कृ षि-मौसम सल्लाह बु ले षिन
[Agro-met Advisory Bulletin (AAB)]
नेपाल कृषि अनुसन्धान परििद्, िाषिय कृषि वाताविण अनुसन्धान केन्रद्वािा
जल तथा मौसम षवज्ञान षवभागसँगको सहकाययमा जािी

विय-७, अांक-३४

अवमध: १७-२३ मां मसि, २०७८

मौसमी सािाांश:
 गत साता दे शको
मापन भोको





उच्च पहाडी भू-भागका केही स्थानहरुमा हल्का बिाय मापन भोको

१७ मां मसि, २०७८

ब बागमती रदेदे शको दोल ा लजल्लाको चरिकोि केन्रमा सबनभन्दा ब ी ७ मम.मी. बिाय

ब तिाईका धेिनजसो केन्रहरुमा साप्ताषहक औसत अमधकतम तापक्रम २५ मड.से. भन्दा ब ी ि उच्च पहाडी भू-भागका केषह स्थानहरुमा साप्ताषहक औसत

न्यूनतम तापक्रम शुन्य मड.से. भन्दा कम मापन गरिोको

ब गण्डकी रदेदे शको मनाङ लजल्लाको हुम्दे केन्रमा सबनभन्दा कम माइनस ४ मड.से तापक्रम मापन भोको

पलिमी वायुसँगन आोको पलिमी न्यून चापीय रदेणाली ि अिव सागिमा बनेको न्यून चापीय क्षेत्रको कािण साताभिी नन सामान्य दे ल

पूणय बदली िहने ब

साताको शुरु ि मध्यमति उच्च पहाडी तथा षहमाली भू-भागहरूका धेिन स्थानहरुमा मध्यम दे ल

ब

भािी षहमपातको सम्भावना िहेको

साताको शुरु ि मध्यमति सुदूि-पलिम रदेदे श, कणायली रदेदे श, लुलम्बनी रदेदे श, गण्डकी रदेदे शका पहाडी तथा तिाई भेगका केषह स्थानहरुमा हल्का दे ल
२ का थोिन स्थानहरुमा तथा बागमती रदेदे श ि रदेदे श नां-१ का पहाडी तथा तिाई भेगका थोिन स्थानहरुमा म िपुि दे ल



दे शका अमधकाांश भू-भागहरुमा अमधकतम तथा न्यूनतम तापक्रममा केषह मगिावि आउने सम्भावना

कृषि सािाांश
 तोिीबालीमा

मध्यम विाय ि रदेदे श नां-

हल्का विायको सम्भावना िहेको

ब

ब

लाही कीिा लागे-नलागेको मनयममत अनुगमन पहेँ लो लस्िषक ट्रयापबाि गनुह
य ोस् ि आवश्यक्ता अनुसाि १ भाग गाईको गहुँत ि ४ भाग पानी ममसाोि िातभरि िा ेि

लाही लागेको ठाँउमा मभज्नेगरि भोलीपल्ि



ब

कयनुहोस्ब

ु ा मसफारिस गरिोका उन्नत जातहरु मध्ये उपलब्ध जातको गणुस्तरिय बीउको समयमा नन व्यवस्था गरि ३ आँ ा भोका १५०-२०० के.जी. बीउ रदेमत कट्ठा बीउको दिले
उ क
बेमभषिन २ ग्राम रदेमत मलिि पानीको दिले १५-२० ममनेिसम्म पानीमा डुबाोि उपचाि गरि िोप्नुहोसब




पतझड फलफूलको बगैँचा स्थापनाको लामग ोक घन ममिि साइजको
जलाउनुहोस्ब

ाडल

नी करिब ोक मषहना सुकाउनुहोस्ब सो

ाडलमा सुकेका पातपमतां गि तथा झािपात िा ी

ँ कीिाको गमतषवमधले झिे का फलहरुलाई सांकलन पिात प्लाषिकको झोलामा हावा नम ने गिे ि बन्द गिी नि गनुह
सुन्तलाजात फलफूल बालीमा औसा
य ोस् वा गषहिो
गाड्नुहोस्ब साथन , वगैँचाको सिसफाई गनुह
य ोस्ब







कलेजी िङ्गमा परिणत भई पाकेका कफीबालीका अगौिे चेिीहरु षिप्नुहोस्ब
तिाईमा असोजदे ल

कालिक मषहनाको पषहलो हप्तासम्म लगाोको आलुबालीमा गोडमेल ि उकेिा पिात् मसँचाई गिी २.९ के.जी. युरिया रदेमत कठ्ठाका दिले िपड्रेस गनुह
य ोस्ब

िे ड षक्रयोल जातको प्याजको बीउ नसयिीमा िा ी

ापो लगाउनुहोस्ब साथन , बीउ िाम्रोसँग उमानयको लामग िोप्नुअलघ १२ घन्िा जमत पानीमा बीउ मभजाउनुहोस्ब

काउली समूहको तिकािी बालीहरुमा बन्दाको पुतलीले पातको तल्लो भागमा पािे का फुल ि लाभायहरुलाई जम्मा पािी नि गनुह
य ोस्ब कीिाको रदेकोप ब ी भोमा लस्पनोस्याड ४५%
नुह
य ोस्ब

भण्िाको डाँठ तथा फलको गबािोको अनुकूल मौसम भोकोले मनयमीत अनुगमन गरि व्यवस्थापनको लामग पिजीबी कीिा ट्राइकोग्रामाको रदेयोग गनुह
य ोस्ब गबािोको रदेकोप धेिन
भोमा क्लोिनट्रामनमलरदेोल 18.5% ोस.सी. वा लस्पनोसाड 45% ोस.सी.,१ ोम.ोल. रदेमत ३ मलिि पानीमा ममसाोि साँझप





नेि

तापक्रम कम हुँदन जाँदा मेवा, आँप, आदद फलफूल बालीका बोिमा ममली बगको रदेकोप हुने भोकोले बगैंचाको मनयममत अवलोकन गिी बगैँचाको सिसफाईमा ध्यान ददनुहोस्ब

ोस.सी. अथवा क्लोिानट्रामनमलरदेोल (कोिाजेन) १८.५ इ.मस., ०.३ ोम.ोल. रदेमत मलिि पानीमा ममसाई साँझप



ाल्डो

कयनुहोस्ब

गोलभेँडामा काँि ाँि गदाय २-३ विा हाँगा मात्र िा ी बाँकी हाँगाहरु साननमा लचमोिे ि फाल्नुहोस्ब
साताको शुरु ि मध्यमति उच्च पहाडी तथा षहमाली भू-भागहरूका धेिन स्थानहरुमा मध्यम दे ल
िे दे

गनुक
य ा साथन लचसोबाि जोगाउनुहोस्ब

भािी षहमपातको सम्भावना िहेकोले उक्त ठाउँ हरुमा चिाईने पशुवस्तुहरुको मनयममत

गाई, भैँ सीलाई शािीरिक तौलको २.५-३% सुख् ा पदाथय आवश्यक पने हुदाँ दुई मतहाई घाँसपातबाि ि ोक मतहाई दानाबाि पुिा गनुह
य ोस्ब रदेमत मलिि दुध उत्पादन क्षमता अनुसाि
४००-५०० ग्राम सन्तुमलत दाना ददनुहोस्ब




गाई, भैँ सी, भेडा बाख्राहरुलाई ४% युरिया ममलित पिाल

ु ाउनुका साथन युरिया मोलासेस ममनिल ब्लक चिाउनुहोस्ब
व

जाडो मषहनामा षवशेि गरि कु िु ामा इन्फेलक्सयस ब्रोङ्काइषिस, इन्फेलक्सयस साइनुसाइषिस ि मस.आि.डी. आदद दे ल ने भोकाले

