
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 अधधकाांश भ-ूभागहरुमा सिदि भन्दा ब ी बिाय मापन भोको  स सदुिुपश्चिम प्रदेशको अ ाम श्चजल्लामा िहेको मांगलसेन केन्रमा सबैभन्दा ब ी ९६.८ 
धम. धम. विाय मापन भोको  स देशको उच्च पहाडी भ-ूभागहरु बाहेकका अन्य धेिैजसो भ-ूभागहरुमा साप्ताषहक औसत अधधकतम तापक्रम १५.0 धड.से. भन्दा ब ी ि 
उच्च पहाडी भ-ूभागका धेिैजसो स्थानहरुमा साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रम शनु्य धड.से. भन्दा कम मापन गरिोको  स 

 साताको शरुुवातमा प्रदेश नां. १, बागमती ि गण्डकी प्रदेशमा आांश्चशक देश्चि सामान्य ि बाकँी प्रदेशमा आशँ्चशक बदली िहने स साताको मध्य ि अन््यधति सदुिुपश्चिम 
प्रदेश, कणायली प्रदेश लगाोत बाकँी प्रदेशका पहाडी भ-ूभागमा आशँ्चशक देश्चि सामान्य बदली िहने तथा अन्य भ-ूभागमा आशँ्चशक बदली िहन ेस 

 साताको शरुुवातमा प्रदेश नां. १, बागमती ि गण्डकी प्रदेशका उच्च-पहाडी तथा षहमाली भ-ूभागमा थोिै स्थानहरु हल्का ि साताको मध्यमा पश्चिमी उच्च-पहाडी तथा 
षहमाली भ-ूभागमा ोक-दईु ि साताको अन्तधति देशको उच्च-पहाडी तथा षहमाली भ-ूभागको केषह स्थानहरुमा हल्का देश्चि मध्य षहमपातको सम्भावना िहेको   स 

 साताको शरुुवातमा प्रदेश नां. १, बागमती ि गण्डकी प्रदेशको ोक-दईु स्थानहरु हल्का विाय, साताको मध्यधति सदुिुपश्चिम प्रदेश ि कणायली प्रदेशका पहाडी भ-ूभागमा 
ोक-दईु स्थानहरु हल्का विाय तथा साताको अन््यधति देशको पहाडी भ-ूभागको थोिै स्थानहरु हल्का बिायको सम्भावना िहेको   स 

 साताको मध्य ि अन्यधति देशका तिाई भ-ूभागमा हसु्स/ुकुषहिो लाग्न ेसम्भावना िहेको  स 
 देशका अधधकाांश भ-ूभागहरूमा न्यूनतम तापक्रममा उल्लेिनीय परिवतयन नहनु ेि अधधकतम तापक्रम हल्का बढ्न ेसम्भावना िहेको  स 

कृषि सािाांश
 तिाई, धभत्री मधेश ि बेँसी (७०० धमििसम्म) मा चैते धान िेतीका लाधग धसफारिस गरिोका हर्दयनाथ-१, चैते-२, चैते-४, चैते-५ ि चैते-६ धानका जातहरु मध्ये उपलब्ध 

जातको बीउ १.५ के.जी. प्रधत कठ्ठा वा २.२५ के.जी. प्रधत िोपनीका दिले ्यवस्था गरि ब्याड िा्न  शरुु गनुयहोसस् 
 वसन्ते मकैका लाधग उपयकु्त जातहरु अरुण-३, अरुण-४, अरुण-६, िामपिु हाईधिड-८ ि िामपिु हाईधिड-१० मध्ये भिपदो श्रोतबाि उपलब्ध जातहरुको बीउ ्यवस्था 

गनुयहोसस्  
 श्चचस्यानको अवस्था हेरि गहुँबालीमा २.९ के.जी. यरुिया प्रधत कठ्ठा वा ४.४ के.जी. यरुिया प्रधत िोपनीका दिले दोश्रो िपडे्रस गनुयहोसस्  
 षवधभन्न स्थानहरुमा गहुँमा लाग्न ेधसन्दिेु िोग देिा पनय थालेको हुँदा आफ्नो िेतबािीमा धनयधमत अवलोकन गिी िोग देश्चिोमा नश्चजकको कृषि षवज्ञहरुलाई जानकािी गिाई 

्यवस्थापनको लागी सल्लाह धलनहुोसस्  
 फागनु मषहनामा लगाइन ेउिबुालीमा जग्गा तयािीको बेलामा ३४० के.जी. कम्पोस्ि वा गोबिमल ३.७४ के.जी. यरुिया, ४.३५ के.जी. डी. ो. पी., २.२२ के.जी म्यिेुि 

अफ पोिास प्रधत कट्ठा वा ५०० के.जी. कम्पोस्ि वा गोबिमल, ५.६ के.जी. यरुिया, ६.५२ के.जी. डी. ो. पी., ३.३३ के.जी म्यिेुि अफ पोिास प्रधत िोपनीका दिले 
मािोमा िाम्रिी धमलाउनहुोसस् 

 षकषवफल, स्याउ, नासपाती जस्ता फलफूलमा २ वियभन्दा पिुाना हाँगाहरुमा फल नलाग्न ेहनुाले यी फलफूललाई माघ मषहनाधभत्र काँि ािँ गनुयहोसस् कािँ ाँि गिेको भागमा 
१०% बोडोपेष्ट लगाउनहुोसस् 

 केिामा लाग्न ेपात ड ुवा िोग ब्यवस्थापनको लाधग िोगी पातहरु सांकलन गरि िाल्डोमा पिुी र्दनहुोस ्साथै २ ग्राम मेन्कोजेब यकु्त षविादी प्रधत धलिि पानीमा धमसाई सम्पूणय 
पात धभज्न ेगिी  कय नहुोसस् 

 उच्चपहाडमा फागनुमा लगाइन ेआल ुिेतीका लाधग कुषिज्योती, िमुल सेतो १, िमुल उज्वल, िमुल षवकास, डेश्चजिे, काधडयनल जातको धबउ भण्डािणबाि श्चिकी िुसाउन 
र्दनहुोसस्  

 नेपालका केही स्थानहरुमा िलु्लारुपमा पाधलोका स्थानीय कुििुाहरु ि ्यवसाषयकरुपमा पाधलोका िोईलि ि लेयसय कुििुाहरुमा पधन हाईली प्याथोजेधनक ोधभयन इन्फ्लोुन्जा 
(HPAI) पषुष्ट भोको अवस्थामा आ-आफ्ना स्थानहरुमा पाधलोका पांक्षीहरुमा सो िोग लाग्न नर्दन आफूले पालेका पांक्षीहरु आकश्चस्मकरुपमा मनय थालेमा वा श्वास-प्रश्वास 
सम्बश्चन्ध िोग देिापिेमा नश्चजकैको पश ुश्चचषक्सकसँगको पिामशयमा तरुुन्तै प्रयोगशाला परिक्षणका लाधग पठाउनहुोसस् 

 माउमा ा स्िक गिेको पोििीबाि परिपक्व भोका माउ  ानी पोििीमा किीव १-१.५ धमिि गषहिाई सम्म पानी भिेि भाले ि पोथी २:१ को अनपुातमा मा ाको सेि िािी 
पोििीको चािैधति काकावन िा्न हुोसस्  

 काकाबनमा िाँधसोको अण्डाबाि कोिधलोको ह्याचधलङ्गको २४ घण्िापध  िाद्य थैली सकु्ने हुँदा उक्त ह्याचधलङ्गलाई सरुुवाती आहािाको रुपमा उमालेको अण्डाको पहेंलो भाग 
िवुाउनहुोसस् 

 कृषि ि पश ुसम्वन्धी श्चजज्ञासाको लाधग पैसा नलाग्न ेनाकय को फोन नम्बि-११३५ मा हिेक सोमबाि र्दँउसो २ देश्चि ४ बजेसम्म फोन गनुयहोसस् 
 कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन नेपाल िेधलधभजनको NTV NEWS Channel बाि प्र्येक शधनबाि बलेकुा ८ बजेको समाचाि पध  प्रसािण हनुे गदय स यसको पनु: प्रसािण 

आईतबाि धबहान ७ बजेको समाचािपध  पधन हेनय सषकन् स  

विय-७, अांक-४४   अवधध: २८ माघ – ५ फागनु, २०७८    २८ माघ, २०७८ 
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गत हप्ता (२१-२७ माघ, २०७८) को मौसमी सािाांश 

साप्ताषहक विायाः ९८ विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिोको साप्ताषहक 
कुल विायको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता देशको अधधकाांश भ-ू
भागहरुमा बिाय मापन भोको  सबिाय मापन भोका केन्रहरु मध्ये  
अधधकाांश केन्रहरुमा सिदि भन्दा ब ी बिाय मापन भोको  स 
प्रदेश नां. १ को अधधकाांश ि गण्डकी प्रदेशको केषह भ-ूभागहरु 
बाहेकका अन्य भ-ूभागहरुमा २५ धम.धम भन्दा ब ी बिाय मापन 
भोको  स बिाय मापन भोका केन्रहरु मध्ये सबैभन्दा ब ी 
सदुिुपश्चिम प्रदेशको अ ाम श्चजल्लामा िहेको मांगलसेन केन्रमा 
९६.८ धम.धम. विाय मापन भोको  स 

नक्साको पषृ्ठभधूममा देिाईोको िांगले साप्ताषहक कुल विाय जनाउँ स 
धत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन गरिोको विायलाई 
साप्ताषहक सिदि विायसँगको तलुना्मक तथ्याांकमा देिाउँ स 

