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कृषर्-सल्लाह

क. मौसमी षवश्लेिण
गि हप्िाको समग्र मौसमी षवश्लेिण

बााँकेेः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम ३६.०० सेजल्सयस सम्म पग्ु यो र न्यन
ू िम सापेक्षिक आर्द्षिा ६८.२% रह्यो।

रुपन्दे हीेः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम ३७.७० सेजल्सयस सम्म पग्ु यो र न्यन
ू िम सापेक्षिक आर्द्षिा ५५% रह्यो।
बाराेः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम ३५.६० सेजल्सयस सम्म पग्ु यो र न्यन
ू िम सापेक्षिक आर्द्षिा ६४% रह्यो।

गि हप्िाको मौसम पूवाषनुमान अनुसार बााँकेमा (२९.६ मम.मम.), रुपन्दे हीमा (१०.७ मम.मम.) र बारामा (७.० मम. मम.)
विाष भयो। साथै बााँके, रुपन्दे ही र बारामा अधधकिम िापक्रम अतिल्लो हप्िामा जस्िै रह्यो।

आउाँ दो हप्िाको मौसमी अवस्था
बााँके: सािाभरर नै आंमशक दे खि सामान्य बदली हुने सम्भावना छ र सािाको शुरु र अन््यमा सामान्य बिाषको
सम्भावना छ। सािाको शुरु र अन््यमा टदउाँ सोको अधधकिम िापक्रममा केटह कमी हुने दे खिन्छ भने सापेक्षिक
आर्द्षिा केटह बढ्ने दे खिन्छ। सािाको मध्यतिर अधधकिम िापक्रम केटह बढ्ने र सापेक्षिक आर्द्षिामा भने केटह कमी
आउने दे खिन्छ।

रुपन्दे हीेः सािाभररनै आंमशक दे खि सामान्य बदली हुने सम्भावना छ र सािाको शुरु र अन््यमा सामान्य बिाषको
सम्भावना छ। सािाको शुरु र अन््यमा टदउाँ सोको अधधकिम िापक्रममा केटह कमी हुने दे खिन्छ भने सापेक्षिक
आर्द्षिा केटह बढ्ने दे खिन्छ। सािाको मध्यतिर अधधकिम िापक्रम र सापेक्षिक आर्द्षिा जस्थर रहने दे खिन्छ।

बारा:

सािाभरर

सम्भावना

छ

नै आंमशक
भने

दे खि

सािाको

सामान्य बदली हुने सम्भावना छ।

अन््यमा

सामान्य

बिाषको

सािाको

सम्भावना छ।

मध्यसम्ममा

तछिपुि

टदउाँ सोको अधधकिम

बिाषको
िापक्रम

जस्थर हुने दे खिन्छ। सािाको अन््यतिर अधधकिम िापक्रममा केटह धगरावि हुने दे खिन्छ। सािाको अन््यतिर
सापेक्षिक आर्द्षिा केटह बढ्ने दे खिन्छ।

ि. बालीनाली
१.

धान


धान रोपेको ३ हप्िा भैसकेको मसंधिि िेत्रको िेिमा कृिकहरुले गोडमेल गरे पतछ मात्र ४ के. जी. ३५०
ग्राम प्रति कठ्ठाको दरले यरु रया मल िपड्रेस गनप
ुष दष छ।




अमसंधिि िेत्रका कृिकहरुले शुरुमा यरू रया मलको परु ै मात्रा नरािेको भए ३ के. जी. ६०० ग्राम यरु रया मल
प्रति कठ्ठाको दरले धान रोपेको ३ हप्िापतछ िपड्रेस गनुष उपयुक्ि हुन्छ।
केही हप्िा दे खि विाष कम भएसाँगै धानमा गवारोको समस्या फािफुि दे खिन थालेकोले गवारोको प्रकोप
भएको ठाउाँ मा थायोडडकावष ७५% डब्ल.ु पी. (Thiodicarb 75% WP) २ ग्राम प्रति मलिर पानीमा

