व र्ष २

अं क ३ ५

कृ षर् - मौ स म स ल्ला ह से वा बु ले षि न
जारी मममि : २४ मङ्ससर २०७३

अवधी : २४ मङ्ससर २०७३– ३० मङ्ससर २०७३
ङ्जल्लाहरु :

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 िथ्ांकहरु
१० मङ्ससर २०७३ दे ङ्र्ख १६ मङ्ससर २०७३ सम्मको मौसमी अवस्था
ङ्जल्ला

बााँके

रुपन्दे ही

बारा

सुर्खेि

जुम्ला

०.०

०.०

०.०

०.०

०.०

अमधकिम िापक्रम (0सेन्िीग्रेड)को दा्रा

२६.५-२९.०

२६.८-२९.३

२६.८-२९.५

२३.८-२५.७

१७.९-२३.५

न््ूनिम िापक्रम (0सेन्िीग्रेड)को दा्रा

११.३-१४.३

१३.४-१४.६

१३.२-१४.०

८.४-९.२

(-२.१)-(-०.४)

९४-१००

८५-१००

८९-९५

९२-९९

५२-६७

५५-६७

४०-५५

५३-६३

५३-६४

१५-३२

हावाको गमि (मम/से) को दा्रा

०.०-३.३३

०.७५-५.५

०.०-३.५

२.७५-३.७५

१.५-३.५

हावाको ददशाको दा्रा

उत्तर –दङ्िण

उत्तर –पङ्िम

उत्तर –पूव ष

पुव ष -पङ्िम

उत्तर-पुव ष - दङ्िण-पङ्िम

कुल वर्ाष (मम.मी.)

अमधकिम सापेङ्िक आर्द्षिा(%)को दा्रा
न््ूनिम सापेङ्िक आर्द्षिा(%)को दा्रा

१७ मङ्ससर २०७३ दे ङ्र्ख २३ मङ्ससर २०७३ सम्मको मौसमी अवस्था

मौसमी षववरण

ङ्जल्ला

बााँके

रुपन्दे ही

बारा

सुर्खेि

जुम्ला

०.०

०.०

०.०

०.०

०.०

अमधकिम िापक्रम (0सेन्िीग्रेड)को दा्रा

१९.०-२८.५

१५.२-२८.५

१६.४-२८.५

२३.७-२५.३

१८.३-२२.१

न््ूनिम िापक्रम (0सेन्िीग्रेड)को दा्रा

१०.७-१४.०

११.७ - १६.६

८.० - १६.०

६.७ - ९.०

(-२.३) - (-१.४)

९८-१००

९२-१००

९३-१००

८८-९८

५५-७०

५२-९७

४५-९४

५९-९१

५३-६६

१८-३३

०.०-२.०

१.७५-४.७५

०.०-५.५

३.०-३.५

१.७५-३.२५

उत्तर –दङ्िण

उत्तर –पङ्िम

उत्तर –पूव ष

दङ्िण -पङ्िम

उत्तर - दङ्िण-पङ्िम

चार ददन कुषहरो

दुई ददन कुषहरो

एक ददन कुषहरो

दुई ददन कुषहरो

छै न

कुल वर्ाष (मम.मी.)

अमधकिम सापेङ्िक आर्द्षिा(%)को दा्रा
न््ूनिम सापेङ्िक आर्द्षिा(%)को दा्रा
हावाको गमि (मम/से) को दा्रा
हावाको ददशाको दा्रा
कैषि्ि
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कृषर्-सल्लाह
क. मौसमी षवश्लेर्ण
गि हप्ताको समग्र मौसमी षवश्लेर्ण

बााँके गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २8.५० सेङ्ल्स्स सम्म पुग््ो र न््ू निम सापेङ्िक आर्द्ष िा ५२% रह्यो।

रुपन्दे हीीः गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २८.५० सेङ्ल्स्स सम्म पुग््ो र न््ू निम सापेङ्िक आर्द्ष िा ४५% रह्यो।
बाराीः गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २८.5० सेङ्ल्स्स सम्म पुग््ो र न््ू निम सापेङ्िक आर्द्ष िा ५९% रह्यो।

सुर्खेिीः गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २5.३० सेङ्ल्स्स सम्म पुग््ो र न््ू निम सापेङ्िक आर्द्ष िा ५३% रह्यो।

जुम्लाीः गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २२.१० सेङ्ल्स्स सम्म पुग््ो र न््ू निम सापेङ्िक आर्द्ष िा १८% रह्यो।

आउाँदो हप्ताको मौसमी अवस्था
बााँके: सािाको मध््सम्म बाक्लो कुषहरो लाग्ने सं भावना छ।सािाको मध््सम्म न््ूनिम िापक्रम केषह बढे को जस्िो दे ङ्र्खए
पमन अन्््मिर घट्ने सं भावना छ।

रुपन्दे हीीः सािाका शुरुका ददनहरुमा मध््मदे ङ्र्ख बाक्लो कुषहरो लाग्ने सं भावना छ।सािाको शुरुका ददनहरुमा न््ूनिम
िापक्रममा केषह बृदि दे ङ्र्खए पमन सािाको अन्््मिर न््ूनिम िापक्रममा केही मगरावि आउने सं भावना छ।

बारा: सािाका शुरुका ददनहरुमा मध््मदे ङ्र्ख बाक्लो कुषहरो लाग्ने सं भावना छ।सािाको शुरुका ददनहरुमा न््ूनिम
िापक्रममा केषह बृदि दे ङ्र्खए पमन सािाको अन्््मिर न््ूनिम िापक्रममा केही मगरावि आउने सं भावना छ।

सुर्खेि: मबहानीपर्ख कुषहरो लाग्ने सं भावना छ।

र्ख. बालीनाली
१.

