व िष ४ अं क २ ०

कृ षि - मौ स म स ल्ला ह से वा बु ले षि न
जारी मममि: १५ भदौ २०७५
अवधी:

१५ भदौ २०७५– २१ भदौ २०७५

ु ासभा, धनकुिा, सुनसरी, सप्तरी, मसराहा, दोलखा, महोत्तरी, काभ्रेपलाञ्चोक,
जजल्लाहरु: झापा, मोरङ्ग, सं खव
बारा, धाददङ, जििवन, कास्की, मुस्िाङ्ग, पाल्पा, रुपन्दे ही, रुकुम, दाङ्ग, बााँके, सुखेि, जुम्ला, कैलाली,
ुष ा
डोिी, दािल
जारी गने:
कृषि िथा पशुपंक्षी 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

सारांश:



मनसुन न्यूनिापीय रे खा नेपालमिर सरे कोले आगामी सािा मनसुन सषिय भई सािाभरर नै आंजशकदे जख पूणरु
ष पले बदली रषह अमधकांश
स्थानहरुमा हल्का दे जख मध्यम खालको विाषको सं भावना छ। मुस्िाङ बाहेकका जजल्लाहरुको केषह स्थानहरुमा भारी विाषको सं भावना
छ।



धान रोपेदेजख गााँज आउने अवस्था सम्मको धान खेिमा ५% मृि गुवा वा प्रमि ममिर एउिा कीराको फुलको झुण्ड वा प्रमि ममिर एउिा
बयस्क कीरा भएमा व्यवस्थापनका मबमधहरु अपनाउनुहोस्।



धानखेिमा िपड्रेस गररसकेपमछ कम्िीमा २४ घण्िासम्म खेिबाि पानी बग्न नददनुहोस्।



अम्बामा गुिी (Air layering) मबमधबाि प्रसारण गनष उपयुक्त समय भएकोले पानी नपरे को समय पारे र कलमी गनुह
ष ोस्।



िराईमा आलु लगाउने समय आउन लागेकोले मसफाररस गररएका कुषि मसन्धुरी, डेजजरे , खुमल रािो-२, खुमल सेिो-१, खुमल उज्जज्जवल,
खुमल उपहार मध्ये उपलब्ध जािहरुको गुणस्िरीय बीउ आवश्यक मारामा (५०-६५ के.जी. प्रमि कठ्ठा) ब्यबस्था गनुह
ष ोस्।



यो समयमा भैँ सीहरु ऋिुकालमा आउने हुाँदा भैँ सीहरु ऋिुिि (Estrus cycle) मा आएको लक्षणहरु रा्रररी अवलोकन गनुह
ष ोस्।



विाषिको पानीले पोखरीको खाद्यित्व (Plankton) बगाएर कमी हुन सक्ने हुाँदा पोखरीको पानीको पारदजशषिा हेरी घाम लागेको समय पारे र
मसफाररस मारामा मलखाद प्रयोग गनुह
ष ोस्।



डाले घााँसको नसषरीबाि षवरुवा जझकी लगाउने समय भएकोले नसषरीमा रहेका ६ दे जख ९ मषहना पुराना बकाइनो, इषपल इषपल, षकम्बु
आददको मबरुवा १ षफि गषहरो र १ षफि फराषकलो पुरानो खाल्डो (१ मषहना पषहले खनेर मलखाद िथा मािो भरे को) मा पानी नजम्ने
गरर मबरुवा लगाउनुहोस्।



कृषि सम्वन्धी जजज्ञासाको लामग हरे क सोमबार ददाँ उसो २ दे जख ४ बजेमभर नाकष कृिक िोल षि फोन नम्वर-११३५ (पैसा नलाग्ने फोन
सेवा) मा सम्पकष गरर षवज्ञहरुसाँग प्रत्यक्ष कुराकानी गनुह
ष ोस्।
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मौ स मी ि थयां क ह रु

८ भदौ २०७५ दे जख १४ भदौ २०७५ सम्मको मौसमी िथयाङ्क
मौसमी षववरण

जजल्ला

मौसमी
केन्रको
उिाई

झापा
मोरङ्ग
धनकुिा
ु ासभा
सं खव
सुनसरी
सप्तरी
मसराहा
दोलखा
महोत्तरी
काभ्रेपलाञ्चोक
बारा
धाददङ
जििवन
कास्की
मुस्िाङ
पाल्पा
रुपन्दे ही
रुकुम
दाङ्ग
बााँके
सुखेि
जुम्ला
कैलाली
डोिी
ुष ा
दािल

कुल

िापिम (0सेजल्सयस) को दायरा

सापेजक्षक आरष िा (%) को

विाष

दायरा

हावाको गमि

हावाको

(मम/से) को

प्रिमलि ददशा

दायरा

(ममिर)

(मम.मी.)

