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क. मौसमी षवश्लेिण

कृषर्-सल्लाह

गि हप्िाको समग्र मौसमी षवश्लेिण

बााँकेेः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम ३५.४० सेजल्सयस सम्म पग्ु यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ६२% रह्यो।

रुपन्दे हीेः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम ३५.४० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ५५% रह्यो।
बाराेः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम ३३.५० सेजल्सयस सम्म पग्ु यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ७२% रह्यो।

सुर्खेिेः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम ३३.५० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ६२% रह्यो।

जुम्लाेः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम २७.५० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ४३% रह्यो।
गि हप्िा बााँकेमा ४४.९ मम.मम., रुपन्दे हीमा ९३.६ मम.मम., बारामा ८२.१ मम. मम., सुर्खेिमा २७.१ मम. मम. र जुम्लामा
९ मम. मम. विाष भयो।

आउाँ दो हप्िाको मौसमी अवस्था
बााँके: सािाको पुवाषदषमा सामान्य बदमल भई केटह स्थानमा बबहान र सााँझपर्ख हल्का विाष हुने संभावना छ भने मध्य
र अन््यमा मौसममा सुधार आउने दे खर्खन्छ। । िापक्रममा र्खासै पररविषन हुने दे खर्खन्न।

रुपन्दे हीेः सािाको सरु
ु वाितिर सााँझपर्ख सामान्य बदमल भई मेघ गजषन सटहि हल्का विाष हुने सम्भावना छ भने
मध्य िथा अन््यबाि मौसममा सुधार आउने दे खर्खन्छ। िापक्रम पतन केटह वद्
ृ टद हुने संभावना छ।
बारा: सािाको पुवाषदमा सामान्य बदमल भई केटह स्थानमा बबहान र सााँझपर्ख हल्का विाष हुने संभावना छ भने
मध्यमा मौसममा सुधार आउने दे खर्खन्छ। सािाको अन््यतिर एक-दई
ु स्थानमा मेघ गजषन सटहि सााँझपर्ख पानी पने
संभावना दे खर्खन्छ। िापक्रममा र्खासै पररविषन हुने दे खर्खन्न।

र्ख. बालीनाली
१.

धान


आगामी सािा सामान्य बिाषको सम्भावना भएकोले ममली बग (Mealy bug) को व्यवस्थापन गनष बबिादी
छकषनु उपयक्
ु ि हुाँदैन। ममली बगको प्रकोप कम गनष धान र्खेिमभत्र र वररपरर रहे का घााँसपािहरु हिाउने र
र्खेिमा पानीको सिह (५–७ से. मी.) कायम राखर्खराख्न पछष । यटद कीराको प्रकोप बढी भएमा अजन्िम
षवकल्पको रुपमा काबोफ्युरान ३ % गेडा (Carbofuran 3% G) १.५ - २ के. जी. प्रति कठ्ठाका दरले
सााँझको समयमा छने।



केटह हप्िा दे खर्ख विाषको क्रम कम भए संगै धान बालीमा गवारो कीराको समस्या दे खर्खन थालेको छ।

गवारो कीराले धान बालीमा बबरुवाको कमललो अवस्थामा आक्रमण गरे मा मि
ृ गुबा (Dead Heart)

दे खर्खन्छ। बबरुवाको फूल फुल्ने अवस्थामा आक्रमण भएमा भस
ु मात्र भएको सेिो बाला (White Head)
दे खर्खन्छ। धान र्खेिमा ५% मि
ृ गुबा वा २% सेिो बाला वा प्रति मीिर एउिा कीराको फुलको झुण्ड वा

प्रति ममिर एउिा बयस्क कीरा भएमा मात्र व्यवस्थापन बबधधहरु अपनाउनु पदष छ। यस कीराको प्रकोप कम
गनष –

o

परजीषव कीरा, ट्राइकोग्रामा (Trichogramma chilonis orT. japonicum) १,००,००० (१० x
५ से.मी. को पााँच विा ट्राइको काडष) प्रति हे क्िरका दरले १०/१० टदनको अन्िरालमा ३–४ पिक

