व िष ३ अं क ४ ६

कृ षि - मौ स म स ल्ला ह से वा बु ले षि न
जारी मममि: १९ फागुन २०७४
अवधी: १८ फागुन २०७४– २४ फागुन २०७४
ु ासभा, धनकुिा, सुनसरी, सप्तरी, मसराहा, दोलखा, महोत्तरी,
जजल्लाहरु: झापा, मोरङ्ग, सं खव
काभ्रेपलाञ्चोक, बारा, धाददङ, जििवन, कास्की, मुस्िाङ्ग, पाल्पा, रुपन्दे ही, रुकुम, दाङ्ग, बााँके, सुखेि,
ुष ा
जुम्ला, 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:


षप्र-मनसून मौसम शुरु भएको छ। यो मौसममा अपरान्हमिर वा अपरान्हपमछ मेघ गजषन, हावा, हुरी र िट्याङ पने गछष।



ु ासभा जजल्लामा
सािाको मध्यमिर सुदूर पजिमका पहाडी जजल्लाहरुमा मेघ गजषन सषहि अमसना पने सं भावना छ। साथै सं खव
सािाको मध्यमिर हल्का विाष हुने सं भावना छ।



आगामी सािा अमधकिम िथा न्यूनिम िापक्रममा हल्का बृदि हुने संभावना छ।

बालीनाली सारांश:



सािाको मध्यमिर सुदूर पजिमका पहाडी जजल्लाहरुमा मेघ गजषन सषहि अमसना पने सं भावना भएकोले िरकारीका नसषरी ब्याडमा
छापो राखी छानाको व्यवस्था गनुह
ष ोस्।



आाँपको कोयामा लाग्ने घुनको प्रकोप हुने बगैँिाहरुमा केराउ/ लप्सी दाना जरो फल भएको अवस्थामा एसीफेि ७५% एस.पी.,
२ एम. एल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाएर बोिको हााँगाहरु र हााँगाको कापमा १५ ददनको फरकमा ३ पिक छनुप
ष दषछ।



आाँपको बगैंिामा मधुवा (Mango hopper) लाग्ने समय भएकोले यसको मनयममि अनुगमन गनुष होला। यो कीराको अत्यामधक
ु ी पख छनुष पदषछ।
प्रकोप दे जखएमा इममडाक्लोषप्रड १७.८ एस. एल., १ एम. एल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाई बेलक



ँ ाबाि बच्नको लामग क्यु ल्युर युक्त बोिल ट्रयाप राख्नुहोस्।
कााँक्रो, फसी समुहको लहरे बालीमा फल कुहाउने औस



मध्यपजिम िथा सुदूर पजिमका जजल्लाहरुमा सापेजिक आर्द्षिा न्यून रहने भएकोले सामान्य भण्डारमा राजखएका आलुलाई
िाउररनबाि जोगाउन भण्डार घर वररपरर पानी छकेर आवश्यक ओसको व्यवस्था गनुह
ष ोस्।



िराई, मभरी मधेश र पहाडका बेँसीहरु (७०० मीिर सम्म) का लामग मसफाररस गररएका हददषनाथ-१, हददषनाथ-३, िैिे-२,
िैिे-४, िैिे-५, िैिे-६ धानका जािहरु मध्ये उपलब्ध हुने जाि १.५ के.जी. प्रमि कठ्ठा वा २.५ के.जी. प्रमि रोपनीका दरले
बीउको व्यवस्था गनुह
ष ोस्।

पशुपालन सारांश:



गाई, भैँ सी, भेडा, बाख्रा र बं गरु मा खोरे ि षवरुि खोप लगाउने समय भएकोले आफ्ना पशुहरुमा खोरे ि षवरुि खोप लगाउनुहोस्।
खोप सम्वजन्ध जानकारीको लामग नजजकैको भेिेररनरी प्राषवमधकसाँग सम्पकष राख्नुहोस्। भेडा, बाख्रामा पमन षप.षप.आर. षवरुि
खोप लगाउनुहोस्।



फागुन-िैरसम्म ट्राउि माछाका भ ुरा पाइने समय भएकोले सरकारी िथा मनजी िेरका स्रोि केन्र्द्हरुमा सम्पकष राख्नुहोला।
सरकारी स्रोि केन्र्द्हरु जस्िै मत्स्य षवकास केन्र्द्हरु-जनकपुर, भैरहवा र धनगढीमा ट्राउि माछाका भ ुरा उपलव्ध हुने गदषछ।
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मौ स मी ि थयां क ह रु

०४ फागुन २०७४ दे जख १० फागुन २०७४ सम्मको मौसमी िथयाङ्क
मौसमी षववरण

जजल्ला

कुल विाष

िापक्रम (0सेजल्सयस) को दायरा

सापेजिक आर्द्षिा (%) को

(मम.मी.)

दायरा
अमधकिम

न्यूनिम

अमधकिम

हावाको गमि
(मम/से) को
दायरा

हावाको

कैषफयि

प्रिमलि
ददशा

न्यूनिम

झापा

०.०

२७.५-२९.१

१०.०-१२.०

८२-१००

७६-८८

-

मोरङ्ग

०.०

२६.८-२८.२

११.५-१३.५

७७-९४

३८-६१

०.०-३.५

धनकुिा

०.०

२०.७-२२.०

८.८-११.०

७४-७९

५५-५९

०.०-२.०

दजिण

ु ासभा
सं खव

०.०

१९.५-२१.८

८.०-१२.७

७२-९२

६३-७०

-

-

-

सुनसरी

०.०

२५.०-२८.६

१०.५-११.५

६८-९५

५७-७५

-

-

-

सप्तरी

०.०

२१.७-२८.०

१३.०-१४.५

८३-९३

६३-७१

-

-

-

मसराहा

फािफुि

२७.०-२८.०

११.०-१२.५

७३-९१

६९-७७

-

-

-

दोलखा

०.०

१७.५-२४.५

५.५-८.०

९४-९६

८३-९०

-

-

-

-

-

महोत्तरी

०.०

२६.०-२८.७

१०.५-१५.७

८४-९५

४९-७१

-

-

-

काभ्रेपलाञ्चोक

०.०

२४.९-२५.७

६.९-१०.१

९०-९६

७१-९१

-

-

-

बारा

०.०

२६.८-२८.०

९.५-११.५

७६-९४

३२-४९

०.४-१.०

पुव ष

धाददङ

०.०

२२.५-२४.५

१०.४-१२.०

७३-८१

४९-५८

-

-

-

जििवन

०.०

२७.०-२८.१

९.५-१२.३

८४-९६

७८-९२

-

-

-

कास्की

फािफुि

२४.२-२५.२

११.४-१४.८

७९-८९

४०-४९

०.०-४.०

दजिण

मुस्िाङ

१.२

९.५-१५.५

(-३.५)-०.५

६१-९३

५८-८३

-

-

-

पाल्पा

०.०

२१.०-२२.५

१०.०-११.४

८२-९९

६३-८१

-

-

-

रुपन्दे ही

०.०

२५.४-२७.६

१०.१-१२.६

९०-९९

२५-५५

०.०-४.०

पजिम

२४.५-२६.०

७.०-१०.२

७२-९८

१३-६३

-

-

रुकुम

०.०

दाङ्ग

०.०

२४.२-२५.५

८.५-१०.०

६६-८९

३७-५९

०.०-१.०

दजिण

बााँके

०.०

२५.४-२९.५

९.०-१३.४

८८-९९

३७-६०

०.०-२.०

उत्तर

सुखेि

०.०

२४.२-२५.३

७.८-१०.०

८४-९७

४३-६१

०.०-४.५

पजिम

जुम्ला

०.०

१७.७-२०.९

(-२.६)-(-०.८)

५६-७३

१८-३९

०.०-४.०

पजिम

कैलाली

०.०

२४.१-२८.०

९.०-१२.५

८९-९८

३५-५६

०.०-१.५

उत्तर

डोिी

०.०

२६.०-२८.८

८.०-१०.५

८५-८८

३४-५०

०.०-२.०

उत्तर

ुष ा
दािल

०.०

२५.४-२७.५

८.५-११.०

८४-९१

४६-८५

-

-
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११ फागुन २०७४ दे जख १७ फागुन २०७४ सम्मको मौसमी िथयाङ्क
मौसमी षववरण

जजल्ला

कुल

िापक्रम (0सेजल्सयस) को दायरा

सापेजिक आर्द्षिा (%) को

हावाको गमि

हावाको

दायरा

(मम/से) को

प्रिमलि

दायरा

ददशा

विाष

कैषफयि

(मम.मी.)

अमधकिम

न्यूनिम

अमधकिम

झापा

८.५

२७.५-३०.०

११.५-१७.०

६९-९८

६०-७७

-

-

मोरङ्ग

१८.१

२६.७-२९.०

१५.५-१८.०

६७-८३

४४-६०

०.०-७.५

पुव ष

फािफुि

२१.४-२४.४

११.३-१४.१

७२-८९

५३-६७

०.५-१.०

दजिण

ु ासभा
सं खव

०.३

२०.०-२४.४

१२.०-१५.५

७८-९४

६२-७७

-

-

-

सुनसरी

७.४

२८.८-२९.८

१२.०-१७.५

६८-९५

५६-७५

-

-

-

सप्तरी

०.०

२६.५-२९.०

१६.२-१८.५

७२-८४

६६-७५

-

-

-

मसराहा

०.०

२८.०-२९.५

१४.०-१८.५

६५-८१

६०-७४

-

-

-

दोलखा

०.०

१८.०-२२.५

६.०-१२.०

९१-१००

८२-१००

-

-

-

महोत्तरी

०.०

२७.३-३०.०

१४.३-१८.८

७४-९५

४४-७१

-

-

-

काभ्रेपलाञ्चोक

०.०

२५.०-२९.५

७.४-१२.४

८९-९४

६३-८७

-

-

-

बारा

०.०

२८.८-३०.५

११.६-१७.५

७४-८७

३५-५७

०.५-१.०

पजिम

धाददङ

०.०

२२.५-२६.५

११.०-१४.३

५७-९४

१८-६१

-

-

-

जििवन

०.०

२७.४-३०.३

११.६-१५.३

८२-९६

७६-८९

-

-

-

कास्की

९.४

२२.८-२७.०

१०.४-१७.२

८२-९४

३८-५७

०.०-२.५

पुव ष

मुस्िाङ

NA

NA

NA

NA

NA

पाल्पा

०.०

२१.७-२४.५

१०.६-१४.२

८२-९८

७८-८३

-

-

रुपन्दे ही

०.०

२७.८-२९.०

१३.०-१६.६

८५-९८

४५-६०

०.०-६.०

पुव ष

रुकुम

०.०

२५.०-२७.५

७.५-११.२

७२-९२

४२-६५

-

-

दाङ्ग

०.०

२५.८-२८.५

११.५-१३.५

७४-८९

४७-५९

०.०-१.५

पजिम

बााँके

०.०

२८.०-३०.७

१३.२-१७.५

८१-९८

५१-५७

०.०-२.०

पजिम

सुखेि

०.०

२७.५-२८.५

१०.०-१३.२

७८-९५

४१-५०

०.०-४.५

दजिण

जुम्ला

२.२

१४.०-२४.१

(-०.६)-२.०

५४-७५

१९-५७

०.०-२.५

पजिम

कैलाली

०.०

२८.८-२९.८

१२.५-१५.८

८९-९४

४७-५७

०.०-९.५

उत्तर

डोिी

०.८

२९.५-३१.४

७.७-१२.२

९१-१००

२१-४०

०.०-२.५

दजिण

ुष ा
दािल

०.०

२४.०-३०.५

९.५-१२.५

७८-९८

४७-६८

-

-

धनकुिा

न्यूनिम

NA

NA

-

NA
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मौ स मी षव श्ले ि ण
जजल्ला

षववरण
गि हप्ताको समग्र मौसमी षवश्लेिण

आउाँ दो हप्ताको मौसमी अवस्था

झापा, मोरङ्ग,

झापा जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २९.१ से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम

सुनसरी,

सापेजिक आर्द्षिा ७६% रह्यो।

आगामी सािा अमधकिम िथा न्यू निम िापक्रममा हल्का बृदि हुने सं भावना

सप्तरी,

मसराहा, महोत्तरी

छ। सािाको अमधकांश ददनहरूमा आंजशक बदली रहने दे जखन्छ।

मोरङ्ग जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २८.२० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेजिक आर्द्षिा ३८% रह्यो।
सुनसरी जजल्लाको मोरङ्ग जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २८.६० से जल्सयस सम्म
पुग्यो र न्यू निम सापेजिक आर्द्षिा ५७% रह्यो।
सप्तरी जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २८.०० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेजिक आर्द्षिा ६३% रह्यो।
मसराहा जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २८.०० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेजिक आर्द्षिा ६९% रह्यो। साथै विाष फािफुि मार भयो।

महोत्तरी जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २८.७० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेजिक आर्द्षिा ४९% रह्यो।
धनकुिा

धनकुिा जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २२.०० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम

ु ासभा
सं खव

ु ासभा जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २२.४
सं खव

दोलखा,

दोलखा जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २४.७० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम

काभ्रेपलाञ्चोक,

सापेजिक आर्द्षिा ८३% रह्यो।

सापेजिक आर्द्षिा ५५% रह्यो।

आगामी सािा अमधकिम िथा न्यू निम िापक्रममा हल्का बृदि हुने सं भावना
छ। सािाका अमधकांश ददनहरूमा सामान्य बदली रहनेछ।

०

से जल्सयस सम्म पुग्यो र

न्यू निम सापेजिक आर्द्षिा ५९% रह्यो। विाष फािफुि मार भयो।

आगामी सािा अमधकिम िथा न्यू निम िापक्रममा हल्का बृदि हुने सं भावना

छ। सािाका अमधकांश ददनहरूमा सामान्य बदली रषह सािाको मध्यमा
केषह स्थानमा मे घ गजषन सषहिको हल्का बिाष हुनेछ।

धाददङ

आगामी सािा अमधकिम िथा न्यू निम िापक्रममा हल्का बृदि हुने सं भावना
छ। सािाका अमधकांश ददनहरूमा सामान्य बदली रहनेछ।

काभ्रेपलाञ्चोक जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २५.७० से जल्सयस सम्म पुग्यो र
न्यू निम सापेजिक आर्द्षिा ७१% रह्यो।
धाददङ जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २४.५० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेजिक आर्द्षिा ४९% रह्यो।

बारा, जििवन,

बारा जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २८.०० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम

रुपन्दे ही

सापेजिक आर्द्षिा ३२% रह्यो।

आगामी सािा अमधकिम िथा न्यू निम िापक्रममा हल्का बृदि हुने सं भावना

छ। सािाको अमधकांश ददनहरूमा आंजशक बदली रहने दे जखन्छ। सािाको

जििवन जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २८.९० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेजिक आर्द्षिा ७८% रह्यो।

अन्त्यमा केषह स्थानमा मेघ गजषन सषहि मछिपुि बिाष हुने सम्भावना छ।

रुपन्दे ही जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २७.६० से जल्सयस सम्म पुग्यो र
न्यू निम सापेजिक आर्द्षिा २५% रह्यो।
कास्की, पाल्पा,
रुकुम

कास्की जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २५.२० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम

आगामी सािा अमधकिम िथा न्यू निम िापक्रममा हल्का बृदि हुने सं भावना

पाल्पा जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २२.५० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम

मध्यमा पूणष बदली भई केषह स्थानमा मे घ गजषन सषहिको बिाष हुनेछ।

सापेजिक आर्द्षिा ४०% रह्यो। साथै विाष फािफुि मार भयो।
सापेजिक आर्द्षिा ६३% रह्यो।

छ। सािाको सुरुमा िथा अन्त्यमा आजशक बदली हुनेछ भने सािाको

रुकुम जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २६.०० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेजिक आर्द्षिा १३% रह्यो।
मुस्िाङ

मुस्िाङ जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम १५.५० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम

दाङ्ग, सुखेि, डोिी

दाङ्ग जजल्लामा गि हप्ताको अमधकिम िापक्रम २५.५० से जल्सयय सम्म पुग्यो र न्यू निम

सापेजिक आर्द्षिा ५८% रह्यो। साथै सािाभररमा १.२ मममलममिर मार विाष भयो।

आगामी सािा अमधकिम िथा न्यू निम िापक्रममा हल्का बृदि हुने सं भावना
छ। सािाका अमधकांश ददनहरूमा सामान्य बदली रषह केही स्थानमा
हल्का खालको षहमपाि हुने सम्भावना छ

सापेजिक आर्द्षिा ३७% रह्यो।

आगामी सािा अमधकिम िथा न्यू निम िापक्रममा हल्का बृदि हुने सं भावना

छ। सािाका अमधकांश ददनहरूमा सामान्य बदली रषह सािाको मध्यमा

सुखेि जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २५.३० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेजिक आर्द्षिा ४३% रह्यो।

केही स्थानमा हल्का बिाष हुने सम्भावना छ।

डोिी जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २८.८० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेजिक आर्द्षिा ३४% रह्यो।
बााँके, कैलाली

बााँके जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २९.५० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेजिक आर्द्षिा ३७% रह्यो।

कैलाली जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २८.०० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेजिक आर्द्षिा ३५% रह्यो।
ुष ा
जुम्ला, दािल

जुम्ला जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २०.९० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेजिक आर्द्षिा १८% रह्यो।

ुष ा जजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २७.५० से जल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
दािल
सापेजिक आर्द्षिा ४६% रह्यो।

आगामी सािा अमधकिम िथा न्यू निम िापक्रममा हल्का बृदि हुने सं भावना
छ। सािाको अमधकांश ददनहरूमा आंजशक बदली रहने दे जखन्छ। सािाको
अन्त्यमा मछिपुि बिाष हुने सम्भावना छ।
आगामी सािा अमधकिम िथा न्यू निम िापक्रममा हल्का बृदि हुने सं भावना
छ। सािाको सुरुमा िथा अन्त्यमा आजशक बदली हुनेछ भने सािाको
मध्यमा पूणष बदली भई केषह स्थानमा मे घ गजषन सषहिको बिाष हुने र
एक-दुई स्थानमा अमसना पने सम्भावना छ। उच्ि पहाड र षहमाली भे गका
केही स्थानमा हल्का खालको षहमपाि हुने सम्भावना छ।
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कृ षि - स ल्ला ह
क. बालीनाली
१.

िै िे धान


िै िे धानको बेनाष ियारीको लामग िराई र मभरी मधे शमा फागुन पषहलो सािादे जख अजन्िम सािामभर िथा पहाडी
िेरको लामग फागुनको दोश्रो सािादे जख िै रको दोश्रो सािासम्म ब्याड राख्ने उपयुक्त समय हो।



ब्याड बनाउाँदा १ मीिर िौडाई र जमीन हेरी लम्बाई कायम गनष सषकने िथा दुई ब्याड मबिमा ४०-५० से.
मी. (२ मबत्ता) को नाली बनाउनु पदषछ।



ब्याड बनाउनु भन्दा अगाडी राम्ररी पाकेको कम्पोष्ट वा गोबर मल २-२.५ के. जी. प्रमि वगष मीिरको दरले
मािोमा राम्ररी ममलाउनुपदषछ।



ब्याडमा वीउ राख्नु भन्दा अगाडी युररया ४ ग्राम, मड.ए.पी ९ ग्राम िथा पोिास ५ ग्राम प्रमि वगष मीिरको दरले
मािोमा राम्ररी ममलाउनुपदषछ।



िराई, मभरी मधेश र पहाडका बेँसीहरु (७०० मीिर सम्म) का लामग मसफाररस गररएका हददषनाथ-१, हददषनाथ३, िै िे-२, िै िे-४, िै िे-५, िैिे-६ धानका जािहरु मध्ये उपलब्ध हुने जाि १.५ के.जी. प्रमि कठ्ठा वा २.५
के.जी. प्रमि रोपनीका दरले बीउको व्यवस्था गरर ब्याड राख्नुहोस्।

गहुाँ

२.


गहुाँ खेिी बाि राम्रो उत्पादन मलनको लागी मसं िाइ सुमबधाको उपलब्धिा हेरी बाली अवमधभर १-५ पिक सम्म
मसं िाई गनुष पदषछ।
ाँ ु बालीको अवस्था
गह

मसं िाइ सुमबधाको
उपलब्धिा
१ पिक मार भएमा



छरे को २१-

३५ ददन

५०-५५ ददन

२५ ददन


बाला

लाग्नु

अजघ

दुध पस्ने बेलामा
(Milking Stage)

२ पिक मार भएमा





३ पिक मार भएमा







४ पिक मार भएमा









५ पिक सम्म भएमा











पजिम िराईका जजल्लाहरुमा अजघल्लो बिष झैँ धानबालीपमछ लगाइएको गहुाँमा (षवशेि गरर जजरो षिलेज प्रषवमध
अपनाइएको खेिमा) केषह ददन यिा फौजी कीराले नोक्सानी गरे को पाईएकोले मनयममि अनुगमन गनुह
ष ोस्।

फौजी कीराको व्यवस्थापनका षवमधहरुुः


ाँ लन गनष वयस्कको लामग बजत्त र फेरोमन पासोको, लाभाषको लामग खाल्डे पासोको
कीराको सं ख्या िथा िमिको आक
प्रयोग गरे र अनुगमन गनुष पदषछ। षवरुवाको प्रत्यि अनुगमन गदाष एक लाभाष प्रमि गााँज दे जखने षवजत्तकै िल
उल्लेजखि उपयुक्त व्यवस्थापन षवमधहरु एकीकृि रुपमा अपनाउनु पदषछ।




खेि मभर र बाषहर रहे का झारपाि मनकाल्ने।

बाली कािे पमछ लाभाष र अिल अवस्थाहरु मानषको लामग खेिलाई जोिी ठु िाहरु नष्ट गने र खेिमा २-४ ददनसम्म
पानी पिाइददने।



प्रकोप दे जखएको िेरमा धान पमछ बढी कीरा लाग्ने बाली जस्िै ुः गहुाँ, मकै, इत्यादी नलगाई अन्य वाली लगाउने।



लाभाषहरु ददउाँसो पािपमिङ्गरमा लुकी बस्ने भएकोले खेिको वररपरर खाल्डो खनेर पािपमिङ्गरले ढाक्ने र त्यसमा
जम्मा भएका लाभाषहरु सं कलन गरी माने।
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खेिमा पानी पिाएर २ मलिर प्रमि हेक्िरका दरले मषििेल राख्ने र लाभाषहरुलाई मानष बााँसको पिी वा डोरीको
सहायिाले वोि हल्लाइ मषििेल पानीमा झाने।



जैषवक षविादीहरु जस्िैुः न्यूजक्लयर पोमलहे ड्रोमसस् भाइरस (NPV) २५० एल.ई प्रमि हेक्िर, वेमसलस थुररन्जेजन्सस्
(Bt) २ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा ममसाइ बोि मभज्ने गरी सााँझापख स्प्रे गने, अथवा
क्लोरपाइररफस १६% ई. मस. २ एम.एल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाइ बोि मभज्ने गरी सााँझपख स्प्रे गने, अथवा
कीराको प्रकोप ज्यादै भएमा क्लोरपाइररफस र साइपरमेमिनको सं ममश्रण भएको षविादी २ एम.एल प्रमि मलिर
पानीमा ममसाई बोि मभज्ने गरी सााँझपख स्प्रे गने, अथवा
इमामेजक्िन बेन्जोएि ५ एस.जज. ०.३ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा ममसाई प्रकोपको समयमा आवश्यकिा अनुसार १२ पिक स्प्रे गने।



यस्िा षविादी प्रयोग गरे को २-३ ददन सम्म मबहान खेिमा गई मरे का लाभाषहरु सं कलन गरर नष्ट गनुप
ष दषछ अन्यथा
पशुपंिीले खाएमा हामनकारक हुनसक्छ।

३.

उखु


उखु लगाउनु हुने कृिकहरुले मसफाररस गररएका उन्नि जािहरु जीिपुर-१, जीिपुर-२, जीिपुर-३ र जीिपुर-४
ाँ ला भएको १५००-२००० विा सेि प्रमि कठ्ठा वा २२५०मध्ये उपलब्ध जािको कम्िीमा दुई-िीनविा आख्

३००० विा सेि प्रमि रोपनीका दरले बीउको उपिार गरे र मार रोप्नुहोस्। उखुको सेिलाई उपिार गनष १५
ममनेिसम्म क्लोरपाईरीफस १६% ई.सी. (Chloropyrifos 16% EC),२.५ एम.एल. प्रमि मलिर पानीमा

डुबाउने साथै उक्त सेिलाई २ ग्राम काबे न्डाजजम (बेमभषष्टन वा डेरोसल) प्रमि मलिर पानीको घोल बनाई उक्त
घोलमा रोप्न ियार पारे को सेिलाई १५ ममनेि सम्म डुबाएर रोप्नुहोस्।



जग्गा ियारीको बेलामा २५०-३०० के.जी. कम्पोस्ि, ३.५ के.जी. युररया, ४.३५ के.जी. मडएपी िथा २.२२
के.जी म्युरेि अफ पोिास प्रमि कट्ठा वा ३७५-४५० के.जी. कम्पोस्ि, ५.२५ के.जी. युररया, ६.५२ के.जी.




मडएपी िथा ३.३३ के.जी म्युरेि अफ पोिास प्रमि रोपनीका दरले मािोमा राम्ररी ममलाउनु पदषछ।
सुख्खा मौसम भएकोले उखु रोपेपमछ मािोमा जिस्यानको अवस्था हेरी आवश्यकिा अनुसार मसाँिाई गनुह
ष ोस्।

उखु बाली कािे पमछ खेिमा पािहरु जलाउने िलनको कारणले यसमा आजश्रि मबमभन्न लाभदायक ममरजीवहरु

नष्ट भएर जान सक्छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान पररिद् (नाकष) को षवमभन्न अध्ययनहरुबाि, नेपालमा उखु खेिहरूमा
पमन उखुको पािको फड्के कीरा (Pyrilla) का परजीबी कीराहरु साथै अन्य ममर जीवहरु पमन प्रशस्ि मारामा

पाइएको छ। यस्िा ममरजीवहरु लाई बिाउन अथवा षयनको सं ख्या खेिमा कायम राखी राख्न, खेिमा पािहरु

जलाउनै पने भएमा सबै खेिको पािहरु एक साथ नजलाई ठााँउ-ठााँउमा छोड्दै जलाउनुपदषछ। पमछ मबउ रोप्ने
बेलामा खनजोि गदाष यस्िा पाि िथा डााँठहरुलाई खेिभरर फैलाई ददनुपदषछ जसले गदाष मबमभन्न थरीका ममरजीवहरु
लाई सं रिण गनष सहयोग पुग्छ।

मुसरु ो

४.


मुसरु ो बालीमा डढु वा रोग (Stemphylium Blight) को प्रकोप बषढ दे जखएमा रोकथामको लामग २ ग्राम वेमभषष्टन
वा डेरोसाल (काबे न्डाजजम) प्रमि मलिर पानीमा घोलेर मुसरु ोको बोि मभज्ने गरर छकषनुहोस्।

५.

अरहर



अरहर बालीमा कोसामा लाग्ने गवारो (Pod borer) कीराले प्रत्येक विष आमथषक ििी पुयाषउने भएकोले यो
कीराको मनयममि अनुगमन गनुह
ष ोला।
कोसामा लाग्ने गवारो (Pod borer) कीरा व्यवस्थापनको लागी १० ग्राम भेली प्रमि मलिर पानीमा ममसाई

बनाएको घोलमा 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 सााँझको समयमा स्प्रे गनुप
ष दषछ।
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६.

आलु


सािाको मध्यमिर सुदूर पजिमका पहाडी जजल्लाहरुमा मेघ गजषन सषहि अमसना पने सं भावना भएकोले सो समयभन्दा
अजघ वा पमछमार खन्न बााँकी रहेका िल्लो पहाडी भेगका आलु खन्नुहोस्।



मध्यपजिम िथा सुदूर पजिमका जजल्लाहरुमा सापेजिक आर्द्षिा न्यून रहने भएकोले सामान्य भण्डारमा राजखएका
आलुलाई िाउररनबाि जोगाउन भण्डार घर वररपरर पानी छकेर आवश्यक ओसको व्यवस्था गनुह
ष ोस्।



उच्ि पहाडको िल्लो भेगमा फागुनमा लगाउने आलु रोप्न शुरु गनुह
ष ोस्। सुख्खा जग्गा र मसाँिाई गनष नसषकने
अवस्थामा छापोको व्यवस्था गनुह
ष ोस्।




उच्ि पहाडको मामथल्लो भेगमा (जुम्ला आदद) आलु िु साउने काम जारी राजख जग्गा ियारी गनुह
ष ोस्।

ाँ ामा हररया मोिा र छोिा िु साहरु पलाएपमछ रोप्नुपछष। यदद एउिा मार ममसनो र लामो
वीउ आलुको हरे क आख
िु सा आएको रहेछ भने त्यसलाई भााँजिददएपमछ अरु िु साहरु पलाउाँछन्।



उच्िपहाडमा आलु लगाउने जग्गामा युररया ४ दे जख ६ के.जी., मड.ए.षप. ६.५-११ के.जी., म्यूरेि अफ पोिास
३.३-६ के.जी. का दरले र गोठे मल वा कम्पोष्ट ५०० दे जख ७५० के.जी. प्रमि रोपनीका दरले हाल्नुपदषछ।
यसरी मलको मारा हाल्दा रुखो जग्गामा धेरै र ममललो जग्गामा कम मारा राख्नुहोस्।



मौसम सुख्खा रहेकोले मध्पहाडमा माघको शुरुमा रोषपएको आलुलाई गोडमेल गरर उकेरा ददई मसाँिाई पमन
गनुह
ष ोस्।



िराईमा मौसम अनुकूल रहेकोले पररपक्व भैसकेको आलु खन्नुहोस्। बोक्रा बाक्लो, राम्रोसाँग ओभाएको, िोि
नलागेको, नकुषहएको र रोग नलागेको आलुमार बीउको लामग छनौि गनषहोस्। कोल्डस्िोरमा वीउ राख्न जुिको
पािलो बोरा प्रयोग गनुह
ष ोस्।



िराई िथा वेँशी िेरमा लगाएको आलु खन्नुहोस्। आलु खन्दा सानो (२० ग्रामभन्दा कम), वीउ साइजको
(२०-५० ग्राम) र ठू लो (५० ग्राम भन्दा मामथ) मा वगीकरण गनुह
ष ोस्। यी मध्ये वीउ साईजको आलु मार
आगामी मसजनको लामग वीउको रुपमा कोल्डस्िोरमा राख्नुहोस्।

फलफूल बाली

७.


ाँ बालीहरुमा मौरी िथा अन्य कीराहरुले गुणस्िरीय
यो समयमा फूल फुल्ने फलफुलहरु जस्िै कागिी, मलिी, आप
फल उत्पादनको लामग पराग सेिन प्रषक्रया गने भएकोले षयनीहरुको भ्रमण लाई प्रोत्साहन गनष मबिादी नछकषनु
होला। मबिादीको प्रयोग गनै पने भएमा स्थानीय प्राषवमधकको सल्लाह अनुसार गनुष होला।



मध्यपजिम िथा सुदूर पजिमका जजल्लाहरुमा सापेजिक आर्द्षिा न्यून रहने भएकोले सामान्य भण्डारमा राजखएका
फलफूल िथा िरकारीलाई जोगाउन भण्डार घर वररपरर पानी छकेर आवश्यक ओसको व्यवस्था गनुह
ष ोस्।





सुख्खा मौसम रहे कोले सबै षकमसमका फलफूल बालीमा आवश्यकिा अनुसार मसाँिाई ददनुहोस्।

हरे क फलफूलको मुल काण्डमा जममनबाि १५-२० से.मी. जमि मामथसम्म १०% बोडोपेष्ट लगाउनुहोस्।

ाँ आददमा कालो ध्वााँसे ढु सी (Sooty Mold) यस मौसममा प्रशस्ि दे जखन सक्ने भएकोले
कागिी, सुन्िला, आप
१५ एम.एल सवो वा एट्सो िेल प्रमि मलिर पानीमा घोली १०-१२ ददनको फरकमा ढु सी लागेको भाग मभज्ने
गरर छकषनु पदषछ।




मौसम अनुकूल हुाँदै गएकोले केरा रोप्न शुरु गनुह
ष ोस्।

केराको बोि ओइलाउने रोग लागेमा व्याक्िे ररया वा ढु सी कुन बाि लागेको हो भनी प्राषवमधकबाि जााँि गराई
पत्ता लगाउनुपदषछ। यदद ढु मसबाि लागेको हो भने कपरअजक्सक्लोराईड २-३ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोलेर १०

ददनको फरकमा ३ पिक जरा मभजाउनुपदषछ। यदद व्याक्िे ररयाबाि ओइलाउने रोग लागेको भएमा कासु-बी
(कासुगामाईमसन) १ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोलेर १५ ददनको फरकमा २-३ पिक जरा मभजाउनुपदषछ।


केराको बोि/थाममा लाग्ने घुन 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।
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केराको बगैँ िामा गबारो (Rhizome Weevil) लाग्न सक्ने भएकोले मनयमीि अनुगमन गनुप
ष दषछ। गवारो

दे जखएमा बगैँ िाको सरसफाई गने, घरर काषिसकेपमछका ठु िाहरुलाई नष्ट गने, कीरालाई ट्र्याप गरर नष्ट गनुप
ष दषछ।
कीराको प्रकोप बषढ भएमा बोिको कापमा वा गुवोमा कावोफ्युरान ५-७ ग्राम राख्नु पदषछ वा

कीराको पासोमा

कीरालाई आकषिषि गरी नष्ट गनषको लामग केराको थामलाई ८-१० ईन्िको िु क्रा कािे र िीन विा िु क्रा-िु क्राको
षविमा स-सानो ढु ङ्गा (कंषक्रि) राखेर पासो ियार पाने र ठााँउ-ठााँउमा राखेर प्रत्येक ददन यसको अवलोकन गरी
पासोमा परे को कीरा नष्ट गनुप
ष दष छ।


ाँ को बोिमा ममली बगको प्रकोप हुने समय भएकोले मनयममि अवलोकन गनुप
आप
ष दषछ। यसको समस्या समाधानको
लामग बगैँ िाको सरसफाईमा ध्यान ददनुको साथै सवो िेल १०-१५ एम. एल. प्रमि मलिर पानीमा घोली छनुप
ष दषछ।



ाँ को कोयामा लाग्ने घुनको प्रकोप हुने बगैँ िाहरुमा केराउ/ लप्सी दाना जरो फल भएको अवस्थामा एसीफेि
आप
७५% एस.पी., २ एम. एल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाएर बोिको हााँगाहरु र हााँगाको कापमा १५ ददनको फरकमा
३ पिक छनुप
ष दषछ।



ाँ को बगैंिामा मधुवा (Mango hopper) लाग्ने समय भएकोले यसको मनयममि अनुगमन गनुष होला। यो
आप
कीराको अत्यामधक प्रकोप दे जखएमा इममडाक्लोषप्रड १७.८ एस. एल., १ एम. एल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाई
ु ी पख छनुष पदषछ।
बेलक

८.

िरकारी बालीहरु


सािाको मध्यमिर सुदूर पजिमका पहाडी जजल्लाहरुमा मेघ गजषन सषहि अमसना पने सं भावना भएकोले िरकारीका
नसषरी ब्याडमा छापो राखी छानाको व्यवस्था गनुह
ष ोस्।



ँ ाबाि बच्नको लामग क्यु ल्युर युक्त बोिल ट्रयाप प्रमि
कााँक्रो, फसी समुहको लहरे बालीमा फल कुहाउने औस
हेक्िर ८ ओिाको दरले राख्नुपदषछ। साथै प्रत्येक २ हप्तामा नयााँ क्यु ल्युर युक्त बोिल पररविषन गनुह
ष ोस्।
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 छनुह
ष ोस्।



मसमम बालीमा मसं दूरे रोग व्यवस्थापनको लामग शुरुवािी अवस्थामा प्रकोप दे जखएका पािहरु हिाई जलाउने
गनुप
ष दषछ। यदद प्रकोप धेरै भएमा कपर अजक्सक्लोराईड ५०% डब्लु. पी. २ ग्राम वा सल्फर पाउडर ८०%
डब्लु. पी. २ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोलेर बोि मभज्ने गरर छकषनु पदषछ।



नसषरी ब्याडमा बेनाष उमाने समयमा 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 क्लोरपाईरीफोस १६%
ई.सी. (Chlorpyrifos 16% EC) को ०.५ एम.एल. र काबे नडाजजम (बेमभषष्टन) ५०% डब्लु.षप. को १ ग्राम
प्रमि मलिर पानीमा घोली स्प्रेयर बाि नसषरी ब्याड मभज्ने गरी छनुष पदषछ।




नसषरी ब्याडमा बेनाष उमम्रसकेपछी सेिो प्लाजस्िकको छानोलाई ददनमा उघाने र रामि ओढाउने गनुप
ष दषछ।

बेमौसमी कााँक्रो, करे ला, जघरौँला जस्िा लहरे िरकारी बालीको खेिी गने योजना गनुष भएका कृिकहरुले प्लाषष्टकको
गुमोज बनाई पोलीब्यागमा बीउ उमानुह
ष ोस्।



ाँ लन गनष षफल्ड मनररिण गनुप
गोलभेँडाको डढु वा व्यवस्थापनको लामग डढु वाको प्रकोप आक
ष दषछ। यदद डढु वाको

प्रकोप कम छ भने मेन्कोजेब ७५% डब्लु.षप २.५ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोलेर स्प्रे गनुप
ष दषछ। यदद डढु वाको

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


गोलभेंडामा लाग्ने गवारो (Fruit borer) कीरा व्यवस्थापनको लागी १० ग्राम भेली प्रमि मलिर पानीमा ममसाई
बनाएको घोलमा 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।
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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 छकषनुपदषछ। प्रकोप ज्यादा भएर रासायमनक षविादी

प्रयोग गनुप
ष रे मा एमसिामाइषप्रड २०% एस.षप. (इक्का, माजजक) १ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोलेर पािको पछामडको
भाग मभज्ने गरर स्प्रे गनुप
ष दषछ।
गोलभेँडाको मोजाइक भाइरस

I.

गोलभेँडामा लाग्ने मोजाइक भाइरस सेिो जझाँगाले साने भएको हुाँदा शुरुमा सेिो जझाँगाको मनयन्रण

गनुप
ष दषछ। यसको लामग एमसिामाइषप्रड २०% एस. षप. (इक्का वा माजजक) १ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोलेर स्प्रे
गनुप
ष दषछ।

II.

यदद मोजाइक भाइरस कम बोिमा मार दे जखएको छ भने उक्त बोिहरुलाई उखेलेर जलाउने काम

गनुप
ष दषछ र बााँकी बोिहरुमा मभरकोन एि १ एम. एल. प्रमि मलिर पानीमा घोलेर हरे क हप्ताको अन्िरालमा ३४ हप्तासम्म स्प्रे गनुप
ष दषछ।

III.

यदद मोजाइक भाइरस धेरै िेरफलमा लागेको छ भने सबै बोिहरुलाई उखेलेर जलाउनु नै राम्रो हुनेछ।

प्याजको शीि ढु सी रोग

(Downy mildew Disease)

लिणुः जिसो मौसममा पािका सिहमा खरानी र प्याजी रङ्गको भ ुवा जस्िो ढु सी उम्रेको दे जखन्छ। बोिको पमछल्लो
अवस्थामा भने पुराना बाषहरी पािहरु षफक्का हररयो र प्याजी रङ्गमा पररणि भई सुकेर जान्छ।
रोकथामुः





धेरै रोग ग्रस्ि मबरुवा हिाउने।

डाईथेन एम-४५ (म्यान्कोजेव) वा मेिाल्याजक्सल जस्िा षविादीहरु २ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा ममसाई छने।
बन्दाको पुिलीले पािको िल्लो भागमा समुहमा पहेलो रं गको फुल पादषछ र सुरुको अवस्थाका लाभ्राहरुले एकै

स्थानमा रहेर नोक्सानी पुयाषउछ, यस्िा फुल र लाभ्राहरुलाई जम्मा पारी नष्ट गनुष पदषछ। कीराको प्रकोप बढी
भएमा डाइक्लोरभस ७६ इ.सी. (नुभान) अथवा 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 ओईलएको मुन्िा, पाि िथा फल षिपी

करीव १ फुि गषहरो खाडलमा पुने वा जलाउने। क्लोरानट्रामनमलप्रोल (कोराजेन) १८.५ इ.मस., ०.२ मम.मल.
प्रमि मलिर पानीमा ममसाई सााँझपख छनुष पदषछ।
गााँठे रोगको

(Clubroot) व्यवस्थापनुः



रोग लागेको िेरमा उत्पाददि बेनाष कुनै पमन हालिमा प्रयोग नगने। रोगग्रस्ि िेरको मािो ओसारपसार हुन



बाि रोक्ने।



रोगी खेिबारीमा प्रयोग गरे को कुिो/कोदालो धोई पखालेर मार अन्यर प्रयोग गने।



काउली बन्दा काट्ने मबजत्तकै डााँठ जरा सषहि उखेलेर जम्मा गरी जलाउने वा गषहरो खाडलमा पुररददने।




कम्िीमा ५/७ विषसम्म काउली वगषको बाहेक अन्य बालीसाँग घुम्िी बाली लगाउने।

अम्लीय मािो रोगको लामग उपयुक्त हुने भएकोले अम्लीयपन घिाउन कृषि ि ुनको प्रयोग गरी मािोको pH
(७.१- ७.२) सम्ममा ल्याउने।



उच्ि ड्याङ्गमा बाली लगाउने र पानीको मनकासको राम्रो प्रबन्ध गने।



बेनाष सानुष अगाडी बेनाषहरुलाई बेन्लेि ५ ग्राम प्रमि मलिरको घोलमा २५- ३० ममनेि डुबाएर मार साने।



नेमबजजन नामको षविादी १० के.जी. प्रिी रोपनीको दरले जग्गा ियार गने बेलामा प्रयोग गने।
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डाउनी ममल्ड्युको व्यवस्थापन



यसको जजवाणु मािो िथा बीउमा रहने र हावाबाि पमन सने हुाँदा घुम्िीबाली 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।

गोलभेंडाको (दजिण अमेररकी) पाि खन्ने कीरा (Tuta absoluta) (Meyrick 1917)
-

पूणष रुपमा िमि ग्रस्ि
मबरुवाहरु

मुनामा िमिको लिण

लाभाषले ििी पुयाषएको
फल

पािमा िमिको लिण

फलमा िमिको लिण

बयस्क पुिली

लाभाष अवस्था

व्यवस्थापन षवमधहरुुः कीरा लागेको िेरबाि अन्य िेरमा गोंलभेडा ि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, बोडी, बकुल्ला जस्िा

आश्रयदािा मबरुवाहरु नलगाउने। कीरा लागेका पाि, फल िथा मुना सं कलन गरर गषहरो गरर पुने वा प्लाषष्टकको
थैलामा बन्द गरर कुहाउने।

 यस कीरा (Tuta absoluta) को फेरोमोन लुर, 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 घोलेर 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।

बजत्तको पासो िथा यसमा परे का पुिलीहरु

पानीको पासोमा फेरोमोनको प्रयोग
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९.

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।



मौरी घारमा रोग, सुलसुले र रानु भए नभएको मनयममि अवलोकन गनुप
ष दषछ। जिसो नहषिसकेकोले मौरी घारलाई
िारै मिरबाि बेरेर राखेको प्लाजस्िक वा बोरा नहिाउनुहोला। साथै मौरीको िाकाहरुमा मह छ षक छै न भमन
अवलोकन गरी यदद मह छै न भने जिनी िास्नी बनाएर आवश्यकिा अनुसार खुवाउनु पदषछ।

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

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


षहउाँदको समयमा पशुको आहारामा खमनज ित्वको कमी हुने भएकोले ममनरल ममक्स्िर िोषकएको मारा अनुसार
पशुको आहारामा ममसाएर खुवाउनुहोस्।



षहउाँदको समयमा पशुवस्िुलाई हररयो घााँस र पोिणित्वको कमी हुने र उत्पादन िथा उत्पादकत्वमा पमन कमी
आउने भएकोले उक्त समयमा उग्राउने पशुहरु जस्िै-गाई, भैँ सी, भेडा बाख्राहरुलाई युररया ममजश्रि पराल (४%
युररया) वा युररया मोलामसस ब्लक खुवाउाँदा पशुको उत्पादनमा बृदि गनष सषकन्छ। िर साना बाच्छा-बाच्छी,
पाडा-पाडी र प्रजननको सााँढेलाई युररया उपिार गररएको पराल खुवाउनु हुाँदैन। परालमा युररया उपिार मबमधबारे
अनुसूिी-१ मा षवस्िृिमा ददईएको छ।



पशुलाई युररया मोलामसस ब्लक ३०० ग्राम प्रमि ददनका दरले िाट्न ददनुपदषछ र प्रशस्ि मारामा पानी षपउन
ददनुपदषछ। युररया मोलामसस ब्लक पशु आहारा महाशाखा, खुमलिारबाि मबक्री षविरण गररन्छ।



दुधालु गाईवस्िुलाई थुनेलो (Mastitis) को समस्याबाि बिाउन गोठ सफा र सुग्घर राख्नुहोस्। साथै जग्लमसररन

र पोमभडन आयोमडन १९ को अनुपािमा बनाइएको झोलमा दुध दुषहसकेपमछ ३० सेकेण्डसम्म थुन डुबाउनु (Teat

dipping) पदषछ।


व्यवसाषयक रुपमा उखु खेिी गररने िराई िेरका ठााँउहरुमा खेर गएको उखुको िु प्पाबाि साइलेज बनाई
जाडोयाममा पशु वस्िुलाई आहाराको रुपमा प्रयोग गनष सषकन्छ जसको प्रयोगले गाई भैसीको दुध उत्पादन २०२५% ले वृषि हुनसक्छ। उखुको िु प्पाबाि साइले ज बनाउने िररका अनुसूिी-३ मा षवस्िृिमा ददइएको छ।



भखषर जन्मेका र साना बाच्छा-बाच्छी/पाठा-पाठीमा मनमोमनया र छे ने समस्याका साथै कजक्समडयोमससको समस्या
दे जखने हुाँदा षवशेि ध्यान ददनुपदष छ। गाईवस्िुको खोर-गोठको झ्यालहरुमा हावाको आवि जावि हुने गरर बोराहरु
िााँगेर न्यानो बनाउन सषकन्छ।



गाई, भैँ सी, भेडा, बाख्रा र बं गरु मा खोरे ि षवरुि खोप लगाउने समय भएकोले आफ्ना पशुहरुमा खोरे ि षवरुि खोप
लगाउनुहोस्। खोप सम्वजन्ध जानकारीको लामग नजजकैको भेिेररनरी प्राषवमधकसाँग सम्पकष राख्नुहोस्।



भेडा, बाख्रामा पमन षप.षप.आर. षवरुि खोप लगाउनुहोस्।
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नाम्ले / मािे रोग


पशुहरुमा नाम्लेको परजजवी दे जखएमा मनम्न अनुसारको उपिार गनुष होला।

अजक्सक्लोजनाइड (Oxyclozanide) १० एम.जी. 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 एम.जी. को एक

ट्याब्लेि प्रमि १३ षकलो शारीररक िौल अनुसार खान ददनुहोला। यी औिधीहरु दुहन
ु ा, ब्याउने सबै प्रकारका
पशुमा ददन सषकन्छ।

ट्राइक्यालबेन्डाजोल (Tricalbendazole) १२ एम.जी. प्रमि षकलो शारीररक िौल अनुसार खान ददाँदा मनकै
प्रभावकारी हुन्छ। ९०० एम.जी. को एक बोलस प्रमि ७५ षकलो शारीररक िौल अनुसार खान ददनु होला।
२५० एम.जी. को १ ट्याब्ले ि 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।

२. कुखुरा, हााँस


जाडो मषहनामा षवशेि गरर कुखुरामा इन्फेजक्सयस ब्रोङ्काइषिस, इन्फेजक्सयस साइनुसाइषिस र क्रोमनक रे जस्परे िरर
रोग (CRD) आदद दे जखन सक्छ। त्यसकारण कुखुराको खोरमा िापक्रम, सरसफाई र भेजन्िलेशनमा षवशेि ध्यान
ददनुपदषछ।



ब्रोइलर कुखुराहरुलाई उमेर अनुसार फरक षकमसमको िापक्रम आवश्यक हुन्छ। सुरुको अवस्थामा ९५०

फरे नहाइि िापक्रम आवश्यक पछष र क्रमश: प्रत्येक हप्ता ५० फरे नहाइि िापक्रमको दरले ७५० फरे नहाइि
नपुग्दा सम्म िापक्रम घिाउाँदै लै जानु पदषछ।



िल्लाको खोरमा २ घण्िा षवहानको घाम पस्ने व्यवस्था अमनवायष गररनु पदषछ। कुखुराको खोरमा भेन्िीलेसन राम्रो
हुनपु दषछ। कुखुराको सुलीमा धेरै आर्द्षिा हुने भएकोले धेरै एमोमनया उत्पादन भई श्वासप्रश्वास सम्वन्धी समस्या हुने
हुाँदा खोरमा राम्रो भेन्िीलेशनको व्यवस्था गनुप
ष दषछ।



जाडोयाममा िल्ला हुकाषउाँदा ब्रमु डङ व्यवस्थापनमा षवशेि ध्यान ददनुपदषछ। िल्लाको उमेर अनुसार १ ददनमा (पेपर
षफमडङ-पमरकामा राखेर खुवाउने), २ ददनमा पमरकामा  अमिररक्त दाना ददने भााँडामा (जस्िैुः नाङ्लो, नयााँ

अण्डाको क्रेि) ३-५ ददनमा अमिररक्त दाना ददने भााँडा (नाङ्लो/नयााँ अण्डाको क्रेि)  जिक षफडर, ५-१४
ददनमा जिक षफडर, १४-१८ ददनमा जिक षफडर  षफडर र १८ ददनभन्दा मामथ षफडरमा ददनुपदषछ। प्रमि
१०० िल्लाको लामग ३ विा ट्रे र ३ विा मड्रङकर उपलब्ध गराउनुपदषछ।



िल्ला हुकषने समयमा सोत्तरको उपयुक्त िापक्रम ७५-८० फरे नहाइि हुनपु दषछ र हप्ताको २ पिक मनसं क्रमण
झोल मभकोन ५ ग्राम प्रमि मलिर, वा षि.एि. ४-५ एम. एल. प्रमि मलिर, वा ओममनसा ७ एम. एल. प्रमि
मलिर (१५० वगष षफि िेरफलको लामग १ मलिर स्प्रे झोल उपयुक्त हुन्छ) का दरले छकषनुपदषछ।




मािोको भईुाँ भएको कुखुराको खोरमा जाडो मौसममा ८-१० से.मी. बाक्लो सोत्तर हुनपु दषछ।

कुखुरा फामषहरुमा रोगहरुको सं क्रमण बढ्ने सम्भावना भएकोले सं क्रमणबाि बिाउन फामषहरुमा जैषवक सुरिा
अपनाउनुहोस्।

ब्रोइलर कुखुराको खोप िामलका
उमेर

रोग

खोपको षकमसम

० ददन

मरे क्स

मरे क्स ०.२ एम.एल. छाला मुमन

५-७ ददन

रानीखेि

एफ १ लासोिा-१ थोपा आाँखामा

७-१० ददन

मलच्िी

आई.मब.एि.-०.२ एम.एल. छाला मुमन

१०-१४ ददन

गम्बारो

गम्बारो (Plain)- १ थोपा आाँखामा

१६-१८ ददन

गम्बारो

गम्बारो (Intermediate)- १ थोपा आाँखामा

१९-२८ ददन

रानीखेि + गम्बारो

आई.मब.मड. + एन.मड. रानीखेि पानीमा
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३. माछा


फागुन-िै रसम्म ट्राउि माछाका भ ुरा पाइने समय भएकोले सरकारी िथा मनजी िेरका स्रोि केन्र्द्हरुमा सम्पकष

राख्नुहोला। सरकारी स्रोि केन्र्द्हरु जस्िै मत्स्य षवकास केन्र्द्हरु-जनकपुर, भैरहवा र धनगढीमा ट्राउि माछाका
भ ुरा उपलव्ध हुने गदषछ।

मत्स्यपालनको लामग पानीको उपयुक्त गुणस्िर

अजक्सजन-५० पीपीएम भन्दा बढी

षप.एि. – ५-६

एमोमनया- ०.२ पीपीएम भन्दा कम

िापक्रम- २६-३२ मडग्री सेजल्सयस



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



माछा पोखरीमा एमोमनयाको मारा बढी भएमा पोखरीमा माछाको घनत्व ( stocking density) कम गने, दानाको
मारा घिाउने, पानीको गषहराई बढाउने, एरे िरको सं ख्या बढाउने आदद 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।
४. घााँसेबाली


षहउाँद मषहनामा षवमभन्न डाले घााँसहरु जस्िै कोइरालो, कुिममरो, खन्यु, मगठी, जिउरी, ि ुलेरो, जजङि, मनमारो,
पाखुरी, बडहर, मभमल आदद खुवाउन सषकन्छ। पाि झने समयमा काषिने डालेघााँसहरुमा झुमसल्कीरा लगायि

अन्य षविालु कीराहरु हुनसक्ने भएकोले खुवाउनु अजघ राम्ररी हे नह
षु ोस्। डाले घााँस काट्न सषकने समयबारे अनुसूिी२ मा षवस्िृिमा ददईएको छ।



जै िथा वषिषम घााँस लगाउनुभएका षकसानहरुले यी घााँसहरु लगाएको २ मषहनापमछ पषहलो किान मलई क्रमश:
३५-४० ददनको फरकमा हरे क किाई मलाँदै जानुहोस्। हरे क किाई मलइसकेपमछ ३० के.जी. प्रमि हेक्िरका
दरले नाइट्रोजन मल राखी आवश्यक मसाँिाईको व्यवस्था गनुह
ष ोस्। बीउको लामग लगाइएको जै घााँसलाई पषहलो
१-२ किाई मलई बीउ उत्पादनको लामग छोमडददनुहोस्।

ु ी-१: युररया उपिार षवधी
अनुसि
सुख्खा पराल, छ्वाली वा नललाई १.५-२ इन्िको लामो िु क्रामा काट्ने र त्यसमा ४% (१०० मलिर पानीमा ४ के.जी. युररया) को
दरले युररयाको झोल बनाई (१०० के.जी. परालको लामग ५०-६० मलिर घोलको दरले) ममलाएर छने। त्यसपमछ हािमा प्लाषष्टकको

पन्जा लगाई पराल र युररयाको झोल राम्ररी ममसाउने। ममसाइएको पराललाई प्लाषष्टकको थैलामा राम्ररी हावा नमछने गरर खााँद्ने।

प्लाषष्टकको थैला नभएमा जममनमा खाडल खनी अथवा जममन माथी पानीमा फोहोर नमममसने गरी प्लाषष्टक ओछ्याएर राम्ररी खााँदेर
प्लाषष्टकले छोपी ४ इन्ि बाक्लो मािोले हावा नमछने गरी छोप्ने। खास गरे र २१ ददनसम्म त्यसलाई राख्ने र २१ ददन पमछ थैलाबाि

खुवाउने जमि मारा मनकाली हावामा आधा घण्िा जमि षफजाई पशु वस्िुलाई खुवाउने। वाख्रालाई ३००-४०० ग्राम प्रमिददन र गाई
भैसीलाई ५-६ के.जी. प्रमिददनका दरले खुवाउनु उपयुक्त हुन्छ।

ु ी-२: षहाँउद मषहनामा काट्न सषकने डाले घााँसहरु
अनुसि
षहउाँ द मषहनामा षवमभन्न डालेघााँसहरु जस्िै कोइरालो, कुिममरो, खन्यु, मगठी, जिउरी, ि ुलेरो, जजङि, मनमारो, पाखुरी, वडहर, मभमल आदद
खुवाउन सषकन्छ। षहाँउद मषहनामा पशु आहारको आपूमिषमा डालेघााँसबाि ४१% योगदान रहेको छ।

डाले घााँस काट्न सषकने मषहना
कुजट्मरो- काजत्तक दे जख फागुन सम्म

ि ुलेरो- काजत्तक दे जख िैर सम्म

मभमल- काजत्तक दे जख फागुन सम्म

मनमारो- काजत्तक दे जख िैर सम्म

मगठी- मं मसर दे जख फागुन सम्म

पाखुरी- काजत्तक दे जख िैर सम्म

कोइरालो- मं मसर दे जख िैर सम्म

काब्रो- काजत्तक दे जख िैर सम्म

खन्यु- काजत्तक दे जख िैर सम्म

वडहर- काजत्तक दे जख िैर सम्म

जिउरी- काजत्तक दे जख िैर सम्म

जजङि- काजत्तक दे जख वैशाख सम्म
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ु ी-३: उखुको िु प्पाबाि साइलेज बनाउने िररका
अनुसि
उखुको बोिबाि रस मनकाल्न सषकने भाग छु ट्याई मामथल्लो पाि भएको भागलाई १ इन्ि दे जख १.५ इन्िको साइजमा िु क्राउने।
त्यसमा १ के.जी. युररया ५ मलिर पानीका दरले ममसाई बनाइएको झोल १०० के.जी. उखुको िुप्पामा छकेर प्लाषष्टकको थैलामा अथवा

जममनमा बनाइएको १मम.*१मम.*१मम. को खाडल अथवा जममनमामथ हावा मछनष नसक्ने गरर राम्ररी खााँदी ४ हप्तासम्म छोपेर राख्ने र ४
हप्ता पमछ पहेलो सुनौलो रं ग र हल्का अममलो बास्ना आउन थालेपमछ यो साइलेज खुवाउनको लामग ियार हुन्छ। साइलेज खुवाउनु
भन्दा पषहले १५-२० ममनेि छहाररमा षफाँजाउनु पछष जसले गदाष एमोमनया ग्यााँस मनस्कन्छ।

कृषि-मौसम सल्लाह सेवा बुलेषिन ियारी गने षवशेिज्ञ समूह
क्र.सं .

नाम थर

कायषिर
े

कायाषलय

इ-मे ल
env@narc.gov.np
deepak359@hotmail.com
ghanashyam_99@hotmail.com

१

डा. दीपक भण्डारी

बाली रोग मबज्ञान

कृषि वािावरण अनुसन्धान महाशाखा, खुमलिार

२

घनश्याम मल्ल

कृषि वािावरण

कृषि वािावरण अनुसन्धान महाशाखा, खुमलिार

३

सञ्जय षवष्ट

कीि मबज्ञान

४

दयामणी दे वी गौिम

५

९८५१२४५२१४

कीि षवज्ञान महाशाखा, खुमलिार

sanjayabista@gmail.com

९८५११९१३९०

बाली मबज्ञान

बाली षवज्ञान महाशाखा, खुमलिार,

dayamani.gautam@gmail.com

९८४१३२२८१३

मनोज कुमार ठाकुर

कृषि सञ्चार

सञ्चार, प्रकाशन िथा अमभले ख महाशाखा, खुमलिार

thakur27819@gmail.com

९८५१२१६२९६

६

सामलकराम गुप्ता

बाली प्रजनन

कृषि वनस्पमि महाशाखा, खुमलिार, लमलिपुर

gupta.salikram3@gmail.com

९८४१५८२५७४

७

डा. कामलकाप्रसाद उपाध्याय

आलुबाली

राषिय आलुबाली अनुसन्धान कायषक्रम, खुमलिार

kalikaupadhyay@yahoo.com

९८६०७९९७५३

८

मबष्णु प्रसाद पौडे ल

मािो मबज्ञान

कृषि वािावरण अनुसन्धान महाशाखा, खुमलिार

bishnu.env@gmail.com

९८४२६९१७२३

९

डा. अिषना श्रे ष्ठ

मौसम मबज्ञान

जल िथा मौसम षवज्ञान षवभाग, नक्साल

shresthamet@gmail.com

९८४१२९९०९४

१०

डा. िे क प्रसाद गोिामे

फलफूल बाली

वागवानी अनुसन्धान महाशाखा, खुमलिार

gotame@gmail.com

९८४३५७६३२९

११

नषवन गोपाल प्रधान

िरकारी बाली

वागवानी अनुसन्धान महाशाखा, खुमलिार

navin.pradhan@gmail.com

९८५११००८२०

१२

डा. अममि प्रसाद मिममजल्सना

बाली षवज्ञान

कृषि वािावरण अनुसन्धान महाशाखा, खुमलिार

timilsinaamit87@gmail.com

९८५५०४७७३३

१३

भोजन ढकाल

पशु षवज्ञान

राषिय पशु मबज्ञान अनुसन्धान प्रमिष्ठान, खुमलिार

nickbhojan@gmail.com

९८५१२४८५१४

१४

नषवन रावल

मािो मबज्ञान

मािो षवज्ञान महाशाखा, खुमलिार, लमलिपुर

nabin_rawal@yahoo.com

९८५७०६५०२१

१५

रुपा वास्िोला

पशु आहारा

पशु आहारा महाशाखा, खुमलिार

bastola_rupa@yahoo.com

९८४१३१९८३९

१६

समम काँ ु वर

कृषि मौसम

जलवायु प्रकोप समुत्थान मनमाषण आयोजना,

samikunwar@gmail.com

९८५११९१९७१

१७

रामेश्वर ररमाल

कृषि मौसम

कृषि वािावरण अनुसन्धान महाशाखा, खुमलिार

rameshwarrimal@gmail.com

९८५१०४४१३०

१८

डा. अनन्ि कोइराला

पशु जिषकत्सक

जलवायु प्रकोप समुत्थान मनमाषण आयोजना,

koiralaananta24@gmail.com

९८४१०१६२०४

१९

लसकुस समीर श्रे ष्ठ

ु ान
मौसम पूवाषनम

ु ान महाशाखा, गौिर, मर. अ. मब.
मौसम पूवाषनम

info@mfd.gov.np

कृषि षवकास मन्रालय

कृषि षवकास मन्रालय

सम्पकष फोन

९८४१६२१३८८

०१-४११३१९१

~§§§§§§§§§§§§§§§§§§~

कृषि-मौसम सल्लाह सेवा बुलेषिन, विष ०३, अं क ४६, १८ फागुन २०७४, अवधी : १८ फागुन २०७४ – २४ फागुन २०७४

-१४-

