
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 धेिैजसो भ-ूभागहरुमा विाय मापन भएको छ। गण्डकी प्रदेशको लमजङु जजल्लामा िहेको खैिीननिाि केन्रमा ९६.३ नम.नम. विाय मापन भएको छ। 
देशको उच्च पहाडी भ-ूभागहरु बाहेकका अन्य धेिैजसो भ-ूभागहरुमा साप्ताषहक औसत अनधकतम तापक्रम २५ नड.से. भन्दा बढी ि न्यूनतम तापक्रम २५ नड.से. भन्दा 
कम मापन गरिएको छ। साथै, तिाईको धेिैजसो भ-ूभागहरुमा ३५ नड.से. भन्दा बढी अनधकतम तापक्रम ि २० नड.से. भन्दा बढी न्यूनतम तापक्रम मापन गरिएको छ।   

 षहमाली भभूाग: प्रदेश नां-१, बागमती प्रदेश ि गण्डकी प्रदेशमा साताको अन््यमा सामान्य देजख पूणय बदली िहनेछ। कणायली प्रदेश ि सदूुिपजिम प्रदेशमा साताको शरुु ि 
अन््यमा आांजशक देजख सामान्य बदली िहनेछ। थोिै स्थानहरूमा हल्का षहमपातको सांभावना िहेको छ। 

 पहाडी भभूाग: प्रदेश नां-१ ि गण्डकी प्रदेशमा साताको अन््यमा सामान्य देजख पूणय बदली िहनेछ। बागमती, कणायली ि सदूुिपजिम प्रदेशमा साताको अन््यमा आांजशक 
देजख सामान्य बदली िहनेछ। केही स्थानहरूमा मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत हल्का विायको सांभावना छ।  

 तिाई भभूाग: प्रदेश नां-१, मधेश प्रदेश ि बागमती प्रदेशमा साताको अन््यमा आांजशक देजख सामान्य बदली िहनेछ। गण्डकी, लजुबबनी ि सदूुिपजिम प्रदेशमा साताको 
अन््यमा आांजशक बदली िहनेछ। एक-दईु स्थानमा मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत नछिपिु देजख हल्का विायको सांभावना छ। 

 षहमाली तथा पहाडी भभूागमा अनधकतम तथा न्यूनतम तापक्रममा कुनै उल्लेखनीय परिवतयन नहनु ेति तिाई भभूागमा अनधकतम तथा न्यूनतम तापक्रम दबैु केही बढ्ने 
सांभावना िहेको छ।  

कृषि सािाांश
 जबुला लगायतका उच्च पहाडी के्षत्रमा विे धानको ब्याड िाख्न ेसमय भएकोले लेकाली धान-१, लेकाली धान-३, चन्दननाथ-१ ि चन्दननाथ-३ मध्ये उपलब्ध जातको बीउ 

२.५ के.जी .प्रनत िोपनीका दिले व्यवस्था गनुयहोस।्  
 पाकेको गहुँबाली तथा मसुिुोबाली मौसमको अवस्था हेरि नभत्र्याउनहुोस।् 
 मुांग लगाउन ुहनु ेकृिकहरुले कल्याण, प्रनतक्षा ि प्रनतज्ञा मध्ये उपलब्ध जातको बीउलाई िाइजोनबयम जीवाणलेु उपचाि गिी १-१.५ के.जी. बीउ प्रनत कट्ठाका दिले छनुयहोस।् 
 सखु्खा मौसम िहेकोले सबै षकनसमका फलफूल बालीलाई फूल तथा फल झने ि पनछ गएि फल फुट्न ेसमस्याबाि जोगाउन आवश्यकता अनसुाि सकु्ष्म खाद्यत्व ि नसँचाई 

ददनहुोस।्  
 सनु्तलाजातको फलफूल बालीहरुमा पात खने्न कीिाको नोक्सानी कम गनय ४ भाग पानीमा गाईको गहुँत वा ननमको पातको झोल १ भाग नमसाई ५ ददनको फिकमा ३ पिक 

छनुयहोस।् साथै व्यवसाषयक खेती गने कृिकहरुले िोगि ३०% ई.सी., २ एम.एल. प्रनत नलिि पानीमा घोलेि ७ ददनको फिकमा ३ पिक छनुयहोस।् 
 आपँको बगैंचामा मधवुा लाग्ने समय भएकोले यसको ननयनमत अनगुमन गनुयहोस।् यो कीिाको अ्यानधक प्रकोप देजखएमा इनमडाक्लोषप्रड १७.८ एस.एल., १ एम.एल. ३ 

नलिि पानीमा नमसाई बलेकुीपख छनुयहोस।्  
 काँक्रो, फसी समहुको लहिे बालीमा पात खने्न कीिा (नलफ माईनि) बाि हनुे क्षनत कम गनय पिुानो पातहरु हिाउनहुोस।्  
 काँक्रो, फसी समहुको लहिे बालीमा िातो खपिे कीिाका लाभायहरु जमीनको सतह भन्दा अनलकनत मनुी बस्ने भएकोले समय-समयमा गोडमेल गनुयहोस।् कीिाले षवहान ि 

बेलकुा नोक्सानी पयुायउन ेभएकोले सबभव भएसबम षिपेि नष्ट गनुयहोस।् प्रकोप धेिै भएमा साझँपख साईपिमेनिन (१०% ई.सी.) २ एम.एल. प्रनत नलिि पानीमा नमसाएि मािो 
ि बोि नभज्नेगरि छनुयहोस।् 

 जकेुनी फसी (स्क्वास), काँक्रो, किेला, जघिौँला, लौका तथा मनु्िा खान ेफसीको लानग नसफारिस दूिीमा मलखाद प्रयोग गरि षवरुवा लगाउनहुोस।् 
 बेनाय सािेको तिकािी बालीहरुमा रिङ्ग बनाई १०-१५ ग्राम यरुिया प्रनत बोिको दिले िपडे्रस गनुयहोस।् 
 काँक्रो, फसी समहुको लहिे बालीलाई फल कुहाउने औसँाबाि जोगाउन क्य ुल्यिु यकु्त बोिल ट्रयाप प्रनत हेक्िि ८ विाको दिले िाख्नहुोस।्  
 गाई, भैसी, भेडा, बाख्रामा खोिेत िोग ि सुँगिु, बांगिु, बदेँलमा क्लानसकल स्वाइन षफभि िोग षवरुद्द खोप लगाउनहुोस।् 
 गमी मौसममा कुखिुाले चाँडो-चाँडो सास फेने, पानी धेिै खाने, दाना कम खाने, पखेिा ि खटु्टा फालेि बस्ने, अण्डा उ्पादनमा कमी आउने, खोिमा कुखिाहरुको मृ् य ुहनु े

आदी भएमा पयायप्त भेन्िीलेसन प्रदान गने, कुखिुाको घन्व कम गने, ददँउसो १२-३ बजे सबम दाना नददने, पयायप्त मात्रामा सफा, जचसो पानीको व्यवस्था गनुयहोस।् साथै, 
इलेक्ट्रोलाईि ि मल्िी नभिामीन पानीमा िाखेि ददनहुोस।् 

 तिाईका जजल्लाहरुमा षिलाषपया माछाको प्रजनन समय भएको हुँदा एक नलांगीय षिलाषपया उ्पादक ह्याचिी कृिकहरूले आवश्यक षिलाषपया ब्रडु (२००-३०० ग्राम) छनौि 
गिेि प्रजनन पोखिीमा हापामा सेषिांग गरि प्रनत वगय नमिि तीन माछाका दिले स्िक गनुयहोस ्ि हप्ता ददनको अन्तिालमा ब्रडु माछाको मखु चेक गनुयहोस।् 

 यस समयमा ननसयङ्ग पोखिीमा ब्याक जस्वमि कीिाले माछा भिुामा क्षनत पयुायउने हुँदा १.५ कठ्ठा भिुा हकुायउन ेपोखिीमा ८ नलिि नडजेल, २ नलिि डढेको मोनबल ि ५०० 
ग्राम सिफ नमसाई बनेको घोललाई हावा नचलेको बलेा नबहानीपख चािै कुनामा पनेगरि छकय नहुोस।् त्पिात ४-५ घण्िा सो पानीको सतहलाई नचलाउनहुोस।् 

 कृषि ि पश ुसबवन्धी जजज्ञासाको लानग पैसा नलाग्न ेनाकय को फोन नबबि-११३५ मा हिेक सोमबाि ददँउसो २ देजख ४ बजेसबम फोन गनुयहोस।् 
 कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन नेपाल िेनलनभजनको NTV NEWS Channel बाि प्र्येक शननबाि बेलकुा ८ बजेको समाचािपनछ प्रसािण हनु ेगदयछ। यसको पनु: प्रसािण 

आईतबाि नबहान ७ बजेको समाचािपनछ पनन हेनय सषकन्छ।   

विय-८, अांक-१     अवनध: २-८ वैशाख, २०७९     २ वैशाख, २०७९ 
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गत हप्ता (२५ चैत, २०७८ – १ वैशाख, २०७९) को मौसमी सािाांश 

साप्ताषहक विायाः ७५ विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिएको साप्ताषहक 
कुल विायको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता तिाईका केही भ-ूभागहरु बाहेकका 
अन्य धेिैजसो भ-ूभागहरुमा विाय मापन भएको छ। विाय मापन भएका 
अनधकाांश केन्रहरुमा सिदि भन्दा कम विाय मापन गरिएको छ। प्रदेश 
नां-१, बागमती ि गण्डकी प्रदेशको धेिैजसो भ-ूभागहरुमा १०.0 नम.मी 
भन्दा बढी विाय मापन भएको छ। बिाय मापन भएका केन्रहरु मध्ये 
सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशको लमजङु जजल्लामा िहेको खैिीननिाि 
केन्रमा ९६.३ नम.नम. विाय मापन भएको छ। 

नक्साको पषृ्ठभनूममा देखाईएको िांगले साप्ताषहक कुल विाय जनाउँछ। 
नत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको विायलाई 
साप्ताषहक सिदि विायसँगको तलुना्मक तथ्याांकमा देखाउँछ। 

