व िष ३ अं क १ ५

कृ षि - मौ स म स ल्ला ह से वा बु ले षि न
जारी मममि: ०६ साउन २०७४
अवधी: ०६ साउन २०७४–१२ साउन २०७४
ु ासभा, धनकुिा, सुनसरी, सप्तरी, मसराहा, दोलखा, महोत्तरी,
जजल्लाहरु: झापा, मोरङ्ग, सं खव
काभ्रेपलाञ्चोक, बारा, धाददङ, जििवन, कास्की, पाल्पा, रुपन्दे ही, रुकुम, दाङ्ग, बााँके, सुखेि, जुम्ला,
ुष ा
कैलाली, डोिी, दािल
जारी गने:

कृषि षवकास मन्रालय- जलवायु प्रकोप समुत्थान मनमाषण आयोजना (कृषि व्यवस्थापन सूिना प्रणाली)
नेपाल कृषि अनुसन्धान पररिद्-कृषि वािावरण अनुसन्धान महाशाखा

ु ान महाशाखा/ कृषि-मौसम शाखा
जल िथा मौसम षवज्ञान षवभाग - मौसम पूवाषनम

मौसमी सारांश:


सामान्यिया सािा भररनै आंजशक वा पूण ष रुपले बदमल भई धेरै स्थानहरुमा हल्का दे जख मध्यम खाले विाष हुने दे जखन्छ।

बालीनाली सारांश:


सामान्यिया सािा भररनै आंजशक वा पूण ष रुपले बदमल भई धेरै स्थानहरुमा हल्का दे जख मध्यम खाले विाष हुने सं भावना भएकोले
फलफूल िथा िरकारी बालीमा पानी जमेमा जरा कुषहने रोग लाग्ने हुनाले पानी मनकासको व्यवस्था गनुह
ष ोस्।




पानी पने समयमा षविादी छनै पने भएमा षविादीमा जस्िकर ममसाएर मार छकषनुहोस्।

ु ा पक्रेर नस्ि
अममलो जािको फलफुल बालीमा हररयो पिेरोको प्रकोप कम गनष यसका माउ र बच्िाहरुलाई मबहान वा बेलक
गने वा खरानी वा काठको धुलो छकषनुपदषछ। यदद रासायमनक मबिादीको प्रयोग जरुरी दे जखएमा रोगर ३० ई.सी. २ एम.एल.
प्रमि मलिर पानीमा ममसाई सााँझको समयमा बोि मभज्ने गरर छनुप
ष दषछ।



आगामी हप्ता उच्ि पहाडी भेगमा सामान्यिया सािा भररनै आंजशक वा पूण ष रुपले बदमल भई धेरै स्थानहरुमा हल्का दे जख
मध्यम खाले विाष हुने सं भावना भएकोले मध्य िथा उच्ि पहाडमा आलुका दाना कुषहन नददन मनकासको व्यवस्था गनुह
ष ोला।

पशुपालन सारांश:


साउन मषहनामा षविेश गरी गाई-गोरुमा साउने ज्वरो अथवा िीन ददने ज्वरो दे खा परे मा फेनाइलब्युिाजोल समुहका औिमधहरु
ठु ला पशुलाई १०-१५ एम.एल. मासुमा केवल एक वा दुई सुई प्रयाप्त हुन्छ।मेलोक्सेकेन इन्जेक्सन १०-१५ एम.एल. गषहरो
मासुमा केवल एक वा दुई सुई प्रयाप्त हुने गछष। रोगको मसषकस्ि अवस्थामा अन्लाजेमसक १०-१५ एम.एल. िथा
अजक्सिे ट्रासाईजक्लन ५ एम.जी. प्रमिषकलो अनुसार ३-५ ददनसम्म मासुमा सुई लगाई उपिार गनष सषकन्छ।



पशुहरुमा षवमभन्न कारणले (जस्िै - रोग, प्राकृमिक प्रकोप, आगजनी िथा अकाल) मृत्यु हुन सक्ने भएकोले समयमै आफ्नो
पशुको षवमा गराउनुपदषछ।



विाषिको समयमा गाई-भैँ सीहरुमा दे खा पने भ्यागुिे रोगको उपिारको लामग सल्फोनामाईड, िे ट्रासाइजक्लन, पेमनमसमलन,
जेन्िामाइमसन, मसप्रोफ्लोक्सामसन समूहका औिमधहरु प्रभावकारी हुने गदषछ।



विाषिको समयमा गाई लगायि भैँसी र भेडाबाख्राहरुमा दे खा पने िरिरे रोगको उपिारको लामग पेमनमसमलन १०,००० युमनि
प्रमि के.जी. शारीररक िौल अनुसार मासुमा ५-६ ददनसम्म लगािार ददाँ दा मनको पानष सषकन्छ।
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मौ स मी ि थयां क ह रु
२३ असार २०७४ दे जख २९ असार २०७४ सम्मको मौसमी िथयाङ्क
मौसमी षववरण
जजल्ला

कुल

िापक्रम (0सेजल्सयस) को दायरा

सापेजिक आर्द्षिा (%) को

हावाको गमि

हावाको प्रिमलि

दायरा

(मम/से) को

ददशा

विाष

कैषफयि

(मम.मी.)

अमधकिम

न्यूनिम

अमधकिम

झापा

२२०.९

२९.०-३४.५

२२.०-२४.०

७९-९८

७३-९४

-

-

-

मोरङ्ग

९६.४

२९.२-३४.७

२४.२-२६.५

९८-८३

६९-७२

२.०-७.५

पूव ष

-

धनकुिा

२२.७

२३.६-२८.८

१९.७-२१.६

८६-९७

६९-८२

०.०-२.५

पूव ष

-

ु ासभा
सं खव

२०.४

२४.२-३०.५

२१.०-२२.६

८८-९९

८४-९७

-

-

-

सुनसरी

४२.५

२९.८-३४.७

२४.५-२७.०

७९-९४

७३-८६

-

-

-

सप्तरी

९१.४

२९.०-३२.७

२५.५-२७.०

८५-९७

८०-९२

-

-

-

मसराहा

११.९

२९.५-३४.०

२६.०-२७.०

८०-९४

७४-८८

-

-

-

दोलखा

७५.२

२०.४-२७.०

१७.०-१९.०

९७-९९

९२-९७

-

-

-

महोत्तरी

११३.५

२६.५-३३.५

२४.५-२७.५

८१-९६

७१-९६

-

-

-

काभ्रेपलाञ्चोक

३१.६

२७.४-३३.७

२१.७-२३.५

८८-९८

८०-९०

-

-

-

बारा

४८.६

२६.८-३४.५

२४.६-२७.०

८४-९२

७२-९१

०.०-३.५

पूव ष

-

धाददङ

४६.२

२६.५-३३.१

२१.५-२३.६

९१-९८

५५-९४

-

-

-

जििवन

५८.९

२८.४-३५.१

२३.०-२६.२

८१-१००

७८-८६

-

-

-

कास्की

३२९.७

२७.२-३३.६

२०.६-२४.१

९१-९८

५८-७६

०.०-१.८

पजिम

-

मुस्िाङ

२७.६

१८.५-२३.५

९.०-१२.५

८३-९१

७६-८३

-

-

--

पाल्पा

२६०.८

२५.०-२९.२

१६.०-१८.६

८९-९८

७७-९४

-

-

-

रुपन्दे ही

१३४.५

२९.८-३५.५

२४.४-२७.५

७८-१००

६६-७९

पूव ष

-

रुकुम

१७६.५

२५.४-३४.०

२०.०-२३.५

८६-९७

६१-९२

-

-

-

दाङ्ग

७८.४

२७.०-३२.५

२२.८-२४.०

७५-९७

६५-८९

-

-

-

बााँके

७४.७

२८.०-३६.०

२४.८-२६.०

९५-९९

६२-९४

०.०-३.०

उत्तर

-

सुखेि

१३९.३

२६.१-३२.१

२२.३-२३.८

९१-९५

६८-८९

०.०-५.५

पजिम

-

जुम्ला

५६.२

२१.४-२६.८

१५.६-१८.०

६३-९४

४७-७२

०.०-२.५

उत्तर

-

१२०.७

२७.६-३५.८

२५.०-२६.६

७८-९७

६४-९४

०.०-२.०

उत्तर

-

९२.९

२८.२-३६.३

२२.६-२६.२

९०-९७

५६-८८

०.०-३.५

उत्तर

-

१६३.०

२३.५-३२.५

२१.०-२२.७

८६-९८

७९-९५

-

-

-

कैलाली
डोिी
ुष ा
दािल

न्यूनिम

दायरा

४.५-०.५९

कृषि-मौसम सल्लाह सेवा बुलेषिन, विष ०३, अं क १५, ०६ साउन २०७४, अवधी : ०६ साउन २०७४ – १२ साउन २०७४
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३० असार २०७४ दे जख ०५ साउन २०७४ सम्मको मौसमी िथयाङ्क
मौसमी षववरण

जजल्ला

कुल

िापक्रम (0सेजल्सयस) को दायरा

सापेजिक आर्द्षिा (%) को

हावाको गमि

हावाको प्रिमलि

दायरा

(मम/से) को

ददशा

विाष

कैषफयि

(मम.मी.)

अमधकिम

न्यूनिम

अमधकिम

झापा

२६.७

३२.०-३७.८

२३.५-२६.५

६७-८६

६७-७९

-

-

-

मोरङ्ग

०.०

३४.५-३८.५

२५.८-२८.१

७३-९०

४५-६६

०.०-६.०

पूव ष

--

धनकुिा

०.६

२८.४-३१.४

२१.०-२१.७

८०-९२

७०-७७

०.५-१.०

उत्तर

--

ु ासभा
सं खव

८९.०

३०.५-३२.०

२०.८-२२.३

८५-९३

७८-८८

-

-

--

सुनसरी

३८.३

३२.०-३६.५

२६.०-३२.०

६५-९०

५१-८३

-

-

--

सप्तरी

१.८

३३.०-३७.०

२७.०-२८.५

८०-९९

६५-७७

-

-

--

मसराहा

३.२

३३.५-३६.५

२६.०-२८.०

७९-८८

६५-७२

-

-

--

दोलखा

२१७.३

२५.०-२८.०

१७.०-१८.०

९४-९९

९३-९५

-

-

--

महोत्तरी

०.०

३४.०-३७.०

२५.०-२७.५

६६-७६

५०-६९

-

-

--

काभ्रेपलाञ्चोक

५८.९

३३.५-३५.०

२२.१-२३.३

९०-९९

७८-८५

-

-

--

बारा

१६.०

३४.०-३६.८

२३.५-२७.८

७८-९४

६९-८१

०.०-३.५

पूव ष

--

धाददङ

९२.३

३२.०-३३.०

२१.०-२५.३

९०-९७

७९-९१

-

-

-

जििवन

६६.०

३४.३-३७.४

२४.०-२७.३

७३-९७

६६-७९

-

-

-

कास्की

७९.१

३१.३-३३.९

२०.५-२३.५

९०-१००

५५-६६

०.०-२.०

दजिण

-

मुस्िाङ

१०.१

२१.०-२३.०

९.५-१२.५

८४-९५

७३-८७

-

-

-

पाल्पा

३२.७

२९.०-३२.०

१७.०-१९.०

८५-९२

७२-८४

-

-

-

रुपन्दे ही

३०.६

३४.८-३८.०

२४.४-२८.६

८०-९८

५५-६५

०.०-७.५

पूव ष

-

रुकुम

६६.५

२९.५-३४.०

२१.५-२४.०

८१-९२

६८-९०

-

-

-

दाङ्ग

१४.२

३१.२-३४.५

२२.८-२४.५

७७-९४

६५-७६

०.०-१.५

दजिण

-

बााँके

६.४

३३.५-३७.७

२५.०-२७.१

९०-९७

५६-७१

०.०-५.०

पूव ष

-

सुखेि

९१.४

३०.८-३४.८

२२.५-२४.१

८७-९१

६२-७४

०.०-१.५

दजिण

-

जुम्ला

३७.७

२३.२-२८.२

१५.९-१७.०

८०-९२

४९-६४

०.०-१.०

उत्तर

-

१०१.२

३३.४-३७.५

२४.२-२८.२

७५-९४

५४-६५

०.०-४.०

उत्तर

-

७९.४

३३.३-३६.८

२३.४-२४.८

७७-९२

५६-६७

०.०-१.५

उत्तर

-

१९१.३

२९.२-३३.७

२१.७-२३.५

९२-९६

६१-८०

-

-

-

कैलाली
डोिी
ुष ा
दािल

न्यूनिम

दायरा
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मौ स मी षव श्ले ि ण
षववरण

जजल्ला

गि हप्ताको समग्र मौसमी षवश्लेिण

आउाँ दो हप्ताको मौसमी अवस्था

झापा, मोरङ्ग,

झापा जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम 3७.८० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम

सामान्यिया सािाको मध्य िथा अन्त्यमिर आंजशक वा पूणष रुपले बदमलभई

सुनसरी,

सापेजिक आर्द्षिा ६७% रह्यो। साथै सािाभररमा २६.७ मममलममिर विाष भयो।

हल्का विाष हुने दे जखन्छ।

सप्तरी,

मसराहा, महोत्तरी

मोरङ्ग जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम 3८.५० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेजिक आर्द्षिा ४५% रह्यो।
सुनसरी जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम 3६.५० से जल्सयस सम्म पुग्यो र
न्यू निम सापेजिक आर्द्षिा ५१% रह्यो। साथै सािाभररमा ३८.३ मममलममिर विाष भयो।
सप्तरी जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३७.०० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेजिक आर्द्षिा ६५% रह्यो। साथै सािाभररमा १.८ मममलममिर मार विाष भयो।
मसराहा जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम 3६.५० से जल्सयस सम्म पुग्यो र
न्यू निम सापेजिक आर्द्षिा ६५% रह्यो। साथै सािाभररमा ३.२ मममलममिर विाष भयो।
महोत्तरी जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम 3७.०० से जल्सयस सम्म पुग्यो र
न्यू निम सापेजिक आर्द्षिा ५०% रह्यो।

धनकुिा

धनकुिा जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३१.४० से जल्सयस सम्म पुग्यो र
न्यू निम सापेजिक आर्द्षिा ७०% रह्यो। साथै सािाभररमा ०.६ मममलममिर मार विाष
भयो।

सामान्यिया सािा भररनै आंजशक वा पूणष रुपले बदमलभई केषह स्थानहरुमा
हल्का विाष हुने दे जखन्छ।

ु ासभा
सं खव

ु ासभा जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम 3२.०० से जल्सयस सम्म पुग्यो र
सं खव

सामान्यिया सािाको मध्य िथा अन्त्यमिर आंजशक वा पूणष रुपले बदमलभई

न्यू निम सापेजिक आर्द्षिा ७८% रह्यो। साथै सािाभररमा ८९ मममलममिर विाष भयो।

हल्का विाष हुने दे जखन्छ।

दोलखा,

दोलखा जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २८.०० से जल्सयस सम्म पुग्यो र

सामान्यिया सािा भररनै आंजशक वा पूणष रुपले बदमलभई धे रै स्थानहरुमा

काभ्रेपलाञ्चोक,

न्यू निम सापे जिक आर्द्षिा ९३% रह्यो। साथै सािाभररमा २१७.३ मममलममिर विाष भयो।

धाददङ

काभ्रेपलाञ्चोक जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३५.०० से जल्सयस सम्म पुग्यो

हल्का विाष हुने दे जखन्छ।

र न्यू निम सापेजिक आर्द्षिा ७८% रह्यो। साथै सािाभररमा ५८.९ मममलममिर विाष
भयो।
धाददङ जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३३.०० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेजिक आर्द्षिा ७९% रह्यो। साथै सािाभररमा ९२.३ मममलममिर विाष भयो।

बारा, जििवन,

बारा जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३६.८० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम

सामान्यिया सािाको मध्य िथा अन्त्यमिर आंजशक वा पूणष रुपले बदमलभई

रुपन्दे ही

सापेजिक आर्द्षिा ६९% रह्यो। साथै सािाभररमा १६ मममलममिर विाष भयो।

हल्का विाष हुने दे जखन्छ।

जििवन जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३७.४० से जल्सयस सम्म पुग्यो र
न्यू निम सापेजिक आर्द्षिा ६६% रह्यो। साथै सािाभररमा ६६ मममलममिर विाष भयो।
रुपन्दे ही जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३८.०० से जल्सयस सम्म पुग्यो र
न्यू निम सापेजिक आर्द्षिा ५५% रह्यो। साथै सािाभररमा ३०.६ मममलममिर विाष भयो।

कास्की, पाल्पा,

कास्की जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३३.९० से जल्सयस सम्म पुग्यो र

रुकुम

न्यू निम सापेजिक आर्द्षिा ५५% रह्यो। साथै सािाभररमा ७९.१ मममलममिर विाष भयो।
पाल्पा जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३२.०० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम

सामान्यिया सािा भररनै आंजशक वा पूणष रुपले बदमलभई धे रै स्थानहरुमा
हल्का दे जख मध्यम खाले विाष हुने दे जखन्छ।

सापेजिक आर्द्षिा ७२% रह्यो।साथै सािाभररमा ३२.७ मममलममिर विाष भयो।

रुकुम जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम 3४.०० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेजिक आर्द्षिा ८१% रह्यो।साथै सािाभररमा ६६.५ मममलममिर विाष भयो।

मुस्िाङ
दाङ्ग, सुखेि, डोिी

मुस्िाङ जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २३.०० से जल्सयस सम्म पुग्यो र
न्यू निम सापेजिक आर्द्षिा ७३% रह्यो।साथै सािाभररमा १०.१ मममलममिर विाष भयो।
दाङ्ग जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३४.५० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेजिक आर्द्षिा ६५% रह्यो। साथै सािाभररमा १४.२ मममलममिर विाष भयो।
सुखेि जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३४.८० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम

सामान्यिया सािा भररनै आंजशक वा पूणष रुपले बदमलभई धे रै स्थानहरुमा
हल्का दे जख मध्यम खाले विाष हुने दे जखन्छ।

सामान्यिया सािा भररनै आंजशक वा पूणष रुपले बदमलभई धे रै स्थानहरुमा
हल्का दे जख मध्यम खाले विाष हुने दे जखन्छ।

सापेजिक आर्द्षिा ६२% रह्यो। साथै सािाभररमा ९१.४ मममलममिर विाष भयो।
डोिी जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३६.३० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेजिक आर्द्षिा ५६% रह्यो।साथै सािाभररमा ९२.९ मममलममिर विाष भयो।
बााँके, कैलाली

बााँके जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३६.८० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेजिक आर्द्षिा ५६%रह्यो।साथै सािाभररमा ७९.४ मममलममिर विाष भयो।

कैलाली जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३७.५० से जल्सयस सम्म पुग्यो र

सामान्यिया सािा भररनै आंजशक वा पूणष रुपले बदमलभई धे रै स्थानहरुमा
हल्का दे जख मध्यम खाले विाष हुने दे जखन्छ।

न्यू निम सापे जिक आर्द्षिा ५४% रह्यो। साथै सािाभररमा १०१.२ मममलममिर विाष भयो।
ुष ा
जुम्ला, दािल

जुम्ला जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २८.२० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेजिक आर्द्षिा ४९% रह्यो। साथै सािाभररमा ३७.७ मममलममिर विाष भयो।

ुष ा जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३३.७० से जल्सयस सम्म पुग्यो र
दािल

सामान्यिया सािा भररनै आंजशक वा पूणष रुपले बदमलभई धे रै स्थानहरुमा
हल्का दे जख मध्यम खाले विाष हुने दे जखन्छ।

न्यू निम सापे जिक आर्द्षिा ६१% रह्यो। साथै सािाभररमा १९१.३ मममलममिर विाष भयो।

कृषि-मौसम सल्लाह सेवा बुलेषिन, विष ०३, अं क १५, ०६ साउन २०७४, अवधी : ०६ साउन २०७४ – १२ साउन २०७४
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कृ षि - स ल्ला ह
क. बालीनाली
१.

धान


धानखेिमा भखषर रोपेको वेनाषले नाइट्रोजन मल मलन नसक्ने र मािोबाि ि ुषहएर जाने हुनाले रोपााँई गने बेलामा
यूररया मलको प्रयोग गनुष हुाँदैन।



जग्गाको पषहलो जोिाई अगाडी राम्ररी पाकेको कम्पोष्ट मल ३००-४०० के.जी. प्रमि कट्ठा वा ४५०-६००
के.जी. प्रमि रोपनीका दरले राख्ने र धान रोप्ने बेलामा बाउसे गरर सके पमछ मडएपी ३.५ के.जी. र पोिास २.०
के.जी. प्रमि कट्ठा वा मडएपी ५.२५ के.जी. र पोिास ३ के.जी. प्रमि रोपनीका दरले सवै जममनमा एकनासले पने
गरर छनुष पदषछ।



२०-२५ ददनको बेनाष रोप्नको लामग उत्तम हुने र बेनाष रोप्दा प्रत्येक गावामा २-३ विा बेनाष २-३ से. मी. को
गषहराईमा रोप्नु पदषछ।



धान रोपेको ४-५ ददनमा बुिाक्लोर नामक षविादी ८३० ग्राम प्रमि कठ्ठा वा १.२५ के.जी. प्रमि रोपनीका दरले
सबै खेिमा पने गरर छरे मा झारपािको प्रकोप कम गनष सषकन्छ।



धान रोपेको ५-६ ददन पमछ १५-२० ददन सम्म ३-५ से. मी. र त्यस पमछ धान पाक्नु भन्दा १५-२० ददन
अगाडी सम्म ५-७ से. मी. पानी जमाउनु पदषछ।



धान खेिमा पाि वेरुवा कीरा (Leaf folder) बाि हुने नोक्सानी कम गनष यो कीराको फुलहरु भएको पािको
िु प्पो ि ुडेर नष्ट गने ; नाइट्रोजन युक्त मलको सन्िुमलि मारा प्रयोग गने; धान खेिको राम्ररी गोडमेल गने;
नररवलको डोरी वा अन्य कााँडादार लठ्ठी मलई दुवै छे उमा समािेर दुई छे उमा बस्ने र धानलाई छु वाएर क्रमशः
षवपररि ददशामिर जानुपदषछ। यसो गनाषले धानको पािमा रहे का पाि बेरुवा का लाभाषहरु पानीमा खसेर नष्ट
हुन्छन्। साथै खेिमा यसको असर २५-३०% सम्म दे जखएमा षविादीको प्रयोग नगनुह
ष ोला (यो अवस्था सम्म
आमथषक रुपमा ििी नहुने साथै धान खेिमा भएका ममर जीव कीराहरु नष्ट हुने भएकोले)। िर ३०% भन्दा
बढी ििी दे जखएमा मार अल्फा म्यामिन १०% इ.सी. (Alphamethrin 10% EC) १.५ एम.एल. प्रमि
मलिर पानीमा ममसाएर २० मलिर प्रमि कठ्ठाको दरमा धानको पाि मभज्ने गरी सााँझको समयमा छनुप
ष दषछ।



मकै


मकैको ध्वााँसे थेग्ले (Gray leaf spot) रोगको उपिारको लामग ढु सीनाशक षविादीहरु मध्ये वेमभषष्टन

(Carbendazim) वा वेनोषफि (benomyl) १ ग्राम अथवा डाइथेन एम-४५ (Mancozeb) वा साफ
(Mancozeb+Carbendazim) २ ग्राम प्रमि मलिर पानीको दरले रोग दे खा पने समय भन्दा केषह ददन अगावै

एक पिक छकेर उपिार गनष लाभदायक हुन्छ। प्रायः उच्ि पहाडी िेरमा साउन मषहना दे जख पािमा रोग दे खा
पने हुाँदा असारको अन्त्यमिर षविादी छनुष उपयुक्त हुन्छ। त्यसपमछ रोगको प्रकोप हेरी आवश्यक्ता भए एकपिक
फेरी षविादी प्रयोग गनष उपयुक्त हुन्छ।



मकैमा गवारोको प्रकोप बढी भएमा यसको ब्यबस्थापन गनष काबोफ्युरन ३ जी., ३-४ दानाको दरले अथवा

षफप्रोमनल ३ जी. २-३ दानाको दरले हािमा पन्जा र मुखमा मास्क लगाई अपरान्हमिर हावा निलेको समयमा
बोिको गुवोमा राख्नु पदषछ। यसरी मबिादी राख्दा काबोफ्युरन ६५० ग्राम र षफप्रोमनल ५०० ग्राम प्रमि कठ्ठाका
दरले प्रयोग गनुप
ष दषछ।
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२.

उखु


गवारो कीराहरु व्यवस्थापनको लामग उखु रोपेको एक मषहना पमछ बाि ट्राइकोग्रामा (Trichogramma

chilonis or Trichogramma japonicum) परजीवी कीरा १,००,००० (१०x५ से.मी. को पााँि विा

ट्राइको काडष) प्रमि हेक्िरका दरले १०/१० ददनको अन्िरालमा ३–४ पिक छोड्नु उपयुक्त हुन्छ।(ट्राइको
काडषको लागी नजजकको जिनी मील वा कृषि सम्बन्धी कायाषलयहरु मा सम्पकष गनुह
ष ोला।)



उखु बालीमा फट्याङ्ग्ग्राको प्रकोप भएमा यसको आमथषक ििीको अनुगमन (७ - १२ विा फट्याङ्ग्ग्रा प्रमि बगष
ममिर पाइएमा) गरे र मार षविादीको प्रयोग गनुष उपयुक्त हुन्छ। आमथषक ििी हुने अवस्थामा प्राषवमधकको सल्लाह

अनुसार मालामथयन ५०% ई.सी. २ एम.एल प्रमि मलिरको दरले छनुष पदषछ। उखु बालीमा फट्याङ्ग्ग्राको प्रकोप

केषह साल मबराएर भइरहन्छ, त्यसै ले षयनीहरुको राम्रो साँग मनयममि अनुगमन गनुष पदषछ। अनुगमन गदाष आमथषक
ििीको स्िर केषह समय सम्म रषहरहेमा कृषि प्राषवमधकसाँग सम्पकष गनुष होला।

३.

आलु


सामन्यिया सािा भररनै आंजशक वा पूणष रुपले बदमल भई धेरै स्थानहरुमा हल्का दे जख मध्यम खाले विाष हुने
सम्भावना भएकोले मध्य िथा उच्ि पहाडमा आलुका दाना कुषहन नददन मनकासको व्यवस्था गनुह
ष ोला।



उच्ि पहाडमा लगाइएको आलु मािो ओभानो भएको ददन पारर खन्ने काम सक्नुहोस्।



उच्ि पहाडको मामथल्लो भेगमा वीउको लामग लगाइएको अगौिे आलु खन्नुभन्दा २ हप्ताअजि बोि उखेलेर (हाल्म
पुमलङ) दानालाई पररपक्व हुन ददई खन्नुहोस्।




ओमसलो मािोबाि खनेको आलु भण्डारमा राख्दा कुषहने हुनाले राम्ररी ओभाएर मार भण्डारण गनुह
ष ोस्।

आलुको पुिली (Phthorimaea operculella) ले सामान्यिया आलु भण्डारणमा ज्यादा नोक्सानी गने भएकोले
यसको मनयन्रणको लामग बोझोको गानोको धुलो २ ग्राम प्रमि के.जी. आलुको दरले ममसाउने वा िीिेपािीका िु क्रा
आलुको िहमामथ राजखददने वा वीउ आलुको हकमा मालामथयन ५०% इ.सी., २ एम.एल. प्रमि मलिरको दरले
पानीमा ममसाई छकषनु पदषछ।

४.

भिमास


सामान्यिया सािा भररनै आंजशक वा पूणष रुपले बदमल भई धेरै स्थानहरुमा हल्का दे जख मध्यम खाले विाष हुने
सं भावना भएकोले भिमास लगाइएको जग्गामा पानी जम्न नददनको लामग मनकासको उजिि प्रवन्ध गनुष पदषछ।

भिमासमा लाग्ने झुमसलकीरा

यो कीराले भिमासको पुणष षवकमसि नयााँ पािको िल्लो पषि
हल्का हररयो रं गको गोलाकार फुलहरु थुप्रो-थुप्रोमा पादषछ।
यसबाि मनस्कने लाभाषहरुको शरीर रािो र कालो झुसले

भररएको हुन्छ। शुरुको अवस्थामा एकै ठाउाँमा समूह बनाई
पािको हररयो भाग खान्छ र ठु लो भएपमछ लाभाषहरु यर िर
छररएर खान थाल्छ।

यस कीराको व्यवस्थापनको लागी झुमसल कीराका फुल वा लाभाषहरु भएका पािहरु षिपेर मषििेल पानीमा डुवाउनु उपयुक्त

हुन्छ। साथै, यस कीराको व्यवस्थापनको लागी १० ग्राम भेली प्रमि मलिर पानीमा ममसाई बनाएको िोलमा HaNPV
(हेली एन. षप. भी ) २५० LE को १.५ एम. एल. हालेर सााँझको समयमा छकषने गनुप
ष दष छ, अथवा व्याक्िे ररया जन्य

जैमबक षविादी, ब्यासीलस थुररजन्जयजन्सस (Bacillus thuringiensis-Bt) ३ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा ममसाएर छकषनु
पदषछ अथवा यसको प्रकोप बढी दे जखएमा मार अल्फाम्यामिन १०% इ.सी. (Alphamethrin 10% EC) १.५ एम.एल.
प्रमि मलिर पानीमा ममसाएर २० मलिर प्रमि कठ्ठाको दरले पाि मभज्ने गरी छनुष उपयुक्त हुन्छ।
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फलफूल बाली

५.


सामन्यिया सािा भररनै आंजशक वा पूणष रुपले बदमल भई धेरै स्थानहरुमा हल्का दे जख मध्यम खाले विाष हुने
सम्भावना भएकोले फलफूल िथा िरकारी बालीमा पानी जमेमा जरा कुषहने रोग लाग्ने हुनाले पानी मनकासको
व्यवस्था गनुह
ष ोस्।



ाँ , केरा पकाउन प्रयोग नगनुष
क्याजल्सयम काबाषइडमा आसे मनक र फोस्फोरस हाइड्राईडको अवशेि पाइने हुाँदा आप
होस्। मानव स्वास्थयको लामग षय ित्वहरु हामनकारक छन्। क्याजल्सयम कावाषइडले स्नायु प्रणालीमा पमन असर
ाँ , केरा पकाउन इथाइमलन झोल प्रयोग गनुष सुरजिि हुन्छ।
गदषछ र क्यान्सर पमन गराउन सक्दछ। आप



ाँ मा कुषहने रोगको प्रकोप दे जखने हुाँदा आप
ाँ लाई ३०० षप. षप.
लामो समयसम्म भण्डारण गरर राख्ने हो भने आप
एम. को बेनोमाइल वा काबे न्डाजजममा १० ममनेि डुबाएर प्याक गरे मा नोक्सान कम हुन्छ।



ाँ षिषपसकेपमछको अवस्थामा gall midge कीराले खासै आमथषक िमि नपुयाषउने हुनाले रासायमनक मबिादी
आप
प्रयोग नगनुष उपयुक्त हुन्छ। यसको मनयन्रणको लामग कााँि-छााँि गने समय (मं मसर-पुस)मा रोग कीरा लागेका
भागहरु हिाई नष्ट गनुष पदषछ।



अममलो जािको फलफुल बालीमा हररयो पिेरो (green stinkbug) को प्रकोप कम गनषको लामग यसका माउ र
ु ा हाि अथवा जालीले पक्रेर नस्ि गने वा खरानी वा काठ
बच्िा (adult and nymph) हरुलाई मबहान वा बेलक
को धुलो छकषनुपदषछ।यो कीराको प्राकृमिक शरुहरु बगैंिामा रहने भएकोले सकेसम्म रासायमनक मबिादीको प्रयोग

नगरी वानस्पमिक मबिादीको प्रयोग गनुष उपयुक्त हुन्छ। यदद रासायमनक मबिादीको प्रयोग जरुरी दे जखएमा रोगर
३० ई.सी. २ एम.एल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाई सााँझको समयमा बोि मभज्ने गरर छनुष पदषछ।



सुन्िलाको फेद कुषहने समस्याको लामग एजन्ि रि १०-१५ एम.एल. प्रमि मलिर पानीमा िोली वृदि भइसकेको

पािमा १२ मलिर प्रमि बोिको दरले बोिको पुरै पाि मभज्ने गररछनुह
ष ोस्। यदद १ विष पुरानो बोि हो भने ५१० एम.एल. प्रमि मलिर पानीमा िोली छनुह
ष ोस्।

ाँ मा स्िोन/इषपकोिायल ग्राजफ्िङ्ग गने िररका
आप
ाँ का कोयालाई नसषरी
यो िररकामा स्थानीय जािका आप
व्याडमा उमाररन्छ। बेनाष उमम्रएको १०-१५ ददन मभरमा
पािको रं ग िामाको जस्िो भएको हुन्छ र पूरा आकार
मलइसकेको

हुदैन।

यस्िो

उमेरमा

बेनाष

कोया

सषहि

उखेमलन्छ र १५ से.मी. उिाई र १० से.मी. व्यासको
पोमलव्यागमा साररन्छ। ८-१० से.मी लामो, स्वस्थ, २-३
ाँ ला भएको सायनलाई ग्राजफ्िङ्ग गनुष
मषहना पुरानो, ३-४ आख्
भन्दा ७ ददन अजि नै पािहरु हिाइ ियार गनुष पदषछ।
ग्राजफ्िङ्ग गने ददनमा माउ बोिबाि सायनलाई कािे र ल्याई
िल्लो िु प्पोमा ३-४ से.मी लामो हलोको फाली आकार हुने
गरर काषिन्छ। रुिस्िकको कररब ८-१० से.मी. उिाईबाि
कािे र िु प्पा हिाइन्छ। यसरी छु ट्याइएको रुिस्िकको िु प्पाको माझबाि लाग्ने िक्कुले ३-४ से.मी लामो V आकारको
जिरा हुने गरी काषिन्छ। सायनलाई रुिस्िकको िु प्पामा बनाइएको जिरामा िुसारे र ३ से.मी. जमि िौडा प्लाषष्टकको िे पले
पानी नमछने गरर बामधन्छ। यसरी ियार गररएको कलमी षवरुवालाई ८०-९० प्रमिशि आर्द्षिा कायम हुने गरर बेला बेलामा
ाँ लाबाि िु सा आउन थाल्दछ। यसरी
पानी छषकष छायााँदार ठााँउमा हुकाषउनु पदषछ। १ मषहना मभर जोमडएको कलमीको आख्
ियार भएको बेनाषलाई अको विषको विाष याममा सानुष उपयुक्त हुन्छ।
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केरा:



केराको काइयो बमनसके पमछ बुङ्गो कािे र हिाउनाले कोसाहरु प्रष्ट भइ िररको िौल बढ्ने हुाँदा मनयममि अवलोकन
गरर बुङ्गो हिाउनुहोस्।




ाँ ा कोथा आउने भएकोले मनयममि अवलोकन गरर अनावश्यक कोथा हिाउनुहोस्।
यो समयमा पमन केरामा नय

केराको बोि ओइलाउने रोग लागेमा प्राषवमधकबाि जााँि गराई ढु मसबाि लागेको भएमा कपरअजक्सक्लोराईड २३ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा िोले र १० ददनको फरकमा ३ पिक जरा मभजाउनुपदषछ र व्याक्िे ररयाबाि ओइलाउने

रोग लागेको भएमा कासु-बी (कासुगामाईमसन) १ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा िोलेर १५ ददनको फरकमा २-३
पिक जरा मभजाउनुपदषछ।



केराको बोि/थाममा लाग्ने िुन कीराको नोक्सानी कम पानष बगैँ िाको सरसफाई गने, एउिा गााँजमा ३ विा सम्म
मार बोि राख्ने र प्रत्येक गााँजमा क्लोरपाइरीफस (Chlorpyrifos 4% GR) ३० ग्राम गााँजको वररपरर ररङ
आकारमा कुलेसो बनाई मािोमा राम्रोसं ग ममलाईददनु पदषछ।



केराको गवारो (Rhizome weevil) व्यवस्थापनको लामग फल षिपीसकेपमछ थामलाई सफा गरर बगैिा सरसफाई गनुप
ष दषछ। कीरालाई पासो बनाई आकषिषि गरी नष्ट गनष केराको थामलाई ८-१० ईन्िको िु क्रा कािे र
िीन विा िु क्रा-िु क्राको षविमा स-सानो ढु ङ्गा (कंषक्रि) राखेर ियार पारी ठााँउ-ठााँउमा राखेर प्रत्येक ददन अवलोकन
गरी ट्र्याप भएको कीरा नष्ट गनुह
ष ोस्।

स्याउमा लाग्ने लाही कीराहरुको व्यवस्थापन:

 लाही कीराबाि सं क्रममि हााँगामुनाहरु नष्ट गनुपष दषछ। लजालु स्वभावका परजीषव खपिे (Lady bird beetle)
कीराहरुले यसलाई नोक्सानी पुयाषउने भएकोले षयनीहरुको सं बधषन गनुप
ष दषछ। लाहीको परजीषव कीरा एषफमलनस

माली (Aphelinus Mali) को प्रयोग गनुप
ष दषछ (यसको लामग वागवानी अनुसन्धान केन्र्द् वा जजल्ला कृषि षवकास

कायाषलयमा सम्पकष गनुह
ष ोला।) साथै, खमनज िेल (Mineral Oil) १० दे खी १५ एम.एल. प्रमि. मलिर पानीमा
ममसाई लाही लागेको स्थानमा मभज्ने गरर साि-साि ददनको अन्िरालमा िीन पिक छकषनु पदष छ।

६.

िरकारी बाली


नसषरी ब्याडमा बेनाष उमाने समयमा फेद काट्ने कीरा र बेनाष कुषहने रोगको व्यवस्थापन गनष क्लोरपाईरीफस

१६% ई.सी. (Chlorpyrifos 16% EC) को ०.५ एम.एल. र काबे नडाजजम (बेमभषष्टन) ५०% डब्लु.षप. को
१ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा िोली स्प्रेयर बाि नसषरी ब्याड मभज्ने गरी छनुष पदषछ।
गोलभेँडाको मोजाइक भाइरस

I.

गोलभेँडामा सेिो जझाँगाले साने मोजाइक भाइरस मनयन्रण गनष एमसिामाइषप्रड २०% एस. षप. (इक्का वा माजजक)

II.

मोजाइक भाइरस कम बोिमा मार दे जखए उक्त बोिहरुलाई उखेलेर जलाउने र बााँकी बोिहरुमा मभरकोन

१ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा िोलेर स्प्रे गनुह
ष ोस्।

एि१एम. एल. प्रमि मलिर पानीमा िोलेर हरे क हप्ताको अन्िरालमा ३-४ हप्तासम्म स्प्रे गनुह
ष ोस्।

III.

मोजाइक भाइरस धेरै िेरफलमा लागेको छ भने सबै बोिहरुलाई उखेलेर जलाउनु नै राम्रो हुनेछ।
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गोलभेंडाको (दजिण अमेररकी) पाि खन्ने कीरा (Tuta absoluta) को व्यवस्थापन षवमधहरुः
 कीरा लागेको िेरबाि अन्य िेरमा गोंलभेँडा िथा मबरुवा ओसारपसार नगने। िााँमसने पासो वा पानीको पासोमा फेरे मोन
प्रयोग गरर कीराको अनुगमन गने। जंगली आश्रयदािा मबरुवाहरु, धिुरो र कालीगेडी जस्िा मबरुवाहरु हिाउने।
गोलभेंडा खेिी सकी सकेपमछ बालीका अवशेिहरु नष्ट गने। कीरा लागेको िेरमा सोलेनेसी पररवारको बालीहरु जस्िै

आलु, भण्िा, खोसाषनी, सुिी िथा लेगमु मनेसी पररवारका मसमी, बोमड, बकुल्ला जस्िा आश्रयदािा मबरुवाहरु नलगाउने।
कीरा लागेका पाि, फल िथा मुना सं कलन गरर गषहरो गरर पुने वा प्लाषष्टकको थैलामा बन्द गरर कुहाउने।

 यस कीराको फेरोमोन लुर (Tuta absoluta) ओिाषि ट्रयाप वा जस्िकी ट्रयाप प्रमि रोपनी २ विा प्रयोग गने।
बत्तीको पासोको प्रयोग गरर वयस्क कीराहरु माने।


कीरा लागेको सुरुको अवस्थामा ब्यामसलस थुररन्जीनेमसस कुरष्टाकी (Bacillus thuringiensis var. Kurstaki) २
ग्राम प्रमि मलिर पानीमा िोलेर साझ पख बोि मभज्ने गरर छषकषने। धेरै कीरा लागेको अवस्थामा क्लोरएन्ट्रामनमलप्रोल

(Chlorantraniliprole 18.5 % SC) वा जस्पनोसाड (Spinosad 45% SC) १ एम.एल. प्रमि ३ मलिर पानीमा
ममसाएर छने। एउिै मबिादी मनरन्िर प्रयोग नगरर आलोपालो प्रयोग गने।


गोलभेँडामा डढु वाको प्रकोप कम छ भने मेन्कोजेब ७५% डब्लु.षप २.५ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा िोलेर स्प्रे गने र
बषढ



छ भने षक्रलाजक्सल एम.जेड. ७२% डब्लु.षप. को धुलो २ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा िोलेर स्प्रे गनुप
ष दषछ।

गोलभेंडामा लाग्ने गवारो (Fruit borer) कीरा व्यवस्थापनको लागी १० ग्राम भेली प्रमि मलिर पानीमा ममसाई

बनाएको िोलमा HaNPV (हेली एन.षप.भी ) २५० LE को १.५ मम.मल हालेर सााँझको समयमा स्प्रे गनुप
ष दषछ,
अथवा व्याक्िे ररया जन्य (बी.िी ) Bt (डाई पेल, बायो लेप ) ३ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा ममसाएर सााँझको समयमा

स्प्रे गनुप
ष दषछ, अथवा क्लोरानट्रामनमलप्रोल (कोराजेन) १८.५ इ.मस. ०.४ मम.मल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाई बोि मभज्ने
गरी स्प्रे गनुप
ष दषछ। साथै कीराले नोक्सानी गरे का फलहरु सं कलन गरी खाडलमा पुररददनु पछष।



बन्दाको पािको िल्लो भागमा रहेको पुिलीका फुल (पहें लो रं ग) र लाभाषहरुलाई जम्मा पारी नष्ट गनुष पदषछ। कीराको
प्रकोप बढी भएमा डाइक्लोरभस ७६ इ.सी. (नुभान) वा मालामथयन ५० इ.सी., २ एम.एल. प्रमि मलिरको दरले
पानीमा ममसाई कीरा लागेको ठााँउमा मभज्ने गरी सााँझपख छकषनु होला।



भण्िाको डााँठ िथा फलको गबारो व्यवस्थापनको लागी गवारोको कारण ओईलाएको मुन्िा, पाि िथा फल षिपी करीव

१ फुि गषहरो खाडलमा पुने वा जलाउने।क्लोरानट्रामनमलप्रोल (कोराजेन) १८.५ इ.मस., ०.२ एम.एल. प्रमि मलिर
पानीमा ममसाई सााँझपख छनुप
ष दष छ।



काउली समूहको िरकारी बालीमा इिा बुिे पुिली व्यवस्थापन गनष सामान्य अवस्थामा डाइक्लोरभस ७६ इ.सी.
(नुभान), २ एम.एल. प्रमि मलिरको दरले पानीमा ममसाई कीरा लागेको ठााँउमा मभज्ने गरी छने र प्रकोप ज्यादा भएमा

क्लोरानट्रामनमलप्रोल (कोराजेन) १८.५ इ.मस., ०.२ एम.एल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाई बोि मभज्ने गरी छने गनुपष दषछ।



मबमभन्न बालीहरुमा सेिो जझं गाले आमथषक नोक्सानी गनुक
ष ो साथै भाइरस रोगहरु पमन साने हुाँदा जैषवक षविादी,

भषिषमसमलयम लेकानी २ एम.एल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाई छकषने र प्रकोप ज्यादा भएमा एमसिामाइषप्रड २०% एस.षप.
(इक्का, माजजक) १ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा िोलेर स्प्रे गनुप
ष दषछ।





खुसाषनीमा भाइरस रोग लागेको भएमा मभकोन एि झोल १ एम. एल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाइ छकषनु पदषछ।

कााँक्रो, फसी समुहको लहरे बालीमा मलफ माइनरको प्रकोप कम गनषको लामग िल-िलको पुरानो पािहरु हिाउनुपदषछ।
कााँक्रो, फसी समुहको लहरे बालीमा पाउडरी ममल्युको प्रकोपबाि बच्नको लामग क्याराथेन २ एम. एल. प्रमि मलिर
पानीमा िोली छनुप
ष दषछ।



मभण्डीमा फड्के कीरा (Jassid) को समस्या दे जखने हुनाले फल षिप्ने अवस्था भन्दा पषहले यसको प्रकोप दे जखएमा
षफप्रोनील ८० डब्लु.पी. ५ ग्राम १६ मलिर पानीमा िोलेर छनुप
ष दषछ वा इममडाक्लोषप्रड १७.८ एस्.एल्. १ एम.एल.
१ मलिर पानीमा िोलेर छनुप
ष दष छ। फल षिप्ने अवस्था छ भने मालामथयन ५० इ.सी. २ एम.एल. १ मलिर पानीमा

िोलेर छनुप
ष दषछ वा डाइक्लोरोभस ७६ इ.सी. २ एम.एल. १ मलिर पानीमा िोलेर छनुप
ष दषछ। मालामथयन छकेको ७
ददनसम्म र डाइक्लोरोभस छकेको ५ ददनसम्म फल षिप्न हुदैन।
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कााँक्रो, फसी समूहमा लाग्ने डाउनी ममल्युको व्यवस्थापनः


यसको जजवाणु मािो िथा बीउमा रहने र हावाबाि पमन सने हुाँदा िुम्िीबाली प्रणाली अपनाउनु पदषछ।



फािफुि रोगको लिण दे जखने मबजत्तकै रोगी पाि हिाउने र मािोमा गाड्ने अथवा जलाई ददने गनुप
ष दषछ।



खेिबारीको सरसफाईमा ध्यान ददनुपदषछ र फसी जािका अन्य मबरुवाहरु हिाउनु पदषछ।



रोगको आक्रमण दे जखएमा रे डोममल वा िामायुक्त षविादी २-३ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा ममसाई हरे क ८-१०
ददनको अन्िरमा ३-४ पिक छनुष पदषछ।

ँ (Fruit fly)
फल कुहाउने औसा


ँ ाबाि बच्नको लामग क्यु ल्युर युक्त बोिल ट्र्याप प्रमि
कााँक्रो, फसी, समुहको लहरे बालीमा फल कुहाउने औस
कठ्ठा ५-६ ओिाको दरले राख्नुपदषछ। यस्िा बोिल ट्रयापहरु प्रत्येक २ हप्तामा पररविषन गनुप
ष दषछ।



ँ ाबाि बच्नको लामग ममथायल इयुजजनल युक्त बोिल ट्र्याप प्रमि कठ्ठा १
फलफूल बालीमा फल कुहाउने औस
ओिाको दरले राख्नुपदषछ। यस्िा बोिल ट्रयापहरु प्रत्येक २ हप्तामा पररविषन गनुप
ष दषछ।



मालामथयन ५० इ.सी, २ एम.एल प्रमि मलिर र २ ग्राम जिनी (भेली) पानीमा ममसाएर प्रमि हेक्िर २०-२५
ठााँउमा फूल फुल्नु अगामड दे जख १-१ मषहनाको अन्िरमा छनुष पदषछ।

फल कुहाउने औ ंसाको व्यवस्थापनको िररकाः

यो कीराको अनुगमन गनष, भालेको लागी सुन्िला लगायिका फलफुलहरुमा पाराफेरोमोनमा आधाररिजोना-ट्रेक
(Zona–trac) िथा िरकारी बालीहरुमा क्यु-ट्रेक (Cue–trac) र पोथी जझं गाको लामग जैषवक-आकिषकफेममल्युर
(Femi lure) प्रयोग गनुप
ष छष।छु िा-छु िै फ्लाईकेिरट्रेप (McPhail Trap) मा एक-एक षकमसमको मार ल्युर
(Lure) र आकषिषि भई आएका कीराहरुलाई मानष डीडीमभपी ट्रेषपंग जस्ट्रप (DDVP trapping stripe) राखी
प्रयोग गनुप
ष दछष।१-१ मषहनाको अन्िरालमा जोनाट्रेक, क्युट्रेक, फेममल्युर र डीडीमभपी ट्रेषपंग जस्ट्रप फेदै जानुपदषछ।



मेिरषहजजयम (Metarhizium) नामक शुक्ष्म जीव सषहिको वानस्पमिक ममश्रण भएको ररिाजष (Recharge)
नामक जैषवक मबिादीले मािोको उपिार गनुह
ष ोस्।पषहलो विष फेब्रअ
ु रर-मािष मषहनामा ३के.जी, जुन-जुलाईमा २
के.जी र अक्िोवर-नोभेम्वरमा एक के.जी. प्रमि हेक्िर दोश्रो विष फेब्रअ
ु रर-मािषमा २ के.जी र जुन-जुलाई िथा
अक्िोवर-नोभेम्वरमा १-१ के.जी िथा िेश्रो विष मे-जुन र अक्िोवर-नोभेम्वरमा १-१ के.जी. को दरले, त्यस
उप्रान्ि विषको एकपिक सेप्िे म्बर-अक्िु बरमा एक के.जी. को दरले प्रयोग गदै जानुपदषछ।उल्लेजखि मारालाई

१००० मलिर पानीमा िोली नैप्सेक स्प्रेय र कोनोजल हिाई स्प्रेयरको छडीलाई ठााँउ-ठााँउमा बगैँ िाको मािोमा
िुसारी प्रयोग गनुप
ष दषछ।



जझं गालाई सामुषहक रुपमा आकषिषि गरर मानष फेममल्युर मा जझं गा दे जखने मबजत्तकै सेरानोक बेि स्िे सन (Ceranok

bait station) बोिको हााँगामा झुन्याई प्रयोग गनुष पदषछ र िार मषहना पमछ पुनः उल्लेजखि सं ख्या थप्दै

जानुपदषछ।पषहलो बिष प्रथम पिक प्रमि हेक्िर १०० र िार मषहनापमछ अको ७५ विा, त्यसै गरी दोश्रो बिष
पषहलो पिक ७५ र िार मषहना पछी पुनः अको ७५ िथा िेश्रो बिष दे जख हरे क बिष पषहलो पिक ७५ र िार
मषहना पमछ ५० विाको दरले सेरानौक बेि स्िे सन प्रयोग गदै जानुपदषछ।



यी उल्लेजखि सामग्रीहरु पाउनको लामग सम्बजन्धि जजल्ला कृषि मबकास कायाषलयमा वा कीि मबज्ञान महाशाखा,

NARC मा सम्पकष गनुहष ोस्।
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फल कुहाउने जझं गाहरु

फल कुहाउने औ ंसाले गरे को ििी

ल्युर सषहिको क्युट्रेक रहेको पाउि

फ्लाई केिर ट्रेप (McPhail Trap)

फ्लाई केिर ट्रेप मा राजखएको फेममल्युर र डीडीमभपी

बालीमा झुण्याएर राखे को फ्लाई केिर ट्रेप

मािोको उपिार गने ररिाजष (Recharge) नामक जैषवक

बालीमा झुण्याएर राखे को से रानोक बेि स्िे सन

ट्रेषपंग जस्ट्रप

७.

मबिादद

मौरी


विाषिको समय (असार-साउन) मा मौरीलाई िरन कम हुने भएकोले जिनी िास्नी बनाएर खुवाउनुहोला। साथै िार

राखेको सबै खुिाहरुमा किौराप्ला/जस्िकको बिामा पानी राख्नुहोला। मौरी िारमा रोगसुलसुले र रानु भए ,
नभएको मनयममि अवलोकन गनुष होला। िापक्रम र आर्द्षिामा ििबढ भइरहाँदा मौरीको छाउरामा कुषहने रोग
(Foul brood disease) लाग्ने सम्भावना हुने भएकोले मौरी िारको मनयममि अनुगमन गनुष होला।

८.

अन्य


खेिबारीमा दे जखने सबै कीराहरु हामनकारक हुदैनन्। िसथष कीरा दे जखने मबजत्तकै षविादीको प्रयोग नगरौँ। ममरजीव
कीराहरु जस्िै माकुरा, गाइने कीरा, साि थोप्ले खपिे कीरा, बारुला, नमस्िे कीरा (प्रेइड्ग मेन्िीड) दे जखएमा
मिनीहरुको सं रिण र सम्बधषन गरौं।

लाही कीरा (एफीड )


१ भाग गाईको गहुाँि र ४ भाग पानी ममसाएर रािभरी राखेर लाही लागेको ठााँउमा मभज्ने गरी भोलीपल्ि छकषनु
राम्रो हुन्छ।



डाइमेथोएि ३०% ई. सी.,२ एम. एल. प्रमि मलिर पानीमा अथवा प्रकोप ज्यादा भएमा मालामथयन ५०% इ.सी.,२
एम.एल. प्रमि मलिरको दरले पानीमा ममसाई लाही लागेको ठााँउमा मभज्ने गरी छकषनु उपयुक्त हुन्छ।



नयााँ पालुवामा लाही, मलफ माईनर, सुलसुले लाग्ने भएमा सबई(सवो) वा एट्सो िेल १५ एम.एल. प्रमि मलिर
पानीमा ममसाई १५ ददनको फरकमा छनुष उपयुक्त हुन्छ।

ख. पशुपालन
१. गाई, भैँ सी, भेडा, बाख्रा


साउन मषहनामा षविेश गरी गाई-गोरुमा साउने ज्वरो अथवा िीन ददने ज्वरो दे खा पनष सक्दछ। विाषिको मौसममा
वढी दे जखने यो रोग छ मषहना भन्दा कम उमेरका पशुहरुमा लाग्दै न।

उपिार षवमधः



फेनाइलब्युिाजोल समुहका औिमधहरु ठु ला पशुलाई १०-१५ एम.एल. मासुमा केवल एक वा दुई सुई प्रयाप्त
हुन्छ।मेलोक्सेकेन इन्जेक्सन १०-१५ एम.एल. गषहरो मासुमा केवल एक वा दुई सुई प्रयाप्त हुने गछष।
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भारी विाषले गदाष हुने बाढीमा मुसाको मुर बाि सने Leptospirosis नामक जुनोषिक रोगको प्रकोप बषढ हुने
भएकाले धान/खेिबारीमा खाली खुिा जानु उपयुक्त हुदैन र बुि लगाउन पदषछ।



रोगको मसषकस्ि अवस्थामा अन्लाजेमसक १०-१५ एम.एल. िथा अजक्सिे ट्रासाईजक्लन ५ एम.जी. प्रमिषकलो अनुसार
३-५ ददनसम्म मासुमा सुई लगाई उपिार गनष सषकन्छ।



पशुहरुमा षवमभन्न कारणले (जस्िै- रोग, प्राकृमिक प्रकोप, आगजनी िथा अकाल) मृत्यु हुन सक्ने भएकोले समयमै
आफ्नो पशुको षवमा गराउनुपदषछ।



दुधालु गाईवस्िुलाई थुनेलो (Mastitis) को समस्याबाि बिाउन गोठ सफा र सुग्िर राख्नुहोस्। साथै जग्लमसररन
र पोमभडन आयोमडन १९ को अनुपािमा बनाइएको झोलमा दुध दुषहसकेपमछ ३० सेकेण्डसम्म थुन डुबाउनु
(Teat dipping) पदषछ। यसबारे षवस्िृि जानकारी अनुसूिी-२ मा ददइएको छ।



विाषिको समय भएकोले गाई-भैँ सीहरुमा भ्यागुिे रोग (पशुलाई सास फेनष गाह्रो भएर भ्यागुिा कराएको जस्िै

आवाज मनस्कन्छ) दे खा पनष सक्दछ। प्रायःगरर मिक्ष्ण लिणहरुमा मुख्यि ८-२४ िण्िा मभरै गाई-भैँ सी मने
भएकोले जमिसक्दो मछिो नजजकैको जजल्ला पशु सेवा कायाषलय वा भेिेररनरर सेवा केन्र्द्मा सम्पकष राख्नुहोला।

अथवा उपिारको लामग सल्फोनामाईड, िे ट्रासाइजक्लन, पेमनमसमलन, जेन्िामाइमसन, मसप्रोफ्लोक्सामसन समूहका
औिमधहरु प्रयोग गनुह
ष ोला।



विाषिको समयमा गाई लगायि भैँ सी र भेडाबाख्राहरुमा िरिरे रोग (सुजन्नएको ठाउाँमा छाम्दा िर-िर आवाज
आउने) दे खा पनष सक्दछ। यसको उपिारको लामग पेमनमसमलन १०,००० युमनि प्रमि के.जी. शारीररक िौल
अनुसार मासुमा ५-६ ददनसम्म लगािार ददाँदा मनको पानष सषकन्छ।



यस समयमा षकनाषको सं ख्यामा बृदि भई समस्या दे जखन थालेमा पशुलाई सफा पानीले नुहाइददने, गोठ ओभानो र
सफा राख्ने र प्रकोप अत्यामधक भएमा १ भाग सू िीको पािको झोल १० भाग पानीमा ममसाई बनाएको झोल
अथवा बोझोको पािको रस २-३ ददनको फरकमा ३-४ पिकसम्म शरीरभरर लगाइददनुहोस्।



षकनाषको िोकाईबाि गाई, भैँ सी बेषवमसया रोग दे खा पनषसक्छ। पशुहरुमा उच्ि ज्वरो आउने, रािो रं गको षपसाव
फेने, लड्खडाउने, रक्तअल्पिा, अरुजि जस्िा लिण दे जखन सक्दछ। यस्िो समस्या दे जखएमा नजजकैको पशु सेवा
कायाषलयमा पशुको रगि जिााँउनु पदषछ।



पशुहरुमा लाग्ने खोरे ि िथा नाम्ले/मािे रोगको बारे मा अनुसूिी-१ मा षवस्िृिमा ददईएको छ।



पशुहरुमा प्रयोग हुने खोपहरुको लामग जजल्ला पशु सेवा कायाषलयमा सम्पकष राख्नुहोस्।



गमी मौसममा दुधालु गाईहरुको वाली लाग्ने दर (conception rate) २०-२७% ले िट्ने र ऋिु िक्रमा
दे खाउने लिणमा कमम हुने गदषछ। गमीको िनाव (Heat stress) का कारण पशुवस्िुको पाठे िरमा षवकास

भइरहे को भ्रणको
वृषिमा कमी आउनुका साथै गभष िुषहने सम्भावना बषढ हुन्छ। त्यसकारण आफ्नो हावापानी
ु

सुहााँउदो स्थानीय िथा नश्ल सुधार गररएका पशुवस्िुहरु पाल्नुहोस र आफ्नो हावापानी सुहाउाँदो खोर गोठ मनमाषण
गरर प्रशस्ि पानीको व्यवस्था गनुह
ष ोला।



विाषयाममा सापेजिक आर्द्षिा बषढ हुने भएकोले पशु-वस्िुलाई खुवाउने पराल दानालाई सफा र ओभानो ठााँउमा
भण्डारण गनुप
ष दषछ। जिसो ठाउाँमा भण्डारण गरे को दानामा ढु सीको सं क्रमण हुनसक्छ जसले गदाष पशु-वस्िुको

पािनषक्रयामा समस्या आउनुका साथै मबि उत्पन भई पशु-वस्िु मनष सक्दछन। त्यसै गरी भण्डारण गररएको
परालमा ढु मसको सं क्रमण हुनसक्ने भएकोले बेला-बेलामा मनरीिण गनुप
ष दषछ।



शंखेकीराको प्रकोप भएको पानी जमेको ठाउाँमा अथवा मसमसार िेरमा पशु-वस्िुलाई िराउन लै जानु हुाँदैन। िी
ठाउाँका िासपाि पशुबस्िुले खााँदा नाम्ले रोग लाग्न सक्दछ।



मबशेि गरर िराईका पशुहरुमा बढ्िा दे जखने ट्रयाइप्यानोसोममयामसस (Trypanosomiasis) रोग (गाई-भैँ सीलाई
ाँ ा रािो हुने, पािन षक्रयामा गडबडी
एक्कामस १०४-१०५ मडग्री फरे नहाइिसम्म ज्वरो आउने, रौँ ठाडो हुने, आख
हुने, बङ्गारामनर सुजन्नने, िक्कर लगाएर िुम्ने, दााँि कट्किाउने जस्िा लिणहरु दे जखने) जझं गाको िोकाइबाि सने
हुाँदा मनम्न उपिार मबमध अपनाउनुहोस्।
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उपिार षवमधः


कुइनापाइराममन सल्फेि ४.५ एम.जी. प्रमि के.जी. शारीररक िौल अनुसार छालामुमन केबल एक सुई ददई गाईभैँ सी, िोडा खच्िरको सराष रोगको उपिार शि प्रमिशि सफलिा पाउन सषकन्छ।



डायममनाजजन एमसट्युरेि (Diaminazene Aceturate) केबल ०.८-१६ एम.जी. प्रमि के.जी. शारीररक िौल
अनुसार मासुमा एक सुई मनकै प्रभावकारी हुने गदषछ।

रोकथामः यो रोग गाई- भैसीलाई िोक्ने जझं गाको माध्यमवाि सने भएकोले यसको जनसं ख्यामा वृषि हुन नददन गोठ

सफा राख्नुपदषछ र पानी जम्न ददन हुदैन।

पिके रोग


विाषयाममा पिके रोगको लिण दे जखनासाथ नजजकैको जजल्ला पशु सेवा कायाषलयमा सम्पकष गनुष पदषछ। पिके
रोगका कारणले मरे का पशुवस्िुहरुलाई नाङ्गो हािले छु नु हुाँदैन र जिरफार पमन गनुष हुदैन।



यो रोग मामनसलाई पमन सनष सक्ने भएकोले मनकै होजशयारी अपनाउनु पदषछ। पिके रोग लागेर मरे को पशु-वस्िु,
मिमनहरुमा प्रयोग गररएका सोत्तर, आहारा राम्रोसाँग नष्ट गनुप
ष दषछ।

२. कुखुरा, हााँस


आगामी हप्ता सामान्यिया बदली भई पानी पने सं भावना भएकोले कुखुरा फामषहरुमा रोगहरुको सं क्रमण बढ्ने
सम्भावना भएकोले सं क्रमणबाि बिाउन फामषहरुमा जैषवक सुरिा अपनाउनुहोस्।



कुखुराको सुलीमा धेरै आर्द्षिा हुने भएकोले धेरै एमोमनया उत्पादन भई श्वासप्रश्वास सम्वन्धी समस्या हुने हुाँदा खोरमा
राम्रो भेन्िीलेशनको व्यवस्था गनुप
ष दषछ।



गमी मौसममा कुखुराको भाले को प्रजनन िमिामा कमी आउने हुनाले मब्रमडङ्ग स्िकमा भालेको सं ख्या बढाएर १२१५% सम्म राख्नुपदषछ। साथै दानामा मभिामीन-ई िथा सेलेमनयमको मारा बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।



गमी मौसममा कुखुरामा दे खा पने लिणहरु जस्िै- िााँडो-िााँडो सास फेने, पानी धेरै खाने, दाना कम खाने, पखेिा
र खुिा फालेर बस्ने, अण्डा उत्पादनमा कमी आउने, खोरमा कुखराहरुको मृत्यु हुने आदी भएमा पयाषप्त भेन्िीलेसन

प्रदान गने, कुखुराको िनत्व कम गने, िापक्रम ३० मडग्री सेजल्सयस वा बषढ रहेका बेला (ददाँउसो १२-३ बजे
सम्म) दाना नददने, पयाषप्त मारामा सफा, जिसो पानीको व्यवस्था गनुष पदषछ। साथै पानीमा इलेक्ट्रोलाईि र मल्िी
मभिामीन राखेर ददनुपदषछ।

३. माछा


माछा पोखरीमा अजक्सजनको मारा बढाउन हावा यन्र (aerator) को प्रयोग गनुप
ष दषछ।



माछामा इ.यु.एस. रोग लागेमा िरपोत्ने िूना १५ के. जी. प्रमि कठ्ठाको दरले हाल्नुपदषछ। रोगको प्रकोप हेरी १
मषहनाको अन्िरालमा बढीमा िीन पिक िूनाको प्रयोग गनुप
ष दषछ।



माछामा लाग्ने लमनषया र आग्युल
ष स (माछाको जुम्रा) को उपिारको लामग युरोजक्लन ३० एम.जी. प्रमि के. जी.
को दरले दानामा राखेर खान ददनुपदषछ। साथै माछाको िनत्व (stocking density) कम गने, पोखरीमभर

ठााँउ-ठााँउमा बााँस गाड्ने र उक्त बााँसलाई ३-४ ददनको अन्िरमा जझकेर सफा गने र सुकाउने, पोखरी सफा राख्ने
र माछा पोखरीको फोहोर पानी हिाई सफा पानी राख्नुपदषछ।



माछा पोखरीमा एमोमनयाको मारा बढी भएमा पोखरीमा माछाको िनत्व (stocking density) कम गने, दानाको
मारा ििाउने, पानीको गषहराई बढाउने, एरे िरको सं ख्या बढाउने आदी गनष सषकन्छ। मरे का माछालाई ित्काल
हिाउनुपदषछ। अपरान्हमा अत्यामधक षप एि (pH) हुने गरे को भए िूना प्रयोग गदाष केही लाभदायी हुन्छ।



एमोमनयाको मारा १ षपषपएम (PPM) छ भने पोखरीको २५% पानी षवस्थापन गनुप
ष दषछ। एमोमनया २.५ षपषपएम

(PPM) वा बढी भएमा माछालाई अको पोखरीमा सानुपष दषछ।
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ट्राउि माछामा रगि मममसएको रािो छे ने भएमा कजक्समडयोमससको समस्या भएको हुनसक्छ। यसको समाधानको

लामग एम्प्रोमलयम (Amprolium) २०० मममलग्राम प्रमि के.जी. शारीररक िौलको दरले दानामा ममसाई १२
ददनसम्म खुवाउनुपदषछ।

िााँसेबाली

यो समय विेिााँस लगाउने उपयुक्त समय भएकोले मनम्न अनुसारको िााँसेबालीहरु लगाउन मसफाररस गररन्छ।

िााँसका नामहरु

मसफाररस िेर

िााँसको जािहरु

बीउको मारा/हे क्िर

मलको मारा/हे क्िर

छने िररका

मकै

िराई िथा मध्य पहाड

मनकामना, दे उिी, अरुण

३०-३५ के. जी

८०:६०:४०

लाईनमा अथवा हलोको पछाडी

जुनेलो

िराई िथा मध्य पहाड

एमषप िरी, स्थानीय, जस्वस सरगम

२५-३० के. जी

८०:६०:४०

मकै छरे जस्िै गरर छने

षियोसे न्िी

िराई िथा मध्य पहाड

मससाष

३५-४० के. जी

८०:६०:४०

लाईनमा अथवा हलोको पछाडी

सुडान

िराई िथा मध्य पहाड

षपपर स्वीिसुडान

१०-१५ के. जी

८०:६०:४०

लाईनमा अथवा हलोको पछाडी

बाज्रा

िराई िथा मध्य पहाड

जोइन्ि बाज्रा

१०-१२ के. जी

८०:६०:४०

लाईनमा अथवा हलोको पछाडी

बोडी

िराई िथा मध्य पहाड

कामिषके बोडी, आकाश, प्रकाश, सू य ष

४०-५० के. जी

२०:६०:४०

मकै छरे जस्िै गरर छने

भिमास

िराई

हाडी, कब

३०-३५ के. जी

२०:६०:४०

लाईनमा अथवा हलोको पछाडी

मध्य पहाड

लुम्ले , से िी, पूजा

िराई िथा मध्य पहाड

स्थानीय

२०-३० के. जी

२०:६०:४०

लाईनमा अथवा हलोको पछाडी

मस्याङ

यो समयमा बहुबषिषय िााँस लगाउने समय भएकोले मनम्न उल्लेजखि िााँसहरु लगाउन मसफाररस गररन्छ।

िराई र मध्य पहाडमा हुने बहुबषिषय िांसहरु
िांसको जाि

छने समय

बीउ दर, केजी (प्रमि

छने िरीका

४- ५

छरुवा वा लाईनमा

हे क्िर)

मलखाद

िांसको उत्पादन, िन

(एन.षप.के.) दर (प्रमि

(प्रमि हे क्िर)

िांस कािने समय

१०  ६०  ० र १०

५०- ६०

श्रावण-पुि

२०- ३५

श्रावण - पुि

३०- ३५

श्रावण -पुि

१५० - २००

श्रावण - माि

३०- ३५

श्रावण - पुि

८० -१००

श्रावण -माि

हे क्िर)
स्िाईलो

जेठ- असार

िन गोबर मल
कुडजु

जेठ -असार

५-

७

छरुवा वा लाईनमा

४०४०  ० र १०
िन गोबर मल

से िारीया

जेठ -असार

८- १०

छरुवा वा लाईनमा

५०  ४०३० र १०
िन गोबर मल

नेपीयर

डे स्मोडीयम

असार -

१०००० -

श्रावण

२००००

जेठ - असार

५ – ७

लाईनमा

८०  ६०४० र १०

से ि

िन गोबर मल
छरुवा

२० ६०  ० र १०
िन गोबर मल

मगन्नी ग्रास

जेठ - असार

३ - ४ वा

छरुवा वा लाईनमा

२०००० से ि

८०  ६०  ० र १०
िन गोबर मल

उच्ि पहाडमा हुने बहुबषिषय िााँसहरु
िांसको जाि

छने समय

बीउ दर, केजी

छने िरीका

५

छरुवा वा लाईनमा

(प्रमि हे क्िर)

मलखाद

िांसको उत्पादन,

(एन.षप.के.) दर

(िन प्रमि हे क्िर)

िांस कािने समय

१०  ६०० र

३०- ४०

कामिषक ( िै ि

३५ -

कामिषक -

बैसाख

३० - ३५

कामिषक -

िै ि

३० - ४०

कामिषक -

असार

३० - ४०

कामिषक - िै ि

४५ -

कामिषक -

(प्रमि हे क्िर)
क्लोभर से िो

जेठ - असार

१० िन गोबर मल
राईग्रास

जेठ - असार

१२ - १५

छरुवा वा लाईनमा

५०  ४०  ० र

४०

१० िन गोबर मल
कक्सफुि

जेठ - असार

१० -

१५

छरुवा वा लाइनमा

५०  ४०  ३० र
१० िन गोबर मल

कोिे

असार - श्रावण

८ -

१०

छरुवा वा लाईनमा

गोबर मल
८०  ६०  ४० र
१० िन गोबर मल

िाल फेस्क्यू

जेठ - असार

लुसनष

जेठ - असार

८ - १०

छरुवा वा लाईनमा

२०  ६०  ० र
१० िन गोबर मल

८ - १०

छरुवा वा लाईनमा

८०  ६०  ० र

५०

१० िन गोबर मल
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बैसाख

अनुसूिी-१: पशुहरुमा लाग्ने खोरे ि िथा नाम्ले/मािे रोग सम्वन्धी षववरण
खोरे ि रोगको उपिार षवमध:
यो षविाणुबाि हुने रोग भएको कारण कुनै खास उपिार छै न िर लिण अनुसार उपिार गदाष नोक्सानबाि बच्न सषकन्छ।



सवषप्रथम मुखको िाउलाई मनिािो पानीमा २ प्रमिशिको षफिषकरीको झोल बनाई मुख सफा गने।



खुिाको िाउलाई ०.५ प्रमिशि फमाषमलनको झोल बनाई सफा गने ।



थुनमा आएको िाउलाई २ प्रमिशि वोररक एमसडको झोल बनाई सफा गने िथा वेिामडन मल्हम ओभानो पारी
लगाउने।



खुिा िथा मुखको िाउ मछिो मनको पानष सल्पामडमाइमडन वा एण्िीवायोषिक्सको रुपमा २०-४० लाख यूमनि सम्म
स्ट्रेप्िो पेमनमसलीन वा २-२.५ ग्राम सम्मको एम्पीमसमलन + क्लोक्जामसलीन ५-७ ददन सम्म मासुमा सुई ददने ।
साथै एमभल र दुखाई कम गने सुई १० मम.ली को दरले मासुमा सुई ददने।



कीरा पनष गएको खुिाको िाउलाई मन िािो पानीमा पोिासराखी सफा गने िथा कीरा मानष िारषपनको िेल िाउमा
राख्ने िथा एजण्िीसेजप्िक मल्हम िाउमा लगाउने।

रोकथाम


रोगी पशुलाई िुरुन्ि शंका हुनासाथ अलग्गै राख्ने।



मुखको िाउलाई असर नपनष ददनको लामग षपउने आहारा खोले , भािको माड वा अन्य झोल खाने कुरा ददने।



गोठलाई षफनेल पानीले छकषने।



स्वास्थय पशुहरुलाई रोग षवरुि खोप लगाउने। खोप लगाउदा रिा नामक इजण्डयन भ्यजक्सन २ मम.ली ६ मषहना
भन्दा माथी उमेर भएका पशुमा छाला मुनी (S/c) सुई ददने।



ट्राईभेि भ्याक्सीन पमन षवमभन्न ओिधी कम्पनीहरुले मनकामलएको बजारमा पाइन्छ, जुन िरिरे , भ्यागुिे, िथा
खोरे िको षवरुि मनकामलएको खोप हो, िर त्यसले षविाणुको प्रकोप िारै मिर भएमा रोगबाि पूणष रुपमा पशुलाई
(रोगबाि) बिाउन सक्दै न, िसथष खोरे ि कै मार कम गने भ्याक्सीन कृिक वगषहरुलाई पशुमा खोप लगाउन
सल्लाह ददइन्छ।



एफ.एम.डी. पोमलभ्यालेन्ि भ्याजक्सन (FMD Poly Valent Vaccine) गाई–भैं सी, बाच्छा पाडालाई १०
एम.एल. िथा भेडा–बाख्रा, बं गरु लाई ५ एम.एल. छालामुमन सुई ददने।

नाम्ले / मािे रोग


धान कािे र झारे पमछ बााँकी रहेको पराल पशु वस्िुको आहाराको रुपमा प्रयोग गररन्छ। आहाराको रुपमा पराल

प्रयोग गरे साँग साँगै नाम्ले रोगको प्रकोप पमन बढन जान्छ। त्यसकारण मनयममि रुपमा आफना पशुहरुमा नाम्ले को
परजजवी रहे को वा नरहे को थाहा पाउन आफनो नजजकैको पशु उपसेवा केन्र्द्, पशु सेवा केन्र्द् वा जजल्ला पशु सेवा
कायाषलयमा गई गोबर पररिण गराउनु होला।



पशुहरुमा नाम्लेको परजजवी दे जखएमा मनम्न अनुसारको उपिार गनुष होला।

अजक्सक्लोजनाइड (Oxyclozanide) १० मम.ग्रा. प्रमि षकलो शारीररक िौल अनुसार एक पिक खान ददनुहोला। १
ग्राम बोलस प्रमि १०० षकलो शारीररक िौल अनुसार िथा झोल औिधी ३०० षकलो शारीररक िौल भएका पशुलाई ९०
एम.एल. एकपिकमा खान ददनु होला। भेडा बाख्रालाई २०० मम.ग्रा. को एक ट्याब्लेि प्रमि १३ षकलो शारीररक िौल
अनुसार खान ददनुहोला। यी औिधीहरु दुहन
ु ा, ब्याउने सबै प्रकारका पशुमा ददन सषकन्छ।

ट्राइक्यालबेन्डाजोल (Tricalbendazole) १२ मम.ग्रा. प्रमि षकलो शारीररक िौल अनुसार खान ददाँ दा मनकै प्रभावकारी
हुन्छ। ९०० मम.ग्रा. को एक बोलस प्रमि ७५ षकलो शारीररक िौल अनुसार खान ददनु होला। २५० एम. जी. को १
ट्याब्लेि १५ षकलो शारीररक िौल भएक भेडा बाख्रालाई खान ददनु होला। दुहन
ु ा ब्याउने सबै प्रकारका पशुहरुमा ददने
सषकन्छ।

मलभर िोमनक झोल वा पाउडर ठू लो पशुलाई ४०–६० ग्राम, सानो पशुलाई १५–२० ग्राम दै मनक खान ददनु होला।
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अनुसूिी-२: थुनल
े ो रोगको उपिार षवमध

उपिार षवमध



दुध बेला बेलामा (सामान्य भन्दा धेरै पिक) दुहन
ु ु पदषछ िाषक कल्िौडोमा पने दवाव कम होस ।

यदद दुध आएको छै न भने षकिाणु रषहि पारे को थुन मभर राख्ने नमल (जसलाई Teat syphon/ Teat canula
भमनन्छ) थुनमा मभर िुसाउने र मभमरएको दुध सबै मनकाल्ने।



ु ा राम्रोसं ग सेकी ददने।
सवै दूध मनकालेपमछ क्यानुलालाई बाषहर मनकाल्नु पदषछ, कल्िौडो र थुनलाई षवहान बेलक



यदद दूध पानी जस्िो रगि मममसएको षपप जस्िो भएमा जजवाणुको कारणबाि थुनेलो भएको रहेछ भनी बुझ्नु
पदषछ। त्यस्िो अवस्थामा पशुलाई एन्िीवायोषिक सुई ददने सबै दुध मनखारे र मार औिमध थुनमा राख्नु पदषछ।



नसुजन्नने, नदुख्ने सुई ददने र षवमभन्न प्रकारका मल्हम पाइन्छ मि मध्ये कुनै एक लगाईददने गनुष पदषछ।



त्यस्िो अवस्थामा पशुलाई राम्रो दानापानी ददनु पछष।

ध्यान ददनु पने कुराहरु



दुध दुहन
ु े मान्छे ले नङ नपाल्ने र हाि सफा राख्ने गने।
दै मनक दुध दुहन
ु ु भन्दा पषहले कल्िौडो सफा गने।



प्राषवमधकले ददएको सल्लाह पूणि
ष या पालना गरर औिधीहरु प्रयोग गने।
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