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पूवष -

दक्षिण-पजचिम

कृषर्-सल्लाह

क. मौसमी षवचलेिण
गत हप्ताको समग्र मौसमी षवचलेिण

बााँकेेः गत हप्ताको टदउाँ सोको तापक्रम ३३.२० सेजल्सयस सम्म पग्ु यो र न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्षता ४८% रह्यो।

रुपन्दे हीेः गत हप्ताको टदउाँ सोको तापक्रम ३४० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्षता ३५% रह्यो।
बाराेः गत हप्ताको टदउाँ सोको तापक्रम ३३.६० सेजल्सयस सम्म पग्ु यो र न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्षता ५५% रह्यो।

सुर्खेतेः गत हप्ताको टदउाँ सोको तापक्रम ३०.८० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्षता ४६% रह्यो।

जुम्लाेः गत हप्ताको टदउाँ सोको तापक्रम २४.४० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्षता ३५% रह्यो।

यटह १२ अ्िोवरमा दे शको पजचिम र मध्य िेत्रबाि बाटहररएको यस विष २०१६ को मनसन
ू १५
अ्िोवर सम्म आइषपुग्दा दे शको समग्र भ-ू भाग बाि बाटहररएको छ।

आउाँ दो हप्ताको मौसमी अवस्था
बााँके: सामान्यतया साता भररनै मौसम सफा रहने छ। अधधकतम तापक्रम र न्यूनतम तापक्रममा सामान्य धगरावि
हुने संभावना छ।

रुपन्दे हीेः सामान्यतया साता भररनै मौसम सफा रहने छ। अधधकतम तापक्रम र न्यूनतम तापक्रममा सामान्य
धगरावि हुने संभावना छ।

बारा: सामान्यतया साता भररनै मौसम सफा रहने छ। अधधकतम तापक्रम र न्यूनतम तापक्रममा सामान्य धगरावि
हुने संभावना छ।

र्ख. बालीनाली
१.

धान


बााँके, रुपन्दे ही र बारा जजल्लाहरुमा सामान्यतया साताभरर नै मौसम सफा रहने भएकोले पाकेको धान
किानी तथा

थन््याउने कायष गनह
े र जम्
ुष ोला। सर्ख
ु त
ु ला जजल्लाहरुमा मौसमको अवस्था हे री पाकेको धान

किानी तथा थन््याउने कायष गनुह
ष ोला।



धानको बाला लागेर पा्ने अवस्थामा छ भने कुनै पर्न बबिादी प्रयोग नगनह
ुष ोस तर भर्खषरै बाला पसाउन
लागेको अवस्था छ भने प्राषवधधकहरुको सल्लाहमा मात्र बबिादी प्रयोग गनुष पदष छ।



बाला नलागेको धानर्खेतमा ममली बगको प्रकोप सामान्य भन्दा बढी छ भने प्रकोप कम गनष धानर्खेत मभत्र
र वररपरर रहे का घााँसपातहरु हिाउने र र्खेतमा पानीको सतह (५–७ से. मी.) कायम राखर्खराख्नु पदष छ। यटद

कीराको प्रकोप ज्यादा भएमा अजन्तम षवकल्पको रुपमा इममडा्लोरषपड (Imidachlorpid 17.8% SC) १
एम. एल. प्रर्त मलिर पानीमा ममसाई नो्सानी भएको ँााँर र वररपरी सााँझको समयमा छनुप
ष दष छ।
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गवारो कीराले धान बालीमा बबरुवाको कमललो अवस्थामा आक्रमण गरे मा मत
ृ गुबा (Dead Heart)

दे खर्खन्छ। बबरुवाको फूल फुल्ने अवस्थामा आक्रमण भएमा भस
ु मात्र भएको सेतो बाला (White Head)
दे खर्खन्छ। धान र्खेतमा ५% मत
ृ गुबा वा २% सेतो बाला वा प्रर्त मीिर एउिा कीराको फुलको झुण्ड वा

प्रर्त 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 पााँि विा ट्राइको काडष) प्रर्त हे ्िरका दरले १०/१० टदनको अन्तरालमा ३–४ पिक

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

o

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

यस कीराको प्रकोप धेरै भएमा यसको ब्यबस्थापन गनष:

o

मसंधित िेत्र मा थायोडीकावष ७५ % डब्लु. पी. (Thiodicarb 75% WP) २ ग्राम प्रर्त मलिर
पानीमा ममलाई पानी नपरे को बेलामा जस्िकर ममसाई छकषनु होला।

o

साथै अन्य िेत्रमा फफप्रोर्नल ०.३% जी. (Fipronil 0.3% G) अथवा कारिाप हाईड्रो्लोराइड ४
% जी. (Cartap hydrochloride 4% G) १५ दे र्खी २० के.जी. प्रती हे ्िर को दरले सााँझको

o

समयमा छकषनु होला । षविादी छफकिंदा र्खेतमा पयाषप्त धिस्यान हुनु जरुरी छ।
साथै र्खेतमा गवारो कीराको र्नयमीत अनुगमन गनुष होला।

पतेरो कीरा (Rice gundhi bug)
धानको बालामा दध
ु पसाउने अवस्थामा पतेरो कीरा (Rice gundhi bug) लाग्ने भएकोले र्नयमीत अनुगमन
गनुह
ष ोला। यो कीराको नो्सानी कम गनष को लागी र्खेत मभत्र तथा वरपरको झारपात गोडमेल गरी पतेरोको

