
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 केही भ-ूभागहरुमा सिदि भन्दा कम विाय मापन भएको छ। लमु्बबनी प्रदेशका केही भ-ूभागहरुमा १० मम.मम. भन्दा बढी विाय मापन भएको छ।  
तिाईका अमधकाांश भ-ूभागहरुमा साप्ताषहक औसत अमधकतम तापक्रम ३० मि.से. भन्दा बढी ि उच्च पहािी भेगका केही स्थानहरुमा साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रम 
५ मि.से. भन्दा कम मापन गरिएको छ। 

 उच्च पहािी ि षहमाली भ-ूभाग तथा पहािी भ-ूभागहरुमा साताको शरुु ि मध्यमा आांम्शक बदली, अन््यमा आांम्शक देम्ि सामान्य बदली िही तिाईका भ-ूभागमा साताभि 
सामान्यतथा सफा देम्ि आांम्शक बदली िहनेछ। यद्यपी प्रदेश नां-१, गण्िकी प्रदेश ि कणायली प्रदेशमा साताको मध्यमा आांम्शक देम्ि सामान्य बदली िहन ेसांभावना छ।   

 उच्च पहािी तथा षहमाली भ-ूभागमा साताको शरुु ि मध्यमा एक-दईु स्थानहरुमा ि अन््यमा केही स्थानहरुमा हल्का षहमपात सांभावना िहेको छ। प्रदेश नां-१, गण्िकी 
प्रदेश ि कणायली प्रदेशमा साताको मध्यमा थोिै स्थानहरुमा हल्का षहमपातको सांभावना देम्िन्छ। 

 देशका पहािी भ-ूभागमा साताको शरुु ि मध्यमा एक-दईु स्थानमा ि अन््यमा केही स्थानहरुमा मेघगजयन/चट्याङ स सषहत हल्का विायको सांभावना छ। प्रदेश नां-१, गण्िकी 
प्रदेश ि कणायली प्रदेशमा साताको मध्यमा थोिै स्थानहरुमा हल्का विाय हनु सक्ने देम्िन्छ। 

 देशका तिाई तथा पहािका धेिै स्थानहरुमा अमधकतम ि न्यूनतम तापक्रम हल्का बढ्ने सबभावना देम्िन्छ भन ेउच्च पहािी ि षहमाली भ-ूभागमा उल्लेिनीय परिवतयन 
नहनुे देम्िन्छ। 

कृषि सािाांश
 चैते धानको बेनाय २१ ददन भईसकेको छ भन ेतयाि पारिएको जग्गामा िोप्नहुोस।्  
 नेपालको पम्िम भभूागको अमधकाांश म्जल्लाहरुमा गहुँमा लाग्ने मसन्दिेु िोग व्यापक रुपमा देम्िन थालेको हुँदा आफ्नो िेतवािीमा यो िोग देम्िएमा ढुसीनाशक षविादी षिल्ि 

१ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा वा नाषिभो १.५ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई १०-१२ ददनको फिकमा २ पिक प्रयोग गिी िोग मनयन्रण गनुयहोस।् 
 अिहि तथा चना बालीको कोसामा लाग्ने गवािो कीिा व्यवस्थापनको लागी १० ग्राम भेली प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बनाएको घोलमा हेली एन.षप.भी वा व्याक्िेरियाजन्य 

षविादी बी.िी. वा क्लोिानट्रामनमलप्रोल मसफारिस मारामा बोि मभज्नेगरि साँझको समयमा छनुयहोस।् 
 सखु्िा मौसम िहेकोले गहुँ, फलफूल तथा तिकािी बालीहरुमा मािोको म्चस्यानको अवस्था हेरि मसँचाई गनुयहोस।्  
 सखु्िा मौसम िहेकोले सबै षकमसमका फलफूल बालीलाई फूल तथा फल झने ि पमछ गएि फल फुट्न ेसमस्याबाि जोगाउन आवश्यकता अनसुाि सकु्ष्म िाद्यत्व ि मसँचाई 

ददनहुोस।्  
 केिामा लाग्न ेपात िढुवा िोग ब्यवस्थापनको लामग िोगी पातहरु सांकलन गरि िाल्िोमा परुिददनहुोस ्साथै २ ग्राम मेन्कोजेबयकु्त षविादी प्रमत मलिि पानीमा ममसाई सबपूणय 

पात मभज्नेगरि छकय नहुोस।् 
 आपँको बगैंचामा मधवुा लाग्ने समय भएकोले यसको मनयममत अनगुमन गनुयहोस।् यो कीिाको अ्यामधक प्रकोप देम्िएमा इममिाक्लोषप्रि १७.८ एस.एल., १ एम.एल. ३ 

मलिि पानीमा ममसाई बलेकुीपि छनुयहोस।्  
 कफीको सेतो गबािोले फुल पाने समय भएकोले व्यवस्थापनको लामग १०% को बोर्ड़ो ममश्रणको लेप बनाएि काण्िमा लगाउनहुोस।् 
 तापक्रम बढ्दै जाने क्रम भएकोले मध्य पहािी के्षरमा मसमी ि बोिी लगाउन लाईन देम्ि लाईनको दूिी १२० से.मी. ि बोिदेम्ि बोिको दूिी २० से.मी. फिक गरि एउिा 

प्वालमा २ गेिा बीउ िसाल्नहुोस।् 
 जकेुनी फसी (स्क्वास), काँक्रो, किेला, म्घिौँला, लौका तथा मनु्िा िान ेफसीको लामग मसफारिस दूिीमा मलिाद प्रयोग गरि षवरुवा लगाउनहुोस।् 
 बेनाय सािेको तिकािी बालीहरुमा रिङ्ग बनाई १०-१५ ग्राम यरुिया प्रमत बोिको दिले िपडे्रस गनुयहोस।् 
 काँक्रो, फसी समहुको लहिे बालीलाई फल कुहाउने औसँाबाि जोगाउन क्य ुल्यिु यकु्त बोिल ट्रयाप प्रमत हेक्िि ८ विाको दिले िाख्नहुोस।्  
 काँक्रो, फसी समहुको लहिे बालीमा िातो िपिे कीिाका लाभायहरु नष्ट गनयको लामग समय-समयमा गोिमेल गनुयहोस।् प्रकोप धेिै भएमा साझँपि साईपिमेमिन (१०% ई.सी.) 

२ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाएि मािो ि बोि मभज्नेगरि छनुयहोस।् 
 स्थानीय कुििुाहरु ि व्यवसाषयक रुपमा पामलएका ब्रोईलि ि लेयसय कुििुाहरुमा हाईली प्याथोजेमनक एमभयन इन्फ्लएुन्जा लागेको शांका भएमा, पांक्षीहरु आकम्स्मक रुपमा 

मनय थालेमा वा श्वास-प्रश्वास सबबम्न्ध िोग देिापिेमा पश ुम्चषक्सकसँगको पिामशयमा प्रयोगशाला परिक्षणका लामग पठाउनहुोस।् 
 तिाईका म्जल्लाहरुमा कमन कापयको ह्याचमलांग तथा भिुा उपलब्ध हनुे समय भएकोले म्स्य ह्याचिीहरुबाि भिुाको बन्दोबस्त समयमै गनुयहोस।् 
 ग्रासकापयको प्रजनन समय नम्जषकँदै गएको हुँदा प्रजननयोग्य माउ माछा छनौि गरि प्रजनन पोििीमा सानुयहोस ्ि ७-१० ददनको अन्तिालमा शािीरिक अवस्था ि परिपक्वता 

प्रगमतका लामग मनयममत जाचँ गनुयहोस।् 
 कृषि ि पश ुसबवन्धी म्जज्ञासाको लामग पैसा नलाग्न ेनाकय को फोन नबबि-११३५ मा हिेक सोमबाि ददँउसो २ देम्ि ४ बजेसबम फोन गनुयहोस।् 
 कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन नेपाल िेमलमभजनको NTV NEWS Channel बाि प्र्येक शमनबाि बलेकुा ८ बजेको समाचाि पमछ प्रसािण हनुे गदयछ। यसको पनु: प्रसािण 

आईतबाि मबहान ७ बजेको समाचािपमछ पमन हेनय सषकन्छ।  

विय-७, अांक-४९    अवमध: ४-१० चैत, २०७८     ४ चैत, २०७८ 
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गत हप्ता (२७ फागनु – ३ चैत, २०७८) को मौसमी सािाांश 