ोिमा तापक्रम, सिसफाई, भेलन्िलेशन ि जनषवक

सुिक्षामा षवशेि ध्यान ददनुहोस्ब



न्यानो पानीमा हुकयने मा ाले २० मडग्री सेलल्सयस ि लचसो पानीमा पामलने ट्राउि मा ाले ८-९ मडग्री सेलल्सयस भन्दा कम पानीको तापक्रम हुँदा िाम्रिी दाना न ाने भोकोले
पो िीको पानीको तापक्रम ि दाना




ाो-न ाोको अनुगमनका आधािमा थप दानाको व्यवस्था गनुह
य ोस्ब

कृषि ि पशु सम्वन्धी लजज्ञासाको लामग पनसा नलाग्ने नाकयको फोन नम्बि-११३५ मा हिे क सोमबाि ददँ उसो २ दे ल

४ बजेसम्म फोन गनुह
य ोस्ब

ु ा ८ बजेको समाचाि पम
कृषि-मौसम सल्लाह बुलेषिन नेपाल िे मलमभजनको NTV NEWS Channel बाि रदेत्येक शमनबाि बेलक
आईतबाि मबहान ७ बजेको समाचािपम

पमन हेनय सषकन् ब

रदेसािण हुने गदय ब यसको पुन: रदेसािण

गत हप्ता (१०-१६ मां मसि, २०७८) को मौसमी सािाांश

साप्ताषहक विायाः ८२ विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिोको साप्ताषहक

कुल विायको तथ्याङ्क अनुसाि गत साता रदेदे श नां-१ ि बागमती
रदेदे शको केही उच्च पहाडी भू-भागहरुमा बिाय मापन भोको

ब

बागमती रदेदे शको दोल ा लजल्लामा िहेको चरिकोि केन्रमा सबनभन्दा
ब ी ७.० मम.मी. बिाय मापन भोको

ब

नक्साको पृष्ठभूमममा दे ाईोको िां गले साप्ताषहक कूल विाय जनाउँ ब
मत्रभ ुजाकाि तथा गोलाकाि सां केतले केन्रमा मापन गरिोको विायलाई
साप्ताषहक सिदि विायसँगको तुलनात्मक तथ्याांकमा दे ाउँ ब

साप्ताषहक अमधकतम तापक्रमाः १०२ विा मौमस केन्रहरुमा मापन

गरिोको साप्ताषहक औसत अमधकतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनुसाि
गत साता दे शका धे िनजसो केन्रहरुमा सिदि भन्दा कम तापक्रम
मापन भोको

ब दे शको उच्च पहाडी भू-भागहरु बाहेकका अन्य

अमधकाांश केन्रहरुमा २०.0 मड.से. भन्दा ब ी ि तिाईका धे िनजसो
केन्रहरुमा २५.0 मड.से. भन्दा ब ी तापक्रम मापन गरिोको

ब

रदेदे श नां-1 को सुनसिी लजल्लामा िहेको चतािा केन्रमा सबनभन्दा
ब ी ३०.४ मड.से. तापक्रम मापन भोको

ब

नक्साको पृष्ठभूमममा दे ाईोको िां गले साप्ताषहक औसत अमधकतम
तापक्रम (मड.से.) जनाउँ ब मत्रभ ुजाकाि तथा गोलाकाि सां केतले

केन्रमा मापन गरिोको तापक्रमलाई साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको
फिकमा दे ाउँ ब

साप्ताषहक न्यूनतम तापक्रमाः १०२ विा मौमस केन्रहरुमा मापन

गरिोको साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनुसाि गत
साता दे शको धे िनजसो केन्रहरुमा सिदि भन्दा ब ी तापक्रम मापन
भोको

ब दे शको अमधकाांश भू-भागमा १५.0 मड.से. भन्दा कम ि

उच्च पहाडी भू-भागका केषह स्थानहरुमा शुन्य मड.से. भन्दा कम
तापक्रम मापन गरिोको

ब गण्डकी रदेदे शको मनाङ लजल्लामा

िहे को हुम्दे केन्रमा सबनभन्दा कम -४.० मड.से तापक्रम मापन
भोको

ब

नक्साको पृष्ठभूमममा दे ाईोको िां गले साप्ताषहक औसत न्यूनतम
तापक्रम (मड.से.) जनाउँ ब मत्रभ ुजाकाि तथा गोलाकाि सां केतले

केन्रमा मापन गरिोको तापक्रमलाई साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको
फिकमा दे ाउँ ब

नोिाः (क) सिदि विाय भन्नाले सन् १९९१ दे ल

२०२० सम्मको सम्बलन्धत हप्ताको औसतमा १० रदेमतशत भन्दा कम दे ल

( ) सिदि अमधकतम/न्यूनतम तापक्रम भन्नाले सन् १९९१ दे ल
जनाउँ ब

(ग) विाय ि न्यूनतम तापक्रमको अवमध गत साताको शुक्रवाि दे ल
नक्सा तयाि गरिोको

ब

१० रदेमतशत भन्दा बष को विायलाई जनाउँ ब

२०२० सम्मको सम्बलन्धत हप्ताको औसतमा ०.२ मड.से. भन्दा कम दे ल

०.२ मड.से. भन्दा बष को तापक्रमलाई

षवषहवािसम्म ि अमधकतम तापक्रमको अवमध गत साताको मबषहवाि दे ल

2

बुधवाि सम्मको तथ्याङ्कलाई मलोि

आगामी साता (१७-२३ मां मसि, २०७८) को मौसमी परिदृष्य
रदेदे श

भौगोमलक
क्षेत्र

विाय / षहमपात

अमधकतम

न्यूनतम

बदली

तापक्रम

तापक्रम

अवस्था

हुने

(सफा,आांलशक,
सामान्य, पूण)य

रदेदे श नां १

षहमाल/

हल्का षहमपात

उच्च पहाड
पहाड

हल्का विाय

तिाई

रदेदे श नां २
वागमती
रदेदे श

तिाई
दे ल

रदेदे श

कनषफयत

मौसम

(मौसम रदेणाली)

(मेघगजयन,

अमसना, कुषहिो)

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

सामान्य

दे ल

साताभि

सामान्य

दे ल

सम्भावना

सम्भावना

पूण य बदली

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आांलशक

सम्भावना

सम्भावना

सामान्य बदली

दे ल

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आांलशक

साताको शुरु ि मध्यमति थोिन स्थानहरुमा म िपुि

सम्भावना

सम्भावना

सामान्य बदली

दे ल

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आांलशक

साताको शुरु ि मध्यमति थोिन स्थानहरुमा म िपुि

सम्भावना

सम्भावना

सामान्य बदली

दे ल

साताभि सामान्य दे ल

स्थानहरुमा हल्का दे ल
दे ल
दे ल
दे ल

बदली

िही

थोिन

मध्यम षहमपातको सम्भावनाब

साताको शुरु ि मध्यमति थोिन स्थानहरुमा म िपुि
हल्का विायको सम्भावनाब
हल्का विायको सम्भावनाब
हल्का विायको सम्भावनाब

