
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 थोिै भ-ूभागहरुमा बिाय मापन भएको छ भने गण्डकी प्रदेशको मसु्ताङ जजल्लामा िहेको लेते केन्रमा सबैभन्दा बढी ११.५ मम.मम. विाय 
मापन भएको छ। तिाईका केही भ-ूभागहरुमा अमधकतम तापक्रम ३० मड.से. भन्दा बढी मापन गरिएको छ भने गण्डकी प्रदेशको नवलपिु जजल्लामा िहेको 
दमु्कौली केन्रमा सबैभन्दा बढी ३१.1 मड.से. मापन गरिएको छ। उच्च पहाडी भ-ूभागको धेिै स्थानहरुमा न्यूनतम तापक्रम शनु्य मड.से. भन्दा कम मापन 
गरिएको छ भने गण्डकी प्रदेशको मनाङ जजल्लामा िहेको हमु्दे केन्रमा सबैभन्दा कम -३.७ मड.से. मापन भएको छ। 

 षहमाली भ-ूभागहरूमा साताभिी नै आांजशक बदली देजि मौसम सामान्यतया सफा िहनेछ। पूवी षहमाली भ-ूभागको एक-दईु स्थानमा साताभिी नै हल्का 
विाय/षहमपातको सांभावना िहेको छ। मध्य ि पजिमी षहमाली भ-ूभागहरूमा साताको शरुू ि मध्यमा मात्र एक-दईु स्थानमा हल्का विाय/षहमपातको सांभावना 
िहेको छ। 

 देशका पहाडी भ-ूभागमा साताभिी नै आांजशक देजि मौसम सामान्यतया सफा िही साताको शरुूमा प्रदेश नां-१ को एक-दईु स्थानमा मछिपिु/हल्का विायको 
सांभावना िहेको छ । 

 देशको तिाई भ-ूभागमा साताभिी नै मौसम सामान्यतया सफा िही मबहान क्षजणक हसु्स/ुकुषहिोको लाग्ने सांभावना िहेको छ। 
 देशको धेिैजसो स्थानहरुको अमधकतम ि न्यूनतम तापक्रम हल्का घट्ने सांभावना छ। 

कृषि सािाांश
 धानको बीउ छनोिको लामग बोि नढलेका, एकनासले पाकेका, िोग नलागेका पषु्ट बाला सांकलन गिेि चिुानी गिी िाम्रोसँग घाममा सकुाएि भण्डािण गनुयहोस।्  
 कम्बाईन हाभेष्टिले धान काट्दा िेतमा छोडेको पिाल जलाउदा िेत ि वाताविणमा प्रमतकुल प्रभाव पाने तथा पश ुआहािामा समेत असि पाने हुँदा बेलि मेमसन 

अथवा अन्य षवमधहरु बाि पिाल जम्मा गनुयहोस।् साथै यस्ता िेतमा िबो मसडि प्रयोग गिी गहुँ छिी लागत िचय घिाउनहुोस।्  
 गहुँवालीमा मसन्दिेु िोगको प्रकोप कम गनय तिाईमा मांमसि १ देजि २५ गते (मडसेम्बि १०) मभत्र गहुँ छरिसक्नहुोस।्  
 तिाई तथा मभत्री मधेशको लामग मसफारिस मसुिुोका जात मसन्दिु, मसमम्रक, जशजशि, मसमल, जशिि, जशतल, िजिुा १, िजिुा मसुिुो २, िजिुा मसुिुो ३, िजिुा 

मसुिुो ४ मध्ये उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउ १.३ के.जी. प्रमत कठ्ठा बीउको दिले हािदेजि हािको दूिी २५ सेजन्िमीििमा लगाउनहोुस।्  
 मध्य पहाडको बािी जग्गामा भदौमा लगाइएको बीउ आललुाई िमगांग गनुयहोस।् िमगांग गदाय भाइिस लागेका, िोगी, बेजातका ि कमजोि ि ममसना षवरुवाहरु (दाना 

लामगसकेका भए उक्त दानाहरु समेत) उिेलेि हिाउनहुोस।् 
 काउली समूहका बालीमा लाग्ने गाँठे िोग व्यवस्थापनका लामग फ्लआुजजनाम षविादीको धलुो २-३ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोली बोि वरिपरि डे्रजन्चङ गनुयहोस।् 
 िेड षक्रयोल जातको प्याजको बीउ नसयिीमा िािी छापो लगाउनहुोस।् साथै बीउ िाम्रोसगँ उमानयको लामग िोप्नअुजघ १२ घन्िा जमत पानीमा बीउ मभजाउनहुोस।् 
 तापक्रम कम हुँदै जादा ँलाही कीिाको प्रकोप बढ्दै जाने हनुाले यसको व्यवस्थापनका लामग फ्लोमनकाममड ५० डब्ल.ुजी., १ ग्राम ३ मलिि पानीको दिले प्रयोग 

गनुयहोस।् 
 लेयसय, ब्रोईलि कुििुा तथा िकीहरुमा ईन्फेक्सस ्कोिाईजा ि यो जस्तै लक्षण (नाकबाि सेतो, बाक्लो मसांगान फाल्ने, अनहुाि विपि सजुिने, आिँाको तल्लो भाग 

सजुिने ि पहेँलो जचज जम्मा हनेु, आिँा बन्द हनेु) हरु देिापिेमा जैषवक सिुक्षाका उपायहरु अपनाई दक्ष प्राषवमधकको सल्लाहमा एजन्िबायोषिक औिमधहरु प्रयोग 
गनुयहोस।् 

 पांगास जातको माछाले जचसो मौसम सहन नसक्ने हुँदा मबक्रीयोग्य साईजको माछालाई अलग्ग ैछुट्टाई अन्य माछालाई करिब २-२.५ ममिि गषहिो पोििीमा 
स्िषकां ग गनयका लामग आवश्यक तयािी गनुयहोस।् 

 आगामी साता वातावािणीय तापक्रम बदलाबबाि माछालाई हनुसक्ने तनाव कम गनय प्रमत हेक्िि जलाशयमा मबहान ४-६ बजेसम्म ०.७५ के.मभ.ए. क्षमताको 
वाययुन्त्रको प्रयोग गनुयहोस ्साथै दैमनक ददने दानामा ददन मबिाई मभिामीन सी ०.५ ग्राम प्रमत के.जी. दिले थप गरि ददनहुोस।् 

 माछामा इ.य.ुएस. लक्षण देजिएमा सांक्रममत पोििीमा मसफालेजक्सन ८० एम.जी. प्रमत के.जी. माछालाई १५ ददनसम्म दानामा ममसाई िवुाउनहुोस ्साथै कोसोमलन 
षि.एच. ले दईु साताको अन्तिालमा ९०० एम.एल. प्रमत हेक्िि जलाशयका दिले कजम्तमा एक ममिि पानी गषहिाई कायम गरि पोििीको उपचाि गनुयहोस।् 

 माछामा लाग्ने आग्युयलस (माछाको जमु्रा) को उपचािको लामग आईभिमेक्िीन १ एम.एल. प्रमत २० के.जी. माछाको दिले दानामा िािेि लागताि ५ ददनसम्म 
िवुाउनहुोस।्  

 कृषि ि पश ुसम्वन्धी जजज्ञासाको लागी पैसा नलाग्ने नाकय को फोन नम्बि-११३५ मा हिेक सोमबाि ददँउसो २ देजि ४ बजेसम्म फोन गनुयहोस।् 
 कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन नेपाल िेमलमभजनको NTV NEWS Channel बाि प्रत्येक शमनबाि बेलकुा ८ बजेको समाचािपमछ प्रसािण हनेु गदयछ। यसको पनु: 

प्रसािण आईतबाि मबहान ७ बजेको समाचािपमछ पमन हेनय सषकन्छ।  

विय-८,   अांक-३२    अवमध: २-८ मांमसि, २०७९    २ मांमसि, २०७९ 
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गत हप्ता (२५ काजिक - १ मांमसि, २०७९) को मौसमी सािाांश 