बैकजल्पक आश्रय नष्ि गने; प्रकाश पासोको प्रयोग गरी बयस्क कीरालाइ माने; डिी ट्रयाप (Dirty trap) को प्रयोग
गनुप
ष दष छ।
स्थानीय रुपमा डिी ट्रयाप बनाउने बबधी: गाई, भैंसीको ताजा षपसावमा कपडा वा जुिको बोरालाई मभजाएर
एउिा लठ्ँीको छे उमा बााँध्ने र उ्त लठ्ँीलाई धानबारीको बीिमा लगे र गाड्ने गनुप
ष दष छ। ट्रयापमा आकषिषत
भएका पतेरोहरुलाई बाटहर पट्िीबाि प्लाजष्िकको झोलाले छोपी संकलन गरी मानुप
ष दष छ।

यो कीराको प्रकोप ज्यादा भएमा मालाधथयान ५०% ई.सी. (Malathion 50% EC) २ एम. एल. प्रर्त मलिर अथवा

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

धानको फड्के कीरा
यस कीराको प्रकोप सामान्य अवस्थाको छ भने धान र्खेतमा पानी ७ दे र्खी १० टदनको लाधग सुकाउाँ दा यसको र्नयन्त्रण
भएर जान्छ। र्खेतमा पानी सक
ु ाउाँ दा यस कीराको परजीवीहरु (माकुरा तथा अन्य) को संख्यामा वद्
ृ टद हुन्छ।
यदी कीराको प्रकोप ज्यादा भएमा अजन्तम बबकल्प को रुपमा इमीडा्लोरषपड (Imidachlorpid 17.8%
एल. प्रर्त मलिर पानीमा ममसाई वा फफप्रोर्नल (Fipronil 0.3% G) १५ - २० के. जी. प्रर्त हे ्िरको दरले

SC) १ एम.
वा एप्लाउड

25% EP (Buprofezin) १ ग्राम प्रर्त मलिरका दरले पानीमा ममसाई सााँझको समयमा छनप
ुष दष छ।
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धानको बालाको घााँिी मरुवा रोग (Neck Blast)
धानको मरुवा रोग पातमा र बालाको घााँिीमा र धानको बोिको आाँख्लामा
मरुवाको जजवाणुले आक्रमण गरी यो रोग दे र्खा पदष छ। यसको व्यवस्थापनको
लाधग

धानको

बाला

र्नस्कनुभन्दा

आगाडड

एकपिक

र

धानको

बाला

र्नजस्कसकेपर्छ कासु-बी ( kasugamycin) २ एम. एल. प्रर्त मलिर पानीमा
ममसाई बोि मभज्नेगरर छनुप
ष दष छ।

डढुवा रोग (Bacterial Blight)

लक्षणः- अ्सर पातको फकनारा बाि पानीले मभजेको जस्तो लामा नागवेली धसाषहरु
दे खर्खन्छन ्। पर्छ गएर यो भाग पराले रं गमा पररणत हुन्छ। रोगी पातलाई कािे र पानीमा
भरे को मससाको ग्लास वा िे ष्ि ट्युवमा निलाई रार्खेमा काटिएको भागबाि शाकाणु
पानीमा झरे को प्रष्ि दे खर्खन्छ।

व््वस्थापनः-

वोिलाई सकभर घाउिोि लाग्नबाि विाउने र धानको िुप्पा काट्ने िलनलाई हिाउने

जसले गदाष रोगका शाकाणु सजजलै साँग वोि मभत्र पस्न स्दै न। एग्रीमासीन-१०० - २

ग्राम प्रर्त ३ मलिर पानीका दरले ममलाई छनप
ुष दष छ। गाईको ताजा गोवर ५० ग्राम प्रर्त मलिर पानीका दरले घोल बनाई
त्यसलाई छानेर छदाष यो रोग केही हद सम्म र्नयन्त्रण हुन्छ।

पातको फेद डढुवा (Sheath Blight) रोग

लक्षणः- धान रोपाई गरे को ३ हप्ता पर्छ यस रोगको लिण दे र्खा पनष स्छ। राम्रोसंग गााँजजएको धानको गााँजलाई हातले
उज्यालो तफष पल्िाएर/ढल्काएर राम्रोसंग धानको फेददे खर्ख माधथ सम्म हे रेमा पातको फेदमा अण्डाकार र्खैरो-र्खैरो हररयो
राँ गका थोप्लाहरु दे खर्खन्छन ्। पर्छ यी थोप्लाहरुको आकारमा बद्
ृ धध हुन्छ। प्रकोप बढी भएमा यी थोप्लाहरु पातमा समेत
पुग्छन ् र पुरा पातमा फैमलन्छ। फलस्वरुप पुरै बोि डढे को जस्तो दे खर्खन्छ।
व््वस्थापनः- रोगको प्रकोप बढे मा भ्यामलडामाइमसन २ एम. एल.. प्रर्त मलिर पानीको दरले सफा मौसम भएको समयमा
छनुष उपयु्त हुन्छ। नाइट्रोजन मल मात्र बढी प्रयोग नगरी फोस्फोरस र पोिास मल प्रयोग गदाष उपयु्त हुन्छ।

२.