साप्ताषहक अधधकतम तापक्रमाः १०७ विा मौमस केन्रहरुमा मापन 
गरिोको साप्ताषहक औसत अधधकतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनसुाि गत 
साता देशका धेिैजसो केन्रहरुमा सिदि भन्दा कम तापक्रम मापन 
भोको  स देशको उच्च पहाडी भ-ूभागहरु बाहेकका अन्य धेिैजसो भ-ू
भागहरुमा १५.० धड.से. भन्दा ब ी ि प्रदेश नां. १, मधेस ि बागमती 
प्रदेशको तिाईका अधधकाांश केन्रहरुमा २०.0 धड.से. भन्दा ब ी 
तापक्रम मापन गरिोको  स गण्डकी प्रदेशको नवलपिु श्चजल्लामा िहेको 
दमु्कौली केन्रमा सबैभन्दा ब ी 2२.७ धड.से. तापक्रम मापन भोको 
 स 

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

साप्ताषहक न्यूनतम तापक्रमाः १०८ विा मौमस केन्रहरुमा मापन 
गरिोको साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनसुाि गत 
साता देशको धेिैजसो केन्रहरुमा सिदि भन्दा कम तापक्रम मापन 
भोको  स देशका धेिैजसो भ-ूभागहरुमा १०.0 धड.से. भन्दा कम ि 
उच्च पहाडी भ-ूभागका धेिैजसो स्थानहरुमा शनु्य धड.से. भन्दा कम 
तापक्रम मापन गरिोको  स कणायली प्रदेशको हमु्ला श्चजल्लामा िहेको 
धसधमकोि केन्रमा सबैभन्दा कम -४.९ धड.से. तापक्रम मापन भोको 
 स 

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

नोिाः (क) सिदि विाय भन्नाले सन ्१९९१ देश्चि २०२० सम्मको सम्बश्चन्धत हप्ताको औसतमा १० प्रधतशत भन्दा कम देश्चि १० प्रधतशत भन्दा ब ीको विायलाई जनाउँ स 
(ि) सिदि अधधकतम/न्यूनतम तापक्रम भन्नाले सन ्१९९१ देश्चि २०२० सम्मको सम्बश्चन्धत हप्ताको औसतमा ०.२ धड.से. भन्दा कम देश्चि ०.२ धड.से. भन्दा ब ीको तापक्रमलाई 
जनाउँ स  
(ग) विाय ि न्यूनतम तापक्रमको अवधध गत साताको शकु्रवाि देश्चि षवषहवािसम्म ि अधधकतम तापक्रमको अवधध गत साताको धबषहवाि देश्चि बधुवाि सम्मको तथ्याङ्कलाई धलोि 
नक्सा तयाि गरिोको  स 
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आगामी साता (२८ माघ - ५ फागनु, २०७८) को मौसमी परिदृष्य 
प्रदेश भौगोधलक 

क्षते्र 

विाय / 
षहमपात 

अधधकतम 
तापक्रम 

न्यूनतम तापक्रम बदली हनु ेअवस्था 
(सफा,आांश्चशक, सामान्य, पूणय) 

मह्वपूणय मौसम 

(मेघगजयन, 

अधसना, कुषहिो) 

कैषफयत 

(मौसम प्रणाली) 

प्रदेश नां १ षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
षहमपात 

हल्का बढ्ने उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

आांश्चशक देश्चि सामान्य बदली  

साताको शरुु ि अन््यमा हल्का 
षहमपातको सम्भावना   स 

पहाड 

 हल्का विाय हल्का बढ्ने उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुु ि अन््यमा आांश्चशक देश्चि सामान्य 
बदली ि मध्यमा आांश्चशक बदली िहने  

 

साताको शरुु ि अन््यमा हल्का 
विायको सम्भावना   स 

तिाई हल्का विाय हल्का बढ्ने उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुु ि अन््यमा आांश्चशक देश्चि सामान्य 
बदली ि मध्यमा आांश्चशक बदली िहने  

हसु्स/ुकुषहिो विायको सम्भावना  ैन स 

मधेश 
प्रदेश 

तिाई 

हल्का विाय हल्का बढ्ने उल्लेिनीय परिवतयन 
नहनेु 

साताको  शरुु  ि अन््यमा आांश्चशक देश्चि सामान्य 
बदली ि मध्यमा आांश्चशक बदली िहने स 

हसु्स/ुकुषहिो विायको सम्भावना  ैन स 

वागमती 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का  
षहमपात 

हल्का बढ्ने 

 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

आांश्चशक देश्चि सामान्य बदली   

साताको शरुु ि अन््यमा हल्का 
षहमपातको सम्भावना   स 

पहाड 
हल्का विाय हल्का बढ्ने 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुु ि अन््यमा आांश्चशक देश्चि सामान्य 
बदली ि मध्यमा आांश्चशक बदली िहने  स 

  
साताको शरुु ि अन््यमा हल्का 

विायको सम्भावना   स 

तिाई हल्का विाय हल्का बढ्ने 
उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुु ि अन््यमा आांश्चशक देश्चि सामान्य 
बदली ि मध्यमा आांश्चशक बदली िहने  स 

हसु्स/ुकुषहिो विायको सम्भावना  ैन स 

गण्डकी 
प्रदेश 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का 
षहमपात 

हल्का बढ्ने 
उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुु ि मध्यमा आांश्चशक बदली तथा 
अश्चन्तममा आांश्चशक देश्चि सामान्य बदली  िहने  स  

 

साताको  शरुु ि अन््यममा 
हल्का षहमपातको सम्भावना   स 

पहाड 
हल्का विाय हल्का बढ्ने 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको  शरुु ि मध्यमा आांश्चशक बदली तथा 
अन््यमा आांश्चशक देश्चि सामान्य बदली  िहने  स  

 

साताको मध्य ि अन््यमा  थोिै 
स्थानहरुमा हल्का 

विायको सम्भावना    स 

तिाई हल्का विाय हल्का बढ्ने 
उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

आांश्चशक बदली िहने  स हसु्स/ुकुषहिो विायको सम्भावना  ैन स 

लशु्चम्बनी 
प्रदेश 

 

पहाड 
हल्का विाय 

हल्का बढ्ने उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको  शरुु ि मध्यमा आांश्चशक बदली तथा 
अन््यमा आांश्चशक देश्चि सामान्य बदली  िहने  स   

 
साताको अन््यमा थोिै स्थानहरुमा 
हल्का विायको सम्भावना    स 

तिाई 
 

 

हल्का बढ्ने 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

आांश्चशक बदली िहने  स 
हसु्स/ुकुषहिो विायको सम्भावना  ैन स 

कणायली 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का  देश्चि 
मध्यम 
षहमपात 

 

 

हल्का बढ्ने 

 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको  शरुु  ि मध्यमा आांश्चशक बदली िही 
अन््यमा आांश्चशक देश्चि सामान्य बदली िहने  

 

साताको मध्य ि अन््यमा केषह 
स्थानमा हल्का 
षहमपातको सम्भावना   स 

पहाड 
हल्का विाय 

 

 

हल्का बढ्ने 

 

उल्लेिनीय परिवतयन 
नहनेु 

साताको  शरुु  ि मध्यमा आांश्चशक बदली तथा 
अन््यमा आांश्चशक देश्चि सामान्य बदली  िहने  स   

  

साताको मध्य ि अन््यमा थोिै 
स्थानहरुमा हल्का 
विायको सम्भावना    स 

सदूुि 
पश्चिम 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

 

हल्का देश्चि 
मध्यम 
षहमपात 

 

 

 

हल्का बढ्ने 

 

 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुु ि मध्यमा आांश्चशक बदली िही अन््यमा 
आांश्चशक देश्चि सामान्य बदली िहने स 

 

साताको मध्य ि अन््यमा केषह 
स्थानमा हल्का 
षहमपातको सम्भावना   स 

पहाड 
हल्का विाय 

 

हल्का बढ्ने 

 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुु ि मध्यमा आांश्चशक बदली तथा अन््यमा 
आांश्चशक देश्चि सामान्य बदली  िहने स   

  

साताको मध्य ि अन््यमा थोिै 
स्थानहरुमा हल्का 
विायको सम्भावना    स 

तिाई 
 

हल्का बढ्ने 
 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

आांश्चशक बदली िहने स 
हसु्स/ुकुषहिो विायको सम्भावना  ैन स 

नोि: साताको शरुुले शकु्रबाि ि शधनबाि, साताको मध्यले आइतबाि, सोमबाि ि मांगलबाि तथा साताको अन््यले बधुबाि ि धबहीबािलाई जनाउँ स मौसम पवूायनमुान सम्वन्धी षवस्ततृ 
जानकािीको लाधग हिेक र्दन धबहान ६ बजे ि बेलकुा ६ बजे अध्यावधधक हनेु महाशािाको वबेसाइि  http://www.mfd.gov.np हेनुयहोसस् 

http://www.mfd.gov.np/
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कृषि सल्लाह 

िाद्यान्नबाली  
 तिाई, धभत्री मधेश ि पहाडका बेँसीहरु (७०० धमििसम्म) का लाधग धसफारिस गरिोका हर्दयनाथ-१, चैते-२, चैते-४, चैते-

५ ि चैते-६ धानका जातहरु मध्ये उपलब्ध जातको बीउ १.५ के.जी. प्रधत कठ्ठा वा २.२५ के.जी. प्रधत िोपनीका दिले 
्यवस्था गनुयहोसस् ब्याड बनाउँदा १ मीिि चौडाई ि जमीन हेिी लम्बाई कायम गनय सषकने तथा दईु ब्याडको धबचमा 
४०-५० से.मी. (२ धबत्ता) को नाली बनाउनहुोसस् 

 चैते धानको ब्याड बनाउन ुअश्चघ िाम्रिी पाकेको कम्पोष्ट वा गोबि मल २-२.५ के.जी., यरुिया ४ ग्राम, धड.ो.पी. ९ ग्राम 
तथा पोिास ५ ग्राम प्रधत वगय मीििको दिले मािोमा िाम्रिी धमलाउनहुोसस् 

 मेधसन (िाईस ट्रान्सप्लान्िि) बाि धान िोप्नका लाधग बेनाय तयािी गदाय षवशेि ध्यान र्दनहुोसस् यसबािे षवस्ततृ जानकािी 
अनसूुची-२ मा र्दईोको  स 

