताले जालो हिाउनहुोस;् 
कीिाले क्षधत गिेको हाँगाहरु नष्ट गनुयहोस ्ि नीमजन्य षविादीहरु प्रयोग गनुयहोस ् प्रकोप 
ज्यादा भोमा ल्याम्डासाईह्यालोधिन (Lambdacyhalothrin 5% EC), २ धमधलधलिि प्रधत धलिि पानीको दिले वा फेम 
(Flubendiamide 39.35% SC) १ धमधलधलिि प्रधत ३ धलिि पानीको दिले पानी नपिेको समयमा  कय नहुोस ्  

 थयाउ षिषपसकेपध  पधन बोिमा कत्ले कीिाको प्रकोप िषहिहने हुँदा यसको व्यवथथापनको लाधग िधनज तेल (सवो) १० 
देिी १५ ोम.ोल. प्रधत धलिि पानीमा धमसाई कीिा लागेको थथानमा धभज्नेगिी सात-सात ददनको अन्तिालमा तीनपिक 
 कय नहुोस ् 

 जमु्ला लगायत थयाउ उत्पादन हनुे थथानहरुमा भवुादाि लाही कीिाको प्रकोप प्रत्येक विय बैशाि देजि काजिकसम्म हनु े
हनुाले धनयमीत अनगुमन गनुयहोस ् लाही कीिाबाि सांक्रधमत चोि हाँगा तथा अन्य हागँाहरु नष्ट गनुयहोस ् लजाल ुथवभावका 
पिजीवी िपिे कीिाहरुले लाही कीिालाई धनयन्त्रण गने भोकोले पिजीवी िपिे कीिाको सांवधयन गनुयहोस ् लाहीको परिजीवी 
कीिा ोषफधलनस मालीको प्रयोग गनुयहोस ् (यसको लाधग बागबानी अनसुन्धान केन्र, िाजीकोिमा सम्पकय  गनुयहोस)्  

 
 
 

जचत्र: सनु्तालाजात फलफूलको फल झाने 
हरियो पतेिोको षवधभन्न अवथथाहरु 
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तिकािी बाली 
 ाल ुिोप्नका लाधग डयाङ बनाउने काययमा बढी ज्यामी ि समय लाग्न े

हुँदा पावि षिलि जधडत बेड फमयि प्रयोग गनुयहोस ् यसको प्रयोगले १ 
घन्िामा १.५ िोपनीमा सजजलै ड्याङ बनाउन सषकन्    

 तिाईमा धबयँाबाि बेनाय तयाि गिी ाल ुउत्पादन गनयको लाधग धसफारिस 
जात षि.पी.ोस. १ (HPS II/67) ि षि.पी.ोस. २ (HPS 7/67) को 
धबयँा ४ देजि ५ ग्राम प्रधत िोपनीका दिले नसयिीमा िोप्नहुोस ् ५ ग्राम 
धबयँाको  लाधग २५ देजि ३० बगयमीििको नसयिी ब्याड तयाि गने समयमा 
५०० के.जी. कम्पोष्ट, ५०० ग्राम धड.ो.पी., ५०० ग्राम म्यिेुि अफ 
पोिास ि ३५० ग्राम यरुिया िाम्रोसँग मािोमा धमलाउनहुोस ् नसयिीमा २५ 
से.मी. को फिकमा लाईन बनाइ उक्त लाईनमा प्रत्येक ४ से.मी. फिकमा 
२ विा धबयँा िसाली कम्पोष्ट मलले ढाकेि  ापो िाख्नहुोस ्ि धसांचाइ गनुयहोस ् धबयँा उम्रन थालेपध   ापो हिाउनहुोस ्ि 
१५ ददनपध  ोक ठाँउमा दबैु धबयँा उम्रकेो भो निाम्रो बेनाय हिाइ ोउिा मात्र बेनाय कायम िाख्नहुोस ् 

 तिाई, धभत्री-मधेश तथा बेँशीमा जशत भण्डािणबाि धनकाली िाम्रोसँग िुसाोका िमुल उपहाि, िमुल उज्वल, िमुल लक्ष्मी, 
िमुल िातो २, ाईषपवाई ८, कुषि धसन्दिुी, डेजजिे, काधडयनल मध्ये उपलब्ध जातहरूको गणुथतिीय बीउ ाल ुिोप्नहुोस ् 
जग्गा तयािीको बेलामा ७५० के.जी. कम्पोष्ट, ७.३ के.जी. धडां.ो.पी., १.५ के.जी. यरुिया ि ३.३ के.जी. म्यिेुि अफ 
पोिास प्रधत कठ्ठाका दिले मािोमा धमलाउनहुोस ् 