टहउाँ दे मकै


तराई र मभत्री मधेशका लाधग मसफाररस गररएका रामपुर कम्पोजजि, रामपुर हाईबिड-२ उपयु्त भएकोले
०.८-१.० के. जी. प्रर्त कट्ँा वा १.०-१.५ के. जी. वीउ प्रर्त रोपनीका दरले लगाउनु पदष छ।



शुरुमा जग्गा तयारी गदाष कम्पोस्ि मल ३००-५०० के. जी. प्रर्त कट्ँा वा ५००-७५० के. जी. प्रर्त रोपनीका

दरले र्खेतमा राम्ररी छरी मािोमा ममलाउने र वीउ छनुष भन्दा अगाडी जग्गाको अजन्तम तयारी गने बेलामा
डी. ए. पी. ३.८, युररया २.०, पोिास २.५ के. जी. प्रर्त कट्ँा वा डी.ए.पी. ५.७, युररया ३.०, पोिास ३.७ के.
जी. प्रर्त रोपनीका दरले र्खेतमा राम्ररी छरी मािोमा ममलाउनु पदष छ।

कृषि-मौसम सल्लाह सेवा बुलेटिन, विष २, अंक २८, ०५ कार्तषक २०७३, अवधी : ०५ कार्तषक २०७३ – ११ कार्तषक २०७३

-४-

३.

गहुाँ


तराई र मभबत्र मधेशका लागी मसफाररस गररएका बाणगंगा, र्तलोत्तमा, षवजय, आटदत्य, गौतम; मध्य
पहाडका लाधग मसफाररस गररएका धौलाधगरी, गौरा, डब्लु. के. १२०४, स्वगषद्वारी, डााँफे, पासाङ ल्हामु र
उच्ि पहाडका लाधग मसफाररस गररएका धौलाधगरी, गौरा, डब्ल.ु के. १२०४, पासाङ ल्हामु उपयु्त भएकोले

उपलब्ध जातको गुणस्तरीय बीउ ४ – ४.५ के. जी. प्रर्त कट्ँा वा ५ - ६.० के. जी. प्रर्त रोपनीका दरले



व्यवस्था गरी लगाउनु उपय्
ु त हुन्छ।
र्तलोत्तमा तराई र मभत्री मधेश तथा डााँफे मध्य पहाडको मसंधित र अमसंधित दव
ु ै िेत्रमा लगाउन उपय्
ु त
हुन्छ।

४.

तोरी


मोरं ग तोरी-२, षप्रती, उन्नर्त, प्रगर्त, षवकास तराई र मभत्री मधेशका लागी लुम्ले तोरी-२ मध्य पहाडका

लाधग मसफाररस जातको वीउ २५०-३०० ग्राम प्रर्त कट्ँा वा ३७०-४५० ग्राम प्रर्त रोपनीका दरले लगाउनु
पदष छ।



शुरुमा जग्गा तयारी गदाष कम्पोस्ि मल २०० - ३०० के. जी. प्रर्त कठ्ँा वा ३००-४०० के. जी. प्रर्त
रोपनीका दरले र्खेतमा राम्ररी छरी मािोमा ममलाउने र बीउ छनुष भन्दा अगाडी जग्गाको अजन्तम तयारी

गने बेलामा डी.ए.पी. ३.० के. जी., युररया ३०० ग्राम, पोिास १.१ के. जी. प्रर्त कट्ँा वा डी.ए.पी. ५.० के.
जी., यरु रया ४५० ग्राम, पोिास १.६ के. जी. प्रर्त रोपनीका दरले र्खेतमा राम्ररी छरी मािोमा ममलाउनु
पदष छ।

५.

मसरु ो


र्खजुरा मसुरो-१, र्खजुरा मसुरो-२, मसतल, मशर्खर, मसमल, मसमम्रक, मसन्दरु तराई र मभत्री मधेशका लागी

महे चवर भारती, मशर्खर, मसमल, मशमशर, मसमम्रक, मसन्दरु मध्य पहाडका लाधग मसफाररस जातको बीउ १.०१.५ के. जी. प्रर्त कट्ँा वा १.५-२.० के. जी. प्रर्त रोपनीका दरले लगाउनु पदष छ।



शुरुमा जग्गा तयारी गदाष कम्पोस्ि मल १५०-२०० के. जी. प्रर्त कट्ँा वा २००-३०० के. जी. प्रर्त रोपनीका

दरले र्खेतमा राम्ररी छरी मािोमा ममलाउने र बीउ छनुष भन्दा अगाडी जग्गाको अजन्तम तयारी गने बेलामा
डी.ए.पी. १.५ के. जी., युररया ५०० ग्राम, पोिास १.१ के. जी. प्रर्त कट्ँा वा डी.ए.पी. २.७ के. जी., युररया
७५० ग्राम, पोिास १.६ के. जी. प्रर्त रोपनीका दरले र्खेतमा राम्ररी छरी मािोमा ममलाउनु पदष छ।

६.

उर्खु
उर्खुको पातको फड्के कीरा (Pyrilla sp.)


