व र्ष २

अं क

३९

कृ षर् - मौ स म स ल्ला ह से वा बु ले टि न
जारी ममति : २२ पस
ु २०७३

अवधी : २२ पस
ु २०७३ – २८ पस
ु २०७३
जजल्लाहरु : मोरङ्ग, धनकुिा, बारा, रुपन्दे ही, बााँके, सर्ख
ु ेि, जुम्ला, कैलाली
(जारी गने: PPCR/ BRCH/ AMIS project, MoAD; Agricultural Environment Research Division, NARC and Agro-Meterology Section/ MFD - DHM)

मौ स मी त थ्ां क ह रु
८ पुस २०७३ दे खि १४ पुस २०७३ सम्मको मौसमी तथ्ाङ्क
मौसमी षववरण

जजल्ला

कुल

तापक्रम (0 सेजल्स्स) को

सापेक्षिक आर्द्ष ता (%)

हावाको गतत

वर्ाष

दा्रा

को दा्रा

(मम/से) को

हावाको टदशाको दा्रा

कैफि्त

(मम.मी.)

अधिकतम

न््ूनतम

अधिकतम

न््ूनतम

दा्रा

मोरङ्ग

०.०

२१.६-२९.८

९.८-१४.६

८९-१००

४३-७४

०.७५-२.२५

उत्तर-पजचिम

छ टदन कुटहरो

धनकुिा

०.०

१९.२-२२.५

८.२-१३.४

७७-९६

५१-६२

०.७५-१.०

उत्तर-पजचिम

छै न

बारा

०.०

१७.६-२८.५

७.६-१३.४

९०-१००

४६-८८

०.०-४.५

उत्तर-पजचिम

तिन टदन कुटहरो

रुपन्दे ही

०.०

१६.८-२७.०

८.०-१३.४

९१-१००

४५-९१

१.२५-४.०

उत्तर-उत्तर -पजचिम

छ टदन कुटहरो

बााँके

०.०

१५.०-२८.५

७.५-११.२

९८-१००

४३-९८

२.०-५.७५

उत्तर-पजचिम

तिन टदन कुटहरो

सुर्खेि

०.०

२१.३-२३.७

५.२-८.२

८८-९९

४५-६०

३.०-४.७५

पूवष -पजचिम

जुम्ला

०.०

१२.९-२१.०

(-४.५)-(-३.२)

६०-८२

१७-३२

१.०-३.७५

उत्तर -पजचिम

छै न

कैलाली

०.०

१८.५-२६.७

८.०-१२.०

९३-९८

४६-७८

०.०-१.५

उत्तर-दक्षिण-पूवष

िार टदन कुटहरो

िार टदन कुटहरो

१५ पुस २०७३ दे खि २१ पुस २०७३ सम्मको मौसमी तथ्ाङ्क
मौसमी षववरण

जजल्ला

कुल

तापक्रम (

वर्ाष

0

सेजल्स्स) को

सापेक्षिक आर्द्ष ता (%) को

हावाको

दा्रा

गतत

दा्रा

(मम.मी.)

अधिकतम

न््ूनतम

अधिकतम

न््ूनतम

हावाको टदशाको दा्रा

कैफि्त

(मम/से) को
दा्रा

मोरङ्ग

०.०

२१.२-२८.६

११.०-१४.०

७६-९५

३७-६९

१.०-६.०

उत्तर-पजचिम

तिन टदन कुटहरो

धनकुिा

०.०

१९.८-२१.५

७.८-९.०

६७-७९

४७-५६

०.५-०.७५

उत्तर-पजचिम

छै न

बारा

०.०

१४.८-२७.६

७.४-१०.०

८५-१००

४३-९८

०.०-४.०

उत्तर-दक्षिण-पजचिम

पााँि टदन कुटहरो

रुपन्दे ही

०.०

१४.५-२६.०

८.५-११.०

१००

३५-९२

०.७५-३.५

उत्तर-पजचिम

छ टदन कुटहरो

बााँके

०.०

१७.५-२६.०

७.३-१०.४

९७-१००

५७-९८

१.५-३.५

उत्तर-पजचिम

िार टदन कुटहरो

सर्ख
ु ेि

०.०

२२.६-२३.२

४.४-६.०

८२-९७

४२-५९

२.५-४.०

उत्तर-पजचिम

छै न

जुम्ला

०.३

११.२-१४.६

(-३.०)-(-४.६)

७५-९८

२६-४७

१.७५-३.०

उत्तर -पजचिम

छै न

कैलाली

०.०

१६.५-२६.९

७.१-११.०

९६-१००

६८-९१

०.०

उत्तर

दईु टदन कुटहरो
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मौ स मी षव श्ले र् ण
गि हप्िाको समग्र मौसमी षवचलेिण
मोरङ्ग: गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम २८.६० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ३७% रह्यो।

धनकुिााः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम २१.5० सेजल्सयस सम्म पग्ु यो र न्यन
ू िम सापेक्षिक आर्द्षिा ४७% रह्यो।
बारााः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम २७.६० सेजल्सयस सम्म पग्ु यो र न्यन
ू िम सापेक्षिक आर्द्षिा ४३% रह्यो।

रुपन्दे हीाः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम २६.०० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ३५% रह्यो।
बााँके:

गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम २६.०० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ५७% रह्यो।

सुर्खेिाः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम २३.२० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेक्षिक आर्द्षिा ४२% रह्यो।

०
जम्
ु लााः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम १४.६ सेजल्सयस सम्म पग्ु यो र न्यन
ू िम सापेक्षिक आर्द्षिा २६% रह्यो।

कैलालीाः गि हप्िाको टदउाँ सोको िापक्रम २६.९० सेजल्सयस सम्म पग्ु यो र न्यन
ू िम सापेक्षिक आर्द्षिा ६८% रह्यो।