ममसाई पानी नपरे को बेलामा जस्िकर ममसाई छकषनु होला। साथै गवारो कीराको तनयममि अनुगमन गनुष
होला।



आगामी सािा सामान्य बिाषको सम्भावना भएकोले ममली बग (Mealy bug) को व्यवस्थापन गनष
बबिादी छकषनु उपयुक्ि हुाँदैन। ममली बगको प्रकोप कम गनष धान िेिमभत्र र वररपरर रहे का िााँसपािहरु
हिाउने र िेिमा पानीको सिह (५–७ से. मी.) कायम राखिराख्न पछष ।
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धान खेतमा पात वेरुवा कीरा
धान खेतमा पात वेरुवा कीरा (Leaf folder) ले नोक्सानी गने समय भएकोले ननयमीत अनुगमन गनुु होला।
यो कीराको नोक्सानी कम गनु को लानग: यो कीराको फुलहरु भएको पातको टु प्पो च ुडेर नष्ट गने; नाइट्रोजन

युक्त मलको सन्तुनलत मात्रा प्रयोग गने; धान खेतको राम्ररी गोडमेल गने; काांडेदार डोरी वा कााँडादार लठ्ठी

नलई दुवै छे उमा समातेर दुई छे उमा बस्ने र धानलाई छु वाएर क्रमशः ववपररत ददशानतर जाने।यसो गनाुले
धानको पातमा रहे का पात बेरुवा का लाभाुहरु पानीमा खसेर नष्ट हुन्छन्।साथै खेतमा यसको प्रकोप २५३०% सम्म दे खखएमा ववषादीको प्रयोग नगनुह
ु ोला (यो अवस्था सम्म आनथुक रुपमा क्षती नहुने साथै धान
खेतमा भएका नमत्र जीव कीराहरु नष्ट हुने भएकोले)।

पािमा कीराको अन्डा

बयस्क पि
ु ली

लाभाषले बेरेको पाि

धित्रेः धानको पाि बेरुवा कीराको षवमभन्न अवस्था

मरुवा रोग (ब्लाष्ट)
व्यवस्थापनःवीम

वा

अन्य

लक्षण
यो रोग धानको गाज लाग्ने अवस्थामा

कुनै

पातमा लाग्ने रोग हो। पातको दुबै छे उ

ट्राइसाइक््याजोल युक्त ववषादी

नतर च ुखचचएका अण्डाकार खैरा थोप्लाहरु
दे खखनु यसको

१ ग्राम प्रनत नलटर पानीमा

नमसाई

प्रनत

नलटर

७-१०

हो।यी

थोप्लाको

ववचमा सेतो ववन्दु हुन्छ र ववस्तारै बढ्दै

नमलाई छने वा कासु वी २
एमएल

लक्षण

गई पातहरु डढ्दै जान्छ ।

पानीमा
ददनको

अन्तरालमा २ पटक छने ।

तखस्बरः- धानमा लाग्ने मरूवा रोग

डढु वा रोग(व्याक्टे ररयल ब्लाइट)

रोगको लक्षणः- अक्सर पातको वकनारा बाट पानीले नभजेको जस्तो लामा नागवेली धसाुहरु दे खखन्छन्। पनछ गएर
यो भाग पराले रां गमा पररणत हुन्छ। रोगी पातलाई काटे र पानीमा भरे को नससाको ग्लास वा टे ष्ट ट्युवमा नचलाई
राखेमा कावटएको भागबाट शाकाणु पानीमा झरे को प्रष्ट दे खखन्छ।धान रोपेको २-५ हप्ता पनछ वोट ओइलाउछ।
रोगको शाकाणु वोटको पुरै भागमा फैनलन्छ र गााँज ओइलाई मनु था्छ यसलाई केसेक भननन्छ। रोग ग्रस्त
वोटको डााँठलाई काटी ननचोदाु ह्का पहेलो रां गको द्रव्य ननस्कन्छ।

