
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: 

 साताको सरुुमा देशभि पहाडी क्षेत्र ि षहमाली क्षेत्रमा ांंिशक देि  सामान्य बदली िषह षहमाली क्षेत्रमा हल्का षहमपात हनु ेि देशका पहाडी भ-ू
भागका एक-दईु स्थानमा हल्का विायको सम्भावना छ।  

 साताको मध्यमा देशमा ांंिशक देि  सामान्य बदली िहन ेदेि न्छ। 
 साताको अन््यमा प्रदेश नां-१, गण्डकी प्रदेश ि सदूुि-पििम प्रदेशमा ांंिशक बदली िषह बाँषक भागमा मौसम सामान्यतया सफा िहनेछ।  
 देशका अधधकाांश भ–ूभागमा अधधकतम ि न्यूनतम तापक्रममा क्रधमक रुपमा हल्का धगिावि ंउन ेदेि न्छ। 

कृषि सािाांश: 
 धानको वीउ भण्डािणको लाधग सपुि ब्यागको प्रयोग गनुयहोस।् सपुि ब्याग उपलब्ध नभएको अवस्थामा हावा नधछने भाँडो (मेिल वीन, घ्याम्पो, भकािी, 

ंदी) मा सेल्फोस २-३ चक्की प्रधत िनको दिले िाि  बीउ भण्डािण गनुयहोस।्  
 गहुँ छिेको २०-३० ददन धभत्र [मकुुि जिा ( nworc woor initiation) पलाउने अवस्था] गहुँको जिा धभज्नेगरि पषहलो धसँचाई गनुयहोस।् यस समयमा 

धसँचाई गरिएन भने मकुुि जिा सकु्न गर्य गहुँको उ्पादनमा कधम हनु जान्छ। गहुँ पहेँलो हनु ेसमस्याबाि बच्न धसँचाई गदाय पानी जम्न नददन षवशेि 
ध्यान ददनहुोस।् िजिो षिलेज प्रषवधधबाि लगार्एको गहुँ  ेतमा पिम्पिागत तरिकाबाि लगाईएको गहुँको तलुनामा कम पानीले धसांचाई गनय सषकने हुदँा 
षवशेि ध्यान ददनहुोस।्  

 फौजी कीिा (िातीको समयमा बालीमा नोक्सानी गने ि ददउँसो लकेुि बस्ने) ले क्षती प-ुयाएको धान  ेतहरुमा गहुँ लगार्ने भएमा सावधानी अपनाउनहुोस।् 
षवशेि गरि पिाल ओछ्यार्एको ि िजिो-षिलेज प्रषवधध अपनार्न े ेतमा गहुँ लगाउँदा फौजी कीिाले नोक्सानी प-ुयाउने सांभावना ज्यादा हनु ेभएकोले 
धनयधमत अनगुमन गनुयहोस।् 

 तोिीबाली समहुमा जिा कुषहने िोग लाग्न नददन मन्कोजेबयकु्त षविादी २ ग्राम प्रधतधलिि पानीको दिले सम्पूणय बोिको जिा धभज्नेगरि डे्रिन्चङ्ग गनुयहोस।्  
 तोिीबालीमा किौते कीिा लागमेा लाभायहरुलाई जम्मा गिी नष्ट गने वा नीमजन्य (एजाधडिािक्िन ०.०३%) षविादी ५ एम.एल. प्रधत धलिि पानीका दिले 

साँझप  छनुयहोस।् फूल फुलेको बेलामा िासायधनक षविादी प्रयोग नगनुयहोस।् 
 तिाई तथा धभत्री मधेशको लाधग धसफारिस गरिएका चनाका जातहरु-अविोधी, तािा  ,कालीका,  कोसेली  ,सीता ,िाधा,  धनिु मध्ये उपलब्ध जातको 

गणसु्तरिय बीउको समयमा नै व्यवस्था गरि १ .७ के .जी .प्रधत क ठ्ठा बीउको दिले हािदेि  हािको दूिी २५ सेिन्िमीििमा उपचाि गरिएको बीउ 
छनुयहोस।् 

 धबहानीप  कुषहिो लाग्ने हनुाले ंलबुालीमा पछौिे डढुवा िोगको अनगुमन गनुयहोस।् लक्षण दे ापिेमा मेन्कोजेब ७५% डब्ल.ुपी. २ ग्राम प्रधतधलिि 
पानीमा धमसाएि ंलकुो बोि धभज्नेगरि अपिान्ह पधछ स्प्र ेगनुयहोस।्  

 व्यवसाषयक रुपमा उ  ु ेती गरिने तिाई क्षेत्रका ठाँउहरुमा  ेि गएको उ कुो िुप्पाबाि सार्लेज बनाई जाडोयाममा पशवुस्तलुाई ंहािाको रुपमा 
प्रयोग गनुयहोस।् यसको प्रयोगले गाई भैसीको दधु उ्पादनमा २०-२५% ले वषृि हनुसक्छ।  

  ोिेत िोग देि िहन ेठाउँमा िोकथामको लाधग पशहुरुमा ६ मषहनाको उमेि पगुपेधछ पषहलो पिक ि प्र्येक विय  ोप दोहोयायउनहुोस।् प्रकोप बढी 
देि ने ठाउँमा ६-६ मषहनामा दोहोयायउनहुोस।् 

 न्यानो पानीमा हकुय न ेमाछाले २० धडग्री सेिल्सयस ि िचसो पानीमा पाधलन ेट्राउि माछाले ८-९ धडग्री सेिल्सयस भन्दा कम पानीको तापक्रम हुँदा िाम्रिी 
दाना न ान ेभएकोले पो िीको पानीको तापक्रम ि दाना  ाए-न ाएको अनगुमनका ंधािमा थप दानाको व्यवस्था गनुयहोस।्  

 लसुनय घाँसको बढी उ्पादन धलनको लाधग तिाई तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा मांधसि मषहनासम्म बीउ छरि सक्नहुोस।्  
 कृषि ि पश ुसम्वन्धी िजज्ञासाको लाधग पैसा नलाग्ने नाकय को फोन नम्बि-११३५ मा हिेक सोमबाि ददँउसो २ देि  ४ बजे सम्म फोन गनुयहोस।् 
 कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन नेपाल िेधलधभजनको NTV NEWS Channel बाि प्र्येक शधनबाि बेलकुा ८ बजेको समाचाि पधछ प्रसािण हनुे गदयछ। 

यसको पनु: प्रसािण ंईतबाि धबहान ७ बजेको समाचािपधछ पधन हेनय सषकन्छ। 
 

 
 
 

विय-६, अांक-३५   अवधध: २६ मांधसि-२ पसु, २०७७       २६ मांधसि, २०७७ 
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गत हप्ता (१९-२५ मांधसि, २०७७) को मौसमी अवस्था 

नक्साको पषृ्ठभधूममा दे ाईएको िांगले साप्ताषहक कूल विाय 
जनाउँछ। धत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन 
गरिएको विायलाई साप्ताषहक सिदि विायसँगको तलुना्मक 
तथयाांकमा दे ाउँछ। 
 
नोि:   कुल 7० विा मौसम केन्रहरुबाि प्राप्त बिायको 
तथयाांक अनसुाि गत साता देशभि साप्ताषहक सिदि भन्दा कम 
विाय मापन भएको छ। यद्यषप तेह्रथमु, सनुसिी ि ताप्लेजङु्गमा 
सिदि भन्दा बढी विाय मापन भएको छ। 