धान


वीउ भण्डारणको लागी सुपर व््ागको प्र्ोग गनुष उप्ुक्त हुन्छ। सुपर व््ाग उपलब्ध नभएको अवस्थामा ङ्चस््ान
कम गराउन धानलाई ३-४ ददन घाममा राम्ररी सुकाएर हावा नमछने भाडो (मेिल मबन, भकारी) मा सेलिस २-३
चक्की प्रमि िनको दरले प्र्ोग गरी भण्डारण गनुष पदषछ।

षहउाँदे मकै

२.


ाँ ासम्म आएको बेला गोडमेल र मसाँचाई गररसकेपमछ १.७२ के. जी. ्ुरर्ा प्रमि कठ्ठा वा २.५ के.
मकैको बोि घुड
जी. ्ुरर्ा प्रमि रोपनी का दरले िप ड्रेमसङ गनुप
ष दषछ।

गहुाँ

३.


िराई र मभमि मधेशका लागी मसिाररस गररएका बाणगंगा, मिलोत्तमा, षवज्, आदद््, गौिम; मध्् पहाडका लामग
मसिाररस गररएका धौलामगरी, गौरा, डब्लु. के. १२०४, स्वगषद्वारी, डााँिे, पासाङ ल्हामु र उच्च पहाडका लामग

मसिाररस गररएका धौलामगरी, गौरा, डब्लु. के. १२०४, पासाङ ल्हामु उप्ुक्त भएकोले उपलब्ध जािको गुणस्िरी्
बीउ ४-४.५ के. जी. प्रमि कट्ठा वा ५-६.० के. जी. प्रमि रोपनीका दरले व््वस्था गरी लगाउनु उप्ुक्त हुन्छ।




मिलोत्तमा िराई र मभिी मधे श िथा डााँिे मध्् पहाडको मसं ङ्चि र अमसं ङ्चि दुवै िेिमा लगाउन उप्ुक्त हुन्छ।

िराईमा मं मसर मसान्िसम्म र पहाड/ मध््-पहाडमा कामिषक मसान्िसम्म गहुाँ लगाउन उप्ुक्त मौसम हुने भएकोले
उक्त सम् मभि गहुाँ लगाई सक्नु पदषछ। ््सपमछ लगाउदा उ्पादनमा ह्रास आउन सक्छ।



बीउको उपचार – भाइिाभ््ाक्स २- ३ ग्राम प्रमि के. जी. का दरले वा बेमभषिन/वेनलेि २ ग्राम वा प्रमि के. जी.
का दरले उपचार गरे र माि वीउ छनुप
ष दषछ।



शुरुमा जग्गा ि्ारी गदाष कम्पोस्ि मल २००-३०० के. जी. प्रमि कट्ठा वा ३००-४५० के. जी. प्रमि रोपनीका
दरले र्खेिमा राम्ररी छरी मािोमा ममलाउने र मसं ङ्चि जग्गा छ भने जग्गाको अङ्न्िम ि्ारी गने बेलामा डी.ए.पी.
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३.६ के.जी., ्ुरर्ा २.९ के.जी., पोिास २.७ के.जी. प्रमि कट्ठा वा डी.ए.पी. ५.४ के. जी., ्ुरर्ा ४.४ के.जी.,
पोिास ४.१ के.जी. प्रमि रोपनीका दरले र्खेिमा राम्ररी छरी मािोमा ममलाए पमछ बीउ छनष शुरु गनुष पदषछ।



शुरुमा जग्गा ि्ारी गदाष कम्पोस्ि मल २००-३०० के. जी. प्रमि कट्ठा वा ३००-४५० के. जी. प्रमि रोपनीका
दरले र्खेिमा राम्ररी छरी मािोमा ममलाउने र अमसं ङ्चि जग्गा छ भने डी.ए.पी. ३.६ के. जी., ्ुरर्ा २.२ के. जी.,
पोिास १.१ के.जी. प्रमि कट्ठा वा डी.ए.पी. ५.४ के. जी., ्ुरर्ा ३.३ के.जी., पोिास १.६ के. जी. प्रमि रोपनीका
दरले र्खेिमा राम्ररी छरी मािोमा ममलाए पमछ बीउ छनष शुरु गनुष पदषछ।



गहुाँ लगाएको २१-२५ ददनमा पषहलो मसाँचाइ गरर 1.5 के. जी. ्ुरर्ा प्रमि कठ्ठा वा 2.2 के. जी. ्ुरर्ा प्रमि
रोपनी का दरले िपड्रेस गनुप
ष दष छ।

४.

िोरी


िुल िुल्नु भन्दा अगाडी एक पिक हल्का मसं चाई गरर ३०० ग्राम प्रमि कट्ठा वा ४५० ग्राम प्रमि रोपनीका दरले
्ुरर्ा मल िप ड्रेमसङ गनुष पदषछ।

िोरीको करौिे कीरा मन्न्िण षवमध





लाभाषहरुलाई जम्मा गरी नि गने।

एजामडराङ्क्िन ०.०३%, ५ एम. एल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाई प्र्ोग गने।

डेल्िामेमिन २.८%, १ एम. एल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाई प्र्ोग गने (िूल िुलेको बेलामा रसा्मनक षवर्ादी
प्र्ोग नगने)।

५.

मसुरो


मसं चाई सुषवधा भएको ठाउाँमा मसुरो लगाएको ४५-६० ददनमा पानी नजम्ने गरर एक पिक हल्का मसं चाई ददए
राम्रो हुन्छ।

६.