साप्ताषहक विायाः ७० विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिएको साप्ताषहक 
कुल विायको तथ्याङ्क अनसुाि गत देशका केही भ-ूभागहरुमा विाय मापन 
भएको छ। विाय मापन भएका धेिैजसो केन्रहरुमा सिदि भन्दा कम विाय 
मापन भएको छ। बागमती, गण्िकी ि सदुिुपम्िम प्रदेशको केषह भ-ू
भागहरुमा ५ मम.मी सबम ि लमु्बबमन प्रदेशको केषह भ-ूभागहरुमा १० 
मम.मम. भन्दा बढी विाय मापन भएको छ। विाय मापन भएका केन्रहरु 
मध्ये सबैभन्दा बढी लमु्बबनी प्रदेशको िोल्पा म्जल्लामा िहेको मलबाङ स गाँउ 
केन्रमा २० मम.मम. विाय मापन भएको छ।  

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

साप्ताषहक अमधकतम तापक्रमाः १०९ विा मौसम केन्रहरुमा मापन 
गरिएको साप्ताषहक औसत अमधकतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनसुाि गत 
साता देशका धेिैजसो केन्रहरुमा सिदि भन्दा बषढ तापक्रम मापन भएको 
छ। देशको उच्च पहािी भ-ूभागहरु बाहेकका अन्य अमधकाांश भ-ू
भागहरुमा २०.0 मि.से. भन्दा बढी ि अमधकाांश तिाईका भ-ूभागहरुमा 
३०.0 मि.से. भन्दा बढी तापक्रम मापन गरिएको छ। गण्िकी प्रदेशको 
नवलपिु म्जल्लामा िहेको दबुकौली केन्रमा सबैभन्दा बढी ३५.९ मि.से. 
तापक्रम मापन भएको छ। 

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

साप्ताषहक न्यूनतम तापक्रमाः १०९ विा मौमस केन्रहरुमा मापन गरिएको 
साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता देशको 
अमधकाांश केन्रहरुमा सिदि भन्दा बढी तापक्रम मापन भएको छ। 
देशको अमधकाांश भ-ूभागहरुमा २०.0 मि.से. भन्दा कम ि उच्च पहािी 
भ-ूभागका केषह स्थानहरुमा ५ मि.से. भन्दा कम तापक्रम मापन गरिएको 
छ। कणायली प्रदेशको जबुला म्जल्लामा िहेको जबुला एयिपोिय केन्रमा 
सबैभन्दा कम २.३ मि.से. तापक्रम मापन भएको छ। 

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

नोिाः (क) सिदि विाय भन्नाले सन ्१९९१ देम्ि २०२० सबमको सबबम्न्धत हप्ताको औसतमा १० प्रमतशत भन्दा कम देम्ि १० प्रमतशत भन्दा बढीको विायलाई जनाउँछ। 
(ि) सिदि अमधकतम/न्यूनतम तापक्रम भन्नाले सन ्१९९१ देम्ि २०२० सबमको सबबम्न्धत हप्ताको औसतमा ०.२ मि.से. भन्दा कम देम्ि ०.२ मि.से. भन्दा बढीको तापक्रमलाई 
जनाउँछ।  
(ग) विाय ि न्यूनतम तापक्रमको अवमध गत साताको शकु्रवाि देम्ि षवषहवािसबम ि अमधकतम तापक्रमको अवमध गत साताको मबषहवाि देम्ि बधुवाि सबमको तथ्याङ्कलाई मलएि 
नक्सा तयाि गरिएको छ। 
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 आगामी साता (४-१० चैत, २०७८) को मौसमी परिदृष्य 
प्रदेश भौगोमलक 

क्षरे 

विाय / 
षहमपात 

अमधकतम 
तापक्रम 

न्यूनतम 
तापक्रम 

बदली हनु ेअवस्था 
(सफा,आांम्शक, सामान्य, पूणय) 

मह्वपूणय मौसम 

(मेघगजयन, 

अमसना, कुषहिो) 

कैषफयत 

(मौसम प्रणाली) 

प्रदेश नां १ षहमाल/ 

उच्च पहाि 

हल्का 
षहमपात 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

साताभि आांम्शक देम्ि सामान्य बदली 
िहने 

 साताको शरुुमा एक-दईु स्थान, मध्यमा थोिै स्थान 
तथा अन््यमा केही स्थानमा षहमपातको सांभावना। 

पहाि हल्का विाय हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े साताको सरुुमा आांम्शक बदली िही मध्य 
ि अन््यमा आांम्शक देम्ि सामान्य बदली 
िहने 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको शरुुमा एक-दईु स्थान तथा मध्यमा थोिै 
स्थान ि अन््यमा केही स्थानमा मेघगजयन/ चट्याङ्ग 
सषहत हल्का विायको सांभावना। 

तिाई 
 हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े साताको सरुुमा सामान्यतया सफा तथा 

साताको मध्य ि अन््यमा आांम्शक बदली 
िहने 

   

मधेश 
प्रदेश 

तिाई 
 हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने सामान्यतया सफा िहन े 

   

वागमती 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाि 

हल्का 
षहमपात 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

साताभि आांम्शक देम्ि सामान्य बदली 
िहने 

 साताको  शरुु ि मध्यका एक-दईु स्थान तथा  
अन््यमा केही स्थानमा षहमपातको सांभावना 

पहाि हल्का 
 विाय 

हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने साताको सरुु ि मध्यमा आांम्शक बदली 
िही अन््यमा आांम्शक देम्ि सामान्य 
बदली िहन े

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको  शरुुमा एक-दईु स्थान तथा मध्यमा थोिै ि 
अन््यमा केही स्थानमा मेघगजयन/ चट्याङ्ग सषहत 

हल्का विायको सांभावना। 

तिाई 
 हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने साताभि सामान्यतया सफा देम्ि आांम्शक 

सबम बदली िहन े

   

गण्िकी 
प्रदेश 

षहमाल/ 

उच्च पहाि 
हल्का 
षहमपात 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

साताभि आांम्शक देम्ि सामान्य बदली 
िहने 

 साताको  शरुुमा एक-दईु स्थान तथा मध्यका थोिै ि 
अन््यमा केही स्थानमा षहमपातको सांभावना। 

पहाि हल्का विाय हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने साताको सरुु ि मध्यमा आांम्शक बदली 
िही साताको अन््यमा आांम्शक देम्ि 
सामान्य बदली िहन े

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको  शरुुमा एक-दईु स्थान तथा मध्यमा थोिै 
स्थान ि अन््यमा केही स्थानमा मेघगजयन/ चट्याङ्ग 
सषहत हल्का विायको सांभावना। 

तिाई  हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने साताभि सामान्यतया सफा देम्ि आांम्शक 
सबम बदली िहन े

   

लमु्बबनी 
प्रदेश 

 

पहाि हल्का विाय हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने साताको सरुु ि मध्यमा आांम्शक बदली 
िही साताको अन््यमा आांम्शक देम्ि 
सामान्य बदली िहन े

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको  शरुु ि मध्यमा एक-दईु स्थान तथा अन््यमा 
थोिै स्थानमा मेघगजयन/ चट्याङ्ग सषहत हल्का विायको 
सांभावना। 

तिाई  हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने साताभि सामान्यतया सफा देम्ि आांम्शक 
सबम बदली िहन े

   

कणायली 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाि 
हल्का 
षहमपात 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

साताको सरुुमा आांम्शक बदली तथा 
मध्यमा आांम्शक देम्ि सामान्य बदली ि 
साताको अन््यमा सामान्य बदली िहन े 

 साताको  मध्य थोिै स्थान तथा अन््यमा केही 
स्थानमा हल्का षहमपातको सांभावना। 

पहाि हल्का विाय हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने साताको सरुुमा आांम्शक बदली िही 
साताको मध्य ि अन््यमा आांम्शक देम्ि 
सामान्य बदली िहन े

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको  शरुुमा एक-दईु स्थान तथा मध्यमा थोिै ि 
अन््यमा केही स्थानमा मेघगजयन/ चट्याङ्ग सषहत 

हल्का विायको सांभावना। 

सदूुि 
पम्िम 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाि 
हल्का 
षहमपात 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

साताको सरुुमा आांम्शक बदली, मध्यमा 
आांम्शक देम्ि सामान्य बदली ि साताको 
अन््यमा सामान्य बदली िहन े 

 साताको  मध्य एक-दईु स्थान तथा अन््यमा थोिै 
स्थानमा हल्का षहमपातको सांभावना। 

पहाि हल्का विाय हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने साताको सरुु ि मध्यमा आांम्शक बदली 
िही साताको अन््यमा आांम्शक देम्ि 
सामान्य बदली िहन े

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको  शरुु ि मध्यमा एक-दईु स्थान तथा अन््यमा 
थोिै स्थानमा मेघगजयन/ चट्याङ्ग सषहत हल्का विायको 
सांभावना। 

तिाई  हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने साताभि सामान्यतया सफा देम्ि आांम्शक 
बदली िहन े

   