हल्का

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

सामान्य

उच्च पहाड

मध्यम षहमपात

सम्भावना

सम्भावना

पूण य बदली

पहाड

म िपुि विाय

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आांलशक

सम्भावना

सम्भावना

सामान्य बदली

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आांलशक

सम्भावना

सम्भावना

सामान्य बदली

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

सामान्य

सम्भावना

सम्भावना

पूण य बदली

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आांलशक

मध्यम विाय

सम्भावना

सम्भावना

सामान्य बदली

मध्यम विायको सम्भावनाब

हल्का

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आांलशक

साताको सुरुवात ि मध्यमति आांलशक बदली िषह

सम्भावना

सम्भावना

सामान्य बदली

षहमाल/

हल्का

उच्च पहाड

मध्यम षहमपात

पहाड
तिाई

दे ल

हल्का

दे ल
दे ल

मध्यम विाय

दे ल

पूण य

षहमाल/

तिाई

गण्डकी

महत्वपूण य

मध्यम दे ल
दे ल
दे ल
दे ल

साताको शुरु ि मध्यमति केषह स्थानहरुमा हल्का दे ल
मध्यम विायको सम्भावनाब

साताको शुरु ि मध्यमति केषह स्थानहरुमा हल्का दे ल
मध्यम विायको सम्भावनाब
साताभि सामान्य दे ल
मध्यम दे ल

दे ल
दे ल

पूण य बदली िही केषह स्थानहरुमा

भािी षहमपातको सम्भावनाब

पूण य बदली िही धिन स्थानहरुमा

भािी षहमपातको सम्भावनाब

साताको शुरु ि मध्यमति धेिन स्थानहरुमा हल्का दे ल

साताको अन्त्यमा सामान्य बदली

िही ोक-दुई

स्थानहरुमा हल्का विायको सम्भावनाब

लुलम्बनी
रदेदे श

पहाड
तिाई

हल्का
हल्का

विाय
विाय

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आांलशक

दे ल

सम्भावना

सम्भावना

सामान्य बदली

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आांलशक

सम्भावना

सम्भावना

सामान्य बदली

दे ल

साताको शुरु ि मध्यमति केषह स्थानहरुमा हल्का दे ल
मध्यम विायको सम्भावनाब

साताको सुरुवात ि मध्यमति आांलशक बदली िषह साताको
अन्त्यमा सामान्य बदली िही ोक-दुई स्थानहरुमा हल्का
विायको सम्भावनाब

कणायली
रदेदे श

सुदूि पलिम
रदेदे श

षहमाल/

हल्का

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

सामान्य

उच्च पहाड

मध्यम षहमपात

सम्भावना

सम्भावना

पूण य बदली

पहाड

हल्का

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आांलशक

मध्यम विाय

सम्भावना

सम्भावना

सामान्य बदली

मध्यम विायको सम्भावनाब

षहमाल/

हल्का

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

सामान्य

साताभि

उच्च पहाड

मध्यम षहमपात

सम्भावना

सम्भावना

पूण य बदली

पहाड

हल्का विाय

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आांलशक

सम्भावना

सम्भावना

सामान्य बदली

मध्यम विायको सम्भावनाब

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आांलशक

साताको मध्यमति धेिन स्थानहरुमा हल्का विायको

सम्भावना

सम्भावना

सामान्य बदली

तिाई

हल्का विाय

दे ल
दे ल
दे ल

दे ल

साताभि सामान्य दे ल
मध्यम दे ल

दे ल
दे ल

पूण य बदली िही धेिन स्थाहरुमा

भािी षहमपातको सम्भावनाब

साताको शुरु ि मध्यमति धेिन स्थानहरुमा हल्का दे ल
सामान्य

दे ल

स्थानहरुमा मध्यम दे ल
दे ल
दे ल

पूण य

बदली

िही

केषह

भािी षहमपातको सम्भावनाब

साताको शुरु ि मध्यमति धेिन स्थानहरुमा हल्का दे ल

सम्भावनाब

ु ान सम्वन्धी षवस्तृत जानकािीको
नोि: साताको शुरुले शुक्रबाि ि शमनबाि, साताको मध्यले आइतबाि, सोमबाि ि मांगलबाि तथा साताको अन्त्यले बुधबाि ि मबहीबािलाई जनाउँ ब मौसम पूवायनम
ु ा ६ बजे अध्यावमधक हुने महाशा ाको वेबसाइि http://www.mfd.gov.np हेनहय ु ोस्ब
लामग हिे क ददन मबहान ६ बजे ि बेलक

3

कृषि सल्लाह
ाद्यान्नबाली


धानको बीउ

नोिको लामग ोकनासले पाकेका, िोग नलागेका पुि बाला सां कलन गिे ि च ुिानी गिी िाम्रोसँग घाममा सुकाोि

भण्डािण गनुह
य ोस्ब


वीउ भण्डािणको लामग सुपि ब्यागको रदेयोग गनुह
य ोस्ब सुपि ब्याग उपलब्ध नभोको अवस्थामा हावा नम ने भाँडो (मेिल
वीन, घ्याम्पो, भकािी, आदी) मा िा ी बीउ भण्डािण गनुह
य ोस्ब





धान काट्ने काययमा लाग्ने

चय ि समय बचत गनय उपलब्ध मेमसनहरु रदेयोग गनुह
य ोस्ब

लचत्र: ट्रेक्िि चामलत िीपि

लचत्र: कम्बाईन हावेस्िि

लचत्र: स्वचामलत िीपि

लचत्र: ब्रस किि

कम्बाईन हाभे ििले धान काट्दा

ेतमा

ोडेको पिाल जलाउँदा

ेत ि वाताविणमा रदेमतकुल रदेभाव पाने तथा पशु आहािामा

समेत असि पाने हुँदा बेलि मेमसन अथवा अन्य षवमधहरु बाि पिाल जम्मा गनुह
य ोस्ब साथन यस्ता
गिी गहुँ

िी लागत

चय घिाउनुहोस्ब

4

ेतमा िबो मसडि रदेयोग

लचत्र: बेलि मेमसन



ँ ासम्म आोको बेला गोडमेल ि मसँचाई गरिसकेपम
षहँउदे मकनको बोि घुड
युरिया रदेमत िोपनीका दिले िपड्रेस गनुह
य ोस्ब



३.६ के.जी. युरिया रदेमत कठ्ठा वा ५.४ के.जी.

मां मसि मषहनामा लगाइने षहउँदे मकनबालीमा अमेरिकी फौजी कीिा (Spodoptera frugiperda) बाि हुने क्षती कम गनय
गषहिो गिे ि जमीन

नजोत गने,

ोस्िाले िाम्रोसँग घोगा

ोषपने जातहरु लगाउने, समयमन िोप्ने, मनलित ठाउँमा सबनले ोकन

समय वा ोक हप्तामभत्र नन मकन िोप्ने, मकनमा अन्ति बालीको रुपमा कोसेबाली लगाउनुहोस्ब साथन यस कीिाले डेस्मोमडयम
घाँस मन नपिाउने हुनाले मकनको मबच-मबचमा यो घाँस ि

े उ े उमा यस कीिालाई मनपने नेषपयि घाँस लगाोि कीिालाई

आकषियत गरि माने, मसफारिस मात्रामा मल रदेयोग गरि मबरुवालाई स्वस्थ्य बनाउने जस्ता उपायहरु अपनाउनुका साथन मकनको
दुई पाते अवस्थाबाि नन यस कीिाको मनयममत अनुगमन गनुह
य ोस्ब


ँ ा जातहरु- मब.ोल ४३४१,
तिाई तथा मभत्री मधेशको लामग मसफारिस गरिोका गहुक

जुिा ड्युिम १,

जुिा ड्युिम २,

बाणगांगा, मतलोतमा, मबजय, ोन.ोल. ९७१,आददत्य, गौतम, कालन्त, िोषहणी, भृकुिी मध्ये उपलब्ध जातको गणुस्तरिय
बीउको समयमा नन व्यवस्था गरि ४.० के.जी. रदेमत कठ्ठा बीउको दिले उपचाि गरिोको बीउ