आउाँ दो हप्िाको मौसमी अवस्था
मोरङ्ग: सािाभरर

नै अधधकिम िथा न्यूनिम िापक्रममा धगरावि आउने, आंमिक रुपमा बादल लाग्ने िथा

मध्यान्हसम्म हुस्सू लाग्ने संभावना छ। अन्य टदन मौसम सामान्यिया सफा हुनेछ।
धनकुिा: सािाभरर नै अधधकिम िथा न्यूनिम िापक्रममा धगरावि आउने र आंमिक रुपमा बादल लाग्ने संभावना छ।

बारा, रुपन्दे हीाः सािाभरर नै अधधकिम िथा न्यन
ू िम िापक्रममा धगरावि आउने, आंमिक रुपमा बादल लाग्ने िथा

मध्यान्हसम्म हुस्सू लाग्ने संभावना छ।
बााँके, कैलाली: सािाभरर नै अधधकिम िथा न्यूनिम िापक्रममा धगरावि आउने िथा मध्यान्हसम्म हुस्सू लाग्ने संभावना
छ। सािाको िुरुका टदनहरुमा बादल लाग्ने िथा हल्का विाष हुने संभावना छ भने अन्य टदन मौसम सामान्यिया सफा
हुनेछ।
सुर्खेि: सािाभरर नै अधधकिम िथा न्यन
ू िम िापक्रममा धगरावि आउने संभावना छ। सािाको िुरुका टदनहरुमा बादल
लाग्ने िथा हल्का विाष हुने संभावना छ भने अन्य टदन मौसम सामान्यिया सफा हुनेछ।
सािाको िुरुवािमा मौसममा बदली भई हल्का विाष हुने संभावना छ। अन्य टदनमा मौसम सामान्यिया सफा रहनेछ।

जुम्ला: सािाभरर नै अधधकिम िथा न्यूनिम िापक्रममा धगरावि आउने संभावना छ। सािाको िुरुका टदनहरुमा बादल

लाग्ने िथा हल्का दे खर्ख मध्यम र्खालको विाष हुने संभावना छ भने अन्य टदन मौसम सामान्यिया सफा हुनेछ।

क. बालीनाली
१.

कृ षर् - स ल्ला ह

टहउाँ दे मकै


मकैमा गवारोको प्रकोप बढी भएमा यसको ब्यबस्थापन गनष काबोफ्युरन ३ जी., ३-४ दानाको दरले अथवा
फफप्रोतनल ३ जी. २-३ दानाको दरले हािमा पन्जा र मुर्खमा मास्क लगाई अपरान्हतिर हावा निलेको समयमा
बोिको गुवोमा राख्नु पदष छ। यसरी बबिादी राख्दा काबोफ्युरन ६५० ग्राम र फफप्रोतनल ५०० ग्राम प्रति कठ्ठाका
दरले प्रयोग गनप
ुष दष छ।

२.

गहुाँ


गहुाँबालीमा पटहलो मसाँिाई गहुाँ लगाएको २०-२५ टदनमा गरे पतछ युररया १.५ के. जी. प्रति कठ्ठा वा २.२ के. जी.
प्रति रोपनी िथा बाला दे खर्खनुअति वा पसाउने बेलामा दोश्रो मसाँिाई गरर युररया १.५ के. जी. प्रति कठ्ठा वा २.२
के. जी. प्रति रोपनीका दरले िपड्रेस गनुप
ष दष छ।
कृषि- मौसम सल्लाह सेवा बुलेटिन, विष २, अंक ३९, २२ पुस २०७३, अवधी : २२ पुस २०७३ – २८ पुस २०७३
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गहुाँबालीमा झारपाि व्यवस्थापन गनष सल्फोसल्फरन ७५% डब्ल.ु जी. (पाउडर) र सफेक्ट्यान्ि (झोल) आवचयक्टिा
अनुसार अतनवायष रुपमा ममसाउनुपदष छ (यी दव
ु ै एउिै प्याकमा छु्िा-छु्िै आउाँ छन ्)।यसरी ममसाउाँ दा एक
कठ्ठाको लाधग सल्फोसल्फरन ७५% डब्लु.जी. १ ग्राम र सफेक्ट्यान्ि ४२ एम.एल. का दरले िोली उक्टि
िोललाई १०-१५ मलिर पानीमा ममसाई गहुाँ छरे को ३०-४० टदनमा फ्लेि फेन नोजल प्रयोग गरर स्प्रे गदाष



उपयुक्टि हुन्छ।
रुपन्दे ही जजल्लामा फौजी कीराको प्रकोप दे खर्खन थालेकोले व्यवस्थापनका तनम्न उपायहरु अपनाउनु होला।

फौजी कीराको व्यवस्थापनका षवधधहरुाः



कीराको संख्या िथा ितिको आाँकलन गनष वयस्कको लाधग बषत्त र फेरोमन पासोको, लाभाषको लाधग र्खाल्डे
पासोको प्रयोग गरे र अनुगमन गनुष पदष छ। षवरुवाको प्रत्यि अनुगमन गदाष एक लाभाष प्रति गााँज दे खर्खने षवषत्तकै
िल उल्लेखर्खि उपयुक्टि व्यवस्थापन षवधधहरु एकीकृि रुपमा अपनाउनु पदष छ।




र्खेि मभत्र र बाटहर रहे का झारपाि तनकाल्ने।

बाली कािे पतछ लाभाष र अिल अवस्थाहरु मानषको लाधग र्खेिलाई जोिी ठुिाहरु नष्ि गने र र्खेिमा २-४
टदनसम्म पानी पिाइटदने।



प्रकोप दे खर्खएको िेत्रमा धान पतछ बढी कीरा लाग्ने बाली जस्िैाः गहुाँ, मकै, इत्यादी नलगाई अन्य वाली
लगाउने।



लाभाषहरु टदउाँ सो पािपतिङ्गरमा लुकी बस्ने भएकोले र्खेिको वररपरर र्खाल्डो र्खनेर पािपतिङ्गरले ढाक्टने र
त्यसमा जम्मा भएका लाभाषहरु संकलन गरी माने।



र्खेिमा पानी पिाएर २ मलिर प्रति हे क्टिरका दरले म्टििेल राख्ने र लाभाषहरुलाई मानष बााँसको प्िी वा डोरीको
सहायिाले वोि हल्लाइ म्टििेल पानीमा झाने।