नोि: साताको शरुुले शकु्रबाि ि शमनबाि, साताको मध्यले आइतबाि, सोमबाि ि मांगलबाि तथा साताको अन््यले बधुबाि ि मबहीबािलाई जनाउँछ। मौसम पवूायनमुान सबवन्धी षवस्ततृ 
जानकािीको लामग हिेक ददन मबहान ६ बजे ि बेलकुा ६ बजे अध्यावमधक हनेु महाशािाको वबेसाइि  http://www.mfd.gov.np हेनुयहोस।् 

http://www.mfd.gov.np/
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कृषि सल्लाह 

िाद्यान्नबाली  
 चैते धानको बेनाय २१ ददन भईसकेको छ भने तयाि पारिएको जग्गामा िोप्नहुोस।्  
 चैते धान िोप्ने जग्गामा ५०० के.जी. कबपोष्ट; २.७ के.जी. यरुिया; ४.४ के.जी. मि.ए.पी.; ३.३ के.जी. बयूिेि अफ पोिास 

ि १.३ के.जी. म्जङ्क सल्फेि प्रमत िोपनीका दिले अथवा ३३५ के.जी. कबपोष्ट; १.८ के.जी. यरुिया; २.९ के.जी. मि.ए.पी.; 
२.२ के.जी. बयूिेि अफ पोिास ि ०.८ के.जी. म्जङ्क सल्फेि प्रमत कट्ठाका दिले मािोमा िाम्रिी ममलाउनहुोस।् 

 धान िोप्ने ट्रान्सप्लान्ििका लामग तयाि गरिन ेबेनाय सकु्न नददन म्चस्यानको मारा मनयममत अनगुमन  गनुयहोस।् साथै हिेक 
ददन मबहान ि बेलकुा हजािीले मसांचाई गनुयहोस।्  

 वसन्ते मकैका लामग उपयकु्त जातहरु अरुण-३, अरुण-४, अरुण-६, िामपिु हाईमब्रि-८ ि िामपिु हाईमब्रि-१० मध्ये भिपदो 
श्रोतबाि उपलब्ध जातहरुको बीउ लगाउनहुोस।् 

 वसन्ते मकै लगाउन जग्गा तयािीको बेला ७५० के.जी कबपोष्ट; ६.५ के.जी. यरुिया; ५.६ के.जी. मि.ए.पी.; ३.३ के.जी. 
बयूिेि अफ पोिास ि १.३ के.जी. म्जङ्क सल्फेि प्रमत िोपनीका दिले अथवा ५०० के.जी. कबपोष्ट; ४.३ के.जी. यरुिया; ३.७ 
के.जी. मि.ए.पी.; २.२ के.जी. बयूिेि अफ पोिास ि ०.८ के.जी. म्जङ्क सल्फेि प्रमत कट्ठाका दिले मािोमा िाम्रिी ममलाउनहुोस।् 

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

   
साना आकािका लाभायले गिेको क्षमतको लक्षण  मध्यम आकािका लाभायले गिेको क्षमतको लक्षण गभुोमा लाभायले गिेको क्षमतको लक्षण 

   
कीिाको फुल अवस्था कीिाको लाभाय अवस्था (क्षमत गने अवस्था)   वयस्क पोथी पतुली 

 गहुँबालीमा मािोको म्चस्यानको अवस्था हेिी मसँचाई गनुयहोस।् 
 नेपालको पम्िम भभूागको अमधकाांश म्जल्लाहरुमा गहुमँा लाग्ने मसन्दिेु िोग व्यापक रुपमा देम्िन थालेको हुँदा आफ्नो 

िेतवािीमा यो िोग देम्िएमा ढुम्शनाशक षविादी षिल्ि (Tilt) १ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा वा नाषिभो (Nativo) १.५ 
एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई १०-१२ ददनको फिकमा २ पिक प्रयोग गिी िोग मनयन्रण गनुयहोस।् 
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 अिहि तथा चना बालीको कोसामा लाग्ने गवािो कीिा व्यवस्थापनको लागी १० ग्राम भेली प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बनाएको 

घोलमा HaNPV (हेली एन.षप.भी) २५० LE को १.५ एम.एल. हालेि साँझको समयमा छनुयहोस,् अथवा व्याक्िेरिया जन्य 
(बी.िी) Bt (िाई पेल, बायो लेप) ३ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा ममसाएि साँझको समयमा छनुयहोस,् अथवा क्लोिानट्रामनमलप्रोल 
(कोिाजेन) १८.५ इ.मस. ०.४ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बोि मभज्नेगरि साँझको समयमा छनुयहोस।् 
 

फलफूल बाली 
 सामान्य भण्िािमा िाम्िएका फलफूल तथा तिकािीलाई पानी वाम्ष्पकिण भई मबग्रनबाि जोगाउन भण्िाि घि वरिपरि पानी 

छकेि आवश्यक ओसको व्यवस्था गनुयहोस।् 
 सखु्िा मौसम (तापक्रम बढ्दै जान ेतथा सापेम्क्षत आरयता घट्दै जान ेभएकोले) िहेकोले सबै षकमसमका फलफूल बालीलाई 

फूल तथा फल झने ि पमछ गएि फल फुट्ने समस्याबाि जोगाउन आवश्यकता अनसुाि सकु्ष्म िाद्यत्व ि मसचँाई ददनहुोस।्  
 सखु्िा मौसमको असिबाि जोगाउन यसै विय सानुय भएको केिा, कागती, आपँ, मलची, स्याउ आददमा मािोको म्चस्यानको 

अवस्था हेिी मसचँाई गनुयहोस।् 
 यो समयमा फूल फुल्ने फलफूलहरु जस्तै-कागती, मलची, आपँ बालीहरुमा मौिी तथा अन्य कीिाहरुले गणुस्तिीय फल 

उ्पादनको लामग पिाग-सेचन प्रषक्रया गने भएकोले षयनीहरुको भ्रमणलाई प्रो्साहन गनय मबिादी नछकय नहुोस।् मबिादीको 
प्रयोग गनैपने भएमा प्राषवमधकको सल्लाह अनसुाि गनुयहोस।् 

 हिेक फलफूलको मलु काण्िमा जममनबाि १५-२० से.मी. जमत मामथसबम १०% बोिोपेष्ट लगाउनहुोस।् 
 वसन्त ऋतकुो आगमनसँगै तापक्रमको वृदि हनुे हुँदा षवमभन्न लेकाली फलफूल बालीहरुमा पलाउने नयाँ पालवुाहरुमा लाही 

कीिा, सलुसलेु, क्ले कीिा जस्ता चसुाहा कीिाहरुको प्रकोप बढ्ने भएकोले षयमनहरुको प्रकोप कम गनय सवो तेल वा एट्सो 
िमनज तेल १५ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई १५ ददनको फिकमा छनुयहोस।् 

 मलची बगैंचामा सलुसलेु (Mite) को प्रकोप हनुे भएकोले 
यसको मनयममत अनगुमन गनुयहोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा 
स्पाईिोमेमसफेन २२.९% एस. सी. १ एम.एल. प्रमत मलिि 
पानीमा घोलेि ७-१० ददनको फिकमा २-३ पिक 
छनुयहोस।्  

 आपँको बगैंचामा मधवुा (Mango hopper) लाग्ने समय 
भएकोले यसको मनयममत अनगुमन गनुय होला। यो कीिाको 
अ्यामधक प्रकोप देम्िएमा इममिाक्लोषप्रि १७.८ एस.एल., 
१ एम.एल. ३ मलिि पानीमा ममसाई बेलकुीपि छनुयहोस।् 

 आपँको कोयामा लाग्ने घनुको प्रकोप हनुे बगैँचाहरुमा 
थायोमेथोक्जाम २५% िब्ल्य.ु जी. ०.५ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोलेि बोिको हाँगाहरु ि हाँगाको कापमा १५ ददनको 
फिकमा ३ पिक (फूल फुल्न ुपषहला, फुल झरिसकेपमछ ि फल केिाउ/लप्सी दाना जरो भएको अवस्थामा) बेलकुीपि 
छनुयहोस।्  

 तापक्रम बढ्दै जाने क्रम भएकोले केिामा गवािो तथा घनु कीिाले नोक्सानी गनय सक्छ, यसको प्रकोप कम पानय बगैँचाको 
सिसफाई गने, एउिा गाँजमा ३ विा सबम मार बोि िाख्न ेि प्र्येक गाँजमा क्लोिपाइिीफस ४% जी.आि., ३० ग्राम गाँजको 
वरिपरि रिङ स आकािमा कुलेसो बनाई मािोमा िाम्रोसँग ममलाईददनहुोस।् 

 केिामा लाग्ने पात िढुवा िोग ब्यवस्थापनको लामग िोगी पातहरु सांकलन गरि िाल्िोमा पिुी ददनहुोस ्साथै २ ग्राम मेन्कोजेब 
यकु्त षविादी प्रमत मलिि पानीमा ममसाई सबपूणय पात मभज्नेगिी छकय नहुोस।् 