यो कीराको प्रकोप भदौ-असोजर्तर बढी दे खर्खन्छ। यसको वयस्क तथा बच्िाले षवरुवाको पातबाि रस िस
ु ेर
र्खान्छन जसले गदाष षवरुवाको वद्
ृ टदमा नकारात्मक असर पादष छ। साथै यस कीराले र्नकालेको गुमलयो

पदाथषमा कालो ढुसी फैमलएर प्रकाश संचलेिण घिाउाँ छ र उत्पादनमा कमी आउाँ छ जसले गदाष उर्खुमा
धिनीको मात्रा कम हुन्छ। यस कीराको संख्या बढी भयो भने उर्खुको पात पहेँमलन्छ र अन्त्यमा ओइलाएर
सु्दछ।

व्यवस्थापनेः





मसफाररस गररएको मात्रामा मलर्खाद हाल्नप
ु दष छ।

पानी जम्न नटदन र्नकासको व्यवस्था ममलाउनप
ु दष छ।

बोिको तल-तलका र्खुकुला, पुराना सुकेका पातहरु हिाईटदनाले फुल पाने स्थानमा कमी आउाँ छ।

वनस्पर्तजन्य षविादी डेररसोम २% इ.सी. २ एम ् एल ् प्रर्त मलिर पानीमा ममसाई बोि मभज्ने गरर
छकषनुपदष छ।
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उर्खुको िुप्पोमा लाग्ने गवारो

(Sugarcane top borer)

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

नोक्सानीको लक्षण: नयााँ गुबो मने, शुरुमा पातको मूल नसामा (mid-rib) सेतो रङको स-साना सुरुंगहरु दे खर्खन्छ,
जुन ३/४ टदन पर्छ रातो रं गको हुन्छ। नयााँ र्नस्केको पातहरुमा पातको मूल नसा (mid-rib) को दव
ु ैर्तर समानान्तर
प्वाल (Parallel shot hole) हरु दे खर्खन्छ (धित्र र्ख)। यसको प्रकोप बढ्दै गएमा मल
ू हााँगाबाि धेरै हााँगाहरु
र्नस्कन्छ (धित्र ग)।

धित्र- केः उर्खुको िुप्पोमा लाग्ने गबारो कीराको पुतली

७.

धित्र- र्ख

धित्र- ग

आलु


आलु लगाउने उपयु्त समय भएकोले तराई दे खर्ख मध्य पहाडको तल्लो भेगसम्मका कृिकहरुले आलु
लगाउनुहोस ्। यस अर्घ विाषको कारणले आलु लगाउन नस्नु भएका कृिकहरुले पर्न आलु लगाउनुहोस ्।




टहउाँ दमा मसाँिाई गनष नसफकने जग्गामा आलु लगाउाँ दा छापोको व्यवस्था गनह
ुष ोस ्।

तराईमा मसफाररस गररएका जातहरु- कुफि मसन्दरु ी, र्खुमल रातो २, र्खुमल सेतो १, र्खुमल उज्ज्वल, र्खुमल

उपहार र पहाडमा मसफाररस गररएका जातहरु- कुफि ज्योर्त, डेजजरे , जनकदे व, र्खुमल उज्ज्वल र र्खुमल
उपहार मध्ये उपलब्ध जातहरूको गुणस्तरीय वीउ ५० फकलो प्रर्त कट्ँाका दरले व्यवस्था गनुप
ष दष छ।



बबयााँबाि र्खायन तथा बीर उत्पादनको लाधग एि.षप.एस. – II/67, एि.षप.एस. –7/67 जातहरु ५ ग्राम
प्रर्त जातका दरले व्यवस्था गदाष १ रोपनी या डेढ कठ्ँा जग्गामा बेनाष सानष पुग्छ।



आलु बालीलाई र्खुम्रे कीराबाि जोगाउन राम्ररी पाकेको बुबरुष ाउाँ दो गोबर मल वा कम्पोष्िको व्यवस्था
गनुह
ष ोस ्।



डड ए षप ७.३ के. जी.; यरु रया ४.७ के. जी.; म्यरु े ि अफ पोिास ३.३ के. जी. र कम्पोष्ि वा गोँे मल १०००
के. जी. प्रर्त कठ्ँाका दरले व्यवस्था गनुप
ष दष छ।




८.

दानाको सबै आाँर्खामा हररया, छोिा र मोिा िुसाहरु र्नस्केको आलु लगाउाँ दा उत्पादन राम्रो हुन्छ।
उच्ि पहाडमा भण्डारणमा राखर्खएको आलु समय-समयमा र्नरीिण गनुषहोस ्।

जुम्ला जजल्लामा आलु र्खन्ने समय भइरहे कोले पात र्खाने र्खपिे कीराले उल्लेख्य आधथषक िर्त हुाँदैन।

अरहर


अरहर बालीमा कोसामा लाग्ने गवारो (पड बोरर ) कीराले प्रत्येक बिष आधथषक िती पुयाषउने भएकोले यो
कीराको र्नयममत अनुगमन गनुष होला।

कृषि-मौसम सल्लाह सेवा बुलेटिन, विष २, अंक २८, ०५ कार्तषक २०७३, अवधी : ०५ कार्तषक २०७३ – ११ कार्तषक २०७३

-६-

९.

फलफूल बाली


केराको बोि ओइलाउने रोग लागेमा व्या्िे ररया वा ढुसी के बाि लागेको हो भनी प्राषवधधकबाि जााँि गराई
पत्ता लगाउनुपदष छ। यटद ढुमसबाि लागेको हो भने कपरअज्स्लोराईड २-३ ग्राम प्रर्त मलिर पानीमा घोलेर

१० टदनको फरकमा ३ पिक जरा मभजाउनुपदष छ। यटद व्या्िे ररयाबाि ओइलाउने रोग लागेको भएमा कास-ु
बी (कासुगामाईमसन) १ ग्राम प्रर्त मलिर पानीमा घोलेर १५ टदनको फरकमा २-३ पिक जरा मभजाउनुपदष छ।