छोड्नु उपयुक्ि हुन्छ (ट्राइको काडष को लागी नजजकको कृषि कायाषलयहरुमा सम्पकष गनह
ुष ोला)।
अथवा,
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o

व्याक्िे ररया जन्य जैबबक षविादी, ब्यासीलस थुररजन्जयजन्सस (Bacillus thuringiensis-Bt) ३
ग्राम प्रति मलिर पानीमा ममसाएर छकषन गनुष पदष छ। अथवा,

यस कीराको प्रकोप धेरै भएमा यसको ब्यबस्थापन गनष:

o

मसंधचि िेत्र मा थायोडीकावष ७५ % डब्लु. पी. (Thiodicarb 75% WP) २ ग्राम प्रति एम.
एल. पानीमा ममलाई पानी नपरे को बेलामा जस्िकर ममसाई छकषनु होला।

o

साथै अन्य िेत्रमा फफप्रोतनल ०.३% जी. (Fipronil 0.3% G) अथवा कारिाप हाईड्रोक्लोराइड ४
% जी. (Cartap hydrochloride 4% G) १५ दे र्खी २० के.जी. प्रिी हे क्िर को दरले सााँझको

o

समयमा छकषनु होला । षविादी छफकिंदा र्खेिमा पयाषप्ि धचस्यान हुनु जरुरी छ।
साथै र्खेिमा गवारो कीराको तनयमीि अनुगमन गनुष होला।

पिेरो कीरा (Rice gundhi bug)
धान र्खेिमा पिेरो कीरा (Rice gundhi bug) लाग्ने समय भएकोले तनयमीि अनुगमन गनह
ुष ोला। यो कीराको

नोक्सानी कम गनष को लागी र्खेि मभत्र िथा वरपरको झारपाि गोडमेल गरी पिेरोको बैकजल्पक आश्रय नष्ि गने;
प्रकाश पासोको प्रयोग गरी बयस्क कीरालाइ माने; डिी ट्रयाप (Dirty trap) को प्रयोग गनप
ुष दष छ।

स्थानीय रुपमा डिी ट्रयाप बनाउने बबधी: गाई, भैंसीको िाजा षपसावमा कपडा वा जुिको बोरालाई मभजाएर
एउिा लठ्ठीको छे उमा बााँध्ने र उक्ि लठ्ठीलाई धानबारीको बीचमा लगेर गाड्ने गनुप
ष दष छ। ट्रयापमा आकषिषि
भएका पिेरोहरुलाई बाटहर पट्िीबाि प्लाजष्िकको झोलाले छोपी संकलन गरी मानुप
ष दष छ।

यो कीराको प्रकोप ज्यादा भएमा मालाधथयान ५०% ई.सी. (Malathion 50% EC) २ मम.ली. प्रति मलिर अथवा

साइपरमेथ्रीन २५% ई.सी. (Cypermethrin 25% EC) ०.५ मम.ली. प्रति मलिर पानीका दरले षवरुवा राम्ररी मभज्ने
गरी सााँझको समयमा छनुष पदष छ।

धान र्खेिमा पाि वेरुवा कीरा

धान र्खेिमा पाि वेरुवा कीरा (Leaf folder) ले नोक्सानी गने समय भएकोले तनयमीि अनुगमन गनुष होला। यो

कीराको नोक्सानी कम गनष को लाधग: यो कीराको फुलहरु भएको पािको िुप्पो चुडरे नष्ि गने; नाइट्रोजन युक्ि
मलको सन्िुमलि मात्रा प्रयोग गने; धान र्खेिको राम्ररी गोडमेल गने; नररवलको डोरी वा अन्य कााँडादार लठ्ठी मलई

दव
ु ै छे उमा समािेर दई
ु छे उमा बस्ने र धानलाई छुवाएर क्रमशेः षवपररि टदशातिर जानप
ु दष छ। यसो गनाषले धानको
पािमा रहे का पाि बेरुवाका लाभाषहरु पानीमा र्खसेर नष्ि हुन्छन ्। साथै र्खेिमा यसको असर २५-३०% सम्म दे खर्खएमा
षविादीको प्रयोग नगनुह
ष ोला (यो अवस्था सम्म आधथषक रुपमा ििी नहुने साथै धान र्खेिमा भएका ममत्र जीव
कीराहरु

नष्ि

हुने

भएकोले)।

िर

३०%

भन्दा

बढी

ििी

दे खर्खएमा

मात्र

अल्फा म्याधथ्रन १०% इ.सी.

