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अवधध: १६-२२ पुस, २०७८

१६ पुस, २०७८

भू-भागहरुमा आगामी षहउँ द अवधध (१५ मांधसि-१६ फागुन, २०७८) मा कुल विाय सिदि भन्दा कम, अधधकतम तापक्रम सिदि भन्दा बढी

ि न्यूनतम तापक्रम सिदि ि सिदि भन्दा बढी हुने सांभावना िहे को छ।

बागमती, गण्डकी ि लुम्बबनी प्रदे शको धेिैजसो भू-भागहरु मा २५ धम.मी. भन्दा बढी विाय मापन भएको छ। दे शको उच्च पहाडी भू-भागहरु बाहे कका अन्य
अधधकाांश केन्रहरुमा साप्ताषहक औसत अधधकतम तापक्रम १५ धड.से. भन्दा बढी ि उच्च पहाडी भू-भागका धेिैजसो स्थानहरुमा साप्ताषहक औसत न्यूनतम
तापक्रम शुन्य धड.से. भन्दा कम मापन गरिएको छ।




दे शको उच्च पहाडी तथा षहमाली भू-भागमा साताको साताको सुरुवात ि मध्यमा आांम्शक बदली ि तथा साताको अन््यमा सामान्य दे म्ि पूणत
य या बदली िषह
साताको अन््यमा धेिै स्थानमा हल्का दे म्ि मध्यम षहमपातको सबभावना दे म्िन्छ।

दे शको पहाडी भू-भागमा साताको सुरुवात ि मध्यमा आांम्शक बदली तथा साताको अन््यमा सामान्य दे म्ि पूणत
य या बदली िही साताको अन््यमा केही स्थानमा
हल्का विायको सबभावना दे म्िन्छ।



दे शको तिाईका भू-भागमा साताको मध्य तथा अन््यधति सामान्य दे म्ि पूणत
य या बदलीको सबभावना दे म्िन्छ। सुदूिपम्िम ि लुम्बबनी प्रदे शका तिाई भूभागमा
साताको अन््यमा हल्का विायको सबभावना छ।



यो साता दे शका अधधकाांश भू-भागहरुमा अधधकतम तापक्रम तथा न्यू नतम तापक्रम घट्ने सबभावना छ।

कृषि सािाांश
 गहुँ छिे को २५-३० ददनधभत्र मािोमा
 तापक्रम कम हुँदै जादाँ लाही कीिाको

म्चस्यानको अवस्था हे िी २.९ के.जी. युरिया प्रधत कठ्ठा वा ४.४ के.जी. युरिया प्रधत िोपनीका दिले िपड्रेस गनुह
य ोस्।

प्रकोप बढ्दै जाने हुनाले किे साबािी ि कौसी िेती गदाय व्यवस्थापनका लाधग एक भाग गाईको गहुँत ४ भाग पानीमा धमसाएि

िातभरि िाम्ि लाही लागेको ठाँउमा धभज्ने गरि भोलीपल्ि छकयनुहोस् वा ििानीको धू लो लाही कीिा लागेको ठाँउमा धबहानीपि छकयनुहोस्। प्रकोप ज्यादा भएमा
डाइमेथोएि ३०% ई.सी., १.५ एम.एल. प्रधत धलििको दिले पानीमा धमसाई लाही लागेको ठाँउमा धभज्नेगरि छकयनुहोस्।




पतझड फलफूलको धबरुवालाई िाडलको धबचमा कलमी गरिएको भाग नपुरिने गरि धबरुवा सानुह
य ोस्।
यसै विय कागती िेती शुरु गनुय भएका कृिकहरुले कागतीको पात ि कधलला मुनालाई तुसािोबाि जोगाउन बाँसको भािा उल्िो भी आकाि () मा गाडेि पिालले
छोप्नुहोस्।



ँ ा कीिाको गधतषवधधले झिे का फलहरुलाई सां कलन पिात प्लाषिकको झोलामा हावा नधछने गिे ि बन्द गिी नि गनुह
सुन्तलाजात फलफूल बालीमा औस
य ोस् वा गषहिो
िाल्डो िनेि गाड्नुहोस्। साथै, वगैँचाको सिसफाई गनुह
य ोस्।




आगामी साताको मौसम आलु तथा गोलभेँ डाको पछौिे डढु वा िोगको लाधग अनुकूल िहे कोले धनयधमत अनुगमन गनुह
य ोस्।
काउली समूहको तिकािी बालीहरुमा बन्दाको पुतलीले पातको तल्लो भागमा पािे का फुल ि लाभायहरुलाई जबमा पािी नि गनुह
य ोस्। कीिाको प्रकोप बढी भएमा
म्स्पनोस्याड ४५% एस.सी. अथवा क्लोिानट्राधनधलप्रोल (कोिाजेन) १८.५ इ.धस., ०.३ एम.एल. प्रधत धलिि पानीमा धमसाई साँझपि छनुह
य ोस्।





िोिे त िोग दे म्ििहने ठाउँ मा िोकथामको लाधग पशुहरुमा ६ मषहनाको उमेि पुगप
े धछ पषहलो पिक ि प्र्येक विय िोप दोहोयायउनुहोस्। प्रकोप बढी दे म्िने ठाउँ मा
६-६ मषहनामा दोहोयायउनुहोस्।

कुिुिाका चल्लाहरुलाई ३ ददन ि ७ ददनको उमेिमा िानीिेत िोग षवरुद्ध एन.डी.आई-२ (ND-I2) िोप प्रधत चल्ला १ थोपाका दिले आँिामा हाल्नुहोस्।
साताका अधधकाांश ददनहरुमा आांम्शक दे म्ि सामान्य बदलीको सांभावना िहेकोले माछापोििीमा अम्क्सजनको कमीबाि हुन सक्ने क्षधत कम गनय बादल लागेको ददन

ि भोधलपल्ि धबहानीपि प्रधत हे क्िि जलाशयमा धबहान ४-६ बजेसबम ०.७५ के.धभ.ए. क्षमताको एिे ििको प्रयोग गनुह
य ोस् साथै बादल लागेको समयमा दाना ददन
बन्द गनुह
य ोस्।




कमन कापय तथा ग्रास कापयका ह्याचिी गनुह
य न
य ोस्।
ु े म्स्य कृिकहरूले छु ट्टाईएका प्रजनन योग्य माउ माछालाई िुवाउन गहुँ/जौको जमिा िाख्न तयािी गनुह
हिे क ३०-३५ ददनमा जै/वधसयम घाँसमा २.१ के.जी. प्रधत कठ्ठाका दिले धसांचाई गरि युरिया िपड्रेस गनुह
य ोस्। साथै प्र्येक किाई पिात पुन: युरिया िपड्रेस
गनुह
य ोस्।




कृषि ि पशु सबवन्धी म्जज्ञासाको लाधग पैसा नलाग्ने नाकयको फोन नबबि-११३५ मा हिे क सोमबाि ददँउसो २ दे म्ि ४ बजेसबम फोन गनुह
य ोस्।

ु ा ८ बजेको समाचाि पधछ प्रसािण हुने गदयछ। यसको पुन:
कृषि-मौसम सल्लाह बुलेषिन नेपाल िे धलधभजनको NTV NEWS Channel बाि प्र्येक शधनबाि बेलक
प्रसािण आईतबाि धबहान ७ बजेको समाचािपधछ पधन हे न य सषकन्छ।

गत हप्ता (९-१५ पुस, २०७८) को मौसमी सािाांश
साप्ताषहक विायाः ८९ विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिएको साप्ताषहक

कुल विायको तथ्याङ्क अनुसाि गत साता दे शभि विाय मापन भएको छ।
दे शका धेिैजसो केन्रहरुमा सिदि भन्दा बढी विाय मापन भएको छ।
प्रदे श नां-१ को उच्च पहाडी भू-भाग, प्रदे श नां-२ को पम्िमी भू-भाग,

बागमती, गण्डकी ि लुम्बबनी प्रदे शको धेिैजसो भू-भागहरु ि कणायली

तथा सुदूिपम्िम प्रदे शको केही केन्रहरुमा २५ धम.मी. भन्दा बढी विाय

मापन भएको छ। बागमती, गण्डकी ि लुम्बबनी प्रदे शका केही-केही
म्जल्लाहरुमा ५० धम.धम. भन्दा बढी विाय मापन भएको छ। विाय भएका
केन्रहरुमध्ये सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदे शको स्याङ्जा म्जल्लाम्स्थत
चापाकोि केन्रमा ७५.४ धम.धम. विाय मापन भएको छ।

नक्साको पृष्ठभूधममा दे िाईएको िां गले साप्ताषहक कुल विाय जनाउँ छ।
धत्रभ ुजाकाि तथा गोलाकाि सां केतले केन्रमा मापन गरिएको विायलाई
साप्ताषहक सिदि विायसँगको तुलना्मक तथ्याांकमा दे िाउँ छ।

साप्ताषहक अधधकतम तापक्रमाः १०8 विा मौमस केन्रहरुमा मापन
गरिएको साप्ताषहक औसत अधधकतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनुसाि गत

साता दे शका धेिैजसो केन्रहरुमा सिदि भन्दा कम तापक्रम मापन

भएको छ। दे शको उच्च पहाडी भू-भागहरु बाहेकका अन्य अधधकाांश
केन्रहरुमा १५.0 धड.से. भन्दा बढी ि प्रदे श नां-१, प्रदे श नां-२ ि

लुम्बबनी प्रदे शको केही केन्रहरुमा २५.0 धड.से. भन्दा बढी तापक्रम
मापन गरिएको छ। लुम्बबनी प्रदे शको रुपन्दे ही म्जल्लामा िहेको भैिहवा
एयिपोिय केन्रमा सबैभन्दा बढी २६.५ धड.से. तापक्रम मापन भएको
छ।

