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६.५-१९

३-९
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जजल्ला
बााँके

रुपन्दे ही

बारा
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२०.०-२७.०
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८१.२-१००

६५-९२
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३८-८०
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१.७५-६

२.५-१८.५

३.२५-६.२५

पर्ू व - दक्षिण पक्षिम

पर्ू व – दक्षिण पर्ू व
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क. िौसिी ववश्लेर्ण

कृषि-सल्लाह

गि हप्िाको सिग्र िौसिी ववश्लेर्ण

बााँकेेः गि हप्िाको ददउाँ सोको िापक्रि ३८० सेजल्सयस सम्ि पुग्यो र न्यूनिि सापेक्षिक आर्द्ािा ३९.९% रह्यो।

रुपन्दे हीेः गि हप्िाको ददउाँ सोको िापक्रि ३६.७० सेजल्सयस सम्ि पुग्यो र न्यूनिि सापेक्षिक आर्द्ािा ४५% रह्यो।
बाराेः गि हप्िाको ददउाँ सोको िापक्रि ३६.५० सेजल्सयस सम्ि पग्ु यो र न्यूनिि सापेक्षिक आर्द्ािा ३८% रह्यो।

गि हप्िाको िौसि पव
ू ाानि
ु ान अनस
ु ार स्थानीय वायु र न्यन
ू चापीय रे खाको प्रभावका कारण बााँकेिा (७६.७),

रुपन्दे हीिा (५७.९ मि.मि.) र बारािा (६९.८ मि. मि.) वर्ाा भयो। साथै वर्ााका कारण बााँके, रुपन्दे ही र बारािा
अतिल्लो हप्िािा भन्दा अधधकिि िापक्रििा धगरावट आयो।

आउाँ दो हप्िाको िौसिी अवस्था (बााँके)
आगािी हप्िाको शुरुिा िौसि सािान्य बदली भई िेि गजान सदहि सािान्य बर्ाा हुने संभावना छ। सािाको
िध्यपतछ आंमशक बदली रहनेछ। िौसि बदलीको कारण अधधकिि िथा न्यूनिि िापक्रििा केदह िटबढ हुनेछ।

ख. बालीनाली
१. धान


वर्े धानबालीबाट राम्रो उत्पादन मलन मसंधचि िेत्रका लाधग मसफाररस गररएका जािहरु स्वणाा सव-१, साबबत्री,
िकवानपुर-१, रािधान, लल्का बासििी र अमसंधचि िेत्रका लाधग मसफाररस गररएका जािहरु सुख्खा धान-१,

सुख्खा धान-२, सुख्खा धान-३ सुख्खा धान-४, सुख्खा धान-५ सुख्खा धान-६, िरहरा-१, हददा नाथ-२, राधा-४,
राधा-११ र लोकिन्त्र िथा िैया धानका लाधग ववन्दे श्वरी, िैया-१ र िैया-२ लगाउनु उपयुक्ि हुन्छ। िसथा यी
जािका धानहरुको वीऊको ब्यबस्था गनुह
ा ोला।



धान खेििा पाि वेरुवा कीराको प्रकोप २५-३०% सम्ि दे खखएिा ववर्ादीको प्रयोग नगनह
ुा ोला (मित्रजीव कीराहरु

नष्ट हुने भएकोले) िर ३०% भन्दा बढी ििी दे खखएिा िात्र अल्फा म्याधिन १०% इ.सी., १.५ एि.एल. प्रति
मलटर पानीिा मिसाएर २० मलटर प्रति कठ्ठाको दरिा धानको पाि मभज्ने गरी छनुा पदा छ।



धानबालीिा पिेरो कीराको प्रकोप दे खखने सिय भएकोले सो सियिा छोटो अवशेर् रहने ववर्ादीहरु छकानु

उपयुक्ि हुन्छ। यसको व्यबस्थापनको लाधग डाइक्लोरोभस ७६ इ. सी. २ एि. एल. एक मलटर पानीिा िोलेर
छनप
ुा दा छ। यो ववर्ादी छकादा िख
ु िा िास्क अतनवाया लगाउनु पदा छ।

धानको ब््ाड त्ार गने षवधध

धानको धुले वा दहले दव
ु ै ककमसिको ब्याड ियार गना सककन्छ। ब्याड बनाउाँ दा १ िीटर चौडाई र

जिीन हे री लम्बाई कायि गना सककन्छ। धुले ब्याड बनाउाँ दा दई
ु ब्याडको बीचिा ४०-५० से.िी. (दई
ु