रोगको व्यवस्थापनः-

वोटलाई सकभर घाउचोट लाग्नबाट वचाउने र धानको टुप्पा काट्ने चलनलाई हटाउने जसले गदाु रोगका

शाकाणु सखजलै साँग वोट नभत्र पस्न सक्दै न।एग्रीमासीन-१०० - २ ग्राम प्रनत ३ नलटर पानीका दरले नमलाई
छने।गाईको ताजा गोवर ५० ग्राम प्रनत नलटर पानीका दरले घोल बनाई त्यसलाई छानेर छदाु यो रोग केही हद
सम्म ननयन्त्रण हुन्छ।
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खै रा रोग

यो रोग कुनै खास जीवाणुबाट हुने नभई खजांक नामक सुक्ष्म खाद्य तत्वको
कमीले गदाु हुन्छ।

लक्षणः धान रोपेको १०-१५ ददन पनछनै दे खा पदुछ। शुरूमा बोटको
त्लो अथाुत पुरानो पात पहेलो भई पातको नशाको ववचमा बढी पहेलोु ो साथै पातमा खैरो रां गको
पन दे खखन्छ। यसरी पहेलोपन बढी हुनक

अनत साना साना थोप्लाहरूको धब्बा ववकास भई पात पुरै बदामी खैरो
रां गको हुन जान्छ। यस्ता ववरूवाको वृवि अनत कम हुन्छ, बोट होचो
हुन्छ, गाज कम लाग्छ र पुरै बोट मरे र जान पनन सक्छ।
रोग व्यवस्थापनः खेतमा पानी ननकासको राम्रो प्रबन्ध नमलाउने।

लगाई सकेको धान बालीमा यो रोग दे खा परे मा १७० ग्राम खजांक स्फेट

र ८५ ग्राम कृवष चून ३२ नलटर

पानीमा नमलाई प्रनत कठ्ठाका दरले आवश्यकता हेरी २-३ पटक १०-१२ ददनको फरकमा छने वा बजारमा
पाईने खजांक तत्व सुक्ष्म मलखाद्यको प्रयोग गने।

२.

उिु



विाषिको समय भएकोले जग्गामा पानी जम्न नटदनको लाधग तनकासको उधिि प्रवन्ध गनुषहोस ्।

उिु बालीमा पािको फड्के कीरा (pyrilla) लाग्ने समय भएकोले यसको तनयममि अवलोकन गनह
ुष ोला।

उखुको टु प्पोमा लाग्ने गवारो

(Sugarcane top borer)

यो समयमा उिु बालीमा यस कीराको प्रकोप दे खिने भएकोले तनयममि अनग
ु मन गनुषहोला।

नोक्सानीको लक्षण: नयााँ गुबो मने, शुरुमा पािको मूल नसामा (mid-rib) सेिो रङको स-साना सुरुंगहरु
दे खिन्छ, जुन ३/४ टदन पतछ रािो रं गको हुन्छ। नयााँ तनस्केको पािहरुमा पािको मल
ू नसा (mid-rib) को

दव
ु ैतिर समानान्िर प्वाल (Parallel shot hole) हरु दे खिन्छ (धित्र ि)। यसको प्रकोप बढ्दै गएमा
मल
ू हााँगाबाि धेरै हााँगाहरु तनस्कन्छ (धित्र ग)।

धित्र- केः उिुको िुप्पोमा लाग्ने गबारो

धित्र- ग

धित्र- ि

कीराको पुिली

३.

अरहर / बदाम / भटमास


४.