अमधकिम

न्यूनिम

अमधकिम

१४३

६०.२

३३.५-३८.०

२३.०-२४.५

८८-९८

६९-९६

-

-

७२

३५.१

३२.०-३७.४

२५.२-२८.५

७०-९२

५१-८१

१.०-६.०

पुव ष

१६८०

२.२

२८.७-३१.५

२१.०-२२.०

७६-८८

६२-७७

०.०-०.५

उत्तर

११७०

१६.०

२८.८-३०.७

२२.०-२२.६

८८-९५

७६-८८

-

-

२००

१९.५

३२.५-३७.५

२४.५-२७.०

७५-९८

६८-८०

-

-

९१

११३.४

३१.६-३४.०

२३.५-२७.५

९०-९६

८३-९०

-

-

१३८

७७.०

३२.५-३३.५

२५.०-२७.०

८३-९३

७८-८७

-

-

१७५५

१४९.९

२१.५-२६.५

१७.०-१९.०

९६-१००

८४-९७

-

-

१७२

८६.०

३२.०-३४.०

२६.०-२८.०

८६-१००

७७-८९

-

-

८६५

५८.६

३०.९-३४.०

२२.९-२३.८

९२-१००

८३-९५

-

-

१३०

295.4

31.8-35.0

25.2-26.0

82-98

67-91

0.5-2.0

पुव ष

१०८५

८८.४

२६.०-३२.०

२१.५-२२.२

८८-९७

७६-९२

-

-

२५६

१३१.७

२९.१-३४.२

२४.४-२६.०

९८-९९

९०-९७

-

-

८२७

९१.९

२७.३-३३.०

२२.०-२३.५

९०-९७

६३-८४

०.०-१.८

दजक्षण

२५६६

२.७

२०.०-२२.५

१०.०-११.०

८३-९१

७६-८७

-

-

१०६७

८०.३

२४.५-२८.७

१९.७-२१.०

९१-९८

८३-९६

-

-

१०९

59.4

30.7-35.3

25.2-27.5

80-97

65-80

1.0-5.0

पुव ष

९१०

७१.०

२९.०-३१.५

२१.०-२२.५

८९-९५

८३-८९

-

-

६३४

83.6

28.5-31.5

23.0-23.8

87-97

72-89

०.०-१.०

दजक्षण

१६५

९६.९

३४.०-३६.६

२४.४-२६.२

९१-९८

७२-९२

०.०-२.०

उत्तर

७२०

88.6

29.5-32.5

23.2-24.2

89-98

67-82

1.0-7.0

उत्तर

२३००

41.8

21.4-27.4

16.0-16.7

74-96

57-76

0.5-4.0

पजिम

१८७

११७.८

२९.२-३३.६

२५.०-२६.०

९२-९८

६७-९४

०.०-२.०

पुव ष

६५२

43.9

30.0-34.6

23.2-24.5

79-95

60-77

0.0-1.5

उत्तर

१०९७

१४६.९

२४.८-३१.०

२१.४-२२.४

९७-९८

८४-९७

-

-

न्यूनिम
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आगामी सािा (८ भदौ दे जख १४ भदौ २०७५ सम्म) को मौसमी पररदृष्य

जजल्लाहरु

झापा, मोरङ्ग,
सुनसरी, सप्तरी,
मसराहा, महोत्तरी

विाष

हल्कादे जख
मध्यम

बारा, जििवन,

हल्कादे जख

रुपन्दे ही

मध्यम

बााँके, कैलाली

अमधकिम

न्युनिम

िापिम

िापिम

बदली हुने

महत्वपुणष

अबस्था

मौसम

(घाम, आंजशक,

(मेघगजषन,

पूण)ष

महत्वपुण ष

महत्वपुण ष

सामान्यिया

पररविषन

पररविषन हुने

बदली रहने

हुने दे जखदैँ न

दे जखदैँ न

कैषफयि (महत्वपुणष मौसम प्रणाली)

अमसना,
कुषहरो)

सािाभरर नै सामान्य वा पूण ष रुपले बदमल भई
हल्का दे जख मध्यम विाष हुने दे जखन्छ साथै केषह
स्थानमा भारी विाषको समेि सं भावना दे जखन्छ।