बबत्ता) को नाली बनाउनु पदा छ। यसो गदाा बीउ राखेपतछ िाटोले छोप्न, ववर्ादी छना र झारपाि उखेल्न

सजजलो हुन्छ।
धुले ब्याडको लाधग बुबरुा ाउाँ दो िाटो बनाई ियार गरी सुख्खा बीउ छनुप
ा दा छ भने दहले ब्याडको लाधग

टुसाएको बीउ राख्नु पदा छ। टुसाउनको लाधग बीउलाई २४ िण्टासम्ि अाँध्यारो ठाउाँ िा राखी बोराले छोवपददनु
पदा छ। यसरी टुसाएको बीउलाई िाटो राम्ररी बसेको तछपतछपे पानी भएको ब्याडिा राख्नुपदा छ। पानी बढी

भएिा बीउको टुसा िना सक्छ। ब्याडिा कीरा िथा रोगको प्रकोप भएिा सोही अनस
ु ार प्राववधधकको सल्लाह
मलई ववर्ादीको प्रयोग गनुा पदा छ।
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स्वस्थ धानको बीउ छानौँ, उत्पादन बढाऔँ

धानबालीिा धेरै ककमसिका रोगहरु लाग्दछन ्। िी िध्ये केही बीउबाट सदा छन। सबै ककमसिका रोगले बीउको
गण
ु स्िर र स्वास््यिा असर पादा छ जसको कारण बीउ रोगी हुन्छ। रोगी बीउ साधारणिया साना, आकार
बबधग्रएका,
चाउररएका, दाग भएका र सेप्रा हुन्छन ्। त्यस्िा बीउ स्वस्थ बीउ भन्दा िौलिा हलक
ु ा हुन्छन ्। यदद

हलुका बीउलाई छुट्याएर गहौँ बीउलाई िात्र बीउको रुपिा प्रयोग गरे िा धानको उत्पादन र गुणस्िर बढ्छ।



स्वस्थ धानको बीउ छान्ने षवधध

३ मलटर पानीिा लगभग ५०० दे खख ६०० ग्राि नन
ू एउटा वाल्टीनिा राम्ररी िोल्ने (िमसनो धानको लाधग ५००
ग्राि र िोटा धानको लाधग ६०० ग्राि) िोमलएको नून पानीिा एक के. जी. जति धान खन्याउने, एकैतछन

चलाउने र एक मिनेट जति बीउलाई िैररन/धथधग्रन ददने। िैररएको बीउ र धथधग्रएको बीउलाई अलग-अलग
खझकेर छुट्टै राख्ने। उक्ि नून पानीको िोलबाट ३ के. जी. बीउ सम्ि छान्न सककन्छ। बीउको िात्रा धेरै वा

थोरै भए सोही अनरु
ु प नन
ू पानीको िोलको िात्रा बढाउन वा िटाउन सककन्छ। धथधग्रएको बीउलाई सफा पानीले
राम्ररी पखाली ब्याड राख्ने वा छरुवा धान भए मसधै छने। यसरी छानेको बीउलाई सोही ददन ब्याड नराख्ने वा

नछने भए बीउलाई पानीले पखाली छहारीिा राम्ररी सुकाएर राख्न सककन्छ। िैररएको बीउलाई पानीले पखालेर
र सुकाएर अन्य प्रयोजनिा ल्याउन सककन्छ।

२. वर्े िकै
वर्े िकै खेिीबाट राम्रो उत्पादन मलनको लाधग मसफाररस गररएका रािपरु कम्पोजजट, अरुण-१, अरुण-२ र



रािपुर-२ िकैका जािहरु ६५० ग्राि दे खख १ के. जी. बीउ प्रति कठ्ठािा लगाउने िर तछटो पाक्ने र दढलो रोप्दा

पतन हुने जािको लाधग अरुण-१ र अरुण-२ को चयन गनुा उपयुक्ि हुन्छ।
वर्े िकै लगाउनु २०-२५ ददन पूवा ३००-५०० के. जी. प्रांगाररक िल िाटोिा राम्रोसाँग मिलाउने र २ के. जी.