नक्साको पषृ्ठभधूममा दे ाईएको िांगले साप्ताषहक औसत 
अधधकतम तापक्रम (धड.से.) जनाउँछ। धत्रभजुाकाि तथा 
गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको तापक्रमलाई 
साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा दे ाउँछ। 
 
नोि: कुल ७६ विा मौमस केन्रहरुबाि प्राप्त तापक्रमको 
तथयाांक अनसुाि समग्रमा गत साता देशको अधधकाांश 
स्थानहरुमा साप्ताषहक अधधकतम तापक्रम साप्ताषहक सिदि 
तापक्रम भन्दा कम मापन गरिएको छ। भने न्यनुतम तापक्रम 
साप्ताषहक सिदि तापक्रम भन्दा बढी मापन गरिएको छ। 

नक्साको पषृ्ठभधूममा दे ाईएको िांगले साप्ताषहक औसत न्यूनतम 
तापक्रम (धड.से.) जनाउँछ। धत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि 
सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको तापक्रमलाई साप्ताषहक सिदि 
तापक्रमसँगको फिकमा दे ाउँछ। 
 
नोि:  कुल ७६ विा मौमस केन्रहरुबाि प्राप्त तापक्रमको 
तथयाांक अनसुाि समग्रमा गत साता देशको अधधकाांश 
स्थानहरुमा साप्ताषहक न्यूनतम तापक्रम साप्ताषहक सिदि 
तापक्रम भन्दा बढी मापन गरिएको छ। 

नोिः (क) सिदि विाय भन्नाले सन ्१९८१ देि  २०१० सम्मको सम्बिन्धत हप्ताको औसतमा १० प्रधतशत भन्दा कम देि  १० प्रधतशत भन्दा बषढको 
विायलाई जनाउँछ।  
( ) सिदि अधधकतम/न्यूनतम तापक्रम भन्नाले सन ्१९८१ देि  २०१० सम्मको सम्बिन्धत हप्ताको औसतमा ०.२ धड.से. भन्दा कम देि  ०.२                                  
धड.से. भन्दा बषढको तापक्रमलाई जनाउँछ।  
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ंगामी साता (२६ मांधसि- २ पसु, २०७७) को मौसमी परिदृष्य 
प्रदेश भौगोधलक 

क्षते्र 

विाय / 
षहमपात 

अधधकतम 
तापक्रम 

न्यूनतम 
तापक्रम 

बदली हनु े
अवस्था 
(सफा, ंांिशक, 

सामान्य, पूणय) 

मह्वपूणय मौसम 

(मेघगजयन, अधसना,
 कुषहिो) 

कैषफयत 

(मौसम प्रणाली) 

प्रदेश नां १ 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
षहमपात 

हल्का घट्ने हल्का घट्ने ंांिशक देि  
सामान्य बदली 

 साताको सरुुमा ंांिशक देि  सामान्य बदली/धछिपिु विाय वा हल्का 
षहमपातको सम्भावना, साताको मध्य ि अन््यमा ंांिशक बदली  

पहाड 

 
हल्का विाय हल्का घट्ने हल्का घट्ने 

ंांिशक देि  
सामान्य बदली 

 
साताको सरुुमा ंांिशक देि  सामान्य बदली/धछिपिु विायको सम्भावना, 
साताको मध्य ि अन््यमा ंांिशक बदली  

तिाई 

हल्का विाय हल्का घट्ने हल्का घट्ने ंांिशक देि  
सामान्य बदली 

धबहानीप  हल्का 
कुषहिो लागे पधन 
ददउँसो हिेि जाने 

साताको सरुुमा ंांिशक देि  सामान्य बदली/धछिपिु विायको सम्भावना, 
साताको मध्य ि अन््यमा ंांिशक बदली  

प्रदेश नां २ 

 

तिाई 

 हल्का विाय हल्का घट्ने  हल्का घट्ने 
ंांिशक देि  
सामान्य बदली 
  

धबहानीप  हल्का 
कुषहिो लागे पधन 
ददउँसो हिेि जाने  

साताको सरुुमा ंांिशक देि  सामान्य बदली /धछिपिु विायको सम्भावना, 
मध्यमा ंांिशक बदली, साताको अन््यमा सामान्यतया सफा  

बागमती 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का 
षहमपात 

हल्का घट्ने  हल्का घट्ने 
ंांिशक  देि  
सामान्य बदली 

  
साताको सरुुमा ंांिशक देि  सामान्य बदली / हल्का षहमपात /धछिपिु 
विायको सम्भावना, मध्यमा ंांिशक बदली, साताको अन््यमा सामान्यतया 
सफा  

पहाड 

 
हल्का बिाय हल्का घट्ने  हल्का घट्ने ंांिशक देि  

सामान्य बदली 
  साताको सरुुमा ंांिशक देि  सामान्य बदली /धछिपिु विायको सम्भावना, 

मध्यमा ंांिशक बदली, साताको अन््यमा सामान्यतया सफा  
तिाई 

हल्का बिाय हल्का घट्ने  हल्का घट्ने ंांिशक देि  
सामान्य बदली 

धबहानीप  हल्का 
कुषहिो लागे पधन 
ददउँसो हिेि जाने  

साताको सरुुमा ंांिशक देि  सामान्य बदली /धछिपिु विायको सम्भावना, 
मध्यमा ंांिशक बदली, साताको अन््यमा सामान्यतया सफा  

गण्डकी 
प्रदेश 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का 
षहमपात 

हल्का घट्ने  हल्का घट्ने ंांिशक देि  
सामान्य बदली 

  साताको सरुुमा ंांिशक देि  सामान्य बदली / हल्का षहमपात धछिपिु 
विायको सम्भावना, साताको मध्य ि अन््यमा ंांिशक बदली  

पहाड हल्का बिाय हल्का घट्ने  हल्का घट्ने 
ंांिशक देि  
सामान्य बदली 

  साताको सरुुमा ंांिशक देि  सामान्य बदली /धछिपिु विायको सम्भावना, 
साताको मध्य ि अन््यमा ंांिशक बदली  

तिाई 
हल्का 
बिाय    हल्का घट्ने  हल्का घट्ने 

ंांिशक देि  
सामान्य बदली 

धबहानीप  हल्का 
कुषहिो लागे पधन 
ददउँसो हिेि 
जाने   

साताको सरुुमा ंांिशक देि  सामान्य बदली /धछिपिु विायको सम्भावना, 
साताको मध्य ि अन््यमा ंांिशक बदली  

लिुम्बनी 
प्रदेश 

 

पहाड हल्का 
बिाय  हल्का घट्ने हल्का घट्ने ंांिशक देि  

सामान्य बदली 
  साताको सरुुमा ंांिशक देि  सामान्य बदली /धछिपिु विायको सम्भावना, 

मध्यमा ंांिशक बदली, साताको अन््यमा सामान्यतया सफा  
तिाई 

हल्का 
बिाय   हल्का घट्ने हल्का घट्ने ंांिशक देि  

सामान्य बदली 

धबहानीप  हल्का 
कुषहिो लागे पधन 
ददउँसो हिेि 
जाने   

साताको सरुुमा ंांिशक देि  सामान्य बदली /धछिपिु विायको सम्भावना, 
मध्यमा ंांिशक बदली, साताको अन््यमा सामान्यतया सफा  

