
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 देशभि धेिैजसो भ-ूभागहरुमा सिदि भन्दा बढी विाय मापन गरिोको    विाय मापन भोका केन्रहरु मध्ये सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशको कास्की जजल्लामा 
िहेको लमु्ले केन्रमा ५०८.८ मम.मम. विाय मापन भोको    तिाईका अमधकाांश भ-ूभागहरुमा ३० मड.से. ि गण्डकी प्रदेशको नवलपिु जजल्लामा िहेको दमु्कौली 
केन्रमा सबैभन्दा बढी ३५.८ मड.से. तापक्रम मापन गरिोको    तिाईका अमधकाांश भ-ूभागहरुमा न्यूनतम तापक्रम २५ मड.से. भन्दा बढी मापन गरिोको    
गण्डकी प्रदेशको मनाङ जजल्लामा िहेको हमु्दे केन्रमा सबैभन्दा कम १०.७ मड.से. तापक्रम मापन भोको    

 साताको शरुूमा सामान्य बदली िहे पमन साताको मध्य ि अन््यमा आांजशक देजि सामान्य बदली िहने सांभावना    
 साताको शरुूमा प्रदेश नां-१, बागमती प्रदेश, ि गण्डकी प्रदेशका ोक/दईु स्थानमा मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत भािी विायको सांभावना    
 लजुम्बनी, कणायली ि सदूुिपजिम प्रदेशमा अमधकतम तथा न्यूनतम तापक्रम बढ्ने सांभावना    

कृषि सािाांश
 विे धानको िपडे्रसको लामग नेपाल कृषि अनसुन्धान परििदबाि अध्यावमधक गरिोको मसफारिस यरुियाको मात्रा प्रयोग गनुयहोस ् यरुिया मलको षवकल्पको रुपमा नानो झोल 

यरुिया ४ ोम.ोल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई सम्पूणय पात मभज्नेगिी िपडे्रस गने समयमा  कय नहुोस ् धानमा िपडे्रस गरिसकेपम  कम्तीमा २४ घण्िासम्म िेतबाि पानी 
बग्न नददनहुोस ् 

 धानिेतमा पात वरेुवा कीिाको नोक्सानी कम गनय अल्फामेमिन २ ोम.ोल. प्रमत मलिि पानीको दिमा धानको पात मभज्नेगरि साँझको समयमा  नुयहोस ्  
 धानिेतमा गबुो मने समस्या हनु ेभोकोले मनयममत अनगुमन गनुयहोस ् गबािो कीिाले पातको िुप्पोको तल्लो भागमा अण्डा पाने भोकोले अवलोकन गिी नष्ट गनुयहोस ् 
 धानबालीमा मरुवा िोग व्यवस्थापनको लामग नाइट्रोजनयकु्त मल जस्तै-यरुिया मात्र बढी प्रयोग नगिी फोस्फोिस ि पोिास पमन मसफारिस मात्रामा प्रयोग गनुयहोस ् यो िोग 

पातहरुमा देजिोमा कास-ुबी २ ोम.ोल. वा वीम १ ग्राम वा हेक्जाकोनाजोल २ ोम.ोल. प्रमत मलिि पानीका दिले १०-१२ ददनको फिकमा बोिको सम्पूणय पातहरु 
मभज्नेगरि  केि उपचाि गनुयहोस ् 

 आपँको पातमा जालो बनाउने कीिाको मनयममत अनगुमन गनुयहोस ् जालो देजिोमा लठ्ठी वा ब्रसको सहायताले जालो हिाउनकुा साथै कीिाले क्षती गिेको पातहरु नष्ट 
गनुयहोस ् 

 मध्यपहाडको बािी जग्गामा भदौमा िोप्नको लामग जनकदेव, डेजजिे, िमुल सेतो-१, िमुल लक्ष्मी, िमुल उज्वल, िमुल उपहाि, िमुल षवकास मध्ये उपलब्ध जातको 
बीउ आल ुिोप्नहुोस ्  

 बेमौसमी बकुल्ला मसमी लगाउन सरुु गनुयहोस ् यो समयमा बकुल्ला मसमी लगाउन ुभोमा लाही कीिाको प्रकोप कमी हनुे हुँदा बढी आम्दानी मलन सषकन्   
 काउली, बन्दा ि िायो बालीहरुको नसयिी िाख्नहुोस ् ब्याड िाख्न ेजग्गाको मािोको उपचाि गनुयपिेमा बेमभष्टीन ६ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बीउ िाख्न ु३-४ ददन अगाडी 

 कय नहुोस ्नसयिी िाख्दा १ षवत्ता (१५-२० से.मी.) अग्लो व्याड बनाई ४ अगँलुको फिकमा लाइन कोिेि पातलो गिी बीउ िािी हल्का मािोले पिेुप ी  ापो िाख्नहुोस ् 
झिी पने समय भोकोले बेनायलाई जोगाउन प्लाषष्टकको  ापो िाख्नहुोस ् 

 बोिोन (सकु्ष्म िाद्यत्व) को कमीले काउली बालीमा िैिो धब्बा आउन नददन बोिेक्स १ के.जी. प्रमत िोपनीको दिले जग्गा तयािी गदाय नै प्रयोग गनुयहोस ् 
 भदौ-असोजमति उिकुो पातको फड्के कीिाको प्रकोप व्यवस्थापनको लामग पानी मनकासको व्यवस्था ममलाउनकुा साथै िोगी बोिको तल-तलका िकुुला, पिुाना सकेुका 

पातहरु हिाउनहुोस ् प्रकोप ज्यादा भोमा वनस्पमतजन्य षविादी डेरिसोम २% इ.सी; २ ोम.ोल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बोि मभज्नेगरि  कय नहुोस ् 
 यस मौसममा पशहुरुमा षकनायको प्रकोपको कािण िगतमा पिजजवीहरुको सांक्रमण हनु गई ज्विो आउन,े घाँस-पानी निान,े पेि फुल्न,े षपसाबको िङ्ग साधािण भन्दा फिक 

देजिोमा पश ु स्वास््य प्रयोगशालामा िगतको नमूना जाचँ गिाई जचषक्सकको सल्लाहमा आवश्यक औिधीहरुको प्रयोग गनुयहोस ् ज्विो कम गनय पािामसिामोल वा 
मेलोजक्सक्याम ि पेि फुल्ने समस्या भोमा रुमेनोिोरिक औिमधहरुको प्रयोग गनुयहोस ् 

 स्थानीय िलु्लारुपमा पामलोका कुििुाहरुलाई िानीिेत िोग षवरुद ए ोफ१ ोन.डी. क्लोन जातका िोप शदु्ध पानीमा घोलेि िवुाउनहुोस ् यसिी िवुाउँदा १ ग्राम प्रमत मलिि 
पानीका दिले जस्कम ममल्क पाउडि पमन सँगै िवुाउनहुोस ् 

 मा ामा कजक्समडयोमसस िोगको उपचािका लामग सांक्रममत मा ाहरुलाई िोलट्राजिुील १५ ोम.जी./के.जी. मा ाको शािीरिक तौल बिाबि हनु ेगिी मबहान पषहलोपिक ददन े
पेलेि दानामा तेल वा पानीसँग ममसाई ७ ददनसम्म िवुाउनहुोस ् िोगको सांक्रमण उच्च भोको अवस्थामा २० मलिि क्षमताको बाल्िी वा बकेिमा पानी हाली ्यसमा ५ 
के.जी. मा ा िािी ३-५ ोम.जी. िोलट्राजिुील प्रमत मलिि पानीको दिले मा ालाई मडप उपचाि गनुयहोस ् उपचाि पिात ्२-३ घण्िासम्म दाना नददनहुोस ् 

 मा ाको जमु्रा (आग्युयलस) को उपचािको लामग आईभिमेक्िीन १ ोम.ोल. प्रमत २० के.जी. मा ाको दिले दानामा िािेि लागताि ५ ददनसम्म िवुाउनकुा साथै मा ाको 
घन्व कम गने, पोििीमभत्र ठाँउ-ठाँउमा बासँ गाड्न ेि उक्त बाँसलाई ३ ददनको अन्तिमा जझकेि सकुाउन ेि पोििीको मभत्री मडलमा उम्रकेा झािपात सफा िाख्नहुोस ् 

 कृषि ि पश ुसम्वन्धी जजज्ञासाको लागी पैसा नलाग्न ेनाकय को फोन नम्बि-११३५ मा हिेक सोमबाि ददँउसो २ देिी ४ बजेसम्म फोन गनुयहोस ् 
 कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन नेपाल िेमलमभजनको NTV NEWS Channel बाि प्र्येक शमनबाि बेलकुा ८ बजेको समाचािपम  प्रसािण हनु ेगदय   यसको पनु: प्रसािण 

आईतबाि मबहान ७ बजेको समाचािपम  पमन हेनय सषकन्    

विय-८,   अांक-२०               अवमध: १७-२३ भदौ, २०७९      १७ भदौ, २०७९ 
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गत हप्ता (१०-१६ भदौ, २०७९) को मौसमी सािाांश 

साप्ताषहक कुल विायाः ८९ विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिोको साप्ताषहक 
कुल विायको त्याङ्क अनसुाि गत साता देशभि नै विाय मापन भोको    
विाय मापन भोका धेिैजसो केन्रहरुमा सिदि भन्दा बढी विाय मापन 
गरिोको    देशका केही भ-ूभागहरु बाहेकका अन्य अमधकाांश 
स्थानहरुमा ५०.० मम.मम. भन्दा बढी विाय मापन भोको    विाय मापन 
भोका केन्रहरु मध्ये सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशको कास्की जजल्लामा 
िहेको लमु्ले केन्रमा 508.8 मम.मम. विाय मापन भोको    

नक्साको पषृ्ठभमूममा देिाईोको िांगले साप्ताषहक कुल विाय जनाउँ   
मत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन गरिोको विायलाई 
साप्ताषहक सिदि विायसँगको तलुना्मक त्याांकमा देिाउँ   

साप्ताषहक अमधकतम तापक्रमाः ९८ विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिोको 
साप्ताषहक औसत अमधकतम तापक्रमको त्याङ्क अनसुाि गत साता देशका 
धेिैजसो केन्रहरुमा सिदि ि सिदि भन्दा कम तापक्रम मापन भोको 
   देशको केही उच्च पहाडी भ-ूभागहरु बाहेकका अन्य अमधकाांश भ-ू
भागहरुमा 2५.0 मड.से. भन्दा बढी तथा तिाईका अमधकाांश भ-ूभागहरुमा 
३०.0 मड.से. भन्दा बढी तापक्रम मापन गरिोको    गण्डकी प्रदेशको 
नवलपिु जजल्लामा िहेको दमु्कौली केन्रमा सबैभन्दा बढी ३५.८ मड.से. 
तापक्रम मापन गरिोको    

नक्साको पषृ्ठभमूममा देिाईोको िांगले साप्ताषहक औसत अमधकतम तापक्रम 
(मड.से.) जनाउँ   मत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन 
गरिोको तापक्रमलाई साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा 
देिाउँ   
साप्ताषहक न्यूनतम तापक्रमाः १०० विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिोको 
साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रमको त्याङ्क अनसुाि गत साता देशको 
अमधकाांश केन्रहरुमा सिदि भन्दा बढी तापक्रम मापन भोको    
तिाईका धेिैजसो भ-ूभागहरुमा २५.० मड.से. भन्दा बढी तापक्रम मापन 
गरिोको    गण्डकी प्रदेशको मनाङ जजल्लामा िहेको हमु्दे केन्रमा 
सबैभन्दा कम १०.७ मड.से. तापक्रम मापन भोको    

नक्साको पषृ्ठभमूममा देिाईोको िांगले साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रम 
(मड.से.) जनाउँ   मत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन 
गरिोको तापक्रमलाई साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा 
देिाउँ   

नोिाः (क) सिदि विाय भन्नाले सन ्१९९१ देिी २०२० सम्मको सम्बन्धीत हप्ताको औसतमा १० प्रमतशत भन्दा कम देिी १० प्रमतशत भन्दा बढीको विायलाई जनाउँ   
(ि) सिदि अमधकतम/न्यूनतम तापक्रम भन्नाले सन ्१९९१ देिी २०२० सम्मको सम्बन्धीत हप्ताको औसतमा ०.२ मड.से. भन्दा कम देिी ०.२ मड.से. भन्दा बढीको तापक्रमलाई 
जनाउँ    
(ग) विाय ि न्यूनतम तापक्रमको अवमध गत साताको शकु्रवाि देिी षवषहवािसम्म ि अमधकतम तापक्रमको अवमध गत साताको मबषहवाि देिी बधुवाि सम्मको त्याङ्कलाई मलोि 
नक्सा तयाि गरिोको    
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आगामी साता (१७-२३ भदौ, २०७९) को मौसमी परिदृष्य 
प्रदेश भौगोमलक 

क्षते्र 

विाय / 
षहमपात 

अमधकतम 
तापक्रम 

न्यूनतम 
तापक्रम 

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

मह्वपूणय 
मौसम 
(मेघगजयन, 

अमसना, कुषहिो) 

कैषफयत 

(मौसम प्रणाली) 

प्रदेश नां १  षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का विाय/
षहमपात 

हल्का घट्ने उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताभरि नै सामान्य बदली िहने  साताको शरुू तथा अन््यमा थोिै स्थानहरूमा ि साताको 
मध्यमा ोक-दईु स्थानहरूमा हल्का विाय/षहमपातको सांभावना 

पहाड हल्का देजि 
मध्यम विाय 

हल्का घट्ने हल्का बढ्ने साताभरि नै सामान्य बदली िहने मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको शरुूमा केही, साताको मध्यमा थोिै, ि साताको 
अन््यमा ोक-दईु स्थानहरूमा मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत हल्का 
देजि मध्यम विायको सांभावना  साताको शरुूमा ोक वा दईु 
स्थानमा भािी विायको सांभावना  

तिाई हल्का देजि 
मध्यम विाय 

हल्का घट्ने हल्का बढ्ने साताको शरुू ि अन््यमा सामान्य 
बदली  साताको मध्यमा आांजशक देजि 
सामान्य बदली िहने 

 साताको शरुू तथा अन््यमा थोिै स्थानहरूमा ि साताको मध्यमा 
केही स्थानहरूमा मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत हल्का देजि मध्यम 
विायको सांभावना  

मधेश प्रदेश तिाई हल्का देजि 
मध्यम विाय 

हल्का घट्ने हल्का बढ्ने साताको शरुू ि अन््यमा सामान्य 
बदली  साताको मध्यमा आांजशक देजि 
सामान्य बदली िहने 

 साताको शरुू तथा अन््यमा केही स्थानहरूमा ि साताको 
मध्यमा थोिै स्थानहरूमा मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत हल्का देजि 
मध्यम विायको सांभावना  

वागमती 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का विाय/
षहमपात 

हल्का घट्ने उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुूमा सामान्य बदली, साताको 
मध्य ि अन््यमा आांजशक देजि सामान्य 
बदली 

 साताको शरुूमा थोिै स्थानहरूमा ि साताको मध्य ि अन््यमा 
ोक-दईु स्थानहरूमा हल्का विाय/षहमपातको सांभावना 

पहाड हल्का देजि 
मध्यम विाय 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुूमा सामान्य बदली, साताको 
मध्य ि अन््यमा आांजशक देजि सामान्य 
बदली 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको शरुू मा केही ि साताको मध्यमा थोिै स्थानहरूमा 
मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत हल्का देजि मध्यम विायको सांभावना  
साताको शरुूमा ोक वा दईु स्थानमा भािी विायको सांभावना  

तिाई हल्का देजि 
मध्यम विाय 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुूमा सामान्य बदली, साताको 
मध्य ि अन््यमा आांजशक देजि सामान्य 
बदली 

 साताको शरुू तथा अन््यमा ोक-दईु स्थानहरूमा ि साताको 
मध्यमा थोिै स्थानहरूमा मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत हल्का देजि 
मध्यम विायको सांभावना  

गण्डकी 
प्रदेश 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का देजि 
मध्यम विाय/
षहमपात 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताभरि नै आांजशक देजि सामान्य बदली   साताको शरुू तथा मध्यमति केही स्थानहरूमा हल्का देजि 
मध्यम विाय/षहमपातको सांभावना ि साताको अन््यमा थोिै 
स्थानहरूमा हल्का विाय/षहमपातको सांभावना  

पहाड हल्का देजि 
मध्यम विाय 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुूमा सामान्य बदली, साताको 
मध्य ि अन््यमा आांजशक देजि सामान्य 
बदली 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको शरुूमा केही ि साताको मध्यमा थोिै स्थानहरूमा 
मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत हल्का देजि मध्यम विायको सांभावना  
साताको शरुूमा ोक वा दईु स्थानमा भािी विायको सांभावना  

तिाई हल्का देजि 
मध्यम विाय 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुूमा सामान्य बदली, साताको 
मध्य ि अन््यमा आांजशक देजि सामान्य 
बदली 

 साताको शरुूमा थोिै ि मध्य तथा अन््यमा ोक-दईु 
स्थानहरूमा मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत हल्का देजि मध्यम 
विायको सांभावना  

लजुम्बनी 
प्रदेश 

 

पहाड हल्का देजि 
मध्यम विाय 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुूमा सामान्य बदली, मध्य ि 
अन््यमा आांजशक देजि सामान्य बदली  

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको शरुूमा केही, मध्यमा ोक-दईु ि अन््यमा थोिै स्थान 
हरूमा मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत हल्का देजि मध्यम विायको 
सांभावना  

तिाई हल्का देजि 
मध्यम विाय 

हल्का घट्ने हल्का बढ्ने साताभरि नै आांजशक देजि सामान्य बदली   साताको शरुूमा थोिै तथा साताको मध्य ि अन््यमा ोक-दईु 
स्थानहरूमा मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत हल्का देजि मध्यम 
विायको सांभावना  

कणायली 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
षहमपात/विाय 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुूमा सामान्य बदली, मध्य ि 
अन््यमा आांजशक देजि सामान्य बदली  

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको शरुू ि मध्यमा ोक-दईु ि साताको अन््यमा थोिै 
स्थानहरूमा हल्का षहमपात/विायको सांभावना  

पहाड हल्का विाय हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने साताभरि नै आांजशक देजि सामान्य बदली   साताको शरुू ि मध्यमा ोक-दईु ि साताको अन््यमा थोिै 
स्थानहरूमा हल्का विायको सांभावना  

सदूुि पजिम 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का 
षहमपात/विाय 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनेु 

साताको शरुूमा सामान्य बदली, मध्य ि 
अन््यमा आांजशक देजि सामान्य बदली  

 साताको शरुूमा थोिै ि साताको मध्य ि अन््यमा ोक-दईु 
स्थानहरूमा हल्का षहमपात/विायको सांभावना  

पहाड हल्का विाय हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने साताभरि नै आांजशक देजि सामान्य बदली   साताको शरुूमा थोिै ि साताको मध्य ि अन््यमा ोक-दईु 
स्थानहरूमा हल्का विायको सांभावना  

तिाई हल्का देजि 
मध्यम विाय 

हल्का घट्ने हल्का बढ्ने साताभरि आांजशक देजि सामान्य बदली  साताको शरुूमा थोिै ि साताको मध्य ि अन््यमा ोक-दईु 
स्थानहरूमा हल्का विायको सांभावना  

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

http://www.mfd.gov.np/
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कृषि सल्लाह 

िाद्यान्नबाली  
 विे धानको िपडे्रसको लामग नेपाल कृषि अनसुन्धान परििदबाि अध्यावमधक गरिोको मसफारिस यरुियाको मात्रा अनसूुची-२ 

अनसुाि प्रयोग गनुयहोस ् यरुिया मलको षवकल्पको रुपमा नानो झोल यरुिया (Nano liquid urea) ४ ोम.ोल. प्रमत मलिि 
पानीमा ममसाई सम्पूणय पात मभज्नेगिी िपडे्रस गने समयमा  कय नहुोस ् धानमा िपडे्रस गरिसकेपम  कम्तीमा २४ घण्िासम्म 
िेतबाि पानी बग्न नददनहुोस ् 

 धानिेतमा गबुो मने समस्या हनु ेभोकोले मनयममत अनगुमन गनुयहोस ् िेतमा ५% मतृ गवुा वा प्रमत ममिि कीिाको फुलको 
ोउिा झणु्ड वा प्रमत ममिि ोउिा बयस्क कीिा भोमा मात्र व्यवस्थापनका मबमधहरु अपनाउनहुोस ् वयष्क गबािो कीिा 
साँझको समयमा िेतमा वा िाती बत्तीको आसपास देजिन् ; षयनीहरुले पातको िुप्पोको तल्लो भागमा अण्डा पाने भोकोले 
अवलोकन गरि नष्ट गनुयहोस ् प्रकोप ज्यादा भोमा व्यवस्थापनको लामग मसांजचत के्षत्रमा थायोडीकावय (Thiodicarb 75% 
WP) २.० ग्राम प्रमत मलिि पानीको दिले तथा अन्य क्षते्रमा षफप्रोमनल (Fipronil 0.3% G) अथवा काििाप हाईड्रोक्लोिाइड 
(Cartap hydrochloride 4% G) १५ देजि २० के.जी. प्रमत हेक्ििको दिले पानी नपिेको बेलामा जस्िकि ममसाई साँझको 
समयमा  कय नहुोस ् 

 धानिेतमा पात बेरुवा कीिा 
(Leaf folder) को नोक्सानी कम 
गनय कीिाको फुलहरु भोको 
पातको िुप्पो च ुडेँि नष्ट गनुयहोस;् 
ि नरिवलको डोिी वा अन्य 
काँडादाि लठ्ठी मलई दवैु  ेउमा 
समातेि दईु  ेउमा बसी धानलाई 
 ुवाोि क्रमशाः षवपरित ददशामति 
जानहुोस,् यसो गनायले धानको 
पातमा िहेका पात बेरुवाका लाभायहरु पानीमा िसेि नष्ट हनु् न ् साथै िेतमा यसको असि २५-३०% सम्म देजिोमा आमथयक 
रुपमा क्षती नहनुे साथै धानिेतमा भोका ममत्र जीव कीिाहरु नष्ट हनुे भोकोले षविादीको प्रयोग नगनुयहोस ् ३०% भन्दा बढी 
क्षती देजिोमा अल्फामेमिन (Alphamethrin 10% EC) २.० ोम.ोल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाोि २० मलिि प्रमत कठ्ठाको 
दिमा धानको पात मभज्नेगरि साँझको समयमा  नुयहोस ्  

 धानबालीमा मरुवा िोग (Blast disease) व्यवस्थापनको लामग नाइट्रोजनयकु्त मल 
जस्तै-यरुिया मात्र बढी प्रयोग नगिी फोस्फोिस ि पोिास पमन मसफारिस मात्रामा प्रयोग 
गनुयहोस ् यो िोग पातहरुमा देजिोमा कास-ुबी (Kasugamycin 3%) २ ोम.ोल. 
वा वीम १ ग्राम वा हेक्जाकोनाजोल २ ोम.ोल. प्रमत मलिि पानीका दिले १०-१२ 
ददनको फिकमा बोिको सम्पूणय पातहरु मभज्नेगरि  केि उपचाि गनुयहोस ्  

 धानबालीमा िैिो थोप्ले (Brown leaf spot) िोग िास गरि मलजल नपगेुको 
अवस्थामा लाग्ने हुदँा उजचत मात्रामा मलको प्रयोग गनुयहोस ् प्रकोप ज्यादा भोमा 
मेन्कोजेवयकु्त षविादी-डाइथेन ोम. ४५; २ ग्राम प्रमत मलिि पानीको दिले सम्पूणय 
पातहरु मभज्नेगिी १०-१२ ददनको फिकमा २-३ पिकसम्म  केि उपचाि गनुयहोस ् 

 
बयस्क पात बरेुवा कीिा 

 
लाभायले पात बिेेि गिेको नोक्सानी  

 
लाभायले पातमा गिेको नोक्सानी  

जचत्र: धानबालीमा मरुवा िोगको प्रकोप 
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 धानबालीमा लाग्ने डढुवा िोग/व्याक्िेरियल ब्लाइिको प्रकोप व्यवस्थापनको लामग धानको बोिलाई सकभि घाउचोि लाग्नबाि 

बचाउने ि धानको िुप्पो काट्ने चलनलाई हिाउन,े 
नाईट्रोजनयकु्त मल जस्तै-यिुीया मात्र बढी प्रयोग नगिी पोिास 
मलको प्रयोगमा मबशेि जोड ददनहुोस ् साथै ोग्रीमाईसीन-१०० 
२ ग्राम प्रमत ३ मलिि पानीका दिले सम्पूणय पातहरु मभज्नेगिी 
 केि उपचाि गनुयहोस ् 

 धानबालीमा िैिा िोग व्यवस्थापनको लामग नाईट्रोजन ि 
फोस्फोिस मल मसफारिस मात्रा भन्दा बढी प्रयोग नगने ि 
िेतमा मनकासको िाम्रो प्रबन्ध ममलाउने साथै आवश्यकता हेिी 
१०-१२ ददनको फिकमा जजांक सल्फेि २ ग्राम प्रमत मलिि 
पानीमा ममलाई  केि उपचाि गनुयहोस ्  

 िेतबािीको फिक-फिक ठाउँबाि मकैको घोगाको नमूना सांकलन गिी बीचको दाना  ोडाई िोयासँग जोमडोको भाग (नािी) 
जाँच गदाय कालो िांगमा परिणत भोको पाईोमा मौसमको अवस्था हेिी भाँच्न शरुु गनुयहोस ्  

 तिाई तथा मभत्री मधेशमा गहत बाली लगाउँदा हाि देिी हािको दूिी ३०-४० से.मी. ि बोि देजि बोिसम्मको दूिी ५ से.मी. 
ि बीउको दि ३०-३५ के.जी. प्रमत हेक्ििको दिले िोप्नहुोस ् बाली लगाउन जग्गा तयािीको बेला ५०० के.जी. कम्पोष्ट; 
४७० ग्राम यरुिया; ४.४ के.जी.. मड.ो.पी.; २.१ के.जी.. म्यूिेि अफ पोिास प्रमत िोपनीका दिले अथवा ३५० के.जी. 
कम्पोष्ट; ३०० ग्राम यरुिया; ३ के.जी.. मड.ो.पी.; १.४ के.जी.. म्यूिेि अफ पोिास प्रमत कट्ठाका दिले मािोमा िाम्रिी 
ममलाउनहुोस ् 

 
फलफूल बाली 

 नसयिी ब्याडमा बेनाय उमाने समयमा फेद काट्ने कीिा व्यवस्थापन गनय क्लोिपाईिीफस (Chlorpyrifos 16% EC) को ०.५ 
ोम.ोल. प्रमत मलिि पानीमा घोली स्प्रयेिबाि नसयिी ब्याड मभज्नेगरि  नुयहोस ् 

 नसयिी ब्याडमा बेनाय उमाने समयमा बेनाय कुषहन ेिोगको व्यवस्थापन गनय काबेन्डाजजम (बेमभषष्टन) ५०% डब्ल.ुषप. को १ ग्राम 
प्रमत मलिि पानीमा घोली स्प्रयेिबाि नसयिी ब्याड मभज्नेगरि  नुयहोस ् 

 षहउँदको समयमा कलमी गिेका स्याउ, ओिि, आरु, आरु बिडा, िपुायनी, नासपाती, सनु्तला, जनुाि, कागती, आदद 
फलफूलहरुको रुिस्िकबाि पलाोका सकिहरुलाई समयमा नै 
हिाउनहुोस ् 

 अम्बामा हिेक विय दादे िोग लाग्ने गिेको   भन ेआउन ेवियहरुमा 
यो िोग लाग्न नददन बोिको िोगी हाँगा ि फललाई षिपेि सिुजक्षत 
तरिकाले जलाउनहुोस ्वा िाल्डोमा परुिददनहुोस ्  

 सनु्तलाजात फलफूल बालीमा लाग्ने क्ले कीिा व्यवस्थापनको 
लागी सामान्य प्रकोप भोका हाँगा, पातहरु जलाईददन ेतथा कीिा 
लागेको ठाँउमा कपडा/कपासले िाम्रिी पछु्नहुोस ् प्रकोप ज्यादा भोमा सवो वा ोट्सो तेल १५ ोम.ोल. प्रमत मलिि पानीको 
दिले घोली ७-७ ददनको अन्तिमा क्ले कीिा लागेको स्थानमा  नुयहोस ् 

 सनु्तलाजातको फलफूल बालीहरुमा पात िने्न (Leaf miner) कीिाको नोक्सानी कम गनय ४ भाग पानीमा गाईको गहुँत वा 
मनमको पातको झोल १ भाग ममसाई ५ ददनको फिकमा ३ पिक  नुयहोस ् साथै व्यवसाषयक िेती गने कृिकहरुले िोगि 
३०% ई.सी., २ ोम.ोल. प्रमत मलिि पानीमा घोलेि ७ ददनको फिकमा ३ पिक  कय नहुोस ् 

जचत्र: अम्बामा लाग्न ेदादे िोग 

जचत्र: धानको पातमा डढुवाको लक्षण जचत्र: धानमा िैिा िोगको लक्षण 
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 सनु्तलाजात फलफूल बालीमा हरियो गन्हाउन े पतेिो कीिाका बयस्कहरुले फलको सतह ि फलको भेट्नोमनि बसेि िस 

चसु्द न,् फलस्वरुप कीिाले िस चसेुका फलहरु केही ददनमभतै्र भईुंमा झदय न ् चसेुका फलहरु परिपक्व नहुँदै शतप्रमतशत 
झदय न ् यस कीिाको व्यवस्थापनको लागी कीिाको अण्डा अवस्था, पषहलो, दोश्रो ि तेश्रो बच्चा अवस्थामा िहेकै समयमा 
इममडाक्लोषप्रड (Imidacloprid 17.8 % SL) नामक मबिादी ०.५ ोम.ोल. प्रमत मलिि पानीको दिले ममसाोि १५-१५ 
ददनको अन्तिमा पिैु बोि मभज्नेगिी  नुयहोस ्  

 सनु्तलाजात फलफूलको बोिको िुप्पो सकु्दै आउने, जिा ि फेद कुषहने, पहेँमलने, बोि मने िोग देजिोमा यसको व्यवस्थापनको 
लागी मनम्न षवमधहरु अपनाउनहुोस ् 

 िोगी बोिहरुको पातको नमूना मलई नेपाल षवज्ञान तथा प्रषवमध प्रज्ञा-प्रमतष्ठान (नाष्ट), िमुलिािको प्रयोगशालामा मसट्रस मग्रमनांग िोग 
लाग-े नलागेको परिक्षण गिाउनहुोस ् 
 उक्त पात, मनुाहरुको अको नमूनालाई िाषिय मािो षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि वा क्षमेत्रय मािो प्रयोगशालामा पठाई सकु्ष्म 
िाद्यत्वहरुको जाँच गिाउनहुोस ्  
 सनु्तलाजात फलफूलहरुमा जिा कुषहने िोगको व्यवस्थापनको लामग १% बोडो ममश्रण बोिको वरिपरि डे्रजन्चङ गनुयहोस ् 
 सनु्तलाको फेद कुषहने समस्याको लागी ोजन्ििि १०-१५ ोम.ोल. प्रमत मलिि पानीमा घोली वदृद ए भइसकेको पातमा १२ मलिि 
प्रमत बोिको दिले बोिको पिैु पात मभज्नेगिी  कय नहुोस ् यदद १ विय पिुानो बोि हो भने ५-१० ोम.ोल. प्रमत मलिि पानीमा घोली 
 कय नहुोस ् 

 कागती बगैंचामा क्याांकि िोगको व्यवस्थापनको लागी जीवाणकुो सांक्रमणबाि ग्रस्त सबै हाँगा, पातहरु हिाई मषितेलको प्रयोग 
गिी जलाई ददनहुोस ् बाँकी बोिलाई कपि अजक्सक्लोिाईड ३ ग्राम ि कास ुवी (कासगुामाइमसन) १ ग्राम षविादी १० मलिि 
पानीमा ममसाई १५ ददनको फिकमा  कय नहुोस ् 

बोिको षवमभन्न भागमा देजिन ेक्याांकिका लक्षणहरु 
 
 
 
 

 

   शरुुवाती अवस्था   डाठँमा       पातमा      फलमा 
 आपँको हाँगा सकुाउने गबािो (Mango stem borer) ले यसै समयमा हाँगाको मनुा कािेि हाँगामभत्र म दय  ि मभत्र सरुुङ्घ 

बनाउँदै जान्  जसले गदाय हाँगा सकु्द   जाडोको समयमा हाँगामा बनाोको सरुुङमभत्र गवािोहरु बस् न ्ि न्यानो मौसममा 
(फागनु-चैत्रमा) पनु: नोक्सानी शरुु गदय न ् यस कीिाको व्यवस्थापनको लामग आपँ षिषपसकेपम  बोिहरुमा िाम्रोसँग मनरिक्षण 
गिी गबािोले क्षमत प-ुयायई सकेुका हाँगाहरु काँि ाँि गिी हिाउनहुोस ् ि जलाोि नष्ट गनुयहोस ् फल षिषपसकेपम  
इममडाक्लोषप्रड १७.८ ोस.ोल. ०.५ ोम.ोल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाोि प्र्येक १५ ददनको अन्तिमा ४-५ पिक 
 नुयहोस ्ति मबिादीले काण्ड तथा हाँगाहरु िाम्रिी मभज्नेगरि  कय नहुोस ् 
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 आपँमा ईनाजचयङ्ग षवमधबाि कलमी गने उपयकु्त समय भोकोले कलमी गनुयहोस ्ि नसयिीमा उच्च आरयता (८०-९० प्रमतशत) 

कायम गनुयहोस ् 
 आपँको पातमा जालो बनाउन े(Mango leaf webber) कीिाको मनयममत अनगुमन गनुयहोस ् जालो देजिोमा लठ्ठी वा ब्रसको 

सहायताले जालो हिाउनकुा साथै कीिाले क्षमत गिेको पातहरु नष्ट गनुयहोस ्ि नीमजन्य षविादीहरु प्रयोग गनुयहोस ्  
 यो समयमा केिाको घािीमा प्रशस्त कोथाहरु आउने भोकोले माउबोि सँग २ विा कोथा मात्र िहने गिी बाकँी कोथाहरु 

हिाउनहुोस ् कोथा हिाउन केिाको घािीको कोथा फेदैदेजि उिेल्नहुोस ् 
 केिामा पोिामसयमको कमी भोमा पिुाना पातको िुप्पो पहेँलो हनुे तथा मभतै्र बाांमगोि मने (Chlorosis), बोिको आखँ्ला  ोिो 

भई होचो हनु ेतथा केिाको काईँयो  ोिो, पातलो, फलको आकाि मबमग्रने हनुाले पसु-माघमा पोिास निाख्न ुभोको भो ४०० 
ग्राम म्यिेुि अफ पोिास प्रमत बोि प्रमत वियको दिले िाख्नहुोस ् 

 केिामा लाग्ने कोते्र कीिाका लागी अनकूुल मौसम िहेकोले मनयममत अनगुमन गिी व्यवस्थापनको लागी बेलकुाको समयमा 
गाईको गहुँत (१ भाग गहुतँ ि ४ भाग पानी ममसाोि िािेको झोल) वा कुनै नीमजन्य मबिादी (५ ोम.ोल. प्रमत मलिि 
पानीमा ममसाई) लक्षण देजिोको ठाउँमा  कय नहुोस ् प्रकोप धेिै भोमा साइपिमेमिन )१० % ई.सी.) २ ोम.ोल. प्रमत मलिि 
पानीमा ममसाोि हप्ता ददनको फिकमा ३ पिकसम्म केिाको थाम मभज्नेगिी साँझपि  कय नहुोस ् 