 वसन्ते मकैका लाधग उपयकु्त जातहरु अरुण-३, अरुण-४, अरुण-६, िामपिु हाईधिड-८ ि िामपिु हाईधिड-१० मध्ये भिपदो 
श्रोतबाि उपलब्ध जातहरुको बीउ ्यवस्था गनुयहोसस् 

 श्चचस्यानको अवस्था हेरि गहुँबालीमा २.९ के.जी. यरुिया प्रधत कठ्ठा वा ४.४ के.जी. यरुिया प्रधत िोपनीका दिले दोश्रो िपडे्रस 
गनुयहोसस्  

 षवधभन्न स्थानहरुमा गहुँमा लाग्ने धसन्दिेु िोग देिा पनय थालेको हुँदा आफ्नो िेतबािीमा धनयधमत अवलोकन गिी िोग देश्चिोमा 
नश्चजकको कृषि षवज्ञहरुलाई जानकािी गिाई ्यवस्थापनको लाधग सल्लाह धलनहुोसस्  

 तोिीबाली तथा आलबुालीमा लाही कीिा लागे-नलागेको धनयधमत अनगुमन पहेँलो श्चस्िषक ट्रयाप (yellow sticky trap) बाि 
गनुयहोसस्   

 बीउ उ्पादनको लाधग िोषपोको मूला ि िायो बालीका साथै 
तोिीबाली तथा काउली समूहका तिकािी बालीमा लाग्न े
अल्ििनेरिया ड ुवा िोगको प्रकोप कम गनय मेन्कोजेवयकु्त षविादी-
डाइथेन ोम-४५ दईु ग्राम प्रधत धलिि पानीका दिले  कय नहुोसस्  

 मसुिुो बालीमा ड ुवा िोग को प्रकोप देश्चिन सक्न ेहुँदा धनयधमत 
अनगुमन गनुयहोसस् प्रकोप बष  देश्चिोमा िोकथामको लाधग २ ग्राम मेन्कोजेवयकु्त षविादी प्रधत धलिि पानीमा घोलेि मसुिुोको 
बोि धभज्नेगरि  कय नहुोसस् 

फलफूल बाली 
 षहउँदे फलफूलको षवरुवा आगामी साताधभत्र सारिसक्नहुोसस् 
 यो समयमा फलफूल बाली (मेवा, आपँ, आर्द) का बोिमा धमली बगको प्रकोप हनु ेभोकोले बगैंचाको धनयधमत अवलोकन 

गनुयहोसस् यसको ्यवस्थापनको लाधग बगैँचाको सिसफाईमा ध्यान र्दनकुो साथै बोिको मलु काण्डको १ फीि माधथ 
चािैधति लेधसलो पषि [ िेश्चजन वा ग्रीजमा अडीि (कास्िि) को तेल धमसाोि ] लगाोमा वा ४०० गेजको २५ से.मी. चौडा 
बाक्लो पहेँलो प्लाषष्टकलाई बोिको फेदमा बाँध्नाले कीिाहरु उक्लेि जान सक्दैननस् साथै सवो तेल १०-१५ ोम.ोल. प्रधत 
धलिि पानीमा घोली बोिको फेद (धमली बग भोको स्थान) धभज्नेगिी  कँदा यसको नोक्सानी कम हनु् स 

 षकषवफल, स्याउ, नासपाती जस्ता फलफूलमा २ वियभन्दा पिुाना हाँगाहरुमा फल नलाग्ने हनुाले यसै हप्ताधभत्र काँि ाँि 
गनुयहोसस्  

श्चचत्र: िायो/तोिीमा अल्ििनरेिया  ुसीका लक्षणहरु 
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 सबै प्रकािका फलफूलमा मलिाद िा्न  ेउपयकु्त समय भोकोले धसफारिस गरिोको मात्रा धमलाई मलिाद िा्न हुोसस् 
 पतिड फलफूलको धबरुवालाई िाडलको धबचमा कलमी गरिोको भाग नपरुिने गरि धबरुवा सानुयहोसस् 
 हिेक फलफूलको मलु काण्डमा जधमनबाि १५-२० से.मी. जधत माधथसम्म १०% बोडोपेष्ट लगाउनहुोसस् 
 जाडोयाममा फलफूलका षवरुवाहरु सिुपु्त अवस्थामा पगेुको हनुाले कषिङ्गद्वािा षवरुवा प्रशािण गनय सषकने अनाि, अांगिु जस्ता 

फलफूलमा तीन आखँ्ला भोको लामो श्चशसाकलम साइजको (१५-२० से.मी.) १ विय पिुानो हाँगा  ानी वालवुा, मािो ि 
कम्पोष्ट मलिाद १:१:१ को अनपुातमा बनाइोको ब्याडमा कषिङ्ग िा्न हुोसस् 

 केिाको गवािो (Rhizome Weevil) को ्यवस्थापनको लाधग फल षिपीसकेपध  िहेको केिाको थामलाई सफा पािेि 
्यवस्थापन गनुयहोस ्ि बगैँचा सिसफाई गनुयहोसस् कीिालाई पासो बनाई आकषियत गिी नष्ट गनुयहोसस् 

 केिामा लाग्ने पात ड ुवा िोग ब्यवस्थापनको लाधग िोगी पातहरु सांकलन गरि िाल्डोमा पिुी र्दनहुोस ्साथै २ ग्राम मेन्कोजेब 
यकु्त षविादी प्रधत धलिि पानीमा धमसाई सम्पूणय पात धभज्ने गिी  कय नहुोसस् 

 तिाईका श्चजल्लाहरुमा श्चचसोको कािण केिाको गवुो मने/डढ्न/ेकुषहने ि पसाउन लागेको बङु्गो बाषहि धनस्कन नसक्ने समस्या 
देश्चिन सक् स यस्तो समस्या ठण्डी/कुषहिो/अधत श्चचसोको कािणले हनु सक्ने भोकोले बङु्गोलाई सेतो प्लाषष्टकले बेरिर्दनहुोसस् 

 केिाको वोि ओइलाउने (पानामा िोग) देश्चिोमा 
िोग लागेको बोि षवरुवा उिेलेि हिाउन,े नयाँ 
षवरुवा सानयको लाधग िोग नलागेको के्षत्रबाि 
ल्याउने तथा काबेन्डाश्चजम (बेभीषष्टन) १ धलिि 
पानीमा २ ग्राम घोली बोिको फेद धभजाउन ेतथा 
पातमा  नुयहोसस् वा कपि अश्चक्सक्लोिाइड २ 
ग्राम प्रधत धलिि पानीमा घोली बोि ि जिा 
धभज्नेगरि  नुयहोसस्  

 केिा िेती गने कृिकहरुले षिस्यू कल्चि प्रषवधधबाि तयाि गरिोका केिाको श्चज-९ (Grand Nain) वा षवधलयम हाइधिड 
जातहरु यसै विय लगाउन ुभोको   भन ेबाँसको भािा उल्िो भी आकाि () मा गाडेि पिालले  ोप्नहुोसस् यसो गनायले 
अ्याधधक श्चचसोबाि केिाको गवुो डढ्न ेसमस्या कम हनु् स 

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

 यसै विय कागती िेती शरुु गनुय भोका कृिकहरुले कागतीको पात ि कधलला मनुालाई तसुािोबाि जोगाउन बाँसको भािा 
उल्िो भी आकाि () मा गाडेि पिालले  ोप्नहुोसस् 

 कागतीको बगैंचामा िोग कीिा लागेका, ोक आपसमा जोधडोका, सकेुका, लामा-लामा काँडा भोका तथा सलक्क ब ेका चोि 
हाँगाहरु, कलमी भाग भन्दा तलबाि आोका मनुाहरु ि षवरुवाको मलु काण्डको ४०-५० से.मी भन्दा तल आोका सबै 
हाँगाहरु काँि ाँि गरि हिाउनहुोसस् 

 कागतीका बोिहरुमा क्ले कीिा, पतेिो, नयाँ पालवुामा लाग्न ेलाही, पात िाने लाभ्र,े सलुसलेु आर्द ब ी आउन सक्न े
भोकोले पषहचान गिी धनयन्त्रण गनुयहोसस् 

 कागती, सनु्तला आर्दमा कालो ध्वाँसे  ुसी (Sooty Mold) देश्चिोमा १५ ोम.ोल. सवो वा ोट्सो तेल प्रधत धलिि पानीमा 
घोली ोक हप्ताको फिकमा  ुसी लागेको भाग धभज्नेगरि  कय नहुोसस् 
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 कागती वा धनबवुा िेती गनुयभोका कृिकहरुले कागतीको 
पातिने्न सलुसलेु लाग्ने भोकोले किेसाबािीमा भोका 
बोिमा गाईको गहुँत वा धनमको पातको िोल १ भागमा 
३ भाग पानी धमसाई ५-५ र्दनको फिकमा ३ पिक 
 नुयहोसस् ्यवसाषयक कागती िेती गने कृिकहरुले िोगि 
२ ोम.ोल. प्रधत धलिि पानीमा घोलेि सात र्दनको फिकमा ३ पिक  नुयहोसस्  

 

तिकािी बाली 
 तिाई, धभत्री मधेश तथा बेंशीमा परिपक्क भईसकेको आललुाई मािोमा श्चचस्यानको अवस्था हेिी िनु्नहोसस् 
 िधनसकेको आललुाई अधँ्यािो, सखु्िा ि श्चचसो ( ोिो समयको लाधग १० धडग्री सेश्चल्सयस भन्दा कम ि लामो समयको 