साप्ताषहक अनधकतम तापक्रमाः ११० विा मौसम केन्रहरुमा मापन 
गरिएको साप्ताषहक औसत अनधकतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनसुाि गत 
साता देशका धेिैजसो केन्रहरुमा सिदि भन्दा बढी तापक्रम मापन भएको 
छ। देशको केही उच्च पहाडी भ-ूभागहरु बाहेकका अन्य अनधकाांश भ-ू
भागहरुमा 25.0 नड.से. भन्दा बढी तथा सदुिु पजिम, लजुबबनी, गण्डकी 
प्रदेशका तिाइयका धेिैजसो भ-ूभागहरुमा ि मधेश प्रदेश लगायत बागमती 
प्रदेशको तिाईको केही भ-ूभागहरुमा ३५.0 नड.से. भन्दा बढी तापक्रम 
मापन गरिएको छ। लजुबबनी प्रदेशको बाँके जजल्लामा िहेको नेपालगांज 
(के्षनत्रय कायायलय) केन्रमा सबैभन्दा बढी ३८.१ नड.से. तापक्रम मापन 
भएको छ। 

नक्साको पषृ्ठभनूममा देखाईएको िांगले साप्ताषहक औसत अनधकतम तापक्रम 
(नड.से.) जनाउँछ। नत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन 
गरिएको तापक्रमलाई साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा 
देखाउँछ। 

साप्ताषहक न्यूनतम तापक्रमाः ११० विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिएको 
साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता देशको 
अनधकाांश केन्रहरुमा सिदि भन्दा बढी तापक्रम मापन भएको छ। 
तिाईका अनधकाांश भ-ूभागहरुमा २०.० नड.से. भन्दा बढी ि अन्य भ-ू
भागहरुमा २०.0 नड.से. भन्दा कम साथै उच्च पहाडी भ-ूभागका केही 
स्थानहरुमा ५.० नड.से. भन्दा कम तापक्रम मापन गरिएको छ। गण्डकी 
प्रदेशको मनाङ जजल्लामा िहेको हबुदे केन्रमा सबैभन्दा कम १.८ नड.से. 
तापक्रम मापन भएको छ।  

नक्साको पषृ्ठभनूममा देखाईएको िांगले साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रम 
(नड.से.) जनाउँछ। नत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन 
गरिएको तापक्रमलाई साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा 
देखाउँछ। 

नोिाः (क) सिदि विाय भन्नाले सन ्१९९१ देजख २०२० सबमको सबबजन्धत हप्ताको औसतमा १० प्रनतशत भन्दा कम देजख १० प्रनतशत भन्दा बढीको विायलाई जनाउँछ। 
(ख) सिदि अनधकतम/न्यूनतम तापक्रम भन्नाले सन ्१९९१ देजख २०२० सबमको सबबजन्धत हप्ताको औसतमा ०.२ नड.से. भन्दा कम देजख ०.२ नड.से. भन्दा बढीको तापक्रमलाई 
जनाउँछ।  
(ग) विाय ि न्यूनतम तापक्रमको अवनध गत साताको शकु्रवाि देजख षवषहवािसबम ि अनधकतम तापक्रमको अवनध गत साताको नबषहवाि देजख बधुवाि सबमको तथ्याङ्कलाई नलएि 
नक्सा तयाि गरिएको छ। 
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 आगामी साता (२-८ वैशाख, २०७९) को मौसमी परिदृष्य 
प्रदेश भौगोनलक 

क्षते्र 

विाय / 
षहमपात 

अनधकतम 
तापक्रम 

न्यूनतम 
तापक्रम 

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

मह्वपूणय 
मौसम 

(मेघगजयन, 

अनसना, कुषहिो) 

कैषफयत 

(मौसम प्रणाली) 

प्रदेश नां १ षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का विाय 
/षहमपात 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुु ि मध्यमा आांजशक बदली। साताको 
अन््यमा सामान्य देजख पूणय बदली। 

 साताको शरुु ि मध्यमा थोिै ि साताको 
अन््यमा केही स्थानहरूमा हल्का विाय/ 
षहमपातको सांभावना 

पहाड हल्का विाय उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुु ि मध्यमा आांजशक बदली। साताको 
अन््यमा सामान्य देजख पूणय बदली 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको शरुु ि मध्यमा थोिै ि साताको 
अन््यमा केही स्थानहरूमा मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग सषहत हल्का विायको सांभावना 

तिाई हल्का विाय हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने साताको शरुूमा आांजशक बदली देजख सामान्यतया 
सफा िही साताको मध्य ि अन््यमा आांजशक देजख 
सामान्य बदली 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको अन््यमा केही स्थानहरूमा 
मेघगजयन / चट्याङ्ग सषहत हल्का विायको 
सांभावना 

मधेश 
प्रदेश 

तिाई हल्का विाय हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने साताको शरुूमा आांजशक बदली देजख सामान्यतया 
सफा िषह साताको मध्य ि अन््यमा आांजशक देजख 
सामान्य बदली 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको अन््यमा केही स्थानहरूमा 
मेघगजयन / चट्याङ्ग सषहत हल्का विायको 
सांभावना 

वागमती 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का विाय 
/षहमपात 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुु ि अन््यमा सामान्य देजख पूणय बदली 
साताको मध्यमा आांजशक देजख सामान्य बदली।  

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

पहाड हल्का विाय उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुु ि मध्यमा आांजशक देजख सामान्य 
बदली। साताको अन््यमा सामान्य देजख पूणय 
बदली। 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको शरुु ि मध्यमा एक-दईु ि साताको 
अन््यमा केही स्थानहरूमा मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग सषहत हल्का विायको सांभावना 

तिाई हल्का विाय हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने साताको शरुु ि मध्यमा आांजशक बदली देजख 
सामान्यतया सफा िषह साताको अन््यमा सामान्य 
बदली 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको अन््यमा केही स्थानहरूमा 
मेघगजयन / चट्याङ्ग सषहत हल्का विायको 
सांभावना  

गण्डकी 
प्रदेश 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का विाय 
/षहमपात 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुु ि अन््यमा सामान्य देजख पूणय बदली 
साताको मध्यमा आांजशक देजख सामान्य बदली।  

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

पहाड हल्का विाय उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुु ि मध्यमा आांजशक देजख सामान्य 
बदली। साताको अन््यमा सामान्य देजख पूणय 
बदली। 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको शरुु ि मध्यमा एक-दईु ि साताको 
अन््यमा केही स्थानहरूमा मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग सषहत हल्का विायको सांभावना 

तिाई नछिपिु देजख 
हल्का विाय 

हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने साताको शरुु ि मध्यमा आांजशक बदली देजख 
सामान्यतया सफा िषह साताको अन््यमा सामान्य 
बदली। 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको अन््यमा एक-दईु स्थानमा 
मेघगजयन / चट्याङ्ग सषहत नछिपिु देजख 
हल्का विायको सांभावना 

लजुबबनी 
प्रदेश 

 

पहाड हल्का विाय उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुु ि अन््यमा आांजशक देजख सामान्य 
बदली। साताको अन््यमा आांजशक बदली। 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको शरुु ि अन््यमा एक-दईु 
स्थानहरूमा मेघगजयन / चट्याङ्ग सषहत 
हल्का विायको सांभावना 

तिाई नछिपिु देजख 
हल्का विाय 

हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने साताको शरुु ि मध्यमा आांजशक बदली देजख 
सामान्यतया सफा िषह साताको अन््यमा आांजशक 
बदली। 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको अन््यमा एक-दईु स्थानमा 
मेघगजयन/ चट्याङ्ग सषहत नछिपिु देजख 
हल्का विायको सांभावना  

कणायली 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का विाय 
/षहमपात 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुु ि अन््यमा आांजशक देजख सामान्य 
बदली। साताको मध्यमा आांजशक बदली। 

 साताको शरुु ि अन््यमा थोिै स्थानहरूमा 
हल्का षहमपातको सांभावना  

पहाड हल्का विाय उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुु ि मध्यमा आांजशक बदली। साताको 
अन््यमा आांजशक देजख सामान्य बदली। 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको शरुु ि अन््यमा एक-दईु 
स्थानहरूमा मेघगजयन/ चट्याङ्ग सषहत 
हल्का विायको सांभावना  

सदूुि 
पजिम 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का षहमपात उल्लेखनीय 

परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुु ि अन््यमा आांजशक देजख सामान्य 
बदली। साताको मध्यमा आांजशक बदली। 

 साताको शरुु ि अन््यमा थोिै स्थानहरूमा 
हल्का षहमपातको सांभावना 

पहाड हल्का विाय उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुु ि मध्यमा आांजशक बदली। साताको 
अन््यमा आांजशक देजख सामान्य बदली। 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको शरुु ि अन््यमा एक-दईु 
स्थानहरूमा मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत हल्का 
विायको सांभावना  

तिाई नछिपिु देजख 
हल्का विाय 

हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने साताको शरुु ि मध्यमा आांजशक बदली देजख 
सामान्यतया सफा िषह साताको अन््यमा आांजशक 
बदली। 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको अन््यमा एक-दईु स्थानमा 
मेघगजयन/ चट्याङ्ग सषहत नछिपिु देजख 
हल्का विायको सांभावना 

नोि: साताको शरुुले शकु्रबाि ि शननबाि, साताको मध्यले आइतबाि, सोमबाि ि मांगलबाि तथा साताको अन््यले बधुबाि ि नबहीबािलाई जनाउँछ। मौसम पवूायनमुान सबवन्धी षवस्ततृ 
जानकािीको लानग हिेक ददन नबहान ६ बजे ि बेलकुा ६ बजे अध्यावनधक हनेु महाशाखाको वबेसाइि  http://www.mfd.gov.np हेनुयहोस।् 

http://www.mfd.gov.np/
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कृषि सल्लाह 
खाद्यान्नबाली  

 जबुला लगायतका उच्च पहाडी क्षेत्रमा विे धानको ब्याड िाख्न ेसमय भएकोले लेकाली धान-१, लेकाली धान-३, चन्दननाथ-
१ ि चन्दननाथ-३ मध्ये उपलब्ध जातको बीउ २.५ के.जी .प्रनत िोपनीका दिले व्यवस्था गनुयहोस।् 