कणायली 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का 
षहमपात  हल्का घट्ने  हल्का घट्ने ंांिशक देि  

सामान्य बदली 
  साताको सरुुमा ंांिशक देि  सामान्य बदली /धछिपिु विायको सम्भावना, 

मध्यमा ंांिशक बदली, साताको अन््यमा सामान्यतया सफा  
पहाड हल्का 

बिाय   हल्का घट्ने  हल्का घट्ने 
ंांिशक देि  
सामान्य बदली 

  साताको सरुुमा ंांिशक देि  सामान्य बदली /धछिपिु विायको सम्भावना, 
मध्यमा ंांिशक बदली, साताको अन््यमा सामान्यतया सफा  

सदूुि पििम 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
षहमपात 

हल्का घट्ने  हल्का घट्ने ंांिशक देि  
सामान्य बदली 

  साताको सरुुमा ंांिशक देि  सामान्य बदली /धछिपिु विायको सम्भावना, 
साताको मध्य ि अन््यमा ंांिशक बदली  

पहाड हल्का 
बिाय   हल्का घट्ने  हल्का घट्ने ंांिशक देि  

सामान्य बदली 
  साताको सरुुमा ंांिशक देि  सामान्य बदली /धछिपिु विायको सम्भावना, 

साताको मध्य ि अन््यमा ंांिशक बदली  
तिाई 

 हल्का 
बिाय   हल्का घट्ने  हल्का घट्ने 

ंांिशक देि  
सामान्य बदली 

धबहानीप  हल्का 
कुषहिो लागे पधन 
ददउँसो हिेि 
जाने   

साताको सरुुमा ं ांिशक देि  सामान्य बदली /धछिपिु विाय को सम्भावना, 
साताको मध्य ि अन््यमा ंांिशक बदली  

नोि: साताको शरुुले शकु्रबाि ि शधनबाि, साताको मध्यले ंर्तबाि, सोमबाि ि मांगलबाि तथा साताको अन््यले बधुबाि ि धबहीबािलाई जनाउँछ।  

    मौसम पवूायनमुान सम्वन्धी षवस्ततृ जानकािीको लाधग हिेक ददन धबहान ६ बजे ि बेलकुा ६ बजे अध्यावधधक हनेु महाशा ाको वबेसार्ि  http://www.mfd.gov.np हेनुयहोस।् 
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कृषि सल्लाह 
 ाद्यान्नबाली 
 धानको वीउ भण्डािणको लाधग सपुि ब्यागको प्रयोग गनुयहोस।् सपुि ब्याग उपलब्ध नभएको अवस्थामा हावा नधछने भाँडो 

(मेिल वीन, घ्याम्पो, भकािी, ंदी) मा सेल्फोस २-३ चक्की प्रधत िनको दिले िाि  बीउ भण्डािण गनुयहोस।्  
गहु ँ
 तिाई तथा धभत्री मधेशको लाधग धसफारिस गरिएका गहुकँा जातहरु- धब.एल ४३४१,  जिुा ड्युिम १,  जिुा ड्युिम २, 

बाणगांगा, धतलोतमा, धबजय, एन.एल ९७१, ंदद्य, गौतम, बी.एल. १४७३, कािन्त, िोषहणी, भकुृिी, नेपाल २९७ मध्ये 
उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउको समयमा नै व्यवस्था गरि ४.० के.जी. प्रधत कठ्ठा बीउको दिले उपचाि गरिएको बीउ  
छनुयहोस।् जग्गा तयािीको बेलामा ३५० के.जी. कम्पोस्ि वा गोबिमल, २.२ के.जी. यरुिया, ३.६ के.जी. डीएपी, २.८ 
के.जी. म्यिेुि अफ पोिास प्रधत कठ्ठाका दिले मािोमा िाम्ररि धमलाउनहुोस।् 

 गहुँवालीमा धसन्दिेु िोगको प्रकोप कम गनय तिाईमा मांधसि १ देि  २५ गते (धडसेम्बि १०) धभत्र गहुँ छरिसक्नहुोस।् गहुँका 
उन्नत जातहरु- बाणगांगा, धब.एल. ४३४१, एन.एल. ९७१, ंदद्य जातका बीउ उपचाि गिेि मात्र छनुयहोस।् 

 गहुँ छिेको २०-३० ददन धभत्र [मकुुि जिा ( nworc woor initiation) पलाउने अवस्था] गहुँको जिा धभज्नेगरि पषहलो धसचँाई 
गनुयहोस।् यस समयमा धसँचाई गरिएन भने मकुुि जिा सकु्न गर्य गहुँको उ्पादनमा कधम हनु जान्छ। गहुँ पहेँलो हनुे 
समस्याबाि बच्न धसचँाई गदाय पानी जम्न नददन षवशेि ध्यान ददनहुोस।् िजिो षिलेज प्रषवधधबाि लगार्एको गहुँ  ेतमा 
पिम्पिागत तरिकाबाि लगाईएको गहुँको तलुनामा कम पानीले धसांचाई गनय सषकने हुँदा षवशेि ध्यान ददनहुोस।्  

 उच्च पहाडमा तसुािो पने सम्भावना भएको  ण्डमा यसबाि पने असि न्यून गनय धसचँाई कायय गनुयहोस।्   
 गहुँबालीमा झािपात व्यवस्थापनको लाधग गहु ँिोपेको १ -५ ददनधभत्र  पेन्डीधमथाधलन ३० % ई.स ीी., १५० धमधलधलिि प्रधत 

िोपनीको लाधग २५ धलिि पानीमा वा १०० धमधलधलिि प्रधत कठ्ठाको लाधग १७ धलिि पानीमा मािोमा िचस्यान भएको 
अवस्थामा फ्लेि फेन नोजलको प्रयोगले स्प्र ेगनुयहोस।् 

 गहुँ िोपेको ३०-४० ददनधभत्र सल्फोसल्फिन ७५% डब्ल.ुजी. २ ग्राम प्रधत िोपनी वा १.३ ग्राम प्रधत कट्ठा ४२ एम.एल. 
सिफेक्िेन्िमा धमसाई २५ धलिि पानीमा एक िोपनीको लाधग वा १७ धलिि पानीमा एक कठ्ठाको लाधग मािोमा िचस्यान भएको 
अवस्थामा फ्लेि फेन नोजलको प्रयोगले स्प्र ेगनुयहोस।् 

 फौजी कीिा (िातीको समयमा बालीमा नोक्सानी गने ि ददउँसो लकेुि बस्ने) ले क्षती प-ुयाएको धान  ेतहरुमा गहुँ लगार्न े
भएमा साबधानी अपनाउनहुोस।् षवशिे गरि पिाल ओछ्यार्एको ि िजिो-षिलेज प्रषवधध अपनार्न े ेतमा गहुँ लगाउँदा फौजी 
कीिाले नोक्सानी प-ुयाउने सांभावना ज्यादा हनु ेभएकोले धनयधमत अनगुमन गनुयहोस।् 

िचत्र: फौजी कीिाको वयस्क पतुली  िचत्र: फौजी कीिाको पतुलीको लाभाय  
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तोिी 
 मध्यपहाड तथा उच्चपहाडमा २५-३० ददन भएको तोिीबालीमा िचस्यान कायम गरि ४.४ के.जी. यरुिया प्रधत िोपनीको दिले 

