व र्ष २

अं क

३२

कृ षर् - मौ स म स ल्ला ह से वा बु ले टि न
जारी समति : ०३ मङ्ससर २०७३

अवधी : ०३ मङ्ससर २०७३ – ०९ मङ्ससर २०७३

जजल्लाहरु : बााँके, रुपन्दे ही,बारा, सुर्खेि, जुम्ला
(जारी गने:PPCR/BRCH/AMIS project,MOAD; Agricultural Environment Research Division,NARC and Agro-met Section/MFD,DHM)

मौसमी तथ्ांकहरु
१९ कार्तषक २०७३ दे खि २५ कार्तषक २०७३ सम्मको मौसमी अवस्था
मौसमी षववरण

जजल्ला
बााँके

रुपन्दे ही

बारा

सुर्खेि

जुम्ला

०.०

०.०

०.०

०.०

०.०

अधधकिम िापक्रम (सेजल्सयस)को दायरा

२९.९ – ३०.८

३०.९ - ३२.२

३०.५ - ३२

२७.३ - २८

१९.० - २२.८

न्यूनिम िापक्रम (सेजल्सयस)को दायरा

१०.५ – १६.१

१४.५ - १५.५

१३ - १५

९.५ - ११.६

(-२.५) – (-०.५)

अधधकिम सापेक्षिक आर्द्षिा(%)को दायरा

९४ - ९७

७५ – ८५

८८ - ९४

-

५४-६३

न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा(%)को दायरा

४१ - ५६

३० – ४०

४९ – ५३

-

१९ – ३३

हावाको गति (सम/से) को दायरा

१.० - २.७५

१.० – ४.०

०.३ - ३.५

-

२.० - ३.०

हावाको टदशाको दायरा

पूवष -

उत्तर – पजचिम

दक्षिण - दक्षिण-

-

कुल विाष (सम.मी.)

दक्षिण

पजचिम

उत्तर - दक्षिणपजचिम

२६ कार्तषक २०७३ दे खि २ मङ्ससर २०७३ सम्मको मौसमी अवस्था
मौसमी षववरण

जजल्ला
बााँके

रुपन्दे ही

बारा

सुर्खेि

जुम्ला

०.०

०.०

०.०

०.०

०.०

अधधकिम िापक्रम (सेजल्सयस)को दायरा

२७.५-३२.०

२९.०-३१.९

२९.२-३२.२

२५.२-२८.५

१९.०-२१.९

न्यूनिम िापक्रम (सेजल्सयस)को दायरा

८.०-१४.४

११.५-१६.०

१०.८-१५.०

७.०-१०.८

(-४.५)-(-२.०)

अधधकिम सापेक्षिक आर्द्षिा(%)को दायरा

९०-९८

८०-९७

७३-९३

७१-९६

४३-५७

न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा(%)को दायरा

३४-५४

३०-३५

४२-५५

४१-४८

१५-२३

हावाको गति (सम/से) को दायरा

१.०-३.५

२.०-३.७५

०.०-४.०

३.७५-५.३३

१.५-२.५

कुल विाष (सम.मी.)

हावाको टदशाको दायरा

उत्तर –पूवष

उत्तर –पजचिम

उत्तर –पजचिम

दक्षिण- दक्षिणपजचिम

उत्तर-पुवष - दक्षिणपजचिम
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कृषर्-सल्लाह

क. मौसमी षवचलेिण
गि हप्िाको समग्र मौसमी षवचलेिण

बााँके गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम ३२.२० सेजल्सयस सम्म पग्ु यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ३४% रह्यो।

रुपन्दे हीीः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम ३१.९० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ३०% रह्यो।
बाराीः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम ३२.२० सेजल्सयस सम्म पग्ु यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ४२% रह्यो।

सुर्खेिीः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम २८.५० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ४१% रह्यो।

जुम्लाीः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम २१.९० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा १५% रह्यो।

आउाँ दो हप्िाको मौसमी अवस्था
बााँके: सािाभरर नै सामान्यिया मौसम सफा रहने छ। अधधकिम िापक्रम र न्यन
ू िम िापक्रममा सामान्य धगरावि
हुने संभावना छ।

रुपन्दे हीीः सािाभरर नै सामान्यिया मौसम सफा रहने छ। अधधकिम िापक्रम र न्यूनिम िापक्रममा सामान्य
धगरावि हुने संभावना छ।

बारा: सािाभरर नै सामान्यिया मौसम सफा रहने छ। अधधकिम िापक्रम र न्यूनिम िापक्रममा सामान्य धगरावि
हुने संभावना छ।

सुर्खेि: सािा भररनै सामान्यिया मौसम सफा रहने छ। अधधक्िम िापक्रम र
हुने संभावना छ।

न्यन
ु िम िापक्रममा सामान्य धगरावि

र्ख. बालीनाली
१.

धान


वीउ भण्डारणको लागी सुपर

व्यागको प्रयोग गनुष उपयुक्ि हुन्छ। सुपर व्याग उपलब्ध नभएको अवस्थामा

धिस्यान कम गराउन धानलाई ३-४ टदन घाममा राम्ररी सक
ु ाएर हावा नतछने भाडो (मेिल बबन, भकारी)मा
सेलफस २-३ िक्की प्रति िनको दरले प्रयोग गरी भण्डारण गनुष पदष छ।

२.