(Alphamethrin 10% EC) १.५ मम.ली. प्रति मलिर पानीमा ममसाएर २० मलिर प्रति कठ्ठाको दरमा धानको
पाि मभज्ने गरी सााँझको समयमा छनुप
ष दष छ।

बयस्क पुिली

पािमा कीराको अण्डा

लाभाषले बेरेको पाि

धचत्रेः धानको पाि बेरुवा कीराको षवमभन्न अवस्था
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मरुवा रोग (Blast)

लिण

यो रोग धानको गाज लाग्ने अवस्थामा पािमा लाग्ने रोग हो। पािको दब
ु ै छे उ तिर

चुजच्चएका अण्डाकार र्खैरा थोप्लाहरु दे खर्खनु यसको लिण हो।यी थोप्लाको षवचमा सेिो षवन्द ु
हुन्छ र षवस्िारै बढ्दै गई पािहरु डढ्दै जान्छ।

व्यवस्थापनेः-

वीम वा अन्य कुनै ट्राइसाइक्ल्याजोल युक्ि षविादी १ ग्राम प्रति मलिर पानीमा ममलाई छने
वा कासु वी २ एमएल प्रति मलिर पानीमा ममसाई ७-१० टदनको अन्िरालमा २ पिक छने ।

िजस्बरेः- धानमा लाग्ने मरूवा रोग

डढुवा रोग (Bacterial Blight)

लक्षणः- अक्सर पािको फकनारा बाि पानीले मभजेको जस्िो लामा नागवेली धसाषहरु
दे खर्खन्छन ्। पतछ गएर यो भाग पराले रं गमा पररणि हुन्छ। रोगी पािलाई कािे र
पानीमा भरे को मससाको ग्लास वा िे ष्ि ट्यव
ु मा नचलाई रार्खेमा काटिएको भागबाि
शाकाणु पानीमा झरे को प्रष्ि दे खर्खन्छ।धान रोपेको २-५ हप्िा पतछ वोि ओइलाउछ।

रोगको शाकाणु वोिको पुरै भागमा फैमलन्छ र गााँज ओइलाई मनष थाल्छ यसलाई

केसेक भतनन्छ। रोग ग्रस्ि वोिको डााँठलाई कािी तनचोदाष हल्का पहे लो रं गको र्द्व्य
तनस्कन्छ।

व््वस्थापनः-

वोिलाई सकभर घाउचोि लाग्नबाि वचाउने र धानको िुप्पा काट्ने चलनलाई हिाउने जसले गदाष रोगका शाकाणु सजजलै

साँग वोि मभत्र पस्न सक्दै न। एग्रीमासीन-१०० - २ ग्राम प्रति ३ मलिर पानीका दरले ममलाई छने। गाईको िाजा गोवर ५०
ग्राम प्रति मलिर पानीका दरले घोल बनाई ्यसलाई छानेर छदाष यो रोग केही हद सम्म तनयन्त्रण हुन्छ।

पािको फेद डढुवा (Sheath Blight) रोग

लक्षणः- धान रोपाई गरे को ३ हप्िा पतछ यस रोगको लिण दे र्खा पनष सक्छ। राम्रोसंग गााँजजएको धानको गााँजलाई हािले
उज्यालो िफष पल्िाएर/ढल्काएर राम्रोसंग धानको फेद दे खर्ख माधथ सम्म हे रेमा पािको फेदमा अण्डाकार र्खैरो-र्खैरो हररयो
राँ गका थोप्लाहरु दे खर्खन्छन ्। पतछ यी थोप्लाहरुको आकारमा बद्
ृ धध हुन्छ। प्रकोप बढी भएमा यी थोप्लाहरु पािमा समेि
पुग्छन ् र पुरा पािमा फैमलन्छ । फलस्वरुप पुरै बोि डढे को जस्िो दे खर्खन्छ।
व््वस्थापनः- रोगको प्रकोप बढे मा भ्यामलडामाइमसन २ मम.मल. प्रति मलिर पानीको दरले सफा मौसम भएको समयमा
छनुष उपयक्
ु ि हुन्छ।नाइट्रोजन मल मात्र बढी प्रयोग नगरी फोस्फोरस र पोिास मल प्रयोग गदाष उपयक्
ु ि हुन्छ।

२.

