कृ षि - मौ स म स ल्ला ह से वा बु ले षि न
जारी मममि : 11 असोज २०७२

अवधी : 08 असोज २०७२ - 14 असोज २०७२
जजल्ला : बााँके

(जारी गने: PPCR/BRCH/AMIS

project, MOAD; AERD, NARC and Agro-met Section, DHM)

नेपालगञ्ज एयरपोिष, बााँकेको मौसमी िथयांक

गि हप्ता 31 भाद्र २०७२ मा अन्त्य भएको मौसमी अवस्था
मौसमी षववरण

गि हप्ता (२४ भाद्र २०७२ दे जि 3१ भाद्र २०७२ सम्म)

कुल विाष (मम.मी.)

0.३

अमधकिम िापक्रम (0सेन्तिीग्रेड) को दायरा

33.६-35.६

न्तयूनिम िापक्रम (0सेन्तिीग्रेड) को दायरा

24.८-26.५

अमधकिम सापेजिक आद्रष िा (%) को दायरा

91.3-97.७

न्तयूनिम सापेजिक आद्रष िा (%) को दायरा

6१.9-71.3

हावाको गमि (मम/से ) को दायरा

0.75-3.25

हावाको ददशाको दायरा

उत्तर – दजिण-पूव ष

०१ असोज २०७२ दे जि ०7 असोज २०७२ सम्मको मौसमी षववरण

षववरण

ददन (18 सेप्िे म्बर २०१५ – 24 सेप्िे म्बर २०१५)

01/०6/०७२

02/०6/०७२

03/०6/०७२

04/०6/०७२

05/०6/०७२

06/०6/०७२

07/०6/०७२

०.2

1.8

०.०

2.1

०.०

०.०

21.8

अमधकिम िापक्रम

34.7

36.4

34.5

34.3

32.9

34.3

31

न्तयूनिम िापक्रम

25.5

25.5

26.2

24

24.5

24.6

24.4

अमधकिम सापेजिक

95.3

96.9

96.9

92.1

96.8

97

95.2

न्तयूनिम सापेजिक

65.6

60.4

80.1

64.2

96.8

67.9

70.1

हावाको औसि गमि

0.0

0.0

2.5

0.0

0.75

5.25

8.0

औसि हावाको ददशा

उत्तर

उत्तर-पूव ष

उत्तर-पूव ष

उत्तर

उत्तर -पूव ष

दजिण

दजिण-पजिम

विाष (मम.मी.)

(0सेन्तिीग्रेड)
(0सेन्तिीग्रेड)
आद्रष िा (%)

आद्रष िा (%)
(मम/से)
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कृषि-सल्लाह
क. मौसमी षवश्लेिण

ु ान गररएको छ साथै
आगामी हप्ता सामान्तयरुपमा बदली रहने िर विाषको सम्भावना न्तयून रहने पूवाषनम
सापेजिक आद्रष िा औसिमा ६५% भन्तदा मामथ रहने िथा औसि िापक्रम यस हप्ताकै जस्िै रहने
सम्भावना छ।

ि. बालीनाली
१. धान बाली


धान िेिमा पाि वेरुवा कीराको प्रकोप २५-३०% सम्म दे जिएमा षविादीको प्रयोग नगनुह
ष ोला
(धान िेिमा भएका ममत्र जीव कीराहरु नष्ट हुने भएकोले )।िर ३०% भन्तदा बढी ििी

दे जिएमा मात्र अल्फा म्यामिन १०% इ.सी., १.५ एम.एल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाएर २०
मलिर प्रमि कठ्ठाको दरमा धानको पाि मभज्ने गरी छने ।


धानको उन्नि जािमा मसफाररस गररएको मलको मात्रा प्रयोग गनाषले रोग, कीराको प्रकोप
बाि बच्न सषकन्तछ ।



धान िेिमा गुबो मने समस्याबाि बच्न कृिकहरुले समय समयमा िेिको मनररिण गनष
उपयुक्त हुन्तछ ।