टहउाँ दे मकै


िराई र सभत्री मधेशका लाधग ससफाररस गररएका रामपरु कम्पोजजि, रामपरु हाईबिड-२ उपयक्
ु ि भएकोले ०.८१.० के. जी. प्रति कट्ठा वा १.०-१.५ के. जी. वीउ प्रति रोपनीका दरले लगाउनु पदष छ।



शुरुमा जग्गा ियारी गदाष कम्पोस्ि मल ३००-५०० के. जी. प्रति कट्ठा वा ५००-७५० के. जी. प्रति रोपनीका

दरले र्खेिमा राम्ररी छरी मािोमा समलाउने र वीउ छनुष भन्दा अगाडी जग्गाको अजन्िम ियारी गने बेलामा
डी. ए. पी. ३.८, युररया २.०, पोिास २.५ के. जी. प्रति कट्ठा वा डी.ए.पी. ५.७, युररया ३.०, पोिास ३.७ के.
जी. प्रति रोपनीका दरले र्खेिमा राम्ररी छरी मािोमा समलाउनु पदष छ।

३.

गहुाँ


िराई र सभबत्र मधेशका लागी ससफाररस गररएका बाणगंगा, तिलोत्तमा, षवजय, आटदत्य, गौिम; मध्य
पहाडका लाधग ससफाररस गररएका धौलाधगरी, गौरा, डब्लु. के. १२०४, स्वगषद्वारी, डााँफे, पासाङ ल्हामु र उच्ि

पहाडका लाधग ससफाररस गररएका धौलाधगरी, गौरा, डब्लु. के. १२०४, पासाङ ल्हामु उपयक्
ु ि भएकोले उपलब्ध

जािको गण
ु स्िरीय बीउ ४ – ४.५ के. जी. प्रति कट्ठा वा ५ - ६.० के. जी. प्रति रोपनीका दरले व्यवस्था गरी
लगाउनु उपयुक्ि हुन्छ।
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तिलोत्तमा िराई र सभत्री मधेश िथा डााँफे मध्य पहाडको ससंधिि र अससंधिि दव
ु ै िेत्रमा लगाउन उपयुक्ि
हुन्छ।
िराईमा मंससर मसान्िसम्म र पहाड/ मध्य-पहाडमा कातिषक मसान्िसम्म गहुाँ लगाउन उपयुक्ि मौसम हुने
भएकोले उक्ि समय सभत्र गहुाँ लगाई सक्नु पदष छ। त्यसपतछ लगाउदा उत्पादनमा ह्रास आउन सक्छ।

सापेक्षिक आर्द्षिा घिी रहे कोले मािोको धिस्यान उड्ने हुनाले धिस्यान रहाँदै गहुाँ छनुष उपयुक्ि हुन्छ।
बीउको उपिार – भाइिाभ्याक्स २- ३ ग्राम प्रति के. जी. का दरले वा बेसभजटिन/वेनलेि २ ग्राम वा प्रति के.
जी. का दरले उपिार गरे र मात्र वीउ छनुप
ष दष छ।



शुरुमा जग्गा ियारी गदाष कम्पोस्ि मल २००-३०० के. जी. प्रति कट्ठा वा ३००-४५० के. जी. प्रति रोपनीका
दरले र्खेिमा राम्ररी छरी मािोमा समलाउने र ससंधिि जग्गा छ भने जग्गाको अजन्िम ियारी गने बेलामा

डी.ए.पी. ३.६ के.जी., यरु रया २.९ के.जी., पोिास २.७ के.जी. प्रति कट्ठा वा डी.ए.पी. ५.४ के. जी., यरु रया
४.४ के.जी., पोिास ४.१ के.जी. प्रति रोपनीका दरले र्खेिमा राम्ररी छरी मािोमा समलाए पतछ बीउ छनष शुरु
गनुष पदष छ।



शुरुमा जग्गा ियारी गदाष कम्पोस्ि मल २००-३०० के. जी. प्रति कट्ठा वा ३००-४५० के. जी. प्रति रोपनीका

दरले र्खेिमा राम्ररी छरी मािोमा समलाउने र अससंधिि जग्गा छ भने डी.ए.पी. ३.६ के. जी., युररया २.२ के.
जी., पोिास १.१ के.जी. प्रति कट्ठा वा डी.ए.पी. ५.४ के. जी., यरु रया ३.३ के.जी., पोिास १.६ के. जी. प्रति
रोपनीका दरले र्खेिमा राम्ररी छरी मािोमा समलाए पतछ बीउ छनष शुरु गनुष पदष छ।

४.

िोरी




कातिषक मसान्िसम्म िोरी लगाउन उपयुक्ि मौसम हुने भएकोले उक्ि समय सभत्र िोरी लगाई सक्नु पदष छ।
सापेक्षिक आर्द्षिा घिी रहे कोले मािोको धिस्यान उड्ने हुनाले धिस्यान रहाँदै िोरी छनुष उपयुक्ि हुन्छ।

मोरं ग िोरी-२, षप्रिी, उन्नति, प्रगति, षवकास िराई र सभत्री मधेशका लागी लम्
ु ले िोरी-२ मध्य पहाडका

लाधग ससफाररस जािको वीउ २५०-३०० ग्राम प्रति कट्ठा वा ३७०-४५० ग्राम प्रति रोपनीका दरले लगाउनु
पदष छ।



शुरुमा जग्गा ियारी गदाष कम्पोस्ि मल २०० - ३०० के. जी. प्रति कठ्ठा वा ३००-४०० के. जी. प्रति रोपनीका

दरले र्खेिमा राम्ररी छरी मािोमा समलाउने र बीउ छनुष भन्दा अगाडी जग्गाको अजन्िम ियारी गने बेलामा
डी.ए.पी. ३.० के. जी., यरु रया ३०० ग्राम, पोिास १.१ के. जी. प्रति कट्ठा वा डी.ए.पी. ५.० के. जी., यरु रया
४५० ग्राम, पोिास १.६ के. जी. प्रति रोपनीका दरले र्खेिमा राम्ररी छरी मािोमा समलाउनु पदष छ।



िोरीको बीउको उपिार गने- बीउबाि लाग्ने/सने अल्िरनेररया थोप्ले रोगको लाधग मेन्कोजेव ३ ग्राम प्रति के.



जी. बीउको दरले उपिार गरर छनुष उपयुक्ि हुन्छ।
फुल फुल्नु भन्दा अगाडी एक पिक हल्का ससंिाई गरर ३०० ग्राम प्रति कट्ठा वा ४५० ग्राम प्रति रोपनीका
दरले यरु रया मल िप ड्रेसीइंग गनुष पदष छ ।
िोरीको करौिे कीरा तनयन्त्रण षवधध




५.

लाभषहरुलाई जम्मा गरी नस्ि गने,

एजाडाईराजक्िन ०.०३%, ५ एम.एल प्रति सलिर प्रयोग गने,

डेल्िामेधिन २.८%, १ एम.एल प्रति सलिर प्रयोग गने (फुल फुलेको वेलामा रासायनीक षविादी प्रयोग नगने)

मसरु ो


कातिषक मसान्िसम्म मुसुरो लगाउन उपयुक्ि मौसम हुने भएकोले उक्ि समय सभत्र मुसुरो लगाई सक्नु
पदष छ |



कम धिस्यान भएको र्खेिमा मस
ु रु ो लगाउाँ दा वीउलाई १२ घण्िा सम्म पानीमा सभजाई २ घण्िा छााँयामा



सुकाएर छनुष उपयुक्ि हुन्छ।
सापेक्षिक आर्द्षिा घिी रहे कोले मािोको धिस्यान घट्ने हुनाले धिस्यान रहाँदै मुसुरो छनुष उपयुक्ि हुन्छ।
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र्खजुरा मसुरो-१, र्खजुरा मसुरो-२, ससिल, सशर्खर, ससमल, सससम्रक, ससन्दरु िराई र सभत्री मधेशका लागी
महे चवर भारिी, सशर्खर, ससमल, सशसशर, सससम्रक, ससन्दरु मध्य पहाडका लाधग ससफाररस जािको बीउ १.०१.५ के. जी. प्रति कट्ठा वा १.५-२.० के. जी. प्रति रोपनीका दरले लगाउनु पदष छ।



मुसुरो लाई एकल बालीको रुपमा लगाउाँ दा शुरुमा जग्गा ियारी गदाष कम्पोस्ि मल १५०-२०० के. जी. प्रति

कट्ठा वा २००-३०० के. जी. प्रति रोपनीका दरले र्खेिमा राम्ररी छरी मािोमा समलाउने र बीउ छनुष भन्दा
अगाडी जग्गाको अजन्िम ियारी गने बेलामा डी.ए.पी. १.५ के. जी., युररया ५०० ग्राम, पोिास १.१ के. जी.
प्रति कट्ठा वा डी.ए.पी. २.७ के. जी., यरु रया ७५० ग्राम, पोिास १.६ के. जी. प्रति रोपनीका दरले र्खेिमा
राम्ररी छरी मािोमा समलाउनु पदष छ।








६.

िोरी बालीसाँग मस
ु ुरो समधिि बालीको रूपमा लगाउाँ दा ६६५ ग्राम मुसुरो र ६५-१०० ग्राम िोरी समसाएर प्रति
कठ्ठाको दरले छनुष उपयुक्ि हुन्छ।
मुसुरोलाई घुसुवा बालीको रूपमा धान र्खेिमा छदाष १.५ के.जी. प्रति कठ्ठाको दरले वीउ छनुष उपयुक्ि हुन्छ।
कम धिस्यान भएको र्खेिमा मस
ु रु ो लगाउाँ दा वीउलाई १२ घण्िा सम्म पानीमा सभजाई २ घण्िा छााँयामा
सुकाएर छनुष उपयुक्ि हुन्छ।
राइजोबबयम जीवाणु द्वारा मस
ु ुरोको वीउलाई उपिार गरी लगाउन उपयुक्ि हुन्छ।
वीउको उपिार- बेसभजटिन वा डेरोसाल ३ ग्राम प्रति के.जी. का दरले वीउको उपिार गनुष उपयुक्ि हुन्छ।
ससंिाई सुषवधा भएको ठाउाँ मा मसुरो लगाएको ४५-६० टदनमा एक पिक हल्का ससंिाई टदए राम्रो हुन्छ।

अरहर


अरहर बालीमा कोसामा लाग्ने गवारो (पड बोरर ) कीराले प्रत्येक बिष आधथषक ििी पुयाषउने भएकोले यो
कीराको तनयसमि अनग
ु मन गनुष होला।



बोि ओईलाउने रोगको रोकथामको लाधग २ ग्राम वेसभजटिन वा डेरोसाल (काबेन्डाजजम) प्रति सलिर पानीमा
घोलेर अरहरको बोि सभज्ने गरर छकषनु उपयुक्ि हुन्छ।

७.

उर्खु
उर्खुको पािको फड्के कीरा (Pyrilla sp.)



यो कीराको प्रकोप भदौ-असोजतिर बढी दे खर्खन्छ। यसको वयस्क िथा बच्िाले षवरुवाको पािबाि रस िुसेर
र्खान्छन जसले गदाष षवरुवाको वद्
ृ टदमा नकारात्मक असर पादष छ। साथै यस कीराले तनकालेको गुसलयो
पदाथषमा कालो ढुसी फैसलएर प्रकाश संचलेिण घिाउाँ छ र उत्पादनमा कमी आउाँ छ जसले गदाष उर्खम
ु ा धिनीको
मात्रा कम हुन्छ। यस कीराको संख्या बढी भयो भने उर्खुको पाि पहेँसलन्छ र अन्त्यमा ओइलाएर सुक्दछ।

व्यवस्थापनीः





ससफाररस गररएको मात्रामा मलर्खाद हाल्नुपदष छ।

पानी जम्न नटदन तनकासको व्यवस्था समलाउनुपदष छ।

बोिको िल-िलका र्खुकुला, पुराना सुकेका पािहरु हिाईटदनाले फुल पाने स्थानमा कमी आउाँ छ।

वनस्पतिजन्य षविादी डेररसोम २% इ.सी. २ एम ् एल ् प्रति सलिर पानीमा समसाई बोि सभज्ने गरर
छकषनप
ु दष छ।
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(Sugarcane top borer)

उर्खुको िुप्पोमा लाग्ने गवारो

यो समयमा उर्खु बालीमा यस कीराको प्रकोप दे खर्खने भएकोले तनयसमि अनग
ु मन गनुषहोला।

नोक्सानीको लक्षण: नयााँ गुबो मने, शुरुमा पािको मूल नसामा (mid-rib) सेिो रङको स-साना सुरुंगहरु 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 (धित्र र्ख)। यसको प्रकोप बढ्दै गएमा मूल हााँगाबाि धेरै हााँगाहरु तनस्कन्छ (धित्र
ग)।

धित्र- कीः उर्खुको िुप्पोमा लाग्ने गबारो कीराको पुिली

८.

धित्र- र्ख

धित्र- ग

आलु


आलु लगाउने उपयुक्ि समय भएकोले िराई दे खर्ख मध्य पहाडको िल्लो भेगसम्मका कृिकहरुले आलु
लगाउनुहोस ्।




टहउाँ दमा ससाँिाई गनष नसककने जग्गामा आलु लगाउाँ दा छापोको व्यवस्था गनुह
ष ोस ्।

िराईमा ससफाररस गररएका जािहरु- कुकि ससन्दरु ी, र्खुमल रािो २, र्खुमल सेिो १, र्खुमल उज्ज्वल, र्खुमल

उपहार र पहाडमा ससफाररस गररएका जािहरु- कुकि ज्योति, डेजजरे , जनकदे व, र्खम
ु ल उज्ज्वल र र्खम
ु ल
उपहार मध्ये उपलब्ध जािहरूको गुणस्िरीय वीउ ५० ककलो प्रति कट्ठाका दरले व्यवस्था गनुप
ष दष छ।



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




आलु बालीलाई र्खुम्रे कीराबाि जोगाउन राम्ररी पाकेको बुबरुष ाउाँ दो गोबर मल वा कम्पोटिको व्यवस्था गनुषहोस ्।

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



९.

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

फलफूल बाली


केराको बोि ओइलाउने रोग लागेमा व्याक्िे ररया वा ढुसी के बाि लागेको हो भनी प्राषवधधकबाि जााँि गराई
पत्ता लगाउनुपदष छ। यटद ढुससबाि लागेको हो भने कपरअजक्सक्लोराईड २-३ ग्राम प्रति सलिर पानीमा घोलेर

१० टदनको फरकमा ३ पिक जरा सभजाउनप
ु दष छ। यटद व्याक्िे ररयाबाि ओइलाउने रोग लागेको भएमा कास-ु
बी (कासुगामाईससन) १ ग्राम प्रति सलिर पानीमा घोलेर १५ टदनको फरकमा २-३ पिक जरा सभजाउनुपदष छ।




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

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



कागिीका बोिहरुमा कत्ले कीरा, पिेरो, नयााँ पालुवामा लाग्ने लाही, पाि र्खाने लाभ्रे, सल
ु सुले आटद लाग्न
सक्ने भएकोले तनयमीि अनुगमन गनप
ुष दष छ।
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स्याउमा लाग्ने रोग िथा कीराहरुको व्यवस्थापनको लागी


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

beetle) कीराहरुले यसलाई नोक्सानी पय
ु ाषउने भएकोले यसको संवधषन गनुष पदष छ। लाहीको परजजवी कीरा
एकफसलनस मालीको (Aphilinus 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 सलिर पानीमा समसाई लाही लागेको स्थानमा सभज्ने गरी साि-साि टदनको अन्िरालमा िीन
पिक छकषनु पदष छ।



स्याउमा लाग्ने कत्ले कीरा व्यवस्थापनको लागी र्खतनज िेल (Mineral oil) १० दे र्खी १५ एम. एल. प्रति
सलिर पानीमा समसाई कत्ले कीरा लागेको स्थानमा सभज्ने गरी साि-साि टदनको अन्िरालमा िीन पिक
छकषनु पदष छ।



स्याउमा २१-२६ सेजल्सयस िापक्रम भएको अवस्थामा नेक्िे ररया ट्षवग ब्लाइि रोग दे र्खा पनष सक्ने भएकोले
यसको

व्यबस्थापनको

लाधग

शुरुको

अवस्थाको

संक्रसमि

हााँगाहरु

कािे र

जलाउनु

पदष छ

र

कपर

अजक्सक्लोराइड २ ग्राम प्रति सलिरका दरले वा १% बोडो समिण बनाई पुरै बोिका पािहरु सभज्ने गरर
छकषनुपदष छ।

Photo: http://blogs.cornell.edu/plantpathhvl/2014/05/28/dealing-with-fire-blight-after-bloom/nectria-twig-blight-rome/

१०. िरकारी बालीहरु


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

कीरा र बेनाष कुटहने रोग लाग्न सक्ने भएकोले नसषरी ब्याडको तनयसमि तनररिण गनुषहोला। फेद काट्ने कीरा
र बेनाष कुटहने रोगको व्यवस्थापन गनष क्लोरपाईरीफोस १६% ई. सी. (Chlorpyrifos 16% EC) को ०.५
एम. एल. र काबेनडाजजम (बेसभजटिन) ५०% डब्ल.ु षप. को १ ग्राम प्रति सलिर पानीमा घोली स्प्रेयर बाि
नसषरी ब्याड सभज्ने गरी छनुष पदष छ।



िरकारीको बेनाष साररसकेको िरकारी बालीमा फेद काट्ने कीरा लाग्न सक्ने भएकोले बारीको तनयमीि

तनररिण गनुह
ष ोला। फेद काट्ने कीराको व्यवस्थापन गनष क्लोरपाईरीफस १६% ई. सी. को ०.५ एम. एल.
प्रति सलिर पानीमा घोली स्प्रेयर बाि बोि वररपररको मािो सभज्ने गरी छनुष पदष छ।



टहउाँ दे िरकारीहरुको नसषरी ब्याड ियार गदाष जग्गा र्खनजोि गरर फमषसलन १ भाग ५० भाग पानीमा घोली
जसमन सभज्ने गरर हालेर प्लाजटिकले ३ टदनसम्म ढाकक मािो उल्िाई पल्िाई गरर १-२ हप्िासम्म जसमन
र्खुल्ला छोड्नुपदष छ।



नसषरी ब्याडमा बीउ रार्खेपतछ प्लाजटिकको छापो बनाउनुपदष छ िर बेनाष उसम्रसकेपछी टदनमा उघाने र रािी
िथा पानी परे को बेला उक्ि छानो ओढाउनु पदष छ।



बन्दाको पि
ु लीले पाि को िल्लो भागमा समह
ु मा पहे लो रं गको फुल पादष छ र सरु
ु को अवस्था का लाभ्राहरुले
एकै स्थानमा रहे र नोक्सानी पुयाषउछ, यस्िा फुल र लाभ्राहरुलाई जम्मा पारी नटि गनुष पदष छ |



कीरा को प्रकोप बढी भएमा डाइक्लोरभस ७६ इ.सी. (नुभान) अथवा मालाधथयन ५० इ.सी., २ सम.सल. प्रति
सलिरको दरले पानीमा समसाई कीरा लागेको ठााँउमा सभज्ने गरी सााँझपर्ख छकषनु होला ।
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भण्िाको डााँठ िथा फलको गबारो व्यवस्थापनको लागी गवारोको कारण ओईलएको मुन्िा, पाि िथा फल
टिपी करीव १ फुि गटहरो र्खाडलमा पन
ु े वा जलाउने । क्लोरानट्रातनसलप्रोल (कोराजेन) १८.५ इ.सस., ०.२
सम.सल. प्रति सलिर पानीमा समसाई सााँझपर्ख छनुष पदष छ।



अगौिे जािका काउली, बन्दा लगाएको १५ – २० टदनमा एक िोिी र अको ३०-३५ टदन पतछ फेरी ७-१० ग्राम
यूररया (१िम्िा)
गनुप
ष दष छ।



प्रत्येक बोिको वररपरर घेरा बनाई रार्खी पुनप
ुष दष छ।यसरी दोिो िपड्रेस गररसकेपतछ ससाँिाइ

काउली, बन्दा, िोकाउली, सररसके पतछ फेद काट्ने ककरा र जरा कुटहने रोग लाग्न सक्ने भएको कारणले

क्लोरोपाइररफस २०% ई.सी १ एम. एल. प्रति सलिर र काबोडाइजजम(बेसभजस्िम) ५०%डव्लु.पी. को १ ग्राम
प्रति सलिर पानीमा घोली स्प्रेयरबाि बबरुवाको फेदमा जरा सभज्ने गरर छनुष पदष छ।
गोलभेडा बालीमा कााँिछााँि गने िरीका
गोलभेडा र्खेिी गनुष अतघ बाली अग्लो वा छोिो कस्िो ककससमको हो भन्ने जानकारी हुन पदष छ। होिो र्खालको
गोलभेडा हो भने भुई छुने पािहरु मात्र कााँिछााँि गनुष पदष छ। अग्ला हुने गोलभेडा भए षवरुवा रोप्ने दरु ी
अनुसार कााँिछााँि गनुष पदष छ। षवरुवा लगाउने दरु ी ६०x६० सेमी छ भने ३ विा हााँगा रार्खेर अरु कापबाि
आउने हााँगाहरु सानैमा धिमाट्नु पदष छ। यटद ४०x४० वा ४०x ६० सेमीमा लगाउने भए दईु विा हााँगा मात्र
रार्खी अरु हााँगाहरु सानैमा षवमािे र फाल्नु पदष छ। यसले गदाष रोग कीराको प्रकोप कम हुन साथै यसले गदाष
रोग कीराको प्रकोप कम हुन साथै गुणस्िरीय फलको उत्पादन सलन सककन्छ।

लाही कीरा (एफीड )


१ भाग गाईको गहुाँि र ४ भाग पानी समसाएर रािभरी रार्खेर लाही लागे को ठााँउमा सभज्ने गरी भोलीपल्ि
छकषनु राम्रो हुन्छ।



मालाधथयन ५० इ.सी., २ एम. एल.. प्रति सलिरको दरले पानीमा समसाई लाही लागेको ठााँउमा सभज्ने गरी
छकषनु उपयुक्ि हुन्छ।



नयााँ पालुवामा लाही, सलफ माईनर, सुलसुले लाग्ने भएमा सबई वा एट्सो िेल १५ एम. एल.. प्रति सलिर
पानीमा समसाई १५ टदनको फरकमा छनुष उपयक्
ु ि हुन्छ।

११. अन्य


र्खेिबारीमा दे खर्खने सबै कीराहरु हातनकारक हुदै नन ्। िसथष कीरा दे खर्खने बबषत्तकै षविादीको प्रयोग नगरौँ।
समत्रजीव कीराहरु जस्िै माकुरा, गाइने कीरा, साि थोप्ले र्खपिे कीरा, बारुला, नमस्िे कीरा (प्रेइड्ग मेन्िीड)
दे खर्खएमा तिनीहरुको संरिण र सम्बधषन गरौं।