जैषवक षविादीहरु जस्िैाः न्यूजक्टलयर पोमलहे ड्रोमसस ् भाइरस (NPV) २५० एल.ई

प्रति हे क्टिर, वेमसलस

थुररन्जेजन्सस ् (Bt) २ ग्राम प्रति मलिर पानीमा ममसाइ बोि मभज्ने गरी सााँझापर्ख स्प्रे गने, अथवा

क्टलोरपाइररफस १६% ई. मस. २ एम.एल. प्रति मलिर पानीमा ममसाइ बोि मभज्ने गरी सााँझपर्ख स्प्रे गने, अथवा



कीराको प्रकोप ज्यादै भएमा क्टलोरपाइररफस र साइपरमेधिनको संममश्रण भएको षविादी २ एम.एल प्रति मलिर
पानीमा ममसाई बोि मभज्ने गरी सााँझपर्ख स्प्रे गने, अथवा

इमामेजक्टिन बेन्जोएि ५ एस.जज. ०.३ ग्राम प्रति मलिर पानीमा ममसाई प्रकोपको समयमा आवचयकिा अनस
ु ार
१-२ पिक स्प्रे गने।



यस्िा षविादी प्रयोग गरे को २-३ टदन सम्म बबहान र्खेिमा गई मरे का लाभाषहरु संकलन गरर नष्ि गनुप
ष दष छ,
अन्यथा पिुपंिीले र्खाएमा हातनकारक हुनसक्टछ ।

कृषि- मौसम सल्लाह सेवा बुलेटिन, विष २, अंक ३९, २२ पुस २०७३, अवधी : २२ पुस २०७३ – २८ पुस २०७३
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३.

आलु



मध्यपहाडमा आलु रोप्ने जग्गा ियारी गनष िुरु गनह
ुष ोस ्।

मध्यपहाडमा आलु लगाउाँ दा मसफाररि जािहरु-जनकदे व, कुफिज्योति, डेजजरे , र्खुमल उपहार आटद भरपदो
श्रोिबाि प्राप्ि गरर लगाउनुहोस ्।



लाही कीरा भाइरस रोगको बाहक भएकोले यो समयमा आलुबालीमा लाही कीरा लागे-नलागेको अवलोकन
गनुह
ष ोस ्।



िराईमा डढुवा रोग दे खर्खन थालेकोले तनम्न अनस
ु ारको व्यवस्थापन षवधध अपनाउनु होला।
डढुवा रोगाः-

यो रोगको संक्रमण हुाँदा िुरुमा पािमा फफक्टका हररयो रं गका षवमभन्न आकारका थोप्लाहरु दे खर्खन्छन ्।अनुकूल

वािावरण (िापक्रम २०० सेजन्िग्रेड भन्दा कम, िाम नलाग्ने, सापेक्षिक आर्द्षिा ९०% भन्दा बढी, मसममसम विाष
भएको अवस्था) रटहरहे मा थोप्लाको मभत्री भाग सुकेको दे खर्खन्छ भने थोप्लाको बाटहरी िेरा फफक्टका हररयो

दे खर्खन्छ। रोग बढ्दै गएपतछ पुरै पाि सुकेर डढे जस्िो दे खर्खन्छ । रोग अझै फैलाँ दै जााँदा आलुका बोिमा काण्ड,
पािको भे्ना र मन
ु ामै ढुसीले बनाएका ठूला दागहरु दे खर्खन्छ।
रोगको व्यवस्थापनाः-

यो रोगको व्यवस्थापनको लाधग अनुकुल वािावरण रटहरहे मा मेन्कोजेव युक्टि कुनै पतन षविादी (डण्डोफफल एम-

४५ डाइथेन एम-४५ आटद) २.५ ग्राम प्रति मलिर पानीमा िोलेर प्रति कठ्ठा ३० मलिरको दरले बोिको सम्पूणष
भाग मभज्ने गरर ७ टदनको अन्िरमा ४-६ पिक छनुष उपयुक्टि हुन्छ। वा
डाइमेथोमफष (एक्रोबेि) वा सेजक्टिन (फेनाममडन र मेन्कोजेव ममधश्रि) १.५ ग्राम प्रति मलिर पानीका दरले १०
टदनको अन्िरमा ३-४ पिक छनुष उपयुक्टि हुन्छ।

४.

फलफूल बाली


फलफूल बालीमा रोग लागेका एक आपसमा जोजल्िएका, सलषक्टक बढे का िोर हााँगाहरु, कलमी भाग भन्दा

िलवाि आएका हााँगाहरु कािी हिाउनु पदष छ। यसरी का्दा मूल काण्डसंग ममल्दो हुने गरर का्नु पदष छ। कािे को
िाउमा १०% को बोडो पेष्ि लगाउनु पदष छ। टहमपाि भएमा कााँिछााँठको काम स्थधगि गनप
ुष दष छ।



सबै फकमसमका फलफूल बालीमा मलर्खाद टदने उपयुक्टि समय पुस-माि मटहना भएकोले फलफूलको बोिको उमेर
अनस
ु ार मसफाररस गररएको मलर्खादको मात्रा ममलाई बोिको फेद वररपरी २०-२५ से.मी गटहरो कुलेसो र्खनी

मलर्खाद रार्खेर मसाँिाई गनुप
ष दष छ। मसफाररस गररएको मलर्खादको लाधग जजल्ला कृषि षवकास कायाषलयमा सम्पकष
गनुह
ष ोस।



कागिी, सुन्िला, आाँप आटदमा कालो ध्वााँसे ढुसी (Sooty Mold) यस मौसममा प्रिस्ि दे खर्खन सक्टने भएकोले

१५ एम.एल सवो वा ए्सो िेल प्रति मलिर पानीमा िोली १०-१२ टदनको फरकमा ढुसी लागेको भाग मभज्ने गरर
छकषनु पदष छ।