साप्ताषहक कुल विायाः ६२ विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिएको साप्ताषहक 
कुल विायको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता देशको थोिै स्थानहरुमा विाय 
मापन भएको छ। विाय मापन भएका अमधकाांश केन्रहरुमा सिदि भन्दा 
कम विाय मापन गरिएको छ। प्रदेश नां-१, गण्डकी ि सदूुिपजिम प्रदेशको 
थोिै भ-ूभागहरुमा ५ मम.मम. भन्दा कम बिाय मापन भएको छ भन ेगण्डकी 
प्रदेशको मसु्ताङ जजल्लामा िहेको लेते केन्रमा सबैभन्दा बढी ११.५ 
मम.मम. विाय मापन भएको छ। 

नक्साको पषृ्ठभमूममा देिाईएको िांगले साप्ताषहक कुल विाय जनाउँछ। 
मत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको विायलाई 
साप्ताषहक सिदि विायसँगको तलुनात्मक तथ्याांकमा देिाउँछ। 

साप्ताषहक अमधकतम तापक्रमाः ९३ विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिएको 
साप्ताषहक औसत अमधकतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता देशका 
धेिैजसो केन्रहरुमा सिदि ि सिदि भन्दा कम तापक्रम मापन भएको 
छ। देशको केही उच्च पहाडी भ-ूभागहरु बाहेकका अन्य अमधकाांश भ-ू
भागहरुमा 2५.0 मड.से. भन्दा बढी तथा तिाईका केही भ-ूभागहरुमा 
३०.0 मड.से. भन्दा बढी तापक्रम मापन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको 
नवलपिु जजल्लामा िहेको दमु्कौली केन्रमा सबैभन्दा बढी ३१.1 मड.से. 
तापक्रम मापन गरिएको छ। 

नक्साको पषृ्ठभमूममा देिाईएको िांगले साप्ताषहक औसत अमधकतम तापक्रम 
(मड.से.) जनाउँछ। मत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन 
गरिएको तापक्रमलाई साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा 
देिाउँछ। 
साप्ताषहक न्यूनतम तापक्रमाः ९४ विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिएको 
साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता देशको 
अमधकाांश केन्रहरुमा सिदि ि सिदि भन्दा कम तापक्रम मापन भएको 
छ। तिाईको थोिै भ-ूभागहरु बाहेकका अमधकाांश भ-ूभागहरुमा १५.० 
मड.से. भन्दा कम तापक्रम मापन गरिएको छ भन ेउच्च पहाडी भ-ूभागको 
धेिै स्थानहरुमा शनु्य मड.से. भन्दा कम तापक्रम मापन गरिएको छ। 
गण्डकी प्रदेशको मनाङ  जजल्लामा िहेको हमु्दे केन्रमा सबैभन्दा कम -
३.७ मड.से. तापक्रम मापन भएको छ। 

नक्साको पषृ्ठभमूममा देिाईएको िांगले साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रम 
(मड.से.) जनाउँछ। मत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन 
गरिएको तापक्रमलाई साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा 
देिाउँछ। 

नोिाः (क) सिदि विाय भिाले सन ्१९९१ देिी २०२० सम्मको सम्बन्धीत हप्ताको औसतमा १० प्रमतशत भन्दा कम देिी १० प्रमतशत भन्दा बढीको विायलाई जनाउँछ। 
(ि) सिदि अमधकतम/न्यूनतम तापक्रम भिाले सन ्१९९१ देिी २०२० सम्मको सम्बन्धीत हप्ताको औसतमा ०.२ मड.से. भन्दा कम देिी ०.२ मड.से. भन्दा बढीको तापक्रमलाई 
जनाउँछ।  
(ग) विाय ि न्यूनतम तापक्रमको अवमध गत साताको शकु्रवाि देिी षवषहवािसम्म ि अमधकतम तापक्रमको अवमध गत साताको मबषहवाि देिी बधुवाि सम्मको तथ्याङ्कलाई मलएि 
नक्सा तयाि गरिएको छ। 
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आगामी साता (२-८ मांमसि, २०७९) को मौसमी परिदृष्य 
प्रदेश भौगोमलक 

क्षते्र 

विाय / 
षहमपात 

अमधकतम 
तापक्रम 

न्यूनतम 
तापक्रम 

बदली हनु ेअवस्था 
(सफा,आांजशक, सामान्य, अमधकाांश ि 

पूणय) 

महत्वपूणय मौसम  

(मेघगजयन, अमसना, 
कुषहिो) 

कैषफयत 

(मौसम प्रणाली) 

प्रदेश नां १  षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
विाय/षहमपात 

हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताभिी नै आांजशक बदली देजि 
मौसम सामान्यतया सफा िहन े

 साताभिी एक-दईु स्थानमा हल्का 
विाय/षहमपातको सांभावना 

पहाड मछिपिु विाय हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताभिी नै आांजशक बदली देजि 
मौसम सामान्यतया सफा िहन े

 साताको शरुुमा एक-दईु स्थानमा मछिपिु 
विायको सांभावना 

तिाई  हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताभिी नै मौसम सामान्यतया सफा 
िहने 

हसु्स/ुकुषहिो मबहान क्षजणक हसु्स/ुकुषहिोको सांभावना  

मधेश प्रदेश तिाई  हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताभिी नै मौसम सामान्यतया सफा 
िहने 

हसु्स/ुकुषहिो मबहान क्षजणक हसु्स/ुकुषहिोको सांभावना 

वागमती प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
विाय/षहमपात 

हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताभिी नै आांजशक बदली देजि 
मौसम सामान्यतया सफा िहन े

 साताको शरुुमा एक-दईु स्थानमा हल्का 
विाय/षहमपातको सांभावना  

पहाड  हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताभिी नै आांजशक बदली देजि 
मौसम सामान्यतया सफा िहन े

 साताको शरुु ि मध्यमति एक-दईु स्थानमा 
हल्का विायको सांभावना 

तिाई  हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताभिी नै मौसम सामान्यतया 
सफा िहने सांभावना 

हसु्स/ुकुषहिो मबहान क्षजणक हसु्स/ुकुषहिोको सांभावना 

गण्डकी प्रदेश षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का 
विाय/षहमपात 

हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताभरि नै आांजशक बदली देजि 
मौसम सामान्यतया सफा िहन े

 साताको शरुु ि मध्यमा एक-दईु स्थानमा 
हल्का विाय/षहमपातको सांभावना 

पहाड  हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताभरि नै आांजशक बदली देजि 
मौसम सामान्यतया सफा िहन े

 साताको शरुु ि मध्यमति एक-दईु स्थानमा 
हल्का विायको सांभावना 

तिाई  हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताभिी नै मौसम सामान्यतया 
सफा िहने 

हसु्स/ुकुषहिो मबहान क्षजणक हसु्स/ुकुषहिोको सांभावना 

लजुम्बनी प्रदेश 

 

पहाड  हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताभरि नै आांजशक बदली देजि 
मौसम सामान्यतया सफा िहन े

 साताको शरुु ि मध्यमति एक-दईु स्थानमा 
हल्का विायको सांभावना 

तिाई  हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताभिी नै मौसम सामान्यतया 
सफा िहने 

हसु्स/ुकुषहिो मबहान क्षजणक हसु्स/ुकुषहिोको सांभावना 

कणायली प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
षहमपात/विाय 

हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताभरि नै आांजशक बदली देजि 
मौसम सामान्यतया सफा िहन े

 साताको शरुु ि मध्यमा एक-दईु स्थानमा 
हल्का विाय/षहमपातको सांभावना 

पहाड  हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताभरि नै आांजशक बदली देजि 
मौसम सामान्यतया सफा िहन े