मकै


मकै भााँच्नु भन्दा पटहले र्खेिबारीको फरक फरक ठााँउबाि घोगाको नमुना संकलन गरी वीचको दाना छोडाई

र्खोयासंग जोडडएको भाग (नाथ्री) जााँच गदाष कालो रङ्गमा पररणि भएको छ भने मकै भााँच्ने उपयक्
ु ि
समय भएको सम्झी भाच्न शुरु गनुष पदष छ।



मकै भण्डारण गने समयमा दानामा धचस्यानको प्रतिशि बढी भएमा कीराहरु (घुन, पि
ु ली) र ढुसीले
सजजलै आक्रमण गदष छ ्यसकारण मकै भण्डारण गनुष भन्दा पटहले दानाको धचस्यान १२ प्रतिशि भन्दा
कम गराउन मकैलाई ३-४ टदन घाममा राम्ररी सुकाउनु पदष छ।
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३.

उर्खु


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

उर्खक
ु ो िुप्पोमा लाग्ने गवारो

(Sugarcane top borer)

यो समयमा उर्खु बालीमा यस कीराको प्रकोप दे खर्खने भएकोले तनयममि अनुगमन गनुषहोला।

नोक्सानीको लक्षण: नयााँ गब
ु ो मने, शुरुमा पािको मल
ू नसामा (mid-rib) सेिो रङको स-साना सरु
ु ं गहरु दे खर्खन्छ,

जुन ३/४ टदन पतछ रािो रं गको हुन्छ। नयााँ तनस्केको पािहरुमा पािको मूल नसा (mid-rib) को दव
ु ैतिर समानान्िर
प्वाल (Parallel shot hole) हरु दे खर्खन्छ (धचत्र र्ख)। यसको प्रकोप बढ्दै गएमा मूल हााँगाबाि धेरै हााँगाहरु
तनस्कन्छ (धचत्र ग)।

धचत्र- केः उर्खुको िुप्पोमा लाग्ने गबारो कीराको पुिली

४.

धचत्र- र्ख

धचत्र- ग

आलु


िराईमा मसफाररस गररएका जािहरु- कुफि मसन्दरु ी, डेजजरे , र्खुमल रािो २, र्खुमल सेिो १, र्खुमल उज्ज्वल,
र्खम
ु ल उपहार र पहाडमा मसफाररस गररएका जािहरु- कुफि ज्योति, डेजजरे , जनकदे व, र्खम
ु ल उज्ज्वल र
र्खुमल उपहार मध्ये उपलब्ध जािहरूको गुणस्िरीय वीउ ५० फकलो प्रति कट्ठाका दरले व्यवस्था गनप
ुष दष छ।



बबयााँबाि र्खायन िथा बीऊ उ्पादनको लाधग एच.षप.एस. – II/67, एच.षप.एस. –7/67 जािहरु ५ ग्राम
प्रति जािका दरले व्यवस्था गदाष १ रोपनी या डेढ कठ्ठा जग्गामा बेनाष सानष पग्ु छ।



आलु बाली लाई र्खुम्रे कीराबाि जोगाउन राम्ररी पाकेको बब
ु रुष ाउाँ दो गोबर मल वा कम्पोष्ि को व्यवस्था
गनुह
ष ोस ्।



डड ए षप ७.३ के. जी.; युररया ४.७ के. जी.; म्युरेि अफ पोिास ३.३ के. जी. र कम्पोष्ि वा गोठे मल १०००
के. जी. प्रति कट्ठाका दरले व्यवस्था गनुप
ष दष छ।



मकै लगाएको जग्गामा आलु लगाउने भए मकै मभत्र्याइसकेको जग्गालाई गटहरो र्खनजोि गनाषले मािोमा
रहे का धेरै कीरा िथा रोगहरुको व्यवस्थापन गनष सहयोग पुग्छ।



िराई, मभत्री मधेश िथा िल्लो पहाडमा आलु लगाउने समय नजजफकाँदै गएकोले कोल्ड स्िोर बाि बीउ आलु
खझक्न शुरु गनह
ुष ोस ्। कोल्ड स्िोरबाि बीउ आलु खझफकसकेपतछ एक टदन र्खुल्ला ठााँउमा फफाँजाएर दानाको
पमसना ओभाउन टदनुहोस ्। कुटहएका, सडेगलेका दानाहरु छानेर हिाउनुहोस, र बोरामा प्याक गरर राख्नुहोस ्।
बीउ आलल
ु ाई न्यानो, उज्यालो, ओभानो र हावा र्खेल्ने ठाऊाँमा िुसाउन राख्नुहोस ्। दानाको सबै आाँर्खामा
हररया, छोिा र मोिा िुसाहरु तनस्केपतछ मात्र रोप्नुहोस ्।



उच्च पहाडमा आलु र्खन्ने काम बााँकी रहे को भए सो कायष जारी राख्नुहोस ्। र्खनेको आलुलाई छााँयामा सुकाई
ओभानो पाने, केलाउने, दानामा िााँमसएको मािो झारे र मात्र भण्डारण गनुह
ष ोस ्। घरमा भण्डारण गने

आलुलाई हावा राम्ररी र्खेल्ने भण्डार कोठामा फफाँजाएर राख्नुपछष । भण्डारणमा राखर्खएको आलु समय-समयमा
तनरीिण गनुषहोस ्।
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५.

भिमास
भिमासमा लाग्ने झुमसलकीरा

यो कीराले भिमासको पण
ु ष षवकमसि नयााँ पािको िल्लो पट्टि हल्का हररयो रं गको गोलाकार फुलहरु थप्र
ु ो-थप्र
ु ोमा

पादष छ। यसबाि तनस्कने लाभाषहरुको शरीर रािो र कालो झुसले भररएको हुन्छ। शुरुको अवस्थामा एकै ठाउाँ मा समूह
बनाई पािको हररयो भाग र्खान्छ र ठुलो भएपतछ लाभाषहरु यत्र ित्र छररएर र्खान थाल्छ।

यस कीराको व्यवस्थापनको लागी झुमसल कीराका फुल वा लाभाषहरु भएका पािहरु टिपेर मट्टििेल पानीमा डुवाउनु

उपयुक्ि हुन्छ। साथै, यस कीराको व्यवस्थापनको लागी १० ग्राम भेली प्रति मलिर पानीमा ममसाई बनाएको घोलमा

HaNPV (हेली एन. षप. भी ) २५० LE को १.५ एम. एल. हालेर सााँझको समयमा छकषने गनप
ुष दष छ, अथवा

व्याक्िे ररया जन्य जैबबक षविादी, ब्यासीलस थुररजन्जयजन्सस (Bacillus thuringiensis-Bt) ३ ग्राम प्रति मलिर

पानीमा ममसाएर छकषनु पदष छ अथवा

यसको प्रकोप बढी दे खर्खएमा मात्र अल्फाम्याधथ्रन १०% इ.सी. (Alphamethrin 10% EC) १.५ एम.एल. प्रति

मलिर पानीमा ममसाएर २० मलिर प्रति कठ्ठाको दरले पाि मभज्ने गरी छनुष उपयक्
ु ि हुन्छ।

६. अरहर


अरहर बालीमा कोसामा लाग्ने गवारो (पड बोरर ) कीराले प्र्येक बिष आधथषक ििी पय
ु ाषउने भएकोले यो
कीराको तनयममि अनुगमन गनुष होला।

७. फलफूल बाली


केरा र्खेिी 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 देखर्ख उर्खेल्नु
पदष छ।