७५० ग्राि

डड. ए. वप. १ के. जी. ६४० ग्राि युररया िथा २ के. जी. ११० ग्राि म्युरेट अफ पोटास प्रति

कठ्ठाको दरले जमिनको अजन्िि ियारीको बेला िाटोिा प्रयोग गनप
ुा दा छ।

आगािी हप्िा आंमशक बदली भई पानी पने सम्भावना भएकोले धचस्यानको अवस्था हे रेर िात्र िकैिा मसाँचाइ



गनुा उपयुक्ि हुन्छ।

३. गहुाँ


४. उखु


बीउिा कीरा लाग्न नददनको लाधग भण्डारण गरे को गहुाँलाई तनयमिि अवलोकन गनप
ुा दा छ।

उखु रोपेको ८०-९० ददनिा गोडिेल गरर िाटो चढाउने बेलािा १.७५ के. जी. युररया िल प्रति कठ्ठाको दरले

प्रयोग गनुप
ा दा छ। युररया िलको प्रयोग गने बेलािा खेििा प्रशस्ि धचस्यान हुनुपने भएकोले यदद धचस्यानको
किी भए मसाँचाई गरे र िात्र यरु रया िलको प्रयोग गनुा पदा छ।



उखु बालीिा िाटोको सिहिा नयााँ गब
ु ोिा एक भन्दा बढी स-साना प्वालहरु दे खखएिा टुसा पसाउने गवारो

(Early shoot borer) को प्रकोप हुने सम्भावना भएकोले यसको प्रकोप कि गना ३ ईन्च जति िाटो चढाउने
र हल्का मसाँचाईको ब्यबस्था गदाा यो कीरा तनयन्त्रण गना सककन्छ।

५. भटिास



भटिास जेठ िदहनािा लगाई सक्नु पने भएकोले मसफाररस गररएका पूजा, हाडडा र कब जािहरु लगाउन
उपयुक्ि हुन्छ।
भटिासको एकल खेिी गदाा १.५-२.० के. जी. र िकैमभत्र लगाउाँ दा १.०-१.५ के. जी. बीउ प्रति कठ्ठाको लाधग
आवश्यक हुन्छ।
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भटिास लगाउने जग्गािा २.९५० के. जी. यूररया िथा १.१३० के. जी. म्युरेट अफ पोटास प्रति कठ्ठाका दरले
जिीनको अजन्िि ियारीको बेला िाटोिा प्रयोग गनुप
ा दा छ।



भटिास एकल बालीको रुपिा लाईनिा लगाउाँ दा एक हार दे खख अको हारको दरू ी ५० से. िी. र बोटको दरू ी
१०-१५ से. िी. िा बीउलाई ३-४ से. िी. गदहरोिा रोप्नुपदा छ।

६. फलफूल बाली
 केरा खेिीको लागी िरवारपािे कोिा छानी गानालाई वेमभजष्टन २ ग्राि प्रति मलटर पानीको िोलिा १५ मिनेट
डुबाइ रोप्नुपदा छ।




केराको िरीिा काईयो बतनसकेर कोसा लाग्न छोडेको छ भने बुङ्गा काटे र हटाउनु पदा छ।

केरािा फल लाधगसकेपतछ केराको िरीिा १% बोडेक्स मिश्रण (एक मलटर पानीिा १० ग्राि चुन, १० ग्राि
तनलो िुथो मिसाएको झोल) १-१ िदहनाको अन्िरिा छदै गनााले कोत्रेरोग (Anthracnose) को व्यवस्थापन
हुन्छ।



केरािा पोटामसयिको कमि भएिा परु ाना पािको टुप्पो पहेँलो हुने िथा मभत्रै बांधगएर िने (Chlorosis),
बोटको आाँख्ला छोटो भई होचो हुने िथा केराको काईँयो छोटो, पािलो, फलको आकार बबधग्रने हुनाले पुर्िाििा पोटास नराख्नु भएको भए यसै िदहनािा ४०० ग्राि म्युरेट अफ पोटास प्रति बोट प्रति वर्ाको दरले राख्नु
पदा छ।



बढ्दो िापक्रिको साथै लगािार वर्ाा भई आर्द्ािा बढी भएिा आाँपिा कोत्रे रोग (Anthracnose) लाग्दछ।
तछजप्पएका वा भण्डारण गररएका फलिा यो ढुसी लागेिा काला, गोलाकार दागहरु दे खखन्छन ् र फल नरि भएर
कुदहएर जान्छ। यसैले रोग लागेका हााँगाहरु कााँटछााँट गरी, झरे का पािहरु जलाउनु पदा छ। साथै १% बोडो
मिश्रण वा ब्लाईटक्स-५०; २ ग्राि प्रति मलटर पानीिा िोली १०-१५ ददनको फरकिा ३-४ पटक छनप
ुा दा छ।



आाँपिा चुसाहा (कत्ले, लाही, फड्के) कीराहरुले रुखको पाि िथा हााँगाहरुिा चुसेर त्यसिा एक प्रकारको िह
जस्िो गुमलयो पदाथा छाड्दछ र त्यसैिा ढुसीको ववकास हुन्छ। यस्िो ढुसीले पुरै पाि, काण्ड वा फलको सिहिा

कालो पत्रले ढाककददन्छ। यस्िो कालो पत्रे (sooty mold) को व्यवस्थापनको लाधग एट्सो वा सवो िेल १०१५ एि एल प्रति मलटर पानीिा िोली २-३ पटक छनुा पदा छ।



हावा हुरी चल्ने सिय भएकोले यसबाट जोगाउन अग्ला र िरी लाधगसकेका केराको बोटलाई टे को लगाउनु
पदा छ।

िरकारी बालीहरु


खनेको प्याजको बोटलाई २-३ ददन छााँयािा कफाँजाएर िात्र टुप्पा काटी गाना अलग गनुापदा छ।

रोग लागेर

बबग्रेको गानालाई हटाई केदह ददन सुकाएर प्याजको साईज अनुसार छुट्याएर भण्डारण गनप
ुा दा छ। साधारण
अवस्थािा प्याजलाई खुला हावा लाग्ने बााँसको वा अन्य –याकिा भण्डारण गनप
ुा दा छ अथवा भण्डारणको लाधग
मशि भण्डारिा पठाउनप
ु दा छ ।




मभण्डीिा फल र डााँठिा प्वाल पाने कीराको प्रकोप हुने हुाँदा तनयमिि अवलोकन गनुापदा छ। यस्िो लिण
दे खखएिा ििी भएको भाग काटे र जलाई ददनुपदा छ ।
मभण्डीिा फड्के कीरा (Jassid) को सिस्या दे खखने हुनाले फल दटप्ने अवस्था भन्दा पदहले यसको प्रकोप

दे खखएिा कफप्रोनील ८० डब्लु. पी. ५ ग्राि १६ मलटर पानीिा िोलेर छनुप
ा दा छ। वा इमिडाक्लोवप्रड १७.८ एस ् एल ्
एक एि. एल. एक मलटर पानीिा िोलेर छनुप
ा दा छ। फल दटप्ने अवस्था छ भने िालाधथयन ५० इ. सी. २ एि.
एल. एक मलटर पानीिा िोलेर छनुप
ा दा छ। वा डाइक्लोरोभस ७६ इ. सी. २ एि. एल. एक मलटर पानीिा िोलेर
छनुप
ा दा छ।

िालाधथयन

फल दटप्न हुाँदैन ।

छकेको

७

ददनसम्ि

र

डाइक्लोरोभस

छकेको

५
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ददनसम्ि



भण्टाको डााँठ िथा फलको गबारो व्यवस्थापनको लागी गवारोको कारण ओईलाएको िुन्टा, पाि िथा फल दटपी

करीव १ फुट गदहरो खाडलिा पुने वा जलाउने। क्लोरानट्रातनमलप्रोल (कोराजेन) १८.५ इ.मस. ०.२ मि.मल. प्रति
मलटर पानीिा मिसाई बोट मभज्ने गरी छने ।



गोलभें डाको फलको गवारो व्यवस्थापनको लागी कुदहएको फल दटपी करीव १ फुट गदहरो खाडलिा पुने। साथै
िाटोिा धचस्यान कायि राख्ने र यसको व्यवस्थापनको लागी १० ग्राि भेली प्रति मलटर पानीिा मिसाई बनाएको

िोलिा HaNPV (हे ली एन. वप. भी ) २५० LE को १.५ मि.मल हालेर सााँझको सियिा स्प्रे गनुप
ा दा छ, वा

क्लोरानट्रातनमलप्रोल (कोराजेन) १८.५ इ.मस. १.० मि.मल. प्रति मलटर पानीिा मिसाई बोट मभज्ने गरी स्प्रे
गनुप
ा दा छ ।




खुसाानीिा भाइरस रोग लागेको भएिा मभकोन एच झोल १ एि. एल. प्रति मलटर पानीिा मिसाइ छकानु पदा छ।
कााँक्रो, फसी सिुहको लहरे बालीिा पाउडरी मिल्ड्युको प्रकोपबाट बच्नको लाधग क्याराथेन २ एि. एल. प्रति
मलटर पानीिा िोली छनुप
ा दा छ। साथै यो सियिा डाउनी मिल्ड्यु लाग्न सक्ने भएको हुनाले यसको प्रकोपबाट
बच्नको लाधग डाइथेन एि-४५; २ एि. एल. प्रति मलटर पानीिा िोली छनुप
ा दा छ ।