िपडे्रस गनुयहोस।् 
 तोिीबालीमा लाही कीिा लागे-नलागेको धनयधमत अनगुमन पहेँलो िस्िषक ट्रयाप (Yellow sticky trap) बाि गनुयहोस ्ि 

ंवश्यक्ता अनसुाि १ भाग गाईको गहुँत ि ४ भाग पानी धमसाएि िातभरि िा ेि लाही लागेको ठाँउमा धभज्नेगरि भोलीपल्ि 
छकय नहुोस।् डार्मेथोएि ३०% ई.सी.,२ एम.एल. प्रधत धलिि पानीमा वा प्रकोप ज्यादा भएमा 
मालाधथयन ५०% र्.सी.,२ एम.एल. प्रधत धलििको दिले पानीमा धमसाई लाही लागेको ठाउँमा 
धभज्नेगरि छकय नहुोस।्  

 तोिीबाली समहुमा जिा कुषहने िोग लाग्न नददन मन्कोजेबयकु्त षविादी २ ग्राम प्रधतधलिि पानीको 
दिले सम्पूणय बोिको जिा धभज्नेगरि डे्रिन्चङ्ग गनुयहोस।्  

 तोिीबाली समूहमा किौते कीिा लागेमा लाभायहरुलाई जम्मा गरि नष्ट गने वा नीमजन्य (एजाधडिािक्िन 
०.०३%) षविादी ५ एम.एल. प्रधत धलिि पानीका दिले साथै प्रकोप 
ज्यादा भएमा डेल्िामेधिन २.८%, १.५ एम.एल प्रधत धलिि पानीमा 
धमसाई साँझप  छनुयहोस ् (फूल फुलेको बेलामा िासायधनक षविादी 
प्रयोग नगनुयहोस)्। 

 तोिीबाली समूहमा लाग्ने अल्ििनेरिया डढुवा िोगको प्रकोप कम गनय 
मेन्कोजेवयकु्त षविादी-डार्थेन एम-४५ दईु ग्राम प्रधत के.जी. बीउका 
दिले उपचाि गरि बीउ छनुयहोस।् 

मसुिुो  
 तिाई तथा धभत्री मधेशको लाधग धसफारिस मसुिुोका जात धसन्दिु, धसधम्रक, िशिशि, धसमल, िश ि, िशतल,  जिुा १,  जिुा 

मसुिुो २,  जिुा मसुिुो ३,  जिुा मसुिुो ४ मध्ये उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउ १.३ के.जी. प्रधत कठ्ठा बीउको दिले 
हािदेि  हािको दूिी २५ सेिन्िमीििमा लगाउनहोुस।् बीउ िोप्न ुअगाडी ढुसीनाशक धबिादी बेधभस्िीन २ ग्राम प्रधत के.जी.  
बीउमा धमसाई उपचाि गनुयहोस।् जग्गा तयािीको बेलामा १८० के.जी. कम्पोस्ि वा गोबिमल, २.९ के.जी. डीएपी, १.१ 
के.जी. म्यिेुि अफ पोिास प्रधत कठ्ठाका दिले मािोमा िाम्रिी धमलाउनहुोस।् 

चना  
 तिाई तथा धभत्री मधेशको लाधग धसफारिस गरिएका चनाका जातहरु-अविोधी, तािा  ,कालीका,  कोसेली  ,सीता ,िाधा,  धनिु 

मध्ये उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउको समयमा नै व्यवस्था गरि १ .७ के .जी .प्रधत क ठ्ठा बीउको दिले हािदेि  हािको 
दूिी २५ सेिन्िमीििमा उपचाि गरिएको बीउ छनुयहोस।् 

 

  

िचत्र: िायो/तोिीमा अल्ििनरेिया ढुसीका लक्षणहरु 
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उ  ु
 उ कुा धसफारिस गरिएका उन्नत जातहरु मध्ये उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउको समयमा नै व्यवस्था गरि ३ ं ँा भएका 

१५०-२०० के.जी. बीउ प्रधत कट्ठा बीउको दिले उपचाि गरि िोप्नहुोस।् जग्गा तयािीको बेलामा ३४० के.जी. कम्पोस्ि 
वा गोबिमल ३.७४ के.जी. यरुिया, ४.३५ के.जी. डी.ए.पी., २.२२ के.जी. म्यिेुि अफ पोिास प्रधत कट्ठाका दिले मािोमा 
िाम्रिी धमलाउनहुोस।् 

फलफूल बाली 
 पतझड फलफूलको बगैँचा स्थापनाको लाधग एक घन धमिि सार्जको  ाडल (१ धमिि गषहिो तथा १ धमिि ब्यास भएको) 

 नी करिब एक मषहना सकुाउनहुोस।् सो  ाडलमा सकेुका पातपधतांगि तथा झािपात िा ी जलाउनहुोस।् यसो गनायले 
 ाडलमा भएका षकिाणहुरु तथा कीिाका फुल नष्ट हनु्छन।् 

 ंपँको बोिमा षवकृधत (म्याङ्गो मालफमेसन) दे ापिेमा िोगी कधलला हाँगाहरु कािछाँि गिेि हिाई १ ग्राम एन.ए.ए. 
(न्याप्थाधलन एधसषिक एधसड) प्रधत ५ धलिि पानीमा घोली बोिको पात धभज्नेगरि छनुयहोस।् सूययको षकिणले हमोनको असिलाई 
कम गने हुदँा एन.ए.ए. घोल अधँ्यािो ठाउँमा मात्र तयाि गनुयहोस।् 

 सखु् ायाम शरुु भएकोले मािोमा ओस कायम िाख्न फलफूलको बोि वरिपरि छापोको व्यवस्था गनुयहोस।् 
 केिाको कार्यो बधनसकेपधछ बङु्गो कािेि हिाउनाले कोसाहरु प्रष्ट भर् घरिको तौल बढ्ने हुँदा धनयधमत अवलोकन गरि बङु्गो 

हिाउनहुोस।् 
 कागती वा धनबवुा  ेती गनुयभएका कृिकहरुले कागतीको 

पात  ने्न सलुसलेु लाग्ने भएकोले किेसाबािीमा भएका 
बोिमा गाईको गहुतँ वा धनमको पातको झोल १ भागमा 
३ भाग पानी धमसाई ५-५ ददनको फिकमा ३ पिक 
छनुयहोस।् व्यवसाषयक कागती  ेती गने कृिकहरुले िोगि 
२ एम. एल. प्रधत धलिि पानीमा घोलेि सात ददनको 
फिकमा ३ पिक छनुयहोस।् 

 कागती, सनु्तला ंददमा कालो ध्वाँसे ढुसी (Sooty mold) देि एमा १५ एम.एल. सवो वा एट्सो तेल प्रधत धलिि पानीमा 
घोली एक हप्ताको फिकमा ढुसी लागेको भाग धभज्नेगरि छकय नहुोस।् 

 स्याउ षिषपसकेपधछ पधन बोिमा क्ले कीिाको प्रकोप िषहिहने हुँदा यसको व्यवस्थापनको लाधग  धनज तेल (सवो) १० देि  
१५ एम.एल. प्रधत धलिि पानीमा धमसाई कीिा लागेको स्थानमा धभज्नेगरि सात-सात ददनको अन्तिालमा तीनपिक छकय नहुोस।् 