लाधग तथा बीउ भण्डािणका लाधग २-४ धडग्री सेश्चल्सयस तापक्रममा) ठाँउमा काठका बाकस, प्लाषष्टकका के्रि -याकमा 
षफां जाोि िा्न हुोसस् यसिी िाख्दा दईु तहको धबचमा पधत्रका ओछ्याोि िा्न हुोसस् लामो समयसम्म भण्डािण गनुयपवुय आललुाई 
क्यिुी ांग गनायले बोक्रा बाश्चक्लन्  ि दानामा िहेको धलुो पधन सकु् स 

 बोक्रा बाक्लो भोको, िाम्रोसांग ओभाोको, चोि नलागेको, नकुषहोको ि िोगकीिाले क्षधत नपयुायोको २५ देश्चि ५० ग्राम 
तौल भोका आलदुानालाई बीउको रूपमा  नोि गिी जिुको पातलो बोिामा प्याक गिी कोल्ड स्िोिमा िा्न हुोसस् भण्डािण 
गरिने बोिाको धभत्र ि बाषहि कृिकको नाम, आलकुो जात, बीउको स्ति, िायन वा बीउ के प्रयोजनका लाधग हो  ुषिने 
गिी लेवल लगाोि कोल्डस्िोिमा भण्डािण गनुयहोसस् 

 आलकुो भण्डािणमा लाग्न े पतुली (जोताहा कीिा) ले सामान्यतया भण्डािणमा ज्यादा नोक्सानी गने भोतापधन आल ु
िधनसकेपध  िेतमा नै थपुािेि िाख्दा जोताहा कीिाले पतुलीले फुल पाने ि भण्डािणमा नोक्सानी गने भोकोले िने्न बेलामा 
सावधानी अपनाउनहुोसस् 

 उच्चपहाडमा फागनुमा लगाइने आल ुिेतीका लाधग कुषिज्योती, िमुल सेतो १, िमुल उज्वल, िमुल षवकास, डेश्चजिे, 
काधडयनल जातको धबउ भण्डािणबाि श्चिकी िुसाउन र्दनहुोसस् जग्गा तयािीका लाधग १००० के.जी. कम्पोष्ट मल तथा 
१०.९ के.जी. धड.ो.पी., ६.७ के.जी. यरुिया ि ५.० के.जी. म्यिेुि अफ पोिास प्रधत िोपनीका दिले उपलब्धता सधुनिधत 
गनुयहोसस् 

 आगामी साताको मौसम आलकुो प ौिे ड ुवा िोगको लाधग अनकूुल िहने सांभावना भोकोले धनयधमत अनगुमन गनुयहोसस् 
यसबािे षवस्ततृ जानकािी अनसूुची-३ मा र्दइोको  स 

 गोलभेँडामा पात िने्न कीिा (Tuta absoluta) को अनगुमन गरि ्यवस्थापनका उश्चचत षवधधहरु अपनाउनहुोसस्  
 गोलभेंडामा लाग्ने गवािो (Fruit borer) कीिा ्यवस्थापनको लागी १० ग्राम भेली प्रधत धलिि पानीमा धमसाई बनाोको 

घोलमा HaNPV (हेली ोन.षप.भी.) २५० LE को १.५ ोम.ोल. हालेि साँिको समयमा स्प्र ेगनुयहोस,् अथवा ् याक्िेरियाजन्य 
(बी.िी.) Bt (डाईपेल, बायोलेप) ३ ग्राम प्रधत धलिि पानीमा धमसाोि साँिको समयमा स्प्र ेगनुयहोस,् अथवा क्लोिानट्राधनधलप्रोल 
(कोिाजेन) १८.५ इ.धस. ०.४ ोम.ोल. प्रधत धलिि पानीमा धमसाई बोि धभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोसस् साथै कीिाले नोक्सानी 
गिेका फलहरु सांकलन गिी िाडलमा पनु ुयहोसस् 

 लहिे तिकािीको नसयिी ब्याडमा बेनाय उधम्रसकेपध  सेतो प्लाश्चस्िकको  ानोलाई र्दनको समयमा उघाने ि िातीको समयमा 
 ानो ओ ाउनहुोसस्  

 मध्यपहाडी के्षत्रमा लहिे तिकािी बालीहरुको पोलीब्यागमा बेनाय तयाि गनुयहोसस्  
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 नसयिी ब्याडमा बेनाय उमाने समयमा फेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहन ेिोग लाग्न सक्ने भोकोले नसयिी ब्याडको धनयधमत 

धनरिक्षण गनुयहोसस् फेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहने िोगको ्यवस्थापन गनय क्लोिपाईिीफोस (Chlorpyrifos 16% EC) 
को ०.५ ोम.ोल. ि काबेन्डाश्चजम (बेधभषष्टन) ५०% डब्ल.ुषप. को २ ग्राम प्रधत धलिि पानीमा घोली नसयिी ब्याडमा मािो 
धभज्नेगिी  नुयहोसस् 

 काउली समूहको तिकािी बालीहरुमा बन्दाको पतुलीले पातको तल्लो भागमा समूहमा पहेँलो 
िांगको फुल पादय  ि शरुुको अबस्थामा लाभायहरुले ोकै स्थानमा िहेि नोक्सानी पयुायउँ , यस्ता 
फुल ि लाभायहरुलाई जम्मा पारि नष्ट गनुयहोसस् कीिाको प्रकोप ब ी भोमा श्चस्पनोस्याड ४५% 
ोस.सी. अथवा क्लोिानट्राधनधलप्रोल (कोिाजेन) १८.५ इ.धस., ०.३ ोम.ोल. प्रधत धलिि पानीमा 
धमसाई साँिपि  नुयहोसस् 

 काउली समूहको तिकािी बालीहरुमा इिा बिेु पतुली लाग्न सक्न ेभोकोले धनयधमत अनगुमन 
गरि उश्चचत ्यवस्थापनका षवधधहरु अपनाउनहुोसस् प्रकोप ब ी भोमा श्चस्पनोस्याड ४५% 
ोस.सी., ०.३ ोम.ोल. प्रधत धलििका दिले पानीमा धमसाई कीिा लागेको ठाँउमा धभज्नेगरि 
साँिपि  कय नहुोसस्  

 
काउली समूहका बालीमा लाग्न ेगाठेँ िोग ्यवस्थापनका षवधधहरु: 

 औजािबाि पधन सने भोकोले िोगग्रस्त जग्गामा प्रयोग भोको औजािलाइ सफा गनुयहोसस्  
 १८ वियसम्म पधन बाँश्चचिहने हनुाले ५-७ वियसम्म घमु्ती बाली लगाउनहुोसस् 
 िोगमकु्त बेनाय लगाउनहुोसस् 
 सोलािाइजेसन गिेपध  मात्र बीउ लगाउनहुोसस्  
 कृषि चनुको प्रयोग गनुयहोसस्  
 िेतबािीमा पानीको धनकासको िाम्रो ब्यवस्था गनुयहोसस्  
 िोगी बोिको जिाहरुलाई लगेि जलाउनहुोसस्  
 बेनाय सानुय अगाडी बेनायहरुलाई बेन्लेि ५ ग्राम प्रधत धलििको घोलमा २५-३० धमनेि डबुाोि मात्र 
सानुयहोसस्  

 नेधबश्चजन नामको षविादी १० के.जी. प्रधत िोपनीको दिले जग्गा तयाि गने बेलामा प्रयोग गनुयहोसस् 
 फ्लशु्चजनाम (Fluzinam) षविादीको धलुो २-३ ग्राम प्रधत धलिि पानीमा घोली बोि वरिपरि डे्रश्चन्चङ गनुयहोसस्  

 लसनु ि प्याजको, प्याजी ड ुवा िोग ्यवस्थापनको लाधग बािी सफा गरि िोगी पातहरु हिाई िाल्डो िनेि पनु ुयहोसस् 
िोगको अवस्था हेिी ७ र्दनको फिकमा साफ वा सेश्चक्िन जस्ता धबिादीहरु २ ग्राम प्रधत धलिि पानीका दिले सम्पूणय पातहरु 
धभज्नेगरि ३-४ पिकसम्म  केि उपचाि गनुयहोसस्  
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 प्याजको धिप्सले फूल ि कधलला पातहरु चसेुि नोक्सानी 

पयुायउँ स फूल फुलेको बेलामा धबिादीहरु प्रयोग गनायले 
पिाग सेचन गने कीिाहरु मदय स ्यसैले बेलकुाको 
समयमा गाईको गहुँत (१ भाग गहुँत ि ४ भाग पानी 
धमसाोि िािेको िोल) वा कुनै धनम भोको धबिादी (३-
४ ोम.ोल. प्रधत धलिि पानीमा) धिप्स लागेको ठाउँमा 
धभज्नेगरि  कय नहुोसस् यो कीिाको प्रकोप ज्यादा भोमा डाइमेथोोि ३०% ई.सी., २ ोम.ोल. प्रधत धलिि पानीमा धमसाई 
बेलकुीपि धिप्स लागेको ठाउँमा धभज्नगेिी  कय नहुोसस् 

 प्याजको शीते  ुसी (Downy mildew) िोगको ्यवस्थापनको लाधग धेिै िोग ग्रस्त तल्लो ि पिुानो पातहरु हिाउनहुोसस् 
धसांचाई र्दँदा श्चस्प्रङ्कल (Sprinkle) प्रयोग नगनुयहोसस् िोगग्रस्त पातहरु हिाई सकेपध  मेन्कोजेव (Mancozeb) ि 
मेिाल्याश्चक्जल (Metalaxyl) जस्ता षविादीहरु २ ग्राम प्रधत धलिि पानीको िोलले पातहरु सबै िाम्रिी धभज्नेगरि हप्ता र्दनको 
फिकमा २-४ पिकसम्म  नुयहोसस् 

 
श्चचत्र: ध्वासँो लागेको जस्तो षफक्का हरियो िोगी पात भोको बोि 

 
चित्र: हल्का प्याजी िांगको षवजाण ुसषहतको  ुसीको भवुा उम्रकेो 

उि ु
 मांधसि-पसु मषहनामा लगाईोको उिमुा मािोको श्चचस्यानको अवस्था हेरि धसांचाई पिात ३.६ के.जी. यरुिया प्रधत कट्ठाको दिले 