लौकािा गिी जस्टि ब्लाइट (डााँठिा चोप तनस्कने डढुवा) दे खखएको खण्डिा ब्लाइटक्स ५०% (५०% कपर) ५

ग्राि प्रति मलटर पानीिा िोलेर बबरुवाको डााँठिा लेपन गनुप
ा दा छ। साथै १५ ददनको फरकिा ब्लाइटक्स ५०%
२ ग्राि प्रति मलटर पानीिा िोलेर स्प्रे गनुप
ा दा छ ।



फल ददने बाली गोलभेँडा, भण्टालाई अरु बाली भन्दा अमल बदढ खाद्यित्वको आबश्यक्िा हुने भएकोले पदहलो

बाली दटवपएको हरे क १५-२० ददनको फरकिा युररया िल १० ग्राि प्रति बोटको दरले टपड्रेस गनुप
ा दा छ। यस्िै
गरर सुक्ष्ि खाद्य ित्व जस्िै- िजल्टप्लेक्स / दट्रप्लेक्स / एग्रोमिन लाई २ एि ् एल ् प्रति मलटर पानीिा िोलेर
बोटिा स्प्रे गनुप
ा दा छ ।

फल कुहाउने औंसा


कााँक्रो, फसी, सिह
ु को लहरे बालीिा फल कुहाउने औँसाबाट बच्नको लाधग क्यु ल्युर यक्
ु ि बोटल ट्र्याप प्रति
कठ्ठा ३-४ ओटाको दरले राख्नुपदा छ। साथै प्रत्येक २ हप्िािा नयााँ क्यु ल्युर युक्ि बोटल पररविान गनप
ुा दा छ ।



फलफूल बालीिा फल कुहाउने औँसाबाट बच्नको लाधग मिथायल इयुजजनल युक्ि बोटल ट्र्याप प्रति कठ्ठा १
ओटाको दरले राख्नुपदा छ। साथै प्रत्येक २ हप्िािा नयााँ मिथायल इयुजजनल युक्ि बोटल पररविान गनप
ुा दा छ।



िालाधथयन ५० इ.सी, २ एि.एल प्रति मलटर र २ ग्राि धचनी (भेली) पानीिा मिसाएर प्रति हे क्टर २०-२५
ठााँउिा फूल फुल्नु अगाडड दे खख १-१ िदहनाको अन्िरिा छने ।

रािो खपटे कीरा
कााँक्रो, फसी सिुहको लहरे बालीिा रािो खपटे कीराबाट बच्नको लाधग




लाभााहरु जिीनको सिह भन्दा अमलकति िुनी बस्ने भएकोले सिय सियिा गोडिेल गनुा उपयुक्ि हुन्छ ।
कीराले ववहान र बेलुका नोक्सानी पुयााउने भएकोले सााँझपख कावोजक्सल (५०% डब्लु. वप.) २ ग्राि प्रति
मलटरको दरले िाटो र बोट मभज्ने गरी छनुा पदा छ ।

लाही कीरा (एफीड )


१ भाग गाईको गहुाँि र ४ भाग पानी मिसाएर रािभरी राखेर लाही लागेको ठााँउिा मभज्ने गरी भोलीपल्ट छकानु
राम्रो हुन्छ ।



िालाधथयन ५० इ.सी., २ मि.मल. प्रति मलटरको दरले पानीिा मिसाई लाही लागेको ठााँउिा मभज्ने गरी छकानु
उपयुक्ि हुन्छ ।



नयााँ पालव
ु ािा लाही, मलफ िाईनर, सल
ु सल
ु े लाग्ने भएिा सबई वा एट्सो िेल १५ मि.मल. प्रति मलटर पानीिा
मिसाई १५ ददनको फरकिा छनुा उपयुक्ि हुन्छ ।

कृषि-मौसम सल्लाह सेवा बुलेटिन, विष २, अंक ७, १४ जेठ २०७३, अवधी : १४ जेठ २०७३ – २० जेठ २०७३

-५-

अन्य


खेिबारीिा दे खखने सबै कीराहरु हातनकारक हुदै नन ्। िसथा कीरा दे खखने बबवत्तकै ववर्ादीको प्रयोग नगरौँ। मित्रजीव
कीराहरु जस्िै िाकुरा, गाइने कीरा, साि थोप्ले खपटे कीरा, बारुला, निस्िे कीरा (प्रेइड्ग िेन्टीड) दे खखएिा
तिनीहरुको संरिण र सम्बधान गरौं ।