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

केराको बोि/थाममा लाग्ने घन
ु कीराको नो्सानी कम पानष बगैँिाको सरसफाई गने, एउिा गांजमा ३ विा
सम्म मात्र बोि राख्ने र प्रत्येक गााँजमा ्लोरपाइरीफस (Chlorpyrifos 4% GR) ३० ग्राम गााँजको
वररपरर ररङ आकारमा कुलेसो बनाई मािोमा राम्रोसंग ममलाईटदनु पदष छ।



कागतीका बोिहरुमा कत्ले कीरा, पतेरो, नयााँ पालव
ु ामा लाग्ने लाही, पात र्खाने लाभ्रे, सल
ु सल
ु े आटद लाग्न
स्ने भएकोले र्नयमीत अनुगमन गनप
ुष दष छ।



कागती वा र्नबुवा र्खेती गनुभ
ष एका कृिकहरुले कागतीको पात र्खन्ने (Leaf Miner) कीरा लाग्ने भएकोले
करे साबारीमा भएका बोिमा गाईको गहुाँत वा र्नमको झोल १ भागमा ४ भाग पानी ममसाई ५-५ टदनको

फरकमा ३ पिक छनुष पदष छ। व्यवसार्यक कागती र्खेती गने कृिकहरुले रोगर वा फोजस्कल २ एम. एल.
प्रर्त मलिर पानीमा घोलेर ७-७ टदनको फरकमा ३ पिक छनुष पदष छ।

स्याउमा लाग्ने रोग तथा कीराहरुको व्यवस्थापनको लागी


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

beetle) कीराहरुले यसलाई नो्सानी पुयाषउने भएकोले यसको संवधषन गनुष पदष छ। लाहीको परजजवी कीरा
एफफमलनस मालीको (Aphilinus mali ) प्रयोग गनप
ुष दष छ (यसको लागी बागबानी अनस
ु न्धान केन्र्द्,

राजजकोि वा जजल्ला कृषि बबकास कायाषलयमा सम्पकष गनुष होला)। र्खर्नज तेल (Mineral oil) १० दे र्खी

१५ एम. एल. प्रर्त मलिर पानीमा ममसाई लाही लागेको स्थानमा मभज्ने गरी सात-सात टदनको अन्तरालमा
तीन पिक छकषनु पदष छ।



स्याउमा लाग्ने कत्ले कीरा व्यवस्थापनको लागी र्खर्नज तेल (Mineral oil) १० दे र्खी १५ एम. एल. प्रर्त
मलिर पानीमा ममसाई कत्ले कीरा लागेको स्थानमा मभज्ने गरी सात-सात टदनको अन्तरालमा तीन पिक
छकषनु पदष छ।



स्याउमा २१-२६ सेजल्सयस तापक्रम भएको अवस्थामा ने्िे ररया ट्षवग ब्लाइि रोग दे र्खा पनष स्ने
भएकोले यसको व्यबस्थापनको लाधग शुरुको अवस्थाको संक्रममत हााँगाहरु कािे र जलाउनु पदष छ र कपर

अज्स्लोराइड २ ग्राम प्रर्त मलिरका दरले वा १% बोडो ममश्रण बनाई पुरै बोिका पातहरु मभज्ने गरर
छकषनप
ु दष छ।
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Photo: http://blogs.cornell.edu/plantpathhvl/2014/05/28/dealing-with-fire-blight-after-bloom/nectria-twig-blight-rome/

१०. तरकारी बालीहरु


नसषरी ब्याडमा बेनाष उमम्रन थालेको भए छापो हिाउनु होला। नसषरी ब्याडमा बेनाष उमाने समयमा फेद

काट्ने कीरा र बेनाष कुटहने रोग लाग्न स्ने भएकोले नसषरी ब्याडको र्नयममत र्नररिण गनुषहोला। फेद
काट्ने कीरा र बेनाष कुटहने रोगको व्यवस्थापन गनष ्लोरपाईरीफोस १६% ई. सी. (Chlorpyrifos 16%

EC) को ०.५ एम. एल. र काबेनडाजजम (बेमभजष्िन) ५०% डब्लु. षप. को १ ग्राम प्रर्त मलिर पानीमा घोली
स्प्रेयर बाि नसषरी ब्याड मभज्ने गरी छनुष पदष छ।



तरकारीको बेनाष साररसकेको तरकारी बालीमा फेद काट्ने कीरा लाग्न स्ने भएकोले बारीको र्नयमीत
र्नररिण गनुषहोला। फेद काट्ने कीराको व्यवस्थापन गनष ्लोरपाईरीफस १६% ई. सी. को ०.५ एम. एल.
प्रर्त मलिर पानीमा घोली स्प्रेयर बाि बोि वररपररको मािो मभज्ने गरी छनुष पदष छ। टहउाँ दे तरकारीहरुको

नसषरी ब्याड तयार गदाष जग्गा र्खनजोत गरर फमषमलन १ भाग ५० भाग पानीमा घोली जममन मभज्ने गरर
हालेर प्लाजष्िकले ३ टदनसम्म ढाफक मािो उल्िाई पल्िाई गरर १-२ हप्तासम्म जममन र्खुल्ला छोड्नुपदष छ।



नसषरी ब्याडमा बीउ रार्खेपर्छ प्लाजष्िकको छापो बनाउनप
ु दष छ तर बेनाष उमम्रसकेपछी टदनमा उघाने र राती
तथा पानी परे को बेला उ्त छानो ओढाउनु पदष छ।