 चैते धान िोपेको किीब २५-३० ददनपनछ अथवा नबरुवाले गाँज हाल्न शरुु गिेपनछ ४.४ के.जी. यरुिया प्रनत िोपनी वा २.९ 
के.जी. यरुिया प्रनत कठ्ठाका दिले िपडे्रस गनुयहोस।् िपडे्रस गरिसकेपनछ २४ घण्िासबम खेतबाि पानी बगेि बाषहि जान 
नददनहुोस।् 

 चैते धानमा झािपात व्यवस्थापनको लानग झािनाशक षविादी नबस्पाएरिबेक 
(Bispyribac 10 EC), २५ नलिि पानीमा १२.५ नमनलनलििको दिले नमसाएि प्रनत 
िोपनीमा अथवा १७ नलिि पानीमा ८.३ नमनलनलििको दिले नमसाएि प्रनत कठ्ठामा 
धान िोपेको १५ देजख २५ ददननभत्र खेतमा नछपनछपे पानी भएको अवस्थामा फ्लेि 
फेन नोजलले स्प्र ेगनुयहोस।् पनछ झाि आएमा ४०-५० ददननभत्र एकपिक हातले 
गोड्नहुोस।् 

 मेनसनबाि (िाईस ट्रान्सप्लान्िि) लाईनमा लगाईएको चैते धान गोडमेल गनय कोनो 
वीडि प्रयोग गनुयहोस।् यस मेनसनको प्रयोगले ४-५ घन्िामा १ िोपनी धान गोडमेल 
गनय सषकन्छ।  

 चैते धानमा गवािो कीिाले आनथयक क्षती गने भएकोले यसको व्यवस्थापन गनय षफप्रोननल (Fipronil 0.3%G) अथवा 
क्लोिपाईरिफस ४% जी. १० के.जी. प्रनत हेक्ििको दिले पानी नपिेको समयमा साझँपख छनुयहोस।्  

 विे धानबालीवाि िाम्रो उ्पादन नलन ि आफुले लगाउन चाहेको ठाँउ अनसुािको लानग नसफारिस गरिएका धानका उन्नत 
जातहरुको बीउ भिपदो श्रोतबाि समयमा नै व्यवस्था गनुयहोस।् 

 तिाई , नभनत्र मधेस, तल्लो पहाडी बेंशीका नसांजचत क्षेत्रको लानग बहगुणुी धान-१, बहगुणुी धान-२, हददयनाथ-३, नमनथला, िामपिु 
मन्सलुी, साषवत्री, िामधान तथा अनसांजचत क्षेत्रको लानग सखु्खा धान-१, सखु्खा धान-२, सखु्खा धान-३, सखु्खा धान-४, सखु्खा 
धान-५, सखु्खा धान-६, तिहिा-१ ि हददयनाथ-२ 

 घैया धानको लानग घैया-१, घैया-२ ि षवन्देश्विी  
 बाढीग्रस्त क्षेत्रका लानग स्वणय सब-१ ि सबबा मन्सलुी सब-१  
 मध्यपहाडी क्षेत्रका लानग खमुल-४, खमुल-८,  खमुल-१०, खमुल-११ ि खमुल-१३ 
 छरुवा धानखेतीको लानग तिाई तथा नभत्री मधेसमा सखु्खा धान-१, सखु्खा धान-२, सखु्खा धान-३, तिहिा-१, हददयनाथ-२, घैया-

२, िाधा-४ ि षवन्देश्विी तथा मध्य पहाडमा खमुल-४, खमुल-८ ि खमुल-१० 
 विाययाममा मध्यपहाडी के्षत्रमा लगाईने मकैको नसफारिस जातहरु मनकामना-१, मनकामना-३, मनकामना-४, मनकामना-५, 

मनकामना-६, पोषिलो मकै-१, खमुल पहेंलो, नसतला, देउती, खमुल हाइनब्रड-२ (बणयशांकि मकै) आदद तथा नछिो पाक्न े
मकैका जातहरु अरुण-३, अरुण-४, अरुण-६ ि उच्च पहाडी के्षत्रका लानग गणेश-१, गणेश-२ छनुयहोस।् 

 पहाडी भेगहरुमा नसफारिस गरिएको मकैको उन्नत जातहरु १-१.५ के.जी. प्रनत िोपनीका दिले लगाउनहुोस।् 
 विे मकै लगाउन जग्गा तयािीको बेला ७५० के.जी कबपोष्ट; २.९ के.जी. यरुिया; ६.५ के.जी. नड.ए.पी.; ५ के.जी. बयूिेि 

अफ पोिास ि १.३ के.जी. जजङ्क सल्फेि प्रनत िोपनीका दिले अथवा ५०० के.जी कबपोष्ट; १.९ के.जी. यरुिया; ४.४ के.जी. 
नड.ए.पी.; ३.३ के.जी. बयूिेि अफ पोिास ि ०.८ के.जी. जजङ्क सल्फेि प्रनत कट्ठाका दिले मािोमा िाम्रिी नमलाउनहुोस।् 
बणयशांकि जातको लानग भने यरुिया ५.१ के.जी. प्रनत िोपनी अथवा ३.४ के.जी. प्रनत कट्ठाका दिले प्रयोग गनुयहोस।् 

जचत्र: धान गोड्न ेकोनो वीडि 
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 मकैमा अमेरिकी फौजी कीिा (Spodoptera frugiperda) को प्रकोप देजखएकोले ननयनमत अनगुमन गनुयहोस।् कीिाको 

सांख्या तथा क्षनतको आकँलन गनय वयस्कको लानग बजि ि फेिोमन पासोको तथा लाभायको लानग खाल्डे पासोको प्रयोग 
गनुयहोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा नोक्सानी कम गनय इमामेजक्िन बेन्जोएि ५% एस.जी., ०.४ ग्राम वा जस्पनोस्याड ४५% 
एस.सी., ०.३ नमनलनलिि वा स्पाइनेिोिाम ११.७ % एस.सी., ०.५ नमनलनलिि प्रनत नलिि पानीको दिले बोि नभज्नेगरि ७ 
ददनको फिकमा २-३ पिक छनुयहोस।् एउिै षविादी ननिन्ति प्रयोग नगरि आलोपालो गरि प्रयोग गनुयहोस ् तथा घोगा 
लानगसकेपनछ षविादी प्रयोग नगनुयहोस।् 

   
साना आकािका लाभायले गिेको क्षनतको लक्षण  मध्यम आकािका लाभायले गिेको क्षनतको लक्षण गभुोमा लाभायले गिेको क्षनतको लक्षण 

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

 पाकेको गहुँबाली तथा मसुिुोबाली मौसमको अवस्था हेरि नभत्र्याउनहुोस।्  
 गहुँलाई २-३ ददन घाममा सकुाएपनछ (दानामा जचस्यानको मात्रा १०-१२ प्रनतशत) हावा ननछने भाँडा जस्तै- सीड नबन, प्रो 

ब्याग, घ्याबपो आदीमा भण्डािण गनुयहोस।्  
 खाद्यान्नको लानग प्रयोग गरिने गहुँ भण्डािणमा कीिाबाि जोगाउन भकािीको मानथल्लो भागमा ४-५ ईन्च जनत छहािीमा 

सकुाएको सषुकलो नीम, बकाइनो ि नततेपाती जस्ता षवरुवाको पातहरु प्रयोग गनुयहोस।्  
 साथै बीउको लानग प्रयोग गरिने गहुँ भण्डािणमा कीिा लाग्न नददन सेलफस षविादी १ परुिया प्रनत मेषट्रक िन (१० जक्वन्िल) 

भण्डािण गिेको बीउमा ६-१२ ईन्च नभत्र हावा ननछने गरि बन्द गरि िाख्नहुोस।्  
 मुांग लगाउन ुहनुे कृिकहरुले कल्याण, प्रनतक्षा ि प्रनतज्ञा मध्ये उपलब्ध जातको बीउलाई िाइजोनबयम जीवाणलेु उपचाि गिी 

१-१.५ के.जी. बीउ प्रनत कट्ठाका दिले छनुयहोस।् 

फलफूल बाली 
 सामान्य भण्डािमा िाजखएका फलफूल तथा तिकािीलाई पानी वाजष्पकिण भई नबग्रनबाि जोगाउन भण्डाि घि वरिपरि पानी 

छकेि आवश्यक ओसको व्यवस्था गनुयहोस।् 
 सखु्खा मौसम (तापक्रम बढ्दै जान ेतथा सापेजक्षत आरयता घट्दै जान ेभएकोले) िहेकोले सबै षकनसमका फलफूल बालीलाई 

फूल तथा फल झने ि पनछ गएि फल फुट्ने समस्याबाि जोगाउन आवश्यकता अनसुाि सकु्ष्म खाद्यत्व ि नसचँाई ददनहुोस।्  
 कागती, आपँ, नलची खेती गनुय भएका कृिकले केिाउगेडे फल भएपनछ प्लान्िोप्लेक्स नामक हमोन नसफािीस मात्रामा छिेमा 

फल झने समस्या कम हनु्छ। 
 सखु्खा मौसमको असिबाि जोगाउन यसै विय सानुय भएको केिा, कागती, आपँ, नलची, स्याउ आददमा मािोको जचस्यानको 

अवस्था हेिी नसचँाई गनुयहोस।् 
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 नलची बगैंचामा सलुसलेु (Mite) को प्रकोप हनु ेभएकोले यसको ननयनमत अनगुमन गनुयहोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा स्पाईिोमेनसफेन 

२२.९% एस. सी. १ एम.एल. प्रनत नलिि पानीमा घोलेि ७-१० ददनको फिकमा २-३ पिक छनुयहोस।्  
 सखु्खा मौसममा नलची िष्टको प्रकोप हनेु भएकोले १०-१५ 

ददनको फिकमा नसँचाइको व्यवस्था गनुयहोस।् 
कपिअजक्सक्लोिाइड ३ ग्राम प्रनत नलिि पानीमा घोलेि पात 
नभज्नेगरि १५ ददनको फिकमा २-३ पिक छनुयहोस।्  

 आपँको बगैंचामा मधवुा (Mango hopper) लाग्ने समय 
भएकोले यसको ननयनमत अनगुमन गनुयहोस।् यो कीिाको 
अ्यानधक प्रकोप देजखएमा इनमडाक्लोषप्रड १७.८ एस.एल., 
१ एम.एल. ३ नलिि पानीमा नमसाई बेलकुीपख छनुयहोस।् 