िपडे्रस गनुयहोसस् 
 फागनु मषहनामा लगाइने उिबुालीमा जग्गा तयािीको बेलामा ३४० के.जी. कम्पोस्ि वा गोबिमल ३.७४ के.जी. यरुिया, 

४.३५ के.जी. डी ो पी, २.२२ के.जी म्यिेुि अफ पोिास प्रधत कट्ठा वा ५०० के.जी. कम्पोस्ि वा गोबिमल, ५.६ के.जी. 
यरुिया, ६.५२ के.जी. डी ो पी, ३.३३ के.जी म्यिेुि अफ पोिास प्रधत िोपनीका दिले मािोमा िाम्रिी धमलाउनहुोसस् 

 
लाही कीिा (ोफीड)  

 किेसाबािी ि कौसी िेतीमा लाही कीिाको ्यवस्थापनका लाधग ोक भाग गाईको गहुतँ ४ भाग पानीमा धमसाोि िातभरि िािी 
लाही लागेको ठाँउमा धभज्नगेरि भोलीपल्ि  कय नहुोस ्वा ििानीको धूलो लाही कीिा लागेको ठाँउमा धबहानीपि  कय नहुोसस् 
प्रकोप ज्यादा भोमा डाइमेथोोि ३०% ई.सी., १.५ ोम.ोल. प्रधत धलििको दिले पानीमा धमसाई लाही लागेको ठाँउमा 
धभज्नेगरि  कय नहुोसस् 
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कफी बाली  
 नयाँ बगैंचा षवस्तािको लाधग जधमनको  नोि ि बगैंचा िेिाांकनका काययहरु गरि िाडल िने्न प्रवन्ध धमलाउनहुोस ्स 
 माउबोि बाि बीउ सांकलन गरि उ्कृष्ट धबउ  नोि गनुयहोस साथै नसयिीको लाधग ब्याड तयाि गनुयहोस ्स 
 प्राांगारिक मल, िोल मल ि वानस्पधतक षविादीको आवश्यकता अनसुाि प्रयोग गनुयहोस ्स 
 सेतो गवाँिोको ्यवस्थापनको लाधग १०% को बोर्ड़ो धमश्रणको लेप बनाोि काण्डमा लगाउनहुोस ्स 
 पानी नपिेको र्दनमा १% को बोर्ड़ो धमश्रण बनाई ोकनाशले पातमा  कय नहुोसस् 
 कफीबालीमा कोते्र िोग देश्चिोमा कपि अश्चक्सक्लोिाइड २ ग्राम प्रधत धलिि पानीको दिले १०-१२ र्दनको फिकमा २-३ 

पिक सम्पूणय बोि धभज्नेगरि  केि उपचाि गनुयहोसस् 
 धसन्दिेु िोगको लक्षण देश्चिोमा ब ी भोको  हािी हिाउनहुोसस् िोग लागेका हाँगा ि पातहरु कािेि जलाउनहुोसस्  
 पाकेका चेिी षिप्नहुोस, ड्राई चेिी ि पाचयमेन्िको बजाि सधुनश्चित गनुयहोस ्स 

 

श्चचत्र: िाम्रिी पाकेका कफीका चेिी 
श्चचत्र:: पातको माधथल्लो भागमा देश्चिोको धसन्दिेु िोगको 

लक्षण  
 

पशपुालन 
गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा 
 कृषि तथा पशपुन् ी षवकास मन्त्रालय, बागमती प्रदेशले यस प्रदेश अन्तगयतका १३ विै श्चजल्लामा माघ २५ गते देश्चि 

फागनु २ गतेसम्म षपषपआि िोग षवरुद्ध िोप अधभयान सांचालन गने भोकोले प्रदेशभिका कृिकहरुले तीन मषहना उमेि 
माधथका सबै भेडा,बाख्राहरुलाई उक्त िोप लगाउनहुोसस् 

 दूधाल ुगाईभैंसीहरुमा ई. कोलाई का कािण हनु ेथनुलेो िोगका लाधग अनकुुल समय िहेकाले हिेक र्दन दधुको गणुस्ति 
ठीक  ,  ैन षवचाि गनुयहोसस् दैधनक रुपमा दधु फाट्न थालेमा, स्वादमा ब ी नधुनलो हनु थालेमा वा कल्चौडो/थनुमा 
केही फिक महससु भोमा ससुपु्त अवस्थाको थनुलेो हनुसक्ने हुदँा दधुको जाचँ गरि उपचािका आवश्यक उपायहरु 
अपनाउनहुोसस् 

 जाडोको समयमा गधभयणी ि दधुाल ुपशहुरुको धबशेि ध्यान िाख्नु्नहोसस् आहािामा ५० ग्राम थप धमनिल धमक्स्चि पिुकको 
रुपमा र्दनहुोसस् श्चचसो ब ेको समयमा पशहुरुलाई गोठधभतै्र िाख् नहुोस ्ि भईुँमा पिाल वा सोत्ति िाख् नहुोसस् 

 षहउँदको समयमा पशवुस्तलुाई हरियो घाँस ि पोिणत्वको कमी हनुे ि उ्पादन तथा उ्पादक्वमा पधन कमी आउन े
भोकोले उक्त समयमा उग्राउने पशहुरु जस्तै-गाई, भैँसी, भेडा बाख्राहरुलाई यरुिया धमश्चश्रत पिाल (४% यरुिया) वा यरुिया 
मोलासेस ब्लक िवुाउँदा पशकुो उ्पादनमा बरृ्ि गनय सषकन् स ति साना बाच् ा-बाच् ी ि पाडा-पाडी (६ मषहनाभन्दा कम 
उमेिका) लाई यरुिया उपचाि गरिोको पिाल निवुाउनहुोसस् ति साना बाच् ा-बाच् ी ि पाडा-पाडी (६ मषहनाभन्दा कम 
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उमेिका) लाई यरुिया उपचाि गरिोको पिाल निवुाउनहुोसस् पिालमा यरुिया उपचाि धबधधबािे अनसूुची-५ मा षवस्ततृमा 
र्दईोको  स 

 षहउँदको समयमा स्थानीयस्तिमा उपलब्ध सामग्रीहरु जस्तै: िातो मािो (१ माना), आयो ननु (१ माना), अण्डाको बोक्रा 
(५ गोिा), मैदा (१०० ग्राम) ि पानी आवश्यकता अनसुाि धमलाोि धमनिल ब्लक तयाि पािेि पशवुस्तलुाई चिाउनहुोसस् 
यसिी तयाि गरिोको धमनिल ब्लक ठुला पशवुस्तलुाई दैधनक २० देश्चि ४० गाम्र चिाउनहुोसस्  

 
धमनिल ब्लक बनाउन ेधबधध 

िातो मािोलाई बिुबिु पाने ि चालनीले चालेको ोक माना मधसनो िातो मािो धलनहुोसस् अण्डाको बोक्रालाई हल्का 
भिेुि षपधँी धलुो पािेि ोक माना आयोधडन ननु ि १०० ग्राम मैदा ि थोिै आिँा म ेुिै िाम्रिी मछु्नहुोस ि आवश्यक 
मात्रामा डल्लो तयाि पानुयहोस ्स पानी हाल्दा धबचाि गिेि हाल्नहुोस नत्र ननुमा पानी धमसाोपध  पश्चग्लन थाल्द  ि 
धगलो हनु ेसांभावना हनु् स डल्लालाई मोल्डमा िािी माधथबाि धथचेि आवश्यक आकाि र्दनहुोसस् पशलुाई चिाउन 
ब्लकमा डोिी बाँध्न बीचमा बाँसको गोलो िुक्रा िा्न हुोसस् तयाि भोको डल्लामा आयोधडन िषहिहन  हािीमा ५ 
देश्चि ७ र्दनसम्म सकुाउनहुोसस् धमनिल ब्लक सकुाईसकेपध  प्लाषष्टकको धसिमा बेिेि भण्डािण गनुयहोसस् 
 

 ्यवसाषयक रुपमा उि ुिेती गरिन ेतिाई क्षेत्रका ठाँउहरुमा िेि गोको उिकुो िुप्पाबाि साइलेज बनाई जाडोयाममा पश ु
वस्तलुाई आहािाको रुपमा प्रयोग गनुयहोसस् यसको प्रयोगले गाई भैसीको दधु उ्पादनमा २०-२५% ले वृषद्ध हनुसक् स 

 िोिेत िोग देश्चििहन ेठाउँमा िोकथामको लाधग पशहुरुमा ६ मषहनाको उमेि पगेुपध  पषहलो पिक ि प्र्येक विय िोप 
दोहोयायउनहुोसस् प्रकोप ब ी देश्चिने ठाउँमा ६-६ मषहनामा दोहोयायउनहुोसस् 

 बाच् ा-बाच् ी तथा पाडा-पाडी जन्मेको २ हप्तामा गोलो जकुा षवरुद्धको १ मात्रा (२५० धमधलग्राम) पाइिेन्िल पामोोि 
िवुाउनहुोसस् 

 
कुििुा, हासँ, बांगिु 
 हाल नेपालका केही स्थानहरुमा िलु्लारुपमा पाधलोका स्थानीय कुििुाहरु ि ् यवसाषयक रुपमा पाधलोका िोईलिका साथसाथै 

लेयसय कुििुाहरुमा पधन हाईलीप्याथोजेधनक ोधभयन इन्फ्लोुन्जा (HPAI) पषुष्ट भोको अवस्थामा आ-आफ्ना स्थानहरुमा 
पाधलोका पांक्षीहरुमा सो िोग लाग्न नर्दन धनम्नानसुािका उपायहरु अपनाउनहुोसस्  

 सम्भव भोसम्म घिपालवुा पांक्षीहरुलाई जांगली वा वसाई सिी आउने पांक्षीहरुको सांसगयमा आउन नसक्न ेगिी पाल्नहुोसस् 