  

सदूुिपजिम 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का 
षहमपात/विाय 

हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताभरि नै आांजशक बदली देजि 
मौसम सामान्यतया सफा िहन े

  साताको शरुु ि मध्यमा एक-दईु स्थानमा 
हल्का विाय/षहमपातको सांभावना 

पहाड  हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताभरि नै आांजशक बदली देजि 
मौसम सामान्यतया सफा िहन े

  

तिाई  हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताभिी नै मौसम सामान्यतया 
सफा िहने 

हसु्स/ुकुषहिो मबहान क्षजणक हसु्स/ुकुषहिोको सांभावना 

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

http://www.mfd.gov.np/
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कृषि सल्लाह 

िाद्यािबाली  
 धानको बीउ छनोिको लामग बोि नढलेका, एकनासले पाकेका, िोग नलागेका पषु्ट बाला सांकलन गिेि चिुानी गरि िाम्रोसँग 

घाममा सकुाएि सपुि ब्यागमा बीउ भण्डािण गनुयहोस।् सपुि ब्याग उपलब्ध नभएको अवस्थामा हावा नमछने भाँडो (मेिल 
वीन, घ्याम्पो, भकािी, आदी) मा िािी बीउ भण्डािण गनुयहोस।् 

 धान काट्ने काययमा लाग्ने िचय ि समय बचत गनय उपलब्ध मेमसनहरु प्रयोग गनुयहोस।् 

 कम्बाईन हाभेष्टिले धान काट्दा िेतमा छोडेको पिाल जलाउदा िेत ि वाताविणमा 
प्रमतकुल प्रभाव पाने तथा पश ुआहािामा समेत असि पाने हुँदा बेलि मेमसन अथवा अन्य 
षवमधहरु बाि पिाल जम्मा गनुयहोस।् साथै यस्ता िेतमा िबो मसडि प्रयोग गिी गहुँ छिी 
लागत िचय घिाउनहुोस।्  

 षहउँदे मकैबालीमा िपडे्रसको लामग नेपाल कृषि अनसुन्धान परििदबाि अध्यावमधक गरिएको 
मसफारिस यरुियाको मात्रा अनसूुची-२ अनसुाि प्रयोग गनुयहोस।् 
 

 
जचत्र: टे्रक्िि चामलत िीपि 

 
जचत्र: कम्बाईन हावेस्िि 

 
जचत्र: स्वचामलत िीपि 

 
जचत्र: ब्रस किि 
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 षहउँदे मकैबालीमा अमेरिकी फौजी कीिा (Spodoptera frugiperda) बाि हनुे क्षती कम गनयको लामग गषहिो गिेि जमीन 

िनजोत गने, िोस्िाले िाम्रोसँग घोगा छोषपने जातहरु लगाउन,े समयमै िोप्न,े मनजित ठाउँमा सबैले एकै समय वा एक 
हप्तामभत्र नै मकै िोप्न,े मकैमा अन्ति बालीको रुपमा कोसेबाली लगाउन ेगदाय यस कीिाको प्रकोप कम हनु्छ। साथै यस 
कीिाले डेस्मोमडयम घाँस मन नपिाउने हनुाले मकैको मबच-मबचमा यो घाँस ि छेउछेउमा यस कीिालाई मनपने नेषपयि घाँस 
लगाएि कीिालाई आकषियत गरि मानय सषकन्छ। मसफारिस मात्रामा मल प्रयोग गिी मबरुवालाई स्वस्थ्य बनाउने जस्ता उपायहरु 
अपनाउनकुा साथै मकैको दईु पाते अवस्थाबाि नै यस कीिाको मनयममत अनगुमन गनुयहोस।् 

 पहाडी भेगको लामग मसफारिस गरिएका गहुँका जातहरु- समुाय, मतला, कौषिला, पासाङ्लल्हाम,ु डाँफे, स्वगयद्वािी, मनुाल, च्याििुा, 
षहमगांगा ि भेिीगांगा मध्ये उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउ ६.० के.जी. प्रमत िोपनीको दिले लगाउनहुोस।्  

 गहुँवालीमा मसन्दिेु िोगको प्रकोप कम गनय तिाईमा मांमसि १ देजि २५ गते (मडसेम्बि १०) मभत्र गहुँ छरिसक्नहुोस।्  
मसन्दूिे िोग अविोधी गहुकँा जातहरु 

क्षते्र मसफारिस जातहरु 
पहाड िमुल शक्ती, षहमगांगा, भेिीगांगा, मडुलेु १, समुाय, कौषिला, मतला, मनुाल 
तिाई जजङ्क गहुँ-१, जजङ्क गहुँ-२, बोलयग २०२०, मब.एल. ४३४१, बाणगांगा 

 तिाई तथा मभत्री मधेशका लामग मसफारिस गरिएका गहुँका जातहरुको बीउ ४ के.जी. प्रमत कठ्ठाका दिले लगाउनहोुस।् 
 गहुँबालीमा मलिाद व्यवस्थापनको लामग नेपाल कृषि अनसुन्धान परििदबाि अध्यावमधक गरिएको मसफारिस मात्रा अनसूुची-

३ अनसुाि प्रयोग गनुयहोस।्  
 जजिो षिलेज प्रषवमधबाि गहुँ िेती गदाय पिम्पिागत तरिका भन्दा १५-२५% बढी उत्पादन मलन सषकन ेभएकोले यो प्रषवमधबाि 

गहुँ िेती गनुय उपयकु्त हनु्छ। यो प्रषवमधबािे अनसूुची-४ मा षवस्ततृमा ददइएको छ। 
 तिाई ि मभत्री मधेशको लामग मसफारिस गरिएका तोिीको जातहरु षवकास, प्रगमत, उिमत, षप्रती, मोिङ् तोिी-२, सिेुत स्थामनय 

तोिी -३ तथा नवलपिु स्थामनय-४ मध्ये उपलब्ध जात ०.५ के.जी. प्रमत िोपनी वा ०.३४ के.जी. प्रमत कट्ठा बीउका दिले 
उपचाि गरिएको (२-३ ग्राम वेमभषष्टन प्रमत के.जी. बीउका दिले) बीउ लगाउनहुोस।्  

 तिाई तथा मभत्री मधेशको लामग मसफारिस मसुिुोका जात मसन्दिु, मसमम्रक, जशजशि, मसमल, जशिि, जशतल, िजिुा १, िजिुा 
मसुिुो २, िजिुा मसुिुो ३, िजिुा मसुिुो ४ मध्ये उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउ १.३ के.जी. प्रमत कठ्ठा बीउको दिले 
हािदेजि हािको दूिी २५ सेजन्िमीििमा लगाउनहोुस।्बीउ िोप्न ुअजघ शरुुमा ढुसीनाशक मबिादी-बेमभषष्टन २ ग्राम प्रमत के.जी. 
बीउको दिले ि त्यसपमछ िाईजोषवयम जीवाणलेु उपचाि गनुयहोस।् जग्गा तयािीको बेला कम्पोष्ट वा गोठेमल ३०० के.जी., 
मड.ए.पी. ४.४ के.जी., यरुिया ०.५ के.जी., ि म्यिेुि अफ पोिास १.४ के.जी. कठ्ठाका दिले मािोमा िाम्रिी ममलाउनहुोस।् 

फलफूल बाली 
 षकषवको कषिङ्ग मबरुवा भन्दा कलमी मबरुवा िोप्दा फलको उत्पादन बढी तथा गणुस्ति िाम्रो हनुे हुँदा कलमी मबरुवा मात्र 

िोप्नहुोस।् 
 सनु्तलामा बगैचामा जचस्यान कायम िाजि िाख्न पिाल, काठको धलुो, सखु्िा पातहरु प्रयोग गनुयहोस।् साथै पतेिो व्यवस्थापन 