आलु


षहउाँदमा मसाँचाई गनष नसषकने जग्गामा आलु लगाउाँदा छापोको व््वस्था गनुह
ष ोस्।



उच्च पहाडमा भण्डारणमा राङ्र्खएको आलु सम्-सम्मा मनरीिण गनुह
ष ोस्।



मध््पहाडमा आगामी सािा सामान््ि्ा मौसम सिा रहने सम्भावना भएकोले बारीमा लगाएको आलु र्खन्ने काम
जारी राख्नुहोस्।



मध््पहाडमा माघमा गररने आलु र्खेिीका लामग आवश््क वीउ, मलर्खाद र अन्् सामग्रीहरुको उपलब्धिा सुमनङ्िि
गनुह
ष ोस्।



िराईमा आलुको पषहलो गोडाइ र उकेरा ददने सम् भ्ो। मािो सुख्र्खा भएको र्खण्डमा पषहलो मसाँचाइ
ददनुहोस्।ड्याङ बनाई गरे को आलुर्खेिीमा मसाँचाइ ददाँदा ड्याङको उचाइको दुई मिहाई भागसम्म मभज्नेगरर मसाँचाई
गनुप
ष दषछ।िर ड्याङ नबनाई गरे को आलुर्खेिीमा पानी नजम्ने गरर मसाँचाइ गनुप
ष दषछ।



िराईमा आगामी ददनहरुमा मािोको सुख्र्खापन बढ्दै जाने हुनाले आबश््किा अनुसार छापो िथा मसाँचाइको व््वस्था
गनुह
ष ोस्।



िराईमा कुषहरो

र शीिलहर लाग्ने सम् भएकोले डढु वा रोगको मन्ममि अवलोकन िथा ्ो रोग षवरुिका षवर्ादी

र षवर्ादी छने स्प्रे्र ठीक-ठाक पारी राख्नुहोस्।



आगामी सािाको मध््सम्म िापक्रममा मगरावि आउने िथा ददउाँसो बाक्लो कुषहरो लाग्ने सं भावना भएकोले आलुमा
दे ङ्र्खन सक्ने अगौिे डढु वा रोगको व््वस्थापनको लामग मेन्कोजेव (डाईथेन-एम - ४५) ३ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा
ममसाई पुरै बोि मभज्ने गरर ७ ददनको िरकमा छकषनु पदषछ।

िलिूल बाली

७.


केराको बोि ओइलाउने रोग लागेमा व््ाक्िे रर्ा वा ढु सी के बाि लागेको हो भनी प्राषवमधकबाि जााँच गराई पत्ता
लगाउनुपदषछ। ्दद ढु मसबाि लागेको हो भने कपरअङ्क्सक्लोराईड २-३ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोलेर १०
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ददनको िरकमा ३ पिक जरा मभजाउनुपदषछ। ्दद व््ाक्िे रर्ाबाि ओइलाउने रोग लागेको भएमा कासु- बी
(कासुगामाईमसन) १ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोलेर १५ ददनको िरकमा २-३ पिक जरा मभजाउनुपदषछ।



केराको वोि ओइलाउने (पनामा रोग) दे ङ्र्खएमा रोग लागेको बोि षवरुवा उर्खेलेर हिाउने, न्ााँ षवरुवा सानषको
लामग रोग नलागेको िेिबाि ल््ाउने िथा काबे न्डाङ्जम (बेभीषिन) १ मलिर पानीमा २ ग्राम घोली बोिको िेद
मभजाउने िथा पािमा छनुप
ष दषछ।वा

कपर अङ्क्सक्लोराइड २ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोली बोि र जरा मभज्ने गरर छनुप
ष दषछ।



केराको बोि/थाममा लाग्ने घुन कीराको नोक्सानी कम पानष बगचा चाको सरसिाई गने, एउिा गांजमा ३ विा सम्म
माि बोि राख्ने र प्र््ेक गााँजमा क्लोरपाइरीिस (Chlorpyrifos 4% GR) ३० ग्राम गााँजको वररपरर ररङ
आकारमा कुलेसो बनाई मािोमा राम्रोसं ग ममलाईददनु पदषछ।



्स मौसममा केरामा गवारो दे ङ्र्खन सक्ने भएकोले बगचा चाको सरसिाई गने, घरर काषि सकेपमछका ठु िाहरुलाई नि

गने, कीरालाई ट्र््ाप गरर नि गनुप
ष दषछ। कीराको प्रकोप बषढ भएमा बोिको कापमा वा गुवोमा कावोफ््ुरान ५-७
ग्राम राख्नु पदषछ।



केराको गवारो (Rhizome Weevil) को व््वस्थापनको लामग िल षिपी सकेपमछ रहे को केराको थामलाई सिा
पारे र व््वस्थापन गनुप
ष दषछ र बगैचा सर सिाई गनुप
ष दषछ। कीरालाई पासो बनाई आकषर्षि गरी नि गनष सषकन्छ
््सको लामग केराको थामलाई ८-१० ईन्चको िु क्रा कािे र िीन विा िु क्रा-िु क्राको षवचमा स-सानो

ढु ङ्गा (कंषक्रि) रार्खेर ि्ार पाने र ठााँउ-ठााँउमा रार्खेर प्र््ेक ददन ्सको अवलोकन (monitoring) गरी ट्र््ाप
भएको कीरा नि गनुप
ष दषछ।



ाँ मा आप
ाँ को षवकृमि रोग (म््ाङ्गो मालिमे सन) दे ङ्र्खएका छन् भने रोगी कमलला हााँगाहरु कािछााँि गरे र
आप

जलाउनुपदषछ। साथै १ ग्राम एन ए ए (न््ाप्थामलन एमसषिक एमसड ) प्रमि ५ मलिर पानीमा घोली बोिको पाि
मभज्ने गरी छनुप
ष दषछ। एन ए ए घोल ि्ार गदाष अाँध््ारोमा गनुप
ष दषछ अन््था सू्क
ष ो षकरणले हमोनको असर
मनस्िेज गररददन्छ।



ाँ , मलची, कागिी िलिूलमा १०% को वोडोपेि ि्ार गरी मुल काण्डको िेदमा लगाउनुहोस।
आप



कागिीमा लाषह कीराको प्रकोप बषढ भएमा पािहरुमा कालो ढु सी दे ङ्र्खने हुनाले रोकथामको लामग सवो वा एट्सो
िेल १० एम एल प्रमि मलिरका दरले घोली पाि मभज्ने गरी छनुष पदषछ।

८.