 आफूले पालेका पांक्षीहरु आकश्चस्मक रुपमा मनय थालेमा वा श्वास -प्रश्वास  सम्बश्चन्ध िोग देिा पिेमा नश्चजकैको पश ुश्चचषक्शकसांगको 
पिामशयमा तरुुन्तै प्रयोगशाला परिक्षणका लाधग पठाउनहुोसस् 

 आफ्नो फामय, िोि ि पांक्षी पाधलोका स्थानहरुमा जैषवक सिुक्षाका सम्भव भोसम्मका उपायहरु अपनाउनहुोसस् पांक्षी िोिहरुमा 
काम गरिसकेपध  ्यश्चक्तगत सिसफाईमा षविशे ध्यान र्दनहुोसस् 

 िोगी ि अस्वस्थ पांक्षीहरुको मास ुनिानहुोस ्वा िानको लागी अरुलाई नबेच्नहुोसस् यस्ता िोगी पांक्षीहरुको ओसािपसाि पधन 
पूणय रुपमा बन्द गनुयहोसस् 

 हाल केही स्थानहरुका कुििुा फामयहरुमा धस.आि.डी. ि िानीिेत िोग फैधलने क्रममा िहेकोले उच्च सतकय ता अपनाउनहुोसस् 
कुििुाका चल्लाहरुलाई ३ र्दन ि ७ र्दनको उमेिमा िानीिेत िोग षवरुद्ध ोन.डी.आई-२ (ND-I2) िोप प्रधत चल्ला १ 
थोपाका दिले आिँामा हाल्नहुोसस् 

 जाडोयाममा श्चचसोको कािण बांगिुका पाठा-पाठीको मृ् यदुि बष  हनुे भोकोले बांगिुको िोिमा ९०-१०० धडग्री फिेनहाइि 
तापक्रम हनुे ्यवस्था गनुयहोसस् भियिै जन्मेका (२-३ र्दनसम्मका) पाठापाठीहरुलाई ३२२ षफिको काठको बाकस 
बनाई ्यसधभत्र पिाल वा घाँस िािेि माधथपषि २०० वािको बत्ती िणु्याोि बाली वांगिुका पाठापाठीलाई श्चचसोबाि 
बचाउनहुोसस् काठको बाकसलाई थोिै हावा पस्ने गरि माधथबाि  ाक्नहुोसस् 
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म्स्यपालन 
 श्चचसो पानीमा पाधलन ेट्राउि पालक किकले नश्चजका सिकािी तथा धनजी ह्याचिीमा आिँा बनेका अण्डा ि भिूाको लागी सम्पकय  

गनुयहोसस्  
 जाडोयाममा ट्राउिको दानामा ओधसलोपना ब ी भै  ुसीको सांक्रमण हनु् स यस्तो दाना िवुाउँदा ट्राउि मा ामा कलेजो सशु्चन्नन े

िोग हनु सक्द स  ुसीको सांक्रमण हनु नर्दन दानालाई ओभानो तथा चािैधति हावा िेल्ने कोठामा भण्डािण गनुयहोसस् कलेजो 
सशु्चन्नने िोगको असिलाई न्यूधनकिण गनय धभिाधमन- ई (α-Ocopherol) २०-३० ोम.जी. प्रधत के.जी. मा ाको वजनको 
अनपुातमा १५ र्दनको अन्तिालमा दानामा धमसाई र्दनहुोसस् 

 कमन कापय तथा ग्रास कापय जातका मा ाको प्रजनन समय नश्चजषकोको हुदँा जननेश्चन्रयको आधािमा प्रजनन योग्य माउमा ा 
 ुट्याउनहुोसस् साथै, कमन कापय मा ाले पोििीमा प्राकृधतक रुपमा प्रजनन गने हुँदा भाले ि पोथी लाई २:१ अनपुातमा 
 ुिा ुिै पोििीमा िा्न हुोसस्  

 यसिी  ुट्याइोका माउमा ालाई कुल तौलको ३-४ प्रधतशतका दिले २८-३० प्रधतशत प्रोषिन िहेको दाना र्दनहुँ धनयधमत 
समयमा र्दनहुोस ्ि माउमा ा भोको पोििीमा पानी बदल्दा बोरिांगको पानी प्रयोग गनुयहोसस् साथै षवकधसत अन्डालाई पयायप्त 
पोिण पयुायउन हप्ता र्दनको अन्तिमा धभिाधमन सी.(Vitamin C) ०.५ के.जी. ि धभिाधमन ई (vitamin E) २५०० ोम.जी. 
प्रधत के.जी. मा ाको दिले दानामा धमसाई िवुाउनहुोसस् 

 मध्यपहाडमा कमन कापय ि तिाई तथा मध्यपहाडमा ग्रास कापय जातका मा ापालन 
गने कृिकहरुले पोििीबाि  ुिाईोका प्रजनन योग्य माउ मा ालाई िवुाउन 
गहुँ/जौको जमिा िा्न  तयािी गनुयहोसस् ह्याचिी गनुयहनु ेम्स्य कृिकहरूले मखु्य 
प्रजनन समयको २-३ मषहना अगावैबाि माउ मा ालाई जमिा उमािेि िवुाउनहुोसस् 
माउ मा ाको स्िकको यषकन गिेपध  आवश्यक जमिालाई चाषहने गहुँ/ जौको 
बीउलाई १५ र्दनसम्म र्दन-धबिाई, मािोको सौयय धनमयलीकिणबाि तयाि पारिोको नसयिी बेडमा वा ५ षकलोग्राम क्षमताको 
प्लाषष्टक टे्रमा सफा मािो िािी ३ र्दनसम्म अधँ्यािो वाताविणमा अांकुिण गिाउनहुोसस् अांकुिण पध , धबरुवाहरू प्राकृधतक 
प्रकाशमा हकुय न र्दनहुोस,् ि हजािीको मितले र्दनको दईु पिक पानी हाल्नहुोसस् करिब १० र्दनको वषृद्ध पध , औसत 
धबरुवाहरूले सवोत्तम फसल उचाइ (१५ सेश्चन्िधमिि) पगु् नस् ्यसपध , मािोबाि २ सेश्चन्िधमििको दिुीमा धबरुवा कािेि, 
दैधनक २ प्रधतशत शिीिको तौलको दिले माउ मा ालाई िवुाउनहुोसस् 

 माउ मा ा स्िक गिेको पोििीबाि परिपक्व भोका माउ  ानी पोििीमा किीव १-१.५ धमिि गषहिाई सम्म पानी भिेि भाले 
ि पोथी २:१ को अनपुातमा मा ाको सेि िाश्चि पोििीको चािैधति काकावन िा्न हुोसस् 

 कमन कापय जातका मा ाको िाँधसन ेप्रकृधतका अण्डाहरुलाई षफँजाोि ह्याचधलङ्ग क ाउन वा कोिल्नको लाधग िि, नरिवलको 
जिा, प्लाश्चस्िक वा फाईविको िेशा, िािपात आर्द प्रयोग गिेि बनाईन ेगनु्री आकािको करिव २.५ धमिि लम्बाई ि १ 
धमिि चौडाई भोको चषि वा लहिा आकािको सांिचना "काकावन" लाई चािविा बाँस वा रुिको हाँगाहरुको षकला गाडी 
प्रजनन गिाईन ेपोििीधभत्र चािै  ेउमा लहिै षपधँभन्दा कम्तीमा ३०-४० से.मी. माधथसम्म पािेि षकलामा बाँधेि तयाि गनुयहोस ्
ि काकावनलाई पानीको सतह भन्दा १५-२० से.मी. तल िा्न हुोसस् 

 कमन कापय मा ाको अण्डाबाि धनस्केको ह्याचधलङलाई अनसूुची-६ मा र्दईो अनसुाि दानाको प्रयोग गनुयहोसस्  
 प्रजनन ्गिाइोका माउमा ाहरुलाई सफा ि ताजा पानी िाश्चि ह्याचरि वा माउ मा ा िा्न  ेट्याङ्कीमा पानीको हल्का फोहोिा 

र्दोि २-३ र्दनसम्म िाश्चि त्पिात माउ हकुायउनको लाधग तयाि गरिोको पोििीमा िािेि सन्तधुलत दाना र्दनहुोसस् 
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 पोििीमा भिुा िा्न  ुभन्दा पषहले पोििी सकुाउने ि िािपात हिाई ४५०-६०० के.जी. प्रधत हेक्ििका दिले घि पोत्न ेचनु 

प्रयोग गनुयहोसस् पोििीको षपधँको जधमन धाँजा फािेपध  १००-११० से.मी. पानीको गषहिाई हनुेगरि पोििीमा पानी भनुयहोसस् 
साथै पाकेको गोबि मल २-३ िन ि यसको अधतरिक्त १२० के.जी. यरुिया ि ९० के.जी. डी.ो.षप. प्रधत हेक्ििका दिले २ 
भाग गरि १५-१५ र्दनको अन्तिालमा पोििीमा हाल्नहुोसस्  

घासेँबाली 
 हिेक ३०-३५ र्दनमा जै/वधसयम घाँसमा २.१ के.जी. प्रधत कठ्ठाका दिले धसांचाई गरि यरुिया िपडे्रस गनुयहोसस् साथै प्र्येक 

किाई पिात पनु: यरुिया िपडे्रस गनुयहोसस्  
 ईषपल ईषपल घाँसको पाकेका कोसाहरु षिपेि िाम्रिी घाममा सकुाउनहुोसस् सषुकसकेका कोसालाई ोकै ठाँउमा थपुािी लट्ठीले 

चिेुि बीउ िानुयहोस ्ि नाङ्लोमा केलाोि सफा गनुयहोसस् ओभानो प्लाश्चस्िक वा जिुको बोिा वा षिनको बिामा बीउ िन्न 
भिेि िम्म बन्द गरि ओभानो ति धसतल ठाँउमा भण्डािण गनुयहोसस् 