 सकभि मझौला िालको (२५ देजि ५० ग्राम तौल भोको) धसांगो बीउ ाल ुिोप्नहुोस ् ति बीउ ाल ुअत्याधधक ठुलो 
भई नकािी नहनुे अवथथामा मात्र िायन ाल ुउत्पादनको लाधग उपलब्ध िुसा (ािँा) को सांख्या हेिी कािेि िोप्नहुोस ् 
िोप्ने बेलामा कािेि सोझै िोप्दा कािेको ठाँउबाि िोग कीिाको सांक्रमणका साथै मािोमा अत्याधधक जचथयान भोमा कुषहन े
सांभावना भोकोले िोप्नभुन्दा २/३ ददन अगाधड काट्नहुोस ् काषिसकेपध  बेधभषष्टन २ ग्राम प्रधतधलििको झोलमा ५ धमनेि 
डुबाइोि उपचाि गिी घाम नपने ि िाम्रिी वायसुांचाि हनु ेउज्यालो कोठामा षफँजाोि िाख्नहुोस ् 

 न्यूनतम तापक्रम घट्दै गोको तथा धबहानीपि शीतको मात्रा बषृि हनु थालेकोले मध्यपहाडको बािीमा लगाोको ाल ुतथा 
गोलभेँडाको डढुवा िोगको धनयधमत अनगुमन गनुयहोस ् डढुवा िोगको शरुूको अवथथामा मेन्कोजेब ७५ डब्ल्य.ुपी. २ ग्राम 
प्रधत धलिि पानीमा धमसाइ ३० धलिि प्रधत िोपनीका दिले  कय नहुोस ् प्रकोप बढी भोमा मेिाल्याजक्सल वा सेजक्िन 
(मेन्कोजेब ५० + फेनामेडोन १०) १.५ ग्राम प्रधतधलिि पानीमा धमसाइ  कय नहुोस ्  

 मध्यपहाडको बीउ ालमुा लाही कीिाको प्रकोप देजिोमा व्यवथथापनका उजचत षवधधहरु अपनाउनहुोस ् 
 मध्य-पहाडको बािी जग्गामा असोजमा लगाइोको बीउ ाललुाई मौसमको अवथथा हेिी िधगांग गनुयहोस ् िधगांग गदाय भाइिस 

लागेका, िोगी, बेजातका ि कमजोि ि मधसना षवरुवाहरु (दाना लाधगसकेका भो उक्त दानाहरु समेत) उिेलेि हिाउनहुोस ् 
 मध्यपहाडको बािी जग्गामा भदौमा लगाोको ालबुालीमा गोडमेल पश्चात ४.३५ के.जी. यरुिया प्रधत िोपनीका दिले िपडे्रस 

गनुयहोस ् 
 मध्यपहाडी भेगमा बेमौसमी बकुल्ला धसमी लगाउनहुोस ् यो समयमा बकुल्ला धसमी लगाउन ुभोमा लाही कीिाको प्रकोप 

कमी हनुे हुँदा बढी ाम्दानी धलन सषकन्   
 लसनुको गानो उत्पादनको लाधग लसनुको पोिी (बीउ) िोप्नहुोस ् 
 िेड षक्रयोल जातको प्याजको बीउ नसयिीमा िािी  ापो लगाउनहुोस ् साथै बीउ िाम्रोसँग उमानयको लाधग िोप्नअुजघ १२ 

घन्िा जधत पानीमा बीउ धभजाउनहुोस ् 
 धमनो अली ि प्यूठाने िातो जातको मूला िोप्नहुोस ् 

जचत्र: बेड फमयि 
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 प्याजको सेि उत्पादनको लाधग नाधसक ५३ वा नाधसक िेड जातका बीउ ४ अांगलुको फिकमा १ इन्च जधत गषहिो लाइन 

कोिी ४५-५० ग्राम प्रधत धमििमा बाक्लो गिी  नुयहोस ्ि फुक्का मािोले हल्का पनु ुयहोस ् साताभरि नै हल्का देजि मध्यम 
िालको विायको सांभावना भोकोले नसयिीमा प्लाषष्टकको गमुोज बनाउनहुोस ् 

 नसयिी ब्याडमा बेनाय उमाने समयमा फेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहन ेिोग लाग्न सक्ने भोकोले नसयिी ब्याडको धनयधमत 
धनरिक्षण गनुयहोस ् फेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहने िोगको व्यवथथापन गनय 
क्लोिपाईिीफोस (Chlorpyrifos 16% EC)  