महत्वपुण ष

महत्वपुण ष

सामान्यिया

सािाभरर नै सामान्य वा पूण ष रुपले बदमल भई

पररविषन

पररविषन हुने

बदली रहने

हल्का दे जख मध्यम विाष हुने दे जखन्छ साथै केषह

हुने दे जखदैँ न

दे जखदैँ न

स्थानमा भारी विाषको समेि सं भावना दे जखन्छ।

हल्कादे जख

महत्वपुण ष

महत्वपुण ष

सामान्यिया

सािाभरर नै सामान्य वा पूण ष रुपले बदमल भई

मध्यम

पररविषन

पररविषन हुने

बदली रहने

हल्का दे जख मध्यम विाष हुने दे जखन्छ साथै केषह

हुने दे जखदैँ न

दे जखदैँ न

स्थानमा भारी विाषको समेि सं भावना दे जखन्छ।

हल्कादे जख

महत्वपुण ष

महत्वपुण ष

सामान्यिया

सािाभरर नै सामान्य वा पूण ष रुपले बदमल भई

मध्यम

पररविषन

पररविषन हुने

बदली रहने

हल्का दे जख मध्यम विाष हुने दे जखन्छ साथै

दोलखा,

हल्कादे जख

महत्वपुण ष

महत्वपुण ष

सामान्यिया

सािाभरर नै सामान्य वा पूण ष रुपले बदमल भई

काभ्रेपलाञ्चोक,

मध्यम

पररविषन

पररविषन हुने

बदली रहने

हल्का दे जख मध्यम विाष हुने दे जखन्छ साथै केषह

धनकुिा

हुने दे जखदैँ न

धाददङ
कास्की, पाल्पा,
रुकुम
दाङ, सुखेि,
डोिी

ु ासभा
सं खव

मुस्िाङ

ुष ा
जुम्ला, दािल

हुने दे जखदैँ न

दे जखदैँ न

केषह

स्थानमा भारी विाषको समेि सं भावना दे जखन्छ।

दे जखदैँ न

स्थानमा भारी विाषको समेि सं भावना दे जखन्छ।

हल्कादे जख

महत्वपुण ष

महत्वपुण ष

सामान्यिया

सािाभरर नै सामान्य वा पूण ष रुपले बदमल भई

मध्यम

पररविषन

पररविषन हुने

बदली रहने

हल्का दे जख मध्यम विाष हुने दे जखन्छ साथै केषह

हल्कादे जख

महत्वपुण ष

महत्वपुण ष

सामान्यिया

सािाभरर नै सामान्य वा पूण ष रुपले बदमल भई

मध्यम

पररविषन

पररविषन हुने

बदली रहने

हल्का दे जख मध्यम विाष हुने दे जखन्छ साथै केषह

हुने दे जखदैँ न

हुने दे जखदैँ न

दे जखदैँ न

स्थानमा भारी विाषको समेि सं भावना दे जखन्छ।

दे जखदैँ न

स्थानमा भारी विाषको समेि सं भावना दे जखन्छ।

हल्कादे जख

महत्वपुण ष

महत्वपुण ष

सामान्यिया

सािाभरर नै सामान्य वा पूण ष रुपले बदमल भई

मध्यम

पररविषन

पररविषन हुने

बदली रहने

हल्का दे जख मध्यम विाष हुने दे जखन्छ साथै केषह

हल्कादे जख

महत्वपुण ष

महत्वपुण ष

सामान्यिया

सामान्यिया सािाभरर नै आंजशक वा पूण ष रुपले

मध्यम

पररविषनहुने

पररविषन

बदली रहने

दे जखदैँ न

हुने दे जखदैँ न

बदमल भई हल्कादे जख मध्यम विाष हुने दे जखन्छ।

हल्कादे जख

महत्वपुण ष

महत्वपुण ष

सामान्यिया

सािाभरर नै सामान्य वा पूण ष रुपले बदमल भई

मध्यम

पररविषन

पररविषन हुने

बदली रहने

हल्का दे जख मध्यम विाष हुने दे जखन्छ साथै केषह

हुने दे जखदैँ न

हुने दे जखदैँ न

दे जखदैँ न

स्थानमा भारी विाषको समेि सं भावना दे जखन्छ।

दे जखदैँ न

स्थानमा भारी विाषको समेि सं भावना दे जखन्छ।
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कृषि सल्लाह
खाद्यान्नबाली