  

म्चर: मलचीमा सलुसलेुको प्रकोप 
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 आगामी साता हावाहिुीको सांभावना भएकोले यसवाि हनु ेक्षमत मनयन्रण गनय पसाएका केिाको बोिहरुलाई िेको ददनहुोस।् 
 केिाको वोि ओइलाउने (पानामा िोग) देम्िएमा िोग 

लागेको बोिषवरुवा उिेलेि हिाउने, नयाँ षवरुवा सानयको 
लामग िोग नलागेको के्षरबाि ल्याउने तथा काबेन्िाम्जम 
(बेभीषष्टन) १ मलिि पानीमा २ ग्राम घोली बोिको फेद 
मभजाउने तथा पातमा छनुयहोस।् वा कपि अम्क्सक्लोिाइि 
२ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोली बोि ि जिा मभज्नेगरि 
छनुयहोस।्  

 कागती, आपँ, मलची िेती गनुय भएका कृिकले केिाउगेिे फल भएपमछ प्लान्िोप्लेक्स नामक हमोन मसफािीस मारामा छिेमा 
फल झने समस्या कम हनु्छ। 

 कागतीका बोिहरुमा क्ले कीिा, पतेिो, नयाँ पालवुामा लाग्ने लाही, पात िान ेलाभ्र,े सलुसलेु आदद बढी आउन सक्न े
भएकोले पषहचान गिी मनयन्रण गनुयहोस।् 

 तापक्रम बढ्दै जाँदा सनु्तलाजात फलफूलको िाँठमा प्वाल पाने गवािो, पात िने्न कीिा, पतुलीको लाभाय (lemon butterfly) 
ि क्ले कीिाको प्रकोप बढ्न सक्ने भएकोले बगैँचा मनिीक्षण गिी मनयन्रणका उपाय अपनाउनहुोस।् 

म्चर: सनु्तलाको पात िन्ने कीिा म्चर: सनु्तलाजात फलफूलको पतुली (Lemon butterfly) 
 

 

म्चर: सनु्तलाजात फलफूलको क्ले कीिा 
 उ्पादक्व बढाउन तथा िोग कीिाको प्रकोप कम गनय फलफूल बगैँचामा िनजोत गरि मसँचाई पिात अनसूुची-३, ४ ि ५ 

मा ददए बमोम्जम मलिाद प्रयोग गनुयहोस।्  

तिकािी बाली 
 उच्चपहािमा भण्िािणबाि म्झकी िाम्रोसँग िुसाएका कुषिज्योती, िमुल सेतो १, िमुल उज्वल, िमुल षवकास, िेम्जिे, 

कामियनल, िोम्जिा मध्ये उपलब्ध जातको बीउ आल ुिोप्नहुोस।् जग्गा तयािीको समयमा १००० के.जी. कबपोष्ट मल तथा 
१०.९ के.जी. मि.ए.पी., २.२ के.जी. यरुिया ि ५.० के.जी. बयिेुि अफ पोिासका दिले मािोमा ममलाउनहुोस।् 

 सकभि मझौला िालको (२५ देम्ि ५० ग्राम तौल भएको) मसांगो बीउ आल ुिोप्नहुोस।् ति बीउ आल ुठुलो भई नकािी 
नहनुे अवस्थामा मार िायन आल ुउ्पादनको लामग उपलब्ध िुसा (आिँा) को सांख्या हेिी कािेि िोप्नहुोस।् िोप्ने बेलामा  

 

 

Leaf of acid lime affected by leaf minor insect
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कािेि सोझै िोप्दा कािेको ठाँउबाि िोग कीिाको सांक्रमणका साथै मािोमा अ्यामधक म्चस्यान भएमा कुषहने सांभावना भएकोले 
िोप्नभुन्दा २/३ ददन अगािी काट्नहुोस।् काषिसकेपमछ बेमभषष्टन २ ग्राम प्रमत मलििको झोलमा ५ ममनेि िुबाएि उपचाि 
गिी घाम नपने ि िाम्रिी वायसुांचाि हनुे उज्यालो कोठामा षफँजाएि िाख्नहुोस।् 

 मध्यपहािी के्षरमा लगाएको आलबुालीमा लाही कीिाको मनयममत अनगुमन गनुयहोस।् 
 मध्यहािमा माघ मषहनामा बीउका लामग लगाएको आलबुालीमा िमगांग गनुयहोस।् िमगांग गदाय भाईिस लागेका, िोगी, बेजातका, 

कमजोि ि ममसना षवरूवाहरू (दाना लामगसकेको भए उक्त दानाहरू समेत) उिेलेि हिाउनहुोस।्  
 पहािी भेगका पािो बािीमा िातो कममलाको प्रकोप देम्िन ेठाँउहरूमा मनिन्ति ओमसलो िहने गिी मसांचाईको ब्यवस्था गनुयहोस।् 

प्रकोप बढी भएमा क्लोिोपाईरिफोस ्२०% ई.सी. २ मममलमलिि प्रमतमलिि पानीमा ममसाएि मािो मभज्नेगिी प्रयोग गनुयहोस।् 
 मध्यपहािमा माघ मषहनामा लगाएको आलबुालीमा म्चस्यानको अबस्था हेिी मसांचाई पिात ४.२ के.जी. यरुिया प्रमत िोपनीका 

दिले िपडे्रस गनुयहोस।् 
 तापक्रम बढ्दै जाने क्रम भएकोले मध्य पहािी के्षरमा मबमभन्न तिकािी बालीहरु जस्तै- गोलभेँिा, भण्िा, िसुायनी ि भेँिे 

िसुायनीको बीउ जमाउनहुोस।् 
 तापक्रम बढ्दै जाने क्रम भएकोले मध्य पहािी के्षरमा मसमी ि बोिी लगाउन लाईन देम्ि लाईनको दूिी १२० से.मी. ि 

बोिदेम्ि बोिको दूिी २० से.मी. फिक गरि एउिा प्वालमा २ गेिा बीउ िसाल्नहुोस।् 
 नसयिी ब्यािमा बेनाय उमाने समयमा फेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहने िोग लाग्न सक्ने भएकोले नसयिी ब्यािको मनयममत 

मनरिक्षण गनुयहोस।् फेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहने िोगको व्यवस्थापन गनय क्लोिपाईिीफोस (Chlorpyrifos 16% EC) 
को ०.५ एम.एल. ि काबेन्िाम्जम (बेमभषष्टन) ५०% िब्ल.ुषप. को २ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोली नसयिी ब्यािमा मािो 
मभज्नेगिी छनुयहोस।् 

 काँक्रो, फसी समहुको लहिे बालीलाई फल कुहाउन ेऔसँाबाि जोगाउनको लामग क्य ुल्यिु यकु्त बोिल ट्रयाप प्रमत हेक्िि ८ 
विाको दिले िाख्नहुोस।् यस्तै फलफूल बालीमा ममथायल इयमु्जनल यकु्त बोिल ट्र्याप प्रमत कठ्ठा १०-१२ ओिाको दिले 
िाख्नहुोस।् साथै प्र्येक २ हप्तामा नया ँल्यिु यकु्त बोिल फेनुयहोस।् मालामथयन ५०% इ.सी., २ एम.एल. प्रमत मलिि ि २ 
ग्राम म्चनी (भेली) पानीमा ममसाएि प्रमत हेक्िि २०-२५ ठाँउमा फूल फुल्न ुअगािीदेम्ि १५-१५ ददनको फिकमा छनुयहोस।् 

 बेनाय सािेको तिकािी बालीहरुमा रिङ्ग बनाई १०-१५ ग्राम यरुिया प्रमत बोिको दिले िपडे्रस गनुयहोस।् 
 मध्यपहािी के्षरमा लहिे तिकािी बालीहरुको पोलीब्यागमा बेनाय तयाि गनुयहोस।्  
 लहिे फसी तिकािी बालीहरुको नसयिी तयाि भएको भए जमीनमा लगाउन शरुु गनुयहोस।् 
 जकेुनी फसी (squash), काँक्रो, किेला, म्घिौँला, लौका तथा मनु्िा िाने फसीको लामग तल उल्लेि गिे बमोम्जमको दूिीमा 

िािल िनी िाम्रो पाकेको गोबि मल ५ के.जी., हषिको धलुो १०० ग्राम, पीना १०० ग्राम, मि.ए.पी. ४० ग्राम, पोिास 
४० ग्राम ि बायोजाईम, म्जङ्क, बोिेक्स प्र्येक ३/३ ग्रामका दिले मािोमा ममसाई षवरुवा लगाउन शरुु गनुयहोस।् 