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

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



कागिीमा पानी जमेर जरा कुटहने रोग दे र्खा पनष सक्ने भएकोले वा पुरै बोिमा पाि पहेँलो दे खर्खएमा १%
बोडो ममश्रण बनाई जरा मभज्ने गरर (Drenching) हाल्नु पदष छ।



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

स्याउमा लाग्ने कीराहरुको व्यवस्थापनको लागी


लाही कीराबाि संक्रममि हााँगा, मुना हरु नष्ि गनुष पदष छ। लजालु स्वभावका परजीवी र्खपिे (Lady bird

beetle) कीराहरुले यसलाई नोक्सानी पय
ु ाषउने भएकोले यसको संवधषन गनुष पदष छ। लाहीको परजजवी कीरा
एफफमलनस मालीको (Aphelinus mali) प्रयोग गनप
ुष दष छ (यसको लागी बागबानी अनुसन्धान केन्र्द्,
राजजकोि वा जजल्ला कृषि बबकास कायाषलयमा सम्पकष गनुष होला)। र्खतनज िेल (Mineral oil) १० दे र्खी

१५ एम. एल. प्रति मलिर पानीमा ममसाई लाही लागेको स्थानमा मभज्ने गरी साि-साि टदनको अन्िरालमा
िीन पिक छकषनु पदष छ।
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स्याउमा लाग्ने क्ले कीरा व्यवस्थापनको लागी र्खतनज िेल (Mineral oil) १० दे र्खी १५ एम. एल. प्रति
मलिर पानीमा ममसाई क्ले कीरा लागेको स्थानमा मभज्ने गरी साि-साि टदनको अन्िरालमा िीन पिक
छकषनु पदष छ।

८. िरकारी बालीहरु


नसषरी ब्याडमा बेनाष उमाने समयमा फेद काट्ने कीरा र बेनाष कुटहने रोग लाग्न सक्ने भएकोले नसषरी

ब्याडको तनयममि तनररिण गनुह
ष ोला। फेद काट्ने कीरा र बेनाष कुटहने रोगको व्यवस्थापन गनष

क्लोरपाईरीफोस १६% ई. सी. (Chlorpyrifos 16% EC) को ०.५ मम.ली र काबेनडाजजम (बेमभजष्िन) ५०%
डब्लु षप. को १ ग्राम प्रति मलिर पानीमा घोली स्प्रेयर बाि नसषरी ब्याड मभज्ने गरी छनुष पदष छ ।



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



गोलभें डा मा लाग्ने गवारो (पड बोरर) कीरा व्यवस्थापनको लागी १० ग्राम भेली प्रति मलिर पानीमा ममसाई
बनाएको घोलमा HaNPV (हे ली एन. षप. भी) २५० LE को १.५ मम.मल हालेर सााँझको समयमा स्प्रे
गनुप
ष दष छ, अथवा

व्याक्िे ररया जन्य (बी.िी ) Bt (डाई पेल, बायो लेप) ३ ग्राम प्रति मलिर पानीमा ममसाएर सााँझको समयमा
स्प्रे गनुप
ष दष छ, अथवा

क्लोरानट्रातनमलप्रोल (कोराजेन) १८.५ इ.मस. ०.४ मम.मल. प्रति मलिर पानीमा ममसाई बोि मभज्ने गरी स्प्रे
गनुप
ष दष छ। साथै कीराले नोक्सानी गरे का फलहरु संकलन गरी र्खाडलमा परु रटदनु पछष ।

गोलभेँडाको पछौिे डढुवा रोग-

पछौिे डढुवाको लाधग िापक्रम २०० सेजन्िग्रेड भन्दा कम, सापेक्षिक आर्द्षिा ९०% भन्दा बढी, घाम नलाग्ने,

हुस्सु लाग्ने या मसममसम विाष भएको अवस्था अनुकूल वािावरण हो। यसको व्यवस्थापनको लाधग डढुवाको
प्रकोप आाँकलन गनष फफल्ड तनररिण गनप
ुष दष छ। यटद डढुवाको प्रकोप कम छ भने मेन्कोजेब ७५% डब्ल.ु षप