नक्साको पृष्ठभूधममा दे िाईएको िां गले साप्ताषहक औसत अधधकतम
तापक्रम (धड.से.) जनाउँ छ। धत्रभ ुजाकाि तथा गोलाकाि सां केतले
केन्रमा मापन गरिएको तापक्रमलाई साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको
फिकमा दे िाउँ छ।

साप्ताषहक न्यूनतम तापक्रमाः १०८ विा मौमस केन्रहरुमा मापन
गरिएको साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनुसाि गत

साता दे शको धेिैजसो केन्रहरुमा सिदि भन्दा बढी तापक्रम मापन

भएको छ। दे शभि अधधकाांश भू-भागमा १५.0 धड.से. भन्दा कम ि
उच्च पहाडी भू-भागका धेिैजसो स्थानहरुमा शुन्य धड.से. भन्दा कम

तापक्रम मापन गरिएको छ। गण्डकी प्रदे शको मुस्ताङ म्जल्लामा िहेको

जोमसोम केन्रमा सबैभन्दा कम -५.१ धड.से. तापक्रम मापन भएको
छ।

नक्साको पृष्ठभूधममा दे िाईएको िां गले साप्ताषहक औसत न्यूनतम
तापक्रम (धड.से.) जनाउँ छ। धत्रभ ुजाकाि तथा गोलाकाि सां केतले
केन्रमा मापन गरिएको तापक्रमलाई साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको
फिकमा दे िाउँ छ।

नोिाः (क) सिदि विाय भन्नाले सन् १९९१ दे म्ि २०२० सबमको सबबम्न्धत हप्ताको औसतमा १० प्रधतशत भन्दा कम दे म्ि १० प्रधतशत भन्दा बढीको विायलाई जनाउँछ।

(ि) सिदि अधधकतम/न्यूनतम तापक्रम भन्नाले सन् १९९१ दे म्ि २०२० सबमको सबबम्न्धत हप्ताको औसतमा ०.२ धड.से. भन्दा कम दे म्ि ०.२ धड.से. भन्दा बढीको तापक्रमलाई
जनाउँछ।

(ग) विाय ि न्यूनतम तापक्रमको अवधध गत साताको शुक्रवाि दे म्ि षवषहवािसबम ि अधधकतम तापक्रमको अवधध गत साताको धबषहवाि दे म्ि बुधवाि सबमको तथ्याङ्कलाई धलएि
नक्सा तयाि गरिएको छ।
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आगामी साता (१६-२२ पुस, २०७८) को मौसमी परिदृष्य
प्रदे श

भौगोधलक
क्षेत्र

विाय /
षहमपात

अधधकतम

न्यूनतम

तापक्रम

तापक्रम

बदली हुने अवस्था

(सफा,आांम्शक, सामान्य, पूण)य

मह्वपूण य

कैषफयत

मौसम

(मौसम प्रणाली)

(मेघगजयन,

अधसना, कुषहिो)

प्रदे श नां १

प्रदे श नां २
वागमती
प्रदे श

षहमाल/

हल्का

दे म्ि

उच्च पहाड

मध्यम षहमपात

पहाड

हल्का विाय

प्रदे श

सां भावना

प्रदे श
कणायली
प्रदे श

सुदूि पम्िम
प्रदे श

हल्का घट्ने
सां भावना

हल्का घट्ने
सां भावना

साताको सुरुवात ि मध्यमा आांम्शक बदली तथा
अन््यमा सामान्य दे म्ि पूणत
य या बदली

साताको अन््यमा धेिै स्थानहरूमा

हल्का दे म्ि मध्यम षहमपातको
सां भावना दे म्िन्छ।

साताको सुरुवात ि मध्यमा आांम्शक दे म्ि

सामान्य बदली, साताको अन््यमा सामान्य दे म्ि
पूणत
य या बदली

साताको अन््यमा एक-दुई स्थानमा
हल्का विायको सां भावना दे म्िन्छ।

तिाई

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

साताको सुरुवात ि मध्यमा आांम्शक बदली,

तिाई

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

साताको सुरुवात ि मध्यमा आांम्शक बदली,

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

साताको सुरुवात ि अन््यमा आांम्शक दे म्ि

साताको अन््यमा धेिै स्थानहरुमा

बदली

सां भावना दे म्िन्छ।

षहमाल/

सां भावना
सां भावना
हल्का

दे म्ि

उच्च पहाड

मध्यम षहमपात

पहाड

हल्का विाय

सां भावना

हल्का घट्ने
सां भावना

सां भावना
सां भावना
सां भावना

हल्का घट्ने
सां भावना

साताको अन््यमा आांम्शक दे म्ि सामान्य बदली
साताको अन््यमा आांम्शक दे म्ि सामान्य बदली
सामान्य बदली, साताको मध्यमा आांम्शक

साताको सुरुवात ि मध्यमा आांम्शक दे म्ि

सामान्य बदली, साताको अन््यमा सामान्य दे म्ि
पूणत
य या बदली

हल्का विायको सां भावना दे म्िन्छ।

साताको सुरुवात ि मध्यमा आांम्शक बदली,
साताको सुरुवात ि अन््यमा आांम्शक दे म्ि

साताको अन््यमा धेिै स्थानहरुमा

बदली

सां भावना दे म्िन्छ।

सां भावना

साताको अन््यमा सामान्य दे म्ि पूणत
य या बदली

दे म्ि

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

उच्च पहाड

मध्यम षहमपात

पहाड

हल्का

दे म्ि

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

साताको सुरुवात ि मध्यमा आांम्शक बदली,

मध्यम विाय

साताको अन््यमा केही स्थानमा

हल्का घट्ने

हल्का

षहमाल/

हल्का दे म्ि मध्यम षहमपातको

हल्का घट्ने
सां भावना

तिाई

लुम्बबनी

सां भावना

हल्का घट्ने

तिाई

गण्डकी

हल्का घट्ने

सां भावना

सां भावना

सां भावना

सां भावना

सां भावना

सां भावना

सामान्य बदली,

साताको

मध्यमा सामान्य

हल्का दे म्ि मध्यम षहमपातको

साताको सुरुवात ि मध्यमा आांम्शक दे म्ि

साताको अन््यमा केही स्थानमा

पूणत
य या बदली

सां भावना दे म्िन्छ।

सामान्य बदली, साताको अन््यमा सामान्य दे म्ि

हल्का

दे म्ि

मध्यम

विायको

साताको अन््यमा सामान्य दे म्ि पूणत
य या बदली

पहाड

हल्का विाय

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

साताको सुरुवात ि मध्यमा आांम्शक बदली,

साताको अन््यमा केही स्थानमा

तिाई

हल्का विाय

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

साताको सुरुवात ि मध्यमा आांम्शक बदली,

साताको अन््यमा थोिै स्थानमा

षहमाल/

हल्का

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

साताको सुरुवात ि

साताको अन््यमा धेिै स्थानहरूमा

सां भावना
सां भावना
दे म्ि

उच्च पहाड

मध्यम षहमपात

पहाड

हल्का विाय

षहमाल/

हल्का

सां भावना

सां भावना
सां भावना

साताको अन््यमा सामान्य दे म्ि पूणत
य या बदली

साताको अन््यमा सामान्य दे म्ि पूणत
य या बदली

मध्यमा आांम्शक बदली,

साताको अन््यमा सामान्य दे म्ि पूणत
य या बदली

हल्का विायको सां भावना दे म्िन्छ।
हल्का विायको सां भावना दे म्िन्छ।

हल्का दे म्ि मध्यम षहमपातको
सां भावना दे म्िन्छ।

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

साताको सुरुवात ि मध्यमा आांम्शक बदली,

साताको अन््यमा केही स्थानमा

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

साताको सुरुवात ि

साताको अन््यमा धेिै स्थानहरूमा

सां भावना
दे म्ि

सां भावना

सां भावना

सां भावना

उच्च पहाड

मध्यम षहमपात

पहाड

हल्का विाय

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

तिाई

हल्का विाय

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

सां भावना

सां भावना

सां भावना

सां भावना

सां भावना

साताको अन््यमा सामान्य दे म्ि पूणत
य या बदली
साताको

अन््यमा

बदली

मध्यमा आांम्शक बदली,

सामान्य दे म्ि

पूणत
य या

साताको सुरुवात ि मध्यमा आांम्शक बदली,
साताको अन््यमा सामान्य दे म्ि पूणत
य या
बदली

साताको सुरुवात ि मध्यमा आांम्शक बदली,
साताको अन््यमा सामान्य दे म्ि पूणत
य या
बदली

हल्का विायको सां भावना दे म्िन्छ।

हल्का दे म्ि मध्यम षहमपातको
सां भावना दे म्िन्छ।

साताको अन््यमा केही स्थानमा
हल्का विायको सां भावना दे म्िन्छ।

साताको अन््यमा थोिै स्थानमा
हल्का विायको सां भावना दे म्िन्छ।

ु ान सबवन्धी षवस्तृत जानकािीको
नोि: साताको शुरुले शुक्रबाि ि शधनबाि, साताको मध्यले आइतबाि, सोमबाि ि मांगलबाि तथा साताको अन््यले बुधबाि ि धबहीबािलाई जनाउँछ। मौसम पूवायनम
ु ा ६ बजे अध्यावधधक हुने महाशािाको वेबसाइि http://www.mfd.gov.np हेनहय ु ोस्।
लाधग हिे क ददन धबहान ६ बजे ि बेलक
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कृषि सल्लाह
िाद्यान्नबाली


षहँउदे मकैको धानचमिा धनस्कने बेलामा मािोमा म्चस्यानको अवस्था हेिी गोडमेल पिात ३.६ के.जी. युरिया प्रधत कठ्ठा वा
५.४ के.जी. युरिया प्रधत िोपनीका दिले िपड्रेस गनुह
य ोस्।



