व र्ष २

अं क ३ ६

कृ षर् - मौ स म स ल्ला ह से वा बु ले टि न
जारी ममति : ०१ पस
ु २०७३

अवधी : ०१ पस
ु २०७३ – ०७ पस
ु २०७३
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ु ेि, जुम्ला, कैलाली
(जारी गने:PPCR/BRCH/AMIS project,MOAD; Agricultural Environment Research Division,NARC and Agro-met Section/MFD,DHM)
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मौ स मी षव श्ले र् ण
गि हप्िाको समग्र मौसमी षवचलेिण
मोरङः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम २5.६० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ५२% रह्यो।

धनकुिाः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम २३.१० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ४९% रह्यो।
बाराः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम २३.०० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ५३% रह्यो।

रुपन्दे हीः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम २२.५० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ६५% रह्यो।
बााँके गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम २२.५० सेजल्सयस सम्म पग्ु यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ८२% रह्यो।

सुर्खेिः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम २5.२० सेजल्सयस सम्म पग्ु यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ४५% रह्यो।

जुम्लाः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम २१.७० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा १३% रह्यो।

कैलालीः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम २१.२० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ६९% रह्यो।

आउाँ दो हप्िाको मौसमी अवस्था
मोरङ: सािाको अन््यतिर न्यूनिम िापक्रममा गगरावि िुलना्मक रुपमा बढी दे खर्खन्छ।

धनकुिा: सािाको मध्य र अन््यका केही टदनहरुमा अगधकिम िापक्रममा केटह बद्
ृ टद हुने संभावना दे खर्खन्छ।

बारा, रुपन्दे हीः सािाका शुरुका टदनहरुमा षवशेििः रुपन्दे हीमा आंमशक बदली हुनसक्छ। सािाको मध्यतिर अगधकिम िापक्रममा
गगरावि आउने दे खर्खन्छ।न्यूनिम िापक्रममा उल्लेख्य घिबढ दे खर्खदैँन।

बााँके, कैलाली: सािाको शुरु र अन््यतिर आंमशक बदली हुन सक्ने संभावना छ।

सुर्खेि: सािाको शुरुतिर आंमशक बदली हुन सक्ने र अन््यतिर षवशेििः डोिी आसपास पतन आंमशक बदली हुन सक्ने संभावना छ।

जुम्ला: सािाको शुरुतिर आंमशक बदली हुन सक्ने र अन््यतिर षवशेििः दािल
ुष ा आसपास पतन आंमशक बदली हुन सक्ने संभावना
छ। सािाको मध्य र अन््यका केही टदनहरुमा अगधकिम िापक्रममा हल्का बद्
ृ टद हुने संभावना दे खर्खन्छ।

कृ षर् - स ल्ला ह
क. बालीनाली
१.

टहउाँ दे मकै


मकैको बोि घड
ुाँ ासम्म आएको बेला गोडमेल र मसाँिाई गररसकेपतछ १.७२ के. जी. युररया प्रति कठ्ठा वा २.५ के. जी. युररया
प्रति रोपनी का दरले िप ड्रेमसङ गनप
ुष दष छ।



मकैमा गवारोको प्रकोप बढी भएमा यसको ब्यबस्थापन गनष काबोफ्यरु न ३ जी., ३-४ दानाको दरले अथवा फिप्रोतनल ३ जी.

२-३ दानाको दरले हािमा पन्जा र मुर्खमा मास्क लगाई अपरान्हतिर हावा निलेको समयमा बोिको गुवोमा राख्नु पदष छ।


२.

यसरी बबिादी राख्दा काबोफ्युरन ६५० ग्राम र फिप्रोतनल ५०० ग्राम प्रति कठ्ठाका दरले प्रयोग गनुप
ष दष छ।
मकैको बोि संख्या धेरै भएमा नराम्रो र रोगग बोिलाई हिाई टदनु उपयुक्ि हुन्छ।

गहुाँ


मङमसर मटहनापतछ गहुाँ लगाउाँ दा उ्पादन घट्ने हुन्छ। िर पुसको पटहलो हप्िा सम्ममा लगाउनै पने भए मािोमा
गिस्यानको अवस्था पयाषप्ि भएको र्खण्डमा मसिाररस गररएको मात्रामा १.५ के.जी. प्रति कट्ठा वा १.५-२.० के.जी. प्रति
रोपनीका दरले थप बीउ प्रयोग गनप
ुष दष छ।



आगामी हप्िा पानी पने सम्भावना न्यून रहे को र गहुाँ र्खेिमा गिस्यानको मात्रा कम हुदै जाने भएकोले गहुाँ लगाएको २१-

२५ टदनपतछ पटहलो मसाँिाई गरी १.५ के.जी. युररया प्रति कट्ठा वा २.२ के.जी. युररया प्रति रोपनीका दरले िपड्रेस गनुष
पदष छ।
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३.