अरहर, बदाम र भिमास लगाईएको जग्गामा पानी तनकासको व्यवस्था गनुह
ष ोला।

आलु


िराईमा आलु लगाउने समय आउन लागेकोले मसफाररस गररएका कुफ्रि मसन्दरु ी, डेजजरे ,

िुमल रािो २,

िुमल उज्जज्जवल, िुमल उपहार मध्ये उपलब्ध जािहरूको गुणस्िरीय वीउ ५० फ्रकलो प्रति कट्ठाका दरले

व्यवस्था गने। साथै डड ए षप ७.३ फ्रकलो, युररया ४.७ फ्रकलो, म्युरेि अफ पोिास ३.३ फ्रकलो र कम्पोष्ि वा
गोठे मल १००० फ्रकलो प्रति कट्ठाका दरले व्यवस्था गने।
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५.

फलफूल बाली


केरा िेिी गनुष भएका कृिकहरुले केराको िारीमा प्रशस्ि कोथाहरु आउने भएकोले माउबोि साँग २ विा
कोथा मात्र रहने गरर बााँकी कोथाहरु हिाउनु पछष ।कोथा हिाउन केराको िारीको कोथा फेदै देखि उिेल्नु
पछष ।




केराको िरीमा काईयो बतनसकेर कोसा लाग्न छोडेको छ भने बुङ्गा कािे र हिाउनु पदष छ।

कागिीका बोिहरुमा क्ले कीरा, पिेरो, नयााँ पालुवामा लाग्ने लाही, पाि िाने लाभ्रे, सल
ु सुले आटद बढी
आउन सक्ने भएकोले पटहिान गरर तनयन्त्रण गनप
ुष दष छ।



विाषिको समयमा पानी जमेर कागिीमा जरा कुटहने रोग दे िा परे मा वा पुरै बोिमा पाि पहेँलो दे खिएमा
१% बोडो ममश्रण (अनुसूिी-१) बनाई जरा मभज्जने गरर (Drenching) हाल्नु पदष छ।



६.

कागिीको बोिको कापमा आउने नयााँ सीधा ठाडो बढ्ने हााँगा (िोर हााँगा) तनरीिण गरी हिाउनु पदष छ।

आाँपमा कलमी (Inarching) गने उपयुक्ि समय भएकोले बेनाष उ्पादन गने कृिकहरुले कलमी गनह
ुष ोस।

िरकारी बालीहरु



मभण्डीमा फल र डााँठमा प्वाल पाने कीराको प्रकोप हुने हुाँदा तनयममि अवलोकन गनप
ुष दष छ। यस्िो लिण
दे खिएमा ििी भएको भाग कािे र जलाई टदनुपदष छ।
मभण्डीमा फड्के कीरा (Jassid) को समस्या दे खिने हुनाले फल टिप्ने अवस्था भन्दा पटहले यसको प्रकोप

दे खिएमा फ्रफप्रोनील ८० डब्लु. पी. ५ ग्राम १६ मलिर पानीमा िोलेर छनुप
ष दष छ। वा इममडाक्लोषप्रड १७.८ एस ्

एल ् एक एम. एल. एक मलिर पानीमा िोलेर छनप
ुष दष छ। फल टिप्ने अवस्था छ भने मालाधथयन ५० इ. स.
२ एम. एल. एक मलिर पानीमा िोलेर छनप
ुष दष छ। वा डाइक्लोरोभस ७६ इ. सी. २ एम. एल. एक मलिर
पानीमा िोलेर छनुप
ष दष छ। मालाधथयन छकेको ७ टदनसम्म र डाइक्लोरोभस छकेको ५ टदनसम्म



फल टिप्न हुाँदैन।

भण्िाको डााँठ िथा फलको गबारो व्यवस्थापनको लागी गवारोको कारण ओईलाएको मुन्िा, पाि िथा फल
टिपी करीव १ फुि गटहरो िाडलमा पन
ु े वा जलाउने। क्लोरानट्रातनमलप्रोल (कोराजेन) १८.५ इ.मस. ०.२
मम.मल. प्रति मलिर पानीमा ममसाई बोि मभज्जने गरी छनुष पदष छ।