षहउँदे मकैबालीमा अमेरिकी फौजी कीिा (Spodoptera frugiperda) बाि हुने क्षती कम गनय गषहिो गिे ि जमीन िनजोत
गने, िोस्िाले िाम्रोसँग घोगा छोषपने जातहरु लगाउने, समयमै िोप्ने, धनम्ित ठाउँमा सबैले एकै समय वा एक हप्ताधभत्र नै
मकै िोप्ने, मकैमा अन्ति बालीको रुपमा कोसेबाली लगाउनुहोस्। साथै यस कीिाले डे स्मोधडयम घाँस मन नपिाउने हुनाले

मकैको धबच-धबचमा यो घाँस ि छे उछे उमा यस कीिालाई मनपने नेषपयि घाँस लगाएि कीिालाई आकषियत गरि माने,
धसफारिस मात्रामा मल प्रयोग गरि धबरुवालाई स्वस्थ्य बनाउने जस्ता उपायहरु अपनाउनुका साथै मकैको दुई पाते अवस्थाबाि
नै यस कीिाको धनयधमत अनुगमन गनुह
य ोस्।


गहुँ छिे को २५-३० ददनधभत्र मािोमा म्चस्यानको अवस्था हेिी २.९ के.जी. युरिया प्रधत कठ्ठा वा ४.४ के.जी. युरिया प्रधत

िोपनीका दिले िपड्रेस गनुह
य ोस्। म्जिो षिले ज प्रषवधधबाि लगाइएको गहुँ िेतमा पिबपिागत तरिकाबाि लगाईएको गहुँको
ँ ाई गदाय पानी जबन नददन षवशेि
तुलनामा कम पानीको मात्राले धसां चाई गनय सषकन्छ। गहुँ पहेँ लो हुने समस्याबाि बच्न धसच
ध्यान ददनुहोस्।


गहुँ िोपेको ३०-४० ददनधभत्र सल्फोसल्फिन ७५% डब्लु.पी. २ ग्राम प्रधत िोपनी वा १.३ ग्राम प्रधत कट्ठा ४२ एम.एल.
सिफेक्िे न्िमा धमसाई २५ धलिि पानीमा एक िोपनीको लाधग वा १७ धलिि पानीमा एक कठ्ठाको लाधग मािोमा म्चस्यान
भएको अवस्थामा फ्ले ि फेन नोजलको प्रयोगले स्प्रे गनुह
य ोस्।



फौजी कीिा (िातीको समयमा बालीमा नोक्सानी गने ि ददउँसो लुकेि बस्ने) ले क्षती पु-याएको धान िेतहरुमा गहुँ लगाइने
भएमा साबधानी अपनाउनुहोस्। षवशेि गरि पिाल ओछ्याइएको ि म्जिो-षिले ज प्रषवधध अपनाइने िेतमा गहुँ लगाउँदा फौजी
कीिाले नोक्सानी पु-याउने सां भावना ज्यादा हुने भएकोले धनयधमत अनुगमन गनुह
य ोस्।

म्चत्र: फौजी कीिाको वयस्क पुतली



म्चत्र: फौजी कीिाको पुतलीको लाभाय

तोिीबाली तथा आलुबालीमा लाही कीिा लागे-नलागेको धनयधमत अनुगमन पहेँलो म्स्िषक ट्रयाप (yellow sticky trap) बाि
गनुह
य ोस्।



तोिीबाली समुहमा जिा कुषहने िोग लाग्न नददन मन्कोजेबयुक्त षविादी २ ग्राम प्रधतधलिि पानीको दिले सबपूणय बोिको जिा
धभज्नेगरि ड्रेम्न्चङ्ग गनुह
य ोस्।
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तोिीबाली समूहमा किौते कीिा लागेमा लाभायहरुलाई जबमा गरि नि गने

वा नीमजन्य (एजाधडिाम्क्िन ०.०३%) षविादी ५ एम.एल. प्रधत धलिि
पानीका दिले साथै प्रकोप ज्यादा भएमा डे ल्िामेधिन २.८%, १.५

एम.एल प्रधत धलिि पानीमा धमसाई साँझपि छनुह
य ोस् (फूल फुले को
बेलामा िासायधनक षविादी प्रयोग नगनुह
य ोस्)।

फलफूल बाली


पतझड फलफूलको धबरुवालाई िाडलको धबचमा कलमी गरिएको भाग

म्चत्र: तोिीबालीमा किौते कीिा

नपुरिने गरि धबरुवा सानुह
य ोस्।


पतझड फलफुल बगैंचामा काँिछाँि सुरु गनुह
य ोस्। काँिछाँि गदाय बनेका घाउहरु तथा धबरुवाको काण्डमा १० प्रधतशतको
बोर्ड़ोपेि (१०० ग्राम नीलोतुथो, १०० ग्राम च ुन प्रधत धलिि पानी) बनाई लगाउनुहोस्।



ु अवस्थामा पुगेको हुनाले कषिङ्गद्वािा षवरुवा प्रशािण गनय सषकने अनाि, अांगिु जस्ता
जाडोयाममा फलफूलका षवरुवाहरु सुिप्त

ँ ला भएको लामो म्शसाकलम साइजको (१५-२० से.मी.) १ विय पुिानो हाँगा छानी वालुवा, मािो ि
फलफूलमा तीन आख्
कबपोि मलिाद १:१:१ को अनुपातमा बनाइएको ब्याडमा कषिङ्ग िाख्नुहोस्।


सबै प्रकािका फलफूलमा मलिाद िाख्ने उपयुक्त समय भएकोले धसफारिस गरिएको मात्रा धमलाई मलिाद िाख्नुहोस्।
ँ ाई गनुह
मलिाद िाम्िसकेपधछ धसच
य ोस्।



ँ ै जाँदा यो समयमा फलफूल बाली (मेवा, आप
ँ , आदद) का बोिमा धमली बगको प्रकोप हुने भएकोले
तापक्रम कम हुद

बगैंचाको धनयधमत अवलोकन गनुह
य ोस्। यसको व्यवस्थापनको लाधग बगैँचाको सिसफाईमा ध्यान ददनुको साथै बोिको मुल

काण्डको १ फीि माधथ चािै धति ले धसलो पषट्ट [ िे म्जन वा ग्रीजमा अडीि (कास्िि) को तेल धमसाएि ] लगाएमा वा ४००
गेजको २५ से.मी. चौडा बाक्लो पहेँ लो प्लाषिकलाई बोिको फेदमा बाँध्नाले कीिाहरु उक्ले ि जान सक्दै नन्। साथै सवो
तेल १०-१५ एम.एल. प्रधत धलिि पानीमा घोली बोिको फेद (धमली बग भएको स्थान) धभज्नेगिी छकँदा यसको नोक्सानी
कम हुन्छ।



तिाईका म्जल्लाहरुमा म्चसोको कािण केिाको गुवो मने/डढ्ने/कुषहने ि पसाउन लागेको बुङ्गो बाषहि धनस्कन नसक्ने समस्या
दे म्िन सक्छ। यस्तो समस्या ठण्डी/कुषहिो/अधत म्चसोको कािणले हुन सक्ने भएकोले बुङ्गोलाई सेतो प्लाषिकले बेरिददनुहोस्।



केिा िेती गने कृिकहरुले षिस्यू कल्चि प्रषवधधबाि तयाि गरिएका केिाको म्ज-९ (Grand Nain) वा षवधलयम हाइधिड

जातहरु यसै विय लगाउनु भएको छ भने बाँसको भािा उल्िो भी आकाि () मा गाडे ि पिालले छोप्नुहोस्। यसो गनायले
अ्याधधक म्चसोबाि केिाको गुवो डढ्ने समस्या कम हुन्छ।


केिामा फल लाधगसकेपधछ केिाको घिीमा १% बोडे क्स धमश्रण (एक धलिि पानीमा १० ग्राम च ुन, १० ग्राम नीलोतुथो
धमसाएको झोल) १-१ मषहनाको अन्तिमा छदै गनायले कोत्रेिोग (Anthracnose) को व्यवस्थापन हुन्छ।
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ँ ला
केिामा पोिाधसयमको कमी भएमा पुिाना पातको िु प्पो पहेँ लो हुने तथा धभत्रै बाांधगएि मने (Chlorosis), बोिको आख्
छोिो भई होचो हुने तथा केिाको काईँयो छोिो, पातलो, फलको आकाि धबधग्रने हुनाले पुस-माघमा पोिास निाख्नु भएको
भए ४०० ग्राम बयुिेि अफ पोिास प्रधत बोि प्रधत वियको दिले िाख्नुहोस्।



केिाको फलमा कोत्रे कीिाले कोतिे ि फलको गुणस्ति घिाउने हुनाले यसबाि
ु ाको समयमा
प्रभाषवत बगैँ चामा भएका बुङ्गोलाई बोिा अथवा प्लाषिकले बेने वा बेलक
गाईको गहुँत १ भाग ि ४ भाग पानी धमसाएि िािेको झोल वा कुनै नीम जन्य
धबिादी ५ एम.एल. प्रधत धलिि पानीमा धमसाई फल लागेको ठाउँमा छकयनुहोस्।



ँ आकािको कुलेसो)
धसँचाई सुषवधा भएका कागती बगैँ चामा डब्बल रिङ्ग (डब्बल औठी

बनाई धसँचाई गनुह
य ोस्। धसँचाई सुषवधा नभएमा स्याउला, घाँसपात वा कालो प्लाषिकको

म्चत्र: केिामा कोत्रे कीिाको क्षधत

छापो िाख्नुहोस्।


यसै विय कागती िेती शुरु गनुय भएका कृिकहरुले कागतीको पात ि कधलला मुनालाई तुसािोबाि जोगाउन बाँसको भािा
उल्िो भी आकाि () मा गाडे ि पिालले छोप्नुहोस्।



कागतीको बगैंचामा िोग कीिा लागेका, एक आपसमा जोधडएका, सुकेका, लामा-लामा काँडा भएका तथा सलक्क बढे का चोि
हाँगाहरु, कलमी भाग भन्दा तलबाि आएका मुनाहरु ि षवरुवाको मुल काण्डको ४०-५० से.मी भन्दा तल आएका सबै
हाँगाहरु काँिछाँि गरि हिाउनुहोस्।



कागतीका बोिहरुमा क्ले कीिा, पतेिो, नयाँ पालुवामा लाग्ने लाही, पात िाने लाभ्रे, सुलसुले आदद बढी आउन सक्ने
भएकोले पषहचान गिी धनयन्त्रण गनुह
य ोस्।



कागती, सुन्तला आददमा कालो ध्वाँसे ढु सी (Sooty Mold) दे म्िएमा १५ एम.एल. सवो वा एट्सो तेल प्रधत धलिि पानीमा
घोली एक हप्ताको फिकमा ढु सी लागेको भाग धभज्नेगरि छकयनुहोस्।



कागती वा धनबुवा िेती गनुभ
य एका कृिकहरुले कागतीको

पातिन्ने सुलसुले लाग्ने भएकोले किे साबािीमा भएका

बोिमा गाईको गहुँत वा धनमको पातको झोल १ भागमा

३ भाग पानी धमसाई ५-५ ददनको फिकमा ३ पिक
छनुह
य ोस्। व्यवसाषयक कागती िेती गने कृिकहरुले िोगि

२ एम. एल. प्रधत धलिि पानीमा घोले ि सात ददनको फिकमा ३ पिक छनुह
य ोस्।


ँ कीिाको गधतषवधधले झिे को फलहरुलाई सां कलन गिी प्लाषिकको झोलामा
यो समयमा सुन्तलाजात फलफूल बालीमा औसा
हावा नधछने गिी बन्द गिी नि गनुह
य ोस् वा गषहिो िाल्डो िनेि गाड्नुहोस्। साथै, वगैँ चाको सिसफाई गनुह
य ोस्।



नेम्क्ट्रया म्ट्वग ब्लाइि (Nectria twig blight) को धनयधमत सां क्रमण भएका स्याउको बगैँ चामा यसको व्यबस्थापनको लाधग
शुरुको अवस्थाको सां क्रधमत हाँगाहरु कािे ि जलाउनुहोस् ि कपि अम्क्सक्लोिाइड २ ग्राम प्रधत धलििका दिले वा १% बोडो
धमश्रण बनाई पुिै बोिका पातहरु धभज्नेगिी छकयनुहोस्।

तिकािी बाली


मध्यपहाडमा माघमा ि उच्च पहाडमा फाल्गुनमा गरिने आलु िेतीका लाधग जनकदे व, डे म्जिे , कुषिज्योती, िुमल सेतो १,
िुमल उपहाि, िुमल उज्जवल, िुमल षवकास मध्ये उपलब्ध जातको बीउ प्रधत िोपनी ७५ दे म्ि १०० के.जी. का दिले

कोल्डस्िोिबाि म्झषक िुल्ला, ओभानो, हावा िेल्ने, मधुिो प्रकाश भएको कोठामा २-३ तह षफँजाएि िु साउन ददनुहोस्।

जग्गा तयािीको लाधग १००० के.जी. कबपोि, १०.९ के.जी. धड.ए.पी., ६.७ के.जी. युरिया ि ५.० के.जी. बयुिेि अफ
पोिास प्रधत िोपनीका दिले ब्यवस्था गनुह
य ोस्।
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तिाई, धभत्री मधेश तथा बेँशीमा लगाइएको बीउको लाधग लगाईएको आलुबालीमा मौसमको अवस्था हेिी िधगांग गनुह
य ोस्।



आगामी साताको मौसम आलु तथा गोलभेँडाको पछौिे डढु वा िोगको लाधग अनुकूल िहने सां भावना भएकोले धनयधमत अनुगमन
गनुह
य ोस्। यसबािे षवस्तृत जानकािी अनुसूची-२ मा ददइएको छ।



मध्यपहाडमा माघमा गरिने आलु िेतीका लाधग आवश्यक बीउ, मलिाद ि अन्य सामग्रीहरुको उपलब्धता सुधनम्ित गनुह
य ोस्।



लहिे तिकािीको नसयिी ब्याडमा बेनाय उधम्रसकेपधछ सेतो प्लाम्स्िकको छानो ददनको समयमा उघाने ि िाधतको समयमा छानो
ओढाउनुहोस्।






मध्यपहाडी क्षेत्रमा लहिे तिकािी बालीहरुको पोलीब्यागमा बेनाय तयाि गनुह
य ोस्।

प्याजको बेनायमा डढु वा िोगको अनुगमन गनुह
य ोस्। साथै प्रकोप दे म्िएमा िोगी पात हिाई नि गनुह
य ोस्।
िोषकनासी वा हाईधिड जातका मूलाको बीउ लगाउनुहोस्।

नसयिी ब्याडमा बेनाय उमाने समयमा फेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहने िोग लाग्न सक्ने भएकोले नसयिी ब्याडको धनयधमत

धनरिक्षण गनुह
य ोस्। फेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहने िोगको व्यवस्थापन गनय क्लोिपाईिीफोस (Chlorpyrifos 16% EC)
को ०.५ एम.एल. ि काबेन्डाम्जम (बेधभषिन) ५०% डब्लु.षप. को २ ग्राम प्रधत धलिि पानीमा घोली नसयिी ब्याडमा मािो
धभज्नेगिी छनुह
य ोस्।


नसयिी ब्याडमा बीउ िािेपधछ सेतो प्लाम्स्िकको छानो बनाउनुहोस् ति बेनाय उधम्रसकेपछी ददनमा उघाने ि िाधत तथा पानी
पिे को बेला उक्त छानो ओढाउनुहोस्।



बेनाय सािे को तिकािी बालीहरुमा रिङ्ग बनाई १०-१५ ग्राम युरिया प्रधत बोिको दिले मौसमको अवस्था हेिी १५-२० ददनमा
पषहलो ि ३५-४० ददनमा दोश्रो िपड्रेस गनुह
य ोस्।



काउली, िोकाउलीको लाधग लाईन ि लाईन बीचको दू िी किीब ६० से.मी. ि बन्दाको
लाधग लाईन ि लाईन बीचको दू िी किीब ४० से.मी. हुने गरि िोप्नुहोस्। यसिी िोप्दा
गोडमेलको समयमा झाि उिेल्ने औजाि (Dry land weeder) प्रयोग गरि लागत
तथा समयको बचत गनय सषकन्छ।



धबधभन्न बालीहरुमा सेतो म्झांगाले आधथयक नोक्सानी गनुक
य ो साथै भाइिस िोगहरु पधन

साने हुँदा जैषवक षविादी, भषियधसधलयम ले कानी २ एम.एल. प्रधत धलिि पानीमा धमसाई
छकयनुहोस्। प्रकोप ज्यादा भएमा एधसिामाइषप्रड २०% एस.षप., ०.५ ग्राम प्रधत धलिि

म्चत्र: झाि उिेल्ने औजाि

पानीमा घोले ि पातको पछाधडको भाग धभज्नेगिी स्प्रे गनुह
य ोस्।


काउली समूहको तिकािी बालीहरुमा लाग्ने अल्ििनेरिया डढु वा िोगको प्रकोप कम
गनय मेन्कोजेवयुक्त षविादी-डाइथेन एम-४५ दुई ग्राम प्रधत के.जी. बीउका दिले
उपचाि गरि बीउ छनुह
य ोस्।



मध्यपहाडी म्जल्लाहरुमा पछौिे जातका काउलीको बीउ लगाउने समय भएकोले नसयिी

ँ ल
ु को फिकमा लाइन
िाख्दा १ षवत्ता (१५-२० से.मी.) अग्लो व्याड बनाई ४ अग

कोिे ि पातलो गरि बीउ िाम्ि हल्का मािोले पुिेपधछ छापो िाख्नुहोस्। बेनायलाई जोगाउन प्लाषिकको छापो िाख्नुहोस्। बेनाय
उधम्रसकेपधछ ददनमा उघाने ि िाती छानो ओढाउनुहोस्।


काउली समूहको तिकािी बालीहरुमा बन्दाको पुतलीले पातको तल्लो भागमा समूहमा पहेँ लो

िां गको फुल पादयछ ि शुरुको अबस्थामा लाभायहरुले एकै स्थानमा िहेि नोक्सानी पुयायउँछ,
यस्ता फुल ि लाभायहरुलाई जबमा पारि नि गनुह
य ोस्। कीिाको प्रकोप बढी भएमा म्स्पनोस्याड

४५% एस.सी. अथवा क्लोिानट्राधनधलप्रोल (कोिाजेन) १८.५ इ.धस., ०.३ एम.एल. प्रधत
धलिि पानीमा धमसाई साँझपि छनुह
य ोस्।
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काउली समूहका बालीमा लाग्ने गाँठे िोग व्यवस्थापनका षवधधहरु:
औजािबाि पधन सने भएकोले िोगग्रस्त जग्गामा प्रयोग भएको औजािलाइ सफा गनुह
य ोस्।
१८ वियसबम पधन बाँम्चिहने हुनाले ५-७ वियसबम घुबती बाली लगाउनुहोस्।
िोगमुक्त बेनाय लगाउनुहोस्।
सोलािाइजेसन गिे पधछ मात्र बीउ लगाउनुहोस्।
कृषि च ुनको प्रयोग गनुह
य ोस्।