िोरी


िुल िुल्नु भन्दा अगाडी एक पिक हल्का मसंिाई गरर ३०० ग्राम प्रति कट्ठा वा ४५० ग्राम प्रति रोपनीका दरले युररया मल
िप ड्रेमसङ गनुष पदष छ।

४.

मसरु ो


५.

मसंिाई सुषवधा भएको ठाउाँ मा मसुरो लगाएको ४५-६० टदनमा पानी नजम्ने गरर एक पिक हल्का मसंिाई टदए राम्रो हुन्छ।

आलु



टहउाँ दमा मसाँिाई गनष नसफकने जग्गामा आलु लगाउाँ दा छापोको व्यवस्था गनुषहोस ्।

मध्यपहाडमा माघमा गररने आलु र्खेिीका लागग आवचयक वीउ, मलर्खाद र अन्य सामग्रीहरुको उपलब्धिा सतु नजचिि
गनुह
ष ोस ्।



मध्यपहाडमा माघमा गररने आलुको बीउ कोल्ड स्िोरबाि खिक्न शुरु गनह
ुष ोस ्।कोल्डस्िोरबाि खिफकसकेपतछ र्खुल्ला

ठााँउमा फिजाएर दानाको पमसना ओभाउन टदनह
ु ोस ्। कुटहएका, सडेगलेका दानाहरु छानेर हिाउनह
ु ोस ्। बीउ आलल
ु ाई
न्यानो, उज्यालो, ओभानो र हावा र्खेल्ने ठाउाँ मा िुसाउन राख्नुहोस ्। दानाको सबै आाँर्खामा हररया, मोिा र छोिा िुसाहरु
तनस्केतछ मात्र रोप्नुहोस ्।



रजटिक स्िोरमा भण्डारण गररएका बीउ आलुमा िुसा आए-नआएको अवलोकन गरर एउिा मात्र िुसा आएको दानामा उक्ि
िुसा हल्का िवरले भााँिरे धेरै िुसा तनस्कन प्रेररि गनह
ुष ोस ्।



िराईमा दशैँ आसपासमा लगाएको आलुको दोश्रो गोडाइ र मसाँिाई टदने समय भयो। टढलो गरर लगाएको आलुमा (उम्रेको १
मटहना भएको) पटहलो गोडाई र मसाँिाइ टदनुहोस ्।ड्याङ बनाई गरे को आलुर्खेिीमा मसाँिाइ टदाँ दा ड्याङको उिाइको दई
ु
तिहाई भागसम्म मभज्नेगरर मसाँिाई गनप
ुष दष छ।िर ड्याङ नबनाई गरे को आलुर्खेिीमा पानी नजम्ने गरर मसाँिाइ गनप
ुष दष छ।



िराईमा आगामी टदनहरुमा मािोको सुख्र्खापन बढ्दै जाने हुनाले आबचयकिा अनुसार छापो िथा मसाँिाइको व्यवस्था
गनुह
ष ोस ्।



िराईमा कुटहरो र शीिलहर लाग्ने समय भएकोले डढुवा रोगको तनयममि अवलोकन िथा यो रोग षवरुद्दका षविादी र
षविादी छने स्प्रेयर ठीक-ठाक पारी राख्नुहोस ्।



पजचिमी िराईका जजल्लाहरुमा आगामी हप्िा अगधकिम िापक्रममा गगरावि आउने िथा मध्यान्हसम्म कुटहरो
लाग्ने संभावना भएकोले आलम
ु ा दे खर्खन सक्ने अगौिे डढुवा रोगको व्यवस्थापनको लागग मेन्कोजेव (डाईथेन-एम - ४५) ३
ग्राम प्रति मलिर पानीमा ममसाई पुरै बोि मभज्ने गरर ७ टदनको िरकमा छकषनु पदष छ।


६.