िरकारी बालीहरु


नसषरी ब््ाडमा बेनाष उमम्रन थालेको भए छापो हिाउनु होला। नसषरी ब््ाडमा बेनाष उमाने सम्मा िेद काट्ने कीरा

र बेनाष कुषहने रोग लाग्न सक्ने भएकोले नसषरी ब््ाडको मन्ममि मनररिण गनुह
ष ोला। िेद काट्ने कीरा र बेनाष
कुषहने रोगको व््वस्थापन गनष क्लोरपाईरीिोस १६% ई. सी. (Chlorpyrifos 16% EC) को ०.५ एम. एल. र

काबे नडाङ्जम (बेमभषिन) ५०% डब्लु. षप. को १ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोली स्प्रे्र बाि नसषरी ब््ाड मभज्ने गरी
छनुष पदषछ।



षहउाँदे िरकारीहरुको नसषरी ब््ाड ि्ार गदाष जग्गा र्खनजोि गरर िमषमलन १ भाग ५० भाग पानीमा घोली जममन
मभज्ने गरर हालेर प्लाषिकले ३ ददनसम्म ढाषक मािो उल्िाई पल्िाई गरर १-२ हप्तासम्म जममन र्खुल्ला
छोड्नुपदषछ।



नसषरी ब््ाडमा बीउ रार्खेपमछ प्लाषिकको छापो बनाउनुपदषछ िर बेनाष उमम्रसकेपछी ददनमा उघाने र रािी िथा पानी
परे को बेला उक्त छानो ओढाउनु पदषछ।



बन्दाको पुिलीले पािको िल्लो भागमा समुहमा पहेलो रं गको िुल पादषछ र सुरुको अवस्था का लाभ्राहरुले एकै
स्थानमा रहेर नोक्सानी पु्ाषउछ, ्स्िा िुल र लाभ्राहरुलाई जम्मा पारी नि गनुष पदषछ। कीराको प्रकोप बढी
भएमा डाइक्लोरभस ७६ इ. सी. (नुभान) अथवा मालामथ्न ५० इ. सी., २ एम. एल.

प्रमि मलिरको दरले

पानीमा ममसाई कीरा लागेको ठााँउमा मभज्ने गरी सााँझपर्ख छकषनु होला ।
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भण्िाको डााँठ िथा िलको गबारो व््वस्थापनको लागी गवारोको कारण ओईलएको मुन्िा, पाि िथा िल षिपी

करीव १ िुि गषहरो र्खाडलमा पुने वा जलाउने। क्लोरानट्रामनमलप्रोल (कोराजेन) १८.५ इ.मस., ०.२ मम.मल. प्रमि
मलिर पानीमा ममसाई सााँझपर्ख छनुष पदषछ।



काउली, बन्दा लगाएको १५-२० ददनमा एक चोिी र अको ३०-३५ ददन पमछ िेरी ७-१० ग्राम ्ूरर्ा
(१चम्चा) प्र््ेक बोिको वररपरर घेरा बनाई रार्खी पुनप
षु दषछ।्सरी दोश्रो िपड्रेस गररसकेपमछ मसाँचाइ गनुप
ष दषछ।



काउली, बन्दा, ब्रोकाउली सररसके पमछ िेद काट्ने कीरा र जरा कुषहने रोग लाग्न सक्ने भएको कारणले
क्लोरपाइररिस २०% ई.सी १ एम. एल. प्रमि मलिर र काबे न्डाङ्जम (बेमभङ्स्िन) ५०% डव्लु. पी. को १ ग्राम
प्रमि मलिर पानीमा घोली स्प्रे्रबाि मबरुवाको िेदमा जरा मभज्ने गरर छनुष पदषछ।

गोलभेडा बालीमा कााँिछााँि गने िरीका

ु दषछ। होचो र्खालको
गोलभेँडा र्खेिी गनुष अङ्घ बाली अग्लो वा छोिो कस्िो षकमसमको हो भन्ने जानकारी हुनप

गोलभेडा हो भने भईुाँ छु ने पािहरु माि कााँिछााँि गनुष पदषछ। अग्ला हुने गोलभेँडा भए षवरुवा रोप्ने दूरी अनुसार

कााँिछााँि गनुष पदषछ। षवरुवा लगाउने दुरी ६०x६० से मी छ भने ३ विा हााँगा रार्खेर अरु कापबाि आउने

हााँगाहरु सानैमा ङ्चमोट्नु पदषछ। ्दद ४०x४० वा ४०x ६० से मी मा लगाउने भए दुई विा हााँगा माि रार्खी
ु ा साथै ्सले गदाष रोग
अरु हााँगाहरु सानैमा ङ्चमोिे र िाल्नु पदषछ। ्सले गदाष रोग कीराको प्रकोप कम हुनक
कीराको प्रकोप कम हुन साथै गुणस्िरी् िलको उ्पादन मलन सषकन्छ।
गााँठे रोगको

(Clubroot) व््वस्थापनीः

 रोग लागेको िेिमा उ्पाददि बेनाष कुनै पमन हालिमा प्र्ोग नगने। रोगग्रस्ि िेिको मािो ओसारपसार हुन
बाि रोक्ने ।

 रोगी र्खेिबारीमा प्र्ोग गरे को कुिो/कोदालो धोई पर्खालेर माि अन््ि प्र्ोग गने ।
 काउली बन्दा काट्ने मबङ्त्तकै डााँठ जरा सषहि उर्खेलेर जम्मा गरी जलाउने वा गषहरो र्खाडलमा पुररददने ।
 कम्िीमा ५/७ वर्षसम्म काउली वगषको बाहेक अन्् बालीसं ग घुम्िी बाली लगाउने ।