िेतबािीमा पानीको धनकासको िाम्रो ब्यवस्था गनुह
य ोस्।
िोगी बोिको जिाहरुलाई लगेि जलाउनुहोस्।
बेनाय सानुय अगाडी बेनायहरुलाई बेन्लेि ५ ग्राम प्रधत धलििको घोलमा २५-३० धमनेि डुबाएि मात्र
सानुह
य ोस्।
नेधबम्जन नामको षविादी १० के.जी. प्रधत िोपनीको दिले जग्गा तयाि गने बेलामा प्रयोग गनुह
य ोस्।

फ्लुम्जनाम (Fluzinam) षविादीको धुलो २-३ ग्राम प्रधत धलिि पानीमा घोली बोि वरिपरि ड्रेम्न्चङ गनुह
य ोस्।



काउली समूहको तिकािी बालीहरुमा इट्टा बुट्टे पुतली लाग्न सक्ने भएकोले धनयधमत अनुगमन

गरि उम्चत व्यवस्थापनका षवधधहरु अपनाउनुहोस्। प्रकोप बढी भएमा म्स्पनोस्याड ४५%
एस.सी., ०.३ एम.एल. प्रधत धलििका दिले पानीमा धमसाई कीिा लागेको ठाँउमा धभज्नेगरि
साँझपि छकयनुहोस्।


फल ददने बाली गोलभेँडा, भण्िालाई अरु बाली भन्दा अधल बषढ िाद्यत्वको आवश्यकता हुने
भएकोले पषहलो बाली षिषपएको हिे क १५-२० ददनको फिकमा युरिया मल १० ग्राम प्रधत बोिको दिले िपड्रेस गनुह
य ोस्।

यस्तै गिी सुक्ष्म िाद्यत्व जस्तै - मम्ल्िप्ले क्स/ षट्रप्लेक्स/एग्रोधमन २ एम.एल. प्रधत धलिि पानीमा घोले ि बोिमा स्प्रे
गनुह
य ोस्।


ँ छु ने पातहरु मात्र हिाउनुहोस्। अग्लो बोि हुने जातको गोलभेँडा ६०x६०
होचो बोि हुने गोलभेँडामा काँिछाँि गदाय भुई

सेमी दुिीमा लगाएको छ भने ३ विा हाँगा तथा ४०x४० वा ४०x६० से.मी. दू िीमा गोलभेडा लगाएको छ भने दुईविा
ु ा साथै गुणस्तिीय
हाँगा मात्र िािी बाँषक हाँगाहरु सानैमा म्चमोिे ि फाल्नुहोस्, जसले गदाय िोग कीिाको प्रकोप कम हुनक
फलको उ्पादन धलन सषकन्छ।


गोलभेँडामा डढु वाको प्रकोप कम छ भने मेन्कोजेव ७५% डब्लु.षप २.५ ग्राम प्रधत धलिि पानीमा घोले ि स्प्रे गने ि बषढ छ
भने षक्रलाम्क्सल एम.जेड. ७२% डब्लु.षप. को धुलो २ ग्राम प्रधत धलिि पानीमा घोले ि स्प्रे गनुह
य ोस्।



गोलभेँडामा पात िन्ने कीिा (Tuta absoluta) को लाधग धनयधमत अनुगमन गरि व्यवस्थापनका उम्चत षवधधहरु
अपनाउनुहोस्।



गोलभेँडामा भाइिस िोगको लक्षण दे म्िएमा िोगग्रस्त सबै बोिहरु उिेल्नुहोस् ि यो प्रषक्रया एक
हप्तापधछ पुन: दोहोयायउनुहोस्। झािपातको उम्चत व्यवस्थापन गनुह
य ोस्। बोि छु नुअम्घ साबुन
ु ा साथै िेतीमा प्रयोग गरिने औजािहरु िाम्रोसँग धुनह
ु ोस्। िोगग्रस्त
पानीको झोलले हात धुनक

बोि छोएपधछ हात नधोई अन्य धनिोगी बोिहरु नछु नुहोस्। भाईिस िोग साने कीिाहरु जस्तै -

ँ ाको व्यवस्थापनका लाधग नीमजन्य षविादी ५ एम.एल. प्रधत धलिि पानीको
लाही तथा सेतो म्झग

दिले अथवा किन्ज आयल (Simpolo) २ एम.एल. प्रधत धलिि पानीको दिले धमसाई छकयनुहोस्।
प्रकोप ज्यादा भएमा एधसिामाइषप्रड २०% एस.षप. १ ग्राम प्रधत धलिि पानीमा घोले ि पातको
पछाधडको भाग धभज्नेगरि स्प्रे गनुह
य ोस्।
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प्याजको धिप्सले फूल ि कधलला पातहरु च ुसेि नोक्सानी पुयायउँछ। फूल फुले को बेलामा धबिादीहरु प्रयोग गनायले पिाग
ु ाको समयमा
सेचन गने कीिाहरु मदयछ। ्यसैले बेलक

गाईको गहुँत (१ भाग गहुँत ि ४ भाग पानी धमसाएि
िािेको झोल) वा कुनै धनम भएको धबिादी (३-४ एम.एल.

प्रधत धलिि पानीमा) धिप्स लागेको ठाउँमा धभज्नेगरि
छकयनुहोस्। यो कीिाको प्रकोप ज्यादा भएमा डाइमेथोएि
३०% ई.सी., २ एम.एल. प्रधत धलिि पानीमा धमसाई
ु ीपि धिप्स लागेको ठाउँमा धभज्नेगिी छकयनुहोस्।
बेलक

अन्य


मौिी घािको धनयधमत धनरिक्षण गरि आधाि चाकाहरु साथै सुपि (तल्ला) थप्ने व्यवस्था गनुह
य ोस्। साथै घािको सां ख्या
बढाउनु छ भने िानुको उपयुक्त व्यवस्था गरि मौिी गोला षवभाजन गनुह
य ोस्।

कफी बाली



नयाँ िोषपएका कफी षवरुवालाई म्चसोबाि बचाउन छापो तथा छहािीको प्रवन्ध धमलाउनुहोस्।

पोली ब्यागमा िोषपएका बेनायको पातमा डढु वा (leaf blight), िै िो थोप्ले, फेद तथा जिा कुषहने िोग दे म्िन सक्ने हुँदा
०.५% बोर्ड़ो धमश्रण बनाई सबै पात धभज्नेगरि स्प्रे गनुह
य ोस्।





कफी बगैंचामा झािपात तथा अनावश्यक छहािी हिाई १% को बोर्ड़ो धमश्रण फल तथा पातहरु धभज्नेगरि छनुह
य ोस्।
कफी नसयिीमा षवरुवाको वृदि षवकासको अवस्था हेिी सुक्ष्म िाद्यत्वको प्रयोग गनुह
य ोस्।

कफी बगैंचामा सेतो गवािोको वयस्कले फुल पाने समय भएकोले मदाने पासोद्वािा धनयधमत अनुगमन गनुह
य ोस्। गवािोले

आक्रमण गिे का बोिहरु उिेलेि जलाउनुहोस्। बयस्कले फुल पाने समय भएकोले मुख्य काण्डमा १०% को बोर्ड़ोपेस्ि
बनाई ले प लगाउनुहोस्।





ु ा तथा अन्तिबालीको रुपमा कोसेबाली वा मसलाबाली लगाउनुहोस्।
४-५ विय पुिाना कफी बगैँ चामा घुसव

४-५ विय पुिाना कफीका बोिहरुमा अनावश्यक रूपमा बढी आएका चोि हाँगाहरू (पानीसिा) हिाउनुहोस्।
कफीको कोत्रे िोग व्यवस्थापनको लाधग िोगका अवशेिहरु हिाउनुहोस्।

धसन्दुिे िोगको लक्षण दे म्िएमा बढी भएको छहािी हिाउनुहोस्। िोग लागेका हाँगा ि पातहरु कािे ि जलाउनुहोस्। १%
को बोर्ड़ो धमश्रण तयाि गरि पातको माधथल्लो ि तल्लो भाग समेत धभज्नेगरि छनुह
य ोस्।

म्चत्र: िाम्रिी पाकेका कफीका चेिी

म्चत्र:: पातको माधथल्लो भागमा दे म्िएको धसन्दुिे िोगको लक्षण
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लाही कीिा (एफीड)

तापक्रम कम हुँदै जादाँ लाही कीिाको प्रकोप बढ्दै जाने हुनाले किे साबािी ि कौसी िेती गदाय व्यवस्थापनका लाधग एक भाग



गाईको गहुँत ४ भाग पानीमा धमसाएि िातभरि िाम्ि लाही लागेको ठाँउमा धभज्नेगरि भोलीपल्ि छकयनुहोस् वा ििानीको धू लो
लाही कीिा लागेको ठाँउमा धबहानीपि छकयनुहोस्। प्रकोप ज्यादा भएमा डाइमेथोएि ३०% ई.सी., १.५ एम.एल. प्रधत
धलििको दिले पानीमा धमसाई लाही लागेको ठाँउमा धभज्नेगरि छकयनुहोस्।

पशुपालन
गाई, भैँ सी, भेडा, बाख्रा


हावाको तापक्रम घट्दै गइिहेको हुँदा पशुवस्तुहरुमा रुघािोकी लाग्ने, ज्विो आउने, श्वासप्रश्वास सबबम्न्ध िोग लाग्ने सां भावना

भएकोले पशुवस्तुको िोि-गोठ न्यानो िाख्नुहोस्। पशुवस्तुको िोि-गोठको झ्यालहरुमा हावाको आवत जावत हुनेगरि जुिको
बोिाहरु िाँगेि न्यानो बनाउनुहोस्। भैँ सीमा कोल्ड स्ट्रोक बढी हुने भएकोले म्चसोबाि बचाउन शिीिमा जुिको बोिा
ओढाउनुका साथै मनतातो आहािा िुवाउनुहोस्।


भियि जन्मेका ि साना बाच्छा-वाच्छी/पाठा-पाठीमा धनमोधनया ि छे ने समस्याका साथै कम्क्सधडयोधससको समस्या दे म्िने हुँदा
षवशेि ध्यान ददनुहोस्।