 को ०.५ ोम.ोल. ि काबेनडाजजम (बेधभषष्टन) ५०% डब्ल.ुषप. को २ ग्राम प्रधत 
धलिि पानीमा घोली नसयिी ब्याडमा मािो धभज्नगेिी  नुयहोस ् 

 षहउँदे तिकािीहरुको नसयिी ब्याड तयाि गदाय जग्गा िनजोत गिी १ भाग फमायधलन 
५० भाग पानीमा घोली जधमन धभज्नेगिी हालेि जचत्रमा देिाइो जथतै प्लाजथिकले 
७ ददनसम्म ढाकी मािो उल्िाई पल्िाई गनुयहोस ्  

 नसयिी ब्याडमा बीउ िािेपध  सेतो प्लाजथिकको  ानो बनाउनहुोस ्ति बेनाय उधम्रसकेप ी ददनमा उघाने ि िाधत तथा पानी 
पिेको बेला उक्त  ानो ओढाउनहुोस ् 

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

 बेनाय सािेको तिकािी बालीहरुमा रिङ्ग बनाई १०-१५ ग्राम यरुिया प्रधत बोिको दिले 
मौसमको अवथथा हेिी १५-२० ददनमा पषहलो ि ३५-४० ददनमा दोिो िपडे्रस 
गनुयहोस ् 

 मध्यपहाडी जजल्लाहरुमा प ौिे जात साथै बेँशी ि तिाईका के्षत्रमा िमुल ज्याप ुकाउलीको बीउ लगाउनहुोस ्  
 काउली समूहको तिकािी बालीहरुमा बन्दाको पतुलीले पातको तल्लो भागमा समूहमा पहेँलो िांगको फुल पादय  ि सरुुको 

अबथथामा लाभायहरुले ोकै थथानमा िहेि नोक्सानी पयुायउँ , यथता फुल ि लाभायहरुलाई जम्मा पारि नष्ट गनुयहोस ् कीिाको 
प्रकोप बढी भोमा जथपनोथयाड ४५% ोस.सी. अथवा क्लोिानट्राधनधलप्रोल (कोिाजेन) १८.५ इ.धस., ०.३ ोम.ोल. प्रधत 
धलिि पानीमा धमसाई साँझपि  नुयहोस ् 

काउली समूहका बालीमा लाग्न ेगाठेँ िोग व्यवथथापनका षवधधहरु: 
 औजािबाि पधन सने भोकोले िोगग्रथत जग्गामा प्रयोग भोको औजािलाइ सफा गनुयहोस ्  
 १८ वियसम्म पधन बाँजचिहने हनुाले ५-७ वियसम्म घमु्ती बाली लगाउनहुोस ् 
 िोगमकु्त बेनाय लगाउनहुोस ् 
 सोलािाइजेसन गिेपध  मात्र बीउ लगाउनहुोस ्  
 कृषि चनुको प्रयोग गनुयहोस ्  
 िेतबािीमा पानीको धनकासको िाम्रो ब्यवथथा गनुयहोस ्  
 िोगी बोिको जिाहरुलाई लगेि जलाउनहुोस ्  
 बेनाय सानुय अगाडी बेनायहरुलाई बेन्लेि ५ ग्राम प्रधत धलििको घोलमा २५-३० धमनेि डबुाोि मात्र सानुयहोस ्  
 नेधबजजन नामको षविादी १० के.जी. प्रधत िोपनीको दिले जग्गा तयाि गने बेलामा प्रयोग गनुयहोस ्  

 
 

जचत्र: झाि उिेल्न ेऔजाि 
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 धबधभन्न बालीहरुमा सेतो जझांगाले ाधथयक नोक्सानी गनुयको साथै भाइिस िोगहरु पधन साने हुँदा जैषवक षविादी, भषियधसधलयम 

लेकानी २ ोम.ोल. प्रधत धलिि पानीमा धमसाई  कय नहुोस ् प्रकोप ज्यादा भोमा ोधसिामाइषप्रड २०% ोस.षप., ०.५ ग्राम 
प्रधत धलिि पानीमा घोलेि पातको प ाधडको भाग धभज्नेगिी थप्र ेगनुयहोस ् 

