
कृषि-मौसम सल्लाह बुले षिन 
[ 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: 
 ७३ विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिएको साप्ताषहक कुल विायको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता देशको १/२ स्थानमा छििफुि विाय मापन भएको ि। देशको 

केही उच्च पहाडी भ-ूभागहरु बाहेकका अन्य अछधकाांश भ-ूभागहरुमा २५.0 छड.से. भन्दा बढी तापक्रम मापन गरिएको ि। गण्डकी प्रदेश को नवलपिासी 
पूवय जजल्लामा िहेको दमु्कौली केन्रमा सबैभन्दा बढी २८.२ छड.से. तापक्रम मापन गरिएको ि। तिाईको अछधकाांश भ-ूभागहरुमा १५.० छड.से. भन्दा कम 
तापक्रम मापन गरिएको ि भने पजिछम के्षत्रको उच्च पहाडी भ-ूभागको धेिै स्थानहरुमा ०.० छड.से. भन्दा कम तापक्रम मापन गरिएको ि। कणायली प्रदेशको 
जमु्ला जजल्लामा िहेको जमु्ला एयिपोिय केन्रमा सबैभन्दा कम -५.१ छड.से. तापक्रम मापन भएको ि। 

 गत साता तिाईका छबछभन्न स्थानहरुमा छबहानी पख हसु्स/ुकुषहिो देखा पिेको छथयो। 
 षहमाली ि पहाडी भ-ूभागमा साताको शरुु ि मध्यमा आांजशक बदली िही साताको मध्य ि अन््यमा मौसम सामान्यतया सफा िहने ि।तिाई भ-ूभागमा साताभि 

मौसम सामान्यतया सफा िहने ि। 
 साताको शरुू ि मध्यमा प्रदेश १, बागमती प्रदेश ि गण्डकी प्रदेशको षहमाली भ-ूभागका एक-दईु स्थानमा हल्का विाय/षहमपातको सांभावना िहेको ि। 
 देशभि अछधकतम तथा न्यूनतम तापक्रम हल्का घट्ने ि। तिाई भ-ूभागमा साताभि छबहानीपख हसु्स/ुकुषहिो लाग्ने सांभावना िहेको ि। 

कृषि सािाांश
 जल तथा मौसम षवज्ञान षवभागले जािी गिेको षहउँद अवछधको हावापानीको आकँलन अनसुाि आगामी फागनु १६ सम्म देशका अछधकाांश ठाउँहरुमा सिदाि भन्दा 

कम विाय हनेु ि अछधकतम तापक्रम सिदि भन्दा बढी हनेु सम्भावना िहेको हुँदा षहउँदे बाली तथा फलफुलहरुमा छसांचाईको व्यवस्थापन काययलाई षवशेि ध्यान 
ददनहुोस।् यसका लाछग प्लाजस्िक पोखिीहरुमा पानी जम्मा गिी छसांचाईका नवीनतम प्रषवछधहरु जस्तै: थोपा छसांचाई, जस्प्रन््लि ई्यादी प्रयोग गनुयहोस।् 

 गहुँ ििेको २०-३० ददनछभत्र [मकुुि जिा (crown root initiation)पलाउने अवस्था] गहुँको जिा छभज्नेगरि पषहलो छसचँाई पिात नेपाल कृषि अनसुन्धान 
परििदबाि अध्यावछधक गरिएको छसफारिस मात्रा अनसुाि िपडे्रस गनुयहोस।् 

 गहुँ िोपेको ३०-४० ददनछभत्र सल्फोसल्फिन ७५% डब्ल.ुपी. २ ग्राम प्रछत िोपनी वा १.३ ग्राम प्रछत कट्ठा ४२ एम.एल. सिफे्िेन्िमा छमसाई २५ छलिि पानीमा 
एक िोपनीको लाछग वा १७ छलिि पानीमा एक कठ्ठाको लाछग मािोमा जचस्यान भएको अवस्थामा फ्लेि फेन नोजलको प्रयोगले स्प्र ेगनुयहोस।् 

 तोिीबालीमा लाही कीिाको व्यवस्थापनको लाछग १ भाग गाईको गहुँत ि ४ भाग पानी छमसाएि िातभरि िाखेि लाही लागेको ठाँउमा छभज्नेगरि भोलीपल्ि 
िकय नहुोस।्प्रकोप ज्यादा भएमा फ्लोछनकाछमड २५% डब्ल्य.ुजी. ०.३ ग्राम वा डाईमेथोएि ३०% ई.सी. १.५ एम.एल. प्रछत छलिि पानीको दिले िकय नहुोस।् 

 भक्तपिु, काभ्र ेलगायतका मध्य पहाडी जजल्लाहरूमा भदौमा लगाई अषहले हाभेष्ट भइिहेको आलकुो दानामा दादे िोग देजखएमा आलकुा दानाहरूलाई बीउको 
रूपमा िनोि नगनुयहोस।् िोग देखा पिेमा आल ुलगाउन ुपवुय मािोको छनमयलीकिण गिी स्वस्थ बीउ मात्र प्रयोग गनुयहोस।् 

 काउली समूहको तिकािी बालीहरुमा बन्दाको पतुली ि इट्टा बटेु्ट पतुली लाग्न स्ने भएकोले छनयछमत अनगुमन गरि उजचत व्यवस्थापनका षवछधहरु अपनाउनहुोस।् 
प्रकोप बढी भएमा जस्पनोस्याड ४५% एस.सी., ०.३ एम.एल. प्रछत छलििका दिले पानीमा छमसाई कीिा लागकेो ठाँउमा छभज्नेगरि साँझपख िकय नहुोस।् 

 काउली समूहका बालीमा लाग्ने गाँठे िोग व्यवस्थापनका लाछग फ्लआुजजनाम षविादीको धलुो २-३ ग्राम प्रछत छलिि पानीमा घोली बोि वरिपरि डे्रजन्चङ गनुयहोस।् 
 प्याजको जिा कुषहने िोग ब्यबस्थापनको लाछग वेछभषष्टन २ ग्राम प्रछत छलिि पानीका दिले वा ५% नेकुबो नामक ढुसीनासक १४ ददनको फिकमा ३ देजख ४ 

चोिी सम्म सम्पूणय जिा छभज्ने गरि डे्रजन्चङ गनुयहोस ्। 
 यस समयमा जाडो िल्नका छनजम्त घमुन्ते चिाहरु नेपाल आउने भएकोले आफ्ना व्यवसाषयक कुखिुा खोि विपि यस्ता चिाहरुलाई बस्न नददनहुोस।् यी चिाहरुले 

एछभएन इन्फ्लएुन्जा जस्ता िोगहरु सानय स्ने भएकोले चिाहरुको सम्पकय  वा षवष्टाबाि आफ्ना कुखिुाहरुलाई जोगाउनको लाछग फामयमा जैषवक सिुक्षाका उपायहरु 
अपनाउन ुहोस।्    

 मािामा इ.य.ुएस. िोगको लक्षण देजखएमा छसफालेज्सन ८० एम.जी. प्रछत के.जी. मािालाई १५ ददनसम्म दानामा छमसाई खवुाउनहुोस ्साथै कोसोछलन षि.एच. 
ले दईु साताको अन्तिालमा ९०० एम.एल. प्रछत हे्िि जलाशयका दिले कजम्तमा एक छमिि पानी गषहिाई कायम गरि पोखिीको उपचाि गनुयहोस।्  

 कृषि ि पश ुसम्वन्धी जजज्ञासाको लागी पैसा नलाग्ने नाकय को फोन नम्बि-११३५ मा हिेक सोमबाि ददँउसो २ देजख ४ बजेसम्म फोन गनुयहोस।् 
 कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन नेपाल िेछलछभजनको NTV NEWS Channel बाि प्र्येक शछनबाि बेलकुा ८ बजेको समाचािपछि प्रसािण हनेु गदयि। यसको पनु: 

प्रसािण आईतबाि छबहान ७ बजेको समाचािपछि पछन हेनय सषकन्ि। 
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गत हप्ता (२३-२९ मांछसि, २०७९) को मौसमी सािाांश 

साप्ताषहक कुल विायाः ७३ विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिएको साप्ताषहक 
कुल विायको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता देशको १/२ स्थानमा छििफुि 
विाय मापन भएको ि।  

न्साको पषृ्ठभछूममा देखाईएको िांगले साप्ताषहक कुल विाय जनाउँि। 
छत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको विायलाई 
साप्ताषहक सिदि विायसँगको तलुना्मक तथ्याांकमा देखाउँि। 
 

  