गाई, भैँ सीलाई आफ्नो शािीरिक तौलको २.५-३% सुख्िा पदाथय आवश्यक पने हुदाँ ्यो सुख्िा पदाथय मध्ये २/३ घाँसपातबाि
ि १/३ दानाबाि पुिा गनुह
य ोस्। घाँसपातमध्ये २/३ भाग हरियो घाँसबाि ि १/३ भाग सुख्िा घाँसबाि उपलब्ध गिाउनुहोस्।

हरियो घाँसमा पधन २/३ भाग अकोशे घाँसबाि ि १/३ भाग कोशे घाँसबाि उपलब्ध गिाउनुहोस्। प्रधत धलिि दुध उ्पादन
क्षमता अनुसाि ४००-५०० ग्राम सन्तुधलत दाना ददनुहोस्।


षहउँदको समयमा पशुवस्तुलाई हरियो घाँस ि पोिणत्वको कमी हुने ि उ्पादन तथा उ्पादक्वमा पधन कमी आउने
भएकोले उक्त समयमा उग्राउने पशुहरु जस्तै-गाई, भैँ सी, भेडा बाख्राहरुलाई युरिया धमम्श्रत पिाल (४% युरिया) वा युरिया
मोलासेस ब्लक िुवाउँदा पशुको उ्पादनमा बृदि गनय सषकन्छ। ति साना बाच्छा-बाच्छी ि पाडा-पाडी (६ मषहनाभन्दा कम
उमेिका) लाई युरिया उपचाि गरिएको पिाल निुवाउनुहोस्। ति साना बाच्छा-बाच्छी ि पाडा-पाडी (६ मषहनाभन्दा कम

उमेिका) लाई युरिया उपचाि गरिएको पिाल निुवाउनुहोस्। पिालमा युरिया उपचाि धबधधबािे अनुसूची-४ मा षवस्तृतमा
ददईएको छ।


व्यवसाषयक रुपमा उिु िेती गरिने तिाई क्षेत्रका ठाँउहरुमा िेि गएको उिुको िु प्पाबाि साइलेज बनाई जाडोयाममा पशु
वस्तुलाई आहािाको रुपमा प्रयोग गनुह
य ोस्। यसको प्रयोगले गाई भैसीको दुध उ्पादनमा २०-२५% ले वृषद्ध हुनसक्छ।



िोिे त िोग दे म्ििहने ठाउँमा िोकथामको लाधग पशुहरुमा ६ मषहनाको उमेि पुगेपधछ पषहलो पिक ि प्र्येक विय िोप
दोहोयायउनुहोस्। प्रकोप बढी दे म्िने ठाउँमा ६-६ मषहनामा दोहोयायउनुहोस्।

कुिुिा, हाँस, बांगिु


म्चसो

बढे सँगै

कुिुिाका िोिहरुमा

जैषवक

सुिक्षाका

उपायहरु

कडाईका साथ लागू गनय षकसानहरुले हेलचेक्रयाई गने हुँदा, गबबिो,
िानीिेत जस्ता षविाणुजन्य िोगहरुको प्रकोप दे म्िन सक्छ। तसथय
जैषवक सुिक्षामा कुनै पधन कधम हुन नददनुहोस्। िोगहरु लाग्न नददन
पशु म्चषक्सकको सल्लाहमा धनयधमत िोपहरुको प्रयोग गनुह
य ोस्।
म्चत्राः िानीिेत िोग लागेको बेलामा कुिुिाको जाँते वा घट्टको अम्घल्लो भागमा दे म्िएका
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घाउ (बाँयाबाि नां २, ३ ि ४ मा)

ँ ाबाि ददनुहोस्।
सबभव भएसबम तीन हप्ता सबमका सबै िोपहरु पानीबाि नभई नाक वा आि


हाल केही स्थानहरुका कुिुिा फामयहरुमा धस.आि.डी. ि िानीिेत िोग फैधलने क्रममा िहेकोले उच्च सतकयता अपनाउनुहोस्।
कुिुिाका चल्लाहरुलाई ३ ददन ि ७ ददनको उमेिमा िानीिेत िोग षवरुद्ध एन.डी.आई-२ (ND-I2) िोप प्रधत चल्ला १
ँ ामा हाल्नुहोस्।
थोपाका दिले आि



जाडो मषहनामा षवशेि गरि कुिुिामा इन्फेम्क्सयस िोङ्काइषिस, ि इन्फेम्क्सयस साइनुसाइषिस दे म्िने भएकाले िोिमा तापक्रम,
सिसफाई, भेम्न्िले शन ि जैषवक सुिक्षामा षवशेि ध्यान ददनुहोस्।



जाडोको समयमा िधु डङमा चल्लाहरू िाख्ने योजना भए, िोि तताउनका लागी भुिािी, षहिि, ग्याँस िड
ु ि आददको यथेष्ठ जोहो
गनुह
य ोस्। स-साना चल्लाहरुलाई पषहलो हप्ता ३६-३७ धडग्री तापक्रम चाषहन्छ, जुन दोस्रो हप्ता दे म्ि प्रधत हप्ता एक धडग्रीका

दिले कम गदै २५-२६ धडग्रीसबम कम गनय सषकन्छ। यसका साथै चल्लाहरुले म्चसो मौसममा पानी कम िाने हुँदा, तातो
पानी िुवाउने व्यवस्था पधन गनुह
य ोस्।


जाडोयाममा म्चसोको कािण बांगिु का पाठा-पाठीको मृ्युदि बषढ हुने भएकोले बांगिु को िोिमा ९०-१०० फिे नहाइि तापक्रम
हुने व्यवस्था गनुह
य ोस्। भियिै जन्मेका (२-३ ददनसबमका) पाठापाठीहरुलाई ३२२ षफिको काठको बाकस बनाई ्यसधभत्र

पिाल वा घाँस िािेि माधथपषट्ट २०० वािको बत्ती झुण्याएि बाली वां गिु का पाठापाठीलाई म्चसोबाि बचाउनुहोस्। काठको
बाकसलाई थोिै हावा पस्ने गरि माधथबाि ढाक्नुहोस्।


बांगिु मा िोिे त ि स्वाइन षफभि षवरूद्ध िोप लगाउनुहोस्। साथै ३-१४ ददनका बांगिु का पाठापाठीहरुलाई िक्तअल्पताबाि
बचाउन आईिन इन्जेक्सन लगाउनुहोस्।

म्स्यपालन


साताका अधधकाांश ददनहरुमा आांम्शक दे म्ि सामान्य बदलीको सां भावना िहेकोले माछापोििीमा अम्क्सजनको कमीबाि हुन

सक्ने क्षधत कम गनय बादल लागेको ददन ि भोधलपल्ि धबहानीपि प्रधत हेक्िि जलाशयमा धबहान ४-६ बजेसबम ०.७५
के.धभ.ए. क्षमताको वायुयन्त्र (Aerator) को प्रयोग गनुह
य ोस् साथै बादल लागेको समयमा दाना ददन बन्द गनुह
य ोस्।


जाडोयाममा ट्राउिको दानामा ओधसलोपना बढी भै ढु सीको सां क्रमण हुन्छ। यस्तो दाना िुवाउँदा ट्राउि माछामा कले जो सुम्न्नने
िोग हुन सक्दछ। ढु सीको सां क्रमण हुन नददन दानालाई ओभानो तथा चािै धति हावा िेल्ने कोठामा भण्डािण गनुह
य ोस्। कले जो
सुम्न्नने िोगको असिलाई न्यूधनकिण गनय धभिाधमन- ई (α-Ocopherol) २०-३० एम.जी. प्रधत के.जी. माछाको वजनको
अनुपातमा १५ ददनको अन्तिालमा दानामा धमसाई ददनुहोस्।



न्यानो पानीमा हुकयने माछाले पानीको तापक्रम २० धडग्री सेम्ल्सयस भन्दा कम भएपधछ दाना कम िान्छ ि १४-१५ धडग्री
भन्दा कम भएपधछ निान सक्छ। म्चसो पानीमा पाधलने ट्राउि माछाले ८-९ धडग्री भन्दा कम भए िाम्रिी दाना िाँदैन।
्यसैले पोििीको पानीको तापक्रम ि दाना िाए निाएको अनुगमनको आधािमा थप दानाको ब्यबस्थापन गनुह
य ोस्।



तिाईका म्जल्लाहरुमा कमन कापय तथा ग्रास कापय जातका माछाको प्रजनन समय नम्जषकएको हुँदा जननेम्न्रयको आधािमा
प्रजनन योग्य माउमाछा छु ट्याउनुहोस्। साथै, कमन कापय माछाले पोििीमा प्राकृधतक रुपमा प्रजनन गने हुँदा भाले ि पोथी
लाई २:१ अनुपातमा छु ट्टाछु ट्टै पोििीमा िाख्नुहोस्।



यसिी छु ट्याइएका माउमाछालाई कुल तौलको ३-४ प्रधतशतका दिले २८-३० प्रधतशत प्रोषिन िहेको दाना ददनहुँ धनयधमत

समयमा ददनुहोस् ि माउमाछा भएको पोििीमा पानी बदल्दा बोरिां गको पानी प्रयोग गनुह
य ोस्। साथै धबकधसत अन्डालाई प्रयाप्त

पोिण पुिाउन हप्ता ददनको अन्तिमा धभिाधमन सी.(Vitamin C) ०.५ के.जी. ि धभिाधमन ई (vitamin E) २५०० एम.जी.
प्रधत के.जी. माछाको दिले दानामा धमसाई िुवाउनुहोस्।
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कमन कापय तथा ग्रास कापयका छु ट्टाईएका प्रजनन योग्य माउ माछालाई िुवाउन