गनय िोगि, मालामथयन २ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई स्प्र ेगनुयहोस।् 
 यो समयमा सनु्तलाजात फलफूल बालीमा औसँा कीिाको गमतषवमधले झिेको फलहरुलाई सांकलन गिी प्लाषष्टकको झोलामा 

हावा नमछने गिी बन्द गिी नष्ट गनुयहोस ्वा गषहिो िाल्डो िनेि गाड्नहुोस।् साथै वगैँचाको सिसफाई गनुयहोस।् 
 तापक्रम कम हुदैँ जाँदा यो समयमा फलफूल बाली (मेवा, आपँ, आदद) का बोिमा ममली बगको प्रकोप हनुे भएकोले बगैंचाको 

मनयममत अवलोकन गनुयहोस।् यसको व्यवस्थापनको लामग बगैँचाको सिसफाईमा ध्यान ददनकुो साथै बोिको मलु काण्डको 
१ फीि मामथ चािैमति लेमसलो पषट्ट [ िेजजन वा ग्रीजमा अडीि (कास्िि) को तेल ममसाएि ] लगाएमा वा ४०० गेजको २५  
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से.मी. चौडा बाक्लो पहेँलो प्लाषष्टक बोिको फेदमा बाँध्नाले कीिाहरु उक्लेि जान सक्दैनन।् साथै सवो तेल १०-१५ 
एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा घोली बोिको फेद (ममली बग भएको स्थान) मभज्नेगरि छकँदा यसको नोक्सानी कम हनु्छ। 

   
 

 सनु्तलाजातका फलफूलमा सलुसलेुको व्यवस्थापनका लामग गाईको गहुँत वा मनमको पातको झोल १ भागमा ३ भाग पानी 
ममसाई ५-५ ददनको फिकमा ३ पिक सम्पूणय बोि मभज्नेगिी 
छनुयहोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा डाइमेथोएि ३०% ई.सी., 
१.५ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई सात ददनको फिकमा 
३ पिक छकय नहुोस।् 

 यस समयमा केिामा गबािो कीिा लाग्न सक्न ेभएकोले मनयममत 
अनगुमन गनुयहोस।् गवािो देजिएमा बगैँचाको सि-सफाई गने, घारि काषिसकेपमछका ठुिाहरुलाई नष्ट गने वा बोिको कापमा 
वा गवुोमा क्लोिपाइरिफस ४% जी. (डसयवान) ५ ग्राम िाख्नहुोस।् गवािो कीिालाई पासोको प्रयोग गिेि पमन नष्ट गनय सषकन्छ, 
यसको लामग केिाको थामलाई ८-१० ईन्चको िुक्रा कािेि तीनविा िुक्रा-िुक्राको षवचमा स-सानो ढुङ्गा (कां षक्रि) िािेि 
पासो तयाि पाने ि ठाउँ-ठाउँमा िािेि प्रत्येक ददन यसको अवलोकन गिी पासोमा पिेको कीिा नष्ट गनुयहोस।् 

 ढुसीको कािण केिाको बोि ओइलाउने िोग लागेमा कपिअजक्सक्लोिाईड २-३ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोलेि १० ददनको 
फिकमा ३ पिक जिा मभजाउनहुोस।् व्याक्िेरियाको कािण ओइलाउने िोग लागेको भएमा कास-ु बी (कासगुामाईमसन) १ 
ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोलेि १५ ददनको फिकमा २-३ पिक जिा मभजाउनहुोस।् 

 केिाको बोि ओइलाउने (पानामा िोग) देजिएमा िोग लागेको बोि षवरुवा उिेलेि हिाउने, नयाँ षवरुवा सानयको लामग िोग 
नलागेको के्षत्रबाि ल्याउने तथा काबेन्डाजजम (बेमभषष्टन) १ मलिि पानीमा २ ग्राम घोली बोिको फेद मभजाउन ेतथा पातमा 
छकय नहुोस ्वा कपि अजक्सक्लोिाइड २ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोली बोि ि जिा मभज्नेगरि विाय सषकएि घाम लागेपमछ 
छकय नहुोस।् 

 यस समयमा आपँको पातमा जालो बनाउने (Mango leaf webber) कीिाको प्रकोप बढी 
हनुे भएकाले मनयमीत अनगुमन गनुयहोस।् जालो देजिएमा लठ्ठी वा ब्रसको सहायताले जालोमा 
िहेका षवमभि अवस्थाका कीिाहरु नष्ट गनुयहोस ्ि नीमजन्य षविादी वा मालामथयन  ) २५ % (
२ एम.एल .प्रमत मलिि पानीमा २ - ३ पिक १० - १५ ददनको फिकमा ममसाई छकय नहुोस।् 

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

 स्याउ षिषपसकेपमछ पमन बोिमा कत्ले कीिाको प्रकोप िषहिहने हुँदा यसको व्यवस्थापनको लामग िमनज तेल (सवो) १० देिी 
१५ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई कीिा लागेको स्थानमा मभज्नेगरि सात-सात ददनको अन्तिालमा तीनपिक छकय नहुोस।् 

 ड्रागन फलमा Bacterial को कािणले डाँठ कुषहएको छ भने धेिै मात्रामा मसांचाई नगने, 
िोगग्रस्त धेिै कुषहएका भागहरु काँिछाँि गिेि ब्याक्िेरिया नाशक मबिादी Streptomycin 
वा  Plantomycin मसफारिस मात्रामा काँिछािँ गरिसकेपमछ प्रयोग गनुयहोस।् 
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तिकािी बाली 
 मध्यपहाडमा बीउका लामग लगाइएको आलबुालीमा लाही कीिाको प्रकोप देजिएमा फ्लोमनकाममड ५०% डब्ल.ुजी., १ ग्राम 

३ मलिि पानीको दिले आलकुो सम्पूणय बोि मभज्नेगिी छकय नहुोस।्   
 मध्य पहाडको बािी जग्गामा भदौमा लगाइएको बीउ आललुाई िमगांग गनुयहोस।् िमगांग गदाय भाइिस लागेका, िोगी, बेजातका 

ि कमजोि ि ममसना षवरुवाहरु (दाना लामगसकेका भए उक्त दानाहरु समेत) उिेलेि हिाउनहुोस।् 
 आलबुालीमा भाईिस िोगको मनयममत अनगुमन गनुयहोस।् पात दोमब्रएका, िािेपािे देजिएका, पहेँमलएका ि स्वस्थ बोिभन्दा 

फिक देजिएका भाइिस सांक्रममत बोिहरु उिेलेि नष्ट गनुयहोस।् 
 आलबुालीको पछौिे डढुवा िोगको मनयममत अनगुमन गनुयहोस।् पछौिे डढुवाको सांक्रमण भएमा आलबुालीको पात, डाँठ तथा 

मनुामा जचत्रमा देिाएजस्ता लक्षणहरू देिा पदयछन।् डढुवा िोगको शरुूको अवस्थामा मेन्कोजेब ७५% डब्ल्य.ुपी. २ ग्राम 
प्रमत मलिि पानीमा ममसाइ बोिको सम्पणुय भाग मभज्नेगिी छकय नहुोस।् प्रकोप बढी भएमा एक्रोब्याि (डाइमेथोफय  ५०% 
डब्ल्य.ुपी.) वा सेजक्िन (फेनामेडोन १०% + मेन्कोजेब ५०% डब्ल्य.ुजी.) १.५ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा ममसाइ बोिको 
सम्पणुय भाग मभज्नेगिी छकय नहुोस।् 

 तिाई, मभत्री-मधेश तथा बेँशीमा लगाइएको ३०-३५ ददन भैसकेको आलबुालीमा २.९ के.जी. यरुिया प्रमत कठ्ठाका दिले 
िपडे्रस गनुयहोस।् 