साप्ताषहक अछधकतम तापक्रमाः १०४ विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिएको 
साप्ताषहक औसत अछधकतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता देशका 
धेिैजसो केन्रहरुमा सिदि भन्दा बषढ तापक्रम मापन भएको ि। देशको 
केही उच्च पहाडी भ-ूभागहरु बाहेकका अन्य अछधकाांश भ-ूभागहरुमा २५.0 
छड.से. भन्दा बढी मापन गरिएको ि। गण्डकी प्रदेश को नवलपिासी पूवय 
जजल्लामा िहेको दमु्कौली केन्रमा सबैभन्दा बढी २८.२ छड.से. तापक्रम 
मापन गरिएको ि।  
 
न्साको पषृ्ठभछूममा देखाईएको िांगले साप्ताषहक औसत अछधकतम तापक्रम 
(छड.से.) जनाउँि। छत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन 
गरिएको तापक्रमलाई साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा देखाउँि। 

साप्ताषहक न्यूनतम तापक्रमाः १०३ विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिएको 
साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता देशको 
अछधकाांश केन्रहरुमा सिदि भन्दा बढी तापक्रम मापन भएको ि।तिाईको 
अछधकाांश भ-ूभागहरुमा १५.० छड.से. भन्दा कम तापक्रम मापन गरिएको 
ि भने पजिछम के्षत्रको उच्च पहाडी भ-ूभागको धेिै स्थानहरुमा ०.० छड.से. 
भन्दा कम तापक्रम मापन गरिएको ि। कणायली प्रदेशको जमु्ला जजल्लामा 
िहेको जमु्ला एयिपोिय केन्रमा सबैभन्दा कम -५.१ छड.से. तापक्रम मापन 
भएको ि। 

न्साको पषृ्ठभछूममा देखाईएको िांगले साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रम 
(छड.से.) जनाउँि। छत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन 
गरिएको तापक्रमलाई साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा देखाउँि। 

 नोिाः (क) सिदि विाय भन्नाले सन ्१९९१ देखी २०२० सम्मको सम्बन्धीत हप्ताको औसतमा १० प्रछतशत भन्दा कम देखी १० प्रछतशत भन्दा बढीको विायलाई जनाउँि। 
(ख) सिदि अछधकतम/न्यूनतम तापक्रम भन्नाले सन ्१९९१ देखी २०२० सम्मको सम्बन्धीत हप्ताको औसतमा ०.२ छड.से. भन्दा कम देखी ०.२ छड.से. भन्दा बढीको तापक्रमलाई 
जनाउँि।  
(ग) विाय ि न्यूनतम तापक्रमको अवछध गत साताको शकु्रवाि देखी षवषहवािसम्म ि अछधकतम तापक्रमको अवछध गत साताको छबषहवाि देखी बधुवाि सम्मको तथ्याङ्कलाई छलएि 
न्सा तयाि गरिएको ि। 
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आगामी साता (०१-०७ पिु, २०७९) को मौसमी परिदृष्य 
प्रदेश भौगोछलक 

क्षते्र 

विाय / 
षहमपात 

अछधकतम 
तापक्रम 

न्यूनतम 
तापक्रम 

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

मह्वपूणय मौसम  

(मेघगजयन, अछसना, 
कुषहिो) 

कैषफयत 

(मौसम प्रणाली) 

प्रदेश नां १  षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
विाय/षहमपात 

हल्का घट्न े हल्का घट्न े साताको शरुू ि मध्यमा आांजशक बदली िहन े हल्का विाय/षहमपात साताको शरुू ि मध्यमा एक-दईु 
स्थानमा हल्का विाय/षहमपात को 

सम्भावना । 

पहाड  हल्का घट्न े हल्का घट्न े साताको शरुूमा आांजशक बदली िहन े।   

तिाई  हल्का घट्न े हल्का घट्न े साताभि मौसम सामानयतया सफा िहनिे । हसु्स/ुकुषहिो  छबहानको समयमा हसु्स/ु कुषहिोको 
सम्भावना िहेको ि। 

मधेश प्रदेश तिाई  हल्का घट्न े हल्का घट्न े साताभि मौसम सामानयतया सफा िहनिे । हसु्स/ुकुषहिो छबहानीपख हसु्स/ुकुषहिो लाग्न े
सांभावना िहेको ि । 

वागमती प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
विाय/षहमपात 

हल्का घट्न े हल्का घट्न े साताको शरुू, मध्य ि अन््यमा आांजशक  बदली 
िहने । 

हल्का विाय/षहमपात साताको शरुू ि मध्यमा एक-दईु 
स्थानमा हल्का  विाय/षहमपातको 

सम्भावना। 

पहाड  हल्का घट्न े हल्का घट्न े साताको शरुू, मध्य ि अन््यमा आांजशक  बदली 
िहने । 

  

तिाई  हल्का घट्न े हल्का घट्न े साताभि मौसम सामान्यतया सफा िहनिे । हसु्स/ुकुषहिो  छबहानीपख हसु्स/ुकुषहिो लाग्ने। 

गण्डकी प्रदेश षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
विाय/षहमपात 

हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताको शरुू, मध्य ि अन््यमा आांजशक  बदली 
िहने । 

हल्का 
विाय/षहमपात 

साताको शरुू ि मध्यमा एक-दईु 
स्थानमा हल्का  विाय/षहमपातको 

सम्भावना। 

पहाड  हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताको मध्यमा आांजशक  बदली िहने ।   

तिाई  हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताभि मौसम सामान्यतया सफा िहनिे । हसु्स/ुकुषहिो  छबहानीपख हसु्स/ुकुषहिो लाग्ने। 

लजुम्बनी प्रदेश 

 

पहाड  हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताको  मध्यमा  आांजशक बदली िहन े
सम्भावना ।  

   

तिाई  हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताको मध्यमा आांजशक  बदली िहने । हसु्स/ुकुषहिो छबहानीपख  हसु्स/ुकुषहिो लाग्ने। 

कणायली प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

 हल्का 
घट्ने  

हल्का 
घट्ने  

साताको  मध्यमा  आांजशक बदली िहन े
सम्भावना । 

   

पहाड  हल्का 
घट्ने  

हल्का 
घट्ने  

साताको  मध्यमा  आांजशक बदली िहन े
सम्भावना । 

  

सदूुिपजिम 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
 हल्का 

घट्न े
हल्का 
घट्न े

साताको  मध्यमा  आांजशक बदली िहन े
सम्भावना । 

  

पहाड  हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताको  मध्यमा  आांजशक बदली िहन े
सम्भावना । 

  

तिाई  हल्का 
घट्न े

हल्का 
घट्न े

साताको  मध्यमा  आांजशक बदली िहन े
सम्भावना । 

हसु्स/ुकुषहिो छबहानीपख  हसु्स/ुकुषहिो लाग्ने। 

नोि: साताको शरुुले शकु्रबाि ि शछनबाि, साताको मध्यले आइतबाि, सोमबाि ि मांगलबाि तथा साताको अन््यले बधुबाि ि छबहीबािलाई जनाउँि। मौसम पवूायनमुान सम्वन्धी षवस्ततृ जानकािीको लागी 
हिेक ददन छबहान ६ बजे ि बेलकुा ६ बजे अध्यावछधक हनेु महाशाखाको वेबसाइि  http://www.mfd.gov.np हेन ुयहोस।् 

http://www.mfd.gov.np/
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कृषि सल्लाह 
षहउँद अवछधको लाछग षवशेि कृषि सल्लाह  

 जल तथा मौसम षवज्ञान षवभागले जािी गिेको षहउँद अवछधको हावापानीको आकँलन अनसुाि आगामी फागनु १६ सम्म 
देशका अछधकाांश ठाउँहरुमा सिदाि भन्दा कम विाय हनु ेि अछधकतम तापक्रम सिदि भन्दा बढी हनु ेसम्भावना िहेको हुँदा  
षहउँदे बाली तथा फलफुलहरुमा छसांचाईको व्यवस्थापन काययलाई षवशेि ध्यान ददनहुोस।् यसका लाछग प्लाजस्िक पोखिीहरुमा 
पानी जम्मा गिी छसांचाईका नवीनतम प्रषवछधहरु जस्तै: थोपा छसांचाई, जस्प्रन््लि ई्यादी प्रयोग गनुयहोस।् 

          

खाद्यान्नबाली  
 धान ि गहुँ बालीमा नो्सानी गने फौजी कीिा (िातीको समयमा बालीमा नो्सानी गने ि ददउँसो लकेुि बस्ने) ले क्षती      

पयुायएको धान खेतहरुमा गहुँ लगाउँदा साबधानी अपनाउनहुोस।् षवशेिगरि पिाल ओछ्याइएको ि जजिो-षिलेज प्रषवछध अपनाइन े
खेतमा गहुँ लगाउँदा फौजी कीिाले नो्सानी प-ुयाउने सांभावना ज्यादा हनु ेभएकोले छनयछमत अनगुमन गनुयहोस।् 