गहुँ/जौको जमिा िाख्न तयािी गनुह
य ोस्। ह्याचिी गनुह
य न
ु े म्स्य कृिकहरूले मुख्य
प्रजनन

समयको

२-३

मषहना

अगावैबाि

माउ

माछालाई

जमिा

उमािे ि

िुवाउनुहोस्। माउ माछाको स्िकको यषकन गिे पधछ आवश्यक जमिालाई चाषहने

गहुँ/ जौको बीउलाई १५ ददनसबम ददन-धबिाई, मािोको सौयय धनमयलीकिणबाि
तयाि पारिएको नसयिी बेडमा वा ५ षकलोग्राम क्षमताको प्लाषिक ट्रेमा सफा मािो

िािी ३ ददनसबम अध्ँ यािो वाताविणमा अांकुिण गिाउनुहोस्। अां कुिण पधछ,

धबरुवाहरू प्राकृधतक प्रकाशमा हुकयन ददनुहोस्, ि हजािीको मितले ददनको दुई पिक पानी हाल्नुहोस्। करिब १० ददनको वृषद्ध
पधछ, औसत धबरुवाहरूले सवोत्तम फसल उचाइ (१५ सेम्न्िधमिि) पुग्छन्। ्यसपधछ, मािोबाि २ सेम्न्िधमििको दुिीमा धबरुवा
कािे ि, दै धनक २ प्रधतशत शिीिको तौलको दिले माउ माछालाई िुवाउनुहोस्।

इ.यु.एस. (Epizootic Ulcerative Syndrome) सां क्रधमत माछाको शिीिमा स-साना िाता धब्बाहरु दे म्िन्छ ि अ्याधधक सां क्रमण



भएको माछाको शिीिमा गषहिो घाउ हुन्छ। यस्तो लक्षण दे म्िएमा सां क्रधमत पोििीमा धसफाले म्क्सन (Cephalexin) ८० एम.जी.

प्रधत के.जी. माछालाई १५ ददनसबम दानामा धमसाई िुवाउनुहोस् साथै कोसोधलन षि.एच. (Kohrsolin TH) ले दुई साताको
अन्तिालमा ९०० एम.एल. प्रधत हे क्िि जलाशयका दिले कम्बतमा एक धमिि पानी गषहिाई कायम गरि पोििीको उपचाि गनुह
य ोस्।

घाँसेबाली


हिे क ३०-३५ ददनमा जै/वधसयम घाँसमा २.१ के.जी. प्रधत कठ्ठाका दिले धसां चाई गरि युरिया िपड्रेस गनुह
य ोस्। साथै प्र्येक किाई
पिात पुन: युरिया िपड्रेस गनुह
य ोस्।



ईषपल ईषपल घाँसको पाकेका कोसाहरु षिपेि िाम्रिी घाममा सुकाउनुहोस्। सुषकसकेका कोसालाई एकै ठाँउमा थुपािी लट्ठीले च ुिे ि

बीउ झानुह
य ोस् ि नाङ्लोमा केलाएि सफा गनुह
य ोस्। ओभानो प्लाम्स्िक वा जुिको बोिा वा षिनको बट्टामा बीउ िन्न भिे ि िबम बन्द
गरि ओभानो ति धसतल ठाँउमा भण्डािण गनुह
य ोस्।



बधसयम घाँस छिे को २० ददनपधछ पषहलोपिक ि ्यसपधछ मािोमा म्चस्यानको अवस्था हे िी प्र्येक किाईपधछ धसँचाई गनुह
य ोस्।
्यसैगिी भेच घाँसको बीउ छिे को एक-एक मषहनाको अन्तिालमा मािोमा म्चस्यानको अवस्था हे िी धसँचाई गनुह
य ोस्।

कृषि-मौसम सल्लाह बुलेषिन तयािी गने षवशेिज्ञ समूह
क्र.सां

नाम थि

काययक्षत्र
े

१

षिका िाम चापागाँई

वागवानी

२

नषवन गोपाल प्रधान

वागवानी

३

षवकास नेपाल

४

िाजेन्र कुमाि भट्टिाई

५
६

कायायलय
िाषिय कृषि वाताविण अनुसन्धान केन्र, िुमलिाि

इ-मेल
chapagaintika@gmail.com

९८५११३३६१२

िाषिय वागवानी अनुसन्धान केन्र, िुमलिाि

navin.pradhan@gmail.com

९८५११००८२०

कृषि-मौसम

जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग, बबिमहल, काठमाडौ

bikash.nepal@nepal.gov.np

९८४९०८३२७७

बाली धबज्ञान

िाषिय बाली षवज्ञान अनुसन्धान केन्र, िुमलिाि

rkbhattarai@gmail.com

९८४३४७२२७०

चेतना मानन्धि

बाली िोग

िाषिय बाली िोग धबज्ञान अनुसन्धान केन्र, िुमलिाि

chetana.manandhar@gmail.com

९८४१६२४१८१

सुदीप कुमाि उपाध्याय

कीि धबज्ञान

िाषिय कीि षवज्ञान अनुसन्धान केन्र, िुमलिाि

sudeeppdl@gmail.com

९८४२४३७१५३

७

डा. अधमत प्रसाद धतधमम्ल्सना

बाली षवज्ञान

िाषिय कृषि वाताविण अनुसन्धान केन्र, िुमलिाि

timilsinaamit87@gmail.com

९८५५०४७७३३

८

डा. नािायण पौडेल

पशु स्वास्थ्य

िाषिय पशु स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्र, िुमलिाि

narayan.paudyal@narc.gov.np

९८६३३३५०४६

९

नधबन िावल

मािो षवज्ञान

िाषिय मािो षवज्ञान अनुसन्धान केन्र, िुमलिाि

nabin_rawal@yahoo.com

९८५७०६५०२१

१०

प्रेम धतमलधसना

म्स्य षवज्ञान

म्स्य अनुसन्धान महाशािा, गोदाविी

p.timalsina01@gmail.com

११

ऋषििाम अधधकािी

कृषि सञ्चाि

िाषिय कृषि प्रषवधध सूचना केन्र, िुमलिाि

adhikari_rishi@yahoo.com

९८४१९७९२८९

१२

डा. रुपा वास्तोला

पशु आहािा

िाषिय पशु आहािा अनुसन्धान केन्र, िुमलिाि

bastola_rupa@yahoo.com

९८४१३१९८३९

१३

डा. षविे न्र बहादुि िाना

आलुबाली

िाषिय आलुबाली अनुसन्धान काययक्रम, िुमलिाि

biru.deep25@gmail.com

९८५१२५५३१५

१४

मुम्क्त नाथ झा

कृषि इम्न्जधनयरिङ्ग

िाषिय कृषि ईम्न्जधनयरिङ्ग अनुसन्धान केन्र, िुमलिाि

muktinath2043@gmail.com

९८६३३८२२५४

१५

िामेश्वि रिमाल

कृषि-मौसम

िाषिय कृषि वाताविण अनुसन्धान केन्र, िुमलिाि

rameshwarrimal@gmail.com

९८५१०४४१३०

१६

लसकुस सधमि श्रे ष्ठ

ु ान
मौसम पूवायनम

ु ान महाशािा, गौचि, धत्र. अ. धब.
मौसम पूवायनम

mfddhm@gmail.com

०१-४११३१९१
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सबपकय फोन

९८६९५७९१६७

ु ानमा प्रयोग हुने शब्दावधल
अनुसूची -१: नेपालको मौसम पूवायनम

Terms used in Weather Forecasting in Nepal
बादलको अवस्था

सफा (Fair)

No cloud in the sky

(Cloud condition)

मुख्यतया सफा (Mainly fair)

1/8 to 2/8 (25%) sky covered by cloud

आांम्शक बदली (Partly cloudy)

3/8 (26%) to 4/8 (50%) sky covered by cloud

साधािणतया बदली (Generally cloudy)

5/8 (51%) to 6/8 (75%) sky covered by cloud

अधधकाांश बदली (Mostly cloudy)

6/8 (76%) to 7/8 (88%) sky covered by cloud

पूण य बदली (Cloudy)

8/8 (100%) or all sky covered by cloud

Temporary or Brief (क्षम्णक विाय)

Weather phenomena occur for short span of time usually less than two
hour

Continuous (लगातािको विाय)

Weather phenomena occurring regularly and more often throughout
the time duration

Intermittent (िोषकदै हुने विाय)

Rain occurring and reoccurring at certain intervals

Widespread (व्यापक विाय)

Weather phenomena extensively throughout an area during specified
time duration

विायको प्रकृधत

(Nature of Rain)

विायको सां भाव्यता ि

<10%

None used

Isolated

at one or two places (एक-दुई स्थानमा)

यसको क्षेत्र

10-30%

Slight Chance

Widely Scattered

at a few places (थोिै स्थानमा)

30-50%

Chance/possible

Scattered

at a some places (केही स्थानमा)

50-80%

Likely

Fairly widespread

at many places (धेिै स्थानमा)

>80%

More likely

Widespread

at most places (अधधकाांश स्थानमा)

(Rainfall
probability in
percentage and its
coverage)

सां भाषवत विायको मात्रा (%) = आांकलन X क्षेत्र, जहाँ आांकलन भन्नाले कुनै स्थानमा विाय हुन सक्ने सां भावना (%) जनाउँदछ भने क्षेत्र भन्नाले
तोषकएको स्थानको विाय हुन सक्ने सां भाषवत भू-भाग (%) जनाउँदछ। उदाहिणका लाधग कुनै स्थानको ८०% क्षेत्रमा ५०% विायको आांकलन गिे को
अवस्थामा सो स्थानको सां भाषवत विायको मात्रा (%) = ०.५ X०.८ = ४०% हुन आउँछ।
विायको मात्रा

Light rain (हल्का विाय)

less than 10 mm

(Rainfall amount

Moderate rain (मध्यम विाय)