 स्याउमा लाही कीिाको प्रकोप कम पानय बगैचामा पिजीवी कीिा एषफधलनस माली (Aphilinus mali) को सांिक्षण/सांवधयन 
गनुयहोस।् 
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तिकािी बाली 
 उच्च पहाडमा फागनुमा गरिने ंल ु ेतीका लाधग कुषिज्योधत  , मुल लममी , मुल सेतो-१ , मुल उज्वल जातहमको 

उपलब्धता सधुनिित गनुयहोस।् जग्गा तयािीका लाधग १००० के .जी .कम्पोष्ट मल तथा १० .९ के .जी .धड.ए.पी. , २ .२ 
के.जी  .यरुिया ि ५ .० के .जी . म्यिेुि अफ पोिासका दिले उपलब्धता सधुनिित गनुयहोस।् 

 मध्यपहाडको बािी जग्गामा भदौमा लगाएको ंल ुमौसमको अवस्था हेरि  नु्नहोस।्  नेको ंललुाई ओभानो ठाँउमा केही 
ददन ओभाउन ददई मािो झरिसकेपधछ भण्डाि गनुयहोस।् 

 मध्यपहाडमा माघमा गरिने ंल ु ेतीका लाधग जनकदेव  ,कुषिज्योधत ,डेिजिे , मुल लममी , मुल िातो-२ , मुल सेतो-१ ,
 मुल उज्वल , मुल उपहाि , मुल षवकास मध्ये उपलब्ध जातहमको बीउ कोल्डस्िोिबाि िझषक  लु्ला ,ओभानो ि हावा 

 ेली्ने कोठामा २ -३ तह षफँजाएि िुसाउन ददनहुोस।्  
 धबहानीप  कुषहिो लाग्ने हनुाले ंलबुालीमा पछौिे डढुवा िोगको अनगुमन गनुयहोस।् यस्ता लक्षण दे ापिेमा मेन्कोजेब 

७५% डब्ल.ुपी. २ ग्राम प्रधतधलिि पानीमा धमसाएि ंलकुो बोि धभज्नेगरि अपिान्हपधछ स्प्र ेगनुयहोस।् प्रकोप बढी भएमा 
फेनाधमडोन १०% + मेन्कोजेब ५०% डब्ल.ुजी. वा डार्मेथोमोफय  ५०% डब्ल.ुपी. १.५ ग्राम प्रधतधलिि पानीमा धमसाएि स्प्र े
गनुयहोस।् यस िोगबािे अनसूुची-२ मा षवस्ततृमा ददईएको छ। 

 तिाईमा काििकमा लगाएको ंलमुा धसांचार् पिात २.९ के.जी. यरुिया प्रधत कठ्ठाका दिले िपडे्रस गरि उकेिा लगाउनहुोस।् 
 तिाई, धभत्री मधेश तथा बेँशीमा असोज-काििकमा लगाएको बीउ ंलमुा िधगङ्ग गनुयहोस।् 
 तिकािी बालीको बेनाय साने समय भएको 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 
उ ेल्ने औजाि (Dry land weeder) प्रयोग गरि लागत तथा समयको बचत गनय सषकन्छ। 

 प्याजको बेनायमा डढुवा िोगको अनगुमन गनुयहोस।् साथै प्रकोप देि एमा िोगी पात हिाई नष्ट गनुयहोस।् 
 काउली समूहको तिकािी बालीहरुमा बन्दाको 

पतुली ि र्ट्टा बटेु्ट पतुली लाग्न सक्ने भएकोले 
धनयधमत अनगुमन गरि उिचत व्यवस्थापनका 
षवधधहरु अपनाउनहुोस।् प्रकोप बढी भएमा 
िस्पनोस्याड ४५% एस.सी., ०.३ एम.एल. प्रधत 
धलििका दिले पानीमा धमसाई कीिा लागेको 
ठाँउमा धभज्नेगरि साँझप  छकय नहुोस।् 

 प्र्येक विय गाँठे िोग लाग्न ेजग्गामा काउली समूहका बालीलाई यस िोगबाि जोगाउन 
बाली लगाउने समयदेि  नै उिचत व्यवस्थापनका षवधधहरु अपनाउनहुोस।्  

 धान काषिसकेको जग्गामा मध्यपहाडमा बकुल्ला धसमी लगाउन शरुु गनुयहोस।् 
 बेनाय सािेको तिकािी बालीहरुमा रिङ्ग बनाई १०-१५ ग्राम यरुिया प्रधत बोिको दिले िपडे्रस गनुयहोस।् 

अन्य 
 तिकािी बाली काट्न ेि फलहरु षिप्ने अवस्थामा िोग तथा कीिाहरु लागेमा षयनीहरुबाि ंधथयक क्षती थोिै हनुे भएकोले 

धबिादी प्रयोग नगनुयहोस।् यो अवस्थामा षविादी प्रयोग गिेमा धबिादीको अवशिे बालीमा िहन गई मानव स्वास्थय तथा 
वाताविणमा नकािा्मक असि पगु्दछ। 

 तापक्रम घट्न ेक्रम जािी भएकोले मौिी घािलाई चािैधतिबाि प्लािस्िक वा जिुको बोिाले बेिेि िाख्नहुोस।् साथै घािको 
धनयधमत धनिीक्षण गिी मौिीलाई  ानेकुिा कम छ भने ंवश्यकता अनसुाि िचनी चास्नी बनाएि  वुाउनहुोस।् 

िचत्र: काउली समूहमा लाग्न ेपतुलीको षवधभन्न अवस्था िचत्र: काउली समूहमा लाग्न ेर्िबटेु्ट पतुली 
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लाही कीिा (एफीड)  
 तापक्रम कम हुँदै जादाँ लाही कीिाको प्रकोप बढ्दै जाने हनुाले किेसाबािी ि कौसी  ेती गदाय व्यवस्थापनका लाधग एक भाग 

गाईको गहुँत ४ भाग पानीमा धमसाएि िातभरि िाि  लाही लागेको ठाँउमा धभज्न ेगरि भोलीपल्ि छकय नहुोस ्वा  िानीको धूलो 
लाही कीिा लागेको ठाँउमा धबहानीप  छकय नहुोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा डार्मेथोएि ३०% ई.सी., १.५ एम.एल. प्रधत 
धलििको दिले पानीमा धमसाई लाही लागेको ठाँउमा धभज्नेगरि छकय नहुोस।् 

 

पशपुालन 
गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा 

 व्यवसाषयक रुपमा उ  ु ेती गरिने तिाई क्षेत्रका ठाँउहरुमा  ेि गएको उ कुो िुप्पाबाि सार्लेज बनाई जाडोयाममा पश ु
वस्तलुाई ंहािाको रुपमा प्रयोग गनुयहोस।् यसको प्रयोगले गाई भैसीको दधु उ्पादनमा २०-२५% ले वृषि हनुसक्छ।  

  ोिेत िोग देि िहन ेठाउँमा िोकथामको लाधग पशहुरुमा ६ मषहनाको उमेि पगेुपधछ पषहलो पिक ि प्र्येक विय  ोप 
दोहोयायउनहुोस।् प्रकोप बढी देि ने ठाउँमा ६-६ मषहनामा दोहोयायउनहुोस।् 