ग. पशप
ु ालन


दध
ु ालु गाईवस्िल
ु ाई थन
ु ेलो (Mastitis) को समस्याबाि बिाउन गोठ सफा र सग्ु घर राख्नह
ु ोस ्। साथै
जग्लससररन र पोसभडन आयोडडन १९ को अनुपािमा बनाइएको झोलमा दध
ु दटु हसकेपतछ ३० सेकेण्डसम्म थुन
डुबाउनु (Teat dipping) पदष छ। यसबारे षवस्िि
ृ जानकारी अनुसूिी-३ मा टदइएको छ।



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

१% पोिासको घोलले मुर्ख सफा गनुष उपयुक्ि हुन्छ। मोओलाको भाइरस घाउ, िोिपिक लागेको वा कािे को
ठााँउबाि मातनसमा सनष गई त्यस्िै प्रकारको घाउ र्खटिरा आउन सक्ने हुनाले त्यस्िो रोगी बाख्रालाई घाउ
िोिपिक नलागेको मान्छे वा पन्जा लगाएर स्याहार सुसार गनुप
ष दष छ।
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षप.षप.आर रोग लागेका बाख्राको आाँर्खा, नाक, मुर्ख (थुिुनो) मनिािो पानीमा सफा कपास सभजाई टदनमा २
पिक सफा गनुप
ष दष छ। साथै ५% बोरो-जग्लससररनले मुर्ख सफा गनुष लाभदायी हुन्छ। सहायक संक्रमण रोकथाम
गनष अक्सीिे ट्रासाइजक्लन वा सेटट्रएक्जोन समूहका औिधी प्रयोग गनुप
ष दष छ। षप.षप.आर रोग लाग्न नटदन ३





मटहना भन्दा माधथका भेडा-बाख्रामा सो रोगको भ्याजक्सन लगाउनु उपयुक्ि हुन्छ। यसको भ्याजक्सन जजल्ला
पशु सेवा कायाषलयमा तनीःशुल्क उपलव्ध हुन्छ।
पशुहरुमा लाग्ने र्खोरे ि िथा नाम्ले/मािे रोगको बारे मा अनुसूिी-१ मा षवस्िि
ृ मा टदईएको छ।
माछा पोर्खरीमा अजक्सजनको मात्रा बढाउन हावा यन्त्र (aerator) को प्रयोग गनुप
ष दष छ।

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



माछामा लाग्ने लतनषया र आग्युल
ष स (माछाको जुम्रा) को उपिारको लाधग ड्युरोजक्लन ३० एम. जी. प्रति के.

जी. को दरले दानामा रार्खेर र्खान टदनुपदष छ। साथै माछाको घनत्व (stocking density) कम गने,

पोर्खररसभत्र ठााँउ-ठााँउमा बााँस गाड्ने र उक्ि बााँसलाई ३-४ टदनको अन्िरमा खझकेर सफा गने र सुकाउने,
पोर्खरी सफा राख्ने र माछा पोर्खरीको फोहोर पानी हिाई सफा पानी राख्नप
ु दष छ।



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



ित्काल हिाउनुपदष छ। अपरान्हमा अत्याधधक षप एि (pH) हुने गरे को भए िूना 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 रोग सनष नटदनको लागी गोठ वा र्खोरको गेिमा र्खुट्िा डुवाउने िेत्र (Foot bath) को
व्यवस्था गनुप
ष छष । उक्ि Foot bath मा ५ - १० प्रतिशिको कफनेल पानी वा १ प्रतिशिको पोिाससयम पर

म्याग्नेि वा ०.१ प्रतिशिको एक्रीफलासभन वा ७ % िून पानी तनयसमि रुपमा राख्नु पदष छ।



पशुहरुमा प्रयोग हुने र्खोपहरुको लाधग जजल्ला पशु सेवा कायाषलयमा सम्पकष राख्नह
ु ोस ्। र्खोप सम्वन्धी षववरण
अनुसूिी-२ मा राखर्खएको छ।

घााँसेबाली


टहउाँ दे घााँसको लाधग जग्गाको अजन्िम ियारीको बेलामा कम्पोटि मल २०० के. जी, डी.ए.पी. ३.६ के. जी,
युररया २.१ के. जी, म्युरेि अफ पोिास १.३ के. जी प्रति कट्ठाका दरले मािोमा समलाउन उपयुक्ि हुन्छ।



जै घााँसको हकमा ४ के. जी बीउ प्रति कट्ठाको दरले उपलब्ध भएसम्म अमि
ृ धारा नभएमा नेत्र, कामधेनु,
गणेश, पावषिी आटद जािको जै मंससर मटहनाको िेस्रो हप्िासभत्रै छनष उपयुक्ि हुन्छ। साथै जै घााँससाँग केराउ



अथवा भेि ०.५-१ के. जी. प्रति कठ्ठाको दरले समसाएर छदाष घााँसको उत्पादन िथा गण
ु स्िरमा वद्
ृ टद हुन्छ।
बससषम घााँसको हकमा १ के. जी. बीउ प्रति कट्ठाको दरले धग्रन गोल्ड जािको बससषम मंससर मटहनाको
अजन्िमसम्म छनष सककन्छ। बससषमको बीउ राइजोबीयमले उपिार गरर छनष उपयुक्ि हुन्छ।
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अनस
ु च
ू ी-१: पशह
ु रुमा लाग्ने िोरे त तथा नाम्ले/मािे रोग सम्वन्धी षववरण
िोरे त रोग
र्खोरे ि रोग र्खास गरे र र्खुर फािे का जनावरहरु जस्िै- गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा िथा बंगुरमा लाग्ने गछष । यो रोग
विाषयाम सककएपतछ र िाडवपषको बेलामा पशुहरुको अतनयजन्त्रि ओसार पसारका कारण र्खोरे ि रोगको संक्रमण बढ्न