 षहउँदे मकैबालीमा िपडे्रसको लाछग नेपाल कृषि अनसुन्धान परििदबाि अध्यावछधक गरिएको छसफारिस यरुियाको मात्रा अनसूुची-
२ अनसुाि प्रयोग गनुयहोस।् 

 षहउँदे मकैबालीमा अमेरिकी फौजी कीिा (Spodoptera frugiperda) बाि हनुे क्षती कम गनयको लाछग गषहिो गिेि 
जमीन खनजोत गने, खोस्िाले िाम्रोसँग घोगा िोषपन ेजातहरु लगाउने, समयमै िोप्ने, छनजित ठाउँमा सबैले एकै समय वा 
एक हप्ताछभत्र नै मकै िोप्ने, मकैमा अन्ति बालीको रुपमा कोसेबाली लगाउने गदाय यस कीिाको प्रकोप कम हनु्ि। साथै 
यस कीिाले डेस्मोछडयम घाँस मन नपिाउने हनुाले मकैको छबच-छबचमा यो घाँस ि िेउिेउमा यस कीिालाई मनपने नेषपयि 
घाँस लगाएि कीिालाई आकषियत गरि मानय सषकन्ि। छसफारिस मात्रामा मल प्रयोग गिी छबरुवालाई स्वस्थ्य बनाउने जस्ता 
उपायहरु अपनाउनकुा साथै मकैको दईु पाते अवस्थाबाि नै यस कीिाको छनयछमत अनगुमन गनुयहोस।् 

 गहुँबालीमा झािपात व्यवस्थापनको लाछग गहुँ िोपेको १-५ ददनछभत्र पेन्डीछमथाछलन ३०% ई.सी., १५० छमछलछलिि प्रछत 
िोपनीको लाछग २५ छलिि पानीमा वा १०० छमछलछलिि प्रछत कठ्ठाको लाछग १७ छलिि पानीमा मािोमा जचस्यान भएको 
अवस्थामा फ्लेि फेन नोजलको प्रयोगले स्प्र ेगनुयहोस।् 

 गहुँ ििेको २०-३० ददनछभत्र [मकुुि जिा (crown root initiation) पलाउन ेअवस्था] गहुँको जिा छभज्नगेरि पषहलो 
छसँचाई पिात नेपाल कृषि अनसुन्धान परििदबाि अध्यावछधक गरिएको छसफारिस मात्रा अनसूुची-३ अनसुाि िप डे्रस गनुयहोस।्गहु ँ
पहेँलो हनुे समस्याबाि बच्न छसँचाई गदाय पानी जम्न नददन षवशिे ध्यान ददनहुोस।् 

 गहुँ िोपेको ३०-४० ददनछभत्र सल्फोसल्फिन ७५% डब्ल.ुपी. २ ग्राम प्रछत िोपनी वा १.३ ग्राम प्रछत कट्ठा ४२ एम.एल. 
सिफे्िेन्िमा छमसाई २५ छलिि पानीमा एक िोपनीको लाछग वा १७ छलिि पानीमा एक कठ्ठाको लाछग मािोमा जचस्यान 
भएको अवस्थामा फ्लेि फेन नोजलको प्रयोगले स्प्र ेगनुयहोस।् 

 तोिीबालीमा लाही कीिा लागे-नलागेको छनयछमत अनगुमन पहेँलो जस्िषक ट्रयाप (yellow sticky trap) बाि गनुयहोस ्
ि आवश्यक्ता अनसुाि १ भाग गाईको गहुँत ि ४ भाग पानी छमसाएि िातभरि िाखेि लाही लागेको ठाँउमा छभज्नेगरि भोलीपल्ि 



5 
 

िकय नहुोस।्प्रकोप ज्यादा भएमा फ्लोछनकाछमड २५% डब्ल्य.ुजी. ०.३ ग्राम वा डाईमेथोएि ३०% ई.सी. १.५ एम.एल. प्रछत 
छलििको दिले पानीमा छमसाई लाही लागेको ठाँउमा छभज्नेगरि िकय नहुोस।् 

 तोिीबाली समूहमा किौते कीिा लागेमा लाभायहरुलाई जम्मा गरि नष्ट गने वा नीमजन्य (एजाछडिाज्िन 
०.०३%) षविादी ५ एम.एल. प्रछत छलिि पानीका दिले साथै प्रकोप ज्यादा भएमा जस्पनोस्याड ४५% 
एस.सी., ०.३ एम.एल. प्रछत छलििका दिले पानीमा छमसाई साँझपख िकय नहुोस ्(फूल फुलेको बेलामा 
िासायछनक षविादी प्रयोग नगनुयहोस)्।  

 तोिी बाली समहुमा जिा कुषहने िोग लाग्न नददन मन्कोजेबयकु्त षविादी २ ग्राम प्रछतछलिि पानीको दिले 
सम्पूणय बोिको जिा छभज्नेगरि डे्रजन्चङ्ग गनुयहोस।् 

 तोिीबाली समूहमा लाग्ने अल्ििनेरिया डढुवा िोगको प्रकोप कम गनय मेन्कोजेवयकु्त 
षविादी- डाइथेन एम-४५ दईु ग्राम प्रछत छलिि पानीको दिले सम्पूणय पातहरु छभज्ने गरि 
८-१० ददनको फिकमा २-३ पिक िकय नहुोस।् 

 छसफारिस गरिएका उखकुा उन्नत जातहरु मध्ये उपलब्ध जातको ३ आखँा भएका १५०-२०० के.जी. 
गणुस्तरिय बीउ प्रछत कट्ठाको दिले २-३ ग्राम बेछभषष्टन प्रछत छलिि पानीको दिले १५-२० छमनेिसम्म पानीमा डुबाएि उपचाि 
गरि िोप्नहुोस। 

फलफूल बाली 
 सबै प्रकािका फलफूलमा मलखाद िाख्न ेउपयकु्त समय भएकोले छसफारिस गरिएको मात्रा छमलाई मलखाद िाख्नहुोस।् मलखाद 

िाजखसकेपछि छसँचाई गनुयहोस।् 
 पतझड फलफुल बगैंचामा काँििाँि सरुु गनुयहोस।् कािँिािँ गदाय बनेका घाउहरु तथा छबरुवाको काण्डमा १० प्रछतशतको 

बोर्ड़ोपेष्ट (१०० ग्राम नीलोतथुो, १०० ग्राम चनु प्रछत छलिि पानी) बनाई लगाउनहुोस।् साथै १ प्रछतशतको बोर्ड़ो छमश्रण 
(१० ग्राम नीलोतथुो, १० ग्राम चनुा प्रछत छलिि पानी) तयाि गरि छबरुवाको सम्पूणय भाग छभज्नेगरि िनुयहोस।् 

 पतझड फलफूलको बगैँचा स्थापनाको लाछग एक घन छमिि साइजको खाडल (१ छमिि गषहिो तथा १ छमिि ब्यास भएको) 
खनी करिब एक मषहना सकुाउनहुोस।् सो खाडलमा सकेुका पातपछतांगि तथा झािपात िाखी जलाउनहुोस।् यसो गनायले 
खाडलमा भएका षकिाणहुरु तथा कीिाका फुल नष्ट हनु्िन।् 

 आपँको बोिमा षवकृछत (म्याङ्गो मालफमेसन) देखापिेमा िोगी कछलला हाँगाहरु काििाँि गिेि हिाई १ ग्राम एन.ए.ए. 
(न्याप्थाछलन एछसषिक एछसड) प्रछत ५ छलिि पानीमा घोली बोिको पात छभज्नेगरि िनुयहोस।् सूययको षकिणले हमोनको असिलाई 
कम गने हुदँा एन.ए.ए. घोल अधँ्यािो ठाउँमा मात्र तयाि गनुयहोस।् 

 षकषवको कषिङ्ग छबरुवा भन्दा कलमी छबरुवा िोप्दा फलको उ्पादन बढी तथा गणुस्ति िाम्रो हनुे हुँदा कलमी छबरुवा मात्र 
िोप्नहुोस।् 

 सनु्तलाको बगैचामा जचस्यान कायम िाजख िाख्न पिाल, काठको धलुो, सखु्खा पातहरु प्रयोग गनुयहोस।् साथै पतेिो व्यवस्थापन 
गनय िोगि, मालाछथयन २ एम.एल. प्रछत छलिि पानीमा छमसाई िकय नहुोस।् 

 छसँचाई सषुवधा भएका फलफूल बगैँचामा छसँचाई व्यवस्थापन गनुयहोस।् छसँचाई सषुवधा नभएमा स्याउला, घासपात वा कालो 
प्लाषष्टकको िापो िाख्नहुोस।् 