यसै विष कागिी र्खेिी िुरु गनुष भएका कृिकहरुले कागिीको पाि र कमलला मुनालाई िुसारोबाि जोगाउन
बााँसको भािा उल्िो अङ्ग्रेजी भी (^) आकारमा गाडेर परालले छोप्नु पदष छ।



पिझड (decidious) फलफुल पुस-माि मटहनामा लगाउने भएकोले अब र्खाडल र्खनेर जग्गा ियार गनष िुरु
गनह
ुष ोस। फलफुलका फकमसम अनस
ु ार मसफाररस गररएका साइजको र्खाडल र्खनेर २५-३० टदन उक्टि र्खाडललाई
िाममा सुक्टन टदनुहोस।



िराईका जजल्लाहरुमा गि विष जस्िै यस विष पतन केराको गुवो मने/डढ्ने/कुटहने र पसाउन लागेको बुङ्गो बाटहर
तनस्कन नसक्टने समस्या दे खर्खन सक्टछ। यस्िो समस्या ठण्डी/कुटहरो/अति धिसोको कारणले हुन सक्टने भएकोले
बुङ्गोलाई सेिो प्लाजष्िकले बेररटदनुपदष छ।

कृषि- मौसम सल्लाह सेवा बुलेटिन, विष २, अंक ३९, २२ पुस २०७३, अवधी : २२ पुस २०७३ – २८ पुस २०७३
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केराको बोि ओइलाउने रोग लागेमा व्याक्टिे ररया वा ढुसी कुन बाि लागेको हो भनी प्राषवधधकबाि जााँि गराई पत्ता
लगाउनुपदष छ। यटद ढुमसबाि लागेको हो भने कपरअजक्टसक्टलोराईड २-३ ग्राम प्रति मलिर पानीमा िोलेर १० टदनको
फरकमा

३

पिक

जरा

मभजाउनुपदष छ।

यटद

व्याक्टिे ररयाबाि

ओइलाउने

रोग

लागेको

भएमा

(कासुगामाईमसन) १ ग्राम प्रति मलिर पानीमा िोलेर १५ टदनको फरकमा २-३ पिक जरा मभजाउनुपदष छ।



कास-ु बी

केराको वोि ओइलाउने (पनामा रोग) दे खर्खएमा रोग लागेको बोि षवरुवा उर्खेलेर हिाउने, नयााँ षवरुवा सानषको
लाधग रोग नलागेको िेत्रबाि ल्याउने िथा काबेन्डाजजम (बेभीजष्िन) १ मलिर पानीमा २ ग्राम िोली बोिको फेद
मभजाउने िथा पािमा छनुप
ष दष छ। वा

कपर अजक्टसक्टलोराइड २ ग्राम प्रति मलिर पानीमा िोली बोि र जरा मभज्ने गरर छनप
ुष दष छ।



केराको बोि/थाममा लाग्ने िुन कीराको नोक्टसानी कम पानष बगैँिाको सरसफाई गने, एउिा गााँजमा ३ विा सम्म

मात्र बोि राख्ने र प्रत्येक गााँजमा क्टलोरपाइरीफस (Chlorpyrifos 4% GR) ३० ग्राम गााँजको वररपरर ररङ
आकारमा कुलेसो बनाई मािोमा राम्रोसंग ममलाईटदनु पदष छ।



यस मौसममा केरामा गवारो दे खर्खन सक्टने भएकोले बगैँिाको सरसफाई गने, िरर काटि सकेपतछका ठुिाहरुलाई
नष्ि गने, कीरालाई ट्र्याप गरर नष्ि 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 लाधग फल टिपी सकेपतछ रहे को केराको थामलाई सफा
पारे र व्यवस्थापन गनप
ुष दष छ र बगैिा सर सफाई गनप
ुष दष छ। कीरालाई पासो बनाई आकषिषि गरी नष्ि गनष

सफकन्छ त्यसको लाधग केराको थामलाई ८-१० ईन्िको िुक्रा कािे र िीन विा िुक्रा-िुक्राको षविमा स-सानो ढुङ्गा
(कंफक्रि) रार्खेर ियार पाने र ठााँउ-ठााँउमा रार्खेर प्रत्येक टदन यसको अवलोकन (monitoring) गरी ट्र्याप भएको
कीरा नष्ि गनप
ुष दष छ।


५.

आाँप, मलिी, कागिी फलफूलमा १०% को वोडोपेष्ि ियार गरी मुल काण्डको फेदमा लगाउनुहोस।

िरकारी बालीहरु


नसषरी ब्याडमा बेनाष उमाने समयमा फेद का्ने कीरा र बेनाष कुटहने रोग लाग्न सक्टने भएकोले नसषरी ब्याडको
तनयममि तनररिण गनुषहोला। फेद का्ने कीरा र बेनाष कुटहने रोगको व्यवस्थापन गनष क्टलोरपाईरीफोस १६%

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



टहउाँ दे िरकारीहरुको नसषरी ब्याड ियार गदाष जग्गा र्खनजोि गरर फमषमलन १ भाग ५० भाग पानीमा िोली

जममन मभज्ने गरर हालेर प्लाजष्िकले ३ टदनसम्म ढाफक मािो उल्िाई पल्िाई गरर १-२ हप्िासम्म जममन र्खुल्ला
छोड्नुपदष छ।



नसषरी ब्याडमा बीउ रार्खेपतछ प्लाजष्िकको छापो बनाउनुपदष छ िर बेनाष उमम्रसकेपछी टदनमा उिाने र रािी िथा
पानी परे को बेला उक्टि छानो ओढाउनु पदष छ।



बन्दाको पि
ु लीले पािको िल्लो भागमा समह
ु मा पहे लो रं गको फुल पादष छ र सरु
ु को अवस्थाका लाभ्राहरुले एकै
स्थानमा रहे र नोक्टसानी पुयाषउछ, यस्िा फुल र लाभ्राहरुलाई जम्मा पारी नष्ि गनुष पदष छ। कीराको प्रकोप बढी
भएमा डाइक्टलोरभस ७६ इ.सी. (नुभान) अथवा मालाधथयन ५० इ.सी., २ एम.एल.