 आपँको फल कुहाउने औसँाले फल गचु्चा आकािको भएको 
अवस्थादेजख प्वाल पािेि फलनभत्र अण्डा पारि मानथबाि बन्द 
गरिददन्छ ि औ ांसा बन्दछ। सोषह औ ांसाले फल खाएको ठाउँमा सांक्रमण सरुु भई फल कुहेि झदयछ। यसको लानग भाले 
जझगँा आकियण गनय फेिोमेन ट्राप (नमथाइल यजुजनोल) २-३ विा प्रनत कठ्ठा िाख्नहुोस।् २० नलिि पानीमा ४ नलिि मोलासेस 
ि ५ एम.एल. जस्पनोस्याड नमसाई बगैँचामा छकय नहुोस।् साथै कुहेि झिेको फललाई खाडलमा पनु ुयहोस।् 

 आपँको कोयामा लाग्ने घनुको प्रकोप हनुे बगैँचाहरुमा थायोमेथोक्जाम २५% डब्ल्य.ु जी. ०.५ ग्राम प्रनत नलिि पानीमा घोलेि 
बोिको हाँगाहरु ि हाँगाको कापमा १५ ददनको फिकमा ३ पिक (फूल फुल्न ुपषहला, फुल झरिसकेपनछ ि फल केिाउ/लप्सी 
दाना जत्रो भएको अवस्थामा) बेलकुीपख छनुयहोस।्  

 केिा खेती गने कृिकहरुले षवनलयम हाइनब्रड, झापाली मालभोग, हरिछाल, िोबष्टा आदद उन्नत जातहरु िोप्नहुोस।् 
 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 मात्र बोि िाख्न ेि प्र्येक गाँजमा क्लोिपाइिीफस ४% जी.आि., ३० ग्राम गाँजको 
वरिपरि रिङ आकािमा कुलेसो बनाई मािोमा िाम्रोसँग नमलाईददनहुोस।् 

 केिाको वोि ओइलाउने (पानामा िोग) देजखएमा िोग लागेको 
बोिषवरुवा उखेलेि हिाउन,े नया ँषवरुवा सानयको लानग िोग 
नलागेको के्षत्रबाि ल्याउने तथा काबेन्डाजजम (बेभीषष्टन) १ 
नलिि पानीमा २ ग्राम घोली बोिको फेद नभजाउने तथा 
पातमा छनुयहोस।् वा कपि अजक्सक्लोिाइड २ ग्राम प्रनत 
नलिि पानीमा घोली बोि ि जिा नभज्नेगरि छनुयहोस।् 

 हावाहिुीबाि हनुे क्षनत ननयन्त्रण गनय पसाएका केिाको बोिहरुलाई िेको ददनहुोस।् 
 केिामा लाग्ने पात डढुवा िोग ब्यवस्थापनको लानग िोगी पातहरु सांकलन गरि खाल्डोमा 

पिुी ददनहुोस ्साथै २ ग्राम मेन्कोजेब यकु्त षविादी प्रनत नलिि पानीमा नमसाई सबपूणय पात 
नभज्नेगिी छकय नहुोस।् 

 अनािमा लाग्ने पतुलीको कािणले फल झने ि कुषहने समस्या हनुे हुँदा फूल फुलेदेजख फल 
तयाि हनु ेबेलासबम यस समस्याको समाधानका लानग यसै हप्ता देजख एषककृत व्यवस्थापन 
षवनध अपनाउनहुोस।् नीमजन्य षविादी ०.३ ई.सी., ५ एम.एल. प्रनत नलिि पानीमा घोली १५ ददनको फिकमा ४ पिकसबम 
छनुयहोस।् प्रकोप अनधक देजखएमा बगैँचाहरुमा साईपिमेनिन (१०% ई.सी.) २ एम. एल. प्रनत नलिि पानीमा घोली १५ 
ददनको फिकमा ३ पिकसबम छकय नहुोस।् 

  

जचत्र: नलचीमा सलुसलेुको प्रकोप 



7 
 

 
 पहाडी जजल्लाहरुको सनु्तला बगैचामा बोिोन, जजांक, फलाम ि बयाङ्गननजको कमी भएको पाइएकोले सनु्तलामा पालवुा 

आइिहेको बेला ि दाना लानगसकेपनछ २ पिक एग्रोनमन वा मजल्िप्लेक्स ४० थोपा प्रनत नलिि पानीमा घोली पात लपक्क 
नभज्नेगिी षविादी छने स्प्रयेिको सहायताले छनुयहोस।् यसिी छने काम यसै हप्ता देजख बैशाख/जेष्ठसबम पानी नपिेको समय 
पािेि छनय सषकन्छ।  

 तापक्रम बढ्दै जाँदा सनु्तलाजात फलफूलको डाँठमा प्वाल पाने गवािो, पात खने्न कीिा, पतुलीको लाभाय (lemon butterfly) 
ि क्ले कीिाको प्रकोप बढ्न सक्ने भएकोले बगैँचा ननिीक्षण गिी ननयन्त्रणका उपाय अपनाउनहुोस।् 

जचत्र: सनु्तलाको पात खन्ने कीिा जचत्र: सनु्तलाजात फलफूलको पतुली 
 

 

जचत्र: सनु्तलाजात फलफूलको क्ले कीिा 
 सनु्तलाजातको फलफूल बालीहरुमा पात खने्न (Leaf miner) कीिाको नोक्सानी कम गनय ४ भाग पानीमा गाईको गहुँत वा 

ननमको पातको झोल १ भाग नमसाई ५ ददनको फिकमा ३ पिक छनुयहोस।् साथै व्यवसाषयक खेती गने कृिकहरुले िोगि 
३०% ई.सी., २ एम.एल. प्रनत नलिि पानीमा घोलेि ७ ददनको फिकमा ३ पिक छनुयहोस।् 

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

 कागती बगैंचामा क्याांकि िोगको व्यवस्थापनको लानग जीवाणकुो सांक्रमणबाि ग्रस्त सबै हाँगा, पातहरु हिाई मषट्टतेलको प्रयोग 
गिी जलाई ददनहुोस।् बाँकी बोिलाई कपि अजक्सक्लोिाईड ३ ग्राम ि कास ुवी (कासगुामाइनसन) १ ग्राम षविादी १० नलिि 
पानीमा नमसाई १५ ददनको फिकमा छनुयहोस।् 

बोिको षवनभन्न भागमा देजखने क्याांकिका लक्षणहरु 

   
      शरुुवाती अवस्था   डाठँमा       पातमा    फलमा 

 
 

 

 

Leaf of acid lime affected by leaf minor insect

           

Leaf of acid lime affected by leaf minor insect
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 वसन्त ऋतकुो आगमनसँगै तापक्रमको वृदद्द हनुे हुँदा षवनभन्न लेकाली फलफूल बालीहरुमा पलाउने नयाँ पालवुाहरुमा लाही 

कीिा, सलुसलेु, क्ले कीिा जस्ता चसुाहा कीिाहरुको प्रकोप बढ्ने भएकोले षयननहरुको प्रकोप कम गनय सवो तेल वा एट्सो 
खननज तेल १५ एम.एल. प्रनत नलिि पानीमा नमसाई १५ ददनको फिकमा छनुयहोस।् 

 स्याउमा लाग्न ेभवुादाि लाही कीिाको व्यवस्थापनको लानग ननयमीत अनगुमन गरि एषककृत ब्यबस्थापन नबनध अपनाउनहुोस।् 
लाही कीिाबाि सांक्रनमत हाँगा, मनुाहरु नष्ट गनुयहोस।् लजाल ुस्वभावका पिजीवी खपिे कीिाहरुले यसलाई नोक्सानी पयुायउन े
भएकोले यसको सांवधयन गनुयहोस,् पिजजवी कीिा एषफनलनस माली (Aphelinus mali) को प्रयोग गनुयहोस।् खननज तेल 
(Mineral oil) १० एम.एल. प्रनत नलिि पानीमा नमसाई भवुादाि लाही लागेको स्थानमा नभज्नेगरि सात-सात ददनको अन्तिालमा 
तीनपिक छकय नहुोस।् 

तिकािी बाली 
 मध्यपहाडमा आलकुो दानामा लाग्न ेपतुलीले क्षनत पयुायउन ेहुँदा ्यसबाि जोगाउन १५ ददनको फिकमा मािो िाम्रिी नभज्नेगरि 

नसँचाई ददने ि आलकुो दाना मािोमानथ ननस्कन नददन िाम्रिी उकेिा ददनहुोस।् 
 मध्यपहाडमा डढुवा िोगको प्रकोप देजख सक्ने सांभावना भएकोले िोगको व्यवस्थापनको लानग यो िोगको अनकुुल वाताविण 

िहीिहेमा मेन्कोजेवयकु्त कुनै पनन षविादी (इण्डोषफल एम-४५, डाइथेन एम-४५आदद) २.५ ग्राम प्रनतनलिि पानीमा घोलेि 
प्रनतकठ्ठा ३० नलििको दिले बोिको सबपूणय भाग नभज्नेगरि ७ ददनको अन्तिमा ४-६ पिक छनुयहोस।् प्रकोप बढ्दै गएमा 
डाइमेथोमफय  (एक्रोबेि) वा फेनानमडन तथा मेन्कोजेव यकु्त नमजश्रत (सेजक्िन) १.५ ग्राम प्रनत नलिि पानीका दिले १० ददनको 
अन्तिमा ३-४ पिक वा षक्रलाजक्सल एम.जेड. ७२% डब्ल.ुषप. को धलुो २ ग्राम प्रनत नलिि पानीमा घोलेि ७ ददनको 
अन्तिमा ४-५ पिक छनुयहोस।्  

 मध्यपहाडी के्षत्रमा लगाएको आलबुालीमा लाही कीिाको ननयनमत अनगुमन गनुयहोस।् 
 मध्यहाडमा माघ मषहनामा बीउका लानग लगाएको आलबुालीमा िनगांग गनुयहोस।् िनगांग गदाय भाईिस लागेका, िोगी, बेजातका, 