लाही कीरा भाइरस रोगको वाहक भएकोले यो समयमा आलुबालीमा लाही कीरा लागे-नलागेको अवलोकन गनह
ुष ोस ्।

िलिूल बाली


केराको बोि ओइलाउने रोग लागेमा व्याक्िे ररया वा ढुसी कुन बाि लागेको हो भनी प्राषवगधकबाि जााँि गराई पत्ता
लगाउनुपदष छ। यटद ढुमसबाि लागेको हो भने कपरअजक्सक्लोराईड २-३ ग्राम प्रति मलिर पानीमा घोलेर १० टदनको िरकमा
३ पिक जरा मभजाउनप
ु दष छ। यटद व्याक्िे ररयाबाि ओइलाउने रोग लागेको भएमा कास-ु बी (कासग
ु ामाईमसन) १ ग्राम प्रति
मलिर पानीमा घोलेर १५ टदनको िरकमा २-३ पिक जरा मभजाउनुपदष छ।



केराको वोि ओइलाउने (पनामा रोग) दे खर्खएमा रोग लागेको बोि षवरुवा उर्खेलेर हिाउने, नयााँ षवरुवा सानषको लागग रोग
नलागेको िेत्रबाि ल्याउने िथा काबेन्डाजजम (बेभीजटिन) १ मलिर पानीमा २ ग्राम घोली बोिको िेद मभजाउने िथा पािमा
छनुप
ष दष छ।वा कपर अजक्सक्लोराइड २ ग्राम प्रति मलिर पानीमा घोली बोि र जरा मभज्ने गरर छनप
ुष दष छ।



केराको बोि/थाममा लाग्ने घुन कीराको नोक्सानी कम पानष बगैँिाको सरसिाई गने, एउिा गांजमा ३ विा सम्म मात्र बोि

राख्ने र प्र्येक गााँजमा क्लोरपाइरीिस (Chlorpyrifos 4% GR) ३० ग्राम गााँजको वररपरर ररङ आकारमा कुलेसो
बनाई मािोमा राम्रोसंग ममलाईटदनु पदष छ।
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यस मौसममा केरामा गवारो दे खर्खन सक्ने भएकोले बगैँिाको सरसिाई गने, घरर काटि सकेपतछका ठुिाहरुलाई नटि गने,

कीरालाई ट्र्याप गरर नटि गनुप
ष दष छ। कीराको प्रकोप बटढ भएमा बोिको कापमा वा गुवोमा कावोफ्युरान ५-७ ग्राम राख्नु
पदष छ।



केराको गवारो (Rhizome Weevil) को व्यवस्थापनको लागग िल टिपी सकेपतछ रहे को केराको थामलाई सिा पारे र
व्यवस्थापन गनुप
ष दष छ र बगैिा सर सिाई गनप
ुष दष छ। कीरालाई पासो बनाई आकषिषि गरी नटि गनष सफकन्छ ्यसको
लागग केराको थामलाई ८-१० ईन्िको िुक्रा कािे र िीन विा िुक्रा-िुक्राको षविमा स-सानो

ढुङ्गा (कंफक्रि) रार्खेर ियार पाने र ठााँउ-ठााँउमा रार्खेर प्र्येक टदन यसको अवलोकन (monitoring) गरी ट्र्याप भएको
कीरा नटि गनप
ुष दष छ।


७.

आाँप, मलिी, कागिी िलिूलमा १०% को वोडोपेटि ियार गरी मल
ु काण्डको िेदमा लगाउनुहोस।

िरकारी बालीहरु


नसषरी ब्याडमा बेनाष उमम्रन थालेको भए छापो हिाउनु होला। नसषरी ब्याडमा बेनाष उमाने समयमा िेद काट्ने कीरा र बेनाष
कुटहने रोग लाग्न सक्ने भएकोले नसषरी ब्याडको तनयममि तनररिण गनह
ुष ोला। िेद काट्ने कीरा र बेनाष कुटहने रोगको
व्यवस्थापन गनष क्लोरपाईरीिोस १६% ई. सी. (Chlorpyrifos 16% EC) को ०.५ एम. एल. र काबेनडाजजम (बेमभजटिन)
५०% डब्ल.ु षप. को १ ग्राम प्रति मलिर पानीमा घोली स्प्रेयर बाि नसषरी ब्याड मभज्ने गरी छनुष पदष छ।



