व िष ३ अं क ३ ०

कृ षि - मौ स म स ल्ला ह से वा बु ले षि न
जारी मममि: २४ कात्तिक २०७४
अवधी: २४ कात्तिक २०७४– ३० कात्तिक २०७४
ु ासभा, धनकुिा, सुनसरी, सप्तरी, मसराहा, दोलखा, महोिरी,
त्तजल्लाहरु: झापा, मोरङ्ग, सं खव
काभ्रेपलाञ्चोक, बारा, धाददङ, त्तििवन, कास्की, मुस्िाङ्ग, पाल्पा, रुपन्दे ही, रुकुम, दाङ्ग, बााँके, सुखेि,
ुष ा
जुम्ला, कैलाली, डोिी, दािल
जारी गने:

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

ु ान महाशाखा/ कृषि-मौसम शाखा
जल िथा मौसम षवज्ञान षवभाग - मौसम पूवाषनम

मौसमी सारांश:



सािाभरर नै सामान्यिया मौसम सफा रहने दे त्तखन्छ। सािाको शुरुमा पत्तिमम मध्य पहामड भ ुभागका एक- दुई स्थानहरुमा हल्का
बिाष हुने सम्भावना छ भने सािाको अन्िमिर पूषवष मध्य पहाडका त्तजल्लाहरुमा पूण ष बदमल हुने सम्भावना छ।

बालीनाली सारांश:



धानको बीउ छनौिको लामग स्वस्थ, समान उिाई र राम्ररी पाकेका बाला बल्याएर शुद्द बीउ छानी ३-४ घाम सुकाई-केलाई
गरे र हावा नमछने भााँडा जस्िैैः मसड मबन, भकारी, घ्याम्पो वा बोरामा राख्नु उपयुक्त हुन्छ।



गहुाँ लगाउने समय भएकोले िराई र मभमर मधेशका लागी मसफाररस गररएका बाणगंगा, मिलोिमा, षवजय, आददत्य, गौिम;
मध्य पहाडका लामग मसफाररस गररएका मुनाल, च्याखुरा, धौलामगरी, गौरा, डब्लु. के. १२०४, स्वगषद्वारी, डााँफे, पासाङ ल्हामु
र उच्ि पहाडका लामग मसफाररस गररएका धौलामगरी, गौरा, डब्लु. के. १२०४, पासाङ ल्हामु उपयुक्त भएकोले उपलब्ध
जािको गुणस्िरीय बीउ ४-४.५ के.जी. प्रमि कट्ठा वा ५-६ के.जी. प्रमि रोपनीका दरले व्यवस्था गनुह
ष ोस्।



नसषरी ब्याडमा बेनाष उमाने समयमा फेद काट्ने कीरा र बेनाष कुषहने रोगको व्यवस्थापन गनष क्लोरपाईरीफस १६% ई.सी.
(Chlorpyrifos 16% EC) को ०.५ एम.एल. र काबेनडात्तजम (बेमभषिन) ५०% डब्लु.षप. को १ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा
घोली स्प्रेयर बाि नसषरी ब्याड मभज्ने गरी छनुष पदषछ।

पशुपालन सारांश:



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



बाख्राको मोओलाको लागी ५% पोभीडन आयोमडन वा १% कपर सल्फेि वा २% बोररक एमसडको झोल वा १% पोिासको
घोलले मुख सफा गनुष उपयुक्त हुन्छ। मोओलाको भाइरस घाउ, िोिपिक लागेको वा कािे को ठााँउबाि मामनसमा सनष गई
त्यस्िै प्रकारको घाउ खषिरा आउन सक्ने हुनाले त्यस्िो रोगी बाख्रालाई घाउ िोिपिक नलागेको मान्छे वा पन्जा लगाएर
स्याहार सुसार गनुप
ष दषछ।
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मौ स मी ि थयां क ह रु

१० कात्तिक २०७४ दे त्तख १६ कात्तिक २०७४ सम्मको मौसमी िथयाङ्क
मौसमी षववरण

त्तजल्ला

कुल

िापक्रम (0सेत्तल्सयस) को दायरा

सापेत्तिक आर्द्षिा (%) को

हावाको गमि

हावाको प्रिमलि

दायरा

(मम/से) को

ददशा

विाष

कैषफयि

(मम.मी.)

अमधकिम

न्यूनिम

अमधकिम

झापा

३.०

२९.०-३१.५

१४.५-१८.०

९८-१००

७५-८६

-

-

मोरङ्ग

२२.४

२८.९-३१.५

१७.५-१९.८

७४-९६

४९-६५

०.०-२.५

उिर

धनकुिा

१७.८

२२.७-२६.५

१२.४-१४.४

७२-९६

४२-७२

०.०-१.०

उिर

८.५

२२.५-२४.०

१३.५-१६.३

७८-९५

६९-८९

-

-

-

२९.२

३१.०-३३.५

१४.५-१८.५

८१-९२

६२-८०

-

-

-

सप्तरी

२.७

२७.७-३०.२

१९.०-२२.०

७९-८९

६८-८४

-

-

-

मसराहा

०.०

३०.०-३२.५

१७.५-२०.५

८१-८८

७१-८५

दोलखा

९.६

२०.०-२१.०

९.०-११.५

८६-९४

६७-९०

-

-

-

महोिरी

३.५

२८.३-३२.५

१८.३-२४.४

८०-९६

७८-९५

-

-

-

काभ्रेपलाञ्चोक

५.०

२४.५-२८.५

१०.१-१३.३

८९-९९

८८-९८

-

-

-

बारा

३.४

२९.२-३२.८

१३.०-१६.२

७५-९४

५२-६४

०.०-१.५

पूव ष

धाददङ

१.६

२१.०-२९.०

१३.६-१५.५

८८-९२

६३-८३

-

-

-

त्तििवन

०.०

२८.०-३१.०

१४.८-१७.६

८६-९६

३०-६४

-

-

-

कास्की

०.०

२२.७-२७.५

१३.०-१७.३

९०-९५

४२-७०

०.०-१.५

दत्तिण

मुस्िाङ

२.९

१४..०-१८.५

-४.०-२.०

७९-८८

४५-८३

पाल्पा

०.०

२३.५-२५.५

८.३-११.०

८१-९५

६२-८९

-

-

रुपन्दे ही

०.०

२९.३-३२.४

१६.६-१९.५

६०-९०

३०-५५

०.०-५.०

दत्तिण

रुकुम

९.०

२२.०-२७.०

९.०-१३.५

८५-९६

६३-८०

-

-

दाङ्ग

०.०

२६.०-२९.०

१२.५-१५.४

६५-८६

३७-६३

०.०-१.५

दत्तिण

बााँके

०.०

२८.२-३१.३

१५.०-१७.८

८७-९६

२७-६४

०.०-२.५

पूव ष

सुखेि

०.०

२६.५-२८.०

१०.२-१३.५

९५-९८

३९-५२

०.०-३.०

दत्तिण

जुम्ला

१.५

१८.५-२०.४

१.३-३.५

५७.-७३

३५-४०

०.०-५.०

पत्तिम

कैलाली

०.०

२८.०-३१.३

१३.५-१७.०

७८-९५

३५-६२

०.०-२.०

उिर

डोिी

०.०

२८.५-३०.०

१०.६-१४.८

७९-८५

३३-४६

०.०-२.५

उिर

ुष ा
दािल

६.३

२२.५-२४.५

११.०-१४.५

९४-९८

७०-८४

-

-

ु ासभा
सं खव
सुनसरी

न्यूनिम

दायरा

कृषि-मौसम सल्लाह सेवा बुलेषिन, विष ०३, अं क ३०, २४ कात्तिक २०७४, अवधी : २४ कात्तिक २०७४ – ३० कात्तिक २०७४
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-

-

-

१७ कात्तिक २०७४ दे त्तख २३ कात्तिक २०७४ सम्मको मौसमी िथयाङ्क
मौसमी षववरण

त्तजल्ला

कुल

िापक्रम (0सेत्तल्सयस) को दायरा

सापेत्तिक आर्द्षिा (%) को

हावाको गमि

हावाको प्रिमलि

दायरा

(मम/से) को

ददशा

विाष

कैषफयि

(मम.मी.)

अमधकिम

न्यूनिम

अमधकिम

झापा

०.०

३२.५-३३.५

१३.५-१५.५

९५-१००

७४-८५

-

-

मोरङ्ग

०.०

३१.४-३२.०

१६.५-१७.७

७१-७८

३७-४८

०.०-२.०

उिर

धनकुिा

०.०

२५.२-२७.४

१३.०-१४.०

६१-७६

४५-६०

०.०-१.५

उिर

ु ासभा
सं खव

०.०

२३.५-२४.०

१४.४-१५.४

६९-९५

६१-८३

-

-

-

सुनसरी

०.०

३३.०-३४.०

१४.०-१५.५

७१-९२

५९-८६

-

-

-

सप्तरी

०.०

३०.०-३१.०

१७.८-२०.७

७५-८१

७४-७८

-

-

-

मसराहा

०.०

३२.०-३३.५

१३.५-१५.५

९५-१००

७४-८५

दोलखा

०.०

२१.०-२३.०

१०.०-१०.६

८७-९४

६७-८८

-

-

-

महोिरी

०.०

२९.७-३१.०

१७.०-१९.७

८७-९८

६५-८८

-

-

-

काभ्रेपलाञ्चोक

०.०

२९.०-२९.८

९.२-१२.२

९८-१००

८९-९६

-

-

-

बारा

०.०

३१.२-३३.०

१४.४-१६.२

७५-८३

५०-५९

०.३-०.५

पूव ष

धाददङ

०.०

२५.०-२६.२

१३.३-१६.०

८४-९०

६१-७७

-

-

-

त्तििवन

०.०

३१.२-३२.०

१३.४-१५.९

९१-९८

८१-८३

-

-

-

कास्की

०.०

२६.४-२७.५

१३.०-१७.९

८९-९५

४७-५६

०.०-१.५

पत्तिम

मुस्िाङ

०.०

१६.०-१७.०

-२.०-०.०

८२-९४

६७-७५

पाल्पा

०.०

२६.२-२६.९

९.२-१०.५

७०-९३

६९-८७

-

-

रुपन्दे ही

०.०

३१.३-३२.६

१५.३-१७.४

७५-९९

३०-५०

०.७-२.०

पत्तिम

रुकुम

०.०

२६.०-२७.५

१०.५-१२.५

८१-९६

६२-९५

-

-

दाङ्ग

०.०

२८.४-२९.२

११.६-१४.०

७५-८८

३६-४९

०.०-१.०

दत्तिण

बााँके

०.०

२९.०-३४.३

१५.०-१७.४

९२-१००

४६-६३

०.०-४.०

उिर

सुखेि

०.०

२८.५-२९.०

१०.७-१२.९

९७-९८

४१-५३

०.०-२.५

दत्तिण

जुम्ला

०.०

१९.४-२०.८

१.४-५.५

६४-७५

३०-५१

०.०-४.०

पत्तिम

कैलाली

०.०

२८.७-३१.५

१४.०-१६.८

८८-९२

४१-५३

०.०-२.५

दत्तिण

डोिी

०.०

३०.०-३१.०

१०.४-१३.६

७९-९१

३४-४५

०.०-२.०

उिर

ुष ा
दािल

०.०

२३.०-२५.०

११.८-१४.०

९२-९७

७०-७८

-

-

न्यूनिम

दायरा
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-
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मौ स मी षव श्ले ि ण
त्तजल्ला

षववरण
गि हप्ताको समग्र मौसमी षवश्लेिण

आउाँ दो हप्ताको मौसमी अवस्था

झापा, मोरङ्ग,

झापा त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम 3३.५० से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम

आगामी सािा अमधकिम िथा न्यू निम िापक्रममा हल्का मगरावि आउने

सुनसरी,

सापेत्तिक आर्द्षिा ७४% रह्यो।

सं भावना छ। सािाभरर नै सामान्यिया मौसम सफा रहने दे त्तखन्छ।

मोरङ्ग त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम 3२० से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम

सािाको अन्त्यमा भने आंत्तशक बदली हुने दे त्तखन्छ।

सप्तरी,

मसराहा, महोिरी

सापेत्तिक आर्द्षिा ३७% रह्यो।
सुनसरी त्तजल्लाको मोरङ्ग त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम 3४० से त्तल्सयस सम्म
पुग्यो र न्यू निम सापेत्तिक आर्द्षिा ५९% रह्यो।
सप्तरी त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३१० से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेत्तिक आर्द्षिा ७४% रह्यो।
मसराहा त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम 3३.५० से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र
न्यू निम सापेत्तिक आर्द्षिा ७४% रह्यो।
महोिरी त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम 3१० से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेत्तिक आर्द्षिा ६५% रह्यो।

धनकुिा

धनकुिा त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २७.४० से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र

आगामी सािा अमधकिम िथा न्यू निम िापक्रममा हल्का मगरावि आउने

न्यू निम सापेत्तिक आर्द्षिा ४५% रह्यो।

सं भावना छ। सािाका अमधकांश ददनहरूमा आंत्तशक बदली हुने दे त्तखन्छ

ु ासभा
सं खव

ु ासभा त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २४० से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र
सं खव

आगामी सािा अमधकिम िथा न्यू निम िापक्रममा हल्का मगरावि आउने

न्यू निम सापेत्तिक आर्द्षिा ६१% रह्यो।

सं भावना छ। सािाका अमधकांश ददनहरूमा आंत्तशक बदली हुने दे त्तखन्छ

दोलखा,

दोलखा त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २३० से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम

आगामी सािा अमधकिम िथा न्यू निम िापक्रममा हल्का मगरावि आउने

काभ्रेपलाञ्चोक,

सापेत्तिक आर्द्षिा ६७% रह्यो।

सं भावना छ। सािाभररनै सामान्यिया मौसम सफा रहे पमन अमधकांश

काभ्रेपलाञ्चोक त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २९.८० से त्तल्सयस सम्म पुग्यो

ददनहरूमा ददउाँ सो आंत्तशक बदली हुने दे त्तखन्छ।

भने सािाको अन्त्यमा पूणष बदली हुने सम्भावना छ।

भने सािाको अन्त्यमा पूणष बदली हुने सम्भावना छ।

धाददङ

र न्यू निम सापेत्तिक आर्द्षिा ८९% रह्यो।
धाददङ त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २६.2 से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेत्तिक आर्द्षिा ६१% रह्यो।

बारा, त्तििवन,

बारा त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३३ से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम

आगामी सािा अमधकिम िथा न्यू निम िापक्रममा हल्का मगरावि आउने

रुपन्दे ही

सापेत्तिक आर्द्षिा ५०% रह्यो।

सं भावना छ। सामान्यिया मौसम सफा रहने दे त्तखन्छ। सािाको सुरुका

त्तििवन त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३२० से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम

ददनहरुमा एक-दुई स्थानमा हल्का बिाष हुन सक्ने सम्भावना छ।

सापेत्तिक आर्द्षिा ८१% रह्यो।

रुपन्दे ही त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३२.६० से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र
न्यू निम सापेत्तिक आर्द्षिा ३०% रह्यो।
कास्की, पाल्पा,

कास्की त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २७.५० से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र

आगामी सािा अमधकिम िथा न्यू निम िापक्रममा हल्का मगरावि आउने

रुकुम

न्यू निम सापेत्तिक आर्द्षिा ४७% रह्यो।

सं भावना छ। सािाको शुरूवािमा आंत्तशक बदली भई एक-दुई स्थानमा

पाल्पा त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २६.९० से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम

ित्तणक विाष हुने दे त्तखन्छ भने सािाका बााँषक ददनहरूमा सामान्यिया मौसम

सापेत्तिक आर्द्षिा ६९% रह्यो।

रुकुम त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २७.५० से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम

सफा रहने दे त्तखन्छ।

सापेत्तिक आर्द्षिा ६२% रह्यो।
मुस्िाङ

मुस्िाङ त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम १७० से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम

आगामी सािा अमधकिम िथा न्यू निम िापक्रममा हल्का मगरावि आउने

सापेत्तिक आर्द्षिा ६७% रह्यो।

सं भावना छ।

सािाको शुरूवािमा आंत्तशक बदली हुने दे त्तखन्छ भने

सािाका बााँषक ददनहरूमा सामान्यिया मौसम सफा रहने दे त्तखन्छ।
दाङ्ग, सुखेि, डोिी

दाङ्ग त्तजल्लामा गि हप्ताको अमधकिम िापक्रम २९.२० से त्तल्सयय सम्म पुग्यो र न्यू निम

आगामी सािा अमधकिम िथा न्यू निम िापक्रममा हल्का मगरावि आउने

सापेत्तिक आर्द्षिा ३६% रह्यो।

सं भावना छ। सामान्यिया मौसम सफा रहने दे त्तखन्छ। सािाको सुरुका

सुखेि त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २९० से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम

ददनहरुमा एक-दुई स्थानमा हल्का बिाष हुन सक्ने सम्भावना छ।

सापेत्तिक आर्द्षिा ४१% रह्यो।
डोिी त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३१० से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेत्तिक आर्द्षिा ३४% रह्यो।
बााँके, कैलाली

बााँके त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३४.३० से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
सापेत्तिक आर्द्षिा ४६% रह्यो।

कैलाली त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम ३१.५० से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र
न्यू निम सापेत्तिक आर्द्षिा ४१% रह्यो।
ुष ा
जुम्ला, दािल

आगामी सािा अमधकिम िथा न्यू निम िापक्रममा हल्का मगरावि आउने
सं भावना छ। सािाको मध्यमा आंत्तशक बदली हुने दे त्तखन्छ भने बााँषक
ददनहरूमा सामान्यिया मौसम सफा रहने दे त्तखन्छ।

जुम्ला त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २०.८० से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम

आगामी सािा अमधकिम िथा न्यू निम िापक्रममा हल्का मगरावि आउने

सापेत्तिक आर्द्षिा ३०% रह्यो।

सं भावना छ।

ुष ा त्तजल्लामा गि हप्ताको ददउाँ सोको िापक्रम २५० से त्तल्सयस सम्म पुग्यो र न्यू निम
दािल
सापेत्तिक आर्द्षिा ७०% रह्यो।

सािाको शुरूवािमा आंत्तशक बदली हुने दे त्तखन्छ भने

सािाका बााँषक ददनहरूमा सामान्यिया मौसम सफा रहने दे त्तखन्छ।
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कृ षि - स ल्ला ह
क. बालीनाली
१.

धान


दे शको समग्र भू-भाग बाि मनसुन बाषहररएकोले पाकेको धान काट्न िथा थन्क्याउन शुरु गनुह
ष ोला।



बीउ छनौिको लामग स्वस्थ, समान उिाई र राम्ररी पाकेका बाला बल्याएर शुद्द बीउ छानी ३-४ घाम सुकाईकेलाई गरे र हावा नमछने भााँडा जस्िैैः मसड मबन, भकारी, घ्याम्पो वा बोरामा राख्नु उपयुक्त हुन्छ।

गहुाँ

२.


गहुाँ लगाउने समय भएकोले िराई र मभमर मधे शका लागी मसफाररस गररएका बाणगंगा, मिलोिमा, षवजय, आददत्य,
गौिम; मध्य पहाडका लामग मसफाररस गररएका मुनाल, च्याखुरा, धौलामगरी, गौरा, डब्लु. के. १२०४, स्वगषद्वारी,

डााँफे, पासाङ ल्हामु र उच्ि पहाडका लामग मसफाररस गररएका धौलामगरी, गौरा, डब्लु. के. १२०४, पासाङ ल्हामु
उपयुक्त भएकोले उपलब्ध जािको गुणस्िरीय बीउ ४-४.५ के.जी. प्रमि कट्ठा वा ५-६ के.जी. प्रमि रोपनीका
दरले व्यवस्था गरी लगाउनु उपयुक्त हुन्छ।

बीउको उपिारैः भाइिाभ्याक्स २-३ ग्राम प्रमि के.जी. वा बेमभषिन २ ग्राम प्रमि के.जी. बीउका दरले उपिार गरे र
मार बीउ छनुप
ष दषछ।


मिलोिमा िराई र मभरी मधे श िथा डााँफे, मुनाल र च्याखुरा मध्य पहाडको मसं त्तिि र अमसं त्तिि दुवै िेरमा लगाउन
उपयुक्त हुन्छ।



मध्य िथा सुदूर पत्तिम िराईका लामग उपयुक्त ड्युरम गहुाँको जािहरु- डी. डब्लु. के. २६ र डी. डब्लु. के. ३८
को बीउ समयमा व्यवस्था गरर लगाउन उपयुक्त हुन्छ। ड्युरम गहुाँ बारे षवस्िृि जानकारी प्राप्त गनष िेरीय कृषि
अनुसन्धान केन्र्द्, खजुरा, बााँकेमा सम्पकष गनुह
ष ोला।

३.

उखु


गवारो कीराहरु व्यवस्थापनको लामग उखु रोपेको एक मषहना पमछ बाि ट्राइकोग्रामा (Trichogramma

chilonis or Trichogramma japonicum) परजीवी कीरा १,००,००० (१०x५ से.मी. को पााँि विा

ट्राइको काडष) प्रमि हेक्िरका दरले १०/१० ददनको अन्िरालमा ३–४ पिक छोड्नु उपयुक्त हुन्छ।(ट्राइको
काडषको लागी नत्तजकको त्तिनी मील वा कृषि सम्बन्धी कायाषलयहरु मा सम्पकष गनुह
ष ोला।)

४.

आलु



मध्यपहाडमा भदौको अत्तन्िम सािा लगाएको आलुबाली गोडमेल गनुह
ष ोस्।

मौसम अनुकूल हुाँदै गएकोले िराई, मभरी मधेश िथा िल्लो पहाडमा २ हप्ता अत्तघ कोल्ड स्िोरबाि त्तझषकएको
आलु रोप्न शुरु गनुह
ष ोस्।



ाँ ामा हररया
वीउ आलुलाई न्यानो, उज्यालो, ओभानो र हावा िल्ने ठाउाँमा िु साउन राख्नुहोस्। दानाको सबै आख
छोिा र मोिा िु साहरु मनस्केपमछ मार रोप्नुहोस्।




आलुवालीलाई खुम्रक
ष ोस।
े ीराबाि जोगाउन राम्ररी पाकेको बुबरषु ाउाँदो गोबरमल वा कम्पोस्िको ब्यबस्था गनुह

िराई, मभरी मधेश िथा िल्लो पहाडमा मसफाररस गररएका कुषि मसन्दुरी, डेत्तजरे , खुमल रािो २, खुमल सेिो १,
खुमल उज्ज्वल, खुमल उपहार मध्ये उपलब्ध जािहरूको गुणस्िरीय वीउ ५० षकलो प्रमि कट्ठाका दरले व्यवस्था

गनुप
ष दषछ। साथै मडएषप ७.३ के.जी; युररया ४.७ के.जी; म्युरेि अफ पोिास ३.३ के.जी. र कम्पोि वा गोठे मल
१००० के.जी. प्रमि कट्ठाका दरले व्यवस्था गनुप
ष दषछ।



मकै लगाएको जग्गामा आलु लगाउने भए मकै मभत्र्याइसकेको जग्गालाई गषहरो खनजोि गनाषले मािोमा रहेका
धेरै कीरा िथा रोगहरुको व्यवस्थापन गनष सहयोग पुग्छ।
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िोरी/मुसरु ो/िना/षहउाँदे मकै

५.


ु ी-१ मा ददए बमोत्तजम उपलब्ध जाि
िोरी, मसुरो, िना र षहउाँदे मकै लगाउने समय आउन लागेकोले अनुसि
(उन्नि) को गुणस्िरीय बीउ िथा मलको समयमा नै व्यवस्था गरी लगाउनु होस्।



िोरीबालीमा बीउबाि लाग्ने/सने अल्िरे मनया थोप्ले रोगको लामग मेन्कोजेव ३ ग्राम प्रमि के.जी. बीउको दरले
उपिार गरर छनुह
ष ोस्।



कम त्तिस्यान भएको खेिमा मुसरु ो लगाउाँदा बीउलाई १२ घण्िासम्म पानीमा मभजाई २ घण्िा छााँयामा सुकाएर
छनुह
ष ोस्।



राइजोषवयम जीवाणुद्वारा मुसरु ोको बीउलाई उपिार गरर लगाउनुहोस्।

फलफूल बाली

६.


कागिी, सुन्िला आददमा कालो ध्वााँसे ढु सी (Sooty Mold) दे त्तखएमा १५ एम.एल सवो वा एट्सो िेल प्रमि
मलिर पानीमा घोली १०-१२ ददनको फरकमा ढु सी लागेको भाग मभज्ने गरर छकषनु पदषछ।



कागिी वा मनबुवा खेिी गनुभ
ष एका कृिकहरुले कागिीको पाि खन्ने (Leaf Miner) कीरा लाग्ने भएकोले
करे साबारीमा भएका बोिमा गाईको गहुाँि वा मनमको झोल १ भागमा ४ भाग पानी ममसाई ५-५ ददनको फरकमा

३ पिक छनुष पदषछ। व्यवसाषयक कागिी खेिी गने कृिकहरुले रोगर वा फोत्तस्कल २ एम. एल. प्रमि मलिर
पानीमा घोलेर ७-७ ददनको फरकमा ३ पिक छनुष पदषछ।



केराको काइयो बमनसकेपमछ बुङ्गो कािे र हिाउनाले कोसाहरु प्रि भइ घररको िौल बढ्ने हुाँदा मनयममि अवलोकन
गरर बुङ्गो हिाउनुहोस्।



केराको बोि ओइलाउने रोग लागेमा प्राषवमधकबाि जााँि गराई ढु मसबाि लागेको भएमा कपर अत्तक्सक्लोराईड २३ ग्राम प्रमि मलिरको दरले पानीमा घोलेर १० ददनको फरकमा ३ पिक केराको गााँजको वररपरर सानो घेरा
बनाई करीव १० मलिर षविादीको घोल राख्नुपदषछ।



व्याक्िे ररयाबाि केराको बोि ओइलाउने रोग लागेको भएमा कासु-बी (कासुगामाईमसन) १ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा
घोलेर १५ ददनको फरकमा २-३ पिक जरा मभजाउनुपदषछ।



केरामा फल लामगसकेपमछ केराको घरीमा १% बोडे क्स ममश्रण (एक मलिर पानीमा १० ग्राम ि ुन, १० ग्राम
नीलोिुथो ममसाएको झोल) १-१ मषहनाको अन्िरमा छदै गनाषले कोरेरोग (Anthracnose) को व्यवस्थापन
हुन्छ।



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



केराको बगैँ िामा गबारो लाग्न सक्ने भएकोले मनयमीि अनुगमन गनुप
ष दषछ। गवारो दे त्तखएमा बगैँ िाको सरसफाई
गने, घरर काषिसकेपमछका ठु िाहरुलाई नि गने , कीरालाई ट्र्याप गरर नि गनुप
ष दषछ। कीराको प्रकोप बषढ भएमा
बोिको कापमा वा गुवोमा कावोफ्युरान ५-७ ग्राम राख्नु पदषछ वा

कीराको पासोमा कीरालाई आकषिषि गरी नि

गनषको लामग केराको थामलाई ८-१० ईन्िको िु क्रा कािे र िीन विा िु क्रा-िु क्राको षविमा स-सानो ढु ङ्गा (कंषक्रि)
राखेर पासो ियार पाने र ठााँउ-ठााँउमा राखेर प्रत्येक ददन यसको अवलोकन गरी पासोमा परे को कीरा नि
गनुप
ष दषछ।
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७.

िरकारी बाली


षहउाँदे िरकारीहरुको नसषरी ब्याड ियार गदाष जग्गा खनजोि गरर फमाषमलन १ भाग ५० भाग पानीमा घोली जममन
मभजने गरर हालेर त्तिरमा दे खाइए जस्िै प्लात्तस्िकले ७ ददनसम्म ढाषक मािो उल्िाई पल्िाई गनुप
ष दषछ।



ब्याड राख्ने जग्गाको मािोको उपिार गनुष परे मा बेमभिीन
६ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा ममसाई मबउ राख्नु ३-४ ददन
अगाडी छकषदा उपयुक्त हुन्छ।



नसषरी राख्दा १ षविा (१५-२० से.मी.) अग्लो व्याड
ु को फरकमा लाइन कोरे र पािलो गरी
बनाई ४ अाँगल
मबउ राख्ने र हल्का मािोले पुरेपमछ छापो राख्नुपदषछ।



नसषरी ब्याडमा बीउ राखेपमछ सेिो प्लात्तस्िकको छानो
बनाउनुपदषछ िर बेनाष उमम्रसकेपछी ददनमा उघाने र
रामि िथा पानी परे को बेला उक्त छानो ओढाउनु पदषछ।



नसषरी ब्याडमा बेनाष उमाने समयमा फेद काट्ने कीरा र बेनाष कुषहने रोगको व्यवस्थापन गनष क्लोरपाईरीफस

१६% ई.सी. (Chlorpyrifos 16% EC) को ०.५ एम.एल. र काबे नडात्तजम (बेमभषिन) ५०% डब्लु.षप. को
१ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोली स्प्रेयर बाि नसषरी ब्याड मभज्ने गरी छनुष पदषछ।



काउली, बन्दा लगाएको २०-२५ ददन भैसकेको भएमा १-१ िम्िा मडएषप र यूररया ममसाई वररपरर घेरा बनाई
मललाई पुनप
षु दषछ। यसरर िपड्रेस गररसकेपमछ मसाँिाई ददनुपदषछ।



अदुवा र बेसारको पाना वा गानो कुषहने रोगको व्यवस्थापन गनष काबे न्डात्तजम (बेमभषिन) ५०% डब्लु. षप. को २
ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोली स्प्रेयरबाि फेद मभज्ने गरर छनुप
ष दषछ।

गोलभेंडाको (दत्तिण अमेररकी) पाि खन्ने कीरा (Tuta absoluta) (Meyrick 1917)

पूणष रुपमा िमि ग्रस्ि मबरुवाहरु

पािमा िमिको लिण

लाभाषले ििी पुयाषएको फल

मुनामा िमिको लिण

बयस्क पुिली

फलमा िमिको लिण

लाभाष अवस्था
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व्यवस्थापन षवमधहरुैः कीरा लागेको िेरबाि अन्य िेरमा गोंलभेँडा िथा मबरुवा ओसारपसार नगने। िााँमसने पासो वा
पानीको पासोमा फेरे मोन प्रयोग गरर कीराको अनुगमन गने। जंगली आश्रयदािा मबरुवाहरु, धिुरो र कालीगेडी जस्िा

मबरुवाहरु हिाउने। गोलभेंडा खेिी सकी सकेपमछ बालीका अवशेिहरु नि गने। कीरा लागेको िेरमा सोलेनेसी
पररवारको बालीहरु जस्िै आलु, भण्िा, खोसाषनी, सुिी िथा लेगमु मनेसी पररवारका मसमी, बोडी, बकुल्ला जस्िा आश्रयदािा

मबरुवाहरु नलगाउने। कीरा लागेका पाि, फल िथा मुना सं कलन गरर गषहरो गरर पुने वा प्लाषिकको थैलामा बन्द
गरर कुहाउने।

 यस कीरा (Tuta absoluta) को फेरोमोन लुर, ओिाषि ट्रयाप वा त्तस्िकी ट्रयाप प्रमि रोपनी २ विा प्रयोग गने।
बिीको पासोको प्रयोग गरर वयस्क कीराहरु माने।

 कीरा लागेको सुरुको अवस्थामा ब्यामसलस थुररन्जीनेमसस कुरिाकी (Bacillus thuringiensis var. Kurstaki) २
ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोलेर साझ पख बोि मभज्ने गरर छषकषने। धेरै कीरा लागेको अवस्थामा क्लोरएन्ट्रामनमलप्रोल

(Chlorantraniliprole 18.5 % SC) वा त्तस्पनोसाड (Spinosad 45% SC) १ एम.एल. प्रमि ३ मलिर पानीमा
ममसाएर छने। एउिै मबिादी मनरन्िर प्रयोग नगरर आलोपालो प्रयोग गने।

बत्तिको पासो िथा यसमा परे का पुिलीहरु


पानीको पासोमा फेरोमोनको प्रयोग

गोलभेँडामा डढु वाको प्रकोप कम छ भने मेन्कोजेब ७५% डब्लु.षप २.५ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोलेर स्प्रे गने र
बषढ छ भने षक्रलात्तक्सल एम.जेड. ७२% डब्लु.षप. को धुलो २ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोलेर स्प्रे गनुप
ष दषछ।



गोलभेंडामा लाग्ने गवारो (Fruit borer) कीरा व्यवस्थापनको लागी १० ग्राम भेली प्रमि मलिर पानीमा ममसाई
बनाएको घोलमा HaNPV (हे ली 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 गनुप
ष दषछ। साथै कीराले नोक्सानी गरे का फलहरु सं कलन गरी खाडलमा पुररददनु पछष।



मबमभन्न बालीहरुमा सेिो त्तझंगाले आमथषक नोक्सानी गनुक
ष ो साथै भाइरस रोगहरु पमन साने हुाँदा जैषवक षविादी,

भषिषमसमलयम लेकानी २ एम.एल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाई छकषनुपदषछ। प्रकोप ज्यादा भएर रासायमनक षविादी प्रयोग
गनुप
ष रे मा एमसिामाइषप्रड २०% एस.षप. (इक्का, मात्तजक) १ ग्राम प्रमि मलिर पानीमा घोलेर पािको पछामडको भाग
मभज्ने गरर स्प्रे गनुप
ष दषछ।

ँ (Fruit fly)
फल कुहाउने औसा


ँ ाबाि बच्नको लामग क्यु ल्युर युक्त बोिल ट्र्याप प्रमि
कााँक्रो, फसी, समुहको लहरे बालीमा फल कुहाउने औस
कठ्ठा ५-६ ओिाको दरले राख्नुपदषछ। यस्िा बोिल ट्रयापहरु प्रत्येक २ हप्तामा पररविषन गनुप
ष दषछ।



ँ ाबाि बच्नको लामग ममथायल इयुत्तजनल युक्त बोिल ट्र्याप प्रमि कठ्ठा १
फलफूल बालीमा फल कुहाउने औस
ओिाको दरले राख्नुपदषछ। यस्िा बोिल ट्रयापहरु प्रत्येक २ हप्तामा पररविषन गनुप
ष दषछ।



मालामथयन ५० इ.सी, २ एम.एल. प्रमि मलिर र २ ग्राम त्तिनी (भेली) पानीमा ममसाएर प्रमि हेक्िर २०-२५
ठााँउमा फूल फुल्नु अगामड दे त्तख १-१ मषहनाको अन्िरमा छनुष पदषछ।
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फल कुहाउने औ ंसाको व्यवस्थापनको िररकाैः

यो कीराको अनुगमन गनष, भालेको लागी सुन्िला लगायिका फलफुलहरुमा पाराफेरोमोनमा आधाररिजोना-ट्रेक
(Zona–trac) िथा िरकारी बालीहरुमा क्यु-ट्रेक (Cue–trac) र पोथी त्तझंगाको लामग जैषवक-आकिषकफेममल्युर
(Femi lure) प्रयोग गनुप
ष छष। छु ट्टा-छु ट्टै फ्लाईकेिरट्रेप (McPhail Trap) मा एक-एक षकमसमको मार ल्युर
(Lure) र आकषिषि भई आएका कीराहरुलाई मानष डीडीमभपी ट्रेषपंग त्तस्ट्रप (DDVP trapping stripe) राखी
प्रयोग गनुप
ष दछष।१-१ मषहनाको अन्िरालमा जोनाट्रेक, क्युट्रेक, फेममल्युर र डीडीमभपी ट्रेषपंग त्तस्ट्रप फेदै जानुपदषछ।



त्तझंगालाई सामुषहक रुपमा आकषिषि गरर मानष फेममल्युर मा त्तझंगा दे त्तखने मबत्तिकै सेरानोक बेि स्िे सन (Ceranok

bait station) बोिको हााँगामा झुन्ड्याई प्रयोग गनुष पदषछ र िार मषहना पमछ पुनैः उल्लेत्तखि सं ख्या थप्दै

जानुपदषछ। पषहलो बिष प्रथम पिक प्रमि हेक्िर १०० र िार मषहनापमछ अको ७५ विा, त्यसै गरी दोश्रो बिष
पषहलो पिक ७५ र िार मषहना पछी पुनैः अको ७५ िथा िेश्रो बिष दे त्तख हरे क बिष पषहलो पिक ७५ र िार
मषहना पमछ ५० विाको दरले सेरानौक बेि स्िे सन प्रयोग गदै जानुपदषछ।



यी उल्लेत्तखि सामग्रीहरु पाउनको लामग नत्तजकैको कृषि मनकायमा वा कीि मबज्ञान महाशाखा, NARC मा सम्पकष
गनुह
ष ोस्।

८.

अन्य


खेिबारीमा दे त्तखने सबै कीराहरु हामनकारक हुदैनन्। िसथष कीरा दे त्तखने मबत्तिकै षविादीको प्रयोग नगरौँ। ममरजीव
कीराहरु जस्िै माकुरा, गाइने कीरा, साि थोप्ले खपिे कीरा, बारुला, नमस्िे कीरा (प्रेइड्ग मेन्िीड) दे त्तखएमा
मिनीहरुको सं रिण र सम्बधषन गरौं।

षविादीको प्रयोग गदाष ध्यान ददनु पने मुख्य कुराहरुैः


सकेसम्म कम हानीकारक हररयो (

) र हानीकारक मनलो (

) लेबल भएको षविादी प्रयोग गनुष उपयुक्त

हुन्छ।


षविादीको डब्बामा उत्पादन र एक्सपाइरी मममि हेन षु पदषछ।



सुरत्तिि ठाउाँमा षविादी राख्नु उपयुक्त हुन्छ।



मसफाररस गररए अनुसारको मारा प्रयोग गनुष पदषछ।



षविादी छकषने वेलामा मुखमा मास्क, हािमा पञ्जा, खुट्टामा जुिा र शरीरको नाङ्गो भागमा कपडाले छोप्नु उपयुक्त
हुन्छ।




सकभर कडा घाम लागेको, धेरै हावा लागेको, पानी परररहे को बेला षविादी छनुष हुदैन।

कुनै पमन षविादी छदाष जुन ददशाबाि हावा आएको छ त्यही ददशा मिर फकेर कषहल्यै छनुष हुदैन अथाषि ् जुनददशा
बाि हावा वहेको छ सोही ददशा िफष फकेर षविादी छने गनुष पदषछ।



कुनै पमन षविादी छदाष षविादी छदै अत्तघ बढ्नु हुदैन अथाषि पमछ सदै आउनु पदषछ जसले गदाष षविादी छरर सकेको
ठाउमा िलाउन नपरोस्।




कुनै पमन षविादी छरर रहदा वीिै मा नोजल बन्द भयो भने मुखले फुकेर वा दााँिले खोल्ने गनुष हुदैन।

कुनै पमन षविादीको प्रयोग गरे पमछ सकेसम्म पुरै शररर नुहाउनु पदषछ र हाि खुट्टा नधोई कुनै खाने कुरा खान
हुदैन।



षविादी प्रयोग गररसकेपमछ खाली बट्टा वा मससी विु लेर खाल्डोमा पुन षु पदषछ र प्रयोग गरे का उपकरणहरु धोएर
राख्नु पदषछ।



षविादी छकषदा िाउको दुख्ने वा वाक वाक लाग्ने जस्िो हुन थाल्यो भने िुरुन्ि काम छोडेर खुल्ला हावामा केही
वेर बस्नु पदषछ। यदद षवि लागेको शंका लागेमा नत्तजकको अस्पिाल वा स्वास्थय केन्र्द्मा जिाउनु पदषछ।



षविादीको षकमसम हेरेर षविादी छरे को खेि जग्गा बाि ३ दे खी १५ ददन सम्म कुनै पमन खान योग्य बालीहरु
उपभोग गनष हुदैन। साथै गाईवस्िु, कुखुरा आदद लाई पमन खुवाउन हुदैन।



षविादी प्रयोग गने उपकरणहरु (स्प्रेयर) लाई प्रयोग गररसकेपमछ राम्रोसाँग पखाली भण्डारमा राख्नु पदषछ।
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लाही कीरा (एफीड )


१ भाग गाईको गहुाँि र ४ भाग पानी ममसाएर रािभरी राखेर लाही लागेको ठााँउमा मभज्ने गरी भोलीपल्ि छकषनु
राम्रो हुन्छ।डाइमेथोएि ३०% ई.सी.,२ एम.एल. प्रमि मलिर पानीमा वा प्रकोप ज्यादा भएमा मालामथयन ५०%
इ.सी.,२ एम.एल. प्रमि मलिरको दरले पानीमा ममसाई लाही लागेको ठााँउमा मभज्ने गरी छकषनु उपयुक्त हुन्छ।

ख. पशुपालन
१. गाई, भैँ सी, भेडा, बाख्रा


षहउाँदको समयमा पशुवस्िुलाई हररयो घााँस र पोिणित्वको कमी हुने र उत्पादन िथा उत्पादकत्वमा पमन कमी
आउने भएकोले उक्त समयमा उग्राउने पशुहरु जस्िै-गाई, भैँ सी, भेडा बाख्राहरुलाई युररया ममत्तश्रि पराल (४%
युररया) वा युररया मोलामसस ब्लक खुवाउाँदा पशुको उत्पादनमा बृदद्द गनष सषकन्छ।



पशुलाई युररया मोलामसस ब्लक ३०० ग्राम प्रमि ददनका दरले िाट्न ददनुपदषछ र प्रशस्ि मारामा पानी षपउन
ददनुपदषछ। युररया मोलामसस ब्लक पशु आहारा महाशाखा, खुमलिारबाि मबक्री षविरण गररन्छ।



जाडोयाम शुरु भएको र बाषहरी िापक्रम घट्दै गइरहे को हुाँदा गाई, भैँ सी, भेडा, बाख्रा, बं गरु , खरायो आददमा
रुघाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, श्वासप्रश्वास सम्वत्तन्ध अन्य रोग लाग्ने हुाँदा पशुवस्िुको खोर-गोठ न्यानो राख्नुपदषछ।
भखषर जन्मेका र साना बाच्छा-वाच्छी/पाठा-पाठीमा मनमोमनया र छे ने समस्याका साथै कत्तक्समडयोमससको समस्या
दे त्तखने हुाँदा षवशेि ध्यान ददनुपदष छ। गाईवस्िुको खोर-गोठको झ्यालहरुमा हावाको आवि जावि हुने गरर बोराहरु
िााँगेर न्यानो बनाउन सषकन्छ।



बाख्रामा दे त्तखने कुम्री (ढकेरी) रोगको रोकथाम गनष श्रावण दे खी कात्तिक सम्म मामसक एक िक्की डाई ईथाइल
काबाषमात्तजन (डी.ई.सी)-१०० एम.जी. खुवाउनु पदषछ। ढकेरी लागेका बाख्राको हकमा दै मनक एक िक्की साि
ददन सम्म खुवाउने र साथमा मभिाममन बी कम्पलेक्सको सुई २-३ ददन सम्म लगाउनु पदषछ।



दुधालु गाईवस्िुलाई थुनेलो (Mastitis) को समस्याबाि बिाउन गोठ सफा र सुग्घर राख्नुहोस्। साथै त्तग्लमसररन
र पोमभडन आयोमडन १९ को अनुपािमा बनाइएको झोलमा दुध दुषहसकेपमछ ३० सेकेण्डसम्म थुन डुबाउनु
(Teat dipping) पदषछ।

२. कुखुरा, हााँस


कुखुरा फामषहरुमा रोगहरुको सं क्रमण बढ्ने सम्भावना भएकोले सं क्रमणबाि बिाउन फामषहरुमा जैषवक सुरिा
अपनाउनुहोस्।



ब्रोइलर कुखुराहरुलाई उमेर अनुसार फरक षकमसमको िापक्रम आवश्यक हुन्छ। सुरुको अवस्थामा ९५०

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



िल्लाको खोरमा २ घण्िा षवहानको घाम पस्ने व्यवस्था अमनवायष गररनु पदषछ। कुखुराको खोरमा भेन्िीलेसन राम्रो
हुनपु दषछ। कुखुराको सुलीमा धेरै आर्द्षिा हुने भएकोले धेरै एमोमनया उत्पादन भई श्वासप्रश्वास सम्वन्धी समस्या हुने
हुाँदा खोरमा राम्रो भेन्िीलेशनको व्यवस्था गनुप
ष दषछ।

३. माछा


माछा पोखरीमा अत्तक्सजनको मारा बढाउन हावा यन्र (aerator) को प्रयोग गनुप
ष दषछ।



माछा पोखरीमा एमोमनयाको मारा बढी भएमा पोखरीमा 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 एि (pH) हुने गरे को भए िूना प्रयोग गदाष केही लाभदायी हुन्छ।
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एमोमनयाको मारा १ षपषपएम (PPM) छ भने पोखरीको २५% पानी षवस्थापन गनुप
ष दषछ। एमोमनया २.५ षपषपएम
(PPM) वा बढी भएमा माछालाई अको पोखरीमा सानुप
ष दषछ।

घााँसेबाली


षहउाँदे घााँसको लामग जग्गाको अत्तन्िम ियारीको बेलामा कम्पोि मल २०० के.जी, डी.ए.पी. ३.६ के.जी, युररया
२.१ के.जी, म्युरेि अफ पोिास १.३ के.जी प्रमि कट्ठाका दरले मािोमा ममलाउनु उपयुक्त हुन्छ।



जै घााँसको हकमा ४ के. जी बीउ प्रमि कट्ठाको दरले उपलब्ध भएसम्म अमृिधारा नभएमा नेर, कामधेन,ु गणेश,
पावषिी आदद जािको जै मं मसर मषहनाको िेस्रो हप्तामभरै छनष उपयुक्त हुन्छ। साथै जै घााँससाँग केराउ अथवा भेि
०.५-१ के. जी. प्रमि कठ्ठाको दरले ममसाएर छदाष घााँसको उत्पादन िथा गुणस्िरमा वृदद्द हुन्छ।



बमसषम घााँसको हकमा १ के. जी. बीउ प्रमि कट्ठाको दरले मग्रन गोल्ड जािको बमसषम मं मसर मषहनाको अत्तन्िमसम्म
छनष सषकन्छ। बमसषमको बीउ राइजोबीयमले उपिार गरर छनष उपयुक्त हुन्छ।

नाम्ले / मािे रोग


पशुहरुमा नाम्लेको परत्तजवी दे त्तखएमा मनम्न अनुसारको उपिार गनुष होला।

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

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

मलभर िोमनक झोल वा पाउडर ठू लो पशुलाई ४०–६० ग्राम, सानो पशुलाई १५–२० ग्राम दै मनक खान
ददनु होला।
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ु ी-१: िोरी, मसुरो, िना र षहउाँदे मकैको उपलब्ध जाि, बीउ दर, मलखाद िथा लगाउने समय
अनुसि
बाली

िोरी

मसुरो

िना

षहउाँदे मकै

मसफाररस जाि

िराई र मभमर मधेश: मोरं ग िोरी-

िराई र मभमर मधेश: खजुरा

िराई र मभमर मधेश: धनुि, राधा,

िराई र मभमर मधेश: रामपुर

त्तशिल, त्तशखर, मसमल, मसमम्रक र

अवरोधी

२, षप्रमि, उन्नमि, प्रगमि, षवकास

मसुरो-१, खजुरा मसुरो-२,

मध्य पहाड: लुम्ले िोरी-२

मसन्दुर
मध्य पहाड: महेश्वर भारिी, सगुन,

सीिा, कोशेली, कामलका, िारा र

मध्य पहाड: िारा, अवरोधी

त्तशिल, त्तशखर, मसमल, त्तशत्तशर,

कम्पोत्तजि, रामपुर हाईमब्रड-२
मध्य पहाड: मनकामना-२,

मनकामना-४, मनकामना-५,

मनकामना-६, दे उिी, पोमसलो

मकै-१, त्तशिला; उच्ि पहाड:

मसमम्रक र मसन्दुर

गणेश-१, गणेश-२

बीउ दर

०.२५-०.३० के.जी./कट्ठा वा

१.०-१.५ के.जी./कट्ठा वा १.५-

१.५-२.० के.जी/कट्ठा वा २.५-

०.८-१.० के.जी./कट्ठा वा

मलखाद

कम्पोि मल २००-३०० के.जी,

कम्पोि मल १५०-२०० के.जी,

कम्पोि मल ३३३ के.जी,

कम्पोि मल ३००-५००

के.जी, पोिास १.१ के.जी. प्रमि

०.५ के.जी, पोिास १.१ के.जी.

१.३ के.जी. प्रमि कट्ठा वा

युररया २.० के.जी, पोिास

०.३७-०.४५ के.जी./रोपनी

डी.ए.पी. ३.० के.जी, युररया ०.३
कट्ठा वा कम्पोि मल ३००-४००
के.जी, डी.ए.पी. ५.० के.जी,

युररया ०.४५ के.जी, पोिास १.६
के.जी. प्रमि रोपनी
लगाउने

उपयुक्त समय

२.० के.जी./रोपनी

डी.ए.पी. १.५ के.जी, युररया

प्रमि कट्ठा वा कम्पोि मल २००३०० के.जी, डी.ए.पी. २.७
के.जी, युररया ०.७५ के.जी,

पोिास १.६ के.जी. प्रमि रोपनी

३.० के.जी/रोपनी

डी.ए.पी. ३.० के.जी, पोिास
कम्पोि मल ५०० के.जी,

डी.ए.पी. ४.५ के.जी, पोिास
२.० के.जी. प्रमि रोपनी

१.०-१.५ के.जी./रोपनी

के.जी, डी.ए.पी. ३.८ के.जी,
२.५ के.जी. प्रमि कट्ठा वा
कम्पोि मल ५००-७५०

के.जी, डी.ए.पी. ५.७ के.जी,
युररया ३.० के.जी, पोिास
३.७ के.जी. प्रमि रोपनी

िराईमा असोजको अत्तन्िम हप्ता

िराई र मभमर मधेशमा कामिषक

अमसं त्तिि िेरमा असोजको िेस्रो

पहाडमा अत्तन्िम भार्द्, मभमर

र पहाडमा असोज सम्म

हप्ता र मध्य पहाडमा असोज १५

सम्म र मसं त्तिि िेरमा मत्तससरको

सम्म र िराईमा असोज दे त्तख

दे त्तख कामिषकको पषहलो हप्ता सम्म

पषहलो हप्ता दे त्तख मंगमसरको दोस्रो
दे त्तख कामिषक १५ सम्म

हप्ता दे त्तख कामिषकको पषहलो हप्ता

पषहलो हप्ता दे त्तख िेस्रो हप्ता सम्म

मधेशमा भार्द् दे त्तख असोज
कामिषक सम्म

कृषि-मौसम सल्लाह सेवा वुलेषिन ियारी गने षवशेिज्ञ समूह
क्र.सं .

नाम थर

कायषिर
े

कायाषलय

इ-मे ल

१

डा. दीपक भण्डारी

बाली रोग मबज्ञान

कृषि वािावरण अनुसन्धान महाशाखा, खुमलिार

env@narc.gov.np

२

घनश्याम मल्ल

कृषि वािावरण

कृषि वािावरण अनुसन्धान महाशाखा, खुमलिार

ghanashyam_99@hotmail.com

९८४१६२१३८८

३

दयामणी दे वी गौिम

बाली मबज्ञान

बाली षवज्ञान महाशाखा, खुमलिार,

dayamani.gautam@gmail.com

९८४१३२२८१३

४

मनोज कुमार ठाकुर

कृषि सञ्चार

सञ्चार, प्रकाशन िथा अमभले ख महाशाखा, खुमलिार

thakur27819@gmail.com

९८५१२१६२९६

५

सामलकराम गुप्ता

बाली प्रजनन

कृषि वनस्पमि महाशाखा, खुमलिार, लमलिपुर

gupta.salikram3@gmail.com

९८४१५८२५७४

६

डा. कामलकाप्रसाद उपाध्याय

आलुबाली

राषिय आलुबाली अनुसन्धान कायषक्रम, खुमलिार

kalikaupadhyay@yahoo.com

९८६०७९९७५३

७

मबष्णु प्रसाद पौडे ल

मािो मबज्ञान

कृषि वािावरण अनुसन्धान महाशाखा, खुमलिार

bishnu.env@gmail.com

९८४२६९१७२३

८

डा. अिषना श्रे ष्ठ

मौसम मबज्ञान

जल िथा मौसम षवज्ञान षवभाग, नक्साल

shresthamet@gmail.com

९

शात्तन्ि काँडे ल

ु ान
मौसम पूवाषनम

ु ान महाशाखा, गौिर, मर. अ. मब.
मौसम पूवाषनम

info@mfd.gov.np

१०

समम काँ ु वर

कृषि मौसम

जलवायु प्रकोप समुत्थान मनमाषण आयोजना,

samikunwar@gmail.com

९८५११९१९७१

११

हरर प्रसाद रे ग्मी

कृषि

जलवायु प्रकोप समुत्थान मनमाषण आयोजना,

hariregmi14@gmail.com

९८४५१९६९९३

१२

डा. िे क प्रसाद गोिामे

फलफूल बाली

वागवानी अनुसन्धान महाशाखा, खुमलिार

gotame@gmail.com

९८४३५७६३२९

१३

भोजन ढकाल

पशु षवज्ञान

राषिय पशु मबज्ञान अनुसन्धान प्रमिष्ठान, खुमलिार

nickbhojan@gmail.com

९८५१२४८५१४

१४

सुत्तशल लाममछाने

मािो मबज्ञान

मािो षवज्ञान महाशाखा, खुमलिार, लमलिपुर

sushil.longroof@gmail.com

९८५११६१२४६

१५

रामेश्वर ररमाल

कृषि मौसम

कृषि वािावरण अनुसन्धान महाशाखा, खुमलिार

rameshwarrimal@gmail.com

९८५१०४४१३०
९८५११९१३९०

deepak359@hotmail.com

कृषि षवकास मन्रालय
कृषि षवकास मन्रालय

सम्पकष फोन
९८५१२४५२१४

९८४१२९९०९४
०१-४११३१९१

१६

सञ्जय षवि

कीि मबज्ञान

कीि षवज्ञान महाशाखा, खुमलिार

sanjayabista@gmail.com

१७

नषवन गोपाल प्रधान

िरकारी बाली

वागवानी अनुसन्धान महाशाखा, खुमलिार

navin.pradhan@gmail.com

९८५११००८२०

१८

रुपा वास्िोला

पशु आहारा

पशु आहारा महाशाखा, खुमलिार

bastola_rupa@yahoo.com

९८४१३१९८३९
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