कमजोि ि मनसना षवरूवाहरू (दाना लानगसकेको भए उक्त दानाहरू समेत) उखेलेि हिाउनहुोस।्  
 मध्यपहाडमा माघ मषहनामा लगाएको आलबुालीमा जचस्यानको अबस्था हेिी नसांचाई गनुयहोस।् 
 पहाडी भेगका पाखो बािीमा िातो कनमलाको प्रकोप देजखन ेठाँउहरूमा ननिन्ति ओनसलो िहने गिी नसांचाईको ब्यवस्था गनुयहोस।् 

प्रकोप बढी भएमा क्लोिोपाईरिफोस ्२०% ई.सी. २ नमनलनलिि प्रनतनलिि पानीमा नमसाएि मािो नभज्नेगिी प्रयोग गनुयहोस।् 
 मध्यपहाडी के्षत्रमा नसमी ि बोडी लगाउन लाईन देजख लाईनको दूिी १२० से.मी. ि बोिदेजख बोिको दूिी २० से.मी. फिक 

गरि एउिा प्वालमा २ गेडा बीउ खसाल्नहुोस।् 
 नसमी बालीमा नसांदूिे िोग व्यवस्थापनको लानग शरुुवाती अवस्थामा प्रकोप देजखएका पातहरु हिाई जलाउन ेगनुयहोस।् प्रकोप 

ज्यादा भएमा कपि अजक्सक्लोिाईड ५०% डब्ल.ुपी. २ ग्राम वा सल्फि पाउडि ८०% डब्ल.ुपी. २ ग्राम प्रनत नलिि पानीमा 
घोलेि बोि नभज्नेगरि छकय नहुोस।् 

 भण्िाको डाँठ तथा फलको गबािो व्यवस्थापनको लागी गवािोको कािण ओईलएको मनु्िा, पात तथा फल षिपी किीव १ 
फुि गषहिो खाडलमा पनेु वा जलाउने गनुयहोस।् क्लोिानट्रानननलप्रोल (कोिाजेन) १८.५ एस.सी., ०.२ एम.एल. प्रनत नलिि 
पानीमा नमसाई साँझपख छनुयहोस।् 

 बेनाय सािेको तिकािी बालीहरुमा रिङ्ग बनाई १०-१५ ग्राम यरुिया प्रनत बोिको दिले िपडे्रस गनुयहोस।् 
 जकेुनी फसी (squash), काँक्रो, किेला, जघिौँला, लौका तथा मनु्िा खाने फसीको लानग तल उल्लेख गिे बमोजजमको दूिीमा 

खाडल खनी िाम्रो पाकेको गोबि मल ५ के.जी., हषिको धलुो १०० ग्राम, पीना १०० ग्राम, नड.ए.पी. ४० ग्राम, पोिास 
४० ग्राम ि बायोजाईम, जजङ्क, बोिेक्स प्र्येक ३/३ ग्रामका दिले मािोमा नमसाई षवरुवा लगाउनहुोस।् 
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लहिे बालीहरु लाईन देजख लाईनको दूिी (नमिि) बोिदेजख बोिको दूिी (नमिि) 

जकेुनी फसी (squash) १ १ 
काँक्रो १.२ २ 
किेला १.५ १ 
जघिौँला २ १ 
लौका २ १ 

मनु्िा खाने फसी (४-५ बोि प्रनत खाडल) २ २ 
 कनललो अवस्थामा भएको तिकािी बालीहरुमा (काउली समहु, बोडी, नसमी, भन्िा, नभांडी आदद) िातो खपिे कीिा ि उफ्रन े

खपिे कीिाले पातमा प्वालहरु 
पािी नोक्सानी पानय सक्छ। 
सबभव भएसबम कीिाहरु षिपेि 
नष्ट गनुयहोस।् थोिै प्वालहरु 
भएमा खिानी वा गाईको गहुँत 
प्रयोग गनुयहोस ्ति धेिै क्षती भई 
आनथयक नोक्सानी हनुे अवस्था 
छ भने साईपिमेनिन (१०% 
ई.सी.) २ एम. एल. प्रनत नलिि पानीमा नमसाएि साझँपख छकय नहुोस।् 

 काँक्रो, फसी समहुको लहिे बालीमा १० ग्राम यरुियाका दिले १५-२०, ४०-४५ ि ६०-६५ ददनमा िपडे्रस गनुयहोस।् 
 काँक्रो, फसी समहुको लहिे बालीमा पात खने्न कीिा (Leaf miner) बाि हनुे क्षनत कम गनय पिुानो पातहरु हिाउनहुोस।् 
 काँक्रो, फसी समहुको लहिे बालीलाई फल कुहाउन ेऔसँाबाि जोगाउनको लानग क्य ुल्यिु यकु्त बोिल ट्रयाप प्रनत हेक्िि ८ 

विाको दिले िाख्नहुोस।् यस्तै फलफूल बालीमा नमथायल इयजुजनल यकु्त बोिल ट्र्याप प्रनत कठ्ठा १०-१२ ओिाको दिले 
िाख्नहुोस।् साथै प्र्येक २ हप्तामा नया ँल्यिु यकु्त बोिल फेनुयहोस।् मालानथयन ५०% इ.सी., २ एम.एल. प्रनत नलिि ि २ 
ग्राम जचनी (भेली) पानीमा नमसाएि प्रनत हेक्िि २०-२५ ठाँउमा फूल फुल्न ुअगाडीदेजख १५-१५ ददनको फिकमा छनुयहोस।् 

 प्याज तथा काँक्रो, फसी समहुको लहिे बालीमा शीते ढुसी (Downy mildew) को व्यवस्थापनको लानग िोगी पातहरु हिाई 
मेन्कोजेवयकु्त षविादी २-२.५ ग्राम प्रनत नलिि पानीमा नमसाई हिेक ८-१० ददनको अन्तिमा ३-४ पिक सबपूणय बोि 
नभज्नेगरि छकय नहुोस।् नसांचाई ददँदा जस्प्रङ्कल प्रयोग नगनुयहोस।् 

 गोलभेँडामा पात खने्न कीिा (Tuta absoluta) को अनगुमन गरि व्यवस्थापनका उजचत षवनधहरु अपनाउनहुोस।् 
 गोलभेंडामा लाग्ने गवािो (Fruit borer) कीिा व्यवस्थापनको लागी १० ग्राम भेली प्रनत नलिि पानीमा नमसाई बनाएको 

घोलमा HaNPV (हेली एन.षप.भी.) २५० LE को १.५ एम.एल. हालेि साँझको समयमा स्प्र ेगनुयहोस,् अथवा व्याक्िेरियाजन्य 
(बी.िी.) Bt (डाईपेल, बायोलेप) ३ ग्राम प्रनत नलिि पानीमा नमसाएि साँझको समयमा स्प्र ेगनुयहोस,् अथवा क्लोिानट्रानननलप्रोल  
(कोिाजेन) १८.५ इ.नस. ०.४ एम.एल. प्रनत नलिि पानीमा नमसाई बोि नभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।् साथै कीिाले नोक्सानी गिेका 
फलहरु सांकलन गिी खाडलमा पनु ुयहोस।् 

गोलभेँडाको मोजाइक भाइिसको व्यवस्थापन षवनधहरु 
 गोलभेँडामा लाग्ने मोजाइक भाइिस सेतो जझँगाले साने भएको हुँदा शरुुमा सेतो जझँगाको ननयन्त्रण गनुयहोस।् यसको लानग एनसिामाइषप्रड 

२०% एस. षप. ०.५ ग्राम प्रनत नलिि पानीमा घोलेि स्प्र ेगनुयहोस।् 
 यदद मोजाइक भाइिस कम बोिमा मात्र देजखएको छ भने उक्त बोिहरुलाई उखेलेि जलाउने गनुयहोस ्ि बाँकी बोिहरुमा नभिकोन 

एच १ एम.एल. प्रनत नलिि पानीमा घोलेि हिेक हप्ताको अन्तिालमा ३-४ हप्तासबम स्प्र ेगनुयहोस।् 
 धेिै क्षेत्रफलमा मोजाइक भाइिस लागेको छ भने सबै बोिहरुलाई उखेलेि जलाउनहुोस।् 

 
जचत्र: िातो खपिे कीिा 
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अन्य 
 मौिी घािमा िोग, सलुसलेु ि िान ुभए नभएको ननयनमत अवलोकन गनुयहोस।् हाल मौिीको लानग उपयकु्त मौसम भएकोले 

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

 गोठेमल वा कबपोष्ट मललाई खेतमा लगेपनछ घाममा सकु्न ददने हो भने १२ घण्िा सकु्दा ६%, ३६ घण्िा सकु्दा २३% ि 
७ ददनसबम सकु्दा ३६% नाइट्रोजन नोक्सान हनुे भएकोले खेतवािीमा मल थपु्रो पािेि वा नछिलेि सकुाउन ुहुँदैन, ्यसकािण 
जमीन जोतेि मािोमा नमलाउनहुोस।्  

 उखबुालीको नयाँ गबुोमा एक भन्दा बषढ स-साना प्वालहरु देजखएमा िुसा पसाउन ेगवािो (Early shoot borer) को नोक्सानी 
हनुसक्छ। यसको प्रकोप कम गनय उख ुिोपेको ४५ ि ६० ददनमा ३ ईन्च जनत मािो चढाएि हल्का नसँचाई गनुयहोस।् 
उखकुो जात अनसुाि षढलो पाक्ने जातमा मतृ गबुो १५ देजख २३% ि नछिो पाक्न ेजातमा १७% भन्दा बढी देजखएमा आनथयक 
क्षती हनु सक्छ। यस्तो अवस्थामा थायोडीकापय (Thiodicarp 75% WP) २.० ग्राम प्रनत नलिि पानीको दिले ८००-
१००० नलिि 
घोल तयाि गिी 
प्रनत हेक्िि 
बालीमा 
साँझपख 
छनुयहोस।् 

 उखबुालीमा 
क्षती पयुायउन े
षवनभन्न गवािो 
कीिाहरुको व्यवस्थापनको लानग उख ुिोपेको एक मषहनापनछ ट्राइकोग्रामा पिजीवी कीिा १००,००० (१० x ५ से.मी. को 
पाँचविा ट्राइको-काडय) प्रनत हेक्ििका दिले १० ददनको अन्तिालमा ४-५ पिक छोड्नहुोस ्(ट्राइको-काडयको लानग नजजकको 
जचनी नमल वा कृषि सबबजन्ध कायायलयहरुमा सबपकय  गनुयहोस)्। 