लहिे बालीहरु लाईन देम्ि लाईनको दूिी (ममिि) बोिदेम्ि बोिको दूिी (ममिि) 
जकेुनी फसी (squash) १ १ 

काँक्रो १.२ २ 
किेला १.५ १ 
म्घिौँला २ १ 
लौका २ १ 

मनु्िा िाने फसी (४-५ बोि प्रमत िािल) २ २ 
 

 काँक्रो, फसी समहुको लहिे बालीमा िातो िपिे कीिाका लाभायहरु जमीनको सतह भन्दा अमलकमत मनुी बस्ने भएकोले समय-
समयमा गोिमेल गनुयहोस।् कीिाले षवहान ि बेलकुा नोक्सानी पयुायउन ेभएकोले सबभव भएसबम षिपेि नष्ट गनुयहोस।् कीिाको  
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प्रकोप धेिै भएमा साँझपि 
साईपिमेमिन (१०% ई.सी.) २ 
मम. मल. प्रमत मलिि पानीमा 
ममसाएि मािो ि बोि मभज्नगेरि 
छनुयहोस।् 

 काउली-बन्दा समूहको तिकािी 
बाली हरुमा बन्दाको पतुलीले 
पातको तल्लो भागमा समहुमा 
पहेँलो िांगको फुल पादयछ ि सरुुको अवस्थाका लाभ्राहरुले एकै स्थानमा िहेि नोक्सानी पयुायउँछ, यस्ता फुल ि लाभ्राहरुलाई 
जबमा पािी नष्ट गनुयहोस।् कीिाको प्रकोप बढी भएमा क्लोिानट्रामनमलप्रोल (कोिाजेन) १८.५ एस.सी. ०.३ एम.एल. प्रमत 
मलििको दिले पानीमा ममसाई कीिा लागेको ठाँउमा मभज्नेगरि साँझपि छकय नहुोस।् साथै यी बालीहरुमा इट्बटेु्ट पतुलीको 
प्रकोप देम्िएमा पमन यषह मबधी अपनाउनहुोस।्  

 प्याजको मिप्सले फूल ि कमलला पातहरु चसेुि नोक्सानी 
पयुायउँछ। फूल फुलेको बेलामा मबिादीहरु प्रयोग गनायले 
पिाग सेचन गने कीिाहरु मदयछ। ् यसैले बेलकुाको समयमा 
गाईको गहुँत (१ भाग गहुतँ ि ४ भाग पानी ममसाएि 
िािेको झोल) वा कुनै मनम भएको मबिादी (३-४ एम.एल. 
प्रमत मलिि पानीमा) मिप्स लागेको ठाउँमा मभज्नेगरि 
छकय नहुोस।् यो कीिाको प्रकोप ज्यादा भएमा िाइमेथोएि ३०% ई.सी., २ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बेलकुीपि 
मिप्स लागेको ठाउँमा मभज्नगेिी छकय नहुोस।् 

 लसनु ि प्याजको, प्याजी िढुवा 
िोग व्यवस्थापनको लामग बािी 
सफा गरि िोगी पातहरु हिाई 
िाल्िो िनेि पनु ुयहोस।् िोगको 
अवस्था हेिी ७ ददनको फिकमा 
साफ वा सेम्क्िन जस्ता 
मबिादीहरु २ ग्राम प्रमत मलिि 
पानीका दिले सबपूणय पातहरु 
मभज्नेगरि ३-४ पिकसबम छकेि 
उपचाि गनुयहोस।्  

 प्याजको शीते ढुसी (Downy mildew) िोगको व्यवस्थापनको लामग धेिै िोग ग्रस्त तल्लो ि पिुानो पातहरु हिाउनहुोस।् 
मसांचाई ददँदा म्स्प्रङ्कल (Sprinkle) प्रयोग नगनुयहोस।् िोगग्रस्त पातहरु हिाई सकेपमछ मेन्कोजेव (Mancozeb) ि मेिाल्याम्क्जल 
(Metalaxyl) जस्ता षविादीहरु २ ग्राम प्रमत मलिि पानीको झोलले पातहरु सबै िाम्रिी मभज्नेगरि हप्ता ददनको फिकमा २-४ 
पिकसबम छनुयहोस।् 

 गोलभेंिामा लाग्ने गवािो (Fruit borer) कीिा व्यवस्थापनको लागी १० ग्राम भेली प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बनाएको 
घोलमा HaNPV (हेली एन.षप.भी.) २५० LE को १.५ एम.एल. हालेि साँझको समयमा स्प्र ेगनुयहोस,् अथवा व्याक्िेरियाजन्य 
(बी.िी.) Bt (िाईपेल, बायोलेप) ३ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा ममसाएि साँझको समयमा स्प्र ेगनुयहोस,् अथवा क्लोिानट्रामनमलप्रोल  

  
म्चर: िातो िपिे कीिा 
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(कोिाजेन) १८.५ इ.मस. ०.४ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बोि मभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।् साथै कीिाले नोक्सानी गिेका 
फलहरु सांकलन गिी िािलमा पनु ुयहोस।् 

 गोलभेँिामा पात िने्न कीिा (Tuta absoluta) को अनगुमन गरि व्यवस्थापनका उम्चत षवमधहरु अपनाउनहुोस।् 

गोलभेँिाको मोजाइक भाइिसको व्यवस्थापन षवमधहरु 
 गोलभेँिामा लाग्ने मोजाइक भाइिस सेतो म्झँगाले साने भएको हुँदा शरुुमा सेतो म्झँगाको मनयन्रण गनुयहोस।् यसको लामग एमसिामाइषप्रि 

२०% एस. षप. ०.५ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोलेि स्प्र ेगनुयहोस।् 
 यदद मोजाइक भाइिस कम बोिमा मार देम्िएको छ भने उक्त बोिहरुलाई उिेलेि जलाउने गनुयहोस ्ि बाँकी बोिहरुमा मभिकोन 

एच १ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा घोलेि हिेक हप्ताको अन्तिालमा ३-४ हप्तासबम स्प्र ेगनुयहोस।् 
 धेिै क्षेरफलमा मोजाइक भाइिस लागेको छ भने सबै बोिहरुलाई उिेलेि जलाउनहुोस।् 

अन्य 
 मौिी घािमा िोग, सलुसलेु ि िान ुभए नभएको मनयममत अवलोकन गनुयहोस।् हाल मौिीको लामग उपयकु्त मौसम भएकोले 

घािको मनयममत मनिीक्षण गिी आधाि चाकाहरु साथै सपुि (तल्ला) थप्न ेव्यवस्था गनुयहोस।् साथै घािको सांख्या बढाउन ुछ 
भने िानकुो उपयकु्त व्यवस्था गरि मौिी गोला षवभाजन गनुयहोस।् 

 मािोको सौयय उपचाि षवमधबािे अनसूुची-६ मा षवस्ततृमा ददईएको छ। 

कफी बाली  
 नयाँ बगैंचा षवस्तािको लामग जममनको छनोि ि बगैंचा िेिाांकनका काययहरु गरि िािल िने्न प्रवन्ध ममलाउनहुोस।् 
 माउबोि बाि बीउ सांकलन गरि उ्कृष्ट बीउ छनोि गनुयहोस साथै नसयिीको लामग ब्याि तयाि गनुयहोस।् 
 प्राांगारिक मल, झोल मल ि वानस्पमतक षविादीको आवश्यकता अनसुाि प्रयोग गनुयहोस।् 
 कफीको सेतो गबािोले फुल पाने समय भएकोले व्यवस्थापनको लामग १०% को बोर्ड़ो ममश्रणको लेप बनाएि काण्िमा 

लगाउनहुोस।् 
 मसन्दिेु िोगको लक्षण 

देम्िएमा बढी भएको 
छहािी हिाउनहुोस।् 
िोग लागेका हाँगा ि 
पातहरु कािेि 
जलाउनहुोस।्  

 कफीबालीमा कोरे 
िोग देम्िएमा कपि 
अम्क्सक्लोिाइि २ 
ग्राम प्रमत मलिि पानीको दिले १०-१२ ददनको फिकमा २-३ पिक सबपूणय बोि मभज्नेगरि छकेि उपचाि गनुयहोस।् 

 नसयिी ब्याि िाख्नको लामग मल, मािो ि बालवुाको प्रवन्ध गनुयहोस।् बीउलाई एक िात मभजाएि उक्त ब्यािमा लाईनमा 
छनुयहोस।् 
 
 
 

म्चर: िाम्रिी पाकेका कफीका चेिी 
म्चर: पातको मामथल्लो भागमा देम्िएको मसन्दिेु िोगको लक्षण 
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उि ु