 फल ददने बाली गोलभेँडा, भण्िालाई अरु बाली भन्दा अधल बषढ िाद्यतत्वको ावश्यकता हनुे भोकोले पषहलो बाली 
षिषपोको हिेक १५-२० ददनको फिकमा यरुिया मल १० ग्राम प्रधत बोिको दिले िपडे्रस गनुयहोस ् यथतै गिी सकु्ष्म 
िाद्यतत्व जथतै- मजल्िप्लेक्स/ षट्रप्लेक्स/ोग्रोधमन २ ोम.ोल. प्रधत धलिि पानीमा घोलेि बोिमा थप्र ेगनुयहोस ् 

 भण्िाको डाँठ तथा फलको गबािो व्यवथथापनको लागी गवािोको कािण ओईलाोको मनु्िा, पात तथा फल षिपी किीव १ 
फुि गषहिो िाडलमा पनेु वा जलाउन ेगनुयहोस ् जथपनोथयाड ४५% ोस.सी. अथवा क्लोिानट्राधनधलप्रोल (कोिाजेन) १८.५ 
इ.धस., ०.३ ोम.ोल. प्रधत धलिि पानीमा धमसाई साँझपि  नुयहोस ् 

अन्य 
 मौिी घािको धनयधमत धनरिक्षण गरि ाधाि चाकाहरु साथै सपुि (तल्ला) थप्न े व्यवथथा गनुयहोस ् साथै घािको सांख्या 

बढाउन ु  भन ेिानकुो उपयकु्त व्यवथथा गरि मौिी गोला षवभाजन गनुयहोस ्  
 उिकुा धसफारिस गरिोका उन्नत जातहरु मध्ये उपलब्ध जातको गणथुतरिय बीउको समयमा नै व्यवथथा गरि ३ ािँा 

भोका १५० -२००  के.जी. बीउ प्रधत कट्ठा बीउको दिले बेधभषष्टन २ ग्राम प्रधत धलिि पानीको दिले १५-२० धमनेिसम्म 
पानीमा डुबाोि उपचाि गरि िोप्नहुोस  जग्गा तयािीको बेलामा ३४० के.जी. कम्पोथि वा गोबिमल ३.७४ के.जी. यरुिया ,
४.३५ के.जी. डी. ो. पी. ,२.२२ के.जी. म्यिेुि अफ पोिास प्रधत कट्ठाका दिले मािोमा िाम्रिी धमलाउनहुोस ् 

कफी बाली  
 नयाँ िोषपोका कफी षवरुवालाई जचसोबाि बचाउन  ापो तथा  हािीको प्रवन्ध धमलाउनहुोस ्  
 फल वृदि षवकासको अवथथा हेिी सकु्ष्म िाद्यतत्वको प्रयोग गनुयहोस ् 
 कफीको सेतो गवािोले ाक्रमण गिेका बोिहरु उिेलेि जलाउनहुोस ् बयथकले फुल पाने समय भोकोले मखु्य काण्डमा 

१०% को बोर्ड़ोपेथि बनाई लेप लगाउनहुोस ् 
 ४-५ विय पिुाना कफी बगैँचामा घसुवुा तथा अन्तिबालीको रुपमा कोसेबाली वा मसलाबाली लगाउनहुोस ् 
 ४-५ विय पिुाना कफीका बोिहरुमा अनावश्यक रूपमा बढी ाोका चोि हाँगाहरू (पानीसिा) हिाउनहुोस ्  
 कफीको कोते्र िोग व्यवथथापनको लाधग िोगका अवशिेहरु हिाउनहुोस ्  

पशपुालन 
गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा 
 बाषहिी तापक्रम घट्ने क्रममा िहेकोले गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, बांगिु, ििायो ाददमा रुघािोकी लाग्ने, ज्विो ाउन,े 

श्वासप्रश्वास सम्वजन्ध अन्य िोग लाग्न ेहुँदा पशवुथतकुो िोि-गोठ न्यानो िाख्नहुोस ् भियि जन्मेका ि साना बाच् ा-वाच् ी/पाठा-
पाठीमा धनमोधनया ि  ेने समथयाका साथै कजक्सधडयोधससको समथया देजिने हुदँा षवशेि ध्यान ददनहुोस ्  

 धान कािेपध को ओधसलो िेतमा, शांिे कीिाको प्रकोप भोको ठाँउमा ि पानी जमेको वा धसमसाि के्षत्रमा पशवुथतहुरु 
चिाउँदा नाम्ले/मािे िोग लाग्न सक्ने भोकोले यी ठाँउहरुमा पशवुथत ुचिाउन नलैजानहुोस ् 