 माघको दोश्रो हप्तादेजख फागनुको पषहलो हप्तासबममा लगाएको उखबुालीमा गोडमेल ि नसचँाई गरि ४.४ के.जी. यरुिया प्रनत 
िोपनी वा २.९ के.जी. यरुिया प्रनत कठ्ठाको दिले बाली लगाएको ६०-७५ ददनमा पषहलो िपडे्रस गनुयहोस।् 

 मािोको सौयय उपचाि षवनधबािे अनसूुची-३ मा षवस्ततृमा ददईएको छ। 

कफी बाली  
 कफीमा फूल फुल्ने समय भएकोले नसचँाईको व्यवस्था गनुयहोस।् नसांचाई छैन भन ेबोिको वरिपरि छापो िाख्नहुोस।् कफी 

बगैँचामा जनमन ढाक्न ेबालीहरु जस्तै-कोसेबाली (भिमास, बोडी, घ्यू नसमी आदद) ि बगैचा ४ विय पगेुको छैन भने अदवुा, 
वेसाि (हलेदो), बदाम, ढैंचा लगाउनहुोस।् 

 प्राांगारिक मल, झोल मल ि वानस्पनतक षविादीको आवश्यकता अनसुाि प्रयोग गनुयहोस।् 
 नसयिीमा िोपे अवस्थामा आएका बेनायलाई बालवुा, मल ि मािो क्रमश: एक, दईु ि तीन भागको नमश्रणलाई ५ x ७ इन्च 

वा ६ x ८ इन्चको पोली ब्यागमा भिेि नबरुवा सानुयहोस।् 
 कफीको सेतो गबािोले फुल पाने समय भएकोले व्यवस्थापनको लानग १०% को बोर्ड़ो नमश्रणको लेप बनाएि काण्डमा 

लगाउनहुोस।्  
 नसन्दिेु िोगको लक्षण देजखएमा बढी भएको छहािी हिाउनहुोस।् िोग लागेका हाँगा ि पातहरु कािेि जलाउनहुोस।्  

 
अगौिे गवािोको वयस्क 

 
अगौिे गवािोको लाभाय 

 
अगौिे गवािोको अचल अवस्था 



11 
 

 
 कफीबालीमा कोते्र िोग देजखएमा कपि अजक्सक्लोिाइड २ ग्राम प्रनत नलिि पानीको दिले १०-१२ ददनको फिकमा २-३ 

पिक सबपूणय बोि नभज्नेगरि छकेि उपचाि गनुयहोस।्  
 

पशपुालन 
गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा 

 तापक्रम बढ्दै जाँदा पशवुस्तमुा बाह्य परिजजवीहरु जस्तै-षकनाय, लतुो भए नभएको ननरिक्षण गनुयहोस।् षकनाय देजखएमा ननबन 
घिेल ुउपचाि नबनध अपनाउनहुोस।्  

 २०० ग्राम ननु, ४ नलिि पानीमा घोलेि यसै झोलले नहुाईददनहुोस ्वा ५० एम.एल. नरिवलको तेल, १०० ग्राम गन्धक ि ५० 
ग्राम अदवुा नमसाई तताएि जचसो पाने ि पशकुो जजउभरि लगाइददनहुोस ्वा ३०० ग्राम सकेुको सनुतयको पातलाई १ नलिि पानीमा 
नभजाउने ि १ चबचा ननु हालेि ३ घण्िापनछ यो झोल पशकुो जीउभिी लगाउनहुोस।् 

 पशहुरुमा षकनायको िोकाईबाि लहमुतेु िोग (प्राय: कफी िांगको वा िातो िांगको षपसाव फेने; उक्त षपसाव आधा घण्िा जनत 
सफा िेस्िट्यवू/ जशसाको नगलासमा नहल्लाई िाख्दा सतहमा िगत नजबने) सने भएकोले षकनायबाि पशहुरुलाई जोगाउन 
बिुक्स २ एम.एल. प्रनत नलिि पानीमा नमसाई षकनाय भएको ठाँउमा हप्तामा २ पिकको दिले ४ हप्तासबम स्प्र ेगनुयहोस।् 

 खोिेत, चिचिे ि भ्यागतेु िोग षवरुद्द खोप लगाउने समय भएकोले नजजकैको प्रानबनधकसँग सबपकय  गरि आफ्नो पशवुस्तलुाई 
समयमै खोप लगाउनहुोस।् खोिेत िोग सबवन्धी षवस्ततृ षवविण अनसूुची-४ मा ददईएको छ। 

 सामान्य एउिा बयस्क गाई, भैसीलाई दैननक १ के.जी. सन्तनुलत दाना, नल, पिाल, हे, भसुा आददबाि सखु्खा आहािा ५-७ 
के.जी. ि हरियो घाँस २०-२५ के.जी. ददनहुोस।् हरियो घाँसमा कोश ेएक नतहाइ ि अकोशे दईु नतहाइ भाग नमसाउनहुोस।् 
यसका साथै प्रनत नलिि दधु उ्पादनको लानग ४००-५०० ग्राम थप दाना ददनहुोस।् 

 
कुखिुा, हासँ, बांगिु 

 गमी मौसममा कुखिुामा देखा पने लक्षणहरु जस्तै- चाडँो-चाँडो सास फेने, पानी धेिै खाने, दाना कम खाने, पखेिा ि खटु्टा 
फालेि बस्ने, अण्डा उ्पादनमा कमी आउने, खोिमा कुखिाहरुको मृ् य ु हनु ेआदी भएमा पयायप्त भेन्िीलेसन प्रदान गने, 
कुखिुाको घन्व कम गने, तापक्रम अनधक िहेका बेला (ददँउसो १२-३ बजे सबम) दाना नददने, पयायप्त मात्रामा सफा, जचसो 
पानीको व्यवस्था गनुयहोस।् साथै, इलेक्ट्रोलाईि ि मल्िी नभिामीन पानीमा िाखेि ददनहुोस।् 

 गमी मौसममा कुखिुाको भालेको प्रजनन क्षमतामा कमी आउने हनुाले नब्रनडङ्ग स्िकमा भालेको सांख्या बढाएि १२-१५% सबम 
िाख्नहुोस।् साथै, दानामा नभिामीन-ई तथा सेलेननयमको मात्रा बढाउनहुोस।्  

 हाल नेपालका केही स्थानहरुका स्थानीय कुखिुाहरु ि व्यवसाषयक रुपमा पानलएका ब्रोईलिका साथसाथै लेयसय कुखिुाहरुमा 
पनन हाईलीप्याथोजेननक एनभयन इन्फ्लएुन्जा (HPAI) पषुष्ट भएको अवस्थामा आ-आफ्ना स्थानहरुमा पानलएका पांक्षीहरुमा सो 
िोग लाग्न नददन ननबनानसुािका उपायहरु अपनाउनहुोस।्  

 सबभव भएसबम घिपालवुा पांक्षीहरुलाई जांगली वा बसाई सिी आउने पांक्षीहरुको सांसगयमा आउन नसक्न ेगिी पाल्नहुोस।् 
 आफूले पालेका पांक्षीहरु आकजस्मक रुपमा मनय थालेमा वा श्वास-प्रश्वास सबबजन्ध िोग देखापिेमा नजजकैको पश ु जचषक्शकसँगको 

पिामशयमा तरुुन्तै प्रयोगशाला परिक्षणका लानग पठाउनहुोस।् 
 आफ्नो फामय, खोि ि पांक्षी पानलएका स्थानहरुमा जैषवक सिुक्षाका सबभव भएसबमका उपायहरु अपनाउनहुोस।् पांक्षी खोिहरुमा काम 

गरिसकेपनछ व्यजक्तगत सिसफाईमा षविशे ध्यान ददनहुोस।् 
 िोगी ि अस्वस्थ पांक्षीहरुको मास ुनखानहुोस ्वा खानको लागी अरुलाई नबेच्नहुोस।् यस्ता िोगी पांक्षीहरुको ओसािपसाि पनन पूणय 

रुपमा बन्द गनुयहोस।् 
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म्स्यपालन 
 सबै जातका प्रजननयोग्य माउमाछालाई कुल तौलको १-२ प्रनतशतका दिले २८-३० प्रनतशत प्रोषिन िहेको दाना ददनहु ँ

ननयनमत समयमा ददनहुोस ्ि माउमाछा भएको पोखिीमा पानी बदल्दा बोरिांगको पानी प्रयोग गनुयहोस।् साथै षवकनसत अन्डालाई 
पयायप्त पोिण पयुायउन हप्ता ददनको अन्तिमा नभिानमन सी. ०.५ के.जी. ि नभिानमन ई २५०० एम.जी. प्रनत के.जी. माछाको 
दिले दानामा नमसाई खवुाउनहुोस।् 

 मध्यपहाडमा कमन कापय माछाको प्रजनन समय भएको हुँदा प्रजनन पोखिीमा भाले ि पोथी लाई २:१ अनपुातमा माछाको 
सेि िाख्नहुोस।् िाँनसन े प्रकृनतका अण्डाहरुलाई षफँजाएि ह्याचनलङ्ग कढाउन वा कोिल्नको लानग खि, नरिवलको जिा, 
प्लाजस्िक वा फाईविको िेशा, झािपात आदद प्रयोग गिेि बनाईने गनु्री आकािको करिव २.५ नमिि लबबाई ि १ नमिि 
चौडाई भएको चषट्ट वा लहिा आकािको सांिचना "काकावन" लाई चािविा बाँस वा रुखको हाँगाहरुको षकला गाडी प्रजनन 
गिाईने पोखिीनभत्र चािै छेउमा लहिै षपधँभन्दा कबतीमा ३०-४० से.मी. मानथसबम पािेि षकलामा बाँधेि तयाि गनुयहोस ्ि 
काकावनलाई पानीको सतह भन्दा १५-२० से.मी. तल िाख्नहुोस।् 