फल कुहाउने औंसा


फलफूल बालीमा फल कुहाउने औँसाबाि बच्नको लाधग ममथायल इयुजजनल य्
ु त बोिल ट्र्याप प्रर्त कठ्ँा

१ ओिाको दरले राख्नुपदष छ। साथै प्रत्येक २ हप्तामा नयााँ ममथायल इयुजजनल यु्त बोिल पररवतषन गनुष
पदष छ।



मालाधथयन ५० इ.सी, २ एम.एल प्रर्त मलिर र २ ग्राम धिनी (भेली) पानीमा ममसाएर प्रर्त हे ्िर २०-२५
ँााँउमा फूल फुल्नु अगाडड दे खर्ख १-१ मटहनाको अन्तरमा छनुष पदष छ।

लाही कीरा (एफीड )


१ भाग गाईको गहुाँत र ४ भाग पानी ममसाएर रातभरी रार्खेर लाही लागेको ँााँउमा मभज्ने गरी भोलीपल्ि
छकषनु राम्रो हुन्छ।



मालाधथयन ५० इ.सी., २ एम. एल.. प्रर्त मलिरको दरले पानीमा ममसाई लाही लागेको ँााँउमा मभज्ने गरी
छकषनु उपयु्त हुन्छ।



नयााँ पालव
ु ामा लाही, मलफ माईनर, सल
ु सल
ु े लाग्ने भएमा सबई वा एट्सो तेल १५ एम. एल.. प्रर्त मलिर
पानीमा ममसाई १५ टदनको फरकमा छनुष उपयु्त हुन्छ।

११. अन्य


र्खेतबारीमा दे खर्खने सबै कीराहरु हार्नकारक हुदै नन ्। तसथष कीरा दे खर्खने बबषत्तकै षविादीको प्रयोग नगरौँ।
ममत्रजीव कीराहरु जस्तै माकुरा, गाइने कीरा, सात थोप्ले र्खपिे कीरा, बारुला, नमस्ते कीरा (प्रेइड्ग

मेन्िीड) दे खर्खएमा र्तनीहरुको संरिण र सम्बधषन गरौं।



मौरी घारमा रानी मौरी परु ानो भएको छ भने असोज-कार्तषकमा रानी फेनुष उपय्
ु त हुन्छ, त्यसैले रानी
पालन गने घार छुट्याई, भाले र रानी कोिहरु तयार गनष थाल्नु पछष ।
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ग. पशप
ु ालन


दध
ु ालु गाईवस्तुलाई थुनेलो (Mastitis) को समस्याबाि बिाउन गोँ सफा र सुग्घर राख्नुहोस ्। साथै
जग्लमसररन र पोमभडन आयोडडन १९ को अनुपातमा बनाइएको झोलमा दध
ु दटु हसकेपर्छ ३० सेकेण्डसम्म
थुन डुबाउनु (Teat dipping) पदष छ।




कमललो हररयो घााँसमात्र र्खव
ु ाउाँ दा वस्तभ
ु ाउमा पर्खाला लाग्न स्ने हुनाले ३ भागमा २ भाग सख्
ु र्खा घााँस
वा पराल (सुख्र्खा तौलको आधारमा) ममसाएर र्खुवाउनुहोस ्।
बाख्रामा दे खर्खने कुम्री (ढकेरी) रोगको रोकथाम गनष श्रावण दे र्खी काषत्तक सम्म मामसक एक ि्की डाई

ईथाइल काबाषमाजजन (डी.ई.सी)-१०० मम. ग्रा. र्खुवाउनु पदष छ। ढकेरी लागेका बाख्राको हकमा दै र्नक एक
ि्की सात टदन सम्म र्खुवाउने र साथमा मभिाममन बी कम्प्ले्सको सुई 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 उपयु्त हुन्छ। मोओलाको भाइरस घाउ, िोिपिक लागेको वा
कािे को ँााँउबाि मार्नसमा सनष गई त्यस्तै प्रकारको घाउ र्खटिरा आउन स्ने हुनाले त्यस्तो रोगी बाख्रालाई
घाउ िोिपिक नलागेको मान्छे वा पन्जा लगाएर स्याहार सस
ु ार गनप
ुष दष छ।



षप.षप.आर रोग लागेका बाख्राको आाँर्खा, नाक, मुर्ख (थुतुनो) मनतातो 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 अ्सीिे ट्रासाइज्लन वा सेटट्रए्जोन समूहका औिधी प्रयोग गनुप
ष दष छ। षप.षप.आर रोग लाग्न





नटदन ३ मटहना भन्दा माधथका भेडा-बाख्रामा सो रोगको भ्याज्सन लगाउनु उपयु्त हुन्छ। यसको
भ्याज्सन जजल्ला पशु सेवा कायाषलयमा र्नेःशुल्क उपलव्ध हुन्छ।
पशुहरुमा लाग्ने र्खोरे त तथा नाम्ले/मािे रोगको बारे मा अनुसूिी-१ मा षवस्तत
ृ मा टदईएको छ।
माछा पोर्खरीमा अज्सजनको मात्रा बढाउन हावा यन्त्र (aerator) को प्रयोग गनुप
ष दष छ।

माछामा इ. यु. एस. रोग लागेमा घरपोत्ने िन
ू ा १५ के. जी. प्रर्त कठ्ँाको दरले हाल्नप
ु दष छ। रोगको प्रकोप
हे री १ मटहनाको अन्तरालमा बढीमा तीन पिक िूनाको प्रयोग गनप
ुष दष छ।



माछामा लाग्ने लर्नषया र आग्युल
ष स (माछाको जुम्रा) को उपिारको लाधग ड्युरोज्लन ३० एम. जी. प्रर्त के.

जी. को दरले दानामा रार्खेर र्खान टदनप
ु दष छ। साथै माछाको घनत्व (stocking density) कम गने,
पोर्खररमभत्र ँााँउ-ँााँउमा बााँस गाड्ने र उ्त बााँसलाई ३-४ टदनको अन्तरमा खझकेर सफा गने र सुकाउने,
पोर्खरी सफा राख्ने र माछा पोर्खरीको फोहोर पानी हिाई सफा पानी राख्नुपदष छ।



माछा पोर्खरीमा एमोर्नयाको मात्रा बढी भएमा पोर्खरीमा माछाको घनत्व (stocking density) कम गने,
दानाको मात्रा घिाउने, पानीको गटहराई बढाउने, एरे िरको संख्या बढाउने आदी गनष सफकन्छ। मरे का

माछालाई तत्काल हिाउनुपदष छ। अपरान्हमा अत्याधधक षप एि (pH) हुने गरे को भए िूना प्रयोग गदाष केही
लाभदायी हुन्छ।

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



जनावरलाई सरुवा रोग सनष नटदनको लागी गोँ वा र्खोरको गेिमा र्खुट्िा डुवाउने िेत्र (Foot bath) को

व्यवस्था गनुप
ष छष । उ्त Foot bath मा ५ - १० प्रर्तशतको फफनेल पानी वा १ प्रर्तशतको पोिामसयम पर

म्याग्नेि वा ०.१ प्रर्तशतको एक्रीफलामभन वा ७ % िन
ू पानी र्नयममत रुपमा राख्नु पदष छ।



पशुहरुमा प्रयोग हुने र्खोपहरुको लाधग जजल्ला पशु सेवा कायाषलयमा सम्पकष राख्नुहोस ्। र्खोप सम्वन्धी
षववरण अनुसूिी-२ मा राखर्खएको छ।
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अनस
ु च
ू ी-१: पशह
ु रुमा लाग्ने िोरे त तथा नाम्ले/मािे रोग सम्वन्धी षववरण
िोरे त रोग
र्खोरे त रोग र्खास गरे र र्खुर फािे का जनावरहरु जस्तै- गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा तथा बंगुरमा लाग्ने गछष । यो रोग
विाषयाम सफकएपर्छ र िाडवपषको बेलामा पशुहरुको अर्नयजन्त्रत ओसार पसारका कारण र्खोरे त रोगको संक्रमण बढ्न
स्छ। त्यसकारण यो रोगको महामारी फैमलन नटदन अनस
ु ि
ू ी-२ मा टदएको र्खोप तामलका अनस
ु ार आफ्ना
पशुवस्तह
ु रुमा र्खोप लगाउनु होला।



र्खोरे त रोगको लिण षवशेि गरर पशुको र्खुरवररपरी, मुर्खको मभबत्र भागमा र कल्िौडामा साना-साना षवममरा
जस्तो ममसनो फोका दे खर्खने हुाँदा लिण दे खर्खएका पशुहरुलाई बथानबाि अलग्गै छुट्िाएर राख्नह
ु ोला ।



उपचार

पशुहरुमा र्खोरे त रोग लागेको शंका लागेमा नजजकैको पशु उपसेवा केन्र्द्, पशु सेवा केन्र्द् वा जजल्ला पशु
सेवा कायाषलयमा जानकारी गराउनु होला ।

यो षविाणब
ु ाि हुने रोग भएको कारण कुनै र्खास उपिार छै न तर लिण अनस
ु ार उपिार गदाष नो्सानबाि बच्न
सफकन्छ।



सवषप्रथम मुर्खको घाउलाई मनतातो पानीमा २ प्रर्तशतको फफिफकरीको झोल बनाई मुर्ख सफा गने ।



र्खुट्िाको घाउलाई ०.५ प्रर्तशत फमाषमलनको झोल बनाई सफा गने ।



थुनमा आएको घाउलाई २ प्रर्तशत वोररक एमसडको झोल बनाई सफा गने तथा वेिाडडन मल्हम ओभानो
पारी लगाउने।



र्खुट्िा तथा मुर्खको घाउ र्छिो र्नको पानष सल्पाडडमाइडडन वा एण्िीवायोटि्सको रुपमा २०—४० लार्ख

यर्ू नि सम्म स्ट्रे प्िो पेर्नमसलीन वा २—२.५ ग्राम सम्मको एम्पीमसमलन + ्लो्जामसलीन ५—७ टदन सम्म
मासुमा सुई टदने । साथै एमभल र दर्ख
ु ाई कम गने सुई १० मम.ली को दरले मासुमा सुई टदने ।



कीरा पनष गएको र्खुट्िाको घाउलाई मन तातो पानीमा पोिासरार्खी सफा गने तथा कीरा मानष तारषपनको
तेल घाउमा राख्ने तथा एजण्िीसेजप्िक मल्हम घाउमा लगाउने ।

रोकथाम



रोगी पशुलाई तुरुन्त शंका हुनासाथ अलग्गै राख्ने ।

मुर्खको घाउलाई असर नपनष टदनको लाधग षपउने आहारा र्खोले, भातको माड वा अन्य झोल र्खाने कुरा
टदने।