सािाभरर नै हल्का दे जख मध्यम खालको विाष हुने सं भावना भएका स्थानहरुमा विाषको अवस्था हे री धानबालीमा
िपड्रेस गनुह
ष ोस्। िपड्रेस गररसकेपमछ कम्िीमा २४ घण्िासम्म खेिबाि पानी बग्न नददनुहोस्।



आगामी हप्ता िराई िथा मध्यपहाडी जजल्लाहरुमा गि हप्ताजस्िै अमधकिम िापिम रहने भएकोले अपरान्ह
(सामान्यिया अपरान्ह ४ बजे) को समयमा िपड्रेस गनुह
ष ोस्।



धान रोपेदेजख गााँज आउने अवस्था सम्मको धानखेिमा ५% मृि गुवा वा प्रमि ममिर एउिा कीराको फुलको
झुण्ड वा प्रमि ममिर एउिा बयस्क कीरा भएमा व्यवस्थापनका मबमधहरु अपनाउनुहोस्।



धान खेिमा पाि वेरुवा कीरा (Leaf folder) ले नोक्सानी गने समय भएकोले मनयमीि अनुगमन गरर प्रकोप
ज्जयादा भएमा व्यवस्थापनका षवमधहरु अपनाउनुहोस्।



धानबालीमा फेद कुषहने रोगको लामग अनुकुल मौसम रहे कोले पानीको उजिि मनकासको प्रवन्ध गरर
व्यवस्थापनका उजिि षवमधहरु अपनाउनुहोस्।



धानबालीमा मरुवा रोगको लामग उपयुक्त मौसम भएकोले यो रोग लागेमा कासु-बी
(Kasugamycin-3%) २ एम.एल.

वा वीम १ ग्राम वा हे क्जाकोनाजोल

(Hexaconazole) २ एम.एल. प्रमि मलिर पानीको दरले सम्पूणष पाि मभज्जनेगरर
छनुह
ष ोस्।


सािाभरर नै हल्कादे जख मध्यम खालको विाष हुने सं भावना भएका स्थानहरुमा

जिर: धानको पािमा मरुवाको थोप्लाहरु

झारनाशक, रोगनाशक िथा कीिनाशक षविादी मौसमको अवस्था हे रर प्रयोग गनुह
ष ोस्।


पहाडी भेगका जजल्लाहरुमा मकैमा ध्वााँसे थेग्ले रोग (GLS) दे जखने समय भएकोले मनयमीि अनुगमन गरर
उजिि व्यवस्थापनका षवमधहरु अपनाउनुहोस्।



ाँ जोमडएको
खेिबारीको फरक-फरक ठााँउबाि मकैको घोगाको नमूना सं कलन गरर बीिको दाना छोडाई खोयासग
भाग (नाथ्री) जााँि गदाष कालो रङ्गमा पररणि भएको पाइएमा मौसमको अवस्था हे रर भााँच्न शुरु गनुह
ष ोस्।



पानी परररहने िथा सापेजक्षक आरष िा बढी हुने समय रहे कोले घरमा भण्डारण गररएको खाद्यान्न िथा वीउहरुलाई
रोग र कीराबाि बिाउन समय समयमा हे रिाह गनुह
ष ोस्।



आगामी सािाभरर नै हल्का दे जख मध्यम खालको विाष हुने सं भावना भएकोले मास र रहर लगाइएको जग्गामा
पानी मनकासको व्यवस्था गनुह
ष ोस्।

फलफूल बाली


सुन्िलाजाि फलफूलमा हररयो पिेरो (Green stink bug) को प्रकोपको लामग अनुकुल मौसम रहेकोले
बगैँ िाहरुमा व्यवस्थापनका उजिि षवमधहरु अपनाउनुहोस्।



कागिीमा जरा कुषहने, ओइलाउने िथा धुले ढु सीको लामग अनुकुल मौसम रहेकोले पानी मनकासको उजिि
प्रवन्ध गरर व्यवस्थापनका उजिि षवमधहरु अपनाउनुहोस्।



सािाभरर नै हल्का दे जख मध्यम खालको विाष हुने सं भावना साँगै केराको बोि ओइलाउने रोगको प्रकोप बढ्ने
हुाँदा व्यवस्थापनका उजिि षवमधहरु अपनाउनुहोस्।