 कमन कापय माछाको अण्डाबाि ननस्केको ह्याचनलङलाई अनसूुची-५ मा ददईए अनसुाि दानाको प्रयोग गनुयहोस।्  
 यस समयमा ननसयङ्ग पोखिीमा ब्याक जस्वमि कीिाले माछा भिुामा क्षनत पयुायउन ेहुँदा १.५ कठ्ठा भिुा हकुायउने पोखिीमा ८ 

नलिि नडजेल, २ नलिि डढेको मोनबल ि ५०० ग्राम सिफ नमसाई बनेको घोललाई हावा नचलेको बेला नबहानीपख चािै 
कुनामा पनेगरि छकय नहुोस।् त्पिात ४-५ घण्िा सो पानीको सतहलाई नचलाउनहुोस।् 

 तिाईका जजल्लाहरुमा ग्रास कापय माछाको प्रजनन समय भएको हुँदा माउमाछाको व्यवहाि परिवतयनको दैननक िेकडयका 
आधािमा प्रनत हप्ता माउपोखिीबाि परिपक्व माउ छनौि गरि किीब २४ घण्िा होजल्डङ्ग ट्याङ्कीमा अनकुुलन (acclimatize) 
गरि प्रजनन गनुयहोस।् छनौि भाले ि पोथी माउमाछालाई शािीरिक तौलका आधािमा ओभािाइड हामोन क्रमशाः ०.३5 ि 
०.7 नमनलनलिि प्रनत षकलोग्राम ददई २:१ (भाले:पोथी) अनपुातमा स्पननांगका लानग छाड्नहुोस।् ह्याचिीको पानीको तापक्रम 
24-२6 नडग्री सेजल्सयस भएको अवस्थामा पोथीले 14-16 घण्िापनछ अन्डा छाड्ने ि ननिचेन भएको २०-30 घण्िापनछ 
कोिनलन्छ। भिुा कोिनलएको 5औ ँददनबाि भिुालाई ल्याक्िोजेन दधु पाउडि वा उनसनकेो अन्डाको पहेँलो भागको झोल 
बनाई ददनहुोस।्  

 प्रजनन ्गिाइएका माउमाछाहरुलाई सफा ि ताजा पानी िाखी ह्याचरि वा माउ माछा िाख्न ेट्याङ्कीमा पानीको हल्का फोहोिा 
ददएि २-३ ददनसबम िाखी त्पिात माउ हकुायउनको लानग तयाि गरिएको पोखिीमा िाखेि सन्तनुलत दाना ददनहुोस।् 

 तिाईका जजल्लाहरुमा षिलाषपया माछाको प्रजनन समय भएको हुँदा एक नलांगीय षिलाषपया उ्पादक ह्याचिी कृिकहरूले 
आवश्यक षिलाषपया ब्रडु (२००-३०० ग्राम) छनौि गिेि प्रजनन पोखिीमा हापामा सेषिांग गरि प्रनत वगय नमिि तीन माछाका 
दिले स्िक गनुयहोस।् 

 मध्यपहाडमा ग्रासकापयको प्रजनन समय नजजषकँदै गएको हुँदा प्रजननयोग्य माउ माछा छनौि गरि प्रजनन पोखिीमा सानुयहोस ्
ि ७-१० ददनको अन्तिालमा शािीरिक अवस्था ि परिपक्वता प्रगनतका लानग ननयनमत जाँच गनुयहोस।् यसो गनायले माछामा 
उ्प्ररेित प्रजनन गनुय अजघ हनुे तनाव कम हनु्छ।  

 मध्यपहाडमा ग्रास कापय माछाको ह्याचिी सांचालकहरुले माउ माछाको स्िकको यषकन 
गिेपनछ आवश्यक जमिालाई चाषहने गहुँ/ जौको बीउलाई १५ ददनसबम ददन-नबिाई, 
मािोको सौयय ननमयलीकिणबाि तयाि पारिएको नसयिी बेडमा वा ५ षकलोग्राम क्षमताको 
प्लाषष्टक टे्रमा सफा मािो िाखी ३ ददनसबम अधँ्यािो वाताविणमा अांकुिण गिाउनहुोस।् 
अांकुिण पनछ, नबरुवाहरू प्राकृनतक प्रकाशमा हकुय न ददनहुोस,् ि हजािीको मद्दतले ददनको दईु पिक पानी हाल्नहुोस।् करिब 
१० ददनको वृषि पनछ, औसत नबरुवाहरूले सवोिम फसल उचाइ (१५ सेजन्िनमिि) पगु्छन।् ्यसपनछ, मािोबाि २ 
सेजन्िनमििको दिुीमा नबरुवा कािेि, दैननक १-२ प्रनतशत शिीिको तौलको दिले माउ माछालाई खवुाउनहुोस।् 
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 तिाईका जजल्लाहरुमा कमन कापयको भिुा उपलब्ध हनुे समय भएकोले नजजकको म्स्य ह्याचिी/नसयिीहरुबाि चाषहने भिुाको 

बन्दोबस्त समयमै गनुयहोस।्  
 

घासेँबाली 
 मध्य पहाड तथा तिाई के्षत्रमा सबुवा सेिारिया घाँसको बीउ छने समय भएकोले जनमनलाई िाम्रिी २-३ पिक खनजोत गरि 

पयायप्त जचस्यान भएको व्याडमा छनुयहोस।् सखु्खा मौसममा व्याड िाख्दा बीउलाई १.५ से.मी. गषहिाईको कुलेसोमा छनुयहोस।् 
 पहाडी भेगमा सडुान घाँसको बीउ लगाउने समय भएकोले खेतबािीमा सोझै छदाय १.५ के.जी., हलोको नसयोमा लगाउँदा 

१.२५ के.जी. ि लाइनमा लगाउँदा ०.५-०.७५ के.जी. बीउ प्रनत िोपनीका दिले छनुयहोस।्  
 नसँचाईको सषुवधा भएको ठाउँमा षियोसेजन्ि (मकैचिी), सामा लगायतका बिे घाँसहरु लगाउन शरुु गनुयहोस।् जग्गा तयािीको 

बेलामा षिओसेन्िी, सगयम ि बाजिा घाँसको लानग १००० के.जी. कबपोस्ि वा गोबिमल, १.८ के.जी. यरुिया, ६.५ के.जी. 
नड.ए.पी. तथा ३.३ के.जी बयिेुि अफ पोिास प्रनत िोपनीका दिले वा ६६६ के.जी. कबपोस्ि वा गोबिमल, १.२ के.जी. 
यरुिया, ४.३४ के.जी. नड.ए.पी. तथा २.२ के.जी बयिेुि अफ पोिास प्रनत कट्ठा दिले मािोमा िाम्रिी नमलाउनहुोस।्  

 लामो समयदेजख पानी नपिेकोले खिबािी, डालेघाँस लगाएको नसयिी, बेनाय सािेको बािी तथा गोठ वरिपिी आगो लाग्नबाि 
बचाउन २-३ नमिि चौडाईमा घाँसपात पनतांगि हिाई अजग्न ननयन्त्रण िेखा (Fire corridor) बनाउनहुोस।् 
 

 
 
 
 

कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन तयािी गने षवशेिज्ञ समूह 
क्र.सां नाम थि काययक्षते्र कायायलय इ-मेल सबपकय  फोन 
१ षिका िाम चापागाँई वागवानी िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि chapagaintika@gmail.com ९८५११३३६१२ 
२ नषवन गोपाल प्रधान वागवानी िाषिय वागवानी अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि navin.pradhan@gmail.com ९८५११००८२० 
३ नबभतूी पोखिेल कृषि-मौसम जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग, बबिमहल, काठमाडौ bibhel@gmail.com ९८४३९३१२८४ 
४ िाजेन्र कुमाि भट्टिाई बाली नबज्ञान िाषिय बाली षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि rkbhattarai@gmail.com ९८४३४७२२७० 
५ चेतना मानन्धि बाली िोग िाषिय बाली िोग नबज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि chetana.manandhar@gmail.com ९८४१६२४१८१ 
६ प्रददप साह बाली नबज्ञान िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि pradeep75shah@gmail.com ९८४५०५१८९७ 
७ सदुीप कुमाि उपाध्याय  कीि नबज्ञान िाषिय कीि षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि sudeeppdl@gmail.com ९८४२४३७१५३ 
८ डा. अनमत प्रसाद नतनमजल्सना बाली षवज्ञान िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि timilsinaamit87@gmail.com ९८५५०४७७३३ 
९ डा. नािायण पौडेल पश ुस्वास्थ्य िाषिय पश ुस्वास्थ्य अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि narayan.paudyal@narc.gov.np ९८६३३३५०४६ 
१० ननबन िावल मािो षवज्ञान िाषिय मािो षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि nabin_rawal@yahoo.com ९८५७०६५०२१ 
११ प्रमे नतमलनसना म्स्य षवज्ञान म्स्य अनसुन्धान महाशाखा, गोदाविी p.timalsina01@gmail.com ९८६९५७९१६७ 
१२ ऋषििाम अनधकािी कृषि सञ्चाि िाषिय कृषि प्रषवनध सूचना केन्र, खमुलिाि adhikari_rishi@yahoo.com ९८४१९७९२८९ 
१३ डा. रुपा वास्तोला पश ुआहािा िाषिय पश ुआहािा अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि bastola_rupa@yahoo.com ९८४१३१९८३९ 
१४ डा. षविेन्र बहादिु िाना आलबुाली िाषिय आलबुाली अनसुन्धान काययक्रम, खमुलिाि biru.deep25@gmail.com ९८५१२५५३१५ 
१५ मजुक्त नाथ झा कृषि इजन्जननयरिङ्ग िाषिय कृषि ईजन्जननयरिङ्ग अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि muktinath2043@gmail.com ९८६३३८२२५४ 
१६ िामेश्वि रिमाल कृषि-मौसम िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि rameshwarrimal@gmail.com ९८५१०४४१३० 
१७ लसकुस समीि शे्रष्ठ मौसम पूवायनमुान मौसम पूवायनमुान महाशाखा, गौचि, नत्र. अ. नब. mfddhm@gmail.com ०१-४११३१९१ 
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 अनसूुची -१: नपेालको मौसम पूवायनमुानमा प्रयोग हनु ेशब्दावनल 