२.५ ग्राम प्रति मलिर पानीमा घोलेर स्प्रे गनुप
ष दष छ। यटद डढुवाको प्रकोप बटढ नै छ भने फक्रलाजक्सल एम.
जेड. ७२% डब्ल.ु षप. को धल
ु ो २ ग्राम प्रति मलिर पानीमा घोलेर बोि मभज्ने गरर छकषनु पदष छ। अथवा

प्रोषपकोनाजोल १.५ एम ् एल प्रति मलिर पानीमा घोलेर बोि मभज्ने गरर छकषनु पदष छ।

फल कुहाउने औंसा


फलफूल बालीमा फल कुहाउने औँसाबाि बच्नको लाधग ममथायल इयुजजनल यक्
ु ि 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 धचनी (भेली) पानीमा ममसाएर प्रति हे क्िर २०-२५
ठााँउमा फूल फुल्नु अगाडड दे खर्ख १-१ मटहनाको अन्िरमा छनुष पदष छ।

लाही कीरा (एफीड )


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



मालाधथयन ५० इ.सी., २ मम.मल. प्रति मलिरको दरले पानीमा ममसाई लाही लागेको ठााँउमा मभज्ने 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 उपयक्
ु ि हुन्छ।
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९. अन्य


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

मेन्िीड) दे खर्खएमा तिनीहरुको संरिण र सम्बधषन गरौं।



मौरी घारमा रानी मौरी पुरानो भएको छ भने असोज-कातिषकमा रानी फेनुष उपयुक्ि हुन्छ, ्यसैले रानी
पालन गने घार छुट्याई, भाले र रानी कोिहरु ियार गनष थाल्नु पछष ।

ग. पशप
ु ालन




दध
ु ालु गाईवस्िुलाई थुनेलो (Mastitis) को समस्याबाि बचाउन गोठ सफा र सुग्घर राख्नुहोस ्।

कमललो हररयो घााँसमात्र र्खुवाउाँ दा वस्िुभाउमा पर्खाला लाग्न सक्ने हुनाले सुख्र्खा घााँस वा पराल ममसाएर
र्खुवाउनुहोस ्।
गाई-भैँसीमा साउने रोगको प्रकोप हुन नटदन लामर्खट्
ु िे र भस
ु न
ु ाको िोकाई बाि बचाउने व्यवस्था गनुष
पदष छ। लामर्खुट्िे र भुसुनाको चहल पहल कम हुने समय (षवहान) मा चराउने साथै गोठ वरपर ओभानो
राख्नुपदष छ।



बाख्रामा दे खर्खने कुम्री (ढकेरी) रोगको रोकथाम गनष श्रावण दे र्खी काषिक सम्म मामसक एक चक्की डाई

ईथाइल काबाषमाजजन (डी.ई.सी)-१०० मम. ग्रा. र्खुवाउनु पदष छ। ढकेरी लागेका बाख्राको हकमा दै तनक एक
चक्की साि टदन सम्म र्खव
ु ाउने र साथमा मभिाममन बी कम्प्लेक्सको सई
ु २-३ टदन सम्म लगाउनु पदष छ।



बाख्राको मोओलाको लागी ५% पोभीडन आयोडडन वा १% कपर सल्फेि वा २% बोररक एमसडको झोल वा

१% पोिासको घोलले मुर्ख सफा गनुष उपयुक्ि हुन्छ। मोओलाको भाइरस घाउ, चोिपिक लागेको वा
कािे को ठााँउबाि मातनसमा सनष गई ्यस्िै प्रकारको घाउ र्खटिरा आउन सक्ने हुनाले ्यस्िो रोगी बाख्रालाई
घाउ चोिपिक नलागेको मान्छे वा पन्जा लगाएर स्याहार सुसार गनुप
ष दष छ।



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

२ पिक सफा गनुप
ष दष छ। साथै ५% बोरो-जग्लमसररनले मुर्ख सफा गनुष लाभदायी हुन्छ। सहायक संक्रमण
रोकथाम गनष अक्सीिे ट्रासाइजक्लन वा क्लोरिे ट्रासाइजक्लन औिधी प्रयोग गनष सफकन्छ। षप.षप.आर रोग
लाग्न नटदन ३ मटहना भन्दा माधथका भेडा-बाख्रामा सो रोगको भ्याजक्सन लगाउनु उपयक्
ु ि हुन्छ। यसको
भ्याजक्सन जजल्ला पशु सेवा कायाषलयमा तनेःशुल्क उपलव्ध हुन्छ।