प्रति मलिरको दरले पानीमा

ममसाई कीरा लागेको ठााँउमा मभज्ने गरी सााँझपर्ख छकषनु होला ।



भण्िाको डााँठ िथा फलको गबारो व्यवस्थापनको लागी गवारोको कारण ओईलएको मन्
ु िा, पाि िथा फल टिपी
करीव १ फुि गटहरो र्खाडलमा पुने वा जलाउने। क्टलोरानट्रातनमलप्रोल (कोराजेन) १८.५ इ.मस., ०.२ मम.मल. प्रति
मलिर पानीमा ममसाई सााँझपर्ख छनुष पदष छ।



काउली, बन्दा लगाएको १५-२० टदनमा एक िोिी र अको ३०-३५ टदन पतछ फेरी ७-१० ग्राम यूररया (१िम्िा)
प्रत्येक बोिको वररपरर िेरा बनाई रार्खी पुनप
ष दष छ।
ुष दष छ।यसरी दोश्रो िपड्रेस गररसकेपतछ मसाँिाइ गनुप

कृषि- मौसम सल्लाह सेवा बुलेटिन, विष २, अंक ३९, २२ पुस २०७३, अवधी : २२ पुस २०७३ – २८ पुस २०७३
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काउली, बन्दा, ब्रोकाउली सररसके पतछ फेद का्ने कीरा र जरा कुटहने रोग लाग्न सक्टने भएको कारणले

क्टलोरपाइररफस २०% ई.सी १ एम. एल. प्रति मलिर र काबेन्डाजजम (बेमभजस्िन) ५०% डव्ल.ु पी. को १ ग्राम
प्रति मलिर पानीमा िोली स्प्रेयरबाि बबरुवाको फेदमा जरा मभज्ने गरर छनुष पदष छ।
गााँठे रोगको

(Clubroot) व््वस्थापनः

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

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

 काउली बन्दा का्ने बबषत्तकै डााँठ जरा सटहि उर्खेलेर जम्मा गरी जलाउने वा गटहरो र्खाडलमा पुररटदने ।
 कम्िीमा ५/७ विषसम्म काउली वगषको बाहे क अन्य बालीसाँग िुम्िी बाली लगाउने ।

 अम्लीय मािो रोगको लाधग उपयुक्टि हुने भएकोले अम्लीयपन ििाउन 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 िोलमा २५- ३० ममनेि डुबाएर मात्र साने ।
 नेबबजजन नामको षविादी १० के.जी. प्रिी रोपनीको दरले जग्गा ियार गने बेलामा प्रयोग गने ।

लाही कीरा (एफीड )



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

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



नयााँ पालुवामा लाही, मलफ माईनर, सुलसुले लाग्ने भएमा सबई वा ए्सो िेल १५ एम.एल. प्रति मलिर पानीमा
ममसाई १५ टदनको फरकमा छनुष उपयुक्टि हुन्छ।

६.

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।



मौरी िारमा रोग, सुलसुले र रानु भए नभएको तनयममि अवलोकन गनप
ुष दष छ। धिसो बढ्ने क्रम जारी भएकोले
मौरी िारलाई िारै तिरबाि प्लाजस्िकले बेरेर राख्नु पदष छ। मौररको िाकाहरुमा मह छ फक छै न भतन अवलोकन
गदाष यटद मह छै न भने धिनी िास्नी बनाएर आवचयकिा अनस
ु ार र्खव
ु ाउनु पदष छ।

र्ख. पिप
ु ालन


दध
ु ालु गाईवस्िुलाई थुनेलो (Mastitis) को समस्याबाि बिाउन गोठ सफा र सुग्िर राख्नुहोस ्।साथै जग्लमसररन र

पोमभडन 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 एमसडको झोल वा १%

पोिासको िोलले मुर्ख सफा गनुष उपयुक्टि हुन्छ। मोओलाको भाइरस िाउ, िोिपिक लागेको वा कािे को ठााँउबाि
मातनसमा सनष गई त्यस्िै प्रकारको िाउ र्खटिरा आउन सक्टने हुनाले त्यस्िो रोगी बाख्रालाई िाउ िोिपिक
नलागेको मान्छे वा पन्जा लगाएर स्याहार सुसार गनुप
ष दष छ।
कृषि- मौसम सल्लाह सेवा बुलेटिन, विष २, अंक ३९, २२ पुस २०७३, अवधी : २२ पुस २०७३ – २८ पुस २०७३
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षप.षप.आर रोग लागेका बाख्राको आाँर्खा, नाक, मुर्ख (थुिुनो) मनिािो पानीमा सफा कपास मभजाई टदनमा २
पिक सफा गनुप
ष दष छ। साथै ५% बोरो-जग्लमसररनले मुर्ख सफा गनुष लाभदायी हुन्छ। सहायक संक्रमण रोकथाम
गनष अक्टसीिे ट्रासाइजक्टलन वा सेटट्रएक्टजोन समूहका औिधी प्रयोग गनुप
ष दष छ। षप.षप.आर रोग लाग्न नटदन ३





मटहना भन्दा माधथका भेडा-बाख्रामा सो रोगको भ्याजक्टसन लगाउनु उपयुक्टि हुन्छ। यसको भ्याजक्टसन जजल्ला पिु
सेवा कायाषलयमा तनाःिुल्क उपलव्ध हुन्छ।
पिुहरुमा लाग्ने र्खोरे ि िथा नाम्ले/मािे रोगको बारे मा अनुसूिी-१ मा षवस्िि
ृ मा टदईएको छ।
माछा पोर्खरीमा अजक्टसजनको मात्रा बढाउन हावा यन्त्र (aerator) को प्रयोग गनुप
ष दष छ।

माछामा इ. यु. एस. रोग लागेमा िरपोत्ने िू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 ड्युरोजक्टलन ३० एम. जी. प्रति के. जी.
को दरले दानामा रार्खेर र्खान टदनुपदष छ। साथै माछाको िनत्व (stocking density) कम गने, पोर्खररमभत्र ठााँउ-

ठााँउमा बााँस गाड्ने र उक्टि 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 िनत्व (stocking density) कम गने, दानाको

मात्रा ििाउने, पानीको गटहराई बढाउने, एरे िरको संख्या बढाउने आदी गनष सफकन्छ। 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 सानप
ुष दष छ।



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

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

म्याग्नेि वा ०.१ प्रतिििको एक्रीफलामभन वा ७% िून पानी तनयममि रुपमा राख्नु पदष छ।




पिुहरुमा प्रयोग हुने र्खोपहरुको लाधग जजल्ला पिु सेवा कायाषलयमा सम्पकष राख्नुहोस ्। र्खोप सम्वन्धी षववरण
अनस
ु ि
ू ी-२ मा राखर्खएको छ।
ब्रोइलर कुर्खुराहरुलाई उमेर अनुसार फरक फकमसमको िापक्रम आवचयक हुन्छ। सुरुको अवस्थामा ९५० फरे नहाइि

िापक्रम आवचयक पछष र क्रमि: प्रत्येक हप्िा ५० फरे नहाइि िापक्रम को दरले ७५० फरे नहाइि िापक्रम नपुग्दा

सम्म ििाउाँ दै लैजानु पछष । जाडो वढे मा या मििलहर िल्ने अवस्थामा (Hovers) वत्ती/धिमहरु बालेर कोठाको
िापक्रम सन्िुमलि राख्न सफकन्छ।




फुल पाने कुर्खुराहरुको धिसोको कारणले अिानक अण्डा उत्पादनमा ह्रास हुन सक्टने हुनाले (धिम) रार्खेर कोठाको
०
िापक्रम सन्िमु लि राख्नु पदष छ। फुल पाने समह
ु को कुर्खरु ालाई २१-२४ सेजल्सयस िापक्रम सबैभन्दा उत्तम हुन्छ।
यो समयमा गाई, भैँसी, भेडाबाख्रा, कुर्खुराहरुमा धिसोले गदाष रुिार्खोकी, ज्वरो र तनमोतनया दे खर्खन सक्टछ।
त्यसकारण यो समयमा गोठ/र्खोर न्यानो पानुप
ष दष छ। र्खोर/गोठको झ्यालहरुमा जुिको बोराले िेरेर गोठ/र्खोर
न्यानो राख्नुहोला।



भर्खषर जजन्मएका र साना बाच्छा-बाच्छीलाई यो समयमा छे ने समस्या दे खर्खन सक्टछ। त्यसकारण साना बाच्छाबाच्छीलाई न्यानो सोत्तर बबछ्याउनप
ु दष छ र माउको बबगौिी दध
ु िारीररक िौलको ८% का दरले र्खव
ु ाउनप
ु दष छ। ३७ मटहनाका बाच्छा-बाच्छीलाई छे ने रोग दे खर्खएमा नजजकैको प्राबबधधक साँग सम्पकष गरर उपिार गराउनुपदष छ।

अथवा सल्फा ग्रुपका औिधीहरु िलाउनुपदष छ।साथै नजजकैको सेवा केन्र्द् वा पिु सेवा कायाषलयमा गोबर पररिण
गराई औिधी उपिार गराउनुहोला।



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

िााँसेबाली


छरे को ३०-४५ टदनमा जै/बमसषम िााँसमा १.२ के.जी. युररया प्रति कठ्ठाको दरले िप ड्रेमसङगरी मसंिाइ गनुष
उपयक्ट
ु ि हुन्छ। साथै जै िााँसको प्रत्येक किाई पचिाि यरु रया िप ड्रेमसङ गरर मसंिाइ गनुष उपयक्ट
ु ि हुन्छ।
कृषि- मौसम सल्लाह सेवा बुलेटिन, विष २, अंक ३९, २२ पुस २०७३, अवधी : २२ पुस २०७३ – २८ पुस २०७३
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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 फािे का जनावरहरु जस्िै- गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा िथा बंगुरमा लाग्ने गछष । यो रोग विाषयाम

सफकएपतछ र िाडवपषको बेलामा पिुहरुको अतनयजन्त्रि ओसार पसारका कारण र्खोरे ि रोगको संक्रमण बढ्न सक्टछ।

त्यसकारण यो रोगको महामारी फैमलन नटदन अनुसूिी-२ मा टदएको र्खोप िामलका अनस
ु ार आफ्ना पिुवस्िुहरुमा र्खोप
लगाउनु होला।



र्खोरे ि रोगको लिण षविेि गरर पिुको र्खरु वररपरी, मर्ख
ु को मभबत्र भागमा र कल्िौडामा साना-साना षवममरा
जस्िो ममसनो फोका दे खर्खने हुाँदा लिण दे खर्खएका पिुहरुलाई बथानबाि अलग्गै छु्िाएर राख्नुहोला ।



पिुहरुमा र्खोरे ि रोग लागेको िंका लागेमा नजजकैको पिु उपसेवा केन्र्द्, पिु सेवा केन्र्द् वा जजल्ला पिु सेवा
कायाषलयमा जानकारी गराउनु होला ।

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





सवषप्रथम मुर्खको िाउलाई मनिािो पानीमा २ प्रतिििको फफिफकरीको झोल बनाई मुर्ख सफा गने ।
र्खु्िाको िाउलाई ०.५ प्रतििि फमाषमलनको झोल बनाई सफा गने ।

थुनमा आएको िाउलाई २ प्रतििि वोररक एमसडको झोल बनाई सफा गने िथा वेिाडडन मल्हम ओभानो पारी
लगाउने।



र्खु्िा िथा मुर्खको िाउ तछिो तनको पानष सल्पाडडमाइडडन वा एण्िीवायोटिक्टसको रुपमा २०-४० लार्ख यूतनि

सम्म स्ट्रे प्िो पेतनमसलीन वा २-२.५ ग्राम सम्मको एम्पीमसमलन + क्टलोक्टजामसलीन 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 र्खु्िाको िाउलाई मन िािो पानीमा पोिासरार्खी सफा गने िथा कीरा मानष िारषपनको िेल
िाउमा राख्ने िथा एजण्िीसेजप्िक मल्हम िाउमा लगाउने ।