टहउाँ दे िरकारीहरुको नसषरी ब्याड ियार गदाष जग्गा र्खनजोि गरर िमषमलन १ भाग ५० भाग पानीमा घोली जममन मभज्ने
गरर हालेर प्लाजटिकले ३ टदनसम्म ढाफक मािो उल्िाई पल्िाई गरर १-२ हप्िासम्म जममन र्खुल्ला छोड्नुपदष छ।



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



बन्दाको पुिलीले पािको िल्लो भागमा समुहमा पहे लो रं गको िुल पादष छ र सुरुको अवस्था का लाभ्राहरुले एकै स्थानमा
रहे र नोक्सानी पुयाषउछ, यस्िा िुल र लाभ्राहरुलाई जम्मा पारी नटि गनुष पदष छ। कीराको प्रकोप बढी भएमा डाइक्लोरभस

७६ इ. सी. (नभ
ु ान) अथवा मालागथयन ५० इ. सी., २ एम. एल. प्रति मलिरको दरले पानीमा ममसाई कीरा लागेको ठााँउमा
मभज्ने गरी सााँिपर्ख छकषनु होला ।



भण्िाको डााँठ िथा िलको गबारो व्यवस्थापनको लागी गवारोको कारण ओईलएको मुन्िा, पाि िथा िल टिपी करीव १
िुि गटहरो र्खाडलमा पुने वा जलाउने। क्लोरानट्रातनमलप्रोल (कोराजेन) १८.५ इ.मस., ०.२ मम.मल. प्रति मलिर पानीमा ममसाई
सााँिपर्ख छनुष पदष छ।



काउली, बन्दा लगाएको १५-२० टदनमा एक िोिी र अको ३०-३५ टदन पतछ िेरी ७-१० ग्राम यरू रया (१िम्िा) प्र्येक
बोिको वररपरर घेरा बनाई रार्खी पुनप
ुष दष छ।यसरी दोश्रो िपड्रेस गररसकेपतछ मसाँिाइ गनप
ुष दष छ।



काउली, बन्दा, ब्रोकाउली सररसके पतछ िेद काट्ने कीरा र जरा कुटहने रोग लाग्न सक्ने भएको कारणले क्लोरपाइररिस
२०% ई.सी १ एम. एल. प्रति मलिर र काबेन्डाजजम (बेमभजस्िन) ५०% डव्लु. पी. को १ ग्राम प्रति मलिर पानीमा घोली
स्प्रेयरबाि बबरुवाको िेदमा जरा मभज्ने गरर छनुष पदष छ।

गोलभेडा बालीमा कााँिछााँि गने िरीका
गोलभेँडा र्खेिी गनुष अतघ बाली अग्लो वा छोिो कस्िो फकमसमको हो भन्ने जानकारी हुनप
ु दष छ। होिो र्खालको गोलभेडा हो

भने भाँुई छुने पािहरु मात्र कााँिछााँि गनुष पदष छ। अग्ला हुने गोलभेँडा भए षवरुवा रोप्ने दरू ी अनस
ु ार कााँिछााँि गनुष पदष छ।
षवरुवा लगाउने दरु ी ६०x६० से मी छ भने ३ विा हााँगा रार्खेर अरु कापबाि आउने हााँगाहरु सानैमा गिमोट्नु पदष छ। यटद

४०x४० वा ४०x ६० से मी मा लगाउने भए दई
ु विा हााँगा मात्र रार्खी अरु हााँगाहरु सानैमा गिमोिे र िाल्नु पदष छ। यसले गदाष
रोग कीराको प्रकोप कम हुनक
ु ा साथै यसले गदाष रोग कीराको प्रकोप कम हुन साथै गुणस्िरीय िलको उ्पादन मलन
सफकन्छ।
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गााँठे रोगको (Clubroot) व््वस्थापनः

 रोग लागेको िेत्रमा उ्पाटदि बेनाष कुनै पतन हालिमा प्रयोग नगने। रोगग्रस्ि िेत्रको मािो ओसारपसार हुन
बाि रोक्ने ।

 रोगी र्खेिबारीमा प्रयोग गरे को कुिो/कोदालो धोई पर्खालेर मात्र अन्यत्र प्रयोग गने ।

 काउली बन्दा काट्ने बबषत्तकै डााँठ जरा सटहि उर्खेलेर जम्मा गरी जलाउने वा गटहरो र्खाडलमा परु रटदने ।
 कम्िीमा ५/७ विषसम्म काउली वगषको बाहे क अन्य बालीसंग घुम्िी बाली लगाउने ।

 अम्लीय मािो रोगको लागग उपयुक्ि हुने भएकोले अम्लीयपन घिाउन कृषि िुनको प्रयोग गरी मािोको pH
(७.१- ७.२) सम्ममा ल्याउने ।

 उच्ि ड्याङ्गमा बाली लगाउने र पानीको तनकासको राम्रो प्रबन्ध गने ।
 बेनाष सानुष अगाडी बेनाषहरुलाई बेन्लेि ५ ग्राम प्रति मलिरको घोलमा २५- ३० ममनेि डुबाएर मात्र साने ।
 नेबबजजन नामको षविादी १० के.जी. प्रिी रोपनीको दरले जग्गा ियार गने बेलामा प्रयोग गने ।
लाही कीरा (एिीड )




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

मालागथयन ५० इ.सी., २ एम. एल.. प्रति मलिरको दरले पानीमा ममसाई लाही लागेको ठााँउमा मभज्ने गरी छकषनु उपयुक्ि
हुन्छ।

नयााँ पालुवामा लाही, मलि माईनर, सल
ु सुले लाग्ने भएमा सबई वा एट्सो िेल १५ एम. एल.. प्रति मलिर पानीमा ममसाई
१५ टदनको िरकमा छनुष उपयक्
ु ि हुन्छ।

८.

अन्य


र्खेिबारीमा दे खर्खने सबै कीराहरु हातनकारक हुदै नन ्। िसथष कीरा दे खर्खने बबषत्तकै 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।

र्ख. पशप
ु ालन


दध
ु ालु गाईवस्िल
ु ाई थन
ु ेलो (Mastitis) को समस्याबाि बिाउन गोठ सिा र सग्ु घर राख्नह
ु ोस ्।साथै जग्लमसररन र
पोमभडन आयोडडन १९ को अनुपािमा बनाइएको िोलमा दध
ु दटु हसकेपतछ ३० सेकेण्डसम्म थुन डुबाउनु (Teat

dipping) पदष छ। यसबारे षवस्िि
ु ि
ू ी-३ मा टदइएको छ।
ृ जानकारी अनस


बाख्राको मोओलाको लागी ५% पोभीडन आयोडडन वा १% कपर सल्िेि वा २% बोररक एमसडको िोल वा १% पोिासको
घोलले मुर्ख सिा गनुष उपयुक्ि हुन्छ। मोओलाको भाइरस घाउ, िोिपिक लागेको वा कािे को ठााँउबाि मातनसमा सनष गई
्यस्िै प्रकारको घाउ र्खटिरा आउन सक्ने हुनाले ्यस्िो रोगी बाख्रालाई घाउ िोिपिक नलागेको मान्छे वा पन्जा लगाएर
स्याहार सुसार गनप
ुष दष छ।



षप.षप.आर रोग लागेका बाख्राको आाँर्खा, नाक, मुर्ख (थुिुनो) मनिािो पानीमा सिा कपास मभजाई टदनमा २ पिक सिा

गनप
सिा गनुष लाभदायी हुन्छ। सहायक संक्रमण रोकथाम गनष
ुष दष छ। साथै ५% बोरो-जग्लमसररनले मर्ख
ु

अक्सीिे ट्रासाइजक्लन वा सेटट्रएक्जोन समूहका औिधी प्रयोग गनप
ुष दष छ। षप.षप.आर रोग लाग्न नटदन ३ मटहना भन्दा

मागथका भेडा-बाख्रामा सो रोगको भ्याजक्सन लगाउनु उपयुक्ि हुन्छ। यसको भ्याजक्सन जजल्ला पशु सेवा कायाषलयमा




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



माछामा लाग्ने लतनषया र आग्युषलस (माछाको जुम्रा) को उपिारको लागग ड्युरोजक्लन ३० एम. जी. प्रति के. जी. को दरले

दानामा रार्खेर र्खान टदनप
ु दष छ। साथै माछाको घन्व (stocking density) कम गने, पोर्खररमभत्र ठााँउ-ठााँउमा बााँस गाड्ने
र उक्ि बााँसलाई ३-४ टदनको अन्िरमा खिकेर सिा गने र सुकाउने, पोर्खरी सिा राख्ने र माछा पोर्खरीको िोहोर पानी
हिाई सिा पानी राख्नुपदष छ।