 तिाई, मभत्री-मधेश तथा बेँशीमा मबयँाबाि बेनाय तयाि गिी आल ुउत्पादन गनयको लामग मसफारिस जात षि.पी.एस. १ (HPS 
II/67) ि षि.पी.एस. २ (HPS 7/67) को मबयँा ४ देजि ५ ग्राम प्रमत िोपनीका दिले नसयिीमा िोप्नहुोस।् ५ ग्राम षवयँाको  
लामग २५ देजि ३० वगयमीििको नसयिी ब्याड तयाि गने समयमा ५०० के.जी. कम्पोष्ट, ५०० ग्राम मड.ए.पी., ५०० ग्राम 
म्यिेुि अफ पोिास ि ३५० ग्राम यरुिया िाम्रोसँग मािोमा ममलाउनहुोस।् नसयिीमा २५ से.मी. को फिकमा लाईन बनाई 
उक्त लाईनमा प्रत्येक ४ से.मी. फिकमा २ विा मबयँा िसाली कम्पोष्ट मलले ढाकेि छापो िाख्नहुोस ्ि मसांचाइ गनुयहोस।् 
मबयँा उम्रन थालेपमछ छापो हिाउनहुोस ्ि १५ ददनपमछ एक ठाँउमा दबैु मबयँा उम्रकेो भए निाम्रो बेनाय हिाई एउिा मात्र 
बेनाय कायम िाख्नहुोस।् 

 तिाई, मभत्री-मधेश तथा बेँशीमा जशत भण्डािणबाि मनकाली िाम्रोसँग िुसाएका िमुल उपहाि, िमुल उज्वल, िमुल षवकास, 
िमुल लक्ष्मी, िमुल िातो २, आईषपवाई ८, कुषि मसन्दिुी, डेजजिे, कामडयनल, एम.एस. ४२.३ मध्ये उपलब्ध जातहरूको 
गणुस्तिीय बीउ आल ुिोप्नहुोस।् जग्गा तयािीको बेलामा ७५० के.जी. कम्पोष्ट, ७.३ के.जी. मडां.ए.पी., १.५ के.जी. यरुिया 
ि ३.३ के.जी. एम.ओ.पी. प्रमत कठ्ठाका दिले मािोमा ममलाउनहुोस।् 

 सकभि मझौला िालको (२५ देजि ५० ग्राम तौल भएको) मसांगो बीउ आल ुिोप्नहुोस।् ति बीउ आल ुठुलो भई नकािी 
नहनुे अवस्थामा मात्र िायन आल ुउत्पादनको लामग उपलब्ध िुसा (आिँा) को सांख्या हेिी कम्तीमा दईु विा िुसा िहने गिी 
कािेि िोप्नहुोस।् िोप्ने बेलामा कािेि सोझै िोप्दा कािेको ठाँउबाि िोग कीिाको सांक्रमणका साथै मािोमा अत्यामधक जचस्यान  

जचत्र: आलकुो पात तथा मनुामा पछौिे डढुवाको लक्षण 
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भएमा कुषहन ेसांभावना भएकोले िोप्नभुन्दा २/३ ददन अगामड काट्नहुोस।् काषिसकेपमछ बेमभषष्टन २ ग्राम प्रमतमलििको झोलमा 
५ ममनेि डुबाइएि उपचाि गिी घाम नपने ि िाम्रिी वायसुांचाि हनुे उज्यालो कोठामा षफां जाएि िाख्नहुोस।् 

 आल ुिोप्नका लामग डयाङ बनाउने काययमा बढी ज्यामी ि समय लाग्न ेहुँदा पावि 
षिलि जमडत बेड फमयि प्रयोग गनुयहोस।् यसको प्रयोगले १ घन्िामा १.५ िोपनीमा 
सजजलै ड्याङ बनाउन सषकन्छ।  

 लसनु उत्पादनको लागी लसनुको बीउ (पोिी) िोप्नहुोस।् 
 िेड षक्रयोल जातको प्याजको बीउ नसयिीमा िािी छापो लगाउनहुोस।् साथै बीउ 

िाम्रोसँग उमानयको लामग िोप्नअुजघ १२ घन्िा जमत पानीमा बीउ मभजाउनहुोस।् 
 प्याजको सेि उत्पादनको लामग नामसक ५३ वा नामसक िेड जातका बीउ ४ 

अांगलुको फिकमा १ इन्च जमत गषहिो लाइन कोिी ४५-५० ग्राम प्रमत ममििमा 
बाक्लो गिी छनुयहोस ्ि फुक्का मािो वा नरिवलको जिाले बनाईएको मधमुास (कोको षपि) ले हल्का छोप्नहुोस।्  

 मध्यपहाडी जजल्लाहरुमा पछौिे जात साथै बेँशी ि तिाईका के्षत्रमा िमुल ज्याप ुकाउलीको बीउ लगाउने समय भएकोले 
नसयिी िाख्दा १ षविा (१५-२० से.मी.) अग्लो व्याड बनाई ४ अगँलुको फिकमा लाइन कोिेि पातलो गरि बीउ िाजि हल्का 
मािोले पिेुपमछ छापो िाख्नहुोस।् बेनायलाई जोगाउन प्लाषष्टकको छापो प्रयोग गनुयहोस।् 

 बोिोन (सकु्ष्म िाद्यतत्व) को कमीले काउली बालीमा देजिने िैिो धब्बाको उपचािको 
लामग बोिेक्स १ के.जी. प्रमत िोपनीको दिले जग्गा तयािी गदाय प्रयोग गनुयहोस।् 

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

 काउली समूहको तिकािी बालीहरुमा बन्दाको पतुलीले पातको तल्लो भागमा समूहमा पहेलो िांगको फुल पादयछ ि सरुुको 
अबस्थामा लाभ्राहरुले एकै स्थानमा िहेि नोक्सानी पयुायउछ, यस्ता फुल ि लाभ्राहरुलाई जम्मा पारि नष्ट गनुयहोस।् कीिाको 
प्रकोप बढी भएमा जस्पनोस्याड ४५% एस.सी., १ एम.एल. तीन मलिि पानीका दिले साँझपि छकय नहुोस।् 

काउली समूहका बालीमा लाग्न ेगाठेँ िोग व्यवस्थापनका षवमधहरु: 
 औजािबाि पमन सने भएकोले िोगग्रस्त जग्गामा प्रयोग भएको औजािलाइ सफा गनुयहोस।्  
 १८ वियसम्म पमन बाँजचिहने हनुाले ५-७ वियसम्म घमु्ती बाली लगाउनहुोस।् 
 िोगमकु्त बेनाय लगाउनहुोस।् 
 सोलािाइजेसन गिेपमछ मात्र बीउ लगाउनहुोस।्  
 कृषि चनुको प्रयोग गनुयहोस।्  
 िेतबािीमा पानीको मनकासको िाम्रो ब्यवस्था गनुयहोस।्  
 िोगी बोिको जिाहरुलाई लगेि जलाउनहुोस।्  
 बेनाय सानुय अगाडी बेनायहरुलाई बेन्लेि ५ ग्राम प्रमत मलििको घोलमा २५-३० ममनेि डबुाएि मात्र 
सानुयहोस।्  

 नेमबजजन नामको षविादी १० के.जी. प्रमत िोपनीको दिले जग्गा तयाि गने बेलामा प्रयोग गनुयहोस।् 
 फ्लआुजजनाम (Fluazinam) षविादीको धलुो २-३ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोली बोि वरिपरि डे्रजन्चङ गनुयहोस।्  

 
 

जचत्र: झाि उिेल्न ेऔजाि 

जचत्र: बडे फमयि 
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 तापक्रम कम हुदैँ जादाँ लाही कीिाको प्रकोप बढ्दै जान ेहनुाले यसको व्यवस्थापनका लामग एक भाग गाईको गहुँत ४ भाग 