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

माछामा इ. यु. एस. रोग लागेमा घरपो्ने चन
ू ा १५ के. जी. प्रति कठ्ठाको दरले हाल्नप
ु दष छ। रोगको प्रकोप
हे री १ मटहनाको अन्िरालमा बढीमा िीन पिक चूनाको प्रयोग गनप
ुष दष छ।



माछा पोर्खरीमा एमोतनयाको मात्रा बढी भएमा पोर्खरीमा माछाको घन्व कम गने, दानाको मात्रा घिाउने,
पानीको गटहराई बढाउने, एरे िरको संख्या बढाउने आदी गनष सफकन्छ। मरे का माछालाई ि्काल
हिाउनप
ु दष छ। अपरान्हमा अ्याधधक षप एच (pH) हुने गरे को भए चन
ू ा प्रयोग गदाष केही लाभदायी हुन्छ।

एमोतनयाको मात्रा १ षपषपएम (PPM) छ भने पोर्खरीको २५% पानी षवस्थापन गनप
ुष दष छ। एमोतनया २.५
षपषपएम (PPM) वा बढी भएमा माछालाई अको पोर्खरीमा सानुप
ष दष छ।



जनावरलाई सरुवा रोगबाि बचाउनको लागी गोठको गेिमा र्खुट्िा डुवाउने िेत्र (Foot bath) को व्यवस्था

गनुप
ष छष । उक्ि Foot bath मा ५ प्रतिशिको फफनेल पानी वा १ प्रतिशिको पोिामसयम पर म्याग्नेि वा
०.१ प्रतिशिको एक्रीफलामभन वा ७ % चन
ू पानी तनयममि रुपमा राख्नु पदष छ।



पशुहरुमा प्रयोग हुने र्खोपहरुको लाधग जजल्ला पशु सेवा कायाषलयमा सम्पकष राख्नुहोस ्। र्खोप सम्वन्धी
षववरण अनुसूची-१ मा राखर्खएको छ।
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अनस
ु च
ू ी-१: पशह
ु रुमा प्र्ोग हुने िोप सम्वन्धी षववरण


भ्यागुिे रोग षवरुद्ध

र्खोप लगाउने उमेरेः ४ मटहना ्यसपछी प्र्येक ६ मटहनामा
मात्राेः साना पशु — ३ मम. मल; छाला मुतन



ठूला पश—
ु ५ मम.मल.; छाला मुतन विषको २ पिक

भ्यागुिे र चरचरे रोग षवरुद्ध

र्खोप लगाउने उमेरेः ४ मटहना ्यसपछी प्र्येक ६ मटहनामा
मात्राेः साना पशु —३ मम. मल.; छाला मुतन



ठूला पश—
ु ५ मम.मल.; छाला मुतन विषको २ पिक

चरचरे रोग षवरुद्ध

र्खोप लगाउने उमेरेः ४ मटहना ्यसपछी प्र्येक ६ मटहनामा
मात्राेः साना पशु —३ मम.मल.; छाला मुतन



ठूला पश—
ु ५ मम.मल.; छाला मुतन विषको २ पिक

र्खोरे ि रोग षवरुद्ध

र्खोप लगाउने उमेरेः ४ मटहना ्यसपछी प्र्येक ६ मटहनामा



मात्राेः ३ वा ५ वा १० मम.मल; छाला मतू न वा िेलयक्
ु ि र्खोप भएमा मासम
ु ा
पिके रोग षवरुद्ध

मात्राेः १ मम.मल.; छाला मुतन विषको १ पिक रोग दे खर्खएको ठााँऊको वररपरर।

कृषर्-मौसम सल्लाह सेवा वुलेटिन त्ारी गने षवशेर्ज्ञ समूह
क्र.सं.
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