रोकथाम



रोगी पिुलाई िुरुन्ि िंका हुनासाथ अलग्गै राख्ने ।

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



गोठलाई फफनेल पानीले छकषने ।



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



ट्राईभेि भ्याक्टसीन पतन षवमभन्न ओिधी कम्पनीहरुले तनकामलएको बजारमा पाइन्छ, जन
ु िरिरे , भ्यागि
ु ,े िथा

र्खोरे िको षवरुद्ध तनकामलएको र्खोप हो, िर त्यसले षविाणुको प्रकोप िारै तिर भएमा रोगबाि पूणष रुपमा पिुलाई

(रोगबाि) बिाउन सक्टदै न, िसथष र्खोरे ि कै मात्र कम गने भ्याक्टसीन कृिक वगषहरुलाई पिुमा र्खोप लगाउन
सल्लाह टदइन्छ।



एफ.एम.डी. पोमलभ्यालेन्ि भ्याजक्टसन (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

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

प्रयोग गरे साँग साँगै नाम्ले रोगको प्रकोप पतन बढन जान्छ । त्यसकारण तनयममि रुपमा आफना पिुहरुमा

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

कृषि- मौसम सल्लाह सेवा बुलेटिन, विष २, अंक ३९, २२ पुस २०७३, अवधी : २२ पुस २०७३ – २८ पुस २०७३
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पिुहरुमा नाम्लेको परजजवी दे खर्खएमा तनम्न अनुसारको उपिार गनुष होला ।

 अजक्टसक्टलोजनाइड (Oxyclozanide) १० मम.ग्रा. प्रति फकलो िारीररक िौल अनुसार एक पिक र्खान
टदनु होला ।

१ ग्राम बोलस प्रति १०० फकलो िारीररक िौल अनुसार िथा झोल औिधी ३०० फकलो

िारीररक िौल भएका पिुलाई ९० एम.एल. एकपिकमा र्खान टदनु होला। भेडा बाख्रालाई २०० मम.ग्रा.
को एक ्याब्लेि प्रति १३ फकलो िारीररक िौल अनुसार र्खान टदनुहोला। यी औिधीहरु दह
ु ु ना, ब्याउने
सबै प्रकारका पिुमा टदन सफकन्छ।

 ट्राइक्टयालबेन्डाजोल (Tricalbendazole) १२ मम.ग्रा. प्रति फकलो िारीररक िौल अनुसार र्खान टदाँ दा तनकै

प्रभावकारी हुन्छ । ९०० मम.ग्रा. को एक बोलस प्रति ७५ फकलो िारीररक िौल अनस
ु ार र्खान टदनु होला।
२५० एम. जी. को १ ्याब्लेि १५ फकलो िारीररक िौल भएक भेडा बाख्रालाई र्खान टदनु होला। दह
ु ु ना
ब्याउने सबै प्रकारका पिुहरुमा टदने सफकन्छ।

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

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


भ्यागुिे रोग षवरुद्ध

र्खोप लगाउने उमेराः ४ मटहना त्यसपतछ प्रत्येक ६ मटहनामा
मात्रााः साना पिु — ३ एम. एल.; छाला मुतन

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



िरिरे रोग षवरुद्ध

र्खोप लगाउने उमेराः ४ मटहना त्यसपतछ प्रत्येक ६ मटहनामा
मात्रााः साना पिु —३ एम. एल.; छाला मतु न

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



भ्यागि
ु े र िरिरे रोग षवरुद्ध (संयक्ट
ु ि र्खोप)

र्खोप लगाउने उमेराः ४ मटहना त्यसपतछ प्रत्येक ६ मटहनामा
मात्रााः साना पिु —३ एम. एल.; छाला मुतन

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



र्खोरे ि रोग षवरुद्ध

र्खोप लगाउने उमेराः ४ मटहना त्यसपतछ प्रत्येक ६ मटहनामा
मात्रााः ३ वा ५ वा १० एम. एल.; छाला मतू न वा िेलयक्ट
ु ि र्खोप भएमा मासम
ु ा



पिके रोग षवरुद्ध

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

अनस
ु च
ू ी-३: थुनेलो रोग बारे जानकारी

पररच्





कल्िौडो सुतननु वा दध
ु को गुणमा फरक पने अवस्थालाई थुनेलो भतनन्छ।

पोथी जािका गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, िोडा आटद सबै जसो जनावरहरुलाई हुन सक्टदछ।
यो नेपालमा दे खर्खने एउिा सामान्य रोग हो र र्खासगरी पिह
ु रु ब्याउने षवषत्तकै दे खर्खन्छ।

थुनेलो रोग धेरै फकमसमका जजवाणुहरुको कारणबाि हुन्छ। यटद गोठ, थलोमा राम्रो सरसफाई भएको छै न भने
जनावर ब्याएको समयमा षवमभन्न फकमसमका जजवाणह
ु रु कल्िौडोमा थन
ु बाि प्रबेि गदष छ।




रोग लाधग सकेपतछ आधथषक दृजष्िकोणले तनकै िािा हुन जान्छ र कररव २५ प्रतििि जति उत्पादन ििाउाँ दछ।
थुनेलो रोग लागेको दध
ु मातनसले र्खाएमा जजवाणुको कारणबाि मातनसमा पतन अनेक फकमसमका रोगहरु लाग्ने
प्रवल संभावना हुन्छ।

कृषि- मौसम सल्लाह सेवा बुलेटिन, विष २, अंक ३९, २२ पुस २०७३, अवधी : २२ पुस २०७३ – २८ पुस २०७३
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रोगको प्रमुि लिणहरु



व्याएको वस्िुहरुको कल्िौडो सुतननु, छुाँदा दर्ख
ु ेको अनुभव गनुष र िािो हुनु।

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



यटद उपिार गनष टढला भएमा मभत्र पाक्टदछ र षपप पतन आउाँ दछ।



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




अति तिव्ररुपमा भएमा पिुलाई ज्वरो आउने, झोफक्रने, 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 ।
माधथका लिणको आधारमा