 केिामा लाग्ने पात डढुवा िोग ब्यवस्थापनको लागी िोगी पातहरु सांकलन गिी िाल्डोमा परुिददनहुोस ्साथै २ ग्राम मेन्कोजेबयकु्त 
षविादी प्रमत मलिि पानीमा ममसाई सम्पूणय पात मभज्नेगिी  कय नहुोस ् 

 केिाको बोि ओइलाउने (पानामा िोग) देजिोमा िोग लागेको बोि षवरुवा उिेलेि हिाउने, नयाँ षवरुवा सानयको लामग िोग 
नलागेको के्षत्रबाि ल्याउने तथा काबेन्डाजजम (बेमभषष्टन) १ मलिि पानीमा २ ग्राम घोली बोिको फेद मभजाउन ेतथा पातमा 
 नुयहोस ्वा कपि अजक्सक्लोिाइड २ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोली बोि ि जिा मभज्नेगरि  कय नहुोस ् 

 स्याउमा लाग्ने दादे िोग व्यवस्थापनको लामग बोिको प्र्येक हाँगामा सयुयको प्रकाश पगु्नेगिी काँि ाँि गने ि फल षिप्नअुजघ 
काबेन्डाजजम यकु्त 
षविादी-वेमभषष्टन वा 
मेन्कोजेव यकु्त षविादी-
डाइथेन ोम-४५; २ 
ग्राम प्रमत मलिि पानीको 
दिले सम्पूणय बोि 
मभज्नेगिी  केि उपचाि 
गनुयहोस ् 

 स्याउमा लाग्ने बोक्रा िइुमलने (Papery bark) िोग व्यवस्थापनको लामग १% को बोडो ममश्रण (१० ग्राम नीलोतथुो ि १० 
ग्राम चनु प्रमतलिि पानी) िोगबाि ग्रमसत भागहरु िाम्रिी मभज्नेगिी  केि उपचाि गनुयहोस ् 

 स्याउमा लाग्न ेधलेु ढुसी िोग (Powdery mildew) को व्यवस्थापनको लागी चोि हाँगाहरु हिाई बगैँचाको सिसफाई 
गनुयहोस ् डाउनोक्याप (४८% ई.सी.) ३ ोम.ोल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई  कय नहुोस ्अथवा लाईम सल्फि (२२% 
ोस.सी.) २ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा ममसाई  कय नहुोस ् 

 स्याउमा लाग्ने भवुादाि लाही कीिाको व्यवस्थापनको लागी मनयमीत अनगुमन गिी ोषककृत ब्यबस्थापन मबमध अपनाउनहुोस ् 
लाही कीिाबाि सांक्रममत हाँगा, मनुाहरु नष्ट गनुयहोस ् लजाल ुस्वभावका पिजीवी िपिे कीिाहरुले यसलाई नोक्सानी पयुायउन े
भोकोले यसको सांवधयन गनुयहोस,् पिजजवी कीिा ोषफमलनस माली (Aphelinus mali) को प्रयोग गनुयहोस ् िमनज तेल 
(Mineral oil) १० ोम.ोल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई भवुादाि लाही लागेको स्थानमा मभज्नेगिी सात-सात ददनको अन्तिालमा 
तीनपिक  कय नहुोस ्स्याउमा लाग्ने स्यानजोस क्ले कीिा व्यवस्थापनको लागी १% को बोडो ममश्रण (१० ग्राम नीलोतथुो 

जचत्र: स्याउको फलमा देजिोको दादे िोग जचत्र: स्याउको फलमा देजिोको दादे िोग 
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ि १० ग्राम चनु प्रमत मलिि पानी) बोि मभज्नेगिी  नुयहोस ् प्रकोप बढी भोमा चोि हाँगाहरु हिाई सवो िमनज तेल ५ 
ोम.ोल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बोि मभज्नेगिी  नुयहोस ्अथवा थायोमेथोक्जाम (२५% डब्ल.ुजी.) ०.५ ग्राम प्रमत मलिि 
पानीमा ममसाई बोि मभज्नेगिी  नुयहोस ् 

 स्याउमा लाग्न े जजजजनामोथ व्यवस्थापनको लागी कीिाको आश्रय स्थल नष्ट पानय बगैंचाको सिसफाई गनुयहोस ् साथै 
क्लोिनट्रानीलीप्रोल (Chlorantraniliprole 18.5% SC) वा जस्पनोसाड (Spinosad 45% SC) १ ोम.ोल. प्रमत ३ मलिि 
पानीमा ममसाोि बोि मभज्नेगिी  नुयहोस ् 

 स्याउको िातो सलुसलेु कीिा व्यवस्थापनको लागी कामतयक-मांसीिमा झिेका पातहरु सांकलन गिी नष्ट गनुयहोस ् षहउँदको 
समय, जेठ तथा साउन मषहनामा सवो िमनज तेल ५ ोम. ोल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई स्प्र ेगनुयहोस ् यदद प्रकोप बढी 
भोमा डाइमेथोोि (३५% ई.सी.) १.५ ोम.ोल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बोि मभज्नेगिी  नुयहोस ् 

 
तिकािी बाली 
 आलकुो पतुलीले सामान्यतया आल ुभण्डािणमा ज्यादा नोक्सानी गने भोकोले यसको मनयन्त्रणको लामग बोझोको गानोको धलुो 

२ ग्राम प्रमत के.जी. आलकुो दिले ममसाउनहुोस ्वा तीतेपातीका िुक्रा आलकुो तहमामथ िाजिददनहुोस ्वा वीउ आलकुो हकमा 
मालामथयन ५०% इ.सी., २ ोम.ोल. प्रमतमलििको दिले पानीमा ममसाई  कय नहुोस ् 

 मध्यपहाडको बािी जग्गामा भदौमा िोप्नको लामग जनकदेव, डेजजिे, िमुल सेतो-१, िमुल लक्ष्मी, िमुल उज्वल, िमुल 
उपहाि, िमुल षवकास मध्ये उपलब्ध जातको बीउ आल ुिोप्नहुोस ् जग्गा तयािीको लामग १००० के.जी. कम्पोष्ट मल, 
१०.९ के.जी. मड.ो.पी., २.२ के.जी. यरुिया ि ५.० के.जी. म्यिेुि अफ पोिास प्रमत िोपनीका दिले िाम्रिी मािोमा 
ममलाउनहुोस ्  

 बेमौसमी बकुल्ला मसमी लगाउन सरुु गनुयहोस ् यो समयमा बकुल्ला मसमी लगाउन ुभोमा लाही कीिाको प्रकोप कमी हनु े
हुँदा बढी आम्दानी मलन सषकन्   

 काउली, बन्दा ि िायो बालीहरुको नसयिी िाख्नहुोस ् ब्याड िाख्न ेजग्गाको मािोको उपचाि गनुयपिेमा बेमभष्टीन ६ ग्राम प्रमत 
मलिि पानीमा ममसाई बीउ िाख्न ु३-४ ददन अगाडी  कय नहुोस ् 

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

 नसयिी िाख्दा १ षवत्ता (१५-२० से.मी.) अग्लो व्याड बनाई ४ अगँलुको फिकमा लाइन कोिेि पातलो गिी बीउ िािी हल्का 
मािोले पिेुप ी  ापो िाख्नहुोस ् झिी पने समय भोकोले बेनाय लाई जोगाउन प्लाषष्टकको  ापो िाख्नहुोस ्  

 हरियो लसनु उ्पादनको लागी लसनुको बीउ (पोिी) िोप्न सरुु गनुयहोस ् 
 मध्यपहाडी के्षत्रमा ड्याङ उठाोि चामलस ददने जातको मूला लगाउनहुोस ्   
 बेनाय सािेको तिकािी बालीहरुमा रिङ्ग बनाई १०-१५ ग्राम यरुिया प्रमत बोिको दिले मौसमको अवस्था हेिी १५-२० ददनमा 

पषहलो ि ३५-४० ददनमा दोश्रो िपडे्रस गनुयहोस ् 
 मसमी बालीमा मसांदूिे िोग व्यवस्थापनको लागी शरुुवाती अवस्थामा प्रकोप देिीोका पातहरु हिाई जलाउने गनुयहोस ् प्रकोप 

ज्यादा भोमा कपि अजक्सक्लोिाईड ५०% डब्ल.ुपी. २ ग्राम वा सल्फि पाउडि ८०% डब्ल.ुपी. २ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा 
घोलेि बोि मभज्नेगिी  कय नहुोस ् 