नुह
य ोस्ब

ँ क
ँ ु १, लजङ्क गह
ँ ु २, वाणगांगा, षव.ोल. ४३४१,
तिाई क्षेत्रको लागी मसन्दुिे िोग अविोधक गह
ु ा मसफारिस जातहरु: लजङ्क गह
ोन.ोल. ९७१, बोलयग २०२० आदद लगाउनुहोस्ब



गहुँ लगाउन जग्गा तयािीको बेला ३५० के.जी. कम्पोस्ि वा गोबिमल, २.२ के.जी. युरिया, ३.६ के.जी. डीोपी, २.८
के.जी. म्युिेि अफ पोिास रदेमत कठ्ठाका दिले मािोमा िाम्रिी ममलाउनुहोस्ब बोिोनको मात्रा कम भोका भू-भागहरुमा

जममनको अलन्तम तयािीको बेलामा ४५० ग्राम बोिे क्स (Borax) रदेमत कठ्ठा वा ६८० ग्राम रदेमत िोपनीका दिले रदेयोग
गनुह
य ोस्ब


लजिो षिलेज रदेषवमधबाि गहुँ
गहुँ



ेती गदाय पिम्पिागत तरिका भन्दा १५-२५% ब ी उत्पादन मलन सषकने भोकोले यो रदेषवमधबाि

ेती गनुय उपयुक्त हुन् ब यो रदेषवमधबािे अनुसूची-२ मा षवस्तृतमा ददइोको

ब

फौजी कीिा (िातीको समयमा बालीमा नोक्सानी गने ि ददउँसो लुकेि बस्ने) ले क्षती पु-याोको धान
भोमा साबधानी अपनाउनुहोस्ब षवशेि गरि पिाल ओछ्याइोको ि लजिो-षिले ज रदेषवमध अपनाइने
कीिाले नोक्सानी पु-याउने सां भावना ज्यादा हुने भोकोले मनयममत अनुगमन गनुह
य ोस्ब

5

ेतहरुमा गहुँ लगाइने

ेतमा गहुँ लगाउँदा फौजी

लचत्र: फौजी कीिाको वयस्क पुतली



लचत्र: फौजी कीिाको पुतलीको लाभाय

तोिीबालीमा लाही कीिा लागे-नलागेको मनयममत अनुगमन पहेँ लो लस्िषक ट्रयाप (yellow sticky trap) बाि गनुह
य ोस् ि
आवश्यक्ता अनुसाि १ भाग गाईको गहुँत ि ४ भाग पानी ममसाोि िातभरि िा ेि लाही लागेको ठाँउमा मभज्नेगरि भोलीपल्ि
कयनुहोस्ब डाइमेथोोि ३०% ई.सी.,२ ोम.ोल. रदेमत मलिि पानीमा वा रदेकोप ज्यादा भोमा मालामथयन ५०% इ.सी.,२

ोम.ोल. रदेमत मलििको दिले पानीमा ममसाई लाही लागेको ठाँउमा मभज्नेगरि



तोिीबाली समूहमा किौते कीिा लागेमा लाभायहरुलाई जम्मा गरि नि

कयनुहोस्ब

गने वा नीमजन्य (ोजामडिालक्िन ०.०३%) षविादी ५ ोम.ोल. रदेमत
मलिि पानीका दिले साथन रदेकोप ज्यादा भोमा डे ल्िामेमिन २.८%,
१.५ ोम.ोल रदेमत मलिि पानीमा ममसाई साँझप

फुले को बेलामा िासायमनक षविादी रदेयोग नगनुह
य ोस्)ब


नुह
य ोस् (फूल

तिाई तथा मभत्री मधेशको लामग मसफारिस मुसिु ोका जात मसन्दुि,
मसमम्रक, लशलशि, मसमल, लश ि, लशतल,
जुिा मुसिु ो ३,

जुिा १,

जुिा मुसिु ो २,

जुिा मुसिु ो ४ मध्ये उपलब्ध जातको गणुस्तरिय बीउ १.३ के.जी. रदेमत कठ्ठा बीउको दिले हािदे ल

हािको दू िी २५ सेलन्िमीििमा लगाउनहुोस्ब


बीउ िोप्नु अलघ शुरुमा
उपचाि गनुह
य ोस्ब



ु सीनाशक मबिादी-बेमभषिन २ ग्राम रदेमत के.जी. बीउको दिले ि त्यसपम

िाईजोषवयम जीवाणुले

जग्गा तयािीको बेला कम्पोि वा गोठे मल ३०० के.जी., मड.ो.पी. ४.४ के.जी., युरिया ०.५ के.जी., ि म्युिेि अफ पोिास

१.४ के.जी. रदेमत िोपनी वा १८० के.जी. कम्पोस्ि वा गोबिमल, २.९ के.जी. डीोपी, १.१ के.जी. म्युिेि अफ पोिास
रदेमत कठ्ठाका दिले मािोमा िाम्रिी ममलाउनुहोस्ब

फलफूल बाली


पतझड फलफूलको बगैँ चा स्थापनाको लामग ोक घन ममिि साइजको
नी करिब ोक मषहना सुकाउनुहोस्ब सो

ाडल (१ ममिि गषहिो तथा १ ममिि ब्यास भोको)

ाडलमा सुकेका पातपमतां गि तथा झािपात िा ी जलाउनुहोस्ब यसो गनायले

ाडलमा भोका षकिाणुहरु तथा कीिाका फुल नि हुन् न्ब



पतझड फलफुल बगैंचामा काँि ाँि सुरु गनुह
य ोस्ब काँि ाँि गदाय बनेका घाउहरु तथा मबरुवाको काण्डमा १० रदेमतशतको
बोर्ड़ोपेि (१०० ग्राम नीलोतुथो, १०० ग्राम च ुन रदेमत मलिि पानी) बनाई लगाउनुहोस्ब



सुख् ायाम शुरु भोकोले मािोमा ओस कायम िाख्न फलफूलको बोि वरिपरि

6

ापोको व्यवस्था गनुह
य ोस्ब



ँ मा आप
ँ को षवकृमत (म्याङ्गो मालफमे सन) दे ल ोका
आप

न् भने िोगी कमलला हाँगाहरु काि ाँि गिे ि जलाउनुहोस्ब साथन

१ ग्राम ोनोो (न्याप्थामलन ोमसषिक ोमसड) रदेमत ५ मलिि पानीमा घोली बोिको पात मभज्नेगिी
तयाि गदाय अध्ँ यािोमा गनुप
य दय


अन्यथा सूयक
य ो षकिणले हमोनको असि मनस्तेज गरिददन् ब

नुह
य ोस्ब ोनोो घोल

ँ न जाँदा यो समयमा फलफूल बाली (मेवा, आप
ँ , आदद) का बोिमा ममली बगको रदेकोप हुने भोकोले
तापक्रम कम हुद

बगैंचाको मनयममत अवलोकन गनुह
य ोस्ब यसको व्यवस्थापनको लामग बगैँचाको सिसफाईमा ध्यान ददनुको साथन बोिको मुल

काण्डको १ फीि मामथ चािन मति ले मसलो पषि [ िे लजन वा ग्रीजमा अडीि (कास्िि) को तेल ममसाोि ] लगाोमा वा ४००
गेजको २५ से.मी. चौडा बाक्लो पहेँ लो प्लाषिकलाई बोिको फेदमा बाँध्नाले कीिाहरु उक्ले ि जान सक्दन नन्ब साथन सवो
तेल १०-१५ ोम.ोल. रदेमत मलिि पानीमा घोली बोिको फेद (ममली बग भोको स्थान) मभज्नेगिी
कम हुन् ब