 यो समयमा सनु्तलाजात फलफूल बालीमा औसँा कीिाको गछतषवछधले झिेको फलहरुलाई सांकलन गिी प्लाषष्टकको झोलामा 
हावा नछिने गिी बन्द गिी नष्ट गनुयहोस ्वा गषहिो खाल्डो खनेि गाड्नहुोस।् साथै वगैँचाको सिसफाई गनुयहोस।् 

 तापक्रम कम हुदैँ जाँदा यो समयमा फलफूल बाली (मेवा, आपँ, आदद) का बोिमा छमली बगको प्रकोप हनुे भएकोले बगैंचाको 
छनयछमत अवलोकन गनुयहोस।् यसको व्यवस्थापनको लाछग बगैँचाको सिसफाईमा ध्यान ददनकुो साथै बोिको मलु काण्डको 
१ फीि माछथ चािैछति लेछसलो पषट्ट [िेजजन वा ग्रीजमा अडीि (कास्िि) को तेल छमसाएि] लगाएमा वा ४०० गेजको २५  
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से.मी. चौडा बा्लो पहेँलो प्लाषष्टक बोिको फेदमा बाँध्नाले कीिाहरु उ्लेि जान स्दैनन।् साथै सवो तेल १०-१५ 
एम.एल. प्रछत छलिि पानीमा घोली बोिको फेद (छमली बग भएको स्थान) छभज्नेगरि िकँदा यसको नो्सानी कम हनु्ि। 

   
 

 सनु्तलाजातका फलफूलमा सलुसलेुको व्यवस्थापनका लाछग गाईको गहुँत वा छनमको पातको झोल १ भागमा ३ भाग पानी 
छमसाई ५-५ ददनको फिकमा ३ पिक सम्पूणय बोि छभज्नेगिी 
िनुयहोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा डाइमेथोएि ३०% ई.सी., 
१.५ एम.एल. प्रछत छलिि पानीमा छमसाई सात ददनको फिकमा 
३ पिक िकय नहुोस।् 

 कागती, सनु्तला आददमा कालो ध्वाँसे ढुसी (Sooty mold) 

देजखएमा १५ एम.एल. सवो वा एट्सो तेल प्रछत छलिि पानीमा घोली एक हप्ताको फिकमा ढुसी लागेको भाग छभज्नेगरि 
िकय नहुोस।् 

 यस समयमा केिामा गबािो कीिा लाग्न स्ने भएकोले छनयछमत अनगुमन गनुयहोस।् गवािो देजखएमा बगैँचाको सि-सफाई 
गने, घािी काषिसकेपछिका ठुिाहरुलाई नष्ट गने वा बोिको कापमा वा गवुोमा ्लोिपाइरिफस ४% जी. (डसयवान) ५ ग्राम 
िाख्नहुोस।् गवािो कीिालाई पासोको प्रयोग गिेि पछन नष्ट गनय सषकन्ि, यसको लाछग केिाको थामलाई ८-१० ईन्चको िुक्रा 
कािेि तीनविा िुक्रा-िुक्राको षवचमा स-सानो ढुङ्गा (कां षक्रि) िाखेि पासो तयाि पाने ि ठाँउ-ठाँउमा िाखेि प्र्येक ददन यसको 
अवलोकन गिी पासोमा पिेको कीिा नष्ट गनुयहोस।् 

 केिाको घिीमा काईयो बछनसकेि कोसा लाग्न िोडेको ि भने बङु्गा कािेि हिाउनहुोस।् 
 स्याउमा लाग्न ेस्यानजोस ्क्ले ि भवुादाि लाही कीिा व्यवस्थापनको लाछग काँििाँि गरिसकेपछि खछनज तेल वा सवो आयल 

१० देजख १५ एम.एल. प्रछत छलिि पानीमा छमसाई छबरुवाको सम्पूणय भाग छभज्ने गरि िकय नहुोस।् 
 स्याउमा लाही कीिाको प्रकोप कम पानय बगैचामा पिजीबी कीिा एषफछलनस माली (Aphilinus mali) को सांिक्षण/सांवधयन 

गनुयहोस।् 
 ड्रागन फलमा शाकाण ु(Bacteria) को कािणले डाँठ कुषहएको ि भने धेिै मात्रामा 

छसांचाई नगने, िोगग्रस्त धेिै कुषहएका भागहरु काँििाँि गिेि ब्या्िेरिया नाशक छबिादी 
स्टे्रपिोमाइछसन (Streptomycin) वा प्लान्िोमाइछसन (Plantomycin) छसफारिस 
मात्रामा काँििाँि गरिसकेपछि प्रयोग गनुयहोस।् 

 

तिकािी बाली 
 बीउका लाछग लगाइएको आलबुालीमा लाही कीिाको प्रकोप देजखएमा फ्लोछनकाछमड ५०% डब्ल.ुजी., ०.३ ग्राम वा डाईमेथोएि 

३०% ई.सी. १.५ एम.एल. प्रछत छलिि पानीका दिले आलकुो सम्पूणय बोि छभज्नेगिी िकय नहुोस।्   
 तिाईमा लगाइएको बीउ आललुाई िछगांग गनुयहोस।् िछगांग गदाय भाइिस लागेका, िोगी, बेजातका ि कमजोि ि मछसना 

षवरुवाहरु (दाना लाछगसकेका भए उक्त दानाहरु समेत) उखेलेि हिाउनहुोस।् 
 आलबुालीमा भाईिस िोगको छनयछमत अनगुमन गनुयहोस।् पात दोछिएका, िािेपािे देजखएका, पहेँछलएका ि स्वस्थ बोिभन्दा 

फिक देजखएका भाइिस सांक्रछमत बोिहरु उखेलेि नष्ट गनुयहोस।् 
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 आलबुालीको पिौिे डढुवा िोगको छनयछमत अनगुमन गनुयहोस।् पिौिे डढुवाको सांक्रमण भएमा आलबुालीको पात, डाँठ तथा 
मनुामा जचत्रमा देखाएजस्ता लक्षणहरू देखा पदयिन।् डढुवा िोगको शरुूको अवस्थामा मेन्कोजेब ७५% डब्ल्य.ुपी. २ ग्राम 
प्रछत छलिि पानीमा छमसाइ बोिको सम्पणुय भाग छभज्नेगिी िकय नहुोस।् प्रकोप बढी भएमा एक्रोब्याि (डाइमेथोफय  ५०% 
डब्ल्य.ुपी.) वा सेज्िन (फेनामेडोन १०% + मेन्कोजेब ५०% डब्ल्य.ुजी.) १.५ ग्राम प्रछत छलिि पानीमा छमसाइ बोिको 
सम्पणुय भाग छभज्नेगिी िकय नहुोस।् 

 भक्तपिु, काभ्र ेलगायतका मध्य पहाडी जजल्लाहरूमा भदौमा लगाइ अषहले हाभेष्ट भइिहेको आलकुो दानामा दादे िोग (scab) 
(जचत्र) देजखएको ि । दादे िोग लागेका आलकुा दानाहरूलाई बीउको रूपमा िनोि नगनुयहोस।् िोग देखा पिेमा आल ु
लगाउन ुपवुय मािोको छनमयलीकिण गिी स्वस्थ बीउमात्र प्रयोग गनुयहोस।् 
           

   
जचत्र : आलकुो दादे िोग 

 

 उच्च पहाडमा फागनु चैत्रमा लगाउनका लाछग डेजीिे, काछडयनल, खमुल उज्ज्वल, खमुल षवकास, खमुल उपहाि, खमुल सेतो 
१, कुफ्री ज्योछत, जनकदेव मध्ये उपलब्ध जातको छबउ प्रछत िोपनी एक सय के.जी.का दिले ब्यबस्था गनुयहोस।्  

 प्याजको जिा कुषहने िोग ब्यबस्थापनको लाछग वेछभषष्टन, Bevistin (Carbendizim 
५०% WP) २ ग्राम प्रछत छलिि पानीका दिले वा ५ % नेकुबो (Nekubu, Amisulbrom) 
नामक ढुसीनासक १४ ददनको फिकमा ३ देजख ४ चोिी सम्म सम्पूणय जिा छभज्ने गरि हाल्न ु
होस।् 

 भण्िाको डाठँ तथा फलको गबािो व्यवस्थापनको लागी गवािोको कािण ओईलएको मनु्िा, 
पात तथा फल षिपी किीव १ फुि गषहिो खाडलमा पनेु वा जलाउने गनुयहोस।्  

 भण्िाको डाँठ तथा फलको गबािोको अनकूुल मौसम भएकोले छनयमीत अनगुमन गिी व्यवस्थापनको लाछग पिजीबी कीिा 
ट्राइकोग्रामाको प्रयोग गनुयहोस।् गबािोको प्रकोप धेिै भएमा ्लोिनट्राछनछलप्रोल (Chlorantraniliprole 18.5% SC) 
वा जस्पनोसाड (Spinosad 45% SC) १ एम.एल. प्रछत ३ छलिि पानीमा छमसाएि साँझपख िकय नहुोस।् 