 अम्ली् मािो रोगको लामग उप्ुक्त हुने भएकोले अम्ली्पन घिाउन कृषर् च ुनको प्र्ोग गरी मािोको pH
(७.१- ७.२) सम्ममा ल््ाउने ।

 उच्च ड्याङ्गमा बाली लगाउने र पानीको मनकासको राम्रो प्रबन्ध गने ।
 बेनाष सानुष अगाडी बेनाषहरुलाई बेन्लेि ५ ग्राम प्रमि मलिरको घोलमा २५- ३० ममनेि डुबाएर माि साने ।
 नेमबङ्जन नामको षवर्ादी १० के.जी. प्रिी रोपनीको दरले जग्गा ि्ार गने बेलामा प्र्ोग गने ।
लाही कीरा (एिीड )


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



मालामथ्न ५० इ.सी., २ एम. एल.. प्रमि मलिरको दरले पानीमा ममसाई लाही लागेको ठााँउमा मभज्ने गरी छकषनु
उप्ुक्त हुन्छ।



न्ााँ पालुवामा लाही, मलि माईनर, सुलसुले लाग्ने भएमा सबई वा एट्सो िेल १५ एम. एल.. प्रमि मलिर पानीमा
ममसाई १५ ददनको िरकमा छनुष उप्ुक्त हुन्छ।

९.

अन््


र्खेिबारीमा दे ङ्र्खने सबै कीराहरु हामनकारक हुदैनन्। िसथष कीरा दे ङ्र्खने मबङ्त्तकै षवर्ादीको प्र्ोग नगरौँ। ममिजीव

कीराहरु जस्िै माकुरा, गाइने कीरा, साि थोप्ले र्खपिे कीरा, बारुला, नमस्िे कीरा (प्रेइड्ग मेन्िीड) दे ङ्र्खएमा
मिनीहरुको सं रिण र सम्बधषन गरौं।
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ग. पशुपालन


दुधालु गाईवस्िुलाई थुनेलो (Mastitis) को समस््ाबाि बचाउन गोठ सिा र सुग्घर राख्नुहोस्।साथै ङ्ग्लमसररन र

पोमभडन आ्ोमडन १९ को अनुपािमा बनाइएको झोलमा दुध दुषहसकेपमछ ३० सेकेण्डसम्म थुन डुबाउनु (Teat

dipping) पदषछ। ्सबारे षवस्िृि जानकारी अनुसूची-३ मा ददइएको छ।


बाख्राको मोओलाको लागी ५% पोभीडन आ्ोमडन वा १% कपर सल्िेि वा २% बोररक एमसडको झोल वा १%

पोिासको घोलले मुर्ख सिा गनुष उप्ुक्त हुन्छ। मोओलाको भाइरस घाउ, चोिपिक लागेको वा कािे को ठााँउबाि
मामनसमा सनष गई ््स्िै प्रकारको घाउ र्खषिरा आउन सक्ने हुनाले ््स्िो रोगी बाख्रालाई घाउ चोिपिक
नलागेको मान्छे वा पन्जा लगाएर स््ाहार सुसार गनुप
ष दषछ।



ाँ ा, नाक, मुर्ख (थुिन
ु ो) मनिािो पानीमा सिा कपास मभजाई ददनमा २ पिक
षप.षप.आर रोग लागेका बाख्राको आर्ख

सिा गनुप
ष दषछ। साथै ५% बोरो-ङ्ग्लमसररनले मुर्ख सिा गनुष लाभदा्ी हुन्छ। सहा्क सं क्रमण रोकथाम गनष

अक्सीिे ट्रासाइङ्क्लन वा सेषट्रएक्जोन समूहका और्धी प्र्ोग गनुपष दषछ। षप.षप.आर रोग लाग्न नददन ३ मषहना भन्दा

मामथका भेडा-बाख्रामा सो रोगको भ््ाङ्क्सन लगाउनु उप्ुक्त हुन्छ। ्सको भ््ाङ्क्सन ङ्जल्ला पशु सेवा का्ाषल्मा
मनीःशुल्क उपलव्ध हुन्छ।



पशुहरुमा लाग्ने र्खोरे ि िथा नाम्ले/मािे रोगको बारे मा अनुसूची-१ मा षवस्िृिमा ददईएको छ।



माछा पोर्खरीमा अङ्क्सजनको मािा बढाउन हावा ्न्ि (aerator) को प्र्ोग गनुप
ष दषछ।



माछामा इ. ्ु. एस. रोग लागेमा घरपोत्ने चूना १५ के. जी. प्रमि कठ्ठाको दरले हाल्नुपदषछ। रोगको प्रकोप हेरी १
मषहनाको अन्िरालमा बढीमा िीन पिक चूनाको प्र्ोग गनुप
ष दषछ।



माछामा लाग्ने लमनष्ा र आग््ुल
ष स (माछाको जुम्रा) को उपचारको लामग ड्युरोङ्क्लन ३० एम. जी. प्रमि के. जी.