ाँ , मलजि, भुईँकिहर, अनार, रुखकिहर,
सािाभरर नै हल्का दे जख मध्यम खालको विाष हुने सं भावना भएकोले आप
अम्बा, कागिी, सुन्िला, मौसम, एभोकाडो, अलैँ िी िथा कफी बगैँिामा पानी जम्न नददनुहोस्।
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ाँ ै स्याउमा धुले ढु सी रोग (Powdery mildew) िथा जरा कुषहने रोग दे जखने सं भावना भएकोले बगैँ िामा
विाषसग
पानी जम्न नददई व्यवस्थापनका उजिि षवमधहरु अपनाउनुहोस्।



ाँ मा ईनाजिङ्घ षवमधबाि कलमी गने उपयुक्त समय भएकोले कलमी गनुह
आप
ष ोस् र नसषरीमा उच्ि आरष िा (८०९० प्रमिशि) कायम गनुह
ष ोस्।



अम्बामा गुिी (Air layering) मबमधबाि प्रसारण गनष उपयुक्त समय भएकोले पानी नपरे को समय पारे र कलमी
गनुह
ष ोस्।



ाँ को नसषरीमा ८०-९० प्रमिशि भन्दा कम आरष िा भएमा बेला
स्िोन/इषपकोिायल मबमधबाि कलमी गरे को आप
बेलामा पानी छषकषनुहोस्। साथै कलमी गरे को भागभन्दा िलबाि पलाएका मुनाहरु हिाउनुहोस्।

िरकारी बालीहरु


िराईमा आलु लगाउने समय आउन लागेकोले मसफाररस गररएका कुषि मसन्धुरी, डे जजरे , खुमल रािो-२, खुमल

सेिो-१, खुमल उज्जज्जवल, खुमल उपहार मध्ये उपलब्ध जािहरुको गुणस्िरीय बीउ आवश्यक मारामा (५०६५ के.जी. प्रमि कठ्ठा) ब्यबस्था गनुह
ष ोस्।


िराईमा मकै लगाइएको जग्गामा मकै मभराइसकेपमछ गषहरो गरी खनजोि गरे र छोड्नुहोस् जसले गदाष मािोमा
रहे का धे रै कीरा र रोगको ब्यबस्थापन गनष सहयोग पुग्छ र आलुबालीमा क्षमि कम हुन्छ।




िराईमा कोल्डस्िोरमा राजखएको बीउ आलु जझकी ओभानो ठााँउमा षफंजाएर िु साउन ददनुहोस्।

सािाभरर नै हल्कादे जख मध्यम विाष हुने सं भावना रहेकोले मध्य पहाडी भेगमा भदौमा आलु लगाउने पाखोबारी
जग्गामा मौसमको अबस्था हे री जग्गा ियारी गनुह
ष ोस्। साथै कोल्डस्िोरबाि बीउ आलु जझकी िु साउन ददनुहोस्।



ु ासभाका उच्ि पहाडी भेगमा सािाभरर नै हल्कादे जख मध्यम विाष हुने सं भावना रहेकोले
जुम्ला, मुस्िाङ्ग र सं खव
पररपक्व आलुबालीलाई मौसमको अबस्था हे रेर मार खन्नुहोस्।



खुमल िौडा पाि, खुमल रािो पाि, माफाष िौडापाि जस्िा रायोका जािहरुको नसषरी पानी नजम्ने गरी राख्नुहोस्
र ममनो अली जािको मूला रोप्नुहोस्।



सािाभरर नै हल्कादे जख मध्यम विाष हुने सं भावना रहेकोले मध्य पहाडी भेगमा काठमाण्डौ लोकल जािको
काउलीको नसषरी राख्दा पानी मनकासको उजिि ब्यबस्था गनुह
ष ोस्।



सािाभरर नै हल्का दे जख मध्यम खालको विाष हुने सं भावना भएकोले काउली, बन्दा जस्िा िरकारी बालीहरुको
मध्यम अवमधमा ियार हुने जािहरुको ब्याड राख्नुअजघ मािोको उपिार गरर प्लाषिकको गुमोजमभर नसषरी राजख
पानी मनकासको उजिि व्यवस्था गनुह
ष ोस्।



ु को फरकमा १ इन्ि जमि
प्याजको सेि उत्पादनको लामग नामसक ५३ वा नामसक रे ड जािका बीउ ४ अं गल
गषहरो लाइन कोरी ४५-५० ग्राम प्रमि ममिरमा बाक्लो गरी छनुह
ष ोस् र फुक्का मािोले हल्का पुनह
षु ोस्। सािाभरर
नै हल्का दे जख मध्यम खालको विाषको सं भावना भएकोले नसषरीमा प्लाषिकको गुमोज बनाउनुहोस्।