 बोिोन (सकु्ष्म खाद्यत्व) को कमीले काउली बालीमा देजखने खैिो धब्बाको उपचािको लाछग बोिे्स १ के.जी. प्रछत िोपनीको 
दिले जग्गा तयािी गदाय प्रयोग गनुयहोस।् 

जचत्र: आलकुो पात तथा मनुामा पिौिे डढुवाको लक्षण 
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 काउली समूहको तिकािी बालीहरुमा बन्दाको 
पतुली ि इट्टा बटेु्ट पतुली लाग्न स्न ेभएकोले 
छनयछमत अनगुमन गरि उजचत व्यवस्थापनका 
षवछधहरु अपनाउनहुोस।् प्रकोप बढी भएमा 
जस्पनोस्याड ४५% एस.सी. ०.३ एम.एल. प्रछत 
छलििका दिले पानीमा छमसाई कीिा लागेको 
ठाँउमा छभज्नेगरि साँझपख िकय नहुोस।् 
 

काउली समूहका बालीमा लाग्न ेगाठेँ िोग व्यवस्थापनका षवछधहरु: 
 िोग मकु्त बेनायको प्रयोग गनुयहोस।्  
 खेती प्रणालीमा सधुाि गनुयहोस।्  
 बाली लगाउन ुभन्दा ६ हप्ता अगाडी कृषि चनुको प्रयोग गनुयहोस।्  
 अग्लो ड्याङमा बाली लगाउनहुोस।् 
 घमु्ती बाली लगाउनहुोस।् 
 िोग लागेको खेत भए तेहको छसांचाईको प्रयोग नगनुयहोस।्  
 कम्पोस्ि मलको प्रयोग गनुयहोस।्  
 ७ हप्ता भैसकेको छिजप्पएको बेनाय प्रयोग गनुयहोस।् 
 खेतबािीको सफाई गनुयहोस।्  
 जांगली झािपातहरू छनमुयल गनुयहोस।् 
 िोगी बोिका जिाको उजचत ब्यबस्थापन गनुयहोस।्  
 कृषि औजािहरूको सिसफाई गनुयहोस।् 
 छबिादीहरुको प्रयोग गनुयहोस।् 

 g]ljlhg gfds ljiffbL !) lsnf] k|lt /f]kgLsf b/n] hUuf tof/ ug]{ a]nfdf a'a'{/fpFbf] df6f]df छमसाएि प्रयोग  
गनुयहोस।्   

 सोषह ljiffbL % u|fd k|lt ln6/ kfgLdf 3f]n]/ sfpnL÷aGbf /f]Kg] 8ofFu /fd|/L leHg] u/L िकेि उपचाि गनुयहोस।्   
 g]ljlhg gfds छबिादीको 3f]ndf !%–@) ldg]6 8'afP/ pkrf/ u/]kl5 बेनायहरु सानुयहोस ्. 
 ˆn'oflhgfd\ (Fluazinam) gfds ljiffbL sf] )=@Ü sf] 3f]n klg Tolts} k|efjsf/L kfOPsf] पाइएकोले उक्त 

3f]ndf !%–@) ldg]6 8'afP/ बेनाय pkrf/ u/]kl5 सानुयहोस।्   
 होचो बोि हनुे गोलभेँडामा काँििाँि गदाय भ ुईँ िुन ेपातहरु मात्र हिाउनहुोस।् अग्लो बोि हनुे जातको गोलभेँडा ६०x६० 

सेमी दिुीमा लगाएको ि भने ३ विा हाँगा तथा ४०x४० वा ४०x६० से.मी. दूिीमा गोलभेडा लगाएको ि भने दईुविा 
हाँगा मात्र िाखी बाँषक हाँगाहरु सानैमा जचमोिेि फाल्नहुोस,् जसले गदाय िोग कीिाको प्रकोप कम हनुकुा साथै गणुस्तिीय 
फलको उ्पादन छलन सषकन्ि। 

 गोलभेँडा तथा लहिे बालीमा भाइिस िोगको लक्षण देजखएमा िोगग्रस्त सबै 
बोिहरु उखेल्नहुोस ् ि यो प्रषक्रया एक हप्तापछि पनु: दोहोयायउनहुोस।् 
झािपातको उजचत व्यवस्थापन गनुयहोस।् बोि िुनअुजघ साबनु पानीको 
झोलले हात धनुकुा साथै खेतीमा प्रयोग गरिने औजािहरु िाम्रोसँग धनुहुोस।् 
िोगग्रस्त बोि िोएपछि हात नधोई अन्य छनिोगी बोिहरु निुनहुोस।् 
भाईिस िोग साने कीिाहरु जस्तै- लाही तथा सेतो जझगँाको व्यवस्थापनका लाछग 

जचत्र: काउली समूहमा लाग्न ेपतुलीको षवछभन्न अवस्था जचत्र: काउली समूहमा लाग्न ेइिबटेु्ट पतुली 

जचत्र: िोगग्रस्त काउली ि गान्िेमलुा 

 

 

जचत्र: भाईिस लागकेा गोलभेडाका 
बोिहरु  
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नीमजन्य षविादी ५ एम.एल. प्रछत छलिि पानीको दिले अथवा किन्ज आयल २ एम.एल. प्रछत छलिि पानीको दिले छमसाई 
िकय नहुोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा एछसिाछमषप्रड २०% एस.षप., ०.५ ग्राम प्रछत छलिि पानीमा घोलेि पातको पिाछडको भाग 
छभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।् 

 लहिे तिकािी बालीहरुको नसयिी पोलीपिमा िाखी प्लाजस्िकको गमुोज छभत्र िाख्न ुहोस।् 
 

अन्य 
 तापक्रम कम हुदैँ जादाँ लाही कीिाको प्रकोप बढ्दै जान ेहनुाले यसको व्यवस्थापनका लाछग एक भाग गाईको गहुँत ४ भाग 

पानीमा छमसाएि िातभरि िाखी लाही लागेको ठाँउमा छभज्नेगरि भोलीपल्ि िकय नहुोस ्वा खिानीको धूलो लाही कीिा लागेको 
ठाँउमा छबहानीपख िकय नहुोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा फ्लोछनकाछमड ५० डब्ल.ुजी., १ ग्राम ३ छलिि पानीको दिले प्रयोग 
गनुयहोस।् 

 तिकािी बाली काट्न ेि फलहरु षिप्ने अवस्थामा िोग तथा कीिाहरु लागेमा षयनीहरुबाि आछथयक क्षती थोिै हनुे भएकोले 
छबिादी प्रयोग नगनुयहोस।् यो अवस्थामा षविादी प्रयोग गिेमा छबिादीको अवशिे बालीमा िहन गई मानव स्वास्थ्य तथा 
वाताविणमा नकािा्मक असि पगु्दि। 

 मौिी घािको छनयछमत छनरिक्षण गिी आधाि चाकाहरु साथै सपुि (तल्ला) थप्ने व्यवस्था गनुयहोस।् साथै घािको सांख्या 
बढाउन ुि भन ेिानकुो उपयकु्त व्यवस्था गिी मौिी गोला षवभाजन गनुयहोस।्  

कषफ बाली 
 कफी नसयिीमा वषृि षवकासको अवस्था हेरि झोलमल ि शकु्ष्म खाद्यत्वको प्रयोग गनुयहोस।् 
 नयाँ िोषपएका कफी षवरुवालाई जचसोबाि बचाउन िापो तथा िहािीको प्रवन्ध 

छमलाउनहुोस।्  
 पोली ब्यागमा िोषपएका बेनायको पातमा डढुवा (leaf blight), खैिो थोप्ले 

िोग देजखन स्न ेहुँदा ०.५% बोर्ड़ो छमश्रण बनाई सबै पात छभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।् 

 कफी बगैंचामा सेतो गवािोको वयस्कले फुल पाने समय भएकोले मदाने पासोद्वािा 
छनयछमत अनगुमन गनुयहोस, ओईलाएका बोि तथा हाँगाहरु कािेि जलाउनहुोस,् 
काण्डमा बोडोपेष्टको लेप लगाउनहुोस।्  

 कलेजी िङ्गमा परिणत भई पाकेका अगौिे चेिीहरु षिप्न शरुु गनुयहोस।् 
 

पशपुालन 
गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा 

 ढुसी लागेको पिालमा हनुे माइकोिज्सन (ढुसी) को कािणले षवशेि गरि गाई ि भैँसीमा डेगनाला िोग देखा पनय स्न े
भएकोले पिाल खवुाउँदा िाम्रिी सकुाएि ओभानो पािेि खवुाउनहुोस।्  