 बधसयम घाँस  िेको २० र्दनपध  पषहलोपिक ि ्यसपध  मािोमा श्चचस्यानको अवस्था हेिी प्र्येक किाईपध  धसचँाई गनुयहोसस् 
्यसैगिी भेच घाँसको बीउ  िेको ोक-ोक मषहनाको अन्तिालमा मािोमा श्चचस्यानको अवस्था हेिी धसँचाई गनुयहोसस्  
 

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 धबभतूी पोििेल कृषि-मौसम जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग, बबिमहल, काठमाडौ bibhel@gmail.com ९८४३९३१२८४ 
४ िाजेन्र कुमाि भििाई बाली धबज्ञान िाषिय बाली षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि rkbhattarai@gmail.com ९८४३४७२२७० 
५ चेतना मानन्धि बाली िोग िाषिय बाली िोग धबज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि chetana.manandhar@gmail.com ९८४१६२४१८१ 
६ सदुीप कुमाि उपाध्याय  कीि धबज्ञान िाषिय कीि षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि sudeeppdl@gmail.com ९८४२४३७१५३ 
७ डा. अधमत प्रसाद धतधमश्चल्सना बाली षवज्ञान िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि timilsinaamit87@gmail.com ९८५५०४७७३३ 
८ डा. नािायण पौडेल पश ुस्वास्थ्य िाषिय पश ुस्वास्थ्य अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि narayan.paudyal@narc.gov.np ९८६३३३५०४६ 
९ नधबन िावल मािो षवज्ञान िाषिय मािो षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि nabin_rawal@yahoo.com ९८५७०६५०२१ 
१० प्रमे धतमलधसना म्स्य षवज्ञान म्स्य अनसुन्धान महाशािा, गोदाविी p.timalsina01@gmail.com ९८६९५७९१६७ 
११ ऋषििाम अधधकािी कृषि सञ्चाि िाषिय कृषि प्रषवधध सूचना केन्र, िमुलिाि adhikari_rishi@yahoo.com ९८४१९७९२८९ 
१२ डा. रुपा वास्तोला पश ुआहािा िाषिय पश ुआहािा अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि bastola_rupa@yahoo.com ९८४१३१९८३९ 
१३ डा. षविेन्र बहादिु िाना आलबुाली िाषिय आलबुाली अनसुन्धान काययक्रम, िमुलिाि biru.deep25@gmail.com ९८५१२५५३१५ 
१४ मशु्चक्त नाथ िा कृषि इश्चन्जधनयरिङ्ग िाषिय कृषि ईश्चन्जधनयरिङ्ग अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि muktinath2043@gmail.com ९८६३३८२२५४ 
१५ िामेश्वि रिमाल कृषि-मौसम िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि rameshwarrimal@gmail.com ९८५१०४४१३० 
१६ मञ्जु बासी 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 अवस्था 
(Cloud condition) 

सफा (Fair) No cloud in the sky 

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

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

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

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

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

 विायको प्रकृधत 
(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 (्यापक विाय) Weather phenomena extensively throughout an area during specified 

time duration 

 विायको सांभा्यता ि 
यसको क्षते्र 
(Rainfall 

probability in 

percentage and its 

coverage) 

<10% None used Isolated at one or two places (ोक-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 (अधधकाांश स्थानमा) 

 

सांभाषवत विायको मात्रा (%) = आांकलन X क्षेत्र, जहाँ आांकलन भन्नाले कुनै स्थानमा विाय हनु सक्ने सांभावना (%) जनाउँद  भने क्षेत्र भन्नाले 
तोषकोको स्थानको विाय हनु सक्ने सांभाषवत भ-ूभाग (%) जनाउँद स उदाहिणका लाधग कुनै स्थानको ८०% क्षेत्रमा ५०% विायको आांकलन गिेको 
अवस्थामा सो स्थानको सांभाषवत विायको मात्रा (%) = ०.५ X०.८ = ४०% हनु आउँ स 

 विायको मात्रा  
(Rainfall amount 

based on total 

accumulated 

rainfall during 24 

hrs) 

Light rain (हल्का विाय) less than 10 mm 

 Moderate rain (मध्यम विाय) 10 mm or more but less than 50 mm 

 Heavy rain (भािी विाय) 50 mm or more but less than 100 mm 

 Very heavy rain (धेिै भािी विाय) 100 mm or more but less than 200 mm 

 Extremely heavy rain (अधत भािी विाय) 200 mm or more 

 समयधसमा  
(Time Period) 

Today (आज) 6 AM to 6 PM 

 Morning (धबहान) 6 AM to Noon 

 Afternoon (अपिान्ह) Noon to 6 PM 

 Late afternoon (अपिान्हको उत्तिाधय) 3 PM to 6 PM 

 Evening (साँि) 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: िाईस ट्रान्सप्लान्ििका लाधग बेनाय िा्न  ेतिीका 
आवश्यक पने सामाग्रीहरु 

 बीउ 
 प्लाश्चस्िक धसि    
 मािो  ाने्न जाली 
 गोबि मल 
 जिुको बोिा ि हजािी 
 ३/४ ईन्चको स्क्वाइि बाि 

 

षवधध  

धान िोप्ने मेधसनको टे्र को आकाि मेधसनको षकधसम अनसुाि फिक पने हनु् स टे्र को आकाि अनसुाि बेनाय ्यवस्थापन 
गनुयहोसस् यहा ँ४ लाईनको  षहँडेि (Walk Behind Type) चलाउन ेमेधसनका लाधग बेनाय तयाि पाने षवधध उलेि गरिोको 
 स  

 धानको बीउलाई २४ घण्िासम्म पानीमा धभजाउनहुोसस् 
 बीउलाई  साफ, साफल वा  बेधभषष्टनले ३ ग्राम प्रधत के.जी. को दिले धमसाोि बन्द भाडँोमा वा बाश्चल्िनमा (हावा 

नध ने गिी) सबै दानामा लाग्ने गिी उपचाि गनुयहोसस् उपचाि गिेको ३६ घण्िाधभत्र ब्याडमा बीउ िा्न हुोसस् 
 धभजाई सकेको धानलाई  ानिे १२ घण्िा सम्म जिुको बोिामा िा्न हुोसस् यसले धानमा िुसा आउन सहयोग गदय स  
 यसपध  २२ ईन्च x ११ ईन्चको टे्र मा ४ भाग  ानेको मािोमा १ भाग गोबि मल धमलाई धमश्रणलाई ोकनासले 

लेभल धमलाई िुसा आईसकेको धान प्रधत टे्र करिब १००-११० ग्राम बीउ धमलाोि िा्न हुोसस् (प्रधत कठ्ठा यस्ता ८-
१० विा टे्र आबस्यक प य) 

 चिाले बीउ िानबाि जोगाउन टे्रमा बीउ िाश्चिसकेपध  मािोले हल्का  ोप्नहुोसस्  
 टे्रको श्चचस्यान धनयधमत अनमुान गिी हजािीको प्रयोगले धनयधमत पानी  कय नहुोसस्  
 बीउ  िेको १ हप्ता पध  २/३ धबिाोि ०.५% यरुिया पानीमा धमलाई  ानुयहोसस्  
 बीउ उम्रपेध  टे्रमा हल्का पाधन जमाोि धसांचाई कायय गनुयहोसस्   
 धान िोप्न ुभन्दा २/३ र्दन अगाडी बेनायमा पाधन र्दन बन्द गनुयहोसस्    
 धान िोप्ने मेधसनका लाधग १५-२० र्दनको बेनाय िोप्ने योग्य हनुे गदय स तथाषप चैते धानको बेनाय तयाि गने बेला 

तापक्रम धानको षवधधका लाधग आवश्यक तापक्रम भन्दा कम हनुाले सोही अनसुाि र्दन धनधायिण गिी िोपाई गनुयहोसस्  
टे्र उपलब्ध नहनुे अवस्थामा ३/४ ईन्चको स्क्वाइि बािलाई मेधसनको टे्र साईज अनसुाि िेम बनाई पधन बेनाय तयाि गनय 
सषकन् स यसरि बनाईोको टे्रलाई साधािण प्लाश्चस्िकमा साना साना प्वाल पािी प्लाश्चस्िक माधथ िाश्चि माधथ उल्लेि गरिोको 
षवधधबाि बेनाय तयाि गनय सषकन् स 
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अनसूुची -३: आलबुालीको प ौिे ड ुवा िोग 

फाइिोफ्थोिा इनफेस्िान्स नामक  ुसीको सांक्रमणबाि लाग्ने प ौिे ड ुवा िोग आलबुालीको प्रमिु शत्र ुहोस सांसािभरिका 
आल ुिेती गरिने प्रायाः सबै िािहरूमा यो िोग प्रमिु समस्याको रूपमा देिा पदै आइिहेको  स यो िोग नेपालमा पधन 
तिाई देश्चि उच्च-पहाडका आल ुिेती गरिने प्रायाः सबै स्थानमा ्यापक रूपमा देिा पदै आइिहेको  स िातको समयमा 
धेिै शीत पने, धसमधसम विाय भोको, र्दउँसो बादल लाग्ने, १० देश्चि १८ धडग्री तापक्रम ि ८५% भन्दा ब ी सापेश्चक्षक 
आरयता भोको अवस्थामा िोग सहन नसक्ने जातमा िोग ्यबस्थापनका उपाय नअपनाोमा १००% सम्म उ्पादनमा क्षधत 
हनु सक्द स यो िोगले आलकुो पात, डाँठ ि दानामा असि गदय स सामान्यतयााः िोगको लक्षण पातहरूमा देिा पदय स 
िोगको शरुूवात षवरूवाको षवधभन्न उचाइका पातहरूबाि भोतापधन  ाँया पिेका भागहरूमा  ुसी फैधलनेक्रम ब ी हनु् स 
धबहान शीत नओभाउँदै ड ुवा िोगबाि सांक्रधमत पातको तल्लो सतहमा षवधभन्न आकािमा पानीले धभजेजस्ता थोप्लाहरू 
देिा पदय नस् थोप्लाको केश्चन्रय भाग हरितकण नभोको कालो देश्चिन्  भन ेथोप्लाको षकनािमा कपासको जालो जस्तो 
(श्चचत्र-१) देश्चिन् स िोग अनकुुल वाताविण ोवां आक्रमक  ुसीबाि सांक्रमण भोको अवस्थामा पातको साथसाथै नयाँ 
मनुा तथा डाँठहरूमा काला-काला ठुला-ठुला काला दाग (श्चचत्र-२) देश्चिन सक् नस् सांक्रधमत आलकुो दानाको सतह तथा 
कािेि हेदाय धभत्री भागमा समेत कालो ध्वाांसे लक्षण (श्चचत्र-३) दे्न  सषकन् स जनकदेव, िमुल िातो-२, िमुल सेतो-१, 
िमुल उपहाि, िमुल षवकाश जस्ता िोग अविोधी वा िोग सहन सक्ने आलकुा स्वस्थ बीउ लगाोमा धबना धबिादी िोगबाि 
हनुे क्षधत कम गनय सषकन् स धसफारिस गरिोको मात्रामा िासायधनक मलको प्रयोग गरि उपयकु्त दूिीमा (बाक्लो नहनु े
गरि) िोपाइ गिेको जग्गामा पानी धनकासको उश्चचत ब्यवस्था धमलाोमा िोग फैधलने दि कम हनु् स यो िोगको सांक्रमणाका 
लाधग अनकुुल वाताविण िहीिहेमा मेन्कोजेव यकु्त  ुसीनाशक षविादी (इण्डोषफल ोम-४५, डाइथेन ोम-४५ आर्द) २.५ 
ग्राम प्रधत धलिि पानीमा घोलेि प्रधत कठ्ठा ३० धलििको दिले बोिको सम्पूणय भाग धभज्नेगरि ७ र्दनको अन्तिमा ४-६ 
पिक  नुय उपयकु्त हनु् स प्रकोप ब ी भोमा डाइमेथोमफय  (ोक्रोबेि) वा फेनाधमडन तथा मेन्कोजेव यकु्त धमश्चश्रत 
(सेश्चक्िन) १.५ ग्राम प्रधत धलिि पानीका दिले १० र्दनको अन्तिमा ३-४ पिक वा षक्रलाश्चक्सल ोम.जेड. ७२% 
डब्ल.ुषप. को धलुो २ ग्राम प्रधत धलिि पानीमा घोलेि ७ र्दनको अन्तिमा ४-५ पिक  नुय उपयकु्त हनु् स सांक्रधमत पात 
ि डाँठबाि  ुसीको जीवाण ुआल ुदानामा जान नपाउने गरि पयायप्त उकेिा लगाउने तथा आल ुिनु्नभन्दा १५ अगावै हाल्म 
पधुलांग गिेमा दानामा आलकुो सांक्रमण कम गनय सषकन् स 
 

 
श्चचत्र-१ 

 
श्चचत्र-२ 

 
श्चचत्र-३ 
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अनसूुची-४: षविादीको प्रयोग गदाय ध्यान र्दनपुने मखु्य कुिाहरु 
 सकेसम्म हरियो (  ) ि नीलो (  ) लेबल भोको षविादी प्रयोग गनुयहोसस् 
 षविादीको डब्बामा उ्पादन ि ोक्सपाइिी धमधत हेनुयहोसस्  
 सिुश्चक्षत ठाउँमा षविादी िा्न हुोसस्  
 धसफारिस गिीो अनसुािको मात्रा प्रयोग गनुयहोसस्  
 षविादी  कय न ेवेलामा मिुमा मास्क, हातमा पञ्जा, ििुामा जतु्ता ि शिीिको नाङ्गो भागमा 

कपडाले  ोप्नहुोसस्  
 सकभि कडा घाम लागेको, धेिै हावा लागेको, पानी परििहेको बेला षविादी न नुयहोसस्  
 कुनै पधन षविादी  दाय जनु र्दशाबाि हावा आोको   ्यही र्दशाधति फकेि कषहल्यै  नुयहुँदैन अथायत ्जनु र्दशाबाि हावा  

वहेको   सोही र्दशातफय  फकेि षविादी  ने गनुयहोसस्  
 कुनै पधन षविादी  दाय षविादी  दै अश्चघ बढ्न ुहुँदैन अथायत पध  सदै आउन ुपदय  जसले गदाय षविादी  रि सकेको 

ठाँउमा चलाउन नपिोसस् 
 कुनै पधन षविादी  रििहँदा धबचैमा नोजल बन्द भयो भन ेमिुले फुकेि वा दाँतले िोल्ने गनुयहदैुनस 
 कुनै पधन षविादीको प्रयोग गिे पध  सकेसम्म पिैु शरिि नहुाउन ुपदय  ि हात ििुा नधोई कुनै िानेकुिा िान हुदैँनस  
 षविादी प्रयोग गिीसकेपध  िाली बिा वा धससी बिुलेि िाल्डोमा पनु ुयहोस ्ि प्रयोग गिेका उपकिणहरु धोोि िा्न हुोसस्  
 षविादी  कय दा िाउको द्ुन  ेवा वाक-वाक लाग्ने जस्तो हनु थाल्यो भन ेतरुुन्त काम  ोडेि िलु्ला हावामा केहीबेि 

बस्नहुोसस् यर्द षवि लागेको शांका लागेमा नश्चजकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्रमा जचाउनहुोसस्  
 षविादीको षकधसम हेिेि षविादी  िेको िेत जग्गा बाि ३ देश्चि १५ र्दनसम्म कुनै पधन िानयोग्य बालीहरु उपभोग गनय 

हुँदैनस साथै गाईवस्त,ु कुििुा आर्द लाई पधन िवुाउन हुँदैनस 
 षविादी प्रयोग गने उपकिणहरु (स्प्रयेि) लाई प्रयोग गिीसकेपध  िाम्रोसँग पिाली भण्डािमा िा्न हुोसस्  

 

अनसुचुी-५: यरुिया उपचाि षवधध 
सखु्िा पिाल, छ्वाली वा नललाई १.५-२ इन्चको लामो िुक्रामा काट्ने ि ्यसमा ४% (१०० धलिि पानीमा ४ के.जी. 
यरुिया) को दिले यरुियाको िोल बनाई (१०० के.जी. पिालको लाधग ५०-६० धलिि घोलको दिले) धमलाोि  नेस 
्यसपध  हातमा प्लाषष्टकको पन्जा लगाई पिाल ि यरुियाको िोल िाम्रिी धमसाउनसे धमसाइोको पिाललाई प्लाषष्टकको 
थैलामा िाम्रिी हावा नध ने गरि िाँदे्नस प्लाषष्टकको थैला नभोमा जधमनमा िाडल िनी अथवा जधमन माथी पानीमा फोहोि 
नधमधसने गिी प्लाषष्टक ओछ्याोि िाम्रिी िाँदेि प्लाषष्टकले  ोपी ४ इन्च बाक्लो मािोले हावा नध ने गिी  ोप्नेस िास 
गिेि २१ र्दनसम्म ्यसलाई िा्न  ेि २१ र्दनपध  थैलाबाि िवुाउने जधत मात्रा धनकाली हावामा आधा घण्िा जधत 
षफजाई पशवुस्तलुाई िवुाउनेस वाख्रालाई ३००-४०० ग्राम प्रधतर्दन ि गाई भैसीलाई ५-६ के.जी. प्रधतर्दनका दिले 
िवुाउन ुउपयकु्त हनु् स 
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अनसूुची  - ६: कमन कापय मा ाको ह्याचधलांगलाई दैधनक दाना/आहािा र्दन ेताधलका  

समय अवधध दानाको प्रकाि दाना र्दने दि प्रधत र्दन  
पषहलो हप्ता  सानो ज-ुप्लाङ्किन, अन्डाको िोल, ३०-३५% 

प्रोषिनयकु्त पाउडि दाना (भिमासको षपठो, 
गहुँको चोकि, षपना, षफसधमलको धमश्रण) 

शािीरिक तौलको आधािमा १५-
२०% (प्रधत ोक लाि) हाचधलांगलाई 
प्रधत र्दन ४ विा अन्डाको िोल, 
१०-१५ ग्राम तयािी दाना 

 
३-४ पिक 

दोश्रो हप्ता  ठुलो ज-ुप्लाङ्किन, ३०-३५ % प्रोषिनयकु्त 
क्रम्बल नां.-१ दाना (भिमासको षपठो, गहुँको 
चोकि, षपना, षफसधमलको धमश्रण) 

शािीरिक तौलको आधािमा १०-
१५% (प्रधत ोक लाि) हाचधलांगलाई 
प्रधत र्दन  २५०-२७५ ग्राम तयािी 
दाना 

३ पिक 

तेश्रो हप्ता  ठुलो ज-ुप्लाङ्किन ३०-३५% प्रोषिनयकु्त 
क्रम्बल नां.२ दाना (भिमासको षपठो, गहुँको 
चोकि, षपना, षफसधमलको धमश्रण) 

शािीरिक तौलको आधािमा ८-१०% 
(प्रधत ोक लाि) हाचधलांगलाई प्रधत 
र्दन  ४५०-५०० ग्राम तयािी दाना 

३ पिक 

चौथो हप्ता ठुलो ज-ुप्लाङ्किन ३०-३५ % प्रोषिन यकु्त 
क्रम्बल नां.३ दाना (भिमासको षपठो, गहुँको 
चोकि, षपना, षफसधमलको धमश्रण) 

शािीरिक तौलको आधािमा ५-१०% 
(प्रधत ोक लाि) हाचधलांगलाई प्रधत 
र्दन ७००-७५० ग्राम तयािी दाना 

२-३ पिक 

 