Terms used in Weather Forecasting in Nepal  

 बादलको अवस्था 
(Cloud condition) 

सफा (Fair) No cloud in the sky 

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

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

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

 अनधकाांश 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 प्रकृनत 
(Nature of Rain) 

Temporary or Brief (क्षजणक विाय) Weather phenomena occur for short span of time usually less than two 

hour 

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

the time duration 

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

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

time duration 

 विायको सांभाव्यता ि 
यसको क्षते्र 
(Rainfall 

probability in 

percentage and its 

coverage) 

<10% None used Isolated at one or two places (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 (अनधकाांश स्थानमा) 

 

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

 विायको मात्रा  
(Rainfall amount 

based on total 

accumulated 

rainfall during 24 

hrs) 

Light rain (हल्का विाय) less than 10 mm 

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

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

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

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

 समयनसमा  
(Time Period) 

Today (आज) 6 AM to 6 PM 

 Morning (नबहान) 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 महाशाखा, 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 डब्बामा उ्पादन ि एक्सपाइिी नमनत हेनुयहोस।्  
 सिुजक्षत ठाउँमा षविादी िाख्नहुोस।्  
 नसफारिस गिीए अनसुािको मात्रा प्रयोग गनुयहोस।्  
 षविादी छकय न ेवेलामा मखुमा मास्क, हातमा पञ्जा, खटु्टामा जिुा ि शिीिको नाङ्गो भागमा 

कपडाले छोप्नहुोस।्  
 सकभि कडा घाम लागेको, धेिै हावा लागेको, पानी परििहेको बेला षविादी नछनुयहोस।्  
 कुनै पनन षविादी छदाय जनु ददशाबाि हावा आएको छ ्यही ददशानति फकेि कषहल्यै छनुयहुँदैन अथायत ्जनु ददशाबाि हावा  

बहेको छ सोही ददशातफय  फकेि षविादी छने गनुयहोस।्  
 कुनै पनन षविादी छदाय षविादी छदै अजघ बढ्न ुहुँदैन अथायत ्पनछ सदै आउन ुपदयछ जसले गदाय षविादी छरि सकेको 

ठाँउमा चलाउन नपिोस।् 
 कुनै पनन षविादी छरििहँदा नबचैमा नोजल बन्द भयो भन ेमखुले फुकेि वा दाँतले खोल्ने गनुयहदैुन। 
 कुनै पनन षविादीको प्रयोग गिेपनछ सकेसबम पिैु शरिि नहुाउनपुदयछ ि हात खटु्टा नधोई कुनै खानेकुिा खान हुदैँन।  
 षविादी प्रयोग गिीसकेपनछ खाली बट्टा वा नससी बिुलेि खाल्डोमा पनु ुयहोस ्ि प्रयोग गिेका उपकिणहरु धोएि िाख्नहुोस।्  
 षविादी छकय दा िाउको दखु्न ेवा वाक-वाक लाग्ने जस्तो हनु थाल्यो भन ेतरुुन्त काम छोडेि खलु्ला हावामा केहीबेि 

बस्नहुोस।् यदद षवि लागेको शांका लागेमा नजजकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्रमा जचाउनहुोस।्  
 षविादीको षकनसम हेिेि षविादी छिेको खेत जग्गाबाि ३ देजख १५ ददनसबम कुनै पनन खानयोग्य बालीहरु उपभोग गनय 

हुँदैन। साथै गाईवस्त,ु कुखिुा आदद लाई पनन खवुाउन हुँदैन। 
 षविादी प्रयोग गने उपकिणहरु (स्प्रयेि) लाई प्रयोग गिीसकेपनछ िाम्रोसँग पखाली भण्डािमा िाख्नहुोस।्  
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अनसूुची-३: मािोको सौयय उपचाि षवनध 

चैत्र देजख जेठ मषहनामा नसयिी िाख्न े ठाउँमा मािोमनुन बसेि बाली नबरुवालाई नोक्सानी गने झािपात, जीवाण,ु 
षकिाणहुरुको व्यवस्थापन गनय पािदशी प्लाषष्टकले मािोलाई छोपी सयुयको प्रकाशको मद्दतले मािोको उपचाि गनय यो 
षवनध उपयकु्त माननन्छ। यसका लानग ब्याड बनाउने ठाउँमा िाम्रोसँग खनजोत गिी मािोको डल्ला फुिाई मनसनो पाने, 
झािपात तथा ढुांगालाई हिाउन,े आवस्यक पने गोठेमल मािोमा नमलाउने ि पानीको ननकासको लानग कुलेसो 
बनाउनहुोस।् जनमनको सतहबाि एक नबिा उठाएि १ नमिि चौडाई ि आवश्यकता अनसुाि लबबाई भएको, नबचको 
भाग केही उठेको ि दायाँ बायाँ केही नभिालो भएको ब्याड िाख्नहुोस।् मािो सखु्खा छ भन े६ इन्च गषहिो नभज्न ेगिी 
नसचाई गनुयहोस।् यसिी तयाि भएको ब्याडलाई २५०-३०० गेजको प्लाषष्टकले करिब २५ से.मी .प्लाषष्टक ब्याड भन्दा 
बाषहि हनुेगिी मािो कालो नहुनु्जेल  ) करिब ३ हप्ता (छोप्नहुोस।् ब्याड िाख्नभुन्दा अगाडी मािोलाई कुिोको सहायताले 
हल्का चलाउन ेि करिब ४-५ ददनसबम जचसो हनु ददई बीउलाई पिैु ब्याडमा एकै ददन छनुयहोस।् बीउ छरिसकेपनछ 
नउम्रसेबम छापोको व्यवस्था गनुयहोस।् यसिी उपचाि गिेको मािो करिब ६ मषहना सबम ब्याडको रुपमा प्रयोग गनय 
सषकन्छ। 
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अनसूुची-४: पशहुरुमा लाग्न ेखोिेत िोग सबवन्धी षवविण 

खोिेत िोगको उपचाि षवनध: 
 यो षविाणबुाि हनुे िोग भएको कािण कुनै खास उपचाि छैन ति लक्षण अनसुाि उपचाि गदाय नोक्सानबाि बच्न सषकन्छ।  
 सवयप्रथम मखुको घाउलाई मनतातो पानीमा २ प्रनतशतको षफिषकिीको झोल बनाई मखु सफा गने।  
 खटु्टाको घाउलाई ०.५ प्रनतशत फमायनलनको झोल बनाई सफा गने। 
 थनुमा आएको घाउलाई २ प्रनतशत वोरिक एनसडको झोल बनाई सफा गने तथा वेिानडन मल्हम ओभानो पािी लगाउने।  
 खटु्टा तथा मखुको घाउ नछिो ननको पानय सल्पानडमाइनडन वा एण्िीवायोषिक्सको रुपमा २०-४० लाख यूननि सबम स्टे्रप्िो 

पेनननसलीन वा २-२.५ ग्राम सबमको एबपीनसनलन + क्लोक्जानसलीन ५-७ ददन सबम मासमुा सईु ददन।े साथै एनभल ि दखुाई 
कम गने सईु १० नम.ली को दिले मासमुा सईु ददन।े  

 कीिा पनय गएको खटु्टाको घाउलाई मन तातो पानीमा पोिास िाखी सफा गने तथा कीिा मानय तािषपनको तेल घाउमा िाख्न े
तथा एजण्िीसेजप्िक मल्हम घाउमा लगाउन।े  

 
िोकथाम  

 िोगी पशलुाई तरुुन्त शांका हनुासाथ अलग्गै िाख्न।े  
 मखुको घाउलाई असि नपनय ददनको लानग षपउने आहािा खोले, भातको माड वा अन्य झोल खाने कुिा ददन।े  
 गोठलाई षफनले पानीले छकय ने।  
 स्वास्थ्य पशहुरुलाई िोग षवरुि खोप लगाउन।े खोप लगाउदा िक्षा नामक इजण्डयन भ्यजक्सन २ एम.एल. ६ मषहना भन्दा 

माथी उमेि भएका पशमुा छाला मनुी (S/c) सईु ददन।े  
 ट्राईभेि भ्याक्सीन पनन षवनभन्न औिधी कबपनीहरुले ननकानलएको बजािमा पाइन्छ, जनु चिचिे, भ्यागतेु, तथा खोिेतको षवरुि 

ननकानलएको खोप हो, ति ्यसले षविाणकुो प्रकोप चािैनति भएमा िोगबाि पूणय रुपमा पशलुाई (िोगबाि) बचाउन सक्दैन, 
तसथय खोिेत कै मात्र कम गने भ्याक्सीन कृिक वगयहरुलाई पशमुा खोप लगाउन सल्लाह ददइन्छ। 

 एफ.एम.डी. पोनलभ्यालेन्ि भ्याजक्सन (FMD poly valent vaccine) गाई-भैंसी, बाच्छा/पाडालाई १० एम.एल. तथा भेडा, 
बाख्रा, बांगिुलाई ५ एम.एल. छालामनुन सईु ददने।  
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अनसूुची-५: कमन कापय माछाको ह्याचनलांगलाई दैननक दाना / आहािा ददन ेतानलका  
समय अवधी दानाको प्रकाि दाना ददने दि प्रनत ददन  
पषहलो 
हप्ता  

सानो ज-ुप्लाङ्किन, अन्डाको झोल, ३०-
३५% प्रोषिनयकु्त पाउडि दाना 
(भिमासको षपठो, गहुँको चोकि, षपना, 
षफसनमलको नमश्रण) 

शािीरिक तौलको आधािमा १५-
२०% (प्रनत एक लाख) 
हाचनलांगलाई प्रनत ददन ४ विा 
अन्डाको 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, 
षफसनमलको नमश्रण) 

शािीरिक तौलको आधािमा १०-
१५% (प्रनत एक लाख) 
हाचनलांगलाई प्रनत 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, 
षफसनमलको नमश्रण) 

शािीरिक तौलको आधािमा ८-
१०% (प्रनत एक लाख) 
हाचनलांगलाई प्रनत 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, षफसनमलको 
नमश्रण) 

शािीरिक तौलको आधािमा ५-
१०% (प्रनत एक लाख) 
हाचनलांगलाई प्रनत ददन ७००-७५० 
ग्राम तयािी दाना 

२-३ 
पिक 

 