 बाषहिी तापक्रम घट्ने क्रममा िहेकोले गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, बांगिु, खिायो आददमा रुघाखोकी लाग्ने, ज्विो आउन,े 
श्वासप्रश्वास सम्वजन्ध अन्य िोग लाग्ने हुँदा पशवुस्तकुो खोि-गोठ न्यानो िाख्नहुोस।् साथै साषवक भन्दा १०% थप गिी दाना 
खवुाउनहुोस।् भखयि जन्मेका ि साना बाच्िा-वाच्िी/पाठा-पाठीमा छनमोछनया ि िेने समस्याका साथै कज्सछडयोछससको समस्या 
देजखने हुँदा षवशेि ध्यान ददनहुोस।्  

 षहउँदको समयमा पशवुस्तलुाई हरियो घाँस ि पोिणत्वको कमी हनुे ि उ्पादन तथा उ्पादक्वमा पछन कमी आउन े
भएकोले उक्त समयमा उग्राउने पशहुरु जस्तै-गाई, भैँसी, भेडा बाख्राहरुलाई यरुिया छमजश्रत पिाल (४% यरुिया) वा यरुिया 

जचत्र: कफीको बनेायमा देजखएको पातको डढुवा 
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मोलाछसस ब्लक खवुाउँदा पशकुो उ्पादनमा बदृि गनय सषकन्ि। ति साना बाच्िा-बाच्िी ि पाडा-पाडीलाई यरुिया उपचाि 
गरिएको पिाल खवुाउन ुहुँदैन। पिालमा यरुिया उपचाि छबछधबािे अनसूुची-५ मा षवस्ततृमा ददईएको ि। 

 पशलुाई यरुिया मोलाछसस छमछनिल ब्लक ३०० ग्राम प्रछत ददनका दिले चाट्न ददनहुोस ्साथै प्रशस्त मात्रामा पानी षपउन 
ददनहुोस।्  

 बाख्राको मोओलाको लागी ५% पोभीडन आयोछडन वा १% कपि सल्फेि वा २% बोरिक एछसडको 
झोल वा १% पोिासको घोलले मखु विपिको घाउ सफा गनुयहोस।् मोओलाको भाइिस  
घाउ, चोिपिक लागेको वा कािेको ठाँउबाि माछनसमा सनय गई ्यस्तै प्रकािको घाउ खषििा आउन 
स्ने हनुाले ्यस्तो िोगी बाख्रालाई घाउ चोिपिक नलागेको मान्िे वा पन्जा लगाएि स्याहाि ससुाि 
गनुयहोस।् 

 धान कािेपछिको ओछसलो खेतमा, शांखे कीिाको प्रकोप भएको ठाँउमा ि पानी जमेको वा छसमसाि के्षत्रमा पशवुस्तहुरु 
चिाउँदा नाम्ले/मािे िोग लाग्न स्ने भएकोले यी ठाँउहरुमा पशवुस्त ुचिाउन नलैजानहुोस।् पशहुरुमा नाम्लेको पिजजवी 
देजखएमा छनम्न अनसुािको उपचाि गनुयहोस।्  

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

 ट्राइ्यालबेन्डाजोल (Tricalbendazole) १२ एम.जी. प्रछत षकलो शािीरिक तौल अनसुाि खान ददँदा छनकै प्रभावकािी हनु्ि। 
९०० एम.जी. को एक बोलस प्रछत ७५ के.जी. शािीरिक तौल अनसुाि खान ददनहुोस।् २५० एम.जी. को १ ट्याब्लेि १५ 
के.जी. शािीरिक तौल भएका भेडा,बाख्रालाई खान ददनहुोस।् दहुनुा, ब्याउने सबै प्रकािका पशहुरुमा ददन सषकन्ि।  

 छलभि िोछनक झोल वा पाउडि ठूलो पशलुाई ४०-६० ग्राम, सानो पशलुाई १५-२० ग्राम दैछनक खान ददनहुोस।् 
 

कुखिुा, हासँ, बांगिु 
 यस समयमा जाडो िल्नका छनजम्त घमुन्ते चिाहरु नेपाल आउने भएकोले आफ्ना व्यवसाषयक कुखिुा खोि विपि यस्ता 

चिाहरुलाई बस्न नददनहुोस।् यी चिाहरुले एछभएन इन्फ्लएुन्जा जस्ता िोगहरु सानय स्न ेभएकोले चिाहरुको सम्पकय  वा 
षवष्टाबाि आफ्ना कुखिुाहरुलाई जोगाउनको लाछग फामयमा जैषवक सिुक्षाका उपायहरु अपनाउन ुहोस।्    

 आगामी साता न्यूनतम तापक्रम घिेसँगै िातीको समयमा जचसो बढ्दै जान ेहुँदा, कुखिुाको खोिको एक तफय को पाल बन्द 
गने व्यवस्था छमलाउन शरुु गनुयहोस।् पिुानै पाल प्रयोग गने योजना भए ्यसलाई िाम्रोसँग पानीले पखाली, षकिनाशक, 
जजवाणनुाशक ि छबिाणनुाशक िसायनहरु स्प्र ेगिी घाममा सकुाएि मात्र प्रयोग गनुयहोस।् जचसो बढेसँगै कुखिुाका चल्लाहरु 
िछुडङ गनय कदठन हनुे हुँदा स-साना घिेल ुकुखिुा फामयहरुमा यथाजशघ्र नयाँ चल्ला हाल्नहुोस।् छनकि भषवष्यमा नै नयाँ चल्ला 
हाल्ने योजना िैन भने फागनु मषहना भन्दा अजघ चल्ला िछुडङ गने योजना नबनाउनहुोस।् ति िछुडङ कदठनाई नभएका ठूला 
व्यवसाषयक फामयहरुमा भने जनुसकैु समयमा पछन नयाँ चल्ला हाल्न सषकन्ि। 

 कुखिुा खोिमा सोत्तिलाई जचसो ि षहलो हनु नददनहुोस।् जचसो वा षहलो भएमा छलिि कजन्डशनिहरु (Litter 
Conditioners) जस्तै- छलििन (Litteron) वा एमोब्लाष्ट (Ammoblast) १ के.जी. प्रछत १०० वगयषफिका 
दिले खोिमा िरि िाम्रोसँग िेषकङ गनुयहोस।् 

 ददन िोिो हनु ेि िात लामो हनु ेभएकाले अण्डा उ्पादनका लाछग पाछलएका लेयसय कुखिुाहरुलाई कम्तीमा पछन १६-१८ 
घण्िा सम्म प्रकाश हनु ेगरि बजत्तको व्यवस्था गनुयहोस।् 

जचत्र: बाख्राको मोओला 
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 जचसो बढेसँगै कुखिुाका खोिहरुमा जैषवक सिुक्षाका उपायहरु कडाईका साथ लागू गनय 
षकसानहरुले हेलचेक्रयाई गने हुँदा, गम्बिो, िानीखेत जस्ता षविाणजुन्य िोगहरुको प्रकोप देजखन 
स्ि। तसथय जैषवक सिुक्षामा कुनै पछन कछम हनु नददनहुोस।् िोगहरु लाग्न नददन पश ु
जचषक्सकको सल्लाहमा छनयछमत खोपहरुको प्रयोग गनुयहोस।् सम्भव भएसम्म तीन हप्ता सम्मका 
सबै खोपहरु पानीबाि नभई नाक वा आखँाबाि ददनहुोस।् 

 जाडोयाममा जचसोको कािण बांगिुका पाठा-पाठीको मृ् यदुि बषढ हनुे भएकोले बांगिुको खोिमा 
९०-१०० छडग्री फिेनहाइि तापक्रम हनु ेव्यवस्था गनुयहोस।् भखयिै जन्मेका (२-३ ददनसम्मका) पाठापाठीहरुलाई ३×२×२ 
षफिको काठको बाकस बनाई ्यसछभत्र पिाल वा घाँस िाखेि माछथपषट्ट २०० वािको बत्ती झणु्ड्याएि बाली वांगिुका 
पाठापाठीलाई जचसोबाि बचाउनहुोस।् काठको बाकसलाई थोिै हावा पस्ने गरि माछथबाि ढा्नहुोस।् 

म्स्यपालन 
 पांगास जातको मािाले जचसो मौसम सहन नस्ने हुँदा छबक्रीयोग्य साईजको मािालाई अलग्गै िुट्टाई अन्य मािालाई करिब २-

२.५ छमिि गषहिो पोखिीमा स्िषकां ग गनयका लाछग आवश्यक तयािी गनुयहोस।् 
 जचसो बढेसांगै ट्राउिको दानामा ओछसलोपना बढी भै ढुसीको सांक्रमण हनु्ि। यस्तो दाना खवुाउँदा ट्राउि मािामा कलेजो सजुन्नने 