 भण्िाको डाँठ तथा फलको गबािो व्यवस्थापनको लागी गवािोको कािण ओईलोको मनु्िा, पात तथा फल षिपी किीव १ 
फुि गषहिो िाडलमा पनेु वा जलाउने गनुयहोस ् क्लोिानट्रामनमलप्रोल (कोिाजेन) १८.५ ोस.सी., ०.२ ोम.ोल. प्रमत मलिि 
पानीमा ममसाई साँझपि  नुयहोस ् 
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 िसुायनीको बोि ओइलाउन े िोगको व्यवस्थापनको लामग पानीको मनकासको उजचत प्रवन्ध ममलाउनहुोस ् िोगी बोिहरु 

हिाउनहुोस ् बेनाय साने बेलामा बोि वरिपरि पानी नजम्ने गरि सानुयहोस ् प्रकोप बढी भोमा कपियकु्त षविादी २ ग्राम प्रमत 
मलिि पानीमा ममसाई ७-१० ददनको फिकमा २-३ पिक जिा ि वरिपरिको मािो मभज्नेगरि डे्रजन्चङ गनुयहोस ्  

 काँक्रो, गोलभेँडा ि िसुायनीमा भाइिस िोग लागेको भोमा मभकोन ोच झोल १ ोम.ोल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई  कय नहुोस ् 
 काँक्रो, फसी समहुको लहिे बालीलाई फल कुहाउने औसँाबाि जोगाउनको लागी क्य ुल्यिु यकु्त बोिल ट्रयाप प्रमत िोपनी ८ 

विाको दिले िाख्नहुोस ् यस्तै फलफूल बालीमा ममथायल इयजुजनलयकु्त बोिल ट्र्याप प्रमत कठ्ठा ६ ओिाको दिले िाख्नहुोस ् 
साथै प्र्येक २ हप्तामा नया ँल्यिुयकु्त बोिल फेनुयहोस ् मालामथयन ५०% इ.सी., २ ोम.ोल. प्रमत मलिि ि २ ग्राम जचनी 
(भेली) पानीमा ममसाोि प्रमत हेक्िि २०-२५ ठाँउमा फूल फुल्न ुअगाडीदेिी १५-१५ ददनको फिकमा  नुयहोस ् 

 गोलभेँडा तथा काँक्रो, फसी समहुको लहिे बालीमा मलफ माइनिको प्रकोप कम गनयको लागी तल-तलको पिुानो पातहरु 
हिाउनहुोस ् 

 गोलभेंडामा लाग्ने गवािो (Fruit borer) कीिा व्यवस्थापनको लागी १० ग्राम भेली प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बनाोको 
घोलमा HaNPV (हेली ोन.षप.भी) २५० LE को १.५ ोम.ोल. हालेि साँझको समयमा स्प्र ेगनुयहोस ्अथवा व्याक्िेरिया जन्य 
(बी.िी) Bt (डाई पेल, बायो लेप) ३ ग्राम 
प्रमत मलिि पानीमा ममसाोि साँझको समयमा 
स्प्र े गनुयहोस ् अथवा क्लोिानट्रामनमलप्रोल 
(कोिाजेन) १८.५ ोस.सी. ०.४ ोम.ोल. प्रमत 
मलिि पानीमा ममसाई बोि मभज्नेगिी स्प्र े
गनुयहोस ् साथै कीिाले नोक्सानी गिेका 
फलहरु सांकलन गिी िाडलमा परुिददनहुोस ् 

 गोलभेँडाको अगौिे डढुवा िोगको मनयममत 
अनगुमन गनुयहोस ् 

गोलभेँडाको मोजाइक भाइिसको व्यवस्थापन षवमधहरु 
 गोलभेँडामा लाग्ने मोजाइक भाइिस सेतो जझँगाले साने भोको हुँदा शरुुमा सेतो जझँगाको मनयन्त्रण गनुयहोस ् यसको लागी 
ोमसिामाइषप्रड २०% ोस.पी. ०.५ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोलेि स्प्र ेगनुयहोस ् 

 यदद मोजाइक भाइिस कम बोिमा मात्र देजिोको   भने उक्त बोिहरुलाई उिेलेि जलाउने गनुयहोस ्ि बाँकी बोिहरुमा मभिकोन 
ोच.१ ोम.ोल. प्रमत मलिि पानीमा घोलेि हिेक हप्ताको अन्तिालमा ३-४ हप्तासम्म स्प्र ेगनुयहोस ् 

 धेिै क्षेत्रफलमा मोजाइक भाइिस लागेको   भने सबै बोिहरुलाई उिेलेि जलाउनहुोस ् 
 

अन्य 
 विायतको समयमा मौिी घािमा िाना (मह ि पिाग)    ैन मनयममत अनगुमन गनुयहोस ् यो समयमा मौिीलाई चिन कम हनु े

भोकोले जचनी चास्नी बनाोि िवुाउनहुोस ् साथै घाि िािेको सबै ििुाहरुमा कचौिा/प्लाजस्िकको बिामा पानी िाख्नहुोस ् 
 मौिी घािमा िोग, सलुसलेु ि िान ुभो नभोको मनयममत अवलोकन गनुयहोस ् तापक्रम ि आरयतामा घिबढ भइिहँदा मौिीको 

 ाउिामा कुषहन ेिोग (Foul brood disease) लाग्न ेसांभावना हनुे भोकोले मौिी घािको मनयममत अनगुमन गनुयहोस ् 
 उिबुालीमा क्षती पयुायउने षवमभन्न गवािो कीिाहरुको व्यवस्थापनको लागी उि ुिोपेको ोक मषहनापम  ट्राइकोग्रामा पिजीवी 

कीिा १००,००० (१० x ५ से.मी. को पाँचविा ट्राइको-काडय) प्रमत हेक्ििका दिले १० ददनको अन्तिालमा ४-५ पिक 
 ोड्नहुोस ्(ट्राइको-काडयको लागी नजजकको जचनी ममल वा कृषि सम्बन्धी कायायलयहरुमा सम्पकय  गनुयहोस)्  
 

जचत्र: गोलभेँडाको अगौिे डढुवा िोग जचत्र: गोलभेँडामा लाग्न ेअगौिे डढुवा िोगले फल कुषहोको 
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 भदौ-असोजमति उिकुो पातको 

फड्के कीिा (Pyrilla sp.) को 
प्रकोप देजिने भोकोले 
व्यवस्थापनको लामग पानी 
मनकासको व्यवस्था ममलाउनकुा 
साथै िोगी बोिको तल-तलका 
िकुुला, पिुाना सकेुका पातहरु 
हिाउनहुोस ् प्रकोप ज्यादा भोमा वनस्पमतजन्य षविादी डेरिसोम २% इ.सी; २ ोम.ोल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बोि 
मभज्नेगरि  कय नहुोस ्  

अलैँची 
 अलैँची बालीको गानो कुषहन ेिोगको प्रकोप व्यवस्थापनको लामग काबेन्डाजजम (बेमभषष्टन) १ मलिि पानीमा २ ग्राम घोली 

बोिको फेद मभज्नेगरि डे्रजन्चङ गनुयहोस ्  

कफी बाली   
 अनावश्यक रुपमा बढेका बाक्ला ि चोि हाँगाहरु मसकेचिको सहायताबाि हिाउनहुोस ् 

फल वृदद ए षवकासको अवस्था हेिी सकु्ष्म िाद्यत्वको प्रयोग गनुयहोस ् 
 कफीको सेतो गवािोले आक्रमण गिेका बोिहरु उिेलेि जलाउनहुोस  बयस्कले फुल पाने समय भोकोले मखु्य काण्डमा 

१०% को बोर्ड़ोपेस्ि बनाई लेप लगाउनहुोस ्  
 पानी नपिेको समयमा १% को बोर्ड़ो ममश्रण कफीको सम्पूणय पातमा पनेगरि  कय नहुोस ्  
 नयाँ कफी िोप्नका लामग १.५ षफि गषहिाई ि चौडाई भोको िाडलमा मामथल्लो तहको मािो ि मल ममलाोि िाडल 

भनुयहोस ् उपयकु्त जचस्यान भोको बेलामा बेनाय सानुयहोस ्ि अस्थायी  हािी ददनहुोस ् 
 

पशपुालन 
गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा 

 यस मौसममा पशहुरुमा षकनायको प्रकोपको कािण िगतमा पिजजवीहरुको सांक्रमण हनु गई ज्विो आउने, घाँस-पानी निान,े 
पेि फुल्न,े षपसाबको िङ्ग कालो, िातो वा साधािण भन्दा फिक हनुे जस्ता समस्या देजिन सक्   पशहुरुले यस्ता लक्षणहरु 
देिाोमा नजजकैको पश ुस्वास््य प्रयोगशालामा िगतको नमूना जाँच गिाई, जचषक्सकको सल्लाहमा आवश्यक औिधीहरुको 
प्रयोग गनुयहोस  ज्विो कम गनय पािामसिामोल वा मेलोजक्सक्याम ि पेि फुल्ने समस्या भोमा रुमेनोिोरिक औिमधहरुको प्रयोग 
गनुयहोस ् 