विाषिको समयमा पानी जमेर बोडीमा पाि पहेँमलने समस्या दे खिने हुाँदा यसबाि जोगाउन पानी तनकासको
उधिि व्यवस्था गनुष पदष छ।

फल कुहाउने औंसा


फलफूल बालीमा फल कुहाउने औँसाबाि बच्नको लाधग ममथायल इयुजजनल युक्ि बोिल ट्र्याप प्रति कठ्ठा

१ ओिाको दरले राख्नुपदष छ। साथै प्र्येक २ हप्िामा नयााँ ममथायल इयुजजनल युक्ि बोिल पररविषन गनुष
पदष छ।



मालाधथयन ५० इ.सी, २ एम.एल प्रति मलिर र २ ग्राम धिनी (भेली) पानीमा ममसाएर प्रति हे क्िर २०-२५
ठााँउमा फूल फुल्नु अगाडड दे खि १-१ मटहनाको अन्िरमा छनुष पदष छ।

लाही कीरा (एफीड )



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

मालाधथयन ५० इ.सी., २ मम.मल. प्रति मलिरको दरले पानीमा ममसाई लाही लागेको ठााँउमा मभज्जने गरी
छकषनु उपयुक्ि हुन्छ।



नयााँ पालुवामा लाही, मलफ माईनर, सुलसुले लाग्ने भएमा सबई वा एट्सो िेल १५ मम.मल. प्रति मलिर
पानीमा ममसाई १५ टदनको फरकमा छनुष उपयुक्ि हुन्छ।
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७.

अन्य



विाषिको मौसममा षविादी छकषनै पने भएमा कम्िीमा २-३ िण्िा मौसम सफा हुने समय अनम
ु ान गरे र
जस्िकर (Sticker) ममसाई षविादी छकषनु उपयुक्ि हुन्छ।

िेिबारीमा दे खिने सबै कीराहरु हातनकारक हुदै नन ्। िसथष कीरा दे खिने बबषिकै षविादीको प्रयोग नगरौँ।
ममत्रजीव कीराहरु जस्िै माकुरा, गाइने कीरा, साि थोप्ले िपिे कीरा, बारुला, नमस्िे कीरा (प्रेइड्ग

मेन्िीड) दे खिएमा तिनीहरुको संरिण र सम्बधषन गरौं।



मौरीलाई विाषिको समयमा िरन कम हुने भएकोले १०० एम.एल पानीमा १०० ग्राम धिनी ममसाई उमाल्ने
र उक्ि झोललाई धिसो बनाएर मौरी िारमा मह भण्डारणको अवस्था हे री हप्िा टदनको फरकमा
िुवाउनुहोला।





मौरीको िार रािेको सबै िुट्िाहरुमा किौरा/प्लाजस्िकको बट्िामा पानी राख्नुहोला ।
मौरी िारमा रोग, सल
ु सल
ु े र रानु भए नभएको तनयममि अवलोकन गनप
ुष दष छ।
नेपालमा प्रयोग गनष प्रतिबजन्धि षविादीहरु अनुसूिी-२ मा टदईएको छ।

ग. पशप
ु ालन





दध
ु ालु गाईवस्िुलाई थुनेलो (Mastitis) को समस्याबाि बिाउन गोठ सफा र सुग्िर राख्नुहोस।

हररयो िााँसमात्र िुवाउाँ दा वस्िभ
ु ाउमा पिाला लाग्न सक्ने हुनाले सुख्िा िााँससाँग ममसाएर िुवाउनुहोस।

भारी विाषले गदाष हुने बाढीमा मस
ु ाको मत्र
ु बाि सने Leptospirosis नामक जुनोटिक रोगको प्रकोप बटढ
हुने भएकाले धान/िेिबारीमा िाली िुट्िा जानु उपयुक्ि हुाँदैन र बुि लगाउन पदष छ।
गाई-गोरुमा साउने रोगको प्रकोप हुन नटदन लामिुट्िे र भुसुनाको िोकाई बाि बिाई राख्न झ्याल ढोकामा