 यो समयमा गधभयणी अवस्था ि दधुाल ुगाई भैँसी लाई सन्तधुलत ंहािको साथै धमनिल धमक्स्चि पधन उपलब्ध गिाउनहुोस।् 
साथै पशहुरुको दानामा ५ -१० प्रधतशत थप अनाज िा ेि शिक्तको मात्रा बढाउनहुोस।्  

 षहउँदको समयमा पशवुस्तलुाई हरियो घाँस ि पोिणत्वको कमी हनुे ि उ्पादन तथा उ्पादक्वमा पधन कमी ंउन े
भएकोले उक्त समयमा उग्राउने पशहुरु जस्तै-गाई, भैँसी, भेडा बाख्राहरुलाई यरुिया धमिित पिाल (४% यरुिया) वा यरुिया 
मोलासेस ब्लक  वुाउँदा पशकुो उ्पादनमा बदृि गनय सषकन्छ। ति साना बाच्छा-बाच्छी ि पाडा-पाडी (६ मषहनाभन्दा कम 
उमेिका) लाई यरुिया उपचाि गरिएको पिाल न वुाउनहुोस।्  

 ढुसी लागेको पिालमा हनुे मार्कोििक्सन (ढुसी) को कािणले षवशेि गरि गाई ि भैँसीमा डेगनाला िोग दे ा पनय सक्न े
भएकोले पिाल  वुाउँदा िाम्रिी सकुाएि ओभानो पािेि  वुाउनहुोस।्  

 बाषहिी तापक्रम घट्ने क्रममा िहेकोले गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, बांगिु,  िायो ंददमा रुघा ोकी लाग्ने, ज्विो ंउन,े 
श्वासप्रश्वास सम्विन्ध अन्य िोग लाग्ने हुदँा पशवुस्तकुो  ोि-गोठको झ्यालहरुमा हावाको ंवत जावत हनुेगरि जिुको बोिाहरु 
िाँगेि न्यानो बनाउनहुोस।् साथै साषवक भन्दा १०% थप गरि दाना  वुाउनहुोस।्  

 भ यि जन्मेका ि साना बाच्छा-वाच्छी/पाठा-पाठीमा धनमोधनया ि छेने समस्याका साथै किक्सधडयोधससको समस्या देि ने हुँदा 
षवशेि ध्यान ददनहुोस।्  

 दूधाल ुगाईभैंसीहरुमा ई. कोलाई का कािण हनुे थनुेलो िोगका लाधग अनकुुल समय िहेकाले हिेक ददन दधुको गणुस्ति 
ठीक छ, छैन षवचाि गनुयहोस।् दैधनक रुपमा दधु फाट्न थालेमा, स्वादमा बढी नधुनलो हनु थालेमा वा कल्चौडो/थनुमा केही 
फिक महससु भएमा ससुपु्त अवस्थाको थनुेलो हनुसक्न ेहुँदा दधुको जाँच गरि उपचािका ंवश्यक उपायहरु अपनाउनहुोस।् 

 

नाम्ले / मािे िोग 
 पशहुरुमा नाम्लेको पििजवी देि एमा धनम्न अनसुािको उपचाि गनुयहोस।्  

 अिक्सक्लोजनार्ड (Oxyclozanide) १० एम.जी. प्रधत के.जी. शािीरिक तौल अनसुाि एकपिक  ान ददनहुोस।् १ 
ग्राम बोलस प्रधत १०० के.जी. शािीरिक तौल अनसुाि तथा झोल औिधी ३०० के.जी. शािीरिक तौल भएका पशलुाई 
९० एम.एल. एकपिकमा  ान ददनहुोस।् भेडा, बाख्रालाई २०० एम.जी. को एक ट्याब्लेि प्रधत १३ के.जी. शािीरिक 
तौल अनसुाि  ान ददनहुोस।् यी औिधीहरु दहुनुा, ब्याउने सबै प्रकािका पशमुा ददन सषकन्छ।  

 ट्रार्क्यालबेन्डाजोल (Tricalbendazole) १२ एम.जी. प्रधत के.जी. शािीरिक तौल अनसुाि  ान ददँदा धनकै प्रभावकािी 
हनु्छ। ९०० एम.जी. को एक बोलस प्रधत ७५ के.जी. शािीरिक तौल अनसुाि  ान ददनहुोस।् २५० एम.जी. को १  
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ट्याब्लेि १५ के.जी. शािीरिक तौल भएका भेडा,बाख्रालाई  ान ददनहुोस।् यो औिधी दहुनुा, ब्याउने सबै प्रकािका 
पशहुरुमा ददन सषकन्छ।  

 धलभि िोधनक झोल वा पाउडि ठूलो पशलुाई ४०-६० ग्राम, सानो पशलुाई १५-२० ग्राम दैधनक ५-७ ददनसम्म  ान 
ददनहुोस।्  
 

कु िुा, हासँ, बांगिु 
 धबस्तािै तापक्रम घट्दै जान ेभएकोले हकंुदो अवस्थामा िहेका लेयसय कु िुाहरुको  ोिमा उपयकु्त तापक्रम धमलाउनहुोस।् 

यदद ब्रधुडङ्ग चल्लाहरु िाख्न ेयोजना भए  ोि तताउने उपकिणहरुको पधन बन्दोवस्त गनुयहोस।् ई. कोलाई जस्ता जीवाणहुरु 
पानीमा हनुे भएकोले कु िुालाई पानी  वुाउँदा स्वच्छ ि सफा पानी  वुाउनहुोस।् 

 कु िुा  ोिमा सोििलाई िचसो ि षहलो हनु नददनहुोस।् िचसो वा षहलो भएमा धलिि किन्डशनिहरु (Litter Conditioners) 
जस्तै- धलििन (Litteron) वा एमोब्लाष्ट (Ammoblast) १ के.जी. प्रधत १०० वगयषफिका दिले  ोिमा छरि िाम्रोसँग िेषकङ 
गनुयहोस।् 

 ददन छोिो हनु ेि िात लामो हनु ेभएकाले अण्डा उ्पादनका लाधग पाधलएका लेयसय कु िुाहरुलाई कम्तीमा पधन १६-१८ 
घण्िा सम्म प्रकाश हनु ेगरि बििको व्यवस्था गनुयहोस।् 

 िचसो बढेसँगै कु िुाका  ोिहरुमा 
जैषवक सिुक्षाका उपायहरु कडाईका 
साथ लागू गनय षकसानहरुले 
हेलचेक्रयाई गने हुँदा, गम्बिो, 
िानी ेत जस्ता षविाणजुन्य िोगहरुको 
प्रकोप देि न सक्छ। तसथय जैषवक 
सिुक्षामा कुनै पधन कधम हनु 
नददनहुोस।् िोगहरु लाग्न नददन पश ु
िचषक्सकको सल्लाहमा धनयधमत 
 ोपहरुको प्रयोग गनुयहोस।् सम्भव 
भएसम्म तीन हप्ता सम्मका सबै 
 ोपहरु पानीबाि नभई नाक वा 
ं ँाबाि ददनहुोस।् 

 
म्स्यपालन 

 िेसवेमा पानी धधमलो हनुगई ट्राउि माछामा पातलो पहेलो ददसा )कक्सीडीयोधसस िोग (देि न ेसम्भावना भएकोले िोल्ट्राजिुील 
)Toltrazuril) ७ एम .जी . प्रधत के .जी .माछाका दिले दानामा धमसाई  वुाउनहुोस।् पहेलो ददसासँगै िगत पधन धमधसएको 
देि एमा धभिाधमन के  .) Vitamin K) १०० एम .जी . प्रधत के .जी .दानामा थप गरि  सात ददनसम्म  वुाउनहुोस।्  