हररयो सागपाि, बोडी िथा खुसाषनीमा पाि थोप्ले रोग साथै लाही कीरा लाग्ने अनुकुल मौसम भएकोले यसको
मनयमीि अनुगमन गरर उजिि व्यवस्थापनको षवमधहरु अपनाउनुहोस्। रोगको प्रकोप बषढ भएमा मेन्कोजेवयुक्त

षविादद (डाईथेन एम-४५), २ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा ममसाई ७-१० ददनको फरकमा २-३ पिक पाि मभज्जने
गरर पानी नपरे को समयमा जस्िकर ममसाई छकषनुहोस्।


खराने वा धुले ढु सी (Powdery mildew) रोग फैलन मौसम अनुकुल रहने हुाँदा िरकारीबालीमा यसको प्रकोप
न्यूनीकरण गनष उजिि व्यवस्थापन षवमधहरु अपनाउनुहोस्।



खुसाषनीको बोि ओइलाउने रोगको व्यवस्थापनको लामग बोि वररपरर पानी नजम्ने गरर मनकासको उजिि प्रवन्ध

ममलाउनुहोस् र रोगी बोिहरु हिाउनुहोस्। प्रकोप बषढ भएमा कपर युक्त षविादी २ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा
ममसाई ७-१० ददनको फरकमा २-३ पिक जरा र वररपररको मािो मभज्जने गरर ड्रेजन्िङ गनुह
ष ोस्।
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गोलभेँडामा लाग्ने अगौिे डढु वा/अल्िरनेररया थोप्ले रोगको अनुकुल मौसम भएकोले रोगको व्यवस्थापनको लामग
डाईथेन एम-४५, २ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा ममसाई ७-१० ददनको फरकमा २-३ पिक पाि मभज्जने गरर
पानी नपरे को समयमा जस्िकर ममसाई छकषनुहोस्। साथै गोलभेँडामा पाि खन्ने कीरा (Tuta absoluta) को
लामग अनुकूल मौसम भएकोले अनुगमन गरर व्यवस्थापनका उजिि षवमधहरु अपनाउनुहोस्।



भण्िाको डााँठ िथा फलको गबारोको अनुकूल मौसम भएकोले मनयमीि अनुगमन गरर व्यवस्थापनको लामग
परजीबी

कीरा

ट्राइकोग्रामाको

प्रयोग

गनुह
ष ोस्।

गबारोको

प्रकोप

धे रै

भएमा

क्लोरनट्रामनमलप्रोल

(Chlorantraniliprole 18.5 % SC) वा जस्पनोसाड (Spinosad 45% SC) १ एम.एल. प्रमि ३ मलिर
पानीमा ममसाएर सााँझपख छकषनुहोस्।


अदुवा बालीमा गानो कुषहने रोग दे जखएकोमा पानी मनकासको उजिि ब्यबस्था गनुह
ष ोस् साथै रोगी गानोलाई
हिाएर बेमभजस्िन (Bavistin) २-३ ग्राम प्रमि मलिर पानीको दरले एक हप्ताको फरकमा २-३ िोिी सम्म
बोिको जरा मभज्जने गरर ड्रेजन्िङ्ग गनुह
ष ोस्।

अन्य


बाली काट्ने र फलहरु षिप्ने अवस्थामा रोग िथा कीराहरु लागेमा षयनीहरुबाि आमथषक क्षिी थोरै हुने भएकोले

मबिादी प्रयोग नगनुह
ष ोस्। यो अवस्थामा षविादी प्रयोग गरे मा मबिादीको अवशेि बालीमा रहन गई मानव
स्वास्थय िथा वािावरणमा नकारात्मक असर पुग्दछ।


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 रक्षण र सम्बधषन गरौं।


पानी परररहने िथा सापेजक्षक आरष िा बढी हुने भएकोले घरमा भण्डारण गररएको खाद्यान्न िथा वीउहरुलाई रोग
र कीराबाि बिाउन समय समयमा हे रिाह गनुह
ष ोस्।



भारी विाषले गदाष हुने बाढीमा मुसाको मुरबाि सने ले प्िोस्पाइरोमसस (Leptospirosis) नामक जुनोषिक रोगको
प्रकोप बषढ हुने भएकाले धान/खेिबारीमा बुि लगाएर मार जानुहोस्।