िार जालीको व्यवस्था गनुष पछष ।लामिुट्िे र भुसुनाको िहल पहल कम हुने बिि (षवहान)मा िराउन
लैजानु पछष ।



बाख्रामा दे खिने कुम्री (ढकेरी) रोगको रोकथाम गनष श्रावण दे िी काषिक सम्म मामसक एक िक्की डाई

ईथाइल काबाषमाजजन (डी.ई.सी)-१०० मम.ग्रा. िुवाउने । ढकेरी लागेका बाख्राको हकमा दै तनक एक िक्की
साि टदन सम्म िुवाउने र साथमा मभिाममन बी कम्पलेक्सको सुई २-३ टदन सम्म लगाउने ।



िोरे ि लागेका पशुहरुको मुि िथा िुट्िाको िाउ फ्रफिफ्रकरी पानी वा तनलोिुथोको िोल अथवा वेिाडीनले

तनयममि सफा गनुष पदष छ। िाउ िथा संक्रमण अधधक भएमा प्राषवधधकको सल्लाहमा एन्िीवायोिीक
औिधीहरु िुवाउनुपदष छ। साथै िोरे ि रोग लाग्न नटदन पशु सेवा कायाषलयको समन्वयमा सो रोगको



भ्याजक्सन ६-६ मटहनामा लगाउनु उपयुक्ि हुन्छ।
बाख्राको मोओलाको लागी ५% पोभीडन आयोडडन वा १% कपर सल्फेि वा २% बोररक एमसडको झोल वा

१% पोिासको िोलले मि
सफा गनुष उपयक्
ु
ु ि हुन्छ। मोओलाको भाइरस िाउ, िोिपिक लागेको वा
कािे को ठााँउबाि मातनसमा सनष गई ्यस्िै प्रकारको िाउ िटिरा आउन सक्ने हुनाले ्यस्िो रोगी बाख्रालाई
िाउ िोिपिक नलागेको मान्छे वा पन्जा लगाएर स्याहार सुसार गनुप
ष दष छ।



षप.षप.आर रोग लागेका बाख्राको आाँिा, नाक, मुि (थुिुनो) मनिािो पानीमा सफा कपास मभजाई टदनमा

२ पिक सफा गनप
ुष दष छ। साथै ५% बोरो-जग्लमसररनले मि
ु सफा गनुष लाभदायी हुन्छ। सहायक संक्रमण
रोकथाम गनष अक्सीिे ट्रासाइजक्लन वा क्लोरिे ट्रासाइजक्लन औिधी प्रयोग गनष सफ्रकन्छ। षप.षप.आर रोग
लाग्न नटदन ३ मटहना भन्दा माधथका भेडा-बाख्रामा सो रोगको भ्याजक्सन लगाउनु उपयुक्ि हुन्छ।




माछा पोिरीमा अजक्सजनको मात्रा बढाउन हावा यन्त्र (aerator) को प्रयोग गनुप
ष दष छ।

माछामा इ. यु. एस. रोग लागेमा िरपो्ने िूना १५ के. जी. प्रति कठ्ठाको दरले हाल्ने। रोगको प्रकोप हे री
१ मटहनाको अन्िरालमा बढीमा िीन पिक िूनाको प्रयोग गने।



माछा पोिरीमा एमोतनयाको मात्रा बढी भएमा पोिरीमा माछाको िन्व कम गने, दानाको मात्रा ििाउने,
पानीको गटहराई बढाउने, एरे िरको संख्या बढाउने आदी गनष सफ्रकन्छ। मरे का माछालाई ि्काल
हिाउनुपदष छ। अपरान्हमा अ्याधधक षप एि (pH) हुने गरे को भए िूना प्रयोग गदाष केही लाभदायी हुन्छ।
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एमोतनयाको मात्रा १ षपषपएम (PPM) छ भने पोिरीको २५% पानी षवस्थापन गनप
ुष दष छ। एमोतनया २.५
षपषपएम (PPM) वा बढी भएमा माछालाई अको पोिरीमा सानप
ुष दष छ।