 ब्याडका लामग पामलोका बोका, िाँगा, साँढे आदी गमीको तनाव, पौषष्टक आहािाको कमी, पिजजवीजन्य िोगहरु वा कुनै 
सांक्रामक िोगको कािणले पमन िाम्रोसँग सषक्रय नहनु सक् न  यस्तो समस्या देजिोमा पषहले आवस्यक मात्रामा जकुाको 
औिधी िवुाउनहुोस ् ततपिात यस्ता पशलुाई मभिममन ई, सेमलमनमय, जजङ्क, कपि ि आईिनयकु्त पोिण पिुकहरु (Feed 
Supplements) १० देजि १४ ददनसम्म िान ददनहुोस ् यसको अलावा सम्भव भोमा यस्ता पशहुरुको िगतको नमनुा 
सांकलन गिी ब्रसेुल्ला, मनयोस्पोिा, लेप्िोस्पाईिा, माईकोब्याक्िेरियम, क्याम्पाइलोब्याक्िि, जस्ता प्रजनन ्प्रणालीमा समेत असि 
गने सांक्रामक त्वहरु भो नभोको यषकन गनयका लामग नजजकैको पश ुस्वास््य प्रयोगशालामा पठाउनहुोस ् 
 

फड्के कीिाको बयस्क पातमा लागकेो फड्के कीिा 
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 बाख्रामा देजिने कुम्री (ढकेिी) िोगको िोकथाम गनय साउन देिी काजत्तकसम्म मामसक रुपमा प्र्येक बाख्रालाई ोक चक्की 

डाईईथाइल काबायमाजजन (डी.ई.सी-१०० ोम.जी.) िवुाउनहुोस ् ढकेिी लागेका बाख्राको हकमा दैमनक ोक चक्की सात 
ददनसम्म िवुाउनहुोस ्साथै मभिाममन बी कम्पलेक्सको सईु २-३ ददनसम्म दैमनक रुपमा लगाउनहुोस ् 

 भदौ देजि मांमसि सम्म भैँसीहरु ऋतकुालमा आउन ेहुँदा ऋतचुक्र (Estrus cycle) मा आोको लक्षणहरु िाम्रिी अवलोकन 
गनुयहोस ् भैँसीहरुले गाईको जस्तो लक्षण नदेिाई प्राय: सकु्ष्म ऋतकुाल (Silent heat) को लक्षण देिाउँ न ् 

 हाल पजिम नेपालका केही स्थानहरुमा लजम्प जस्कन िोग सँग ममल्दो जलु्दो जस्तै-  ालामा षवमभन्न आकाि-प्रकािका मगिायहरु 
देजिन,े दूध उ्पादन घट्न,े पशहुरुले िान मन नगने, कषहेलेकाँही ज्विो समेत आउने लक्षणहरु षविेश गिी गाईहरुमा बढी 
देजिोको    यो िोग मनकै म िो फैमलन ेि धेिै पशहुरुमा ोकैसाथ देजिोको    यस्ता लक्षणहरु देजिोमा पशहुरुलाई 
ओसाि-पसाि नगनुयहोस,् साझा चिन के्षत्रमा नलैजानहुोस,् ि लामििेु आददको िोकाईबाि जोगाउनहुोस ् यो िोगको उपचाि 
 ैन ि यो िोग ममनसमा सदैन  

 
कुििुा, हासँ, बांगिु 

 स्थानीय िलु्लारुपमा पामलोका कुििुाहरुलाई िानीिेत िोग षवरुद ए ोफ१ ोन.डी. क्लोन जातका िोप शदु्ध पानीमा घोलेि 
िवुाउनहुोस ् यसिी िवुाउँदा १ ग्राम प्रमत मलिि पानीका दिले जस्कम ममल्क पाउडि पमन सँगै िवुाउनहुोस ् 

 गमी मौसममा कुििुामा देिा पने लक्षणहरु जस्तै- चाडँो-चाँडो सास फेने, पानी धेिै िाने, दाना कम िाने, पिेिा ि ििुा 
फालेि बस्ने, अण्डा उ्पादनमा कमी आउने, िोिमा कुििाहरुको मृ् य ु हनु ेआदी भोमा पयायप्त भेन्िीलेसन प्रदान गने, 
कुििुाको घन्व कम गने, तापक्रम अमधक िहेका बेला (ददँउसो १२-३ बजे सम्म) दाना नददने, पयायप्त मात्रामा सफा, जचसो 
पानीको व्यवस्था गनुयहोस ् साथै इलेक्ट्रोलाईि ि मल्िी मभिामीन पानीमा िािेि ददनहुोस ् 

 यो समयमा हावामा आरयताको मात्रा बढी हनुाले गलत रुपमा भण्डािण गरिोको दानामा षवमभन्न प्रकािका ढुसी लाग्ने ि यस्तो 
दाना पशपुांक्षीहरुलाई िवुाोमा ढुसीजन्य मबिाक्तता हनु गई स्वास््य, उ्पादन ि उ्पादक्च सबैमा नकािा्मक असि पदय   
कुििुा वा बांगिुहरुलाई िवुाउने दाना सखु्िा, घाम नलाग्ने ति उज्यालो, जममनबाि माथी उठेको स्थानमा कोठाहरुको भ ुईँ 
ि मभत्तामा न ोईन ेगिी भण्डािण गनुयहोस ् दानालाई मसुा ि अन्य कीिाहरुबाि पमन जोगाउनहुोस ् 

 
म्स्यपालन 

 यो समयमा मा ा िाजिोका पोििीमा व्यवस्थापन पक्ष कमजोि भोमा सांक्रममत पानी माफय त मा ामा कजक्समडयोमसस िोगको 
सांक्रमण हनुसक्ने भोको हुदँा उपचािका लामग सांक्रममत मा ाहरुलाई िोलट्राजिुील (Tolltrazuril) १५ ोम.जी./के.जी. 
मा ाको शािीरिक तौल बिाबि हनुे गिी मबहान पषहलोपिक ददने पेलेि दानामा तेल वा पानीसँग ममसाई ७ ददनसम्म 
िवुाउनहुोस ् िोगको सांक्रमण उच्च भोको अवस्थामा, िोगी ट्राउि मा ाको आहािा प्रमत अरुची भै औिमधयकु्त आहािा 
िवुाउन नसषकने हुँदा, २० मलिि क्षमताको बाल्िी वा बकेिमा पानी हाली ्यसमा ५ के.जी. मा ा िािी ३-५ ोम.जी. 
िोलट्राजिुील प्रमत मलिि पानीको दिले मा ालाई तनावको प्रािजम्भक स्तिमा पगुनु्जेलसम्म मडप उपचाि गनुयहोस ् उपचाि 
पिात २-३ घण्िासम्म दाना नददनहुोस ् 

 मा ामा लाग्न ेआग्युयलस (मा ाको जमु्रा) को उपचािको लामग आईभिमेक्िीन १ ोम.ोल. प्रमत २० के.जी. मा ाको दिले 
दानामा िािेि लागताि ५ ददनसम्म िवुाउनकुा साथै मा ाको घन्व (stocking density) कम गने, पोििी मभत्र ठाउँ-
ठाँउमा बाँस गाड्ने ि उक्त बाँसलाई ३ ददनको अन्तिमा जझकेि सकुाउन ेि पोििीको मभत्री मडलमा उम्रकेा झािपात सफा 
िाख्नहुोस ् 
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 कापय मा ा भिुा हकुायउने पोििीमा वाताविण बदलाब सगैँ जशकािी जीव (ब्याक स्वीमि, िपिे, पतेिो, गाइने कीिा आदद) 

को प्रकोप देजिोमा नसयिी पोििीको पानीमा साबनुपानी (२-३ के.जी. कपडा धनुे मडििजेन्ि पाउडि) ि मडजेल ७५ मलिि 
वा मषितेल १०० मलिि प्रमत हेक्िि जलाशयमा स्िक गनुय ५ ददन अगाडी अथवा पोििीमा ४ षफि पानी गषहिाई भोको 
अबस्थामा मालामथयन ५०% ई.सी., प्रमत कठ्ठा ४०० ोम.ोल., १० मलिि पानीमा घोलेि प्रयोग गनुयहोस ् यसो गदाय जलीय 
सकु्ष्म जीवहरुको ह्रास हनु गई पोििीको उ्पादन क्षमता कम हनुे भोकोले भोमलपल्ि १.५ के.जी. मड.ो.पी. ि ०.५ के.जी. 
यूरिया बेग्ला-बेग्लै मभजाउने ि पोििीको चािै कुनामा  कँनहुोस ् 

 मा ालाई िवुाउने दानालाई सफा ि ओभानो ठाँउमा भण्डािण गनुयहोस ् जचसो ठाँउमा भण्डािण गिेको दानामा ढुसीको 
सांक्रमण हनुसक्ने ि यस्तो दाना िवुाउँदा कलेजो सजुन्नन ेिोग (हेपािोमा) लाग्नसक्ने भोकोले बेला-बेलामा मनिीक्षण गनुयहोस ् 