मौरी


विाषिको समय भएकोले िाकामा मौरीको खाना (मह र पराग) छ छै न मनयममि अवलोकन गनुह
ष ोस्। यो
समयमा मौरीलाई िरन कम हुने हुनाले घारमभर खाना नभएमा जिनी िास्नी बनाएर खुवाउनुहोस। साथै घार

राखेको सबै खुट्टाहरुमा किौरा/प्लाजस्िकको बट्टामा पानी राख्नुहोस। मौरी घारमा रोग, सुलसुले र रानु भए

नभएको मनयममि अवलोकन गनुह
ष ोस्। िापिम र आरष िामा घिबढ भइरहाँदा (ओमसलो मौसम) मौरीको छाउरामा
कुषहने रोग (Foul brood disease) लाग्ने सम्भावना हुने भएकोले मनयममि अनुगमन गनुह
ष ोस्।

शंखे कीरा / जिप्ले कीरा


शं खे िथा जिप्ले कीराहरुको सं ख्यामा वृषि भई अत्यामधक षियाशील हुने समय भएकोले षयनीहरुको सं ख्या
कम पानषको लामग शं खे/जिप्ली कीरा षहड्ने बािो र मबरुवा/बारीको वरपर नुनको धुलो, सुख्खा काठको धुलो,

अन्डाको बोिाको िु िा साथै मामनस अथवा जनावरको रौँ छनुह
ष ोस्। षयनीहरु लुकेर बस्ने ठाउाँहरु जस्िै:

झारपाि, पाि-पमिङ्गर, काठ िथा फोहर थुपारे को ठाउाँलाई सफा राख्नुहोस्। साथै १ के.जी. गहुाँको िोकर,

३० ग्राम नीलोिुथो वा मेिलमडहाईड (Metaldehyde 5%), ५० ग्राम जिनी वा मोलामसस िाषहाँदो पानीमा
ममसाएर बनाईएको षविादी पासो डल्लो पारे र सााँझपख मबरुवाको वरपर राख्नुहोस्।
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पशुपालन
गाई, भैँ सी, भेडा, बाख्रा


आगामी सािा पमन िराईका जजल्लाहरुमा िापिम गिहप्ता जस्िै रहने भएकोले गमीको बेलामा बढी दुधालु
गाईभैँ सीहरुलाई गमीको िनाव कम गनष २-३ पिक पानी स्प्रे गररददनुहोस्।



वािावरणीय िापिम २३.६° सेजल्सयस भन्दा मामथ भएका स्थानहरुमा भैँ सीको शारररीक कायषमा (Physiological
function) असर गनुक
ष ा साथै सााँढेको शुिाणुशोधनमा र भैँ सीहरुको अण्डाशयको गमिमबमधमा असर पने हुाँदा गोठहरुमा
िौषवसै घण्िा पानीको व्यवस्था िथा आहालको व्यवस्था गनुह
ष ोस्।



यो समयमा भैँ सीहरु ऋिुकालमा आउने हुाँदा भैँ सीहरु ऋिुिि (Estrus cycle) मा आएको लक्षणहरु रा्रररी
अवलोकन गनुह
ष ोस्। भैसीहरुले प्राय: भदौ अजन्िम दे जख मं मसर अजन्िमसम्म ऋिुििमा आउने गदषछन् िर षयनीहरुले

गाईको जस्िो ऋिुकालमा लक्षण नदे खाउन सक्छन्। प्राय: सू क्ष्म ऋिुकाल (Silent heat) को लक्षण दे खाउाँछन्।


भैं सी झोिाइ घााँस खान छोडेमा दै मनक ३-४ िक्की रुममनोिोररक बोलस ३-४ ददनसम्म खुवाउनुहोस्।



विाषिको समयमा गाई, भैँ सी, भेडा, बाख्रामा िरिरे , भ्यागुिे िथा पट्के रोग दे खा परे मा नजजकैको पशु जिषकत्सक
अथवा भेिेररनरी प्राषवमधकसाँग सम्पकष राख्नुहोस्।



विाषयाममा सापेजक्षक आरष िा बषढ हुने भएकोले दाना र परालमा ढु सीको सं िमण भई पशु-वस्िुको पािनषियामा
समस्या आउन सक्ने भएकोले दाना र पराललाई ओभानो ठाउाँमा राख्नुहोस्।



बिाषिको समयमा दुधालु गाईवस्िुलाई थुनेलो (Mastitis) को समस्याबाि बिाउन गोठ सफा र सुग्घर राख्नुका साथै
जग्लमसररन र पोमभडन आयोमडन १९ को अनुपािमा बनाइएको झोलमा दुध दुषहसकेपमछ ३० सेकेण्डसम्म थुन
डुबाउनु (Teat dipping) होस्।