 र्  .यु .एस (Epizootic Ulcerative Syndrome) सांक्रधमत माछाको शिीिमा स -साना िाता धब्बाहरु देि न्छ ि अ्याधधक 
सांक्रमण भएको माछाको शिीिमा गषहिो घाउ हनु्छ। यी घाउहरुमा बाह्य पिजीबी तथा जीवाणकुो समेत सक्रधमत हनुसक्छ। 
यस्तो अवस्थामा सांक्रधमत पो िीमा धसफालेिक्सन (cephalexin) ८० एम .जी .प्रधत के.जी.  माछालाई १५ ददनसम्म दानामा 
धमसाई  वुाउनहुोस।् साथै कोसोधलन षि .एच) . Kohrsolin TH) ९०० एम .एल .प्रधत हेक्ििका दिले किम्तमा १ धमिि 

कायम िाि  १ हप्ताको फिकमा २ -३ पिक पो िीको पानीमा धमसाउनहुोस।् 

िचत्रः िानी ेत िोग लागेको बेलामा कु िुाको जातेँ वा घट्टको अिघल्लो भागमा देि एका घाउ (बायँाबाि नां २, ३ ि ४ मा) 
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नोि: उपचाि अिघ सांक्रधमत माछा भएको पो िीको पानीको गणुस्ति धबग्रन ेहुँदा ४० -५०%  पानी धनकास गरि ताजा ि सफा 
पानी लगाउनहुोस।् 

 न्यानो पानीमा हकुय ने माछाले पानीको तापक्रम २० धडग्री सेिल्सयस भन्दा कम भएपधछ दाना कम  ान्छ ि १४-१५ धडग्री 
भन्दा कम भएपधछ न ान सक्छ। िचसो पानीमा पाधलने ट्राउि माछाले ८-९ धडग्री भन्दा कम भए िाम्रिी दाना  ाँदैन। 
्यसैले पो िीको पानीको तापक्रम ि दाना  ाए न ाएको अनगुमनको ंधािमा थप दानाको ब्यबस्थापन गनुयहोस।् 

 कापय जातका माउमाछामा वाह्य पिजीवी ंगुयलस (माछाको जमु्रा) को प्रकोप देि एमा ड्युिािक्लन ०.३ ग्राम प्रधत के.जी.  

  
िचत्र: वाह्य पिजीवी ंगुयलस (माछाको जमु्रा) सांक्रधमत माछा 

 
दानाको दिले अथवा ंईभिमेिक्िन १ एम.एल. प्रधत २० के.जी. माछाको दिले तीन ददनसम्म लगाताि ददएपधछ एक ददन 
छोडी पनु: दईु ददनसम्म लगाताि ददनहुोस।् पो िी उपचािका लाधग घाम लागेको ददनमा अथवा धनिन्ति एरिएसन ददई 
पो िीमा पानीको गषहिाई किम्तमा एक धमिि कायम िाि  ७ धमधलधलिि फमायधलन अथवा डेल्िामेधिन, १-१.५ धमधलधलिि 
प्रधत कठ्ठा जलाशयका दिले पो िी उपचाि गनुयहोस।् उपचाि गिेको २४ घण्िापधछ किम्तमा २५-३० प्रधतशत स्वच्छ पानी 
लगाई पो िीबाि सांक्रधमत पानी षवस्थाषपत गनुयहोस।् यसरि पो िी उपचाि गदाय जलीय समुम जीवहरुको ह्रास हनु गई 
पो िीको उ्पादन क्षमता कम हनु ेभएकोले उपचाि गिेको भोधलपल्ि १.५ के.जी. धड.ए.पी. ि ०.५ के.जी. यूरिया प्रधत कठ्ठा 
जलाशयको दिले बेग्लाबेग्लै धभजाई पो िीको चािै कुनामा छकँनहुोस।् पो िी उपचाि गिेको एक हप्ता अिघ ि पधछ पो िीमा 
गोबि मलको प्रयोग नगनुयहोस।् प्रकोप हेरि पाँच ददनको अन्तिालमा बढीमा तीनपिकसम्म पो िी उपचाि गनुयहोस।् 

घासेँबाली 
 लसुनय घाँसको बढी उ्पादन धलनको लाधग तिाई तथा मध्यपहाडी के्षत्रमा मांधसि मषहनासम्म बीउ छरि सक्नहुोस।् छरुवा 

षवधधबाि लसुनयको बीउ प्रधतहेक्िि २० -२५ के. जी. को दिले ि लार्नमा छने हो भने बीउको मात्रा १२ - १५ के. जी. को 
दिले छनुयहोस।् उन्नत तरिकाले यो घाँसको  ेती गदाय २५ के .जी . नाईट्रोजन  ,६० के .जी. फस्फोिस प्रधतहेक्िि प्रयोग 
गनुयहोस।् पषहलो पिक यो घाँसको बीउ छदाय िार्जोधबयम कल्चिबाि बीउको उपचाि गरि छनुयहोस।्  

 ईषपल ईषपल घाँसको बीउ पाक्ने समय भएकोले पाकेको कोसाहरु बोिबाि षिपेि िाम्रिी घाममा सकुाउनहुोस।् सषुकसकेका 
कोसालाई एकै ठाउमा थपुािी लट्ठीले चिेुि बीउ झानुयहोस ्ि नाङलोमा केलाएि सफा गनुयहोस।् ओभानो प्लािस्िक वा जिुको 
बोिा वा षिनको बट्टामा बीउ िन्न भिेि िम्म बन्द गरि ओभानो ति धसतल ठाँउमा भण्डािण गनुयहोस।् 

 हिेक ३०-३५ ददनमा (प्र्येक किाई पिात) जै/वधसयम घाँसमा धसांचाई गरि २.१ के.जी. प्रधत कठ्ठाका दिले यरुिया िपडे्रस 
गनुयहोस।्  
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कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन तयािी गने षवशेिज्ञ समूह 
क्र.सां नाम थि काययक्षते्र कायायलय र्-मेल सम्पकय  फोन 
१ षिका िाम चापागाँई वागवानी िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र,  मुलिाि chapagaintika@gmail.com ९८५११३३६१२ 
२ मनोज कुमाि ठाकुि कृषि सञ्चाि िाषिय कृषि प्रषवधध सूचना केन्र,  मुलिाि thakur27819@gmail.com ९८५१२१६२९६ 
३ सञ्जय षवष्ट कीि धबज्ञान िाषिय कीि षवज्ञान अनसुन्धान केन्र,  मुलिाि sanjayabista@gmail.com ९८५११९१३९० 
४ नषवन गोपाल प्रधान वागवानी िाषिय वागवानी अनसुन्धान केन्र,  मुलिाि navin.pradhan@gmail.com ९८५११००८२० 
५ डा. र्िन्दिा कँडेल कृषि-मौसम जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग, बबिमहल, काठमाडौ kadelindira@gmail.com ९८४१७३५५६० 
६ िाजेन्र कुमाि भट्टिाई बाली धबज्ञान िाषिय बाली षवज्ञान अनसुन्धान केन्र,  मुलिाि rkbhattarai@gmail.com ९८४३४७२२७० 
७ चेतना मानन्धि बाली िोग िाषिय बाली िोग धबज्ञान अनसुन्धान केन्र,  मुलिाि chetana.manandhar@gmail.com ९८४१६२४१८१ 
८ डा. अधमत प्रसाद धतधमिल्सना बाली षवज्ञान िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र,  मुलिाि timilsinaamit87@gmail.com ९८५५०४७७३३ 
९ डा. नािायण पौडेल पश ुस्वास्थय िाषिय पश ुस्वास्थय 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 प्रमे धतमलधसना म्स्य षवज्ञान िाषिय म्स्य अनसुन्धान केन्र, गोदाविी p.timalsina01@gmail.com ९८६९५७९१६७ 
१२ षवष्ण ुप्रसाद धगिी वागवानी िाषिय फलफूल षवकास केन्र, कीधतयपिु ncfd.gov.np@gmail.com ९८४१४३४२८० 
१३ डा. रुपा वास्तोला 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 मिुक्त नाथ झा कृषि र्िन्जधनयरिङ्ग िाषिय कृषि ईिन्जधनयरिङ्ग अनसुन्धान केन्र,  मुलिाि muktinath2043@gmail.com ९८६३३८२२५४ 
१६ िामेश्वि रिमाल कृषि-मौसम िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र,  मुलिाि rameshwarrimal@gmail.com ९८५१०४४१३० 
१७ प्रधतभा मानन्धि मौसम पूवायनमुान मौसम पूवायनमुान महाशा ा, गौचि, धत्र. अ. धब. info@mfd.gov.np ०१-४११३१९१ 