केिामा फल लामगसकेपम

केिाको घिीमा १% बोडे क्स ममिण (ोक मलिि पानीमा १० ग्राम च ुन, १० ग्राम नीलोतुथो

ममसाोको झोल) १-१ मषहनाको अन्तिमा



कँदा यसको नोक्सानी

दै गनायले कोत्रेिोग (Anthracnose) को व्यवस्थापन हुन् ब

यस समयमा केिामा गबािो कीिा लाग्न सक्ने भोकोले मनयममत अनुगमन गनुह
य ोस्ब गवािो दे ल ोमा बगैँ चाको सि-सफाई
गने, घारि काषिसकेपम का ठु िाहरुलाई नि गने वा बोिको कापमा वा गुवोमा क्लोिपाइिीफस (4% GR) ३० ग्राम
िाख्नुहोस्ब गवािो कीिालाई पासोको रदेयोग गिे ि पमन नि गनय सषकन् , यसको लामग केिाको थामलाई ८-१० ईन्चको
िु क्रा कािे ि तीनविा िुक्रा-िु क्राको षवचमा स-सानो

ु ङ्गा (कांषक्रि) िा ेि पासो तयाि पाने ि ठाँउ-ठाँउमा िा ेि रदेत्येक

ददन यसको अवलोकन गिी पासोमा पिे को कीिा नि गनुह
य ोस्ब


ँ ला
केिामा पोिामसयमको कमी भोमा पुिाना पातको िु प्पो पहेँ लो हुने तथा मभत्रन बाांमगोि मने (Chlorosis), बोिको आख्
ोिो भई होचो हुने तथा केिाको काईँयो

ोिो, पातलो, फलको आकाि मबमग्रने हुनाले पुस-माघमा पोिास निाख्नु भोको

भो ४०० ग्राम म्युिेि अफ पोिास रदेमत बोि रदेमत वियको दिले िाख्नुहोस्ब


केिाको फलमा कोत्रे कीिाले कोतिे ि फलको गुणस्ति घिाउने हुनाले यसबाि
ु ाको समयमा
रदेभाषवत बगैँचामा भोका बुङ्गोलाई बोिा अथवा प्लाषिकले बेने वा बेलक
गाईको गहुँत १ भाग ि ४ भाग पानी ममसाोि िा ेको झोल वा कुनन नीम जन्य
मबिादी ५ ोम.ोल. रदेमत मलिि पानीमा ममसाई फल लागेको ठाउँमा



कयनुहोस्ब

ँ आकािको कुलेसो)
मसँचाई सुषवधा भोका कागती बगैँ चामा डब्बल रिङ्ग (डब्बल औठी

ँ ाई सुषवधा नभोमा स्याउला, घाँसपात वा कालो प्लाषिकको
बनाई मसँचाई गनुह
य ोस्ब मसच


लचत्र: केिामा कोत्रे कीिाको क्षमत

ापो िाख्नुहोस्ब

कागतीको बगैंचामा िोग कीिा लागेका, ोक आपसमा जोमडोका, सुकेका, लामा-लामा काँडा भोका तथा सलक्क ब े का चोि
हाँगाहरु, कलमी भाग भन्दा तलबाि आोका मुनाहरु ि षवरुवाको मुल काण्डको ४०-५० से.मी भन्दा तल आोका सबन
हाँगाहरु काँि ाँि गरि हिाउनुहोस्ब



कागतीका बोिहरुमा कत्ले कीिा, पतेिो, नयाँ पालुवामा लाग्ने लाही, पात
भोकोले पषहचान गिी मनयन्त्रण गनुह
य ोस्ब
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ाने लाभ्रे, सुलसुले आदद ब ी आउन सक्ने



कागती, सुन्तला आददमा कालो ध्वाँसे
घोली ोक हप्ताको फिकमा



कागती वा मनबुवा

ु सी (Sooty Mold) दे ल ोमा १५ ोम.ोल. सवो वा ोट्सो तेल रदेमत मलिि पानीमा

ु सी लागेको भाग मभज्नेगरि

कयनुहोस्ब

य ोका कृिकहरुले कागतीको पात न्ने सुलसुले लाग्ने भोकोले किे साबािीमा भोका बोिमा
ेती गनुभ

गाईको गहुँत वा मनमको पातको झोल १ भागमा ३ भाग
पानी ममसाई ५-५ ददनको फिकमा ३ पिक
व्यवसाषयक कागती

नुह
य ोस्ब

ेती गने कृिकहरुले िोगि २ ोम.

ोल. रदेमत मलिि पानीमा घोले ि सात ददनको फिकमा ३
पिक


नुह
य ोस्ब

ँ कीिाको गमतषवमधले झिे को फलहरुलाई सां कलन गिी प्लाषिकको झोलामा
यो समयमा सुन्तलाजात फलफूल बालीमा औसा
हावा नम ने गिी बन्द गिी नि गनुह
य ोस् वा गषहिो



ाल्डो

नेि गाड्नुहोस्ब साथन, वगैँ चाको सिसफाई गनुह
य ोस्ब

सुन्तलाजातका फलफूल बालीमा हरियो गन्हाउने पतेिो कीिाको आक्रमणले फल झने

समस्या दे ल ोमा यस कीिाको व्यवस्थापनको लामग कीिाको अण्डा अवस्था, पषहलो, दोिो
ि तेिो बच्चा अवस्थामा िहेकन समयमा इममडाक्लोषरदेड १७.८ रदेमतशत ोस.ोल.
(Imidacloprid 17.8 % SL) नामक षविादी ०.५ ोम.ोल. रदेमत मलिि पानीको दिले
ममसाोि १५-१५ ददनको अन्तिमा पुिन बोि मभज्नेगिी


नुह
य ोस्ब

नेलक्ट्रया लट्वग ब्लाइि (Nectria twig blight) को मनयममत सां क्रमण भोका स्याउको
बगैँ चामा यसको व्यबस्थापनको लामग शुरुको अवस्थाको सां क्रममत हाँगाहरु कािे ि

जलाउनुहोस् ि कपि अलक्सक्लोिाइड २ ग्राम रदेमत मलििका दिले वा १% बोडो ममिण
बनाई पुिन बोिका पातहरु मभज्नेगिी


स्याउ षिषपसकेपम
दे ल

कयनुहोस्ब

लचत्र: सुन्तालाजात फलफूलको फल झाने
हरियो पतेिोको षवमभन्न अवस्थाहरु

पमन बोिमा कत्ले कीिाको रदेकोप िषहिहने हुँदा यसको व्यवस्थापनको लामग

मनज तेल (सवो) १०

१५ ोम.ोल. रदेमत मलिि पानीमा ममसाई कीिा लागेको स्थानमा मभज्नेगिी सात-सात ददनको अन्तिालमा तीनपिक

कयनुहोस्ब



स्याउमा लाही कीिाको रदेकोप कम पानय बगनचामा पिजीवी कीिा ोषफमलनस माली (Aphilinus mali) को सां िक्षण/सां वधयन
गनुह
य ोस्ब

तिकािी बाली


तिाईमा असोजदे ल

कालिकको पषहलो हप्तासम्म लगाोको आलुबालीमा गोडमेल ि उकेिा पिात् २.९ के.जी. युरिया रदेमत

कठ्ठाका दिले िपड्रेस पमन गनुह
य ोस्ब


न्यूनतम तापक्रम घट्दन गोको तथा
मबहानीप

शीतको मात्रा बृषि हुन

थाले कोले आलु तथा गोलभेँडाको
प ौिे

ड ु वा

िोग

(लचत्रमा

दे ाोजस्तन ) को मनयममत अनुगमन
गनुह
य ोस्ब




मध्यपहाडमा भदौ मषहनामा िोपेको परिपक्क आलु

न्नुहोस्ब

मध्यपहाडमा भदौ मषहनामा िोपेको परिपक्क बीउ आलुमा हाल्म पुमलां ग गनुह
य ोस्ब
मध्यपहाडमा माघमा गरिने आलु

य ोस्ब
ेतीका लामग आवश्यक वीउ, मल ाद ि अन्य सामग्रीहरुको उपलब्धता सुमनलित गनुह
8






उच्च पहाडमा भण्डािण गरिोको आलु समय-समयमा मनिीक्षण गिी कुषहोको आलु हिाउनुहोस्ब
मध्यपहाडमा धान काषिसकेको जग्गामा बकुल्ला मसमी लगाउन शुरु गनुह
य ोस्ब
लसुनको गानो उत्पादनको लामग लसुनको पोिी (बीउ) िोप्नुहोस्ब
िे ड षक्रयोल जातको प्याजको बीउ नसयिीमा िा ी
घन्िा जमत पानीमा बीउ मभजाउनुहोस्ब




ापो लगाउनुहोस्ब साथन बीउ िाम्रोसँग उमानयको लामग िोप्नुअलघ १२

िोषकनासी वा हाईमब्रड जातका मूलाको बीउ लगाउनुहोस्ब

नसयिी ब्याडमा बेनाय उमाने समयमा फेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहने िोग लाग्न सक्ने भोकोले नसयिी ब्याडको मनयममत
मनरिक्षण गनुह
य ोस्ब फेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहने िोगको व्यवस्थापन गनय क्लोिपाईिीफोस (Chlorpyrifos 16% EC)

को ०.५ ोम.ोल. ि काबेनडालजम (बेमभषिन) ५०% डब्लु.षप. को २ ग्राम रदेमत मलिि पानीमा घोली नसयिी ब्याडमा मािो
मभज्नेगिी


नुह
य ोस्ब

नसयिी ब्याडमा बीउ िा ेपम
पिे को बेला उक्त



सेतो प्लालस्िकको

ानो ओ ाउनुहोस्ब

ानो बनाउनुहोस् ति बेनाय उमम्रसकेप ी ददनमा उघाने ि िामत तथा पानी

तिकािी बालीको बेनाय साने समय भोको हुँदा काउली, ब्रोकाउलीको लामग लाईन ि
लाईन बीचको दू िी किीब ६० से.मी. ि बन्दाको लामग लाईन ि लाईन बीचको दू िी
किीब ४० से.मी. हुने गरि िोप्नुहोस्ब यसिी िोप्दा गोडमेलको समयमा झाि उ ेल्ने
औजाि (Dry land weeder) रदेयोग गरि लागत तथा समयको बचत गनय सषकन् ब



बेनाय सािे को तिकािी बालीहरुमा रिङ्ग बनाई १०-१५ ग्राम युरिया रदेमत बोिको दिले

लचत्र: झाि उ ेल्ने औजाि

मौसमको अवस्था हेिी १५-२० ददनमा पषहलो ि ३५-४० ददनमा दोिो िपड्रेस
गनुह
य ोस्ब


मबमभन्न बालीहरुमा सेतो लझां गाले आमथयक नोक्सानी गनुक
य ो साथन भाइिस िोगहरु पमन साने हुँदा जनषवक षविादी, भषियमसमलयम
ले कानी २ ोम.ोल. रदेमत मलिि पानीमा ममसाई

कयनुहोस्ब रदेकोप ज्यादा भोमा ोमसिामाइषरदेड २०% ोस.षप., ०.५ ग्राम

रदेमत मलिि पानीमा घोले ि पातको प ामडको भाग मभज्नेगिी स्रदेे गनुह
य ोस्ब


मध्यपहाडी लजल्लाहरुमा प ौिे जातका काउलीको बीउ लगाउने समय भोकोले नसयिी िाख्दा १ षविा (१५-२० से.मी.)
ँ ल
ु को फिकमा लाइन कोिे ि पातलो गरि बीउ िाल
अग्लो व्याड बनाई ४ अग
बेनायलाई जोगाउन प्लाषिकको

ापो िाख्नुहोस्ब बेनाय उमम्रसकेपम

हल्का मािोले पुिेपम

ददनमा उघाने ि िाती

ानो ओ ाउनुहोस्ब

काउली समूहका बालीमा लाग्ने गाँठे िोग व्यवस्थापनका षवमधहरु:
औजािबाि पमन सने भोकोले िोगग्रस्त जग्गामा रदेयोग भोको औजािलाइ सफा गनुह
य ोस्ब
१८ वियसम्म पमन बाँलचिहने हुनाले ५-७ वियसम्म घुम्ती बाली लगाउनुहोस्ब
िोगमुक्त बेनाय लगाउनुहोस्ब
सोलािाइजेसन गिे पम

मात्र बीउ लगाउनुहोस्ब

कृषि च ुनको रदेयोग गनुह
य ोस्ब

य ोस्ब
ेतबािीमा पानीको मनकासको िाम्रो ब्यवस्था गनुह

िोगी बोिको जिाहरुलाई लगेि जलाउनुहोस्ब

बेनाय सानुय अगाडी बेनायहरुलाई बेन्लेि ५ ग्राम रदेमत मलििको घोलमा २५-३० ममनेि डुबाोि मात्र
सानुह
य ोस्ब
नेमबलजन नामको षविादी १० के.जी. रदेमत िोपनीको दिले जग्गा तयाि गने बेलामा रदेयोग गनुह
य ोस्ब

फ्लुलजनाम (Fluzinam) षविादीको धुलो २-३ ग्राम रदेमत मलिि पानीमा घोली बोि वरिपरि ड्रेलन्चङ गनुह
य ोस्ब
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ापो िाख्नुहोस्ब



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

ि शुरुको अबस्थामा लाभायहरुले ोकन स्थानमा िहेि नोक्सानी पुयायउँ ,

यस्ता फुल ि लाभायहरुलाई जम्मा पारि नि गनुह
य ोस्ब कीिाको रदेकोप ब ी भोमा लस्पनोस्याड

४५% ोस.सी. अथवा क्लोिानट्रामनमलरदेोल (कोिाजेन) १८.५ इ.मस., ०.३ ोम.ोल. रदेमत
मलिि पानीमा ममसाई साँझप


नुह
य ोस्ब

काउली समूहको तिकािी बालीहरुमा इिा बुिे पुतली लाग्न सक्ने भोकोले मनयममत अनुगमन

गरि उलचत व्यवस्थापनका षवमधहरु अपनाउनुहोस्ब रदेकोप ब ी भोमा लस्पनोस्याड ४५%

ोस.सी., ०.३ ोम.ोल. रदेमत मलििका दिले पानीमा ममसाई कीिा लागेको ठाँउमा मभज्नेगरि
साँझप


कयनुहोस्ब

फल ददने बाली गोलभेँडा, भण्िालाई अरु बाली भन्दा अमल बष

ाद्यतत्वको आवश्यकता हुने

भोकोले पषहलो बाली षिषपोको हिे क १५-२० ददनको फिकमा युरिया मल १० ग्राम रदेमत बोिको दिले िपड्रेस गनुह
य ोस्ब
यस्तन गिी सुक्ष्म
गनुह
य ोस्ब


ाद्यतत्व जस्तन - मलल्िप्ले क्स/ षट्रप्लेक्स/ोग्रोममन २ ोम.ोल. रदेमत मलिि पानीमा घोले ि बोिमा स्रदेे

भण्िाको डाँठ तथा फलको गबािोको अनुकूल मौसम भोकोले मनयमीत अनुगमन गरि व्यवस्थापनको लामग पिजीबी कीिा
ट्राइकोग्रामाको रदेयोग गनुह
य ोस्ब गबािोको रदेकोप धेिन भोमा क्लोिनट्रामनमलरदेोल (Chlorantraniliprole 18.5 % SC) वा
लस्पनोसाड (Spinosad 45% SC) १ ोम.ोल. रदेमत ३ मलिि पानीमा ममसाोि साँझप



ँ
होचो बोि हुने गोलभेँडामा काँि ाँि गदाय भुई
सेमी दुिीमा लगाोको

कयनुहोस्ब

ु ने पातहरु मात्र हिाउनुहोस्ब अग्लो बोि हुने जातको गोलभेँडा ६०x६०

भने ३ विा हाँगा तथा ४०x४० वा ४०x६० से.मी. दू िीमा गोलभेडा लगाोको

भने दुईविा

ु ा साथन गुणस्तिीय
हाँगा मात्र िा ी बाँषक हाँगाहरु साननमा लचमोिे ि फाल्नुहोस्, जसले गदाय िोग कीिाको रदेकोप कम हुनक
फलको उत्पादन मलन सषकन् ब


गोलभेँडामा पात

न्ने कीिा (Tuta absoluta) को लामग मनयममत अनुगमन गरि व्यवस्थापनका उलचत षवमधहरु

अपनाउनुहोस्ब


गोलभेँडामा भाइिस िोगको लक्षण दे ल ोमा िोगग्रस्त सबन बोिहरु उ ेल्नुहोस् ि यो रदेषक्रया ोक
हप्तापम

पुन: दोहोयायउनुहोस्ब झािपातको उलचत व्यवस्थापन गनुह
य ोस्ब बोि

ु ा साथन
पानीको झोलले हात धुनक
ोोपम

ु नुअलघ साबुन

ु ोस्ब िोगग्रस्त बोि
ेतीमा रदेयोग गरिने औजािहरु िाम्रोसँग धुनह

हात नधोई अन्य मनिोगी बोिहरु न ु नुहोस्ब भाईिस िोग साने कीिाहरु जस्तन - लाही

ँ ाको व्यवस्थापनका लामग नीमजन्य षविादी ५ ोम.ोल. रदेमत मलिि पानीको दिले
तथा सेतो लझग
अथवा किन्ज आयल (Simpolo) २ ोम.ोल. रदेमत मलिि पानीको दिले ममसाई

कयनुहोस्ब रदेकोप

ज्यादा भोमा ोमसिामाइषरदेड २०% ोस.षप. १ ग्राम रदेमत मलिि पानीमा घोले ि पातको प ामडको
भाग मभज्नेगरि स्रदेे गनुह
य ोस्ब


प्याजको मिप्सले फूल ि कमलला पातहरु च ुसेि नोक्सानी
पुयायउँ ब फूल फुले को बेलामा मबिादीहरु रदेयोग गनायले
ु ाको
पिाग सेचन गने कीिाहरु मदय ब त्यसनले बेलक

समयमा गाईको गहुँत (१ भाग गहुँत ि ४ भाग पानी
ममसाोि िा ेको झोल) वा कुनन मनम भोको मबिादी (३-

४ ोम.ोल. रदेमत मलिि पानीमा) मिप्स लागेको ठाउँमा मभज्नेगरि
ु ीप
३०% ई.सी., २ ोम.ोल. रदेमत मलिि पानीमा ममसाई बेलक
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कयनुहोस्ब यो कीिाको रदेकोप ज्यादा भोमा डाइमेथोोि

मिप्स लागेको ठाउँमा मभज्नेगिी

कयनुहोस्ब

अन्य


साताको शुरु ि मध्यमति उच्च पहाडी तथा षहमाली भू-भागहरूका धेिन स्थानहरुमा मध्यम दे ल
िहेकोले षहँउ सां कलन गरि सुख् ा समयमा रदेयोग गनुह
य ोस्ब



मौिी घािको मनयममत मनरिक्षण गरि आधाि चाकाहरु साथन सुपि (तल्ला) थप्ने व्यवस्था गनुह
य ोस्ब साथन घािको सां ख्या
ब ाउनु



भािी षहमपातको सम्भावना

भने िानुको उपयुक्त व्यवस्था गरि मौिी गोला षवभाजन गनुह
य ोस्ब

ु ा मसफारिस गरिोका उन्नत जातहरु मध्ये उपलब्ध जातको गणुस्तरिय बीउको समयमा नन व्यवस्था गरि ३ आ ँ ा
उ क
भोका १५०-२०० के.जी. बीउ रदेमत कट्ठा बीउको दिले बेमभषिन २ ग्राम रदेमत मलिि पानीको दिले १५-२० ममनेिसम्म
पानीमा डुबाोि उपचाि गरि िोप्नुहोसब जग्गा तयािीको बेलामा ३४० के.जी. कम्पोस्ि वा गोबिमल ३.७४ के.जी. युरिया,
४.३५ के.जी. डी.ो.पी., २.२२ के.जी. म्युिेि अफ पोिास रदेमत कट्ठाका दिले मािोमा िाम्रिी ममलाउनुहोस्ब

कफी बाली




कले जी िङ्गमा परिणत भई पाकेका अगौिे चेिीहरु षिप्न शुरु गनुह
य ोस्ब
नयाँ िोषपोका कफी षवरुवालाई लचसोबाि बचाउन

ापो तथा

पोली ब्यागमा िोषपोका बेनायको पातमा ड ु वा (leaf blight),

हािीको रदेवन्ध ममलाउनुहोस्ब

न िो थोप्ले, फेद तथा जिा कुषहने िोग दे ल न सक्ने हुँदा

०.५% बोर्ड़ो ममिण बनाई सबन पात मभज्नेगरि स्रदेे गनुह
य ोस्ब




कफी बगैंचामा झािपात तथा अनावश्यक

हािी हिाई १% को बोर्ड़ो ममिण फल तथा पातहरु मभज्नेगरि

कफी नसयिीमा षवरुवाको वृदि षवकासको अवस्था हेिी सुक्ष्म

ाद्यतत्वको रदेयोग गनुह
य ोस्ब

नुह
य ोस्ब

कफी बगैंचामा सेतो गवािोको वयस्कले फुल पाने समय भोकोले मदाने पासोद्वािा मनयममत अनुगमन गनुह
य ोस्ब गवािोले

आक्रमण गिे का बोिहरु उ ेलेि जलाउनुहोस्ब बयस्कले फुल पाने समय भोकोले मुख्य काण्डमा १०% को बोर्ड़ोपेस्ि
बनाई ले प लगाउनुहोस्ब




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

४-५ विय पुिाना कफीका बोिहरुमा अनावश्यक रूपमा ब ी आोका चोि हाँगाहरू (पानीसिा) हिाउनुहोस्ब
कफीको कोत्रे िोग व्यवस्थापनको लामग िोगका अवशेिहरु हिाउनुहोस्ब

पशुपालन
गाई, भैँ सी, भेडा, बाख्रा


साताको शुरु ि मध्यमति उच्च पहाडी तथा षहमाली भू-भागहरूका धेिन स्थानहरुमा मध्यम दे ल
िहेकोले उक्त ठाउँहरुमा चिाईने पशुवस्तुहरुको मनयममत िे दे



भािी षहमपातको सम्भावना

गनुक
य ा साथन लचसोबाि जोगाउनुहोस्ब

गाई, भैँ सीलाई आफ्नो शािीरिक तौलको २.५-३% सुख् ा पदाथय आवश्यक पने हुदाँ त्यो सुख् ा पदाथय मध्ये २/३ घाँसपातबाि
ि १/३ दानाबाि पुिा गनुह
य ोस्ब घाँसपातमध्ये २/३ भाग हरियो घाँसबाि ि १/३ भाग सुख् ा घाँसबाि उपलब्ध गिाउनुहोस्ब

हरियो घाँसमा पमन २/३ भाग अकोशे घाँसबाि ि १/३ भाग कोशे घाँसबाि उपलब्ध गिाउनुहोस्ब रदेमत मलिि दुध उत्पादन
क्षमता अनुसाि ४००-५०० ग्राम सन्तुमलत दाना ददनुहोस्ब


षहउँदको समयमा पशुवस्तुलाई हरियो घाँस ि पोिणतत्वको कमी हुने ि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा पमन कमी आउने
भोकोले उक्त समयमा उग्राउने पशुहरु जस्तन-गाई, भैँ सी, भेडा बाख्राहरुलाई युरिया ममलित पिाल (४% युरिया) वा युरिया
मोलासेस ब्लक

ु ाउँदा पशुको उत्पादनमा बृदि गनय सषकन् ब ति साना बाच् ा-बाच् ी ि पाडा-पाडी (६ मषहनाभन्दा कम
व

ु ाउनुहोस्ब ति साना बाच् ा-बाच् ी ि पाडा-पाडी (६ मषहनाभन्दा कम
उमेिका) लाई युरिया उपचाि गरिोको पिाल न व
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ु ाउनुहोस्ब पिालमा युरिया उपचाि मबमधबािे अनुसूची-४ मा षवस्तृतमा
उमेिका) लाई युरिया उपचाि गरिोको पिाल न व
ददईोको

ब

लचसो ब े सँगन गाई, भैँ सी, भेडा, बाख्रा, बांगिु ,
लाग्ने हुँदा पशुवस्तुको

िायो आददमा रुघा ोकी लाग्ने, ज्विो आउने, श्वासरदेश्वास सम्वलन्ध अन्य िोग

ोि-गोठ न्यानो िाख्नुहोस्ब

भ िय जन्मेका ि साना बाच् ा-वाच् ी/पाठा-पाठीमा मनमोमनया ि
षवशेि ध्यान ददनुहोस्ब

े ने समस्याका साथन कलक्समडयोमससको समस्या दे ल ने हुँदा

नाम्ले / मािे िोग


पशुहरुमा नाम्लेको पिलजवी दे ल ोमा मनम्न अनुसािको उपचाि गनुह
य ोस्ब

अलक्सक्लोजनाइड (Oxyclozanide) १० ोम.जी. रदेमत के.जी. शािीरिक तौल अनुसाि ोकपिक

ान ददनुहोस्ब १ ग्राम बोलस

रदेमत १०० के.जी. शािीरिक तौल अनुसाि तथा झोल औिधी ३०० के.जी. शािीरिक तौल भोका पशुलाई ९० ोम.ोल. ोकपिकमा
ान ददनुहोस्ब भेडा, बाख्रालाई २०० ोम.जी. को ोक ट्याब्लेि रदेमत १३ के.जी. शािीरिक तौल अनुसाि

औिधीहरु दुहन
ु ा, ब्याउने सबन रदेकािका पशुमा ददन सषकन् ब

ट्राइक्यालबेन्डाजोल (Tricalbendazole) १२ ोम.जी. रदेमत षकलो शािीरिक तौल अनुसाि
९०० ोम.जी. को ोक बोलस रदेमत ७५ के.जी. शािीरिक तौल अनुसाि
के.जी. शािीरिक तौल भोका भेडा,बाख्रालाई

ान ददनुहोस्ब यी

ान ददँदा मनकन रदेभावकािी हुन् ब

ान ददनुहोस्ब २५० ोम.जी. को १ ट्याब्लेि १५

ान ददनुहोस्ब दुहन
ु ा, ब्याउने सबन रदेकािका पशुहरुमा ददन सषकन् ब

मलभि िोमनक झोल वा पाउडि ठू लो पशुलाई ४०-६० ग्राम, सानो पशुलाई १५-२० ग्राम दन मनक

ान ददनुहोस्ब

कु िु ा, हाँस, बांगिु


जाडो मषहनामा षवशेि गरि कु िु ामा इन्फेलक्सयस ब्रोङ्काइषिस, इन्फेलक्सयस साइनुसाइषिस ि क्रोमनक िे लस्पिे िरि िोग (CRD)
आदद दे ल ने भोकाले



ोिमा तापक्रम, सिसफाई, भेलन्िले शन ि जनषवक सुिक्षामा षवशेि ध्यान ददनुहोस्ब

मबस्तािन लचसो मौसम शुरु भोको हुँदा, ब्रमु डङमा चल्लाहरू िाख्ने योजना भो,

ोि तताउनका लागी भु ािी, षहिि, ग्याँस

ब्रड
य ोस्ब स-साना चल्लाहरुलाई पषहलो हप्ता ३६-३७ मडग्री तापक्रम चाषहन् , जुन दोस्रो हप्ता
ु ि आददको यथेष्ठ जोहो गनुह
दे ल

रदेमत हप्ता ोक मडग्रीका दिले कम गदै २५-२६ मडग्रीसम्म कम गनय सषकन् ब यसका साथन चल्लाहरुले लचसो मौसममा

पानी कम



ँ ा, तातो पानी
ाने हुद

कु िु ा वा सुँगिु , बांगिु हरुमा

ु ाउने व्यवस्था पमन गनुह
व
य ोस्ब

ु सीजन्य सां क्रमण भोको अवस्थामा मलभि िोमनकहरु

८ मलिि पानीमा िाम्रोसँग घोली ५-७ ददनसम्म

ु ाउनुका साथन १ ग्राम नीलोतुथो ६व

ु ाउनुहोस्ब नीलोतुथो घोले को पानी ििो हुने ि पशुपांक्षीले न ान सक्ने
व

हुँदा पानीमा केही अममलो लचजहरु जस्तन- चूक, कागतीको िस वा मभनेगि पमन हाले ि


लचसो ब े सँगन कु िु ाका

ोिहरुमा जनषवक सुिक्षाका उपायहरु

ु ाउनुहोस्ब
व

कडाईका साथ लागू गनय षकसानहरुले हेलचेक्रयाई गने हुँदा,
गम्बिो, िानी ेत जस्ता षविाणुजन्य िोगहरुको रदेकोप दे ल न
सक् ब तसथय जनषवक सुिक्षामा कुनन पमन कमम हुन नददनुहोस्ब

िोगहरु लाग्न नददन पशु लचषकत्सकको सल्लाहमा मनयममत
ोपहरुको रदेयोग गनुह
य ोस्ब सम्भव भोसम्म तीन हप्ता सम्मका

सबन


ोपहरु पानीबाि नभई नाक वा आ ँ ाबाि ददनुहोस्ब

बांगिु मा
३-१४

ोिे त ि स्वाइन षफभि षवरूद्ध

ददनका

बांगिु का

ोप लगाउनुहोस्ब साथन

पाठापाठीहरुलाई

बचाउन आईिन इन्जेक्सन लगाउनुहोस्ब

िक्तअल्पताबाि
12

लचत्राः िानी ेत िोग लागेको बेलामा कु िु ाको जाँते वा घिको अलघल्लो भागमा दे ल ोका
घाउ (बाँयाबाि नां २, ३ ि ४ मा)

मत्स्यपालन


जाडोयाममा ट्राउिको दानामा ओमसलोपना ब ी भन
सुलन्नने िोग हुन सक्द ब

ु सीको सां क्रमण हुन् ब यस्तो दाना

ु सीको सां क्रमण हुन नददन दानालाई ओभानो तथा चािन मति हावा

ु ाउँदा ट्राउि मा ामा कले जो
व

य ोस्ब
ेल्ने कोठामा भण्डािण गनुह

कले जो सुलन्नने िोगको असिलाई न्यूमनकिण गनय मभिाममन- ई (α-Ocopherol) २०-३० ोम.जी. रदेमत के.जी. मा ाको
वजनको अनुपातