व िष २

अं क ४ ६

कृ षि - मौ स म स ल्ला ह से वा बु ले षि न
जारी मममि : १२ फागुन २०७३
अवधी : १३ फागुन २०७३ -१९ फागुन २०७३
जजल्लाहरु:

मोरङ्ग, धनकुिा, बारा, कास्की, रुपन्दे ही, दाङ्ग, बााँके, सुर्खेि, जुम्ला, कैलाली, डोिी
जारी गने:

कृषि षवकास मन्रालय - जलवायु प्रकोप समुत्थान मनमाषण आयोजना (कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली)
नेपाल कृषि अनुसन्धान पररिद् - कृषि वािावरण अनुसन्धान महाशार्खा

ु ान महाशार्खा/ कृषि-मौसम शार्खा
जल िथा मौसम षवज्ञान षवभाग - मौसम पूवाषनम

मौसमी सारांश:


सािाभरर नै अमधकिम िथा न्यूनिम िापक्रममा केही बृद्दि हुने सं भावना छ भने कास्की र जुम्ला जजल्लाहरुमा सािाको अन्त्यमिर
हल्का विाष हुने सं भावना छ।

बालीनाली सारांश:


िराई, मभरी मधेश िथा पहाडी क्षेरमा चैिे धानको बेनाष ियारीको लामग ब्याड राख्न शुरु गनुह
ष ोस्। साधारणिया १ कठ्ठामा धान
रोप्नको लामग १७ वगष मीिर (करीव १ धुर) र १ रोपनीको लामग २६ वगष मीिरको ब्याड बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।



िापक्रम ३० सेजल्सयस भन्दा बढी भएमा आर्द्षिा कायम गनष जुिको बोरा च्याउ घरको छानामा राख्नुपदषछ र उक्त
बोरालाई बेला-बेलामा मभजाउनु पदषछ वा च्याउ घरमभर ह्यमु ममडफायरको व्यवस्था गनुप
ष दषछ।



िराई िथा वेँशी क्षेरमा लगाएको आलु र्खन्नुहोस्। आलु र्खन्दा सानो (२० ग्रामभन्दा कम), वीउ साइजको (२०-५० ग्राम) र
ठू लो (५० ग्राम भन्दा मामथ) मा वगीकरण गनुह
ष ोस्। यी मध्ये वीउ साईजको आलु मार आगामी मसजनको लामग वीउको
रुपमा कोल्डस्िोरमा राख्नुहोस्। वीउ आलु छान्दा बोक्रा बाक्लो, राम्रोसाँग ओभाएको, चोि नलागेको, स्वस्थ आलुमार
कोल्डस्िोरमा राख्नुहोस्। कोल्डस्िोरमा वीउ राख्न जुिको पािलो बोरा प्रयोग गनुह
ष ोस्।भण्डार गररने बोराको मभर र बाषहर नाम,
जाि, वीउको स्िर, र्खायन वा वीउ के को लामग हो छु षिने गरर लेवल लगाएर कोल्डस्िोरमा भण्डारण गनुप
ष दषछ।



िराईका केही स्थानहरुमा फौजी कीराको प्रकोप भएकोले व्यवस्थापनका लामग जैषवक षविादीहरु जस्िैैः न्यूजक्लयर पोमलहेड्रोमसस्
भाइरस (NPV) २५० एल.ई

प्रमि हेक्िर, वेमसलस थुररन्जेजन्सस् (Bt) २ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा ममसाइ बोि मभज्ने गरी

सााँझापर्ख स्प्रे गने, अथवा क्लोरपाइररफस १६% ई. मस. २ एम.एल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाइ बोि मभज्ने गरी सााँझपर्ख स्प्रे
गने, अथवा कीराको प्रकोप ज्यादै भएमा क्लोरपाइररफस र साइपरमेमिनको सं ममश्रण भएको षविादी २ एम.एल प्रमि मलिर
पानीमा ममसाई बोि मभज्ने गरी सााँझपर्ख स्प्रे गनुष पदषछ। यस्िा षविादी प्रयोग गरे को २-३ द्ददन सम्म मबहान र्खेिमा गई मरे का
लाभाषहरु सं कलन गरर नष्ट गनुप
ष दषछ अन्यथा पशुपंक्षीले र्खाएमा हामनकारक हुनसक्छ।

पशुपालन सारांश:



ब्रोइलर कुर्खुराहरुलाई उमेर अनुसार फरक षकमसमको िापक्रम आवश्यक हुन्छ। शुरुको अवस्थामा ९५० फरे नहाइि िापक्रम
आवश्यक पछष र क्रमश: प्रत्येक हप्ता ५० फरे नहाइि िापक्रम को दरले ७५० फरे नहाइि िापक्रम नपुग्दा सम्म घिाउाँ दै
लै जानु पछष।



र्खुर भएका जनावरहरुमा लाग्ने र्खोरे ि रोग षवरुि एफ.एम.डी. पोमलभ्यालेन्ि भ्याजक्सन (FMD Poly Valent Vaccine) गाईभैं सी, बाच्छा पाडालाई १० एम.एल. िथा भेडा–बाख्रा, बं गरु लाई ५ एम.एल. छालामुमन सुई द्ददनुपदषछ।



सुडान/बाजरा घााँसको वीउ १ के.जी. प्रमि कठ्ठको दरले वा १.५ के.जी. प्रमि रोपनीको दरले र षियोसेन्िी घााँसको वीउ ४
के.जी. प्रमि कठ्ठा वा ६ के. जी. प्रमि रोपनीको दरले छनुप
ष दषछ।
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मौ स मी ि थयां क ह रु
२८ माघ २०७३ दे जर्ख ०५ फागुन २०७३ सम्मको मौसमी िथयाङ्क
जजल्ला

मौसमी षववरण
कुल

िापक्रम (0सेन्िीग्रेड) को दायरा

विाष

सापेजक्षक आर्द्षिा

हावाको गमि

(%) को दायरा

(मम/से) को

हावाको द्ददशाको दायरा

कैषफयि

(मम.मी.)

अमधकिम

न्यूनिम

अमधकिम

न्यूनिम

दायरा

मोरङ्ग

०.०

२६.७-२८.७

८.५-१२.२

८७-९०

३०-५०

०.०-२.५७

पजिम

पााँच द्ददन कुषहरो

धनकुिा

०.०

२०.८-२३

८.८-१०.८

६४-७९

४६-५४

०.० -०.५१

दजक्षण

-

बारा

०.०

२५.६-२७.८

६.०-१०.०

७७-९५

३८-४५

०.५-२.७५

पुव ष

दुई द्ददन कुषहरो

कास्की

०.०

२४.४-२५.३

८.३-११.४

८६-९५

३०-३९

०.०-४.०

उत्तर

-

रुपन्दे ही

०.०

२५.२-२६.६

८.०-१०.५

९२-१००

३५-४५

२.०-४.५

दजक्षण

चार द्ददन कुषहरो

दाङ्ग

०.०

२३.८-२६.०

८.०-९.५

७६-८६

२७-५३

-

-

-

बााँके

०.०

२६.३-२८.५

५.०-८.८

९७-९९

३९-६३

०.०-३.०

पजिम

-

सुर्खेि

०.०

२३.६-२६.२

५.०-८.५

७६-९०

३९-५०

१.०३-६.६९

दजक्षण

-

जुम्ला

०.०

१७.३-२१.७

(-४.४)–(-0.४)

५७-६९

२८-३६

०.०-४.१२

पजिम

-

कैलाली

०.०

२५.८-२७.७

५.४-११.२

९०-९६

३६-४९

०.०-१.५४

उत्तर

-

डोिी

०.०

२८.५-२५.८

३.५-८.०

८७-९५

३३-४६

०.०-१.०३

उत्तर

-

०६ फागुन २०७३ दे जर्ख १२ फागुन २०७३ सम्मको मौसमी िथयाङ्क
मौसमी षववरण

जजल्ला

कुल

िापक्रम ( सेन्िीग्रेड) को दायरा
0

सापेजक्षक आर्द्षिा (%) को

हावाको गमि

हावाको द्ददशाको

कैषफयि (मध्यान्ह

दायरा

(मम/से) को

दायरा

भन्दा अगामड

विाष

कुषहरो)

(मम.मी.)

अमधकिम

न्यूनिम

अमधकिम

न्यूनिम

दायरा

मोरङ्ग

०.०

२८.४-३०.८

११.३-१७.५

८२-९६

३७-५८

०.०-६.७

पजिम

-

धनकुिा

०.०

२२.४-२६.४

११.४-१४.४

६६-८५

४२-६०

०.० -०.५१

दजक्षण

-

बारा

०.०

२८.५-३१.२

१०.०-१५.५

८३-९६

४३-५९

-

पुव ष

-

कास्की

०.१

२५.५-२८.४

११.४- १३.६

७१-८३

३०-४४

०.०-४.१

उत्तर

-

रुपन्दे ही

१.०

२७.७-३१.०

१२.०-१६.०

७५-९४

३५-६०

०.६-३.६

दजक्षण

-

दाङ्ग

०.०

२६.०-२९.५

१०.५-१२.५

७१-८१

२६-४६

-

-

-

बााँके

०.०

२७.४-३०.५

८.६-१४.८

९४-९८

३३-५२.५

०.०-९.२६

पजिम - उत्तर

-

सुर्खेि

०.१

२५.३-२९.०

८.८-११.३

७२-८६

३४-५१

०.०-६.२

पजिम

-

जुम्ला

०.४

१६.८-२१.५

(-१.०) - ३.०

६४-७८

१९-३५

०.५-५.१४

पजिम

-

कैलाली

०.०

२५.८-२९.९

९.२-१४.२

८१-९४

३७-६०

०.०-३.१

उत्तर

-

डोिी

०.१

२६.४-२९.५

७.०-१०.२

८७-९८

३५-५०

०.०-१.५

उत्तर

-
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मौ स मी षव श्ले ि ण
षववरण

जजल्ला

गि हप्ताको समग्र मौसमी षवश्लेिण

मोरङ्ग

गि हप्ताको द्ददउाँ सोको िापक्रम ३०.८० सेजल्सयस

धनकुिा

गि हप्ताको द्ददउाँ सोको िापक्रम २६.४० सेजल्सयस

बारा,

बारा

सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेजक्षक आर्द्षिा ३७% रह्यो।

रुपन्दे ही

सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेजक्षक आर्द्षिा ४२% रह्यो।

३१.२

जजल्लामा
०

गि

हप्ताको

द्ददउाँ सोको

िापक्रम

सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेजक्षक

आर्द्षिा ४३% रह्यो।

आउाँदो हप्ताको मौसमी अवस्था

सािाको अमधकांश द्ददनहरुमा अमधकिम िथा न्यूनिम िापक्रममा केही वृद्दि हुने
सम्भावना छ।
सािाको अमधकांश द्ददनहरुमा अमधकिम िथा न्यूनिम िापक्रममा केही वृद्दि हुने
सम्भावना छ।
सािाको अमधकांश द्ददनहरुमा अमधकिम िथा न्यूनिम िापक्रममा केही वृद्दि हुने
सम्भावना छ।

रुपन्दे ही जजल्लामा गि हप्ताको द्ददउाँ सोको िापक्रम
३१० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेजक्षक
आर्द्षिा ३५% रह्यो।

कास्की

गि हप्ताको द्ददउाँ सोको िापक्रम २८.४० सेजल्सयस

सािाको अमधकांश द्ददनहरुमा अमधकिम िथा न्यूनिम िापक्रममा केही वृद्दि हुने

दाङ्ग,

दाङ्ग जजल्लामा गि हप्ताको द्ददउाँ सोको िापक्रम २९.५०

सािाको अमधकांश द्ददनहरुमा अमधकिम िथा न्यूनिम िापक्रममा केही वृद्दि हुने

सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेजक्षक आर्द्षिा ३०% रह्यो।

सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेजक्षक आर्द्षिा

सुर्खेि,

२६% रह्यो।

डोिी

सम्भावना छ। सािाको अन्त्यमिर मछिपुि विाष हुने सं भावना दे जर्खन्छ।

सम्भावना छ।

सुर्खेि जजल्लामा गि हप्ताको द्ददउाँ सोको िापक्रम २९०
सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेजक्षक आर्द्षिा
३४% रह्यो।
डोिी

जजल्लामा

गि हप्ताको

द्ददउाँ सोको

िापक्रम

द्ददउाँसोको

िापक्रम

२९.५० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेजक्षक
आर्द्षिा ३५% रह्यो।
बााँके

बााँके,
कैलाली

जजल्लामा

गि हप्ताको

३०.५० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेजक्षक
आर्द्षिा ३३% रह्यो।

सािाको अमधकांश द्ददनहरुमा अमधकिम िथा न्यूनिम िापक्रममा केही वृद्दि हुने
सम्भावना छ।

कैलाली जजल्लामा गि हप्ताको द्ददउाँ सोको िापक्रम
२९.९० सेजल्सयस सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेजक्षक
आर्द्षिा ३७% रह्यो।

जुम्ला

गि हप्ताको द्ददउाँ सोको िापक्रम २१.५० सेजल्सयस
सम्म पुग्यो र न्यूनिम सापेजक्षक आर्द्षिा १९% रह्यो।

सािाको अमधकांश द्ददनहरुमा अमधकिम िथा न्यूनिम िापक्रममा केही वृद्दि हुने
सम्भावना छ। सािाको अन्त्यमिर हल्का विाष हुने सं भावना दे जर्खन्छ।
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कृ षि - स ल्ला ह
क. बालीनाली
१.

चै िे धान


चै िे धानको बेनाष ियारीको लामग िराई र मभरी मधेशमा फागुन पषहलो सािादे जर्ख अजन्िम सािामभर िथा पहाडी
क्षेरको लामग फागुनको दोश्रो सािादे जर्ख चै रको दोश्रो सािासम्म ब्याड राख्ने उपयुक्त समय हो।



ब्याड बनाउाँदा १ मीिर चौडाई र जमीन हेरी लम्बाई कायम गनष सषकने िथा दुई ब्याड मबचमा ४०-५० से. मी.
(२ मबत्ता) को नाली बनाउनु पदषछ। साधारणिया १ कठ्ठामा धान रोप्नको लामग १७ वगष मीिर (करीव १ धुर) र
१ रोपनीको लामग २६ वगष मीिरको ब्याड बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।



ब्याड बनाउनु भन्दा अगाडी राम्ररी पाकेको कम्पोष्ट वा गोबर मल २-२.५ के. जी. प्रमि वगष मीिरको दरले मािोमा
राम्ररी ममलाउनुपदषछ।



ब्याडमा वीउ राख्नु भन्दा अगाडी युररया ४ ग्राम, मड.ए.पी ९ ग्राम िथा पोिास ५ ग्राम प्रमि वगष मीिरको दरले
मािोमा राम्ररी ममलाउनुपदषछ।



िराई, मभरी मधेश र पहाडका बेसीहरु (७०० ममिर सम्म) का लामग मसफारीस गररएका हद्ददषनाथ-१, चै िे-२, चै िे५, चै िे-६ धानका जािहरु १.५ के.जी. प्रमि कठ्ठा वा २.५ के. जी. प्रमि रोपनीका दरले लगाउनु उपयुक्त हुन्छ।

गहुाँ

२.


केषह द्ददन यिा िराईका नवलपरासी, रुपन्दे ही, कषपलवस्िु जजल्लामा फौजी कीराले नोक्सानी गरे को पाईएकोले अन्य
जजल्लाहरुमा पमन यस कीराको मनयममि अनुगमन गनुष होला। साथै गवारो कीरा लाग्ने समय भएकोले यस कीराको
पमन र्खेिमा अनुगमन गनुष होला।



फौजी कीराको प्रकोप दे जर्खएमा व्यवस्थापनका मनम्न उपायहरु अपनाउनु होला।

फौजी कीराको व्यवस्थापनका षवमधहरुैः



ाँ लन गनष वयस्कको लामग बजत्त र फेरोमन पासोको, लाभाषको लामग र्खाल्डे पासोको
कीराको सं ख्या िथा क्षमिको आक
प्रयोग गरे र अनुगमन गनुष पदषछ। षवरुवाको प्रत्यक्ष अनुगमन गदाष एक लाभाष प्रमि गााँज दे जर्खने षवजत्तकै िल उल्लेजर्खि
उपयुक्त व्यवस्थापन षवमधहरु एकीकृि रुपमा अपनाउनु पदषछ।




र्खेि मभर र बाषहर रहे का झारपाि मनकाल्ने।

बाली कािे पमछ लाभाष र अचल अवस्थाहरु मानषको लामग र्खेिलाई जोिी ठु िाहरु नष्ट गने र र्खेिमा २-४ द्ददनसम्म
पानी पिाइद्ददने।



प्रकोप दे जर्खएको क्षेरमा धान पमछ बढी कीरा लाग्ने बाली जस्िैैः गहुाँ, मकै, इत्यादी नलगाई अन्य वाली लगाउने।
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लाभाषहरु द्ददउाँसो पािपमिङ्गरमा लुकी बस्ने भएकोले र्खेिको वररपरर र्खाल्डो र्खनेर पािपमिङ्गरले ढाक्ने र त्यसमा
जम्मा भएका लाभाषहरु सं कलन गरी माने।



र्खेिमा पानी पिाएर २ मलिर प्रमि हेक्िरका दरले मषििेल राख्ने र लाभाषहरुलाई मानष बााँसको पिी वा डोरीको
सहायिाले वोि हल्लाइ मषििेल पानीमा झाने।



जैषवक षविादीहरु जस्िैैः न्यूजक्लयर पोमलहे ड्रोमसस् भाइरस (NPV) २५० एल.ई प्रमि हेक्िर, वेमसलस थुररन्जेजन्सस्
(Bt) २ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा ममसाइ बोि मभज्ने गरी सााँझापर्ख स्प्रे गने, अथवा
क्लोरपाइररफस १६% ई. मस. २ एम.एल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाइ बोि मभज्ने गरी सााँझपर्ख स्प्रे गने, अथवा
कीराको प्रकोप ज्यादै भएमा क्लोरपाइररफस र साइपरमेमिनको सं ममश्रण भएको षविादी २ एम.एल प्रमि मलिर
पानीमा ममसाई बोि मभज्ने गरी सााँझपर्ख स्प्रे गने, अथवा
इमामेजक्िन बेन्जोएि ५ एस.जज. ०.३ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा ममसाई प्रकोपको समयमा आवश्यकिा अनुसार
१-२ पिक स्प्रे गने।



यस्िा षविादी प्रयोग गरे को २-३ द्ददन सम्म मबहान र्खेिमा गई मरे का लाभाषहरु सं कलन गरर नष्ट गनुप
ष दषछ,
अन्यथा पशुपंक्षीले र्खाएमा हामनकारक हुनसक्छ।

मुसरु ो

३.

मुसरु ो बालीमा लाग्ने स्िे मफाईलम ब्लाइि (Stemphylium blight)
लक्षणैः यस रोगको लक्षण सुरुमा पािको िु प्पाहरु केही र्खाद्य ित्वको कमी भएको जस्िो दे जर्खन्छ (पािको रं ग पररविषन

भएर आउाँछ ) र पमछ पाि िथा हााँगाहरु डढे को जस्िो धममलो र पहेँ लो हुन्छ। पािहरु झछष न र बोि नाङ्गो दे जर्खन्छ।
डााँठ िथा हााँगाहरु िलमिर बााँमगएर सुक्दै जान्छन।
व्यवस्थापनैः डाईथेन एम-४५ वा बेमभषष्टन २.५ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा ममसाई ७-१० द्ददनको फरकमा छनुप
ष दषछ।

४.

आलु


उच्च पहाडमा उज्यालो ठााँउमा रार्खी आलु िु साउने कायष जारी राख्नुहोस्।



उच्च पहाडमा आलु लगाउनको लामग जग्गा ियारी गनुह
ष ोस्।



मध्य पहाडमा पुस अजन्िम हप्तादे जर्ख माघको शुरुमिर रोपेको आलुलाई गोडमेल र उकेरा द्ददनुहोस्।मािो सुख्र्खा छ

भने मसाँचाई द्ददनुहोस्।साथै लाही कीरा र डढु वा रोगको अवलोकन गदै प्रकोप दे जर्खन थाले पमछ व्यवस्थापन षवमध
अपनाउनु होस्।




मध्यपहाडको िल्लो भेगमा लगाइएको षहउाँदे आलु र्खन्नुहोस्।

िराई िथा वेँशी क्षेरमा लगाएको आलु र्खन्नुहोस्। आलु र्खन्दा सानो (२० ग्रामभन्दा कम), वीउ साइजको (२०५० ग्राम) र ठू लो (५० ग्राम भन्दा मामथ) मा वगीकरण गनुह
ष ोस्। यी मध्ये वीउ साईजको आलु मार आगामी
मसजनको लामग वीउको रुपमा कोल्डस्िोरमा राख्नुहोस्। वीउ आलु छान्दा बोक्रा बाक्लो, राम्रोसाँग ओभाएको, चोि
नलागेको, स्वस्थ आलुमार कोल्डस्िोरमा राख्नुहोस्। कोल्डस्िोरमा वीउ राख्न जुिको पािलो बोरा प्रयोग गनुह
ष ोस्।



भण्डार गररने बोराको मभर र बाषहर नाम, जाि, वीउको स्िर, र्खायन वा वीउ के को लामग हो छु षिने गरर लेवल
लगाएर कोल्डस्िोरमा भण्डारण गनुप
ष दषछ।
डढु वा रोगैः

यो रोगको सं क्रमण हुाँदा शुरुमा पािमा षफक्का हररयो रं गका षवमभन्न आकारका थोप्लाहरु दे जर्खन्छन्। अनुकूल वािावरण
(िापक्रम २०० सेजन्िग्रेड भन्दा कम, घाम नलाग्ने, सापेजक्षक आर्द्षिा ९०% भन्दा बढी, मसममसम विाष भएको अवस्था)

रषहरहेमा थोप्लाको मभरी भाग सुकेको दे जर्खन्छ भने थोप्लाको बाषहरी घेरा षफक्का हररयो दे जर्खन्छ। रोग बढ्दै गएपमछ
पुरै पाि सुकेर डढे जस्िो दे जर्खन्छ । रोग अझै फैलाँदै जााँदा आलुका बोिमा काण्ड, पािको भेट्ना र मुनामै ढु सीले
बनाएका ठू ला दागहरु दे जर्खन्छ।
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रोगको व्यवस्थापनैःयो रोगको व्यवस्थापनको लामग अनुकुल वािावरण रषहरहे मा मेन्कोजेव युक्त कुनै पमन षविादी (इण्डोषफल एम-४५

डाइथेन एम-४५ आद्दद) २.५ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोलेर प्रमि कठ्ठा ३० मलिरको दरले बोिको सम्पूणष भाग
मभज्ने गरर ७ द्ददनको अन्िरमा ४-६ पिक छनुष उपयुक्त हुन्छ। वा

डाइमेथोमफष (एक्रोबेि) वा सेजक्िन (फेनाममडन र मेन्कोजेव ममजश्रि) १.५ ग्राम प्रमि मलिर पानीका दरले १० द्ददनको
अन्िरमा ३-४ पिक छनुष उपयुक्त हुन्छ।

फलफूल बाली

५.


केराको बोि ओइलाउने रोग लागेमा व्याक्िे ररया वा ढु सी कुन बाि लागेको हो भनी प्राषवमधकबाि जााँच गराई पत्ता

लगाउनुपदषछ। यद्दद ढु मसबाि लागेको हो भने कपरअजक्सक्लोराईड २-३ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोलेर १० द्ददनको
फरकमा ३ पिक जरा मभजाउनुपदषछ। यद्दद व्याक्िे ररयाबाि ओइलाउने रोग लागेको भएमा कासु-बी (कासुगामाईमसन)
१ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोलेर १५ द्ददनको फरकमा २-३ पिक जरा मभजाउनुपदषछ।



केराको बोि/थाममा लाग्ने घुन कीराको नोक्सानी कम पानष बगैँ चाको सरसफाई गने, एउिा गााँजमा ३ विा सम्म
मार बोि राख्ने र प्रत्येक गााँजमा क्लोरपाइरीफस (Chlorpyrifos 4% GR) ३० ग्राम गााँजको वररपरर ररङ
आकारमा कुलेसो बनाई मािोमा राम्रोसं ग ममलाईद्ददनु पदषछ।



केराको गवारो (Rhizome Weevil) को व्यवस्थापनको लामग फल षिपी सकेपमछ रहेको केराको थामलाई सफा
पारे र व्यवस्थापन गनुप
ष दषछ र बगैचा सर सफाई गनुप
ष दषछ। कीरालाई पासो बनाई आकषिषि गरी नष्ट गनष सषकन्छ।
त्यसको लामग केराको थामलाई ८-१० ईन्चको िु क्रा कािे र िीन विा िु क्रा-िु क्राको षवचमा स-सानो ढु ङ्गा (कंषक्रि)
रार्खेर ियार पाने र ठााँउ-ठााँउमा रार्खेर प्रत्येक द्ददन यसको अवलोकन (monitoring) गरी ट्र्याप भएको कीरा नष्ट
गनुप
ष दषछ।
सुन्िला जािका फलफूलमा लाग्ने क्याङ्कर रोग

जीवाणुको सं क्रमणबाि कागिीको पाि, डाठ र फलको बाषहरी भागमा साना साना सेिा थोप्लाहरुको आकार बढ्दै
गई र्खैरो रं गका र्खषिरा जस्िा थोप्ला हरु दे जर्खन्छन् यस्िो सं क्रमणलाई क्यांकर भमनन्छ। कागिी बगैंचामा क्यांकर
रोगको व्यवस्थापनको लामग जीवाणुको सं क्रमणबाि ग्रस्ि सबै हााँगा, पािहरु हिाई मषििेलको प्रयोग गरी जलाइ द्ददने
गनुप
ष छष। बााँकी बोिलाई कपर अजक्सक्लोराईड ३ ग्राम र कासु वी (कासुगामाइमसन) १ ग्राम षविादी १० मल.
पानीमा ममसाई १५ द्ददनको फरकमा छनुष उपयुक्त हुन्छ।
वोिको षवमभन्न भागमा दे जर्खने क्यांकरका लक्षणहरु

शुरुवािी अवस्था

डााँठमा

पािमा

फलमा

कृषि-मौसम सल्लाह सेवा बुलेषिन, विष २, अं क ४६, १३ फागुन २०७३, अवधी : १३ फागुन २०७३ – १९ फागुन २०७३

-६-

िरकारी बालीहरु


मसमम बालीमा मसं दूरे रोग व्यवस्थापनको लामग शुरुवािी अवस्थामा प्रकोप दे जर्खएका पािहरु हिाई जलाउने गनुप
ष दषछ।
यद्दद प्रकोप धेरै भएमा कपर अजक्सक्लोराईड ५०% डब्लु. पी. २ ग्राम वा सल्फर पाउडर ८०% डब्लु. पी. २ ग्राम
प्रमि मलिर पानीमा घोलेर बोि मभज्ने गरर छकषनु पदषछ।



नसषरी ब्याडमा बेनाष उमाने समयमा फेद काट्ने कीरा र बेनाष कुषहने रोग लाग्न सक्ने भएकोले नसषरी ब्याडको मनयममि

मनररक्षण गनुह
ष ोला। फेद काट्ने कीरा र बेनाष कुषहने रोगको व्यवस्थापन गनष क्लोरपाईरीफोस १६% ई.सी.

(Chlorpyrifos 16% EC) को ०.५ एम.एल. र काबे नडाजजम (बेमभषष्टन) ५०% डब्लु.षप. को १ ग्राम प्रमि मलिर
पानीमा घोली स्प्रेयर बाि नसषरी ब्याड मभज्ने गरी छनुष पदषछ।



ाँ लन गनष षफल्ड मनररक्षण गनुप
गोलभेँडाको डढु वा व्यवस्थापनको लामग डढु वाको प्रकोप आक
ष दषछ। यद्दद डढु वाको
प्रकोप कम छ भने मेन्कोजेब ७५% डब्लु.षप २.५ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोलेर स्प्रे गनुप
ष दषछ। यद्दद डढु वाको
प्रकोप बषढ नै छ भने षक्रलाजक्सल एम.जेड. ७२% डब्लु.षप. को धुलो २ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोलेर स्प्रे
गनुप
ष दषछ।
गोलभेँडाको मोजाइक भाइरस

I.

गोलभेँडामा लाग्ने मोजाइक भाइरस सेिो जझाँगाले साने भएको हुाँदा शुरुमा सेिो जझाँगाको मनयन्रण गनुप
ष दषछ।

यसको लामग एमसिामाइषप्रड २०% एस. षप. (इक्का वा माजजक) १ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोलेर स्प्रे गनुप
ष दषछ।

II.

यद्दद मोजाइक भाइरस कम बोिमा मार दे जर्खएको छ भने उक्त बोिहरुलाई उर्खेलेर जलाउने काम गनुप
ष दषछ

र बााँकी बोिहरुमा मभरकोन एच १ एम. एल. प्रमि मलिर पानीमा घोलेर हरे क हप्ताको अन्िरालमा ३-४ हप्तासम्म
स्प्रे गनुप
ष दषछ।

III.


यद्दद मोजाइक भाइरस धेरै क्षेरफलमा लागेको छ भने सबै बोिहरुलाई उर्खेलेर जलाउनु नै राम्रो हुनेछ।

नसषरी ब्याडमा बीउ रार्खेपमछ प्लाषष्टकको छापो बनाउनुपदषछ िर बेनाष उमम्रसकेपछी द्ददनमा उघाने र रािी िथा पानी
परे को बेला उक्त छानो ओढाउनु पदषछ।

प्याजको शीि ढु सी रोग

(Downy mildew Disease)

लक्षणैः जचसो मौसममा पािका सिहमा र्खरानी र प्याजी रङ्गको भ ुवा जस्िो ढु सी उम्रेको दे जर्खन्छ। बोिको पमछल्लो
अवस्थामा भने पुराना बाषहरी पािहरु षफक्का हररयो र प्याजी रङ्गमा पररणि भई सुकेर जान्छ।
रोकथामैः





धेरै रोग ग्रस्ि मबरुवा हिाउने।



डाईथेन एम-४५ (म्यान्कोजेव) वा मेिाल्याजक्सल जस्िा षविादीहरु २ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा ममसाई छने ।

बन्दाको पुिलीले पािको िल्लो भागमा समुहमा पहे लो रं गको फुल पादषछ र सुरुको अवस्थाका लाभ्राहरुले एकै
स्थानमा रहेर नोक्सानी पुयाषउछ, यस्िा फुल र लाभ्राहरुलाई जम्मा पारी नष्ट गनुष पदषछ। कीराको प्रकोप बढी भएमा

डाइक्लोरभस ७६ इ.सी. (नुभान) अथवा मालामथयन ५० इ.सी., २ एम.एल. प्रमि मलिरको दरले पानीमा ममसाई
कीरा लागेको ठााँउमा मभज्ने गरी सााँझपर्ख छकषनु होला ।



भण्िाको डााँठ िथा फलको गबारो व्यवस्थापनको लागी गवारोको कारण ओईलएको मुन्िा, पाि िथा फल षिपी

करीव १ फुि 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 द्ददनमा एक चोिी र अको ३०-३५ द्ददन पमछ फेरी ७-१० ग्राम यूररया (१ चम्चा)
प्रत्येक बोिको वररपरर घेरा बनाई रार्खी पुनप
षु दषछ।यसरी दोश्रो िपड्रेस गररसकेपमछ मसाँचाइ गनुप
ष दषछ।

कृषि-मौसम सल्लाह सेवा बुलेषिन, विष २, अं क ४६, १३ फागुन २०७३, अवधी : १३ फागुन २०७३ – १९ फागुन २०७३

-७-



काउली, बन्दा, ब्रोकाउली सररसके पमछ फेद काट्ने कीरा र जरा कुषहने रोग लाग्न सक्ने भएको कारणले

क्लोरपाइररफस २०% ई.सी १ एम. एल. प्रमि मलिर र काबे न्डाजजम (बेमभजस्िन) ५०% डव्लु. पी. को १ ग्राम प्रमि
मलिर पानीमा घोली स्प्रेयरबाि मबरुवाको फेदमा जरा मभज्ने गरर छनुष पदषछ।



षवमभन्न िरकारी बालीहरुमा लाग्ने सेिो जझाँगाको व्यवस्थापन गनष जैषवक षविादी- भषिषमसमलयम लेकानी २ एम.एल.
प्रमि मलिर पानीमा ममसाई छकषनुपदषछ। प्रकोप ज्यादा भएमा यसको व्यवस्थापनको लामग एमसिामाइषप्रड २०%
एस.षप. (इक्का, माजजक) १ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोलेर स्प्रे गनुप
ष दषछ।
गााँठे रोगको

(Clubroot) व्यवस्थापनैः

 रोग लागेको क्षेरमा उत्पाद्ददि बेनाष कुनै पमन हालिमा प्रयोग नगने। रोगग्रस्ि क्षेरको मािो ओसारपसार हुन
बाि रोक्ने ।

 रोगी र्खेिबारीमा प्रयोग गरे को कुिो/कोदालो धोई पर्खालेर मार अन्यर प्रयोग गने ।
 काउली बन्दा काट्ने मबजत्तकै डााँठ जरा सषहि उर्खेलेर जम्मा गरी जलाउने वा गषहरो र्खाडलमा पुररद्ददने ।
 कम्िीमा ५/७ विषसम्म काउली वगषको बाहेक अन्य बालीसाँग घुम्िी बाली लगाउने ।

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

 उच्च ड्याङ्गमा बाली लगाउने र पानीको मनकासको राम्रो प्रबन्ध गने ।

 बेनाष सानुष अगाडी बेनाषहरुलाई बेन्लेि ५ ग्राम प्रमि मलिरको घोलमा २५- ३० ममनेि डुबाएर मार साने ।
 नेमबजजन नामको षविादी १० के.जी. प्रिी रोपनीको दरले जग्गा ियार गने बेलामा प्रयोग गने ।
डाउनी ममल्ड्युको व्यवस्थापन



यसको जजवाणु मािो िथा बीउमा रहने र हावाबाि पमन सने हुाँदा घुम्िीबाली प्रणाली अपनाउनु पदषछ।



फािफुि रोगको लक्षण दे जर्खने मबजत्तकै रोगी पाि हिाउने र मािोमा गाड्ने अथवा जलाई द्ददने गनुप
ष दषछ ।



र्खेिबारीको सरसफाईमा ध्यान द्ददनुपदषछ र फसी जािका अन्य मबरुवाहरु हिाउनु पदषछ।



रोगको आक्रमण दे जर्खएमा रे डोममल वा िामायुक्त षविादी २-३ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा ममसाई हरे क ८-१० द्ददनको
अन्िरमा ३-४ पिक छनुष पदष छ।

६.

च्याउ


िापक्रम ३० सेजल्सयस भन्दा बढी भएमा आर्द्षिा कायम गनष जुिको बोरा च्याउ घरको छानामा राख्नुपदषछ र उक्त
बोरालाई बेला-बेलामा मभजाउनु पदषछ वा च्याउ घरमभर ह्यमु ममडफायरको व्यवस्था गनुप
ष दषछ।

७.

मौरी


गोला षवभाजन गने समय भएको हुनाले थप घारको व्यवस्था गनुप
ष दषछ।



घारको मनयमीि नीररक्षण गरर मह काढ्नुपदषछ।



मौरी घारमा सुपर (िल्ला) थप्ने व्यवस्था गनुप
ष दषछ।

८.

अन्य


र्खेिबारीमा दे जर्खने सबै कीराहरु हामनकारक हुदैनन्। िसथष कीरा दे जर्खने मबजत्तकै षविादीको प्रयोग नगरौँ। ममरजीव
कीराहरु जस्िै माकुरा, गाइने कीरा, साि थोप्ले र्खपिे कीरा, बारुला, नमस्िे कीरा (प्रेइड्ग मेन्िीड) दे जर्खएमा
मिनीहरुको सं रक्षण र सम्बधषन गरौं।



मौरी घारमा रोग, सुलसुले र रानु भए नभएको मनयममि अवलोकन गनुप
ष दषछ। िापक्रम बढ्ने क्रम रहेकोले मौरी
घारलाई चारै मिरबाि बेरेर राजर्खएको प्लाजस्िक वा बोरा हिाइद्ददनुपदषछ।

कृषि-मौसम सल्लाह सेवा बुलेषिन, विष २, अं क ४६, १३ फागुन २०७३, अवधी : १३ फागुन २०७३ – १९ फागुन २०७३

-८-

लाही कीरा (एफीड )


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



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



नयााँ पालुवामा लाही, मलफ माईनर, सुलसुले लाग्ने भएमा सबई (सवो) वा एट्सो िेल १५ एम.एल. प्रमि मलिर
पानीमा ममसाई १५ द्ददनको फरकमा छनुष उपयुक्त हुन्छ।

कोसा िथा फलमा लाग्ने गवारो (Borer, Helicoverpa armigera Hubner)

यो (पड बोरर ) कीरा व्यवस्थापनको लागी १० ग्राम भेली प्रमि मलिर पानीमा ममसाई बनाएको घोलमा HaNPV
(हेली एन. षप. भी ) २५० LE को १.५ मम.मल हालेर सााँझको समयमा स्प्रे गनुप
ष दषछ, अथवा

व्याक्िे ररया जन्य (बी.िी ) Bt (डाई पेल, बायो लेप ) ३ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा ममसाएर सााँझको समयमा स्प्रे
गनुप
ष दषछ, अथवा

क्लोरानट्रामनमलप्रोल (कोराजेन) १८.५ इ.मस. ०.४ मम.मल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाई बोि मभज्ने गरी स्प्रे गनुपष दषछ।

र्ख. पशुपालन


दुधालु गाईवस्िुलाई थुनेलो (Mastitis) को समस्याबाि बचाउन गोठ सफा र सुग्घर राख्नुहोस्। साथै जग्लमसररन र

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

dipping) पदषछ। यसबारे षवस्िृि जानकारी अनुसूची-३ मा द्ददइएको छ।


बाख्राको मोओलाको लागी ५% पोभीडन आयोमडन वा १% कपर सल्फेि वा २% बोररक एमसडको झोल वा १%

पोिासको घोलले मुर्ख सफा गनुष उपयुक्त हुन्छ। मोओलाको भाइरस घाउ, चोिपिक लागेको वा कािे को ठााँउबाि
मामनसमा सनष गई त्यस्िै प्रकारको घाउ र्खषिरा आउन सक्ने हुनाले त्यस्िो रोगी बाख्रालाई घाउ चोिपिक नलागेको
मान्छे वा पन्जा लगाएर स्याहार सुसार गनुप
ष दषछ।



ाँ ा, नाक, मुर्ख (थुिन
ु ो) मनिािो पानीमा सफा कपास मभजाई द्ददनमा २ पिक
षप.षप.आर रोग लागेका बाख्राको आर्ख
सफा गनुप
ष दषछ। साथै ५% बोरो-जग्लमसररनले मुर्ख सफा गनुष लाभदायी हुन्छ। सहायक सं क्रमण रोकथाम गनष
अक्सीिे ट्रासाइजक्लन वा सेषट्रएक्जोन समूहका औिधी प्रयोग गनुप
ष दषछ। षप.षप.आर रोग लाग्न नद्ददन ३ मषहना भन्दा
मामथका भेडा-बाख्रामा सो रोगको भ्याजक्सन लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। यसको भ्याजक्सन जजल्ला पशु सेवा कायाषलयमा
मनैःशुल्क उपलव्ध हुन्छ।



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



माछा पोर्खरीमा अजक्सजनको मारा बढाउन हावा यन्र (aerator) को प्रयोग गनुप
ष दषछ।



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



माछामा लाग्ने लमनषया र आग्युल
ष स (माछाको जुम्रा) को उपचारको लामग ड्युरोजक्लन ३० एम. जी. प्रमि के. जी. को
दरले दानामा रार्खेर र्खान द्ददनुपदषछ। साथै माछाको घनत्व (stocking density) कम गने, पोर्खररमभर ठााँउ-



ठााँउमा बााँस गाड्ने र उक्त बााँसलाई ३-४ द्ददनको अन्िरमा जझकेर सफा गने र सुकाउने, पोर्खरी सफा राख्ने र माछा
पोर्खरीको फोहोर पानी हिाई सफा पानी राख्नुपदषछ।



माछा पोर्खरीमा एमोमनयाको मारा बढी भएमा पोर्खरीमा माछाको घनत्व (stocking density) कम गने, दानाको
मारा घिाउने, पानीको गषहराई बढाउने, एरे िरको सं ख्या बढाउने आदी गनष सषकन्छ। मरे का माछालाई ित्काल
हिाउनुपदषछ। अपरान्हमा अत्यामधक षप एच (pH) हुने गरे को भए चूना प्रयोग गदाष केही लाभदायी हुन्छ।
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एमोमनयाको मारा १ षपषपएम (PPM) छ भने पोर्खरीको २५% पानी षवस्थापन गनुप
ष दषछ। एमोमनया २.५ षपषपएम

(PPM) वा बढी भएमा माछालाई अको पोर्खरीमा सानुपष दषछ।


जनावरलाई सरुवा रोग सनष नद्ददनको लागी गोठ वा र्खोरको गेिमा र्खुिा डुवाउने क्षेर (htFb tooF) को व्यवस्था
गनुप
ष छष। उक्त htFb tooF मा ५ - १० प्रमिशिको षफनेल पानी वा १ प्रमिशिको पोिामसयम पर म्याग्नेि वा ० १.
प्रमिशिकोएक्रीफलामभन वा ७% चून पानी मनयममि रुपमा राख्नु पदषछ।



पशुहरुमा प्रयोग हुने र्खोपहरुको लामग जजल्ला पशु सेवा कायाषलयमा सम्पकष राख्नुहोस्। र्खोप सम्वन्धी षववरण अनुसूची२ मा राजर्खएको छ।



ब्रोइलर कुर्खुराहरुलाई उमेर अनुसार फरक षकमसमको िापक्रम आवश्यक हुन्छ। सुरुको अवस्थामा ९५० फरे नहाइि

िापक्रम आवश्यक पछष र क्रमश: प्रत्येक हप्ता ५० फरे नहाइि िापक्रम को दरले ७५० फरे नहाइि िापक्रम नपुग्दा
सम्म घिाउाँदै लै जानु पछष।



र्खोरको िापक्रम कम भएमा साना चल्लालाई रुघार्खोकी जन्य श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोगले सिाउने भएकोले एक दे जर्ख
दश द्ददन सम्मका चल्लालाई िे ट्रासाइक्लीन १ मलिर पानीमा १ ग्रामको दरले साथै भाइमेराल (िोमनक) औिधी १००
कुर्खुरालाई १०–२० एम.एल प्रमि ५ मलिर पानीमा द्ददनुपदषछ। साथै इलेक्ट्रोलाइि िथा इम्युनोकेयर झोल िक्सीन
वाइन्डर एसीडीफायर द्ददनुपदषछ।



चल्लाको र्खोरमा २ घण्िा षवहानको घाम पस्ने व्यवस्था अमनवायष गररनु पदषछ। कुर्खुराको र्खोरमा भेन्िीलेसन राम्रो
हुन पदषछ। कुर्खुराको सुलीमा धेरै आर्द्षिा हुने भएकोले धेरै एमोमनया उत्पादन भई श्वासप्रश्वास सम्वन्धी समस्या हुने
हुाँदा र्खोरमा राम्रो भेन्िीलेशनको व्यवस्था गनुप
ष दषछ।



भर्खषर जजन्मएका र साना बाच्छा-बाच्छीलाई यो समयमा छे ने समस्या दे जर्खन सक्छ। त्यसकारण साना बाच्छाबाच्छीलाई न्यानो सोत्तर मबछ्याउनुपदषछ र माउको मबगौिी दुध शारीररक िौलको ८% का दरले र्खुवाउनुपदषछ। ३-

७ मषहनाका बाच्छा-बाच्छीलाई छे ने रोग दे जर्खएमा नजजकैको प्रामबमधक साँग सम्पकष गरर उपचार गराउनुपदषछ। अथवा
सल्फा ग्रपका
औिधीहरु चलाउनुपदषछ।साथै नजजकैको सेवा केन्र्द् वा पशु सेवा कायाषलयमा गोबर पररक्षण गराई
ु
औिधी उपचार गराउनुहोला।

घााँसेबाली


जै / बमसषम घााँसको प्रत्येक किाई पिाि् १.२ के. जी. युररया प्रमि कठ्ठाको दरले मसं चाइ गरर िप ड्रेमसङ गनुष
उपयुक्त हुन्छ।



सुडान/बाजरा घााँसको वीउ १ के.जी. प्रमि कठ्ठको दरले वा १.५ के.जी. प्रमि रोपनीको दरले र षियोसेन्िी घााँसको
वीउ ४ के.जी. प्रमि कठ्ठा वा ६ के. जी. प्रमि रोपनीको दरले छनुप
ष दषछ।
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अनुसूची-१: पशुहरुमा लाग्ने र्खोरे ि िथा नाम्ले/मािे रोग सम्वन्धी षववरण
र्खोरे ि रोग
र्खोरे ि रोग र्खास गरे र र्खुर फािे का जनावरहरु जस्िै - गाई, भैं सी, भेडा, बाख्रा िथा बं गरु मा लाग्ने गछष। यो रोग विाषयाम
सषकएपमछ र चाडवपषको बेलामा पशुहरुको अमनयजन्रि ओसार पसारका कारण र्खोरे ि रोगको सं क्रमण बढ्न सक्छ। त्यसकारण
यो रोगको महामारी फैमलन नद्ददन अनुसूची-२ मा द्ददएको र्खोप िामलका अनुसार आफ्ना पशुवस्िुहरुमा र्खोप लगाउनु होला।



र्खोरे ि रोगको लक्षण षवशेि गरर पशुको र्खुर वररपरी, मुर्खको मभमर भागमा र कल्चौडामा साना-साना षवममरा जस्िो
ममसनो फोका दे जर्खने हुाँदा लक्षण दे जर्खएका पशुहरुलाई बथानबाि अलग्गै छु िाएर 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 उपचार छै न िर लक्षण अनुसार उपचार गदाष नोक्सानबाि बच्न सषकन्छ।



सवषप्रथम मुर्खको घाउलाई मनिािो पानीमा २ प्रमिशिको षफिषकरीको झोल बनाई मुर्ख सफा गने ।



र्खुिाको घाउलाई ०.५ प्रमिशि फमाषमलनको झोल बनाई सफा गने ।



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



र्खुिा िथा मुर्खको घाउ मछिो मनको पानष सल्पामडमाइमडन वा एण्िीवायोषिक्सको रुपमा २०-४० लार्ख यूमनि सम्म
स्ट्रेप्िो पेमनमसलीन वा २-२.५ ग्राम सम्मको एम्पीमसमलन + क्लोक्जामसलीन ५-७ द्ददन सम्म मासुमा सुई द्ददने । साथै
एमभल र दुर्खाई कम गने सुई १० मम.ली को दरले मासुमा सुई द्ददने ।



कीरा पनष गएको र्खुिाको घाउलाई मन िािो पानीमा पोिासरार्खी सफा 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 द्ददनको लामग षपउने आहारा र्खोले , भािको माड वा अन्य झोल र्खाने कुरा द्ददने।



गोठलाई षफनेल पानीले छकषने।



स्वास्थय पशुहरुलाई रोग षवरुद्ध र्खोप लगाउने। र्खोप लगाउदा रक्षा नामक इजण्डयन भ्यजक्सन २ मम.ली ६ मषहना
भन्दा माथी उमेर भएका पशुमा छाला मुनी (S/c) सुई द्ददने।



ट्राईभेि भ्याक्सीन पमन षवमभन्न ओिधी कम्पनीहरुले मनकामलएको बजारमा पाइन्छ, जुन चरचरे , भ्यागुिे, िथा र्खोरे िको

षवरुद्ध मनकामलएको र्खोप हो, िर त्यसले षविाणुको प्रकोप चारै मिर भएमा रोगबाि पूणष रुपमा पशुलाई (रोगबाि)

बचाउन सक्दै न, िसथष र्खोरे ि कै मार कम गने भ्याक्सीन कृिक वगषहरुलाई पशुमा र्खोप लगाउन सल्लाह द्ददइन्छ।



एफ.एम.डी. पोमलभ्यालेन्ि भ्याजक्सन (FMD Poly Valent Vaccine) गाई–भैं सी, बाच्छा पाडालाई १० एम.एल.
िथा भेडा–बाख्रा, बं गरु लाई ५ एम.एल. छालामुमन सुई द्ददने।
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नाम्ले / मािे रोग


धान कािे र

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

प्रयोग गरे साँग साँगै नाम्ले रोगको प्रकोप पमन बढन जान्छ । त्यसकारण मनयममि रुपमा आफना पशुहरुमा नाम्लेको

परजजवी रहेको वा नरहेको थाहा पाउन आफनो नजजकैको पशु उपसेवा केन्र्द्, पशु सेवा केन्र्द् वा जजल्ला पशु सेवा
कायाषलयमा गई गोबर पररक्षण गराउनु होला।




पशुहरुमा नाम्लेको परजजवी दे जर्खएमा मनम्न अनुसारको उपचार गनुष होला ।

अजक्सक्लोजनाइड (Oxyclozanide) १० मम.ग्रा. प्रमि षकलो शारीररक िौल अनुसार एक पिक र्खान द्ददनुहोला ।
१ ग्राम बोलस प्रमि १०० षकलो शारीररक िौल अनुसार िथा झोल औिधी ३०० षकलो शारीररक िौल भएका
पशुलाई ९० एम.एल. एकपिकमा र्खान द्ददनु होला। भेडा बाख्रालाई २०० मम.ग्रा. को एक ट्याब्लेि प्रमि १३ षकलो
शारीररक िौल अनुसार र्खान द्ददनुहोला। यी औिधीहरु दुहन
ु ा, ब्याउने सबै प्रकारका पशुमा द्ददन सषकन्छ।



ट्राइक्यालबेन्डाजोल (Tricalbendazole) १२ मम.ग्रा. प्रमि षकलो शारीररक िौल अनुसार र्खान द्ददाँदा मनकै प्रभावकारी
हुन्छ । ९०० मम.ग्रा. को एक बोलस प्रमि ७५ षकलो शारीररक िौल अनुसार र्खान द्ददनु होला। २५० एम. जी.
को १ ट्याब्लेि १५ षकलो शारीररक िौल भएक भेडा बाख्रालाई र्खान द्ददनु होला। दुहन
ु ा ब्याउने सबै प्रकारका
पशुहरुमा द्ददने सषकन्छ।



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

अनुसूची-२: पशुहरुमा प्रयोग हुने र्खोप सम्वन्धी षववरण


भ्यागुिे रोग षवरुद्ध

र्खोप लगाउने उमेरैः ४ मषहना त्यसपमछ प्रत्येक ६ मषहनामा
माराैः साना पशु — ३ एम. एल.; छाला मुमन

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



चरचरे रोग षवरुद्ध
र्खोप लगाउने उमेरैः ४ मषहना त्यसपमछ प्रत्येक ६ मषहनामा
माराैः साना पशु —३ एम. एल.; छाला मुमन

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



ु र्खोप)
भ्यागुिे र चरचरे रोग षवरुद्ध (सं यक्त

र्खोप लगाउने उमेरैः ४ मषहना त्यसपमछ प्रत्येक ६ मषहनामा
माराैः साना पशु —३ एम. एल.; छाला मुमन

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



र्खोरे ि रोग षवरुद्ध
र्खोप लगाउने उमेरैः ४ मषहना त्यसपमछ प्रत्येक ६ मषहनामा
माराैः



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

पिके रोग षवरुद्ध

माराैः १ एम. एल.; छाला मुमन विषको १ पिक रोग दे जर्खएको ठााँऊको वररपरर।
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अनुसूची-३: थुनल
े ो रोग बारे जानकारी

पररचय


कल्चौडो सुमननु वा दुधको गुणमा फरक पने अवस्थालाई थुनेलो भमनन्छ।



पोथी जािका गाई, भैँ सी, भेडा, बाख्रा, घोडा आद्दद सबै जसो जनावरहरुलाई हुन सक्दछ।



यो नेपालमा दे जर्खने एउिा सामान्य रोग हो र र्खासगरी पशुहरु ब्याउने षवजत्तकै दे जर्खन्छ।



थुनेलो रोग धेरै षकमसमका जजवाणुहरुको कारणबाि हुन्छ। यद्दद गोठ, थलोमा राम्रो सरसफाई भएको छै न भने जनावर
ब्याएको समयमा षवमभन्न षकमसमका जजवाणुहरु कल्चौडोमा थुनबाि प्रबेश गदषछ।




रोग लामग सकेपमछ आमथषक दृषष्टकोणले मनकै घािा हुन जान्छ र कररव २५ प्रमिशि जमि उत्पादन घिाउाँदछ।

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

रोगको प्रमुर्ख लक्षणहरु



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

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



यद्दद उपचार गनष षढला भएमा मभर पाक्दछ र षपप पमन आउाँदछ।



यद्दद थुन मारै सुजन्नएको भए शुरुमा दुध राम्रो हुन्छ िर थुन सुजन्नएकोले दुध
दुहन
ु गाह्रो पदषछ ।



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



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

रोग मनदान र पषहचान


दुई िररकाबाि यो रोगको मनदान गनष सषकन्छ ।



मामथका लक्षणको आधारमा



दुधलाई प्रयोगशालामा पररक्षण गराएर (CMT test बाि)

उपचार



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

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



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



यद्दद दूध पानी जस्िो रगि मममसएको षपप जस्िो भएमा जजवाणुको कारणबाि थुनेलो भएको रहेछ भनी बुझ्नु पदषछ।
त्यस्िो अवस्थामा पशुलाई एन्िीवायोषिक सुई द्ददने सबै दुध मनर्खारे र मार औिमध थुनमा राख्नु पदषछ।



नसुजन्नने, नदुख्ने सुई द्ददने र षवमभन्न प्रकारका मल्हम पाइन्छ मि मध्ये कुनै एक लगाईद्ददने गनुष पदषछ।



त्यस्िो अवस्थामा पशुलाई राम्रो दानापानी द्ददनु पछष।

ध्यान द्ददनु पने कुराहरु



दुध दुहन
ु े मान्छे ले नङ नपाल्ने र हाि सफा राख्ने गने।
दै मनक दुध दुहन
ु ु भन्दा पषहले कल्चौडो सफा गने।



प्राषवमधकले द्ददएको सल्लाह पूणि
ष या पालना गरर औिधीहरु प्रयोग गने।



थुनेलो रोग लागेको थुन वा जनावरलाई अरु पशुहरु दुषह सकेपमछ मार दुहन
ु े गनुष पदषछ र दुहन
ु ो पशुको गोठ सफा
राख्नु पदषछ।
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कृषि-मौसम सल्लाह सेवा वुलेषिन ियारी गने षवशेिज्ञ समूह
क्र.सं .

नाम थर

कायषक्षर
े

१

डा. दीपक भण्डारी

बाली रोग मबज्ञान

कृषि वािावरण अनुसन्धान महाशार्खा, र्खुमलिार

२

सुरेश कुमार राई

कृषि वािावरण

suresh.k.rai@gmail.com

घनश्याम मल्ल

कृषि वािावरण

कृषि वािावरण अनुसन्धान महाशार्खा, र्खुमलिार

दयामणी दे वी गौिम

बाली मबज्ञान

बाली षवज्ञान महाशार्खा, र्खुमलिार,

dayamani.gautam@gmail.com

३
४

कायाषलय

कृषि वािावरण अनुसन्धान महाशार्खा, र्खुमलिार

इ-मे ल

env@narc.gov.np
deepak359@hotmail.com
ghanashyam_99@hotmail.com

सञ्चार, प्रकाशन िथा अमभले र्ख महाशार्खा, र्खुमलिार

thakur27819@gmail.com

बाली प्रजनन

कृषि वनस्पमि महाशार्खा, र्खुमलिार, लमलिपुर

डा. कामलकाप्रसाद उपाध्याय

आलुबाली

राषिय आलुबाली अनुसन्धान कायषक्रम, र्खुमलिार

kalikaupadhyay@yahoo.com

८

मबष्णु प्रसाद पौडे ल

मािो मबज्ञान

कृषि वािावरण अनुसन्धान महाशार्खा, र्खुमलिार

९

डा. अचषना श्रे ष्ठ

मौसम मबज्ञान

जल िथा मौसम षवज्ञान षवभाग, नक्साल

shresthamet@gmail.com

१०

राजु धर प्रधानाङ्ग

५

मनोज कुमार ठाकुर

६

सामलकराम गुप्ता

७

कृषि सञ्चार

ु ान
मौसम पूवाषनम

ु ान महाशार्खा, गौचर, मर. अ. मब.
मौसम पूवाषनम

gupta.salikram3@gmail.com
bishnu.env@gmail.com
info@mfd.gov.np
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