धान रोपेको ३ हप्ता भैसकेको िेिमा कृिकहरुले गोडमेल गरे पमछ मात्र मसं जिि िेत्रमा ४
के.जी. ३५० ग्राम प्रमि कठ्ठाका दरले र अमसं जिि िेत्रमा ३ के.जी. ६५० ग्राम प्रमि
कठ्ठाका दरले युररया िपड्रेस गनष उपयुक्त हुन्तछ ।



धान िेिमा ५ दे िी १० से.मी सम्म पानी जमाई राख्नु उपयुक्त हुन्तछ।

डढु वा (ब्याक्िे ररयल ब्लाइि)

५० ग्राम गाईको गोवर प्रमि मलिर पानीमा घोले र प्रकोप भएको धान बालीमा पूरा बोि मभज्ने गरी अनुकुल
मौसममा छकषनु उपयुक्त हुन्तछ ।
मरुवा रोग (ब्लाष्ट)

रोगको व्यवस्थापनः-

वीम़

वा

अन्तय

लिण

यो रोग धानको गााँज लाग्ने अवस्थामा

कुनै

पािमा लाग्ने रोग हो। पािको दुबै छे उ

ट्राइसाइक्ल्याजोल युक्त षविादी १

मिर ि ुजच्िएका अण्डाकार िै रा थोप्लाहरु

दे जिनु यसको लिण हो।यी थोप्लाको

ग्राम प्रमि मलिर पानीमा ममलाई

षविमा सेिो षवन्तदु हुन्तछ र षवस्िारै बढ्दै

छने वा कासु वी २ एमएल प्रमि
मलिर

पानीमा

ममसाई

गई

७-१०

बाला

।यो

रोग

नेक ब्लाष्ट भमनन्तछ ।

(पेमनकल)

मनक्लनु भन्तदा अगाडी र धानको

जान्तछ

। वालाको घािी मा लाग्ने रोग लाई

। नेक ब्लाष्टको व्यवस्थापनको
धानको

डढ्दै

ाँ लामा र वालाको घािीमा पमन लाग्छ
आख्

ददनको अन्तिरालमा २ पिक छने
लागी

पािहरु

िजस्बरः- धानमा लाग्ने मरूवा रोग

फूल फुमल कसकेपछी माथी उले जिि षविादी र मात्रा ममलाएर २ पिक छनुष पदषछ।
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िै रा रोग

यो रोग कुनै िास जीवाणुबाि हुने नभई जजं क नामक सुक्ष्म िाद्य ि्वको
कमीले गदाष हुन्तछ ।

लिणः धान रोपेको १०-१५ ददन पमछनै दे िा पदषछ । शुरूमा बोिको

िल्लो अथाषि पुरानो पाि पहेंलो भई पािको नशाको षविमा बढी पहें लोु ो साथै पािमा िै रो रं गको
पन दे जिन्तछ । यसरी पहें लोपन बढी हुनक

अमि साना साना थोप्लाहरूको धब्बा षवकास भई पाि पुरै बदामी िै रो

रं गको हुन जान्तछ । यस्िा षवरूवाको वृषि अमि कम हुन्तछ, बोि होिो
हुन्तछ, गाज कम लाग्छ र पुरै बोि मरे र जान पमन सक्छ ।

रोग व्यवस्थापनः िेिमा पानी मनकासको राम्रो प्रबन्तध ममलाउने । लगाई सकेको धान बालीमा यो
रोग दे िा परे मा १७० ग्राम जजं क सल्फेि

र ८५ ग्राम कृषि िून ३२ मलिर पानीमा ममलाई प्रमि

कठ्ठाका दरले आवश्यकिा हेरी २-३ पिक १०-१२ ददनको फरकमा छने वा बजारमा पाईने जजं क
ि्व सुक्ष्म मलिाद्यको प्रयोग गने ।
डढु वा रोग(वयाक्िे ररयल ब्लाइि)