यो समयमा बाख्रामा दे जखने कु्ररी (ढकेरी) रोगको रोकथाम गनष मामसक एक िक्की डाई ईथाइल काबाषमाजजन

(डी.ई.सी)-१०० एम.जी. खुवाउनुहोस्। ढकेरी लागेका बाख्राको हकमा दै मनक एक िक्की साि ददन सम्म खुवाउनुहोस्
र साथमा मभिाममन बी कम्पलेक्सको सुई २-३ ददन सम्म लगाउनुहोस्।

कुखुरा, हााँस, बंगरु


कुखुराहरुमा सेिो छे ने, कजक्समडयोमसस, िजक्सन र जीवाणुको सं िमण दे जखने अनुकुल मौसम भएकोले नजजकैको
पशु जिषकत्सक अथवा भेिेररनरी प्रामबमधकसाँग सम्पकष राख्नुहोस्।



गमीको िनाव कम गनष कुखुराहरुलाई प्रमि कुखुरा १०-२० एम.एल. “मब” कम्प्लेक्श वा इममनोकेर/जजट्रेश
ु ा ४ बजेसम्म १ षफि मामथ उिालीददनुहोस्
खानेपानीमा ददनुहोस्। साथै दाना खाने भााँडाहरु मबहान १० दे जख बेलक
ु ा दानाको मारा बढाईददनुहोस्।
र बेलक



बं गरु मा खोरे ि र स्वाइन षफभर षवरूि खोप लगाउनुहोस्। साथै ३-१४ ददनका बं गरु का पाठापाठीहरुलाई
रक्तअल्पिाबाि बिाउन आईरन इन्जेक्सन लगाउनुहोस्।

मत्स्यपालन


सािाका अमधकांश ददनहरुमा हल्का दे जख मध्यम खालको विाष हुने सं भावना भएकोले माछापोखरीमा धममलो पानी

मममसन नददनुहोस्। साथै पोखरीको पानी मनकासको लामग माछाको साइज अनुसारको जाली लगाई मनकासको उजिि
व्यवस्था ममलाउनुहोस्।


सापेजक्षक आरष िा बढी भएमा दाना ओमसलो भई ढु सी लाग्न सक्छ। यस्िो दाना खुवाउाँदा माछामा कलेजो सुजन्नने
समस्या (हेपािोमा) हुन सक्ने भएकोले दानालाई सुख्खा िथा हावा खेल्ने कोठामा जुि वा प्लाषिकको बोरामा प्याक
गरर काठको फल्याक मामथ राख्नुहोस्।



विाषिको पानीले पोखरीको खाद्यित्व (Plankton) बगाएर कमी हुन सक्ने हुाँदा पोखरीको पानीको पारदजशषिा हेरी
घाम लागेको समय पारे र मसफाररस मारामा मलखाद प्रयोग गनुह
ष ोस्।
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घााँसेबाली


ाँ ला भएको
नेषपयर घााँस लगाउने मौसम अनुकूल रहे कोले रा्ररोसाँग खनजोि गररएको जग्गामा झारहरु हिाई २-३ आख्

ाँ ला मािो मुमन, अको मािोको सिहमा र अको मािो मामथ रहने गरर लगाउनुहोस्।
डााँठ ४५° कोणमा हुने गरर १ आख्
हरे क मबरुवाको फरक ९० से.मी. राखी त्यसको मबिमा १२० से.मी. को फरकमा डेस्मोडीयम अथवा भिमासे घााँस
(दलहन जािका घााँस) लगाउनुहोस्।


डाले घााँसको नसषरीबाि षवरुवा जझकी लगाउने समय भएकोले नसषरीमा रहेका ६ दे जख ९ मषहना पुराना बकाइनो,
इषपल इषपल, षकम्बु आददको मबरुवा १ षफि गषहरो र १ षफि फराषकलो पुरानो खाल्डो (१ मषहना पषहले खनेर
मलखाद िथा मािो भरे को) मा पानी नजम्ने गरर मबरुवा लगाउनुहोस्।



सािाभरर नै हल्का दे जख मध्यम खालको विाष हुने सं भावना भएकोले पानीले ढाकेको सीम ठाउाँहरुको घााँसमा साईनाइड
मबिको मारा बढी भई पशुलाई असर गनष सक्ने भएकोले घााँसलाई घाममा ददनभर सुकाएर मार खुवाउनुहोस्।
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