 गाई, भैंसीमा नदेजिने प्रकािको (ससुपु्त अवथथाको थनुलेो, Subclinical Mastitis) भोको   भन ेपधन त्यथता पशवुथतहुरुमा 
बाँझोपनको समथया देजिन सक्   त्यसैले, समय-समयमा दूधलाई क्यधलफोधनयया मथिाइषिस ्िेथि (California Mastitis  
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Test) गिी, ससुपु्त अवथथाको थनुेलोको लक्षण देजिोमा, यथाधसघ्र दक्ष प्राषवधधकको सल्लाहमा प्रधतजैषवक औिधधहरु प्रयोग 
गिी थनुेलोको सफल उपचाि पश्चात पशहुरु ऋतचुक्रमा ाोपध  अनकुुल समयमा कृधत्रम वा प्राकृधतक गभायधान गिाउनहुोस ् 

 भियि जजन्मोका बाच् ा/बाच् ीहरुमा षपांक ाई िोग देजिने सक्ने अनकुुल मौसम भोकोले, यो िोग देिा पिेमा उमालेको 
पानीमा १% बोरिक ोधसडको झोल बनाई तीन-तीन घन्िाको फिकमा ािँा सफा गनुयहोस ्  

 बाख्रामा मोओला लागेमा ५% पोभीडन ायोधडन वा १% कपि सल्फेि वा २% बोरिक ोधसडको झोल वा १% पोिासको 
घोलले मिु सफा गनुयहोस ् यी औिधीहरु उपलब्ध नभोमा तोिीको तेलमा बेसािको 
लेप बनाई घाउमा िाम्रोसँग दधलददनहुोस ् मोओलाको भाइिस घाउ, चोिपिक लागेको 
वा कािेको ठाँउबाि माधनसमा सनय गई त्यथतै प्रकािको घाउ िषििा ाउन सक्न े
हनुाले त्यथतो िोगी बाख्रालाई घाउ चोिपिक नलागेको मान् े वा पन्जा लगाोि थयाहाि 
ससुाि गनुयहोस ् यो समयमा दानामा प्रयोग हनु ेमकै ि बदामको षपनामा अफ्लािजक्सन 
(Aflatoxin B1) को समथया देजिन ेहुँदा यी सामग्रीहरुमा ११% भन्दा कम जलाांश 
(moisture) हनुेगरि घाममा िाम्रोसँग सकुाउनहुोस ् पशपुन् ीहरुका लाधग घिमै दाना 
तयाि गदै हनुहुनु्  भने तोषकोको मात्रामा िोजक्सन बाइण्डि अधनवायय प्रयोग गनुयहोस ् 

नाम्ले / मािे िोग 
 पशहुरुमा नाम्लेको पिजजवी देजिोमा धनम्न अनसुािको उपचाि गनुयहोस ्  

 अजक्सक्लोजनाइड (Oxyclozanide) १० ोम.जी. प्रधत के.जी. शािीरिक तौल अनसुाि ोकपिक िान ददनहुोस ् १ ग्राम बोलस 
प्रधत १०० के.जी. शािीरिक तौल अनसुाि तथा झोल औिधी ३०० के.जी. शािीरिक तौल भोका पशलुाई ९० ोम.ोल. ोकपिकमा 
िान ददनहुोस ् भेडा, बाख्रालाई २०० ोम.जी. को ोक ट्याब्लेि प्रधत १३ के.जी. शािीरिक तौल अनसुाि िान ददनहुोस ् यी 
औिधीहरु दहुनुा, ब्याउने सबै प्रकािका पशमुा ददन सषकन्    

 ट्राइक्यालबेन्डाजोल (Tricalbendazole) १२ ोम.जी. प्रधत षकलो शािीरिक तौल अनसुाि िान ददँदा धनकै प्रभावकािी हनु्   
९०० ोम.जी. को ोक बोलस प्रधत ७५ के.जी. शािीरिक तौल अनसुाि िान ददनहुोस ् २५० ोम.जी. को १ ट्याब्लेि १५ 
के.जी. शािीरिक तौल भोका भेडा,बाख्रालाई िान ददनहुोस ् दहुनुा, ब्याउने सबै प्रकािका पशहुरुमा ददन सषकन्    

 धलभि िोधनक झोल वा पाउडि ठूलो पशलुाई ४०-६० ग्राम, सानो पशलुाई १५-२० ग्राम दैधनक िान ददनहुोस ् 