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



अपरान्हमा अ्यागधक 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 सानप
ुष दष छ।



जनावरलाई सरुवा रोग सनष नटदनको लागी गोठ वा र्खोरको गेिमा र्खुट्िा डुवाउने िेत्र (Foot bath) को व्यवस्था
गनप
ुष छष । उक्ि Foot bath मा ५ - १० प्रतिशिको फिनेल पानी वा १ प्रतिशिको पोिामसयम पर म्याग्नेि वा ०.१
प्रतिशिको एक्रीिलामभन वा ७ % िून पानी तनयममि रुपमा राख्नु पदष छ।



पशुहरुमा प्रयोग हुने र्खोपहरुको लागग जजल्ला पशु सेवा कायाषलयमा सम्पकष राख्नुहोस ्। र्खोप सम्वन्धी षववरण अनुसूिी-२
मा राखर्खएको छ।



ब्रोइलर कुर्खुराहरुलाई उमेर अनुसार िरक फकमसमको िापक्रम आवचयक हुन्छ। सुरुको अवस्थामा ९५० िरे नहाइि

िापक्रम आवचयक पछष र क्रमश: प्र्येक हावा ५० िरे नहाइि िापक्रम को दरले ७५० िरे नहाइि िापक्रम नपुग्दा सम्म
घिाउाँ दै लैजानु पछष । जाडो वढे मा या मशिलहर िल्ने अवस्थामा (Hovers) वत्ती/गिमहरु बालेर कोठाको िापक्रम
सन्िुमलि राख्न सफकन्छ।




िुल पाने कुर्खुराहरुको गिसोको कारणले अिानक अण्डा उ्पादनमा ह्रास हुन सक्ने हुनाले (गिम) रार्खेर कोठाको िापक्रम
सन्िुमलि राख्नु पदष छ। िुल पाने समुहको कुर्खुरालाई २१-२४० सेजल्सयस िापक्रम सबैभन्दा उत्तम हुन्छ।

यो समयमा गाई, भैँसी, भेडाबाख्रा, कुर्खुराहरुमा गिसोले गदाष रुघार्खोकी, ज्वरो र तनमोतनया दे खर्खन सक्छ। ्यसकारण यो
समयमा गोठ/र्खोर न्यानो पानप
ुष दष छ। र्खोर/गोठको झ्यालहरुमा जुिको बोराले घेरेर गोठ/र्खोर न्यानो राख्नुहोला।



भर्खषर जजन्मएका र साना बाच्छा-बाच्छीलाई यो समयमा छे ने समस्या दे खर्खन सक्छ। ्यसकारण साना बाच्छा-बाच्छीलाई
न्यानो सोत्तर बबछ्याउनुपदष छ र माउको बबगौिी दध
ु शारीररक िौलको ८% का दरले र्खुवाउनुपदष छ। ३-७ मटहनाका बाच्छाबाच्छीलाई छे ने रोग दे खर्खएमा नजजकैको प्राबबगधक साँग सम्पकष गरर उपिार गराउनुपदष छ। अथवा सल्िा ग्रुपका
औिधीहरु िलाउनप
ु दष छ।साथै नजजकैको सेवा केन्र्द् वा पशु सेवा कायाषलयमा गोबर पररिण गराई औिधी उपिार
गराउनुहोला।



जाडोयाममा उगिि र्खोर व्यवस्थापन गनष िाटहने िापक्रम अनुसूिी-४ मा टदइएको छ।

घााँसेबाली


छरे को ३०-४५ टदनमा जै/बमसषमघााँसमा १.२ के. जी. युररया प्रति कठ्ठाको दरले िप ड्रेमसङगरी मसंिाइ गनुष उपयुक्ि हुन्छ।
साथै जै घााँसको प्र्येक किाई पचिाि युररया िप ड्रेमसङ गरर मसंिाइ गनुष उपयुक्ि हुन्छ।
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अनस
ु च
ू ी-१: पशह
ु रुमा लाग्ने िोरे त तथा नाम्ले/मािे रोग सम्वन्िी षववरण
िोरे त रोग
र्खोरे ि रोग र्खास गरे र र्खुर िािे का जनावरहरु जस्िै- गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा िथा बंगुरमा लाग्ने गछष । यो रोग विाषयाम सफकएपतछ
र िाडवपषको बेलामा पशुहरुको अतनयजन्त्रि ओसार पसारका कारण र्खोरे ि रोगको संक्रमण बढ्न सक्छ। ्यसकारण यो रोगको
महामारी िैमलन नटदन अनस
ु ि
ू ी-२ मा टदएको र्खोप िामलका अनस
ु ार आफ्ना पशुवस्िह
ु रुमा र्खोप लगाउनु होला।