पानीमा ममसाएि िातभरि िािी लाही लागेको ठाँउमा मभज्नेगरि भोलीपल्ि छकय नहुोस ्वा ििानीको धूलो लाही कीिा लागेको 
ठाँउमा मबहानीपि छकय नहुोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा फ्लोमनकाममड ५० डब्ल.ुजी., १ ग्राम ३ मलिि पानीको दिले प्रयोग 
गनुयहोस।् 

 भण्िाको डाँठ तथा फलको गबािो व्यवस्थापनको लागी गवािोको कािण ओईलएको मनु्िा, पात तथा फल षिपी किीव १ 
फुि गषहिो िाडलमा पनेु वा जलाउने गनुयहोस।्  

 गोलभेडाको अगौिे डढुवा िोग ब्यबस्थापनको लामग मेन्कोजेवयकु्त षविादी २ ग्राम प्रमतमलिि पानीको दिले ८-१० ददनको 
फिकमा २-३ पिकसम्म सम्पूणय पातहरु मभज्नेगरि छकय नहुोस।् 

 गोलभेँडामा पात ििे कीिा (Tuta absoluta) को लामग मनयममत अनगुमन गिी व्यवस्थापनका उजचत षवमधहरु 
अपनाउनहुोस।्          

 गोलभेँडा तथा लहिे बालीमा भाइिस िोगको लक्षण देजिएमा िोगग्रस्त सबै बोिहरु उिेल्नहुोस ्ि यो प्रषक्रया एक हप्तापमछ 
पनु: दोहोयायउनहुोस।् झािपातको उजचत व्यवस्थापन गनुयहोस।् बोि 
छुनअुजघ साबनु पानीको झोलले हात धनुकुा साथै िेतीमा प्रयोग गरिन े
औजािहरु िाम्रोसँग धनुहुोस।् िोगग्रस्त बोि छोएपमछ हात नधोई अन्य 
मनिोगी बोिहरु नछुनहुोस।् भाईिस िोग साने कीिाहरु जस्तै- लाही 
तथा सेतो जझगँाको व्यवस्थापनका लामग नीमजन्य षविादी ५ एम.एल. 
प्रमत मलिि पानीको दिले अथवा किन्ज आयल २ एम.एल. प्रमत 
मलिि पानीको दिले ममसाई छकय नहुोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा एमसिाममषप्रड २०% एस.षप., ०.५ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा 
घोलेि पातको पछामडको भाग मभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।् 

अन्य 
 मौिी घािको मनयममत मनरिक्षण गिी आधाि चाकाहरु साथै सपुि (तल्ला) थप्न ेव्यवस्था गनुयहोस।् साथै घािको सांख्या बढाउन ु

छ भने िानकुो उपयकु्त व्यवस्था गिी मौिी गोला षवभाजन गनुयहोस।्  

कषफ बाली 
 नयाँ िोषपएका कफी षवरुवालाई जचसोबाि बचाउन छापो तथा छहािीको प्रवन्ध 

ममलाउनहुोस।्  
 पोली ब्यागमा िोषपएका बेनायको पातमा डढुवा (leaf blight), िैिो थोप्ले िोग 

देजिन सक्ने हुँदा ०.५% बोर्ड़ो ममश्रण बनाई सबै पात मभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।् 

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

 
 
 

जचत्र: कफीको बनेायमा देजिएको पातको डढुवा 
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पशपुालन 
गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा 

 बाषहिी तापक्रम घट्ने क्रममा िहेकोले गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, बांगिु, ििायो आददमा रुघािोकी लाग्ने, ज्विो आउन,े 
श्वासप्रश्वास सम्वजन्ध अन्य िोग लाग्ने हुँदा पशवुस्तकुो िोि-गोठ न्यानो िाख्नहुोस।् भियि जन्मेका ि साना बाच्छा-वाच्छी/पाठा-
पाठीमा मनमोमनया ि छेने समस्याका साथै कजक्समडयोमससको समस्या देजिने हुदँा षवशेि ध्यान ददनहुोस।्  

 धान कािेपमछको ओमसलो िेतमा, शांिे कीिाको प्रकोप भएको ठाँउमा ि पानी जमेको वा मसमसाि के्षत्रमा पशवुस्तहुरु चिाउँदा 
नाम्ले/मािे िोग लाग्न सक्न ेभएकोले यी ठाँउहरुमा पशवुस्त ुचिाउन नलैजानहुोस।् 

 बाख्राको मोओलाको लागी ५% पोभीडन आयोमडन वा १% कपि सल्फेि वा २% बोरिक एमसडको 
झोल वा १% पोिासको घोलले मिु विपिको घाउ सफा गनुयहोस।् मोओलाको भाइिस घाउ, 
चोिपिक लागेको वा कािेको ठाउँबाि मामनसमा सनय गई त्यस्तै प्रकािको घाउ िषििा आउन 
सक्ने हनुाले त्यस्तो िोगी बाख्रालाई घाउ चोिपिक नलागेको मान्छे वा पन्जा लगाएि स्याहाि 
ससुाि गनुयहोस।्  

 
कुििुा, हासँ, बांगिु 

 आगामी साता न्यूनतम तापक्रम घिेसँगै िातीको समयमा जचसो बढ्दै जाने हुदँा, कुििुाको िोिको एक तफय को पाल बन्द गने 
व्यवस्था ममलाउन शरुु गनुयहोस।् पिुानै पाल प्रयोग गने योजना भए त्यसलाई िाम्रोसँग पानीले पिाली, षकिनाशक, जजवाणनुाशक 
ि मबिाणनुाशक िसायनहरु स्प्र ेगिी घाममा सकुाएि मात्र प्रयोग गनुयहोस।् जचसो बढेसगैँ कुििुाका चल्लाहरु ब्रमुडङ गनय कदठन 
हनुे हुँदा स-साना घिेल ुकुििुा फामयहरुमा यथाजशघ्र नयाँ चल्ला हाल्नहुोस।् मनकि भषवष्यमा नै नयाँ चल्ला हाल्ने योजना 
छैन भने फागनु मषहना भन्दा अजघ चल्ला ब्रमुडङ गने योजना नबनाउनहुोस।् ति ब्रमुडङ कदठनाई नभएका ठूला व्यवसाषयक 
फामयहरुमा भने जनुसकैु समयमा पमन नयाँ चल्ला हाल्न सषकन्छ। 

 हाल मबमभि स्थानमा लेयसय तथा ब्रोईलि कुििुा तथा िकीहरुमा ईन्फेक्सस ्कोिाईजा ि यो 
जस्तै लक्षण (नाकबाि सेतो, बाक्लो मसांगान फाल्ने, अनहुाि विपि सजुिने, आिँाको तल्लो भाग 
सजुिने ि पहेँलो जचज जम्मा हनुे, आिँा बन्द हनुे) देिापिेको छ। यसको िोकथामको लामग 
फामयमा जैषवक सिुक्षाका उपायहरु कडारुपमा अपनाउनहुोस।् िोग देिा परिहालेमा दक्ष 
प्राषवमधकको सल्लाहमा अजक्सिेट्रासाइजक्लन, इरिथ्रोमाइमसन वा फ्लोिोजक्वनोलोन्स समूहका 
एजन्िबायोषिक औिमधहरु प्रयोग गनुयहोस।् 

 जचसो बढेसँगै कुििुाका िोिहरुमा जैषवक सिुक्षाका उपायहरु कडाईका साथ लागू गनय 
षकसानहरुले हेलचेक्रयाई गने हुँदा, गम्बिो, िानीिेत जस्ता षविाणजुन्य िोगहरुको प्रकोप देजिन सक्छ। तसथय जैषवक सिुक्षामा 
कुनै पमन कमम हनु नददनहुोस।् िोगहरु लाग्न नददन पश ुजचषकत्सकको सल्लाहमा मनयममत िोपहरुको प्रयोग गनुयहोस।् सम्भव 
भएसम्म तीन हप्ता सम्मका सबै िोपहरु पानीबाि नभई नाक वा आिँाबाि ददनहुोस।् 