10 mm or more but less than 50 mm

Heavy rain (भािी विाय)

50 mm or more but less than 100 mm

Very heavy rain (धेिै भािी विाय)

100 mm or more but less than 200 mm

Extremely heavy rain (अधत भािी विाय)

200 mm or more

समयधसमा

Today (आज)

6 AM to 6 PM

(Time Period)

Morning (धबहान)

6 AM to Noon

Afternoon (अपिान्ह)

Noon to 6 PM

Late afternoon (अपिान्हको उत्तिाधय)

3 PM to 6 PM

Evening (साँझ)

6 PM to 9 PM

Night (िाती)

6 PM to 6 AM (Next day)

based on total
accumulated
rainfall during 24
hrs)

ु ान महाशािा, जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग
श्रोत: मौसम पूवायनम
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अनुसूची -२: आलुबालीको पछौिे डढु वा िोग
फाइिोफ्थोिा इनफेस्िान्स नामक ढु सीको सां क्रमणबाि लाग्ने पछौिे डढु वा िोग आलुबालीको प्रमुि शत्रु हो। सां सािभरिका

आलु िेती गरिने प्रायाः सबै िािहरूमा यो िोग प्रमुि समस्याको रूपमा दे िा पदै आइिहेको छ। यो िोग नेपालमा पधन

तिाइ दे म्ि उच्च-पहाडका आलु िेती गरिने प्रायाः सबै स्थानमा व्यापक रूपमा दे िा पदै आइिहेको छ। िातको समयमा

धेिै शीत पने, धसमधसम विाय भएको, ददउँसो बादल लाग्ने, १० दे म्ि १८ धडग्री तापक्रम ि ८५% भन्दा बढी सापेम्क्षक
आरय ता भएको अवस्थामा िोग सहन नसक्ने जातमा िोग व्यबस्थापनका उपाय नअपनाएमा १००% सबम उ्पादनमा क्षधत

हुन सक्दछ। यो िोगले आलुको पात, डाँठ ि दानामा असि गदयछ। सामान्यतयााः िोगको लक्षण पातहरूमा दे िा पदयछ।

िोगको शुरूवात षवरूवाको षवधभन्न उचाइका पातहरूबाि भएतापधन छाँया पिे का भागहरूमा ढु सी फैधलनेक्रम बढी हुन्छ।
धबहान शीत नओभाउँदै डढु वा िोगबाि सां क्रधमत पातको तल्लो सतहमा षवधभन्न आकािमा पानीले धभजेजस्ता थोप्लाहरू

दे िा पदयछन्। थोप्लाको केम्न्रय भाग हरितकण नभएको कालो दे म्िन्छ भने थोप्लाको षकनािमा कपासको जालो जस्तो

(म्चत्र-१) दे म्िन्छ। िोग अनुकुल वाताविण एवां आक्रमक ढु सीबाि सां क्रमण भएको अवस्थामा पातको साथसाथै नयाँ
मुना तथा डाँठहरूमा काला-काला ठु ला-ठु ला काला दाग (म्चत्र-२) दे म्िन सक्छन्। सां क्रधमत आलुको दानाको सतह तथा

कािे ि हेदाय धभत्री भागमा समेत कालो ध्वाांसे लक्षण (म्चत्र-३) दे ख्न सषकन्छ। जनकदे व, िुमल िातो-२, िुमल सेतो-१,
िुमल उपहाि, िुमल षवकाश जस्ता िोग अविोधी वा िोग सहन सक्ने आलुका स्वस्थ बीउ लगाएमा धबना धबिादी िोगबाि

हुने क्षधत कम गनय सषकन्छ। धसफारिस गरिएको मात्रामा िासायधनक मलको प्रयोग गरि उपयुक्त दू िीमा (बाक्लो नहुने

गरि) िोपाइ गिे को जग्गामा पानी धनकासको उम्चत ब्यवस्था धमलाएमा िोग फैधलने दि कम हुन्छ। यो िोगको सां क्रमणाका
लाधग अनुकुल वाताविण िषहिहेमा मेन्कोजेव युक्त ढु सीनाशक षविादी (इण्डोषफल एम-४५, डाइथेन एम-४५ आदद) २.५

ग्राम प्रधत धलिि पानीमा घोले ि प्रधत कठ्ठा ३० धलििको दिले बोिको सबपूणय भाग धभज्नेगरि ७ ददनको अन्तिमा ४-६
पिक छनुय उपयुक्त हुन्छ। प्रकोप बढी भएमा डाइमेथोमफय (एक्रोबेि) वा फेनाधमडन तथा मेन्कोजेव युक्त धमम्श्रत

(सेम्क्िन) १.५ ग्राम प्रधत धलिि पानीका दिले १० ददनको अन्तिमा ३-४ पिक वा षक्रलाम्क्सल एम.जेड. ७२%
डब्लु.षप. को धुलो २ ग्राम प्रधत धलिि पानीमा घोले ि ७ ददनको अन्तिमा ४-५ पिक छनुय उपयुक्त हुन्छ। सां क्रधमत पात
ि डाँठबाि ढु सीको जीवाणु आलु दानामा जान नपाउने गरि पयायप्त उकेिा लगाउने तथा आलु िन्नुभन्दा १५ अगावै हाल्म
पुधलां ग गिे मा दानामा आलुको सां क्रमण कम गनय सषकन्छ।

म्चत्र-१

म्चत्र-२
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म्चत्र-३

अनुसूची-३: षविादीको प्रयोग गदाय ध्यान ददनुपने मुख्य कुिाहरु






सकेसबम हरियो ( ) ि नीलो ( ) ले बल भएको षविादी प्रयोग गनुह
य ोस्।
षविादीको डब्बामा उ्पादन ि एक्सपाइिी धमधत हेनह
यु ोस्।
सुिम्क्षत ठाउँमा षविादी िाख्नुहोस्।

धसफारिस गिीए अनुसािको मात्रा प्रयोग गनुह
य ोस्।

षविादी छकयने वेलामा मुिमा मास्क, हातमा पञ्जा, िुट्टामा जुत्ता ि शिीिको नाङ्गो भागमा
कपडाले छोप्नुहोस्।




सकभि कडा घाम लागेको, धेिै हावा लागेको, पानी परििहेको बेला षविादी नछनुह
य ोस्।

कुनै पधन षविादी छदाय जुन ददशाबाि हावा आएको छ ्यही ददशाधति फकेि कषहल्यै छनुह
य ँद
ु ै न अथायत ् जुन ददशाबाि हावा
वहेको छ सोही ददशातफय फकेि षविादी छने गनुह
य ोस्।



कुनै पधन षविादी छदाय षविादी छदै अम्घ बढ्नु हुँदैन अथायत पधछ सदै आउनु पदयछ जसले गदाय षविादी छरि सकेको
ठाँउमा चलाउन नपिोस्।






कुनै पधन षविादी छरििहँदा धबचै मा नोजल बन्द भयो भने मुिले फुकेि वा दाँतले िोल्ने गनुह
य द
ु ै न।

ँ ै न।
कुनै पधन षविादीको प्रयोग गिे पधछ सकेसबम पुिै शरिि नुहाउनु पदयछ ि हात िुट्टा नधोई कुनै िानेकुिा िान हुद

षविादी प्रयोग गिीसकेपधछ िाली बट्टा वा धससी बिुलेि िाल्डोमा पुनह
यु ोस् ि प्रयोग गिे का उपकिणहरु धोएि िाख्नुहोस्।

षविादी छकयदा िाउको दुख्ने वा वाक-वाक लाग्ने जस्तो हुन थाल्यो भने तुरुन्त काम छोडे ि िुल्ला हावामा केहीबेि
बस्नुहोस्। यदद षवि लागेको शांका लागेमा नम्जकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्रमा जचाउनुहोस्।



षविादीको षकधसम हेिेि षविादी छिे को िेत जग्गा बाि ३ दे म्ि १५ ददनसबम कुनै पधन िानयोग्य बालीहरु उपभोग गनय
हुँदैन। साथै गाईवस्तु, कुिुिा आदद लाई पधन िुवाउन हुँदैन।



षविादी प्रयोग गने उपकिणहरु (स्प्रेयि) लाई प्रयोग गिीसकेपधछ िाम्रोसँग पिाली भण्डािमा िाख्नुहोस्।

ु ी-४: युरिया उपचाि षवधध
अनुसच
सुख्िा पिाल, छ्वाली वा नललाई १.५-२ इन्चको लामो िु क्रामा काट्ने ि ्यसमा ४% (१०० धलिि पानीमा ४ के.जी.
युरिया) को दिले युरियाको झोल बनाई (१०० के.जी. पिालको लाधग ५०-६० धलिि घोलको दिले ) धमलाएि छने।
्यसपधछ हातमा प्लाषिकको पन्जा लगाई पिाल ि युरियाको झोल िाम्रिी धमसाउने। धमसाइएको पिाललाई प्लाषिकको
थैलामा िाम्रिी हावा नधछने गरि िाँद्ने। प्लाषिकको थैला नभएमा जधमनमा िाडल िनी अथवा जधमन माथी पानीमा फोहोि

नधमधसने गिी प्लाषिक ओछ्याएि िाम्रिी िाँदेि प्लाषिकले छोपी ४ इन्च बाक्लो मािोले हावा नधछने गिी छोप्ने। िास
गिे ि २१ ददनसबम ्यसलाई िाख्ने ि २१ ददन पधछ थैलाबाि िुवाउने जधत मात्रा धनकाली हावामा आधा घण्िा जधत
षफजाई पशु वस्तुलाई िुवाउने। वाख्रालाई ३००-४०० ग्राम प्रधतददन ि गाई भैसीलाई ५-६ के.जी. प्रधतददनका दिले
िुवाउनु उपयुक्त हुन्छ।
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