र्खोरे ि रोगको लिण षवशेि गरर पशुको र्खुरवररपरी, मुर्खको मभबत्र भागमा र कल्िौडामा साना-साना षवममरा जस्िो
ममसनो िोका दे खर्खने हुाँदा लिण दे खर्खएका पशुहरुलाई बथानबाि अलग्गै छुट्िाएर राख्नुहोला ।

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

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






सवषप्रथम मुर्खको घाउलाई मनिािो पानीमा २ प्रतिशिको फििफकरीको िोल बनाई मुर्ख सिा गने ।
र्खट्
ु िाको घाउलाई ०.५ प्रतिशि िमाषमलनको िोल बनाई सिा गने ।

थुनमा आएको घाउलाई २ प्रतिशि वोररक एमसडको िोल बनाई सिा गने िथा वेिाडडन मल्हम ओभानो पारी लगाउने।

र्खुट्िा िथा मुर्खको घाउ तछिो तनको पानष सल्पाडडमाइडडन वा एण्िीवायोटिक्सको रुपमा २०—४० लार्ख यूतनि सम्म

स्ट्रे प्िो पेतनमसलीन वा २—२.५ ग्राम सम्मको एम्पीमसमलन + क्लोक्जामसलीन ५—७ टदन सम्म मासम
ु ा सई
ु टदने । साथै
एमभल र दर्ख
ु ाई कम गने सुई १० मम.ली को दरले मासुमा सुई टदने ।



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

रोकथाम



रोगी पशुलाई िुरुन्ि शंका हुनासाथ अलग्गै राख्ने ।

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



गोठलाई फिनेल पानीले छकषने ।



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



ट्राईभेि भ्याक्सीन पतन षवमभन्न ओिधी कम्पनीहरुले तनकामलएको बजारमा पाइन्छ, जुन िरिरे , भ्यागुि,े िथा
र्खोरे िको षवरुद्ध तनकामलएको र्खोप हो, िर ्यसले 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।



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

नाम्ले / मािे रोग


धान कािे र िरे पतछ बााँकी रहे को पराल पशु वस्िक
ु ो आहाराको रुपमा प्रयोग गररन्छ । पराल आहाराको रुपमा प्रयोग गरे

साँग साँगै नाम्ले रोगको प्रकोप पतन बढन जान्छ । ्यसकारण तनयममि रुपमा आिना पशुहरुमा नाम्लेको परजजवी रहे को

वा नरहे को थाहा पाउन आिनो नजजकैको पशु उपसेवा केन्र्द्, पशु सेवा केन्र्द् वा जजल्ला पशु सेवा कायाषलयमा गई गोबर
पररिण गराउनु होला।



यटद पशुहरुमा नाम्लेको परजजवी दे खर्खएमा तनम्न अनुसारको उपिार गनुष होला ।
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अजक्सक्लोजनाइड (Oxyclozanide) १० मम.ग्रा. प्रति फकलो शारीररक िौल अनस
ु ार एक पिक र्खान टदनु होला । १ ग्राम

बोलस प्रति १०० फकलो शारीररक िौल अनुसार िथा िोल औिधी ३०० फकलो शारीररक िौल भएका पशुलाई ९० एम.एल.
एकपिकमा र्खान टदनु होला। भेडा बाख्रालाई २०० मम.ग्रा. को एक ट्याब्लेि प्रति १३ फकलो शारीररक िौल अनुसार र्खान
टदनह
ु ोला। यी औिधीहरु दह
ु ु ना, ब्याउने सबै प्रकारका पशुमा टदन सफकन्छ।



ट्राइक्यालबेन्डाजोल (Tricalbendazole) १२ मम.ग्रा. प्रति फकलो शारीररक िौल अनुसार र्खान टदाँ दा तनकै प्रभावकारी

हुन्छ । ९०० मम.ग्रा. को एक बोलस प्रति ७५ फकलो शारीररक िौल अनुसार र्खान टदनु होला। २५० एम. जी. को १ ट्याब्लेि