सक्छ। त्यसकारण यो रोगको महामारी फैसलन नटदन अनुसूिी-२ मा टदएको र्खोप िासलका अनुसार आफ्ना
पशुवस्िह
ु रुमा र्खोप लगाउनु होला।



र्खोरे ि रोगको लिण षवशेि गरर पशुको र्खुरवररपरी, मुर्खको सभबत्र भागमा र कल्िौडामा साना-साना षवसमरा
जस्िो मससनो फोका दे खर्खने हुाँदा लिण दे खर्खएका पशुहरुलाई बथानबाि अलग्गै छुट्िाएर राख्नुहोला ।



उपचार

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

यो षविाणुबाि हुने रोग भएको कारण कुनै र्खास उपिार छै न िर लिण अनुसार उपिार गदाष नोक्सानबाि बच्न
सककन्छ।





सवषप्रथम मुर्खको घाउलाई मनिािो पानीमा २ प्रतिशिको कफिककरीको झोल बनाई मुर्ख सफा गने ।
र्खुट्िाको घाउलाई ०.५ प्रतिशि फमाषसलनको झोल बनाई सफा गने ।

थुनमा आएको घाउलाई २ प्रतिशि वोररक एससडको झोल बनाई सफा गने िथा वेिाडडन मल्हम ओभानो पारी
लगाउने।



र्खट्
ु िा िथा मर्ख
ु को घाउ तछिो तनको पानष सल्पाडडमाइडडन वा एण्िीवायोटिक्सको रुपमा २०—४० लार्ख यतू नि

सम्म स्ट्रे प्िो पेतनससलीन वा २—२.५ ग्राम सम्मको एम्पीसससलन + क्लोक्जाससलीन ५—७ टदन सम्म मासुमा
सुई टदने । साथै एसभल र दर्ख
ु ाई कम गने सुई १० सम.ली को दरले मासुमा सुई टदने ।



कीरा पनष गएको र्खुट्िाको घाउलाई मन िािो पानीमा पोिासरार्खी सफा गने िथा कीरा मानष िारषपनको िेल
घाउमा राख्ने िथा एजण्िीसेजप्िक मल्हम घाउमा लगाउने ।

रोकथाम



रोगी पशुलाई िरु
ु न्ि शंका हुनासाथ अलग्गै राख्ने ।

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



गोठलाई कफनेल पानीले छकषने ।



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



ट्राईभेि भ्याक्सीन पतन षवसभन्न ओिधी कम्पनीहरुले तनकासलएको बजारमा पाइन्छ , जुन िरिरे , भ्यागुिे,

िथा र्खोरे िको षवरुद्ध तनकासलएको र्खोप हो, िर त्यसले षविाणुको प्रकोप िारै तिर भएमा रोगबाि पूणष रुपमा
पशुलाई (रोगबाि) बिाउन सक्दै न, िसथष र्खोरे ि कै मात्र कम गने भ्याक्सीन कृिक वगषहरुलाई पशुमा र्खोप
लगाउन सल्लाह टदइन्छ ।



एफ.एम.डी. पोसलभ्यालेन्ि भ्याजक्सन (FMD Poly Valent Vaccine) गाई–भैंसी, बाच्छा पाडालाई १०
एम.एल. िथा भेडा–बाख्रा, बंगुरलाई ५ एम.एल. छालामुतन सई
ु टदने ।

नाम्ले / मािे रोग


धान कािे र

झरे पतछ बााँकी रहे को पराल पशु वस्िुको आहाराको रुपमा प्रयोग गररन्छ । पराल आहाराको

रुपमा प्रयोग गरे साँग साँगै नाम्ले रोगको प्रकोप पतन बढन जान्छ । त्यसकारण तनयसमि 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 ।
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यटद पशुहरुमा नाम्लेको परजजवी दे खर्खएमा तनम्न अनुसारको उपिार गनुष होला ।

अजक्सक्लोजनाइड (Oxyclozanide) १० सम.ग्रा. प्रति ककलो शारीररक िौल अनुसार एक पिक र्खान टदनु
होला ।

१ ग्राम बोलस प्रति १०० ककलो शारीररक िौल अनुसार िथा झोल औिधी ३०० ककलो शारीररक िौल

भएका पशुलाई ९० एम.एल. एकपिकमा र्खान टदनु होला। भेडा बाख्रालाई २०० सम.ग्रा. को एक ट्याब्लेि प्रति

१३ ककलो शारीररक िौल अनुसार र्खान टदनुहोला। यी औिधीहरु दह
ु ु ना, ब्याउने सबै प्रकारका पशुमा टदन
सककन्छ।



ट्राइक्यालबेन्डाजोल (Tricalbendazole) १२ सम.ग्रा. प्रति ककलो शारीररक िौल अनुसार र्खान टदाँ दा तनकै

प्रभावकारी हुन्छ । ९०० सम.ग्रा. को एक बोलस प्रति ७५ ककलो शारीररक िौल अनस
ु ार र्खान टदनु होला। २५०
एम. जी. को १ ट्याब्लेि १५ ककलो शारीररक िौल भएक भेडा बाख्रालाई र्खान टदनु होला। दह
ु ु ना ब्याउने सबै
प्रकारका पशुहरुमा टदने सककन्छ।



सलभर िोतनक झोल वा पाउडर ठूलो पशुलाई ४०–६० ग्राम, सानो पशुलाई १५–२० ग्राम दै तनक र्खान टदनु
होला।

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


भ्यागुिे रोग षवरुद्ध

र्खोप लगाउने उमेरीः ४ मटहना त्यसपतछ प्रत्येक ६ मटहनामा
मात्राीः साना पशु — ३ एम. एल.; छाला मुतन



ठूला पश—
ु ५ एम. एल. ; छाला मुतन विषको २ पिक

िरिरे रोग षवरुद्ध

र्खोप लगाउने उमेरीः ४ मटहना त्यसपतछ प्रत्येक ६ मटहनामा
मात्राीः साना पशु —३ एम. एल.; छाला मुतन