िोग हनु स्दि। ढुसीको सांक्रमण हनु नददन दानालाई ओभानो तथा चािैछति हावा खेल्ने कोठामा भण्डािण गनुयहोस।् कलेजो 
सजुन्नने िोगको असिलाई न्यूछनकिण गनय छभिाछमन - ई (α-Ocopherol) २० -३० एम.जी. प्रछत के.जी. मािाको वजनको 
अनपुातमा १५ ददनको अन्तिालमा दानामा छमसाई ददनहुोस।् 

 इ.य.ुएस. (Epizootic Ulcerative Syndrome) सांक्रछमत मािाको शिीिमा स-साना िाता धब्बाहरु देजखन्ि ि अ्याछधक 
सांक्रमण भएको मािाको शिीिमा गषहिो घाउ हनु्ि। यस्तो लक्षण देजखएमा सांक्रछमत पोखिीमा छसफालेज्सन (Cephalexin) 
८० एम.जी. प्रछत के.जी. मािालाई १५ ददनसम्म दानामा छमसाई खवुाउनहुोस ्साथै कोसोछलन षि.एच. (Kohrsolin TH) ले 
दईु साताको अन्तिालमा ९०० एम.एल. प्रछत हे्िि जलाशयका दिले कजम्तमा एक छमिि पानी गषहिाई कायम गरि पोखिीको 
उपचाि गनुयहोस।्  

 मािामा लाग्ने आग्युयलस (मािाको जमु्रा) को उपचािको लाछग आईभिमे्िीन १ एम.एल. प्रछत २० के.जी. मािाको दिले दानामा 
िाखेि लागताि ५ ददनसम्म खवुाउनकुा साथै मािाको घन्व (stocking density) कम गने, पोखिी छभत्र ठाउँ-ठाँउमा बाँस 
गाड्ने ि उक्त बाँसलाई ३ ददनको अन्तिमा जझकेि सकुाउने ि पोखिीको छभत्री छडलमा उम्रकेा झािपात सफा िाख्नहुोस।् 

घासेँबाली 
 तिाई तथा मध्य पहाडमा जै घाँस लगाउने समय भएकोले केन्ि, ्यानाछडन, मदापनुी, कािछभलो, स्वान, करिश्मा, नेत्र, 

कामधेन,ु वनु्डेल, अमिुी, अमतृधािा आदद जातका जै घाँस १०० के.जी. प्रछत हे्ििका दिले ि उच्च पहाडमा ओमोही, केन्ि, 
गणेश ि पावयती जातको जै घाँस १००-१२० के.जी. प्रछत हे्ििका दिले िनुयहोस।् 

 छसँचाई सषुवधा भएको मध्य पहाडी क्षेत्रमा िाई घाँसको बीउ ७५० ग्राम देजख १ के.जी. प्रछत िोपनी वा १५-२० के.जी. प्रछत 
हे्ििका दिले जमीनलाई ३-४ पिक खनजोत गिी िनुयहोस।् जग्गाको अजन्तम तयािीको बेलामा कम्पोष्ट मल ५०० के.जी., 
डी.ए.पी. ६.५ के.जी., यरुिया ८.३ के.जी., ि म्यिेुि अफ पोिास ३.४ के.जी. प्रछत िोपनीका दिले मािोमा छमलाउनहुोस।् 

 तिाई तथा मध्य पहाडमा बछसयम घाँस लगाउने समय भएकोले मसाकावी, बिदान षव.एल.२२, य.ुषप.षव.१०३, ि गोल्ड ग्रीन 
जातका बछसयम घासँ २०-२५ के.जी. प्रछत हे्ििको दिले िाइजोबीयमले उपचाि गिी िनुयहोस।्  

 तिाई तथा मध्य पहाडमा भेच घाँसका जातहरु- नोमाही, िछसना ि मोिावा ३५-४० के.जी. प्रछत हे्ििको दिले िनुयहोस।् 
 

 

 

 

जचत्र: िकीहरुमा ईन्फे्सस ्कोिाईजाको प्रकोप 

जचत्र: जैषवक सिुक्षा नअपनाईएको कुखिुाको खोि 
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कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन तयािी गने षवशिेज्ञ समूह 
क्र.सां नाम थि काययक्षते्र कायायलय इ-मेल सम्पकय  फोन 
१ डा. 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 छबभतूी पोखिेल कृषि-मौसम जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग, बबिमहल, काठमाडौ bibhel@gmail.com ९८४३९३१२८४ 
४ िाजेन्र कुमाि भट्टिाई बाली छबज्ञान िाषिय बाली षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि rkbhattarai@gmail.com ९८४३४७२२७० 
५ चेतना मानन्धि बाली िोग िाषिय बाली िोग छबज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि chetana.manandhar@gmail.com ९८४१६२४१८१ 
६ डा. प्रदीप शाह  बाली छबज्ञान िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि pradeep75shah@gmail.com ९८४५०५१८९७ 
७ सदुीप कुमाि उपाध्याय  कीि छबज्ञान िाषिय कीि षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि sudeeppdl@gmail.com ९८४२४३७१५३ 
८  डा. नािायण पौडेल पश ुस्वास्थ्य िाषिय पश ुस्वास्थ्य अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि narayan.paudyal@narc.gov.np ९८६३३३५०४६ 
९  डा. नछबन िावल मािो षवज्ञान िाषिय मािो षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि nabin_rawal@yahoo.com ९८५७०६५०२१ 
१०  प्रमे छतमलछसना म्स्य षवज्ञान िाषिय म्स्य अनसुन्धान केन्र, गोदाविी p.timalsina01@gmail.com ९८६९५७९१६७ 
११  ऋषििाम अछधकािी कृषि सञ्चाि िाषिय कृषि प्रषवछध सूचना केन्र, खमुलिाि adhikari_rishi@yahoo.com ९८४१९७९२८९ 
१२  डा. रुपा वास्तोला पश ुआहािा िाषिय पश ुआहािा अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि bastola_rupa@yahoo.com ९८४१३१९८३९ 
१३  डा. षविेन्र बहादिु िाना आलबुाली िाषिय आलबुाली अनसुन्धान काययक्रम, खमुलिाि biru.deep25@gmail.com ९८५१२५५३१५ 
१४  मजुक्त नाथ झा कृषि इजन्जछनयरिङ्ग िाषिय कृषि ईजन्जछनयरिङ्ग अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि muktinath2043@gmail.com ९८६३३८२२५४ 
१५  िामेश्वि रिमाल कृषि-मौसम िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि rameshwarrimal@gmail.com ९८५१०४४१३० 
१६  सजजना शा्य  मौसम पूवायनमुान मौसम पूवायनमुान महाशाखा, गौचि, छत्र. अ. छब. mfddhm@gmail.com ०१-४११३१९१ 
१७  जशवा अयायल वागवानी िाषिय फलफूल षवकास केन्र, षकतीपिु sivaaryal@gmail.com ९८४१३८०५१० 
 

अनसूुची -१: नपेालको मौसम पूवायनमुानमा प्रयोग हनु ेशब्दावछल 
 

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 

 अछधकाांश 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 प्रकृछत 
(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 (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 (अछधकाांश स्थानमा) 

mailto:chapagaintika@gmail.com
mailto:biru.deep25@gmail.com
mailto:mfddhm@gmail.com
mailto:sivaaryal@gmail.com
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सांभाषवत विायको मात्रा (%) = आांकलन X क्षेत्र, जहाँ आांकलन भन्नाले कुनै स्थानमा विाय हनु स्ने सांभावना (%) जनाउँदि भने क्षेत्र भन्नाले 
तोषकएको स्थानको विाय हनु स्ने सांभाषवत भ-ूभाग (%) जनाउँदि। उदाहिणका लागी कुनै स्थानको ८०% क्षेत्रमा ५०% विायको आांकलन गिेको 
अवस्थामा सो स्थानको सांभाषवत विायको मात्रा (%) = ०.५ X०.८ = ४०% हनु आउँि। 

 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 (अछत भािी विाय) 200 mm or more 

 समयछसमा  
(Time Period) 

Today (आज) 6 AM to 6 PM 

 Morning (छबहान) 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 महाशाखा, जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग 

 

अनसूुची-२: मकै बालीको लाछग आवश्यक यरुियाको मात्रा ि समय (यरुिया: षकलोग्राम प्रछत कट्ठा) 
 

 खलुा सेजचत बणयशांकि 
अवस्था  जग्गाको 

अजन्तम 
तयािीको 
बेला 

२५-३० 
ददनपछि 
(घुडँाघुडँा 
आउने 
समयमा) 

५५-६० 
ददनपछि 
(धानचौि 
आउने 
बेलामा) 