िौरी िारिा रोग, सल
ु सल
ु े र रानु भए नभएको तनयमिि अवलोकन गनप
ुा दा छ ।

ग. पशप
ु ालन


बाख्राको िोओलाको लागी ५% पोभीडन आयोडडन वा १% कपर सल्फेट वा २% बोररक एमसडको झोल वा १%
पोटासको िोलले िुख सफा गनुा उपयुक्ि हुन्छ। िोओलाको भाइरस िाउ, चोटपटक लागेको वा काटे को ठााँउबाट

िातनसिा सना गई त्यस्िै प्रकारको िाउ खदटरा आउन सक्ने हुनाले त्यस्िो रोगी बाख्रालाई िाउ चोटपटक
नलागेको िान्छे वा पन्जा लगाएर स्याहार सुसार गनुप
ा दा छ ।



वप.वप.आर रोग लागेका बाख्राको आाँखा, नाक, िख
ु (थि
ु न
ु ो) िनिािो पानीिा सफा कपास मभजाई ददनिा २
पटक सफा गनुप
ा दा छ। साथै ५% बोरो-जग्लमसररनले िुख सफा गनुा लाभदायी हुन्छ। सहायक संक्रिण रोकथाि
गना अक्सीटे ट्रासाइजक्लन वा क्लोरटे ट्रासाइजक्लन और्धी प्रयोग गना सककन्छ। वप.वप.आर रोग लाग्न नददन ३



िदहना भन्दा िाधथका भेडा-बाख्रािा सो रोगको भ्याजक्सन लगाउनु उपयुक्ि हुन्छ ।
खोरे ि लागेका पशुहरुको िुख िथा खुट्टाको िाउ कफटककरी पानी वा तनलोिुथोको िोल अथवा वेटाडीनले

तनयमिि सफा गनुा पदा छ। िाउ िथा संक्रिण अधधक भएिा प्राववधधकको सल्लाहिा एन्टीवायोटीक और्धीहरु

खुवाउनुपदा छ। साथै खोरे ि रोग लाग्न नददन पशु सेवा कायाालयको सिन्वयिा सो रोगको भ्याजक्सन ६-६



िदहनािा लगाउनु उपयुक्ि हुन्छ ।
िाछा पोखरीिा एिोतनयाको िात्रा बढी भएिा पोखरीिा िाछाको िनत्व कि गने, दानाको िात्रा िटाउने,
पानीको गदहराई बढाउने, एरे टरको संख्या बढाउने आदी गना सककन्छ। िरे का िाछालाई ित्काल हटाउनुपदा छ।
अपरान्हिा अत्याधधक वपएच (pH) हुने गरे को भए चूना प्रयोग गदाा केही लाभदायी हुन्छ। एिोतनयाको िात्रा

१ वपवपएि (PPM) छ भने पोखरीको २५% पानी ववस्थापन गनुप
ा दा छ। एिोतनया २.५ वपवपएि (PPM) वा
बढी भएिा िाछालाई अको पोखरीिा सानुप
ा दा छ ।



गिी िौसििा कुखुरािा दे खा पने लिणहरु जस्िै- चााँडो-चााँडो सास फेने, पानी धेरै खाने, दाना कि खाने,
पखेटा र खुट्टा फालेर बस्ने, अण्डा उत्पादनिा किी आउने, खोरिा कुखराहरुको ित्ृ यु हुने आदी भएिा पयााप्ि
भेन्टीलेसन प्रदान गने, कुखुराको िनत्व कि गने, िापक्रि अधधक रहे का बेला (ददाँ उसो १२-३ बजे सम्ि) दाना

नददने, पयााप्ि िात्रािा सफा, धचसो पानीको व्यवस्था गनुा पदा छ। साथै पानीिा इलेक्ट्रोलाईट र िल्टी मभटािीन
राखेर ददन सककन्छ ।



गिी िौसििा कुखुराको भालेको प्रजनन िििािा किी आउने हुनाले बिडडङ्ग स्टकिा भालेको संख्या बढाएर
१२-१५% सम्ि राख्नुपदा छ। साथै दानािा मभटािीन-ई िथा सेलेतनयिको िात्रा बढाउनु उपयुक्ि हुन्छ ।
~§§§§§§§§§§§§§§§§§§~
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