दध
ु लाई प्रयोगिालामा 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 िुसाउने र मभबत्रएको दध
ु सबै तनकाल्ने।




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

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




नसुजन्नने, नदख्न
ु े सुई टदने र षवमभन्न प्रकारका मल्हम पाइन्छ ति मध्ये कुनै एक लगाईटदने गनुष पदष छ।
त्यस्िो अवस्थामा पिुलाई 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।
ू ि

थन
ु ेलो रोग लागेको थुन वा जनावरलाई अरु पिुहरु दटु ह सकेपतछ मात्र दह
ु ु ने गनुष पदष छ र दह
ु ु नो पिुको गोठ
सफा राख्नु पदष छ।

कृषि- मौसम सल्लाह सेवा बुलेटिन, विष २, अंक ३९, २२ पुस २०७३, अवधी : २२ पुस २०७३ – २८ पुस २०७३
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अनस
ु च
ू ी-४: िोर व््वस्थापन गनष चाटहने तापक्रमको षववरण

ब्रोइलर कुिुराको तौलअनुसार तापक्रम व््वस्थापन
ब्रोइलर कुिुराको तौल (के.जी.)
०.१ के.जी.

०
न््न
ू तम तापक्रम ( C)

आवश््क तापक्रम (०C)

३२

३५-३७

१ के.जी.

२०

२१-२४

१.५ के.जी.

२०

२१-२४

िुल पाने कुिुरा (Layers) तौलअनुसार कुिुराको तापक्रम व््वस्थापन
कुिरु ाको तौल (के.जी.)
१.५ के.जी.

न््ूनतम तापक्रम (०C)

आवश््क तापक्रम (०C)

१३

२१-२४

१३

२१-२४

न््ूनतम तापक्रम (०C)

आवश््क तापक्रम (०C)

२ के.जी.

सुग
ं ुरको/बङ्गुरको लाधग
अवस्था
बढ्दै गरे को बङ्गुर (hoggets)
माउ बङ्गुर

बङ्गुरको वच्िा (Figlets)

१२

१८-२०

१२

१८-२०

१६

२२-२५

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

नाम थर

का्षिेत्र

का्ाषल्

२

सुरेि कुमार राई

कृषि वािावरण

कृषि वािावरण अनुसन्धान महािार्खा, र्खुमलिार

िनचयाम मल्ल

कृषि वािावरण

१

३
४

डा. दीपक भण्डारी

गोपाल प्रसाद पराजुली

बाली रोग बबज्ञान

बाली रोग बबज्ञान

इ-मेल

env@narc.gov.np

सम्पकष िोन

९८५१२४५२१४

deepak359@hotmail.com
suresh.k.rai@gmail.com

९८४१३१००३३

बाह्य अनुसन्धान महािार्खा, र्खुमलिार

gpparajuli@hotmail.com

९८५११७९०८९

कृषि वािावरण अनुसन्धान महािार्खा, र्खुमलिार

ghanashyam_99@hotmail.com

९८४१६२१३८८

बाली षवज्ञान महािार्खा, र्खुमलिार,

dayamani.gautam@gmail.com

९८४१३२२८१३

सञ्िार, प्रकािन िथा अमभलेर्ख महािार्खा,

thakur27819@gmail.com

९८५१२१६२९६

gupta.salikram3@gmail.com

९८४१५८२५७४

kalikaupadhyay@yahoo.com

९८६०७९९७५३

५

दयामणी दे वी गौिम

६

मनोज कुमार ठाकुर

कृषि सञ्िार

सामलकराम गप्ु िा

बाली प्रजनन

९

बबष्णु प्रसाद पौडेल

मािो बबज्ञान

१०

डा. अिषना श्रेष्ठ

मौसम बबज्ञान

जल िथा मौसम षवज्ञान षवभाग, नक्टसाल

shresthamet@gmail.com

९८१०१५७२५२

११

समम काँु वर

कृषि मौसम

जलवायु प्रकोप समुत्थान तनमाषण आयोजना,

samikunwar@gmail.com

९८५११९१९७१

हरर प्रसाद रे ग्मी

कृषि

जलवायु प्रकोप समुत्थान तनमाषण आयोजना,

hariregmi14@gmail.com

९८४५१९६९९३

वागवानी अनुसन्धान महािार्खा, र्खुमलिार

gotame@gmail.com

९८४३५७६३२९

राजष्ट्रय पिु बबज्ञान अनस
ु न्धान प्रतिष्ठान,

nickbhojan@gmail.com

९८४५३६८५१४

मािो षवज्ञान महािार्खा, र्खम
ु लिार, लमलिपुर

७
८

१२

डा. कामलकाप्रसाद उपाध्याय

१३

डा. िे क प्रसाद गोिामे

१४

भोजन ढकाल

१५

बाली बबज्ञान

कृषि वािावरण अनुसन्धान महािार्खा, र्खुमलिार

आलब
ु ाली

फलफूल बाली

समु िल लाममछाने

मािो बबज्ञान

१७

सञ्जय षवष्ि

कीि बबज्ञान

१८

नषवन गोपाल प्रधान

िरकारी बाली

१९

रुपा वास्िोला

पिु आहारा

१६

रामेचवर ररमाल

कृषि मौसम

र्खम
ु लिार

कृषि वनस्पति महािार्खा, र्खुमलिार, लमलिपरु

राजष्ट्रय आलब
ु ाली अनुसन्धान कायषक्रम, र्खुमलिार
कृषि वािावरण अनुसन्धान महािार्खा, र्खुमलिार

कृषि षवकास मन्त्रालय
कृषि षवकास मन्त्रालय

र्खम
ु लिार

bishnu.env@gmail.com

९८४२६९१७२३

sushil.longroof@gmail.com

९८५११६१२४६

कृषि वािावरण अनुसन्धान महािार्खा, र्खुमलिार

rameshwarrimal@gmail.com

९८५१०४४१३०

कीि षवज्ञान महािार्खा, र्खुमलिार
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