रोगको लिणः- अक्सर पािको
षकनारा

बाि

पानीले

मभजेको

जस्िो लामा नागवेली धसाषहरु

दे जिन्तछन् ।पमछ गएर यो भाग
पराले
रोगी

रं गमा

पािलाई

पररणि

कािे र

हुन्तछ।

पानीमा

भरे को मससाको ग्लास वा िे ष्ट
ट्यूवमा

काषिएको

निलाई

रािेमा

भागबाि

पानीमा

शाकाणु झरे को प्रष्ट दे जिन्तछ ।

धान रोपेको २-५ हप्ता पमछ वोि ओइलाउछ। रोगको शाकाणु वोिको पुरै भागमा फैमलन्तछ र गााँज ओइलाई

मनष थाल्छ यसलाई केसेक भमनन्तछ। रोग ग्रस्ि वोिको डााँठलाई कािी मनिोदाष हल्का पहें लो रं गको द्रव्य
मनस्कन्तछ।

रोगको व्यवस्थापनः-

वोिलाई सकभर घाउिोि लाग्नबाि विाउने र धानको िु प्पा काट्ने िलनलाई हिाउने जसले गदाष रोगका

शाकाणु सजजलै साँग वोि मभत्र पस्न सक्दै न।एग्रीमासीन-१०० - २ ग्राम प्रमि ३ मलिर पानीका दरले ममलाई
छने।गाईको िाजा गोवर ५० ग्राम प्रमि मलिर पानीका दरले घोल बनाई ्यसलाई छानेर छदाष यो रोग केही
हद सम्म मनयन्तत्रण हुन्तछ।
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िै रो थोप्ले (व्राउन मलफ स्पि)

लिणः- नदी षकनार वा पानी नजम्ने ठाउाँमा लगाइएको धानको पािमा िीलको दाना
आकारका िै रा थोप्लाहरु मनस्कन्तछन् र थोप्लाको केन्तद्र भाग िरानी रं गको हुन्तछ।

रोगको व्यवस्थापनः- यो रोग िासगरी मलजल नपुगक
े ो अवस्थामा लाग्ने हुाँदा उजिि

मात्रामा मलको प्रयोग गने । डाइथेन एम्-४५ (मेन्तकोजेव) ३ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा
ममलाई छने । एक कठ्ठा जग्गाको लामग १८-२० मलिर पानीको आवस्यकिा पदषछ।
मौसम राम्रो भएको समयमा छनुष उपयुक्त हुन्तछ ।
पािको फेद डढु वा (सीथ ब्लाइि) रोग

लिणः- धान रोपाई गरे को ३ हप्ता पमछ यस रोगको लिण दे िा पनष सक्छ । राम्रोसं ग गााँजजएको धानको
गााँजलाई हािले उज्यालो िफष पल्िाएर ढल्काएर राम्रोसं ग धानको फेद दे जि मामथ सम्म हेरेमा पािको फेदमा

/

अण्डाकार िै रो-िै रो हररयो राँगका थोप्लाहरु दे जिन्तछन्। पमछ यी थोप्लाहरुको आकारमा बृषि हुन्तछ। प्रकोप

बढी भएमा यी थोप्लाहरु पािमा समेि पुग्छन् र पुरा पािमा फैमलन्तछ । फलस्वरुप पुरै बोि डढे को जस्िो
दे जिन्तछ ।

रोगको व्यवस्थापनः- रोगको प्रकोप बढे मा भ्यामलडामाइमसन २ मम.मल. प्रमि मलिर पानीको दरले सफा मौसम

भएको समयमा छनुष उपयुक्त हुन्तछ। नाइट्रोजन मल मात्र बढी प्रयोग नगरी फोस्फोरस र पोिास मल प्रयोग
गदाष उपयुक्त हुन्तछ।
२. मकै बाली



पानी मनकासको राम्रो व्यवस्था गनुष उपयुक्त हुन्तछ।

ाँ ाको उिाई सम्म अग्लो भए पमछ गोडमेल गरी युररया ३ के.जी.
मकैको बोि ४०-५० से.मी. वा घुड
७०० ग्राम प्रमि कठ्ठाको दरले िपड्रेस गनुष उपयुक्त हुन्तछ ।



मकै भााँच्नु भन्तदा पषहले िेिबारीको फरक फरक ठााँउबाि घोगाको नमुना सं कलन गरी वीिको दाना

छोडाई िोयासं ग जोमडएको भाग (नािी) जााँि गदाष कालो रङ्गमा पररणि भएको छ भने मकै भााँच्ने
उपयुक्त समय भएको सम्झी भाच्न शुरु गनुष पदषछ।
३. अरहर \बदाम(मुम्फली)\भिमास




अरहर, बदाम र भिमास लगाईएको जग्गामा पानी मनकासको राम्रो व्यवस्था गनुष पदषछ ।

अरहर, बदाम र भिमास लगाईएको जग्गामा गोडमेल गरी उकेरा लगाउन उपयुक्त हुन्तछ ।

२ ग्राम वेमभषष्टन वा डे रोसाल (काबेन्तडाजजम) प्रमि मलिर पानीमा घोले र अरहरको बोि मभज्ने गरर
छकषनु उपयुक्त हुन्तछ।
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भिमासमा लाग्ने झुमसलकीरा

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

अवस्थामा एकै ठाउाँमा समूह बनाई पािको हररयो भाग िान्तछ र ठु लो भएपमछ लाभाषहरु यत्र ित्र
छररएर िान थाल्छ।
झुमसलकीराको व्यवस्थापन

झुमसल कीराका फुल वा लाभाषहरु भएका पािहरु षिपेर मषििेल पानीमा डुवाउनु उपयुक्त हुन्तछ।यसको
प्रकोप बढी दे जिएमा मात्र अल्फा म्यामिन १०% इ.सी., १.५ एम.एल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाएर २०
मलिर प्रमि कठ्ठाको दरले पाि मभज्ने गरी छनुष उपयुक्त हुन्तछ ।

बदामको षिक्का (थोप्ले ) रोग

बदाम रोपेको डे ढ दुई मषहना पमछ यो जीवाणुको आक्रमणबाि पािमा
गोला, लाम्िीला आकारका िै रा थोप्लाहरु दे जिन्तछन् ।यी थोप्लाहरु

पाि, डााँठ लगायि पुरै वोिमा सदै जान्तछन् र अन्तिमा पुरै वोिलाई
नष्ट पादषछन्।

रोगको व्यवस्थापन

हेक्जाकोनाजोल २ मम.मल प्रिी मलिर पानीमा ममलाई ७-१० ददनको फरकमा २-३पिक मौसम राम्रो
भएको वेलामा छनुष पदषछ।अथवा, कारवेन्तडाजजम १ ग्राम र मेन्तकोजेव २ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा ममसाई
७-१० ददनको फरकमा २-३ पिक छनुष पदषछ।

४. फलफूल बाली


ाँ रु , भुईँकिहर आददमा पानी जम्न नददन पानी
केरा लगायि अन्तय फलफूलहरु जस्िै- अनार, अग
मनकासको राम्रो व्यवस्था गनुष पदषछ ।



केरा िेिी गनुष भएका कृिकहरुले केराको घारीमा प्रशस्ि कोथाहरु आउने भएकोले माउबोि साँग २

विा कोथा मात्र रहने गरर बााँकी कोथाहरु हिाउनु पछष ।कोथा हिाउन केराको घारीको कोथा
फेदै देजि उिेल्नु पछष ।


जीवाणुको सं क्रमणबाि कागिीको पाि, डाठ र फलको बाषहरी भागमा साना साना सेिा थोप्लाहरुको
आकार बढ्दै गई िै रो रं गका िषिरा जस्िा थोप्ला हरु दे जिन्तछन् यस्िो सं क्रमणलाई क्यांकर
भमनन्तछ। कागिी बगैंिामा क्यांकर रोगको व्यवस्थापनको लामग जीवाणुको सं क्रमणबाि ग्रस्ि सबै
हााँगा,

पािहरु

हिाई

मषििेलको

प्रयोग

गरी

जलाइ

ददने

गनुप
ष छष।

बााँकी

बोिलाई

कपर

अजक्सक्लोराईड ३ ग्राम र कासु वी (कासुगामाइमसन) १ ग्राम षविादी १० मल. पानीमा ममसाई १५
ददनको फरकमा छनुष उपयुक्त हुन्तछ।
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वोिको षवमभन्न भागमा दे जिने क्यांकरका लिणहरु

शुरुवािी अवस्था

डाठमा

पािमा

फलमा

िरकारी बालीहरु



काउली, बन्तदा जस्िा िरकारीका मुख्य मौसमका जािहरुको नसषरी राख्ने उपयुक्त समय हो।

अगौिे जािका काउली, बन्तदा लगाईएको २५-३० ददन भईसकेको भएमा एक-एक िम्िा मड.ए.पी.
र यूररया ममसाइ वररपरर घेरा बनाई रािी पुनप
षु दषछ। यसरी िपड्रेस गररसकेपमछ हजारीको सहायिाले
पानी ददनुपदषछ ।



ब्याड राख्ने जग्गाको मािोको उपिार गनुष परे मा बेमभष्टीन ६ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा ममसाई बीउ
राख्नु ३-४ ददन अगाडी छकषदा उपयुक्त हुन्तछ ।



ाँ ल
ु को फरकमा लाइन कोरे र
नसषरी राख्दा १ षवत्ता (१५-२० से.मी.) अग्लो व्याड बनाई ४ अग
पािलो गरी बीउ राख्ने र हल्का मािोले पुरेपछी छापो राख्नु उपयुक्त हुन्तछ ।



रामिोररयामा भाइरस रोग लागेको भएमा मभकोन एि झोल ०.५ मम.मल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाइ
बोि मभज्ने गरी छकषने ।



मभन्तडी (रामिोररया)मा भाईरस रोग सेिो जझं गाले साने भएकोले सोको व्यवस्थापनको लामग

एमसिाममप्रीड (इक्का) २०% एस्.सी. ०.५ मम.मल. प्रमि मलिर पामनमा ममसाइ बोि मभज्ने गरी छकषने।


भण्िाको डााँठ िथा फलको गबारो व्यवस्थापनको लागी गवारोको कारण ओईलाएको मुन्तिा, पाि

िथा फल षिषप करीव १ फुि गषहरो िाडलमा पुने वा जलाउने । क्लोरानट्रामनमलप्रोल (कोराजेन)
१८.५ इ.मस. ०.२ मम.मल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाई बोि मभज्ने गरी छने ।


नसषरी ब्याडमा बेनाष उमम्रन थाले को भए छापो हिाउनु होला ।यो अवस्थामा फेद काट्ने कीरा र बेनाष

कुषहने रोग लाग्न सक्ने भएकोले नसषरी ब्याडको मनयममि मनररिण गनुह
ष ोला ।फेद काट्ने कीरा र
बेनाष कुषहने रोगको व्यवस्थापन गनष क्लोरोपाईरीफोस १६% को ०.५ मम.मल. र काबोनडाइजजम

(बेमभषष्टन) ५०% डब्लु षप.को १ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोली स्प्रेयर बाि नसषरी ब्याड मभज्ने गरी
छनुष पदषछ ।


िुसाषनीको फल लामगसकेको अवस्थामा पाि िथा फलमा लाग्ने थोप्ले रोग (सकाषस्पोरा र एन्तिाक्नोज

रोग) लाग्न सक्ने हुनाले बेमभषष्टन ५०% डब्लु षप. को २ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोली पाि िथा
फल मभज्ने गरी छने ।


िरकारी बालीमा (गोलभेडा, िुसाषनी, भण्िा आदद) पानी धेरै जम्न गएमा जरा कुषहने रोगले षवरुवा
मदषछ। यसको व्यवस्थापनको लामग पानी मनकासको उजिि व्यावस्था गरे र कावषनडाइजजम ५०%
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डब्लु.पी (बेमभषष्टन) २ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोले र षवरूवाको पुरै भाग र जरा सम्म पुग्ने गरी
छनुष पदषछ ।


गोलभेडा, िुसाषनी, भन्तिा बालीमा २४ घण्िा भन्तदा बढी समय सम्म पानी जम्न गएमा वोिहरु

ओइलाउने भएकोले पानीको राम्रो मनकास गनुष पदषछ। गोलभेडा िेिी गने कृिकले ओइलाउने रोग
अवरोधक जाि (सृजना) लगाउनु उपयुक्त हुन्तछ ।


अ्यामधक िापक्रमको कारण सुख्िा भएमा िुसाषनीमा फल झनष सक्ने सम्भावना हुने भएकोले

जस्प्रङकल वा हजारीले पानी ददने र िल-िलका पाि ि ुड्ने ।
अन्तय


पानी पने सम्भावना भएकोले घरमा भण्डारण गररएको िाद्यान्न िथा वीउहरुलाई रोग िथा कीराबाि
बिाउन समय समयमा हेरिाह गनुष उपयुक्त हुन्तछ।



िेिबारीमा दे जिने सबै कीराहरु हामनकारक हुदैनन्।िसथष कीरा दे जिने मबमिकै षविादीको प्रयोग
नगरौ।ममत्रजीव कीराहरु जस्िै माकुरा, गाइने कीरा, साि थोप्ले िपिे कीरा, बारुला, नमस्िे कीरा
(प्रेइड्ग मेन्तिीड) दे जिएमा मिमनहरुको सं रिण र सं बिषन गरौं ।



मौरीलाई विाषिको समयमा िरन कम हुने भएकोले मौरी घारमा अवलोकन गरी िाकामा िानेकुराको

कमी छ भने जिनी िास्नी ददनु पदषछ।जिनी िास्नीको मात्रा १०० एम.एल पानीमा १०० ग्राम जिनी
ममसाई उमाल्ने र उक्त झोललाई जिसो बनाएर िुवाउनु पदषछ।



मौरीको घार रािेको सबै िुिाहरुमा किौरा/प्लाजस्िकको बिामा पानी राख्नु पदषछ ।
मौरी घारमा रोग, सुलसुले र रानु भए नभएको मनयममि अवलोकन गनुष पदषछ।

ग. बाली सं रिण

१. फल कुहाउने औ ंसा


कााँक्रा, फसी, करे ला समुहका बालीमा औ ंसा दे जिएमा थोरै कपासमा 1-2 थोपा क्यु ल्युर, 1-2
थोपा ममथाईल युजजनोल

र मालामथयन ५० इ.सी. १ मलिर पानीमा ममसाएर बनाएको झोलको

१-२ थोपा ममसाई जममन दे जि कररब ३ षफि उिाईमा पासो बनाएर िेि बारीमा राख्नु उपयुक्त
हुन्तछ।यसरी राजिएको पासो मभत्र प्रयोग भएको पुरानो कपासलाई प्र्येक ३ हप्तामा फेनुष पदषछ।


मालामथयन ५० इ.सी , २ मम.मल. प्रमि मलिर र २ ग्राम जिनी (भेली) पानीमा ममसाएर िेि
बारीको िारकुनामा छनुष राम्रो हुन्तछ ।

२. लाही (एफीड)


१ भाग गाईको गहुाँि र ४ भाग पानी ममसाएर रािभरी रािेर लाही लागेको ठााँउमा मभज्ने गरी
भोलीपल्ि अनुकुल मौसममा छकषनु राम्रो हुन्तछ ।



मालामथयन ५० इ.सी., २ मम.मल. प्रमि मलिरको दरले पानीमा ममसाई लाही लागेको ठााँउमा
मभज्ने गरी अनुकुल मौसममा छकषनु उपयुक्त हुन्तछ ।



नयााँ पालुवामा लाही, मलफ माईनर, सुलसुले लाग्ने भएमा सबई वा एट्सो िेल १५ मम.मल. प्रमि
मलिर पानीमा ममसाई १५ ददनको फरकमा छनुष उपयुक्त हुन्तछ।
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षविादीको प्रयोग गदाष ध्यान ददनु पने मुख्य कुराहरु।


सकेसम्म कम हानीकारक हररयो (
उपयुक्त हुन्तछ।






) र हानीकारक मनलो (

) ले बल भएको षविादी प्रयोग गनुष

षविादीको डब्बामा उ्पादन र एक्सपाइरी मममि हेन षु पदषछ।
सुरजिि ठाउाँमा षविादी राख्नु उपयुक्त हुन्तछ।

मसफाररस गररए अनुसारको मात्रा प्रयोग गनुष पदषछ।

षविादी छकषने वेलामा मुिमा मास्क, हािमा पञ्जा, िुिामा जुत्ता र शरीरको नाङ्गो
छोप्नु उपयुक्त हुन्तछ।




भागमा कपडाले

सकभर कडा घाम लागेको, धेरै हावा लागेको, पानी परररहेको वेला षविादी छनुष हुदैन।

कुनै पमन षविादी छदाष जुन ददशाबाि हावा आएको छ ्यही ददशा मिर फकेर कषहल्यै छनुष हुदैन अथाषि
जुनददशा बाि हावा वहेको छ सोही ददशा िफष फकेर षविादी छने गनुष पदषछ।



कुनै पमन षविादी छदाष षविादी छदै अजघ बढ्नु हुदैन अथाषि पमछ सदै आउनु पदषछ जसले गदाष षविादी
छरर सकेको ठाउमा िलाउन नपरोस।




कुनै पमन षविादी छरर रहदा वीिैमा नोजल बन्तद भयो भने मुिले फुकेर वा दााँिले िोल्ने गनुष हुदैन।

कुनै पमन षविादीको प्रयोग गरे पमछ सकेसम्म पुरै शररर नुहाउनु पदषछ र हाि िुिा नधोई कुनै िाने
कुरा िान हुदैन।



षविादी प्रयोग गररसकेपमछ िाली बिा वा मससी विु लेर िाल्डोमा पुन षु पदषछ र प्रयोग गरे का उपकरणहरु
धोएर राख्नु पदषछ।



षविादी छकषदा िाउको दुख्ने वा वाक वाक लाग्ने जस्िो हुन थाल्यो भने िुरुन्ति काम छोडे र िुल्ला
हावामा केही वेर बस्नु पदषछ ।यदद षवि लागेको शंका लागेमा नजजकको अस्पिाल वा स्वास्थय केन्तद्रमा
जिाउनु पदषछ।



षविादीको षकमसम हेरेर षविादी छरे को िेि जग्गा बाि ३ दे िी १५ ददन सम्म कुनै पमन िान योग्य
बालीहरु उपभोग गनष हुदैन साथै गाईवस्िु, कुिुरा आदद लाई पमन िुवाउन हुदैन ।



षविादी प्रयोग गने उपकरणहरु (स्प्रेयर) लाई प्रयोग गररसकेपमछ राम्रोसाँग पिाली भण्डारमा राख्नु
पदषछ।

घ. पशुपालन


भारी विाषले गदाष हुने बाढीमा मुसाको मुत्रबाि मामनसमा सने ले प्िोस्पाइरोमसस

नामक जुनोषिक

रोगको प्रकोप बषढ हुने भएकाले धान/िेिबारीमा िाली िुिा जानु उपयुक्त हुदैन र बुि लगाउनु
पदषछ ।


मसं जिि धान िेि नजजकका सुाँगरु बंगूर पाल्ने ग्राममण वस्िीका कृिकहरुले िोरलाई नाजुक हालिमा
नरािी सफा र सुक्िा राख्नु पदषछ | छाडा रुपमा पाल्नु हुाँदैन | सम्भव भएमा सवै सुाँगरु , बंगूर र

मामनसलाई जापामनज इन्तसेफ्लाइषिस रोग षवरुिको िोप लगाउनाले क्युलेक्स प्रजामिको लामिुिेको
िोकाईबाि सने जापामनज इन्तसेफ्लाइषिस रोगको प्रकोपबाि बच्न सषकन्तछ |


िापक्रम र सापेजिक आद्रष िा बढी भएकाले कुिुरा र गाई-भैं सीको गोठमा पंिा वा पानीको फोहरा वा
जस्प्रङ्कल पद्दिी वा कुलरको व्यवस्था गनुष उपयुक्त हुन्तछ ।
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ु ाको िोकाई बाि बिाई राख्न झ्याल
गाई-गोरुमा साउने रोगको प्रकोप हुन नददन लामिुिे र भुसन

ु ाको िहल पहल कम हुने बिि
ढोकामा िार जालीको व्यवस्था गनुष पछष ।लामिुिे र भुसन
(षवहान)मा िराउन लै जानु पछष ।


सापेजिक आद्रष िा लाई मध्यनजर राख्दै कुिुरामा लाग्नसक्ने कक्सीमडयोसीस जस्िा रोगको जोजिम
कम गनष कुिुराको िोर लाई सकेसम्म सुख्िा राख्ने प्रयास गनुप
ष दषछ | यसका लामग पानी परे को

समयमा बाजच्छिो पानी मछनषसक्ने पािोमा प्लाजस्िक वा मत्रपाल को पदाष लगाउनुपछष | साथै, सोिरको
जिस्यान/ओसीलोपना हेरी प्र्येक ददन वा एक ददन मबराई भुस छनष उपयुक्त हुन्तछ |


बाख्रामा दे जिने कुम्री (ढकेरी) रोगको रोकथाम गनष रावण दे िी काजत्तक सम्म मामसक एक िक्की

डाईईथाइल काबाषमाजजन (डी.ई.सी.)-१०० मम.ग्रा. िुवाउने । ढकेरी लागेका बाख्राको हकमा दै मनक
एक िक्की साि ददन सम्म िुवाउने र साथमा मभिाममन बी कम्पले क्सको सुई २-३ ददन सम्म
लगाउने ।


छे ने रोग भएका गाईवस्िुलाई सल्फा बोलस (िक्की) दाना वा सख्िरमा ४ िक्की रािेर षवहान र

ु ा ३ ददन सम्म िुवाउने र ओभानो घााँस िुवाउने ।यसो गदाष पमन रोषकएन भने गोवर जााँि
बेलक
गने र परजजषव दे जिएमा अल्बेन्तडाजोल १० मममलग्राम प्रमि षकलोग्राम शारीररक िौलको दरले
िुवाउने।


बाख्राको मोओलाको लागी ५% पोभीडन आयोमडन वा १% कपर सल्फेि वा २% बोररक एमसडको
झोल वा १% पोिासको घोलले मुि सफा गनुष उपयुक्त हुन्तछ।मोओलाको भाइरस घाउ, िोिपिक
लागेको वा कािे को ठााँउबाि मामनसमा सनष गई ्यस्िै प्रकारको घाउ िषिरा आउन सक्ने हुनाले
्यस्िो रोगी बाख्रालाई घाउ िोिपिक नलागेको मान्तछे वा पन्तजा लगाएर स्याहार सुसार गनुष पदषछ।



भैं सी झोक्राइ घााँस िान छोडे मा दै मनक ३-४ िक्की रुममनोिोररक बोलस ३-४ ददनसम्म िुवाउनु
उपयुक्त हुन्तछ ।



माछा पोिरीमा घुमलि अजक्सजनको मात्रा बढाउन हावा यन्तत्र (एरे िर) को प्रयोग गने ।
~§§§§§§§§§§§§§§§§§§~
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