मत्स्यपालन 
 पांगास जातको माछाले जचसो मौसम सहन नसक्ने हुदँा मबक्रीयोग्य साईजको माछालाई अलग्गै छुट्टाई अन्य माछालाई करिब 

२-२.५ ममिि गषहिो पोििीमा स्िषकां ग गनयका लामग आवश्यक तयािी गनुयहोस।् 
 जचसो बढेसांगै ट्राउिको दानामा ओमसलोपना बढी भै ढुसीको सांक्रमण हनु्छ। यस्तो दाना िवुाउँदा ट्राउि माछामा कलेजो 

सजुिने िोग हनु सक्दछ। ढुसीको सांक्रमण हनु नददन दानालाई ओभानो तथा चािैमति हावा िेल्ने कोठामा भण्डािण गनुयहोस।् 

जचत्र: बाख्राको मोओला 

चित्र: टर्कीहरुमा ईन्फेक्सस ्र्कोराईजार्को प्रर्कोप 
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कलेजो सजुिन ेिोगको असिलाई न्यूमनकिण गनय मभिाममन - ई (α-Ocopherol) २० -३० एम.जी. प्रमत के.जी. माछाको 
वजनको अनपुातमा १५ ददनको अन्तिालमा दानामा ममसाई ददनहुोस।् 

 इ.य.ुएस. (Epizootic Ulcerative Syndrome) सांक्रममत माछाको शिीिमा स-साना िाता धब्बाहरु देजिन्छ ि अत्यामधक 
सांक्रमण भएको माछाको शिीिमा गषहिो घाउ हनु्छ। यस्तो लक्षण देजिएमा सांक्रममत पोििीमा मसफालेजक्सन (Cephalexin)  

 ८० एम.जी. प्रमत के.जी. माछालाई १५ ददनसम्म दानामा ममसाई िवुाउनहुोस ्साथै कोसोमलन षि.एच. (Kohrsolin TH) ले 
दईु साताको अन्तिालमा ९०० एम.एल. प्रमत हेक्िि जलाशयका दिले कजम्तमा एक ममिि पानी गषहिाई कायम गरि पोििीको 
उपचाि गनुयहोस।्  

 माछामा लाग्न ेआग्युयलस (माछाको जमु्रा) को उपचािको लामग आईभिमेक्िीन १ एम.एल. प्रमत २० के.जी. माछाको दिले 
दानामा िािेि लागताि ५ ददनसम्म िवुाउनकुा साथै माछाको घनत्व (stocking density) कम गने, पोििी मभत्र ठाउँ-
ठाँउमा बाँस गाड्ने ि उक्त बाँसलाई ३ ददनको अन्तिमा जझकेि सकुाउन ेि पोििीको मभत्री मडलमा उम्रकेा झािपात सफा 
िाख्नहुोस।् 

 आगामी साता वातावािणीय तापक्रम बदलाबबाि माछालाई हनुसक्न ेतनाव (Stress) कम गनय प्रमत हेक्िि जलाशयमा मबहान 
४-६ बजेसम्म ०.७५ के.मभ.ए. क्षमताको वाययुन्त्र (Aerator) को प्रयोग गनुयहोस ्साथै दैमनक ददने दानामा ददन मबिाई 
मभिामीन सी ०.५ ग्राम प्रमत के.जी. दिले थप गरि ददनहुोस।् 

घासेँबाली 
 तिाई तथा मध्य पहाडमा जै घाँस लगाउने समय भएकोले केन्ि, क्यानामडन, मदापनुी, कािमभलो, स्वान, करिश्मा, नेत्र, 

कामधेन,ु वनु्डेल, अमिुी, अमतृधािा आदद जातका जै घाँस १०० के.जी. प्रमत हेक्ििका दिले ि उच्च पहाडमा ओमोही, केन्ि, 
गणेश ि पावयती जातको जै घाँस १००-१२० के.जी. प्रमत हेक्ििका दिले छनुयहोस।् 

 तिाई तथा मध्य पहाडमा बमसयम घाँस लगाउन ेसमय भएकोले मसाकावी, बिदान षव.एल.२२, य.ुषप.षव.१०३, ि गोल्ड ग्रीन 
जातका बमसयम घासँ २०-२५ के.जी. प्रमत हेक्ििको दिले छनुयहोस।्  

 तिाई तथा मध्य पहाडमा भेच घाँसका जातहरु- नोमाही, िमसना ि मोिावा ३५-४० के.जी. प्रमत हेक्ििको दिले छनुयहोस।् 
 

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 नषवन गोपाल प्रधान वागवानी िाषिय वागवानी अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि navin.pradhan@gmail.com ९८५११००८२० 
३ मबभतूी पोििेल कृषि-मौसम जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग, बबिमहल, काठमाडौ bibhel@gmail.com ९८४३९३१२८४ 
४ िाजेन्र कुमाि भट्टिाई बाली मबज्ञान िाषिय बाली षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि rkbhattarai@gmail.com ९८४३४७२२७० 
५ चेतना मानन्धि बाली िोग िाषिय बाली िोग मबज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि chetana.manandhar@gmail.com ९८४१६२४१८१ 
६ डा. प्रददप साह बाली मबज्ञान िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि pradeep75shah@gmail.com ९८४५०५१८९७ 
७ सदुीप कुमाि उपाध्याय  कीि मबज्ञान िाषिय कीि षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि sudeeppdl@gmail.com ९८४२४३७१५३ 
८ डा. अममत प्रसाद मतममजल्सना 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 नमबन िावल मािो षवज्ञान िाषिय मािो षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि nabin_rawal@yahoo.com ९८५७०६५०२१ 
११ प्रमे मतमलमसना मत्स्य षवज्ञान िाषिय मत्स्य अनसुन्धान केन्र, गोदाविी p.timalsina01@gmail.com ९८६९५७९१६७ 
१२ ऋषििाम अमधकािी कृषि सञ्चाि िाषिय कृषि प्रषवमध सूचना केन्र, िमुलिाि adhikari_rishi@yahoo.com ९८४१९७९२८९ 
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 मजुक्त नाथ झा कृषि इजन्जमनयरिङ्ग िाषिय कृषि ईजन्जमनयरिङ्ग अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि muktinath2043@gmail.com ९८६३३८२२५४ 
१६ िामेश्वि रिमाल कृषि-मौसम िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि rameshwarrimal@gmail.com ९८५१०४४१३० 
१७ मबन ुमहजयन मौसम पूवायनमुान मौसम पूवायनमुान महाशािा, गौचि, मत्र. अ. मब. mfddhm@gmail.com ०१-४११३१९१ 

mailto:chapagaintika@gmail.com
mailto:biru.deep25@gmail.com
mailto:mfddhm@gmail.com
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अनसूुची -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 

 आांजशक 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 (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 (िोषकँदै हनु े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 (केही 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 भिाले कुनै स्थानमा विाय हनु सक्ने सांभावना (%) जनाउँदछ भने क्षेत्र भिाले 
तोषकएको स्थानको विाय हनु सक्ने सांभाषवत भ-ूभाग (%) जनाउँदछ। उदाहिणका लागी 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 उििाधय) 3 PM to 6 PM 

 Evening (साँझ) 6 PM to 9 PM 

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

 श्रोत: मौसम पूवायनमुान महाशािा, जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग 
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अनसूुची-२: मकै बालीको लामग आवश्यक यरुियाको मात्रा ि समय (यरुिया: षकलोग्राम प्रमत कट्ठा) 

 

 िलुा सेजचत बणयशांकि 
अवस्था  जग्गाको 

अजन्तम 
तयािीको 
बेला 

२५-३० 
ददनपमछ 
(घुडँाघुडँा 
आउने 
समयमा) 

५५-६० 
ददनपमछ 
(धानचौि 
आउने 
बेलामा) 