 उिबुालीको लामग जग्गा तयािी गदाय ३४० के.जी. कबपोस्ि वा गोबिमल ३.७४ के.जी. यरुिया, ४.३५ के.जी. िी ए पी, 
२.२२ के.जी बयिेुि अफ पोिास प्रमत कट्ठा वा ५०० के.जी. कबपोस्ि वा गोबिमल, ५.६ के.जी. यरुिया, ६.५२ के.जी. िी 
ए पी, ३.३३ के.जी बयिेुि अफ पोिास प्रमत िोपनीका दिले मािोमा िाम्रिी ममलाउनहुोस।् 
 

पशपुालन 
गाई, भैँसी, भेिा, बाख्रा 

 आगामी ददनहरुमा मौसम मबस्तािै परिवतयन हनु ेहुँदा पशवुस्तहुरुमा श्वासप्रश्वास प्रणाली सबबम्न्ध समस्याहरु धेिै देम्िन सक्छ। 
यस्तो शरुुवाती अवस्थामा घिेल ुउपचािका लागी बिाबि मारामा सख्िि, म्जिाको गेिा ि प्याज लाई एकै ठाउँमा षपनेि, 
२०-३० ग्रामको गोलाकाि बल बनाई ३-४ विा बल ददनको दईु पिकको दिले ७ ददनसबम िान ददनहुोस।् यसले 
श्वासनलीमा जबमा भएको बयकुसलाई सफा गिी पशलुाई सास फेनय सम्जलो गछय। घिेल ुउपचािले काम नगिेमा वा समस्या 
झन ्जषिल बन्दै गएमा पश ुम्चषक्शकको सल्लाहमा उपचाि गनुयहोस।् 

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

 दधुाल ुगाईवस्तलुाई थनुलेो (Mastitis) को समस्याबाि बचाउन गोठ सफा ि सगु्घि िाख्नहुोस।् साथै म्ग्लमसरिन ि पोमभिन 
आयोमिन १९ को अनपुातमा बनाइएको झोलमा दधु दषुहसकेपमछ ३० सेकेण्िसबम थनु िुबाउनहुोस।्  

 तापक्रम बढ्दै जाँदा पशवुस्तमुा बाह्य परिम्जवीहरु जस्तै-षकनाय, लतुो भए नभएको मनरिक्षण गनुयहोस।् षकनाय देम्िएमा मनबन 
घिेल ुउपचाि मबमध अपनाउनहुोस।्  

 २०० ग्राम ननु, ४ मलिि पानीमा घोलेि यसै झोलले नहुाईददनहुोस ्वा ५० एम.एल. नरिवलको तेल, १०० ग्राम गन्धक ि ५० 
ग्राम अदवुा ममसाई तताएि म्चसो पाने ि पशकुो म्जउभरि लगाइददनहुोस ्वा ३०० ग्राम सकेुको समुतयको पातलाई १ मलिि पानीमा 
मभजाउने ि १ चबचा ननु हालेि ३ घण्िापमछ यो झोल पशकुो जीउभिी लगाउनहुोस।् 

 नेपालमा पशहुरुमा बाँझोपनका प्रमिु समस्या भएकोले मनबन तरिकाबाि उपचाि गनुयहोस:् 
 गोबि परिक्षण गिेि आन्तरिक पिम्जवी षवरुद्ध औिमध िवुाउनहुोस।् 
 वयस्क अवस्थामा पगुेका पशलुाई िाम्रो दाना, पानी ि बियभरिनै प्रशस्त ताजा कोशे तथा अकोशे हरियो घाँसपातको व्यवस्था 

ममलाउनहुोस।् प्रशस्त मारामा हरियो घाँसको व्यवस्था भएमा पशलुाई आवश्यक पने िमनज त्वहरुको पूमतय हनु्छ। यस्तो व्यवस्था 
हदुाँहदैु पमन साँढे िोज्दैन वा िोजेि पमन उम्ल्ििहन्छ भने पषहला सन्तमुलत मारामा िमनज त्वहरु जस्तैाः एमग्रममन फोिय वा न्यूषिमाइि 
म्चलेिेि (Nutrimied Chelated) ३० देम्ि ५० ग्राम दैमनक रुपमा २० देम्ि ३० ददनसबम दानामा ममसाई ददनहुोस।् 

 कफेकु (Cofecu) १ चक्की दैमनक २० ददनसबम िवुाउनहुोस।् 
 िोनोरिमसन (Tonoricin) वा िोनोफोस्फान (Tonophosphan) सईु १५ एम.एल मासमुा ददनहुोस।् 
 मामथका औिमध प्रयोग गरिसकेपमछ पमन गाई,भैसीले साँढे वा िाँगो निोजेमा प्रजना (Prajana) वा जनोभा (Janova) पषहलो ददन ३ 

क्याप्सलु िवुाउनहुोस,् १० ददनमभर पशलेु साँढे वा िाँगो निोजेमा ११ औां ददनमा पनु: दोहोर् याउनहुोस।् ्यसपमछ पमन पशलेु साँढे 
वा िाँगो निोजेमा वा गभय निहेमा दक्ष प्राषवमधक वा षवशेिज्ञबाि उपचाि गिाउनहुोस।् 

 

कुििुा, हासँ, बांगिु 
 हाल नेपालका केही स्थानहरुका स्थानीय कुििुाहरु ि व्यवसाषयक रुपमा पामलएका ब्रोईलिका साथसाथै लेयसय कुििुाहरुमा 

पमन हाईलीप्याथोजेमनक एमभयन इन्फ्लएुन्जा (HPAI) पषुष्ट भएको अवस्थामा आ-आफ्ना स्थानहरुमा पामलएका पांक्षीहरुमा सो 
िोग लाग्न नददन मनबनानसुािका उपायहरु अपनाउनहुोस।्  
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 सबभव भएसबम घिपालवुा पांक्षीहरुलाई जांगली वा बसाई सिी आउने पांक्षीहरुको सांसगयमा आउन नसक्न ेगिी पाल्नहुोस।् 
 आफूले पालेका पांक्षीहरु आकम्स्मक रुपमा मनय थालेमा वा श्वास-प्रश्वास सबबम्न्ध िोग देिापिेमा नम्जकैको पश ु म्चषक्शकसँगको 

पिामशयमा तरुुन्तै प्रयोगशाला परिक्षणका लामग पठाउनहुोस।् 
 आफ्नो फामय, िोि ि पांक्षी पामलएका स्थानहरुमा जैषवक सिुक्षाका सबभव भएसबमका उपायहरु अपनाउनहुोस।् पांक्षी िोिहरुमा काम 

गरिसकेपमछ व्यम्क्तगत सिसफाईमा षविशे ध्यान ददनहुोस।् 
 िोगी ि अस्वस्थ पांक्षीहरुको मास ुनिानहुोस ्वा िानको लागी अरुलाई नबेच्नहुोस।् यस्ता िोगी पांक्षीहरुको ओसािपसाि पमन पूणय 

रुपमा बन्द गनुयहोस।् 
 कुििुा ि िकीहरुमा बाह्य पिजीषवको समस्या देम्िएमा यसको उपचाि तथा मनयन्रणका लामग बिुोक्स ३ एम.एल. प्रमत 

मलिि पानीका दिले ममसाई िोिको मभर-बाषहि सबै स्थानमा िाम्रोसँग मभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।  

म्स्यपालन 
 मध्यपहािमा कमन कापय माछाको जननेम्न्रयको आधािमा प्रजनन योग्य माउमाछा छुट्याउनहुोस।् साथै, कमन कापय माछाले 

पोििीमा प्राकृमतक रुपमा प्रजनन गने हुदँा भाले ि पोथी लाई २:१ अनपुातमा छुट्टाछुटै्ट पोििीमा िाख्नहुोस।्  
 यसिी छुट्याइएका माउमाछालाई कुल तौलको ३-४ प्रमतशतका दिले २८-३० प्रमतशत प्रोषिन िहेको दाना ददनहुँ मनयममत 

समयमा ददनहुोस ्ि माउमाछा भएको पोििीमा पानी बदल्दा बोरिांगको पानी प्रयोग गनुयहोस।् साथै षवकमसत अन्िालाई पयायप्त 
पोिण पयुायउन हप्ता ददनको अन्तिमा मभिाममन सी.(Vitamin C) ०.५ के.जी. ि मभिाममन ई (vitamin E) २५०० एम.जी. 
प्रमत के.जी. माछाको दिले दानामा ममसाई िवुाउनहुोस।् 

 तिाईका म्जल्लाहरुमा कमन कापयको ह्याचमलङ स तथा भिुा उपलब्ध हनुे समय भएकोले नम्जकको म्स्य ह्याचिी/नसयिीहरुबाि 
चाषहने भिुाको बन्दोबस्त समयमै गनुयहोस।् 

 माउ माछा स्िक गिेको पोििीबाि परिपक्व भएका माउ छानी पोििीमा किीव १-१.५ ममिि गषहिाई सबम पानी भिेि भाले 
ि पोथी २:१ को अनपुातमा माछाको सेि िािी पोििीको चािैमति काकावन िाख्नहुोस।् 