कुििुा, हासँ, बांगिु 
 कुििुामा ोसाइषिस देजिन सक्ने भोकोले िोिमा ावश्यक तापक्रम साथै भेजन्िलेसनको व्यवथथा धमलाउनहुोस ् 
 धबथतािै जचसो मौसम शरुु भोको हुँदा, ब्रधुडङ्ममा चल्लाहरू िाख्न ेयोजना भो, िोि तताउनका लागी भिुािी, षहिि, ग्याँस 

ब्रडुि ाददको यथेष्ठ जोहो गनुयहोस ् स-साना चल्लाहरुलाई पषहलो हप्ता ३६-३७ धडग्री तापक्रम चाषहन् , जनु दोस्रो हप्ता 
देजि प्रधत हप्ता ोक धडग्रीका दिले कम गदै २५-२६ धडग्री सम्म कम गनय सषकन्   यसका साथै चल्लाहरुले जचसो 
मौसममा पानी कम िान ेहुँदा, तातो पानी िवुाउने व्यवथथा पधन गनुयहोस ् 

 अण्डा पारििहेका कुििुाहरुलाई िानीिेत िोग षवरुद्ध िोप ददोको चाि मषहना भन्दा बढी भोको 
भो पनु: िोप ददने उपयकु्त समय भोकाले िोप प्रयोग गने व्यवथथा धमलाउनहुोस ् 

 हाल धबधभन्न थथानमा लेयसय तथा ब्रोईलि कुििुाहरुमा ईन्फेक्सस ्कोिाईजा ि यो जथतै लक्षण 
(नाकबाि सेतो, बाक्लो धसांगान फाल्ने, अनहुाि विपि सजुन्नने, ािँाको तल्लो भाग सजुन्नने ि 
पहेँलो जचज जम्मा हनुे, ािँा बन्द हनुे) देिापिेको    यसको िोकथामको लाधग फामयमा 
जैषवक सिुक्षाका उपायहरु कडारुपमा अपनाउनहुोस ् िोग देिा परिहालेमा दक्ष प्राषवधधकको 
सल्लाहमा अजक्सिेट्रासाइजक्लन, इरििोमाइधसन वा फ्लोिोजक्वनोलोन्स समूहका ोजन्िबायोषिक औिधधहरु प्रयोग गनुयहोस ् 
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 कुििुा वा सुँगिु, बांगिुहरुमा ढुसीजन्य सांक्रमण भोको अवथथामा धलभि िोधनकहरु िवुाउनकुा साथै १ ग्राम नीलोतथुो ६-

८ धलिि पानीमा िाम्रोसँग घोली ५-७ ददनसम्म िवुाउनहुोस ् नीलोतथुो घोलेको पानी ििो हनु ेि पशपुांक्षीले निान सक्न े
हुँदा पानीमा केही अधमलो जचजहरु जथतै- चकू, कागतीको िस वा धभनेगि पधन हालेि िवुाउनहुोस ्  

 बांगिुमा िोिेत ि थवाइन षफभि षवरूद्ध िोप लगाउनहुोस ् साथै ३-१४ ददनका बांगिुका पाठापाठीहरुलाई िक्तअल्पताबाि 
बचाउन ाईिन इन्जेक्सन लगाउनहुोस ्  

मत्थयपालन 
 यो समयमा तिाईमा कापय तथा पांगास मा ाका भिुाहरुमा अांकुश ेजकुा (लधनयया) को समथया देजिने हुदँा धबहान सबेिै दाना 

ददनअुजघ ोिेिि चलाई पोििीमा उपलब्ध पानीको मात्रा अनसुाि डाइफ्लबेुन्जिुोन (Dimilin) ३० माइक्रोग्राम प्रधत धलिि 
पानीका दिले १० ददनसम्म पोििीको उपचाि गनुयहोस ् पोििी उपचाि गिेको डेढ घण्िापध  डोिामेजक्िन धमजित दाना १ 
धमधलग्राम प्रधत के.जी. मा ाको शािीरिक तौलको दिले १० ददनसम्म िवुाउनहुोस ् त्यसको १४ ददनपध  उपचाि 
दोहोयायउनहुोस ्ति उपचािको बीचमा पानी परिवतयन नगनुयहोस ् दोिो उपचािपध  पोििीको पानी परिवतयन गिी १.५ के.जी. 
प्रधत कठ्ठाका दिले पोििीमा धड.ो.पी. मल  नुयहोस ्  

 पांगास जातको मा ाले जचसो मौसम सहन नसक्ने हुँदा धबक्रीयोग्य साईजको मा ालाई अलग्गै  ुट्टाई अन्य मा ालाई करिब 
२-२.५ धमिि गषहिो पोििीमा थिषकां ग गनयका लाधग ावश्यक तयािी गनुयहोस ् 