गोँलाई फफनेल पानीले छकषने ।



स्वास््य पशुहरुलाई रोग षवरुद्ध र्खोप लगाउने । र्खोप लगाउदा रिा नामक इजण्डयन भ्यज्सन २ मम.ली
६ मटहना भन्दा माथी उमेर भएका पशुमा छाला मुनी (S/c) सुई टदने ।



ट्राईभेि भ्या्सीन पर्न षवमभन्न ओिधी कम्पनीहरुले र्नकामलएको बजारमा पाइन्छ , जन
ु िरिरे , भ्यागत
ु ,े

तथा र्खोरे तको षवरुद्ध र्नकामलएको र्खोप हो, तर त्यसले षविाणुको प्रकोप िारै र्तर भएमा रोगबाि पूणष
रुपमा पशुलाई (रोगबाि) बिाउन स्दै न, तसथष र्खोरे त कै मात्र कम गने भ्या्सीन कृिक वगषहरुलाई
पशुमा र्खोप लगाउन सल्लाह टदइन्छ ।



एफ.एम.डी. पोमलभ्यालेन्ि भ्याज्सन (FMD Poly Valent Vaccine) गाई–भैंसी, बाच्छा पाडालाई १०
एम.एल. तथा भेडा–बाख्रा, बंगुरलाई ५ एम.एल. छालामुर्न सई
ु टदने ।
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नाम्ले / मािे रोग


धान कािे र

झरे पर्छ बााँकी रहे को पराल पशु वस्तुको आहाराको रुपमा प्रयोग गररन्छ । पराल आहाराको

रुपमा प्रयोग गरे साँग साँगै नाम्ले रोगको प्रकोप पर्न बढन जान्छ । त्यसकारण र्नयममत रुपमा आफना

पशुहरुमा नाम्लेको परजजवी रहे को वा नरहे को थाहा पाउन आफनो नजजकैको पशु उपसेवा केन्र्द्, पशु सेवा
केन्र्द् वा जजल्ला पशु सेवा कायाषलयमा गई गोबर पररिण गराउनु होला ।




यटद पशुहरुमा नाम्लेको परजजवी दे खर्खएमा र्नम्न अनस
ु ारको उपिार गनुष होला ।

अज्स्लोजनाइड (Oxyclozanide) १० मम.ग्रा. प्रर्त फकलो शारीररक तौल अनुसार एक पिक र्खान टदनु
होला ।

१ ग्राम बोलस प्रर्त १०० फकलो शारीररक तौल अनुसार तथा झोल औिधी ३०० फकलो शारीररक

तौल भएका पशुलाई ९० एम.एल. एकपिकमा र्खान टदनु होला। भेडा बाख्रालाई २०० मम.ग्रा. को एक

ट्याब्लेि प्रर्त १३ फकलो शारीररक तौल अनुसार र्खान टदनुहोला। यी औिधीहरु दह
ु ु ना, ब्याउने सबै प्रकारका
पशुमा टदन सफकन्छ।



ट्राइ्यालबेन्डाजोल (Tricalbendazole) १२ मम.ग्रा. प्रर्त फकलो शारीररक तौल अनुसार र्खान टदाँ दा र्नकै

प्रभावकारी हुन्छ । ९०० मम.ग्रा. को एक बोलस प्रर्त ७५ फकलो शारीररक तौल अनुसार र्खान टदनु होला।
२५० एम. जी. को १ ट्याब्लेि १५ फकलो शारीररक तौल भएक भेडा बाख्रालाई र्खान टदनु होला। दह
ु ु ना
ब्याउने सबै प्रकारका पशुहरुमा टदने सफकन्छ।



मलभर िोर्नक झोल वा पाउडर ँूलो पशुलाई ४०–६० ग्राम, सानो पशुलाई १५–२० ग्राम दै र्नक र्खान टदनु
होला।

अनस
ु च
ू ी-२: पशह
ु रुमा प्र्ोग हुने िोप सम्वन्धी षववरण


भ्यागत
ु े रोग षवरुद्ध

र्खोप लगाउने उमेरेः ४ मटहना त्यसपर्छ प्रत्येक ६ मटहनामा
मात्राेः साना पशु — ३ एम. एल.; छाला मुर्न



ँूला पश—
ु ५ एम. एल. ; छाला मर्ु न विषको २ पिक

िरिरे रोग षवरुद्ध

र्खोप लगाउने उमेरेः ४ मटहना त्यसपर्छ प्रत्येक ६ मटहनामा
मात्राेः साना पशु —३ एम. एल.; छाला मुर्न



ँूला पश—
ु ५ एम. एल.; छाला मर्ु न विषको २ पिक

भ्यागुते र िरिरे रोग षवरुद्ध (संयु्त र्खोप)

र्खोप लगाउने उमेरेः ४ मटहना त्यसपर्छ प्रत्येक ६ मटहनामा
मात्राेः साना पशु —३ एम. एल.; छाला मुर्न



ँूला पश—
ु ५ एम. एल.; छाला मर्ु न विषको २ पिक

र्खोरे त रोग षवरुद्ध

र्खोप लगाउने उमेरेः ४ मटहना त्यसपर्छ प्रत्येक ६ मटहनामा



मात्राेः ३ वा ५ वा १० एम. एल.; छाला मूर्न वा तेलयु्त र्खोप भएमा मासुमा
पिके रोग षवरुद्ध

मात्राेः १ एम. एल.; छाला मर्ु न विषको १ पिक रोग दे खर्खएको ँााँरको वररपरर।
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