 कमन कापय जातका माछाको िाँमसन ेप्रकृमतका अण्िाहरुलाई षफँजाएि ह्याचमलङ्ग कढाउन वा कोिल्नको लामग िि, नरिवलको 
जिा, प्लाम्स्िक वा फाईविको िेशा, झािपात आदद प्रयोग गिेि बनाईने गनु्री आकािको करिव २.५ ममिि लबबाई ि १ 
ममिि चौिाई भएको चषट्ट वा लहिा आकािको सांिचना "काकावन" लाई चािविा बाँस वा रुिको हाँगाहरुको षकला गािी 
प्रजनन गिाईन ेपोििीमभर चािै छेउमा लहिै षपधँभन्दा कबतीमा ३०-४० से.मी. मामथसबम पािेि षकलामा बाँधेि तयाि गनुयहोस ्
ि काकावनलाई पानीको सतह भन्दा १५-२० से.मी. तल िाख्नहुोस।् 

 कमन कापय माछाको अण्िाबाि मनस्केको ह्याचमलङ सलाई अनसूुची-७ मा ददईए अनसुाि दानाको प्रयोग गनुयहोस।्  
 प्रजनन ्गिाइएका माउमाछाहरुलाई सफा ि ताजा पानी िाम्ि ह्याचरि वा माउ माछा िाख्न ेट्याङ्कीमा पानीको हल्का फोहोिा 

ददएि २-३ ददनसबम िािी त्पिात माउ हकुायउनको लामग तयाि गरिएको पोििीमा िािेि सन्तमुलत दाना ददनहुोस।् 
 पोििीमा भिुा िाख्न ुभन्दा पषहले पोििी सकुाउने ि झािपात हिाई ४५०-६०० के.जी. प्रमत हेक्ििका दिले घि पोत्न ेचनु 

प्रयोग गनुयहोस।् पोििीको षपधँको जममन धाँजा फािेपमछ १००-११० से.मी. पानीको गषहिाई हनुेगरि पोििीमा पानी भनुयहोस।् 
साथै पाकेको गोबि मल २-३ िन ि यसको अमतरिक्त १२० के.जी. यरुिया ि ९० के.जी. िी.ए.षप. प्रमत हेक्ििका दिले २ 
भाग गरि १५-१५ ददनको अन्तिालमा पोििीमा हाल्नहुोस।्  

 तिाईमा ग्रास कापय जातका माछापालन गने कृिकहरुले पोििीबाि छुट्टाईएका प्रजनन 
योग्य माउ माछालाई िवुाउन गहुँ/जौको जमिा िाख्न तयािी गनुयहोस।् ह्याचिी गनुयहनुे 
म्स्य कृिकहरूले मखु्य प्रजनन समयको २-३ मषहना अगावैबाि माउ माछालाई जमिा 
उमािेि िवुाउनहुोस।् माउ माछाको स्िकको यषकन गिेपमछ आवश्यक जमिालाई 
चाषहने गहुँ/ जौको बीउलाई १५ ददनसबम ददन-मबिाई, मािोको सौयय मनमयलीकिणबाि  
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तयाि पारिएको नसयिी बेिमा वा ५ षकलोग्राम क्षमताको प्लाषष्टक टे्रमा सफा मािो िािी ३ ददनसबम अधँ्यािो वाताविणमा 
अांकुिण गिाउनहुोस।् अांकुिण पमछ, मबरुवाहरू प्राकृमतक प्रकाशमा हकुय न ददनहुोस,् ि हजािीको मितले ददनको दईु पिक 
पानी हाल्नहुोस।् करिब १० ददनको वृषद्ध पमछ, औसत मबरुवाहरूले सवोिम फसल उचाइ (१५ सेम्न्िममिि) पगु्छन।् 
्यसपमछ, मािोबाि २ सेम्न्िममििको दिुीमा मबरुवा कािेि, दैमनक १-२ प्रमतशत शिीिको तौलको दिले माउ माछालाई 
िवुाउनहुोस।् ग्रासकापयको प्रजनन समय नम्जषकँदै गएको हुँदा प्रजननयोग्य माउ माछा छनौि गरि प्रजनन पोििीमा सानुयहोस ्
ि ७-१० ददनको अन्तिालमा शािीरिक अवस्था ि परिपक्वता प्रगमतका लामग मनयममत जाँच गनुयहोस।् यसो गनायले माछामा 
उ्प्ररेित प्रजनन गनुय अम्घ हनुे तनाव कम हनु्छ।  
 

घासेँबाली 
 वमसयम, जै लगायतको घाँसको तेश्रो कषिांग मलनहुोस ्ति बीउ उ्पादनको लामग िाम्िएको जै घाँसमा मसचँाई गरि यरुिया ि 

मि.ए.पी. (करिब १.३ ि २.२ के.जी. प्रमत कठ्ठा वा २ ि ३.३ के.जी. प्रमत िोपनी) िाख्नहुोस।्  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन तयािी गने षवशेिज्ञ समूह 
क्र.सां नाम थि काययक्षरे कायायलय इ-मेल सबपकय  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, काठमािौ 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 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 िा. अममत प्रसाद मतममम्ल्सना बाली षवज्ञान िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि timilsinaamit87@gmail.com ९८५५०४७७३३ 
९ िा. नािायण पौिेल 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 म्स्य षवज्ञान म्स्य अनसुन्धान महाशािा, गोदाविी p.timalsina01@gmail.com ९८६९५७९१६७ 
१२ ऋषििाम अमधकािी कृषि सञ्चाि िाषिय कृषि प्रषवमध सूचना केन्र, िमुलिाि adhikari_rishi@yahoo.com ९८४१९७९२८९ 
१३ िा. रुपा वास्तोला पश ुआहािा िाषिय पश ुआहािा अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि bastola_rupa@yahoo.com ९८४१३१९८३९ 
१४ िा. षविेन्र बहादिु िाना आलबुाली िाषिय आलबुाली अनसुन्धान काययक्रम, िमुलिाि biru.deep25@gmail.com ९८५१२५५३१५ 
१५ ममु्क्त नाथ झा कृषि इम्न्जमनयरिङ्ग िाषिय कृषि ईम्न्जमनयरिङ्ग अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि muktinath2043@gmail.com ९८६३३८२२५४ 
१६ िामेश्वि रिमाल कृषि-मौसम िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि rameshwarrimal@gmail.com ९८५१०४४१३० 
१७ मनिाजन सापकोिा मौसम पूवायनमुान मौसम पूवायनमुान महाशािा, गौचि, मर. 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 

 आांम्शक 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 (क्षम्णक विाय) Weather phenomena occur for short span of time usually less than two 

hour 

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

the time duration 

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

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

time duration 

 विायको सांभाव्यता ि 
यसको क्षरे 
(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 मारा (%) = आांकलन X क्षेर, जहाँ आांकलन भन्नाले कुनै स्थानमा विाय हनु सक्ने सांभावना (%) जनाउँदछ भने क्षेर भन्नाले 
तोषकएको स्थानको विाय हनु सक्ने सांभाषवत भ-ूभाग (%) जनाउँदछ। उदाहिणका लामग कुनै स्थानको ८०% क्षेरमा ५०% विायको आांकलन गिेको 
अवस्थामा सो स्थानको सांभाषवत विायको मारा (%) = ०.५ X०.८ = ४०% हनु आउँछ। 

 विायको मारा  
(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: षविादीको प्रयोग गदाय ध्यान ददनपुने मखु्य कुिाहरु 
 सकेसबम हरियो (  ) ि नीलो (  ) लेबल भएको षविादी प्रयोग गनुयहोस।् 
 षविादीको िब्बामा उ्पादन ि एक्सपाइिी मममत हेनुयहोस।्  
 सिुम्क्षत ठाउँमा षविादी िाख्नहुोस।्  
 मसफारिस गिीए अनसुािको मारा प्रयोग गनुयहोस।्  
 षविादी छकय न ेवेलामा मिुमा मास्क, हातमा पञ्जा, िटु्टामा जिुा ि शिीिको नाङ्गो भागमा 

कपिाले छोप्नहुोस।्  
 सकभि किा घाम लागेको, धेिै हावा लागेको, पानी परििहेको बेला षविादी नछनुयहोस।्  
 कुनै पमन षविादी छदाय जनु ददशाबाि हावा आएको छ ्यही ददशामति फकेि कषहल्यै छनुयहुँदैन अथायत ्जनु ददशाबाि हावा  

वहेको छ सोही ददशातफय  फकेि षविादी छने गनुयहोस।्  
 कुनै पमन षविादी छदाय षविादी छदै अम्घ बढ्न ुहुँदैन अथायत पमछ सदै आउन ुपदयछ जसले गदाय षविादी छरि सकेको 