 बादल लागेको ददन ि भोधलपल्ि षवहानीपि मा ापोििीमा अजक्सजनको कमीबाि हनु सक्ने क्षधत कम गनय प्रधत हेक्िि 
जलाशयमा धबहान ४-६ बजेसम्म ०.७५ के.धभ.ो. क्षमताको वाययुन्त्र (Aerator) को प्रयोग गनुयहोस ्साथै बादल लागेको 
समयमा दाना ददन बन्द गनुयहोस ् 

घासेँबाली 
 मध्यपहाड ि तिाईमा षहउँदे घाँसहरु- बधसयम, जै, भेच, केिाउ ादद लगाउन शरुु गनुयहोस ् उच्च पहाडी ि षहमाली भेगमा 

क्लोभि, िाईग्रास, कोते लगाउनहुोस ् 
 जै घाँसको हकमा ४ के. जी बीउ प्रधत कट्ठाको दिले उपलब्ध भोसम्म अमतृधािा नभोमा नते्र, कामधेन,ु गणेश, पावयती 

ादद जातको जै  नुयहोस ् साथै जै घाँससँग केिाउ अथवा भेच ०.५-१ के. जी. प्रधत कठ्ठाको दिले धमसाोि  दाय घाँसको 
उत्पादन तथा गणुथतिमा वदृि हनु्   

 बधसयम घाँसको हकमा १ के. जी. बीउ प्रधत कट्ठाको दिले िाइजोबीयमले उपचाि गरि  नुयहोस ् 
 षहउँदे घाँसको लाधग जग्गाको अजन्तम तयािीको बेलामा कम्पोष्ट मल २०० के. जी, डी.ो.पी. ३.६ के. जी, यरुिया २.१ 

के.जी., म्यिेुि अफ पोिास १.३ के.जी. प्रधत कट्ठाका दिले मािोमा धमलाउनहुोस ्  
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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 चापागाँई वागवानी िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि chapagaintika@gmail.com ९८५११३३६१२ 
२ डा. शान्ता काकी वागवानी िाषिय फलफूल षवकास केन्र, कीधतयपिु ncfd.gov.np@gmail.com ०१-५९०५०३७ 
३ नषवन गोपाल प्रधान वागवानी िाषिय वागवानी अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि navin.pradhan@gmail.com ९८५११००८२० 
४ डा. इजन्दिा कँडेल कृषि-मौसम जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग, बबिमहल, काठमाडौ kadelindira@gmail.com ९८४१७३५५६० 
५ िाजेन्र कुमाि भट्टिाई बाली धबज्ञान िाषिय बाली षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि rkbhattarai@gmail.com ९८४३४७२२७० 
६ चेतना मानन्धि बाली िोग िाषिय बाली िोग धबज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि chetana.manandhar@gmail.com ९८४१६२४१८१ 
७ सदुीप कुमाि उपाध्याय  कीि धबज्ञान िाषिय कीि षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि sudeeppdl@gmail.com ९८४२४३७१५३ 
८ डा. अधमत प्रसाद धतधमजल्सना बाली षवज्ञान िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि timilsinaamit87@gmail.com ९८५५०४७७३३ 
९ डा. नािायण पौडेल पश ुथवाथथ्य िाषिय पश ुथवाथथ्य 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 मत्थय षवज्ञान िाषिय मत्थय अनसुन्धान केन्र, गोदाविी ganita_2014@yahoo.com ९८४९००९०९९ 
१२ ऋषििाम अधधकािी कृषि सञ्चाि िाषिय कृषि प्रषवधध सूचना केन्र, िमुलिाि adhikari_rishi@yahoo.com ९८४१९७९२८९ 
१३ डा. रुपा वाथतोला पश ुाहािा िाषिय पश ुाहािा अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि bastola_rupa@yahoo.com ९८४१३१९८३९ 
१४ डा. षविेन्र बहादिु िाना ालबुाली िाषिय ालबुाली अनसुन्धान काययक्रम, िमुलिाि biru.deep25@gmail.com ९८५१२५५३१५ 
१५ मजुक्त नाथ झा कृषि इजन्जधनयरिङ्ग िाषिय कृषि ईजन्जधनयरिङ्ग अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि muktinath2043@gmail.com ९८६३३८२२५४ 
१६ िामेश्वि रिमाल कृषि-मौसम िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि rameshwarrimal@gmail.com ९८५१०४४१३० 
१७ लसकुस समीि िेष्ठ मौसम पूवायनमुान मौसम पूवायनमुान महाशािा, गौचि, धत्र. अ. धब. mfddhm@gmail.com ०१-४११३१९१ 
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 अनसूुची -१: नपेालको मौसम पूवायनमुानमा प्रयोग हनु ेशब्दावधल 
Terms used in Weather Forecasting in Nepal  