को दरले दानामा रार्खेर र्खान ददनुपदषछ। साथै माछाको घन्व (stocking density) कम गने, पोर्खररमभि ठााँउठााँउमा बााँस गाड्ने र उक्त बााँसलाई ३-४ ददनको अन्िरमा ङ्झकेर सिा गने र सुकाउने, पोर्खरी सिा राख्ने र
माछा पोर्खरीको िोहोर पानी हिाई सिा पानी राख्नुपदषछ।



माछा पोर्खरीमा एमोमन्ाको मािा बढी भएमा पोर्खरीमा माछाको घन्व (stocking density) कम गने, दानाको
मािा घिाउने, पानीको गषहराई बढाउने, एरे िरको सं ख््ा बढाउने आदी गनष सषकन्छ। मरे का माछालाई ि्काल
हिाउनुपदषछ। अपरान्हमा अ््ामधक षप एच (pH) हुने गरे को भए चूना प्र्ोग गदाष केही लाभदा्ी हुन्छ।



एमोमन्ाको मािा १ षपषपएम (PPM) छ भने पोर्खरीको २५% पानी षवस्थापन गनुपष दषछ। एमोमन्ा २.५ षपषपएम
(PPM) वा बढी भएमा माछालाई अको पोर्खरीमा सानुप
ष दषछ।



जनावरलाई सरुवा रोग सनष नददनको लागी गोठ वा र्खोरको गेिमा र्खुट्टा डुवाउने िेि (Foot bath) को व््वस्था

गनुप
ष छष। उक्त Foot bath मा ५ - १० प्रमिशिको षिनेल पानी वा १ प्रमिशिको पोिामस्म पर म््ाग्नेि वा
०.१ प्रमिशिको एक्रीिलामभन वा ७ % चून पानी मन्ममि रुपमा राख्नु पदषछ।



पशुहरुमा प्र्ोग हुने र्खोपहरुको लामग ङ्जल्ला पशु सेवा का्ाषल्मा सम्पकष राख्नुहोस्। र्खोप सम्वन्धी षववरण
अनुसूची-२ मा राङ्र्खएको छ।



ब्रोइलर कुर्खुराहरुलाई उमेर अनुसार िरक षकमसमको िापक्रम आवश््क हुन्छ। सुरुको अवस्थामा ९५०

िरे नहाइि िापक्रम आवश््क पछष र क्रमश: प्र््ेक हावा ५० िरे नहाइि िापक्रम को दरले ७५० िरे नहाइि
िापक्रम नपुग्दा सम्म घिाउाँदै लै जानु पछष। जाडो वढे मा ्ा ङ्शिलहर चल्ने अवस्थामा (Hovers) वत्ती/ङ्चमहरु
बालेर कोठाको िापक्रम सन्िुमलि राख्न सषकन्छ।



िुल पाने कुर्खुराहरुको ङ्चसोको कारणले अचानक अण्डा उ्पादनमा ह्रास हुन सक्ने हुनाले (ङ्चम) रार्खेर कोठाको

िापक्रम सन्िुमलि राख्नु पदषछ। िुल पाने समुहको कुर्खुरालाई २१-२४० सेङ्ल्स्स िापक्रम सबैभन्दा उत्तम
हुन्छ।



्ो सम्मा गाई, भचा सी, भेडाबाख्रा, कुर्खुराहरुमा ङ्चसोले गदाष रुघार्खोकी, ज्वरो र मनमोमन्ा दे ङ्र्खन सक्छ।
््सकारण ्ो सम्मा गोठ/र्खोर न््ानो पानुप
ष दषछ। र्खोर/गोठको झ््ालहरुमा जुिको बोराले घेरेर गोठ/र्खोर
न््ानो राख्नुहोला।
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भर्खषर जङ्न्मएका र साना बाच्छा-बाच्छीलाई ्ो सम्मा छे ने समस््ा दे ङ्र्खन सक्छ। ््सकारण साना बाच्छाबाच्छीलाई न््ानो सोत्तर मबछ्याउनुपदषछ र माउको मबगौिी दुध र्खुवाउनुपदषछ।३-७ मषहनाका बाच्छा-बाच्छीलाई
छे ने रोग दे ङ्र्खएमा नङ्जकैको प्रामबमधक साँग सम्पकष गरर उपचार गराउनुपदषछ।अथवा सल्िा ग्रपका
और्धीहरु
ु

चलाउनुपदषछ।साथै नङ्जकैको सेवा केन्र्द् वा पशु सेवा का्ाषल्मा गोबर पररिण गराई और्धी उपचार
गराउनुहोला।



जाडो्ाममा उङ्चि र्खोर व््वस्थापन गनष चाषहने िापक्रम अनुसूची-४ मा ददइएको छ।

अनुसूची-१: पशुहरुमा लाग्ने र्खोरे ि िथा नाम्ले/मािे रोग सम्वन्धी षववरण
र्खोरे ि रोग
र्खोरे ि रोग र्खास गरे र र्खुर िािे का जनावरहरु जस्िै - गाई, भैं सी, भेडा, बाख्रा िथा बं गरु मा लाग्ने गछष। ्ो रोग वर्ाष्ाम
सषकएपमछ र चाडवपषको बेलामा पशुहरुको अमन्ङ्न्िि ओसार पसारका कारण र्खोरे ि रोगको सं क्रमण बढ्न सक्छ।

््सकारण ्ो रोगको महामारी िैमलन नददन अनुसूची-२ मा ददएको र्खोप िामलका अनुसार आफ्ना पशुवस्िुहरुमा र्खोप
लगाउनु होला।



र्खोरे ि रोगको लिण षवशेर् गरर पशुको र्खुरवररपरी, मुर्खको मभमि भागमा र कल्चौडामा साना-साना षवममरा जस्िो
ममसनो िोका दे ङ्र्खने हुाँदा लिण दे ङ्र्खएका पशुहरुलाई बथानबाि अलग्गै छु ट्टाएर राख्नुहोला ।



पशुहरुमा र्खोरे ि रोग लागेको शंका लागेमा नङ्जकैको पशु उपसेवा केन्र्द्, पशु सेवा केन्र्द् वा ङ्जल्ला पशु सेवा
का्ाषल्मा जानकारी गराउनु होला ।

उपचार
्ो षवर्ाणुबाि हुने रोग भएको कारण कुनै र्खास उपचार छै न िर लिण अनुसार उपचार गदाष नोक्सानबाि बच्न सषकन्छ।



सवषप्रथम मुर्खको घाउलाई मनिािो पानीमा २ प्रमिशिको षििषकरीको झोल बनाई मुर्ख सिा गने ।