ठाँउमा चलाउन नपिोस।् 
 कुनै पमन षविादी छरििहँदा मबचैमा नोजल बन्द भयो भन ेमिुले फुकेि वा दाँतले िोल्ने गनुयहदैुन। 
 कुनै पमन षविादीको प्रयोग गिे पमछ सकेसबम पिैु शरिि नहुाउन ुपदयछ ि हात िटु्टा नधोई कुनै िानेकुिा िान हुदैँन।  
 षविादी प्रयोग गिीसकेपमछ िाली बट्टा वा मससी बिुलेि िाल्िोमा पनु ुयहोस ्ि प्रयोग गिेका उपकिणहरु धोएि िाख्नहुोस।्  
 षविादी छकय दा िाउको दखु्न ेवा वाक-वाक लाग्ने जस्तो हनु थाल्यो भन ेतरुुन्त काम छोिेि िलु्ला हावामा केहीबेि 

बस्नहुोस।् यदद षवि लागेको शांका लागेमा नम्जकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्रमा जचाउनहुोस।्  
 षविादीको षकमसम हेिेि षविादी छिेको िेत जग्गाबाि ३ देम्ि १५ ददनसबम कुनै पमन िानयोग्य बालीहरु उपभोग गनय 

हुँदैन। साथै गाईवस्त,ु कुििुा आदद लाई पमन िवुाउन हुँदैन। 
 षविादी प्रयोग गने उपकिणहरु (स्प्रयेि) लाई प्रयोग गिीसकेपमछ िाम्रोसँग पिाली भण्िािमा िाख्नहुोस।्  
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अनसूुची-३: उष्ण प्रदेशीय फलफूलहरुमा मलिादको प्रयोग 
बोिको उमेि 

(विय)  
मलिादको मारा (प्रमत बोि प्रमत विय) 

कबपोष्ट (के.जी.) षपना (के.जी.) नाइट्रोजन (ग्राम) फस्फोिस (ग्राम) पोिास (ग्राम) म्जांक (ग्राम) बोिन (ग्राम) 
१ १० १.० ५० २५ २५ २५  
२ १५ १.५ १०० ५० ५० ५०  
३ २० २.० १५० १०० ७५ ७५  
४ २५ २.५ २०० १५० १०० १००  
५ ३० ३.० २५० २०० १२५ १२५ १२५ 
६ ३५ ३.५ ३०० २५० १५० १५० १५० 
७ ४० ४.० ३५० ३०० १७५ १७५ १७५ 
८ ४५ ४.५ ४०० ३५० २०० २०० २०० 
९ ५० ५.० ५०० ४०० २५० २५० २२५ 

१० विय पमछ ६० ५.० ६०० ६०० २५० २५० २५० 

अनसूुची ४: सनु्तलाजात फलफुलहरुमा मलिाद प्रयोग 
बोिको उमेि (विय) मलिादको मारा (प्रमत बोि प्रमत विय) 

कबपोष्ट (के.जी.) नाइट्रोजन (ग्राम) फस्फोिस (ग्राम) पोिास (ग्राम) 
१ १० ५० २५ ५० 
२ २० १०० ५० १०० 
३ ३० १५० ७५ १५० 
४ ४० २०० १०० २०० 
५ ५० २५० १२५ २५० 
६ ६० ३०० १५० ३०० 
७ ७० ३५० १७५ ३५० 
८ ८० ४०० २०० ४०० 
९ ९० ४५० २२५ ४५० 

१० विय पमछ १०० ५०० २५० ५०० 

अनसूुची ५: लेकाली फलफूलहरुमा मलिाद प्रयोग 
 मलिादको मारा (प्रमत बोि प्रमत विय) 

बोिको उमेि (बिय) कबपोष्ट (के.जी.) यरुिया (ग्राम) िी.ए.पी. (ग्राम) बयिेुि अफ पोिास (ग्राम) 
१ १० १२३ ७६ ११७ 
२ २० २४६ १५२ २३४ 
३ ३० ३६९ २२८ ३५१ 
४ ४० ४९२ ३०४ ४६८ 
५ ५० ५०५ ३८० ५८५ 
६ ६० ६२८ ४५७ ७०२ 
७ ७० ८६१ ५३३ ८१९ 
८ ८० ९८४ ६०९ ९३६ 
९ ९० ११०७ ६८५ १०५३ 

१० विय पमछ  १०० १२३० ७६१ ११७० 
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अनसूुची-६: मािोको सौयय उपचाि षवमध 
चैर देम्ि जेठ मषहनामा नसयिी िाख्न े ठाउँमा मािोममुन बसेि बाली मबरुवालाई नोक्सानी गने झािपात, जीवाण,ु 
षकिाणहुरुको व्यवस्थापन गनय पािदशी प्लाषष्टकले मािोलाई छोपी सयुयको प्रकाशको मितले मािोको उपचाि गनय यो 
षवमध उपयकु्त मामनन्छ। यसका लामग ब्याि बनाउने ठाउँमा िाम्रोसँग िनजोत गिी मािोको िल्ला फुिाई ममसनो पाने, 
झािपात तथा ढुांगालाई हिाउन,े आवस्यक पने गोठेमल मािोमा ममलाउने ि पानीको मनकासको लामग कुलेसो 
बनाउनहुोस।् जममनको सतहबाि एक मबिा उठाएि १ ममिि चौिाई ि आवश्यकता अनसुाि लबबाई भएको, मबचको 
भाग केही उठेको ि दायाँ बायाँ केही मभिालो भएको ब्याि िाख्नहुोस।् मािो सखु्िा छ भन े६ इन्च गषहिो मभज्न ेगिी 
मसचाई गनुयहोस।् यसिी तयाि भएको ब्यािलाई २५०-३०० गेजको प्लाषष्टकले करिब २५ से.मी .प्लाषष्टक ब्याि भन्दा 
बाषहि हनुेगिी मािो कालो नहुनु्जेल  ) करिब ३ हप्ता (छोप्नहुोस।् ब्याि िाख्नभुन्दा अगािी मािोलाई कुिोको सहायताले 
हल्का चलाउन ेि करिब ४-५ ददनसबम म्चसो हनु ददई बीउलाई पिैु ब्यािमा एकै ददन छनुयहोस।् बीउ छरिसकेपमछ 
नउम्रसेबम छापोको व्यवस्था गनुयहोस।् यसिी उपचाि गिेको मािो करिब ६ मषहना सबम ब्यािको रुपमा प्रयोग गनय 
सषकन्छ। 
 
 
अनसूुची-७: कमन कापय माछाको ह्याचमलांगलाई दैमनक दाना / आहािा ददन ेतामलका  

समय अवधी दानाको प्रकाि दाना ददने दि प्रमत ददन  
पषहलो 
हप्ता  

सानो ज-ुप्लाङ्किन, अन्िाको झोल, ३०-
३५% प्रोषिनयकु्त पाउिि दाना 
(भिमासको षपठो, गहुँको चोकि, षपना, 
षफसममलको ममश्रण) 

शािीरिक तौलको आधािमा १५-
२०% (प्रमत एक लाि) 
हाचमलांगलाई प्रमत ददन ४ विा 
अन्िाको झोल, १०-१५ ग्राम 
तयािी दाना 

३-४ 
पिक 

दोश्रो 
हप्ता  

ठुलो ज-ुप्लाङ्किन, ३०-३५ % 
प्रोषिनयकु्त क्रबबल नां.-१ दाना 
(भिमासको षपठो, गहुँको चोकि, षपना, 
षफसममलको ममश्रण) 

शािीरिक तौलको आधािमा १०-
१५% (प्रमत एक लाि) 
हाचमलांगलाई प्रमत ददन  २५०-
२७५ ग्राम तयािी दाना 

३ पिक 

तेश्रो हप्ता  ठुलो ज-ुप्लाङ्किन ३०-३५% 
प्रोषिनयकु्त क्रबबल नां.२ दाना 
(भिमासको षपठो, गहुँको चोकि, षपना, 
षफसममलको ममश्रण) 

शािीरिक तौलको आधािमा ८-
१०% (प्रमत एक लाि) 
हाचमलांगलाई प्रमत ददन  ४५०-
५०० ग्राम तयािी दाना 

३ पिक 

चौथो 
हप्ता 

ठुलो ज-ुप्लाङ्किन ३०-३५% प्रोषिन 
यकु्त क्रबबल नां.३ दाना (भिमासको 
षपठो, गहुँको चोकि, षपना, षफसममलको 
ममश्रण) 

शािीरिक तौलको आधािमा ५-
१०% (प्रमत एक लाि) 
हाचमलांगलाई प्रमत ददन ७००-७५० 
ग्राम तयािी दाना 

२-३ 
पिक 

 