 बादलको अवथथा 
(Cloud condition) 

सफा (Fair) No cloud in the sky 

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

 ाांजशक 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 (क्षजणक 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 (ोक-दईु थथानमा) 

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

 30-50% Chance/possible Scattered at a some places (केही थथानमा) 

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

 >80% More likely Widespread at most places (अधधकाांश थथानमा) 

 

सांभाषवत विायको मात्रा (%) = ाांकलन X क्षेत्र, जहाँ ाांकलन भन्नाले कुनै थथानमा विाय हनु सक्ने सांभावना (%) जनाउँद  भने क्षेत्र भन्नाले 
तोषकोको थथानको विाय हनु सक्ने सांभाषवत भ-ूभाग (%) जनाउँद   उदाहिणका लाधग कुनै थथानको ८०% क्षेत्रमा ५०% विायको ाांकलन गिेको 
अवथथामा सो थथानको सांभाषवत विायको मात्रा (%) = ०.५ X०.८ = ४०% हनु ाउँ   

 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 (ाज) 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) 

 िोत: मौसम पूवायनमुान महाशािा, जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग 
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अनसूुची-२: षविादीको प्रयोग गदाय ध्यान ददनपुने मखु्य कुिाहरु 
 सकेसम्म हरियो (  ) ि नीलो (  ) लेबल भोको षविादी प्रयोग गनुयहोस ् 
 षविादीको डब्बामा उत्पादन ि ोक्सपाइिी धमधत हेनुयहोस ्  
 सिुजक्षत ठाउँमा षविादी िाख्नहुोस ्  
 धसफारिस गिीो अनसुािको मात्रा प्रयोग गनुयहोस ्  
 षविादी  कय न ेवेलामा मिुमा माथक, हातमा पञ्जा, िटु्टामा जिुा ि शिीिको नाङ्गो भागमा 

कपडाले  ोप्नहुोस ्  
 सकभि कडा घाम लागेको, धेिै हावा लागेको, पानी परििहेको बेला षविादी न नुयहोस ्  
 कुनै पधन षविादी  दाय जनु ददशाबाि हावा ाोको   त्यही ददशाधति फकेि कषहल्यै  नुयहुँदैन अथायत ्जनु ददशाबाि हावा  

वहेको   सोही ददशातफय  फकेि षविादी  ने गनुयहोस ्  
 कुनै पधन षविादी  दाय षविादी  दै अजघ बढ्न ुहुँदैन अथायत पध  सदै ाउन ुपदय  जसले गदाय षविादी  रि सकेको 

ठाँउमा चलाउन नपिोस ् 
 कुनै पधन षविादी  रििहँदा धबचैमा नोजल बन्द भयो भन ेमिुले फुकेि वा दाँतले िोल्ने गनुयहदैुन  
 कुनै पधन षविादीको प्रयोग गिे पध  सकेसम्म पिैु शरिि नहुाउन ुपदय  ि हात िटु्टा नधोई कुनै िानेकुिा िान हुदैँन   
 षविादी प्रयोग गिीसकेपध  िाली बट्टा वा धससी बिुलेि िाल्डोमा पनु ुयहोस ्ि प्रयोग गिेका उपकिणहरु धोोि िाख्नहुोस ्  
 षविादी  कय दा िाउको दखु्न ेवा वाक वाक लाग्ने जथतो हनु थाल्यो भने तरुुन्त काम  ोडेि िलु्ला हावामा केहीबेि 

बथनहुोस ् यदद षवि लागेको शांका लागेमा नजजकको अथपताल वा थवाथथ्य केन्रमा जचाउनहुोस ्  
 षविादीको षकधसम हेिेि षविादी  िेको िेत जग्गा बाि ३ देजि १५ ददनसम्म कुनै पधन िानयोग्य बालीहरु उपभोग गनय 

हुँदैन  साथै गाईवथत,ु कुििुा ादद लाई पधन िवुाउन हुँदैन  
 षविादी प्रयोग गने उपकिणहरु (थप्रयेि) लाई प्रयोग गिीसकेपध  िाम्रोसँग पिाली भण्डािमा िाख्नहुोस ्  

 