र्खुट्टाको घाउलाई ०.५ प्रमिशि िमाषमलनको झोल बनाई सिा गने ।



थुनमा आएको घाउलाई २ प्रमिशि वोररक एमसडको झोल बनाई सिा गने िथा वेिामडन मल्हम ओभानो पारी
लगाउने।



र्खुट्टा िथा मुर्खको घाउ मछिो मनको पानष सल्पामडमाइमडन वा एण्िीवा्ोषिक्सको रुपमा २०—४० लार्ख ्ूमनि सम्म
स्ट्रेप्िो पेमनमसलीन वा २—२.५ ग्राम सम्मको एम्पीमसमलन + क्लोक्जामसलीन ५—७ ददन सम्म मासुमा सुई ददने ।
साथै एमभल र दुर्खाई कम गने सुई १० मम.ली को दरले मासुमा सुई ददने ।



कीरा पनष गएको र्खुट्टाको घाउलाई मन िािो पानीमा पोिासरार्खी सिा गने िथा कीरा मानष िारषपनको िेल घाउमा
राख्ने िथा एङ्ण्िीसेङ्प्िक मल्हम घाउमा लगाउने ।

रोकथाम


रोगी पशुलाई िुरुन्ि शंका हुनासाथ अलग्गै राख्ने ।



मुर्खको घाउलाई असर नपनष ददनको लामग षपउने आहारा र्खोले , भािको माड वा अन्् झोल र्खाने कुरा ददने।



गोठलाई षिनेल पानीले छकषने ।



स्वास्थ् पशुहरुलाई रोग षवरुद्ध र्खोप लगाउने । र्खोप लगाउदा रिा नामक इङ्ण्ड्न भ््ङ्क्सन २ मम.ली ६ मषहना
भन्दा माथी उमेर भएका पशुमा छाला मुनी (S/c) सुई ददने ।



ट्राईभेि भ््ाक्सीन पमन षवमभन्न ओर्धी कम्पनीहरुले मनकामलएको बजारमा पाइन्छ, जुन चरचरे , भ््ागुिे, िथा
र्खोरे िको षवरुद्ध मनकामलएको र्खोप हो, िर ््सले षवर्ाणुको प्रकोप चारै मिर भएमा रोगबाि पूणष रुपमा पशुलाई

(रोगबाि) बचाउन सक्दै न, िसथष र्खोरे ि कै माि कम गने भ््ाक्सीन कृर्क वगषहरुलाई पशुमा र्खोप लगाउन
सल्लाह ददइन्छ।
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एि.एम.डी. पोमलभ््ालेन्ि भ््ाङ्क्सन (FMD Poly Valent Vaccine) गाई–भैं सी, बाच्छा पाडालाई १० एम.एल.
िथा भेडा–बाख्रा, बं गरु लाई ५ एम.एल. छालामुमन सुई ददने ।

नाम्ले / मािे रोग


धान कािे र

झरे पमछ बााँकी रहेको पराल पशु वस्िुको आहाराको रुपमा प्र्ोग गररन्छ । पराल आहाराको रुपमा

प्र्ोग गरे साँग साँगै नाम्ले रोगको प्रकोप पमन बढन जान्छ । ््सकारण मन्ममि रुपमा आिना पशुहरुमा

नाम्लेको परङ्जवी रहेको वा नरहेको थाहा पाउन आिनो नङ्जकैको पशु उपसेवा केन्र्द्, पशु सेवा केन्र्द् वा ङ्जल्ला
पशु सेवा का्ाषल्मा गई गोबर पररिण गराउनु होला।




्दद पशुहरुमा नाम्लेको परङ्जवी दे ङ्र्खएमा मनम्न अनुसारको उपचार गनुष होला ।

अङ्क्सक्लोजनाइड (Oxyclozanide) १० मम.ग्रा. प्रमि षकलो शारीररक िौल अनुसार एक पिक र्खान ददनु होला ।
१ ग्राम बोलस प्रमि १०० षकलो शारीररक िौल अनुसार िथा झोल और्धी ३०० षकलो शारीररक िौल भएका
पशुलाई ९० एम.एल. एकपिकमा र्खान ददनु होला। भेडा बाख्रालाई २०० मम.ग्रा. को एक ट्याब्लेि प्रमि १३
षकलो शारीररक िौल अनुसार र्खान ददनुहोला। ्ी और्धीहरु दुहन
ु ा, ब््ाउने सबै प्रकारका पशुमा ददन सषकन्छ।



ट्राइक््ालबेन्डाजोल (Tricalbendazole) १२ मम.ग्रा. प्रमि षकलो शारीररक िौल अनुसार र्खान ददाँदा मनकै
प्रभावकारी हुन्छ । ९०० मम.ग्रा. को एक बोलस प्रमि ७५ षकलो शारीररक िौल अनुसार र्खान ददनु होला। २५०
एम. जी. को १ ट्याब्लेि १५ षकलो शारीररक िौल भएक भेडा बाख्रालाई र्खान ददनु होला। दुहन
ु ा ब््ाउने सबै
प्रकारका पशुहरुमा ददने सषकन्छ।



मलभर िोमनक झोल वा पाउडर ठू लो पशुलाई ४०–६० ग्राम, सानो पशुलाई १५–२० ग्राम दै मनक र्खान ददनु
होला।



अनुसूची-२: पशुहरुमा प्र्ोग हुने र्खोप सम्वन्धी षववरण

भ््ागुिे रोग षवरुद्ध

र्खोप लगाउने उमेरीः ४ मषहना ््सपमछ प्र््ेक ६ मषहनामा
मािाीः साना पशु — ३ एम. एल.; छाला मुमन

ठू ला पशु— ५ एम. एल. ; छाला मुमन वर्षको २ पिक



चरचरे रोग षवरुद्ध
र्खोप लगाउने उमेरीः ४ मषहना ््सपमछ प्र््ेक ६ मषहनामा
मािाीः साना पशु —३ एम. एल.; छाला मुमन