 
  

mailto:biru.deep25@gmail.com
mailto:info@mfd.gov.np
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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 

 ंांिशक 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 (क्षिणक बिाय) Weather phenomena occur for short span of time usually less than two 

hour 

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

the time duration 

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

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

time duration 

 बिायको सांभाव्यता ि 
यसको क्षते्र 
(Rainfall 

probability in 

percentage and its 

coverage) 

<10% None used Isolated at one or two places (एक-दईु स्थानमा) 

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

 30-50% Chance/possible Scattered at a some places (केषह स्थानमा) 

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

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

 

सांभाषवत विायको मात्रा (%) = ंांकलन X क्षेत्र, जहाँ ांंकलन भन्नाले कुनै स्थानमा विाय हनु सक्ने सांभावना (%) जनाउँदछ भने क्षेत्र भन्नाले 
तोषकएको स्थानको विाय हनु सक्ने सांभाषवत भ-ूभाग (%) जनाउँदछ। उदाहिणका लाधग कुनै स्थानको ८०% क्षेत्रमा ५०% विायको ांंकलन गिेको 
अवस्थामा सो स्थानको सांभाषवत विायको मात्रा (%) = ०.५ X०.८ = ४०% हनु ंउँछ। 

 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 महाशा ा, जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग 
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अनसूुची -२: ंलबुालीको पछौिे डढुवा िोग 
फार्िोफ्थोिा र्नफेस्िान्स नामक ढुसीको सांक्रमणबाि लाग्ने पछौिे डढुवा िोग ंलबुालीको प्रम ु शत्र ुहो। सांसािभरिका ंल ु ेधत गरिने 
प्रायः सबै िािहममा यो िोग प्रम ु समस्याको मपमा दे ा पदै ंर्िहेको छ। यो िोग नेपालमा पधन तिार् देि  उच्च-पहाडका ंल ु ेधत 
गरिने प्रायः सबै स्थानमा व्यापक मपमा दे ा पदै ंर्िहेको छ। िातको समयमा धेिै शीत पने, धसमधसम विाय भएको, ददउँसो बादल लाग्ने, 
१० देि  १८ धडग्री तापक्रम ि ८५% भन्दा बढी सापेिक्षक ंरयता भएको अवस्थामा िोग सहन नसक्ने जातमा िोग व्यबस्थापनका उपाय 
नअपनाएमा १००% सम्म उ्पादनमा क्षधत हनु सक्दछ। यो िोगले ंलकुो पात, डाँठ ि दानामा असि गदयछ। सामान्यतयाः िोगको लक्षण 
पातहममा दे ा पदयछ। िोगको शमुवात षवमवाको षवधभन्न उचार्का पातहमबाि भएतापधन छाँया पिेका भागहममा ढुसी फैधलनेक्रम बढी 
हनु्छ। धबहान शीत नओभाउँदै डढुवा िोगबाि सांक्रधमत पातको तल्लो सतहमा षवधभन्न ंकािमा पानीले धभजेजस्ता थोप्लाहम दे ा पदयछन।् 
थोप्लाको केिन्रय भाग हरितकण नभएको कालो देि न्छ भने थोप्लाको षकनािमा कपासको जालो जस्तो (िचत्र-१) देि न्छ। िोग अनकुुल 
वाताविण एवां ंक्रमक ढुसीबाि सांक्रमण भएको अवस्थामा पातको साथसाथै नयाँ मनुा तथा डाँठहममा काला-काला ठुला-ठुला काला दाग 
(िचत्र-२) देि न सक्छन।् सांक्रधमत ंलकुो दानाको सतह तथा कािेि हेदाय धभत्री भागमा समेत कालो ध्वाांसे लक्षण (िचत्र-३) देख्न सषकन्छ। 
जनकदेव,  मुल िातो-२,  मुल सेतो-१,  मुल उपहाि,  मुल षवकाश जस्ता िोग अविोधी वा िोग सहन सक्ने ंलकुा स्वस्थ बीउ 
लगाएमा धबना धबिादी िोगबाि हनेु क्षधत कम गनय सषकन्छ। धसफारिस गरिएको मात्रामा िासायधनक मलको प्रयोग गरि उपयकु्त दूिीमा 
(बाक्लो नहनेु गरि) िोपार् गिेको जग्गामा पानी धनकासको उिचत ब्यवस्था धमलाएमा िोग फैधलने दि कम हनु्छ। यो िोगको सांक्रमणाका 
लाधग अनकुुल वाताविण िषहिहेमा मेन्कोजेव यकु्त ढुसीनाशक षविादी (र्ण्डोषफल एम-४५, डार्थेन एम-४५ ंदद) २.५ ग्राम प्रधत धलिि 
पानीमा घोलेि प्रधत कठ्ठा ३० धलििको दिले बोिको सम्पूणय भाग धभज्नेगरि ७ ददनको अन्तिमा ४-६ पिक छनुय उपयकु्त हनु्छ। प्रकोप 
बढी भएमा डार्मेथोमफय  (एक्रोबेि) वा फेनाधमडन तथा मेन्कोजेव यकु्त धमिित (सेिक्िन) १.५ ग्राम प्रधत धलिि पानीका दिले १० ददनको 
अन्तिमा ३-४ पिक वा षक्रलािक्सल एम.जेड. ७२% डब्ल.ुषप. को धलुो २ ग्राम प्रधत धलिि पानीमा घोलेि ७ ददनको अन्तिमा ४-५ पिक 
छनुय उपयकु्त हनु्छ। सांक्रधमत पात ि डाँठबाि ढुसीको जीवाण ुंल ुदानामा जान नपाउने गरि पयायप्त उकेिा लगाउने तथा ंल ु न्नुभन्दा 
१५ अगावै हाल्म पधुलांग गिेमा दानामा ंलकुो सांक्रमण कम गनय सषकन्छ। 
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