 मा ापोििीमा धममलो पानी मममसन नददनहुोस ् धममलो पानी मममसन गोमा पिजीषव लाग्ने सांभावना भोकोले ३% ननुपानीले 
बाथ गिाउनहुोस ् साथै, मनकासद्वािमा मा ाको साइज अनसुािको जाली लगाई मा ा बगेि जान नददनहुोस ्  

 विायतको समयमा मा ापोििीको पानीको षप.ोच. लाई सन्तलुन िाख्न समय-समयमा मापन गनुयहोस ् पानीको षप.ोच. ६.५ 
भन्दा कम भोमा चनू १५ के.जी.. प्रमत कठ्ठाको दिले प्रयोग गनुयहोस ् 
 

कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन तयािी गने षवशेिज्ञ समूह 
क्र.सां नाम थि काययक्षते्र कायायलय इ-मेल सम्पकय  फोन 
१ षिका िाम चापागाँई वागवानी िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि chapagaintika@gmail.com ९८५११३३६१२ 
२ नषवन गोपाल प्रधान वागवानी िाषिय वागवानी अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि navin.pradhan@gmail.com ९८५११००८२० 
३ मबभतूी पोििेल कृषि-मौसम जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग, बबिमहल, काठमाडौ bibhel@gmail.com ९८४३९३१२८४ 
४ िाजेन्र कुमाि भििाई बाली मबज्ञान िाषिय बाली षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि rkbhattarai@gmail.com ९८४३४७२२७० 
५ चेतना मानन्धि बाली िोग िाषिय बाली िोग मबज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि chetana.manandhar@gmail.com ९८४१६२४१८१ 
६ डा. प्रददप साह बाली मबज्ञान िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि pradeep75shah@gmail.com ९८४५०५१८९७ 
७ सदुीप कुमाि उपाध्याय  कीि मबज्ञान िाषिय कीि षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि sudeeppdl@gmail.com ९८४२४३७१५३ 
८ डा. अममत प्रसाद मतममजल्सना बाली षवज्ञान िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि timilsinaamit87@gmail.com ९८५५०४७७३३ 
९ डा. नािायण पौडेल पश ुस्वास््य िाषिय पश ुस्वास््य 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 िाषिय म्स्य अनसुन्धान केन्र, गोदाविी p.timalsina01@gmail.com ९८६९५७९१६७ 
१२ ऋषििाम अमधकािी कृषि सञ्चाि िाषिय कृषि प्रषवमध सूचना केन्र, िमुलिाि adhikari_rishi@yahoo.com ९८४१९७९२८९ 
१३ डा. रुपा वास्तोला पश ुआहािा िाषिय पश ुआहािा अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि bastola_rupa@yahoo.com ९८४१३१९८३९ 
१४ डा. षविेन्र बहादिु िाना आलबुाली िाषिय आलबुाली अनसुन्धान काययक्रम, िमुलिाि biru.deep25@gmail.com ९८५१२५५३१५ 
१५ मजुक्त नाथ झा कृषि इजन्जमनयरिङ्ग िाषिय कृषि ईजन्जमनयरिङ्ग अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि muktinath2043@gmail.com ९८६३३८२२५४ 
१६ िामेश्वि रिमाल कृषि-मौसम िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि rameshwarrimal@gmail.com ९८५१०४४१३० 
१७ सममि शे्रष्ठ मौसम पूवायनमुान मौसम पूवायनमुान महाशािा, गौचि, मत्र. अ. मब. mfddhm@gmail.com ०१-४११३१९१ 
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अनसूुची -१: नपेालको मौसम पूवायनमुानमा प्रयोग हनु ेशब्दावमल 

 

Terms used in Weather Forecasting in Nepal  

 बादलको अवस्था 
(Cloud condition) 

सफा (Fair) No cloud in the sky 

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

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

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

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

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

 विायको प्रकृमत 
(Nature of Rain) 

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

hour 

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

the time duration 

 Intermittent (िोषकँदै हनु ेविाय) Rain occurring and reoccurring at certain intervals 

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

time duration 

 विायको सांभाव्यता ि 
यसको क्षते्र 

(Rainfall probability 

in percentage and its 

coverage) 

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

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

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

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

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

 

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

 विायको मात्रा  
(Rainfall amount 

based on total 

accumulated rainfall 

during 24 hrs) 

Light rain (हल्का विाय) less than 10 mm 

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

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

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

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

 समयमसमा  
(Time Period) 

Today (आज) 6 AM to 6 PM 

 Morning (मबहान) 6 AM to Noon 

 Afternoon (अपिान्ह) Noon to 6 PM 

 Late afternoon (अपिान्हको उत्तिाधय) 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: धानबालीको लामग आवश्यक यरुियाको मात्रा 

अवस्था यरुिया (षकलोग्राम प्रमत कट्ठा) 
५-७ ददन पम  २५-३० ददन पम  

(गाजँ आउन ेसमयमा) 
५०-५५ ददन पम  (बाली 
पोिाउन ेबेला भन्दा अगाडी) 

पूबी तिाई (झापा,मोिङ ि सनुसिी) १.८ २.९ २.९ 
मध्य तिाई (पसाय देजि सप्तिी सम्म  १.८ २.९ २.९ 
पजिम तिाई (रुपन्देही, कषपलवस्त ुि पिासी) १.८ ३.२ ३.२ 
सदूुिपजिम तिाई (बाँके देजि कन्चनपिु सम्म)  १.४ २.५ २.५ 
मभमत्र तिाई (जचतवन, मकवानपिु ि नवलपिु) १.९ ३.० ३.० 
वणयशांकि  २.३ ३.६ ३.६ 
पहाडी भागमा (प्रमत िोपनी) २.० ३.८ ३.८ 
िासायमनक मलको प्रयोग गदाय मसफारिस गरिोको डी.ो.पी., म्यिेुि अफ पोिास, जजांक सल्फेि ि बोिेक्सको पिैु मात्रा 
जममनको अजन्तम तयािीको समयमा प्रयोग गनुयहोस ् िपडे्रस गरिसकेपम  कम्तीमा २४ घण्िासम्म िेतबाि पानी बग्न 
नददनहुोस ् 

 
 

अनसूुची-३: षविादीको प्रयोग गदाय ध्यान ददनपुने मखु्य कुिाहरु 
 सकेसम्म हरियो (  ) ि नीलो (  ) लेबल भोको षविादी प्रयोग गनुयहोस ् 
 षविादीको डब्बामा उ्पादन ि ोक्सपाइिी मममत हेनुयहोस ्  
 सिुजक्षत ठाउँमा षविादी िाख्नहुोस ्  
 मसफारिस गिीो अनसुािको मात्रा प्रयोग गनुयहोस ्  
 षविादी  कय न ेवेलामा मिुमा मास्क, हातमा पञ्जा, ििुामा जतु्ता ि शिीिको नाङ्गो भागमा 

कपडाले  ोप्नहुोस ्  
 सकभि कडा घाम लागेको, धेिै हावा लागेको, पानी परििहेको बेला षविादी न नुयहोस ्  
 कुनै पमन षविादी  दाय जनु ददशाबाि हावा आोको   ्यही ददशामति फकेि कषहल्यै  नुयहुँदैन अथायत ्जनु ददशाबाि हावा 

बहेको   सोही ददशातफय  फकेि षविादी  ने गनुयहोस ्  
 कुनै पमन षविादी  दाय षविादी  दै अजघ बढ्न ुहुँदैन अथायत ्पम  सदै आउनपुदय  जसले गदाय षविादी  रिसकेको ठाँउमा 

चलाउन नपिोस ् 
 कुनै पमन षविादी  रििहँदा मबचैमा नोजल बन्द भयो भन ेमिुले फुकेि वा दाँतले िोल्ने गनुयहदैुन  
 कुनै पमन षविादीको प्रयोग गिेपम  सकेसम्म पिैु शिीि नहुाउनहुोस ्ि हातििुा नधोई कुनै िानेकुिा िान हुदैँन   
 षविादी प्रयोग गिीसकेपम  िाली बिा वा मससी बिुलेि िाल्डोमा पनु ुयहोस ्ि प्रयोग गिेका उपकिणहरु धोोि िाख्नहुोस ्  
 षविादी  कय दा िाउको दखु्न ेवा वाक-वाक लाग्न ेजस्तो हनु थाल्यो भन ेतरुुन्त काम  ोडेि िलु्ला हावामा केहीबेि 

बस्नहुोस ् यदद षवि लागेको शांका लागेमा नजजकको अस्पताल वा स्वास््य केन्रमा जचाउनहुोस ्  
 षविादीको षकमसम हेिेि षविादी  िेको िेत जग्गाबाि ३ देिी १५ ददनसम्म कुनै पमन िानयोग्य बालीहरु उपभोग गनय 

हुँदैन  साथै गाईवस्त,ु कुििुा आदद लाई पमन िवुाउन हुँदैन  
 षविादी प्रयोग गने उपकिणहरु (स्प्रयेि) लाई प्रयोग गिीसकेपम  िाम्रोसँग पिाली भण्डािमा िाख्नहुोस ्  