१५ फकलो शारीररक िौल भएक भेडा बाख्रालाई र्खान टदनु होला। दह
ु ु ना ब्याउने सबै प्रकारका पशुहरुमा टदने सफकन्छ।
मलभर िोतनक िोल 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 सम्वन्िी षववरण



भ्यागुिे रोग षवरुद्ध

र्खोप लगाउने उमेरः ४ मटहना ्यसपतछ प्र्येक ६ मटहनामा
मात्राः साना पशु — ३ एम. एल.; छाला मुतन



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

िरिरे रोग षवरुद्ध

र्खोप लगाउने उमेरः ४ मटहना ्यसपतछ प्र्येक ६ मटहनामा
मात्राः साना पशु —३ एम. एल.; छाला मुतन
ठूला पश—
ु ५ एम. एल.; छाला मुतन विषको २ पिक



भ्यागुिे र िरिरे रोग षवरुद्ध (संयुक्ि र्खोप)

र्खोप लगाउने उमेरः ४ मटहना ्यसपतछ प्र्येक ६ मटहनामा
मात्राः साना पशु —३ एम. एल.; छाला मुतन



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

र्खोरे ि रोग षवरुद्ध

र्खोप लगाउने उमेरः ४ मटहना ्यसपतछ प्र्येक ६ मटहनामा



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

मात्राः १ एम. एल.; छाला मुतन विषको १ पिक रोग दे खर्खएको ठााँऊको वररपरर।
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अनस
ु च
ू ी-३: थुनेलो रोग बारे जानकारी

पररच्





कल्िौडो सुतननु वा दध
ु को गुणमा िरक पने अवस्थालाई थुनेलो 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।

थन
ु ेलो रोग धेरै फकमसमका जजवाणह
ु रुको कारणबाि हुन्छ। यटद गोठ, थलोमा राम्रो सरसिाई भएको छै न भने जनावर
ब्याएको समयमा षवमभन्न फकमसमका जजवाणुहरु कल्िौडोमा थुनबाि प्रबेश गदष छ।




रोग लागग सकेपतछ आगथषक दृजटिकोणले तनकै घािा हुन जान्छ र कररव २५ प्रतिशि जति उ्पादन घिाउाँ दछ।

थुनेलो रोग लागेको दध
ु मातनसले र्खाएमा जजवाणुको कारणबाि मातनसमा पतन अनेक फकमसमका रोगहरु लाग्ने प्रवल
संभावना हुन्छ।

रोगको प्रमुि लिणहरु



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 आउनु, दध
ू मा रगि
मममसएको रािो वा जमेको लेघ्राहरु (िुक्रा) दे खर्खन।ु






यटद उपिार गनष टढला भएमा मभत्र 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, िोफक्रने, र्खाना नर्खाने हुन्छ ।

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

रोग तनदान र पटहचान


दई
ु िररकाबाि यो रोगको तनदान गनष सफकन्छ ।



मागथका लिणको आधारमा



दध
ु लाई प्रयोगशालामा पररिण गराएर (CMT test बाि)

उपचार



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

यटद दध
ु आएको छै न भने फकिाणु रटहि पारे को थुन मभत्र राख्ने नमल (जसलाई Teat syphon/Teat canula
भतनन्छ) थुनमा मभत्र घुसाउने र मभबत्रएको दध
ु सबै तनकाल्ने।



सवै दध
ू तनकालेपतछ क्यानल
ु ालाई बाटहर तनकाल्नु पदष छ, कल्िौडो र थन
ु लाई षवहान बेलक
ु ा राम्रोसंग सेकी टदने।



यटद दध
ू पानी जस्िो रगि मममसएको षपप जस्िो भएमा जजवाणुको कारणबाि थुनेलो भएको रहे छ भनी बुझ्नु पदष छ।
्यस्िो अवस्थामा पशुलाई एन्िीवायोटिक सुई टदने सबै दध
ु तनर्खारे र मात्र औिगध थुनमा राख्नु पदष छ।




नसुजन्नने, नदख्न
ु े सुई टदने र षवमभन्न प्रकारका मल्हम पाइन्छ ति मध्ये कुनै एक लगाईटदने गनुष पदष छ।
्यस्िो अवस्थामा पशुलाई राम्रो दानापानी टदनु पछष ।

ध््ान टदनु पने कुराहरु





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

प्राषवगधकले 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 सिा राख्नु
पदष छ।
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