जग्गाको 
अजन्तम 
तयािीको 
बेला 

२५-३० 
ददनपछि 
(घुडँाघुडँा 
आउने 
समयमा) 

५५-६० 
ददनपछि 
(धानचौि 
आउने 
बेलामा) 

पूवी तिाई  
(झापा, मोिङ ि सनुसिी) 

१.७ २.५ २.५ ३.४ ४.० ४.० 

मध्य तिाई  
(पसाय देजख सप्तिी सम्म)  

१.४ २.८ २.८ २.६ ३.३ ३.३ 

पजिम तिाई  
(रुपन्देही, कषपलवस्त ु ि 
पिासी) 

१.४ २.८ २.८ ३.४ ४.० ४.० 

सदूुिपजिम तिाई  
(बाँके देजख कन्चनपिु सम्म)  

१.४ २.८ २.८    

छभत्री तिाई  
(दाङ, सखेुत, जचतवन, 
मकवानपिु, नवलपिु) 

१.७ २.५ २.५ ३.४ ४.० ४.० 

पहाडी भागमा  
(प्रछत िोपनी) 

२.९ ३.८ ३.८ ४.० ४.९ ४.९ 

 

िासायछनक मलको प्रयोग गदाय फस्फोिस, पोिास, जजांक सल्फेि ि बोिे्सको पिैु मात्रा तथा नाइट्रोजनको एक छतहाई मात्रा जछमनको अजन्तम 
तयािीको समयमा, एक छतहाई बाली लगाएको २५-३० ददनपछि (घुडँा-घुडँा आउन ेसमयमा) ि बाँकी एक छतहाई ५५-६० ददनपछि (धानचौि आउन े
बेलामा) प्रयोग गनुयहोस।्   
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अनसूुची-३: गहुँबालीको बालीको लाछग आवश्यक यरुियाको मात्रा 
 

 यरुिया (षकलोग्राम प्रछत कट्ठा) 
अवस्था बाली लगाउने 

समयमा  
२५-३० ददन 

पछि (गाांज आउने 
समयमा) 

५०-५५ ददन पछि 
(बाली पोिाउने बेला 

भन्दा अगाडी) 
पूबी तिाई (झापा,मोिङ ि सनुसिी) २.७    ३.०   ३.०   
मध्य तिाई (पसाय देजख सप्तिी सम्म) २.४  २.८   २.८  
पजिम तिाई (रुपन्देही, कषपलवस्त ुि 

नवलपिासी) 
२.७    ३.०   ३.०   

सदूुिपजिम तिाई (बाँके देजख कन्चनपिु सम्म)  २.२   २.७   २.७   
छभछत्र तिाई (दाङ, सखेुत, जचतवन, मकवानपिु, 

नवलपिु)  
२.१   २.६  २.६  

पहाडी भागमा (प्रछत िोपनी) २.४   ३.२  ३.२  
 िासायछनक मलको प्रयोग गदाय छसफारिस गरिएको डी .ए.पी ,. म्यिेुि अफ पोिास ि बोिे्सको पिैु मात्रा जछमनको अजन्तम तयािीको समयमा प्रयोग गनुय पदयि।  

 

अनसूुची-४: जजिो षिलेज प्रषवछधबाि गहुँ खेती 
खेतको धान कािेि उठाई सकेपछि खनजोत नगरि जजिो षिल छसड छड्रल मेछसनको सहायताले गहुँ िने प्रषवछधलाई शनु्य 
जोताई प्रषवछध (Zero Tillage Technology) भछनन्ि। 
जजिो षिल छसड छड्रल मेछसनबाि गहुँ िदाय खेतमा प्रशस्त जचस्यान 
हनुपुदयि, यदद जचस्यान िैन वा कम ि भने हल्का छसचँाई गरि 
खेतमा उपयकु्त जचस्यान ल्याउन सषकन्ि। टे्र्िि चलाउदा 
नजचजप्लने भए वा टे्र्ििको चक्का नधछसने भएमा बढी जचस्यान 
भएको खेतमा पछन गहुँ लगाउन सषकन्ि। जमीन सम्म पिेको 
हनुपुदयि। खेतमा बढी झािपात भएमा बीउ िनुयभन्दा कजम्तमा 
३ हप्ता अगावै ग्लाईफोसेि 41% SL षविादी ५ एम.एल. प्रछत 
छलिि पानीका दिले २० छलिि घोल प्रछत कट्ठाको दिले 
िनुयहोस।्   

 

सामान्यतया काछतयक १५ गते देजख मांछसि १५ गतेसम्म गहुँ 
िदाय िाम्रो उ्पादन छलन सषकन्ि। सामान्यतया तिाई क्षेत्रका 
लाछग छसफारिस गरिएका गहुँका कुनै पछन जात लगाउन 
सषकन्ि, ति गौतम, भकुृिी, एन. एल. 971, आदद्य, छतलोत्तमा, षवजय जातले िाम्रो उ्पादन ददएको पाईन्ि। िाम्रो 
उमािशजक्त भएको बीउ ४ के.जी. प्रछत कट्ठाका दिले ििे पगु्ि। मािोमा जचस्यान बढी भएमा करिब १ इन्च गषहिाईमा 
िनुयपदयि। कम जचस्यान भएमा २-३ इन्च सम्म गषहिाईमा िनय सषकन्ि। सामान्यतया ३.६ के.जी. डी.ए.पी., २.२ के.जी. 
यरुिया ि २.८ के.जी. म्यिेुि अफ पोिास प्रछत कठ्ठाका दिले मािोमा छमलाउनहुोस।् 
 

शनु्य जोताई प्रषवछध (Zero Tillage Technology) बाि हनु ेफाईदा: 
 प्राकृछतक श्रोत सांसाधन तथा स्रोतहरुको सांिक्षण हनु्ि। 
 बढी जचसो भएका कािणले षहउँदमा बाँझो िहने खेतमा गहुँ लगाउन सषकन्ि। 
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 पिम्पिागत तरिका भन्दा १५-२५% बढी उ्पादन हनु्ि। 
 बीउ ि मल लहिैमा खसाल्न सषकन ेि छसचँाईको लाछग कम पानी लाग्ि। 
 जचसो जग्गामा जोतेि गहुँ लगाउदा षढलो हनुे ि खचय बढी लाग्ने हनु्ि ति जजिो षिलेज प्रषवछध बाि यस्ता जग्गामा 

गहुँ लगाउँदा समयमै ि कम खचयमा गहुँ लगाउन सषकन्ि। 
 ३-४ छलिि छडजलमा प्रछत घण्िा १०-१२ कट्ठामा गहुँ िनय सषकन्ि। 
 धानको ठुिोले असि नपाने तथा बीउ ि मल एकनासको गषहिाईमा खसाल्न सषकन ेभएकोले जछमयनसेन िाम्रो हनु्ि। 
 यो प्रषवछध बाि गहुँ लगाउदा मलजलको समजुचत उपयोग भई उ्पादन क्षमता बढ्न जान्ि। 
 खनजोत गने पैसाको बचत हनुे हनुाले खदु नाफा बढी हनु्ि। 
 मािोको गणु नछबछग्रने ि लगाएको बालीमा झािपातको समस्या कम हनु्ि।  

 

अनसुचुी-५: यरुिया उपचाि षवधी 
सखु्खा पिाल, छ्वाली वा नललाई १.५-२ इन्चको लामो िुक्रामा काट्ने ि ्यसमा ४% (१०० छलिि पानीमा ४ 
के.जी. यरुिया) को दिले यरुियाको झोल बनाई (१०० के.जी. पिालको लाछग ५०-६० छलिि घोलको दिले) 
छमलाएि िने। ्यसपछि हातमा प्लाषष्टकको पन्जा लगाई पिाल ि यरुियाको झोल िाम्रिी छमसाउन।े छमसाइएको 
पिाललाई प्लाषष्टकको थैलामा िाम्रिी हावा नछिने गरि खाँद्न्।े प्लाषष्टकको थैला नभएमा जछमनमा खाडल खनी 
अथवा जछमन माथी पानीमा फोहोि नछमछसन ेगिी प्लाषष्टक ओछ्याएि िाम्रिी खाँदेि प्लाषष्टकले िोपी ४ इन्च बा्लो 
मािोले हावा नछिने गिी िोप्ने। खास गिेि २१ ददनसम्म ्यसलाई िाख्न ेि २१ ददन पछि थैलाबाि खवुाउने जछत 
मात्रा छनकाली हावामा आधा घण्िा जछत षफजाई पश ुवस्तलुाई खवुाउन।े वाख्रालाई ३००-४०० ग्राम प्रछतददन ि 
गाई भैसीलाई ५-६ के.जी. प्रछतददनका दिले खवुाउन ुउपयकु्त हनु्ि। 

 

 

  