ठू ला पशु— ५ एम. एल.; छाला मुमन वर्षको २ पिक



ु र्खोप)
भ््ागुिे र चरचरे रोग षवरुद्ध (सं ्क्त

र्खोप लगाउने उमेरीः ४ मषहना ््सपमछ प्र््ेक ६ मषहनामा
मािाीः साना पशु —३ एम. एल.; छाला मुमन

ठू ला पशु— ५ एम. एल.; छाला मुमन वर्षको २ पिक



र्खोरे ि रोग षवरुद्ध
र्खोप लगाउने उमेरीः ४ मषहना ््सपमछ प्र््ेक ६ मषहनामा
मािाीः



३ वा ५ वा १० एम. एल.; छाला मूमन वा िेल्ुक्त र्खोप भएमा मासुमा

पिके रोग षवरुद्ध

मािाीः १ एम. एल.; छाला मुमन वर्षको १ पिक रोग दे ङ्र्खएको ठााँऊको वररपरर।
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अनुसूची-३: थुनल
े ो रोग बारे जानकारी

पररच्


कल्चौडो सुमननु वा दुधको गुणमा िरक पने अवस्थालाई थुनेलो भमनन्छ।



पोथी जािका गाई, भचा सी, भेडा, बाख्रा, घोडा आदद सबै जसो जनावरहरुलाई हुन सक्दछ।



्ो नेपालमा दे ङ्र्खने एउिा सामान्् रोग हो र र्खासगरी पशुहरु ब््ाउने षवङ्त्तकै दे ङ्र्खन्छ।



थुनेलो रोग धेरै षकमसमका ङ्जवाणुहरुको कारणबाि हुन्छ। ्दद गोठ, थलोमा राम्रो सरसिाई भएको छै न भने
जनावर ब््ाएको सम्मा षवमभन्न षकमसमका ङ्जवाणुहरु कल्चौडोमा थुनबाि प्रबेश गदषछ।




रोग लामग सकेपमछ आमथषक दृषिकोणले मनकै घािा हुन जान्छ र कररव २५ प्रमिशि जमि उ्पादन घिाउाँदछ।

थुनेलो रोग लागेको दुध मामनसले र्खाएमा ङ्जवाणुको कारणबाि मामनसमा पमन अनेक षकमसमका रोगहरु लाग्ने प्रवल
सं भावना हुन्छ।

रोगको प्रमुर्ख लिणहरु



ु
व््ाएको वस्िुहरुको कल्चौडो सुमननु, छु ाँ दा दुर्खेको अनुभव गनुष र िािो हुन।

दुध नददनु, कल्चौडो र थुन साह्रो हुन,ु दूधको गुणस्िरमा ह्रास आउनु, दूधमा
रगि मममसएको रािो वा जमेको लेघ्राहरु (िु क्रा) दे ङ्र्खनु।



्दद उपचार गनष षढला भएमा मभि पाक्दछ र षपप पमन आउाँदछ।



्दद थुन मािै सुङ्न्नएको भए शुरुमा दुध राम्रो हुन्छ िर थुन सुङ्न्नएकोले दुध
दुहन
ु गाह्रो पदषछ ।



अमि मिव्ररुपमा भएमा पशुलाई ज्वरो आउने, झोषक्रने, र्खाना नर्खाने हुन्छ ।



सम्मा उपचार नभए थुन बन्द हुन्छ र दुध नआउने र पुरा कल्चौडो नै
र्खत्तम हुने सं भावना हुन्छ।

रोग मनदान र पषहचान


दुई िररकाबाि ्ो रोगको मनदान गनष सषकन्छ ।



मामथका लिणको आधारमा



दुधलाई प्र्ोगशालामा पररिण गराएर (CMT test बाि)

उपचार



दुध बेला बेलामा (सामान्् भन्दा धेरै पिक) दुहन
ु ु पदषछ िाषक कल्चौडोमा पने दवाव कम होस ।

्दद दुध आएको छै न भने षकिाणु रषहि पारे को थुन मभि राख्ने नमल (जसलाई Teat syphon/Teat canula
भमनन्छ) थुनमा मभि घुसाउने र मभमिएको दुध सबै मनकाल्ने।



ु ा राम्रोसं ग सेकी ददने।
सवै दूध मनकालेपमछ क््ानुलालाई बाषहर मनकाल्नु पदषछ, कल्चौडो र थुनलाई षवहान बेलक



्दद दूध पानी जस्िो रगि मममसएको षपप जस्िो भएमा ङ्जवाणुको कारणबाि थुनेलो भएको रहेछ भनी बुझ्नु पदषछ।
््स्िो अवस्थामा पशुलाई एन्िीवा्ोषिक सुई ददने सबै दुध मनर्खारे र माि और्मध थुनमा राख्नु पदषछ।



नसुङ्न्नने, नदुख्ने सुई ददने र षवमभन्न प्रकारका मल्हम पाइन्छ मि मध््े कुनै एक लगाईददने गनुष पदषछ।



््स्िो अवस्थामा पशुलाई राम्रो दानापानी ददनु पछष।

ध््ान ददनु पने कुराहरु



दुध दुहन
ु े मान्छे ले नड० नपाल्ने र हाि सिा राख्ने गने।
दै मनक दुध दुहन
ु ु भन्दा पषहले कल्चौडो सिा गने।



प्राषवमधकले ददएको सल्लाह पूणि
ष ्ा पालना गरर और्धीहरु प्र्ोग गने।



थुनेलो रोग लागेको थुन वा जनावरलाई अरु पशुहरु दुषह सकेपमछ माि दुहन
ु े गनुष पदषछ र दुहन
ु ो पशुको गोठ सिा
राख्नु पदषछ।
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