गमी मौसममा कुिुरामा दे िा पने लिणहरु जस्िै- िााँडो-िााँडो सास फेने, पानी धेरै िाने, दाना कम िाने,

पिेिा र िुट्िा फालेर बस्ने, अण्डा उ्पादनमा कमी आउने, िोरमा कुिराहरुको म्ृ यु हुने आदी भएमा
पयाषप्ि भेन्िीलेसन प्रदान गने, कुिुराको िन्व कम गने, िापक्रम अधधक रहे का बेला (टदाँ उसो १२-३ बजे
सम्म) दाना नटदने, पयाषप्ि मात्रामा सफा, धिसो पानीको व्यवस्था गनुष पदष छ। साथै पानीमा इलेक्ट्रोलाईि
र मल्िी मभिामीन रािेर टदन सफ्रकन्छ।



गमी मौसममा कुिुराको भालेको प्रजनन िमिामा कमी आउने हुनाले बिडडङ्ग स्िकमा भालेको संख्या
बढाएर १२-१५% सम्म राख्नुपदष छ। साथै दानामा मभिामीन-ई िथा सेलेतनयमको मात्रा बढाउनु उपयुक्ि
हुन्छ।
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अनस
ु च
ू ी-१: बोर्डो ममश्रण (१%) बनाउने तररका

एक प्रतिशिको बोडो ममश्रण ियार गनष १० ग्राम िुन १ मलिर पानीमा िोलेर बनाउनु पदष छ। तनलोिुथो १०
ग्राम, िुन १ मलिर पानीमा िोलेर बनाउनु पदष छ। तनलोिथ
ु ो पग्लन समय लाग्ने हुनाले रािभरी पानीमा रािी
पग्लन टदनु पदष छ। प्लाजष्िकको बाजल्िनमा एक मलिर पानीमा २०० ग्राम तनलोिथ
ु ो र प्लाजष्िकको अको

बाजल्िनमा एक मलिर पानीमा २०० ग्राम िुना रािेर छुट्िाछुट्िै िोल्नु पदष छ। यसरी बेग्ला बेग्लै भाडामा
पगालेको तनलोिुथो र िुनालाई िेश्रो प्लाजष्िकको बाजल्िनमा ममसाएर िोल ियार गनुष पछष । यसको लाधग
तनलोिुथो र िुनको गोल संगसगै बराबर रुपमा ममसीने गरी िन्याउदै जाने र अको व्यजक्िले लठ्ठीले िलाउदै

जानु पदष छ। यसरी ियार भएको िोलमा १८ मलिर पानी थषप २० मलिर बनाउनु पदष छ। यस्िो ममश्रण ियार
गदाष धािक
ु ा भााँडा प्रयोग गनुष हुदै न।

यसरी ममश्रण बनाई सकेपतछ तनलोिुथो र िुनको मात्र ममसाए नममसीएको जााँच्नु पदष छ। यसको लाधग एउिा

सफा खिया नलागेको िक्कु वा ब्लेड िोलमा डुबाउने र तनकालेर हे ने। यटद यसमा खिया लागे जस्िो रङ्ग
आएमा पन
ु ेः िन
ु थप्दै िलाउदै जाने र फेरर जााँच्ने । यसरी िक्कु वा ब्लेडमा खिया नआई सफा छ भने ममश्रण

ियार भयो भन्ने बझ्नु पदष छ । तनलो मलट्मस पेपर डुबाउदा रािो गरे को २४ िण्िा मभत्र छरर सक्नु पदष छ। पानी
परे को वा िको िाम लागेको बेला वोडो ममश्रण छनुष हुदै न ्।
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