जग्गाको 
अजन्तम 
तयािीको 
बेला 

२५-३० 
ददनपमछ 
(घुडँाघुडँा 
आउने 
समयमा) 

५५-६० 
ददनपमछ 
(धानचौि 
आउने 
बेलामा) 

पूवी तिाई  
(झापा, मोिङ ि सनुसिी) 

१.७ २.५ २.५ ३.४ ४.० ४.० 

मध्य तिाई  
(पसाय देजि सप्तिी सम्म)  

१.४ २.८ २.८ २.६ ३.३ ३.३ 

पजिम तिाई  
(रुपन्देही, कषपलवस्त ु ि 
पिासी) 

१.४ २.८ २.८ ३.४ ४.० ४.० 

सदूुिपजिम तिाई  
(बाँके देजि कन्चनपिु 
सम्म)  

१.४ २.८ २.८    

मभत्री तिाई  
(दाङ, सिेुत, जचतवन, 
मकवानपिु, नवलपिु) 

१.७ २.५ २.५ ३.४ ४.० ४.० 

पहाडी भागमा  
(प्रमत िोपनी) 

२.९ ३.८ ३.८ ४.० ४.९ ४.९ 

 

 

िासायमनक मलको प्रयोग गदाय फस्फोिस, पोिास, जजांक सल्फेि ि बोिेक्सको पिैु मात्रा तथा नाइट्रोजनको एक मतहाई मात्रा 
जममनको अजन्तम तयािीको समयमा, एक मतहाई बाली लगाएको २५-३० ददनपमछ (घुडँा-घुडँा आउने समयमा) ि बाँकी 
एक मतहाई ५५-६० ददनपमछ (धानचौि आउने बेलामा) प्रयोग गनुयहोस।्   
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अनसूुची-३: गहुँबालीको लामग आवश्यक मलिाद मात्रा 

 

 आवश्यक िासायमनक मल 
अवस्था डी ए पी  

(षकलोग्राम 
प्रमत कट्ठा) 

यरुिया 
(षकलोग्राम 
प्रमत कट्ठा) 

म्यिेुि अफ पोिास 
(षकलोग्राम प्रमत 

कट्ठा) 

बोिेक्स  
(ग्राम प्रमत 
कट्ठा) 

पूबी तिाई  
(झापा,मोिङ ि सनुसिी) 

३.६  ८.७  २.८ ४५५    

मध्य तिाई  
(पसाय देजि सप्तिी सम्म) 

३.६ ८.०  २.८   ४५५ 

पजिम तिाई  
(रुपन्देही, कषपलवस्त ुि नवलपिासी) 

३.६  ८.७  २.८ ४५५ 

सदूुिपजिम तिाई  
(बाँके देजि कन्चनपिु सम्म) 

३.६     ७.६   २.८  ४५५ 

मभमत्र तिाई  
(दाङ, सिेुत, जचतवन, मकवानपिु, नवलपिु) 

३.६  ७.३  २.८  ४५५ 

पहाडी भागमा (प्रमत िोपनी) ५.५  ८.८   ४.२   ६८२    
 

 २०० षकलोग्राम प्रमत कट्ठा वा ३०० षकलोग्राम प्रमत िोपनी कदिले प्राांगारिक मल प्रयोग गने। 
 िासायमनक मलको प्रयोग गदाय फस्फोिस, पोिास ि बोिेक्सको पिैु मात्रा तथा नाइट्रोजनको एक मतहाई मात्रा जममनको अजन्तम 

तयािीको समयमा, एक मतहाई बाली लगाएको २५-३० ददनपमछ (गाँज आउने समयमा) ि बाँकी एक मतहाई बाली पोिाउन े
बेला भन्दा अगाडी (५०-५५ ददन पमछ) प्रयोग गनुयहोस।्    
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अनसूुची-४: जजिो षिलेज प्रषवमधबाि गहुँ िेती 

िेतको धान कािेि उठाई सकेपमछ िनजोत नगरि जजिो षिल मसड मड्रल मेमसनको सहायताले गहुँ छने प्रषवमधलाई शनु्य 
जोताई प्रषवमध (Zero Tillage Technology) भमनन्छ। 
जजिो षिल मसड मड्रल मेमसनबाि गहुँ छदाय िेतमा प्रशस्त जचस्यान 
हनुपुदयछ, यदद जचस्यान छैन वा कम छ भन ेहल्का मसचँाई गरि 
िेतमा उपयकु्त जचस्यान ल्याउन सषकन्छ। टे्रक्िि चलाउदा 
नजचजप्लने भए वा टे्रक्ििको चक्का नधमसने भएमा बढी जचस्यान 
भएको िेतमा पमन गहु ँलगाउन सषकन्छ। जमीन सम्म पिेको 
हनुपुदयछ। िेतमा बढी झािपात भएमा बीउ छनुयभन्दा कजम्तमा 
३ हप्ता अगावै ग्लाईफोसेि 41% SL षविादी ५ एम.एल. प्रमत 
मलिि पानीका दिले २० मलिि घोल प्रमत कट्ठाको दिले 
छनुयहोस।्   

 

सामान्यतया कामतयक १५ गते देजि मांमसि १५ गतेसम्म गहुँ 
छदाय िाम्रो उत्पादन मलन सषकन्छ। सामान्यतया तिाई क्षेत्रका 
लामग मसफारिस गरिएका गहुँका कुनै पमन जात लगाउन 
सषकन्छ, ति गौतम, भकुृिी, एन. एल. 971, आददत्य, मतलोिमा, षवजय जातले िाम्रो उत्पादन ददएको पाईन्छ। िाम्रो 
उमािशजक्त भएको बीउ ४ के.जी. प्रमत कट्ठाका दिले छिे पगु्छ। मािोमा जचस्यान बढी भएमा करिब १ इन्च गषहिाईमा 
छनुयपदयछ। कम जचस्यान भएमा २-३ इन्च सम्म गषहिाईमा छनय सषकन्छ। सामान्यतया ३.६ के.जी. डी.ए.पी., २.२ के.जी. 
यरुिया ि २.८ के.जी. म्यिेुि अफ पोिास प्रमत कठ्ठाका दिले मािोमा ममलाउनहुोस।् 
 
शनु्य जोताई प्रषवमध (Zero Tillage Technology) बाि हनु ेफाईदा: 

 प्राकृमतक श्रोत सांसाधन तथा स्रोतहरुको सांिक्षण हनु्छ। 
 बढी जचसो भएका कािणले षहउँदमा बाँझो िहने िेतमा गहुँ लगाउन सषकन्छ। 
 पिम्पिागत तरिका भन्दा १५-२५% बढी उत्पादन हनु्छ। 
 बीउ ि मल लहिैमा िसाल्न सषकन ेि मसचँाईको लामग कम पानी लाग्छ। 
 जचसो जग्गामा जोतेि गहुँ लगाउदा षढलो हनुे ि िचय बढी लाग्ने हनु्छ ति जजिो षिलेज प्रषवमध बाि यस्ता जग्गामा 

गहुँ लगाउँदा समयमै ि कम िचयमा गहुँ लगाउन सषकन्छ। 
 ३-४ मलिि मडजलमा प्रमत घण्िा १०-१२ कट्ठामा गहुँ छनय सषकन्छ। 
 धानको ठुिोले असि नपाने तथा बीउ ि मल एकनासको गषहिाईमा िसाल्न सषकन ेभएकोले जममयनसेन िाम्रो हनु्छ। 
 यो प्रषवमध बाि गहुँ लगाउदा मलजलको समजुचत उपयोग भई उत्पादन क्षमता बढ्न जान्छ। 
 िनजोत गने पैसाको बचत हनुे हनुाले िदु नाफा बढी हनु्छ। 
 मािोको गणु नमबमग्रने ि लगाएको बालीमा झािपातको समस्या कम हनु्छ।  

 