ठूला पश—
ु ५ एम. एल.; छाला मतु न विषको २ पिक

भ्यागुिे र िरिरे रोग षवरुद्ध (संयुक्ि र्खोप)

र्खोप लगाउने उमेरीः ४ मटहना त्यसपतछ प्रत्येक ६ मटहनामा
मात्राीः साना पशु —३ एम. एल.; छाला मुतन



ठूला पश—
ु ५ एम. एल.; छाला मतु न विषको २ पिक

र्खोरे ि रोग षवरुद्ध

र्खोप लगाउने उमेरीः ४ मटहना त्यसपतछ प्रत्येक ६ मटहनामा



मात्राीः ३ वा ५ वा १० एम. एल.; छाला मूतन वा िेलयुक्ि र्खोप भएमा मासुमा
पिके रोग षवरुद्ध

मात्राीः १ एम. एल.; छाला मुतन विषको १ पिक रोग दे खर्खएको ठााँऊको वररपरर।

अनस
ु च
ू ी-३: थन
ु ेलो रोग बारे जानकारी

पररच्





कल्िौडो सतु ननु वा दध
ु को गण
ु मा फरक पने अवस्थालाई थन
ु ेलो भतनन्छ।

पोथी जािका गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, घोडा आटद सबै जसो जनावरहरुलाई हुन सक्दछ।
यो नेपालमा दे खर्खने एउिा सामान्य रोग हो र र्खासगरी पशुहरु ब्याउने षवषत्तकै दे खर्खन्छ।

थुनेलो रोग धेरै ककससमका जजवाणुहरुको कारणबाि हुन्छ। यटद गोठ, थलोमा राम्रो सरसफाई भएको छै न भने
जनावर ब्याएको समयमा षवसभन्न ककससमका जजवाणुहरु कल्िौडोमा थुनबाि प्रबेश गदष छ।



रोग लाधग सकेपतछ आधथषक दृजटिकोणले तनकै घािा हुन जान्छ र कररव २५ प्रतिशि जति उत्पादन
घिाउाँ दछ।



थुनेलो रोग लागेको दध
ु मातनसले र्खाएमा जजवाणुको कारणबाि मातनसमा पतन अनेक ककससमका रोगहरु
लाग्ने प्रवल संभावना हुन्छ।
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रोगको प्रमुि लक्षणहरु



व्याएको वस्िह
ु रुको कल्िौडो सतु ननु, छुाँदा दर्ख
ु ेको अनभ
ु व गनुष र िािो हुन।ु

दध
ु नटदनु, कल्िौडो र थुन साह्रो हुनु, दध
ू को गुणस्िरमा ह्रास आउन,ु
दध
ू मा रगि समससएको रािो वा जमेको लेघ्राहरु (िुक्रा) दे खर्खन।ु



यटद उपिार गनष टढला भएमा सभत्र पाक्दछ र षपप पतन आउाँ दछ।



यटद थुन मात्रै सुजन्नएको भए शुरुमा दध
ु राम्रो हुन्छ िर थुन सुजन्नएकोले
दध
ु दह
ु ु न गाह्रो पदष छ ।




अति तिव्ररुपमा भएमा पशुलाई ज्वरो आउने, झोकक्रने, र्खाना नर्खाने हुन्छ ।

समयमा उपिार नभए थुन बन्द हुन्छ र दध
ु नआउने र पुरा कल्िौडो नै
र्खत्तम हुने संभावना हुन्छ।

रोग र्नदान र पटहचान




दई
ु िररकाबाि यो रोगको तनदान गनष सककन्छ ।
माधथका लिणको आधारमा

दध
ु लाई प्रयोगशालामा पररिण गराएर (CMT test बाि)

उपचार



दध
ु बेला बेलामा (सामान्य भन्दा धेरै पिक) दह
ु ु नु पदष छ िाकक कल्िौडोमा पने दवाव कम होस ।

यटद दध
ु आएको छै न भने ककिाणु रटहि पारे को थुन सभत्र राख्ने नसल (जसलाई Teat syphon/Teat

canula भतनन्छ) थुनमा सभत्र घस
ु ाउने र सभबत्रएको दध
ु सबै तनकाल्ने।


सवै दध
ू तनकालेपतछ क्यानुलालाई बाटहर तनकाल्नु पदष छ, कल्िौडो र थुनलाई षवहान बेलुका राम्रोसंग सेकी
टदने।



यटद दध
ू पानी जस्िो रगि समससएको षपप जस्िो भएमा जजवाणुको कारणबाि थुनेलो भएको रहे छ भनी

बुझ्नु पदष छ। त्यस्िो अवस्थामा पशुलाई एन्िीवायोटिक सुई टदने सबै दध
ु तनर्खारे र मात्र औिधध थुनमा राख्नु
पदष छ।




नसजु न्नने, नदख्न
ु े सई
ु टदने र षवसभन्न प्रकारका मल्हम पाइन्छ ति मध्ये कुनै एक लगाईटदने गनुष पदष छ।
त्यस्िो अवस्थामा पशुलाई राम्रो दानापानी टदनु पछष ।

ध््ान टदनु पने कुराहरु





दध
ु दह
ु ु ने मान्छे ले नड० नपाल्ने र हाि सफा राख्ने गने।
दै तनक दध
ु दह
ु ु नु भन्दा पटहले कल्िौडो सफा गने।

प्राषवधधकले टदएको सल्लाह पण
ष या पालना गरर औिधीहरु प्रयोग गने।
ू ि

थुनेलो रोग लागेको थुन वा जनावरलाई अरु पशुहरु दटु ह सकेपतछ मात्र दह
ु ु ने गनुष पदष छ र दह
ु ु नो पशुको गोठ
सफा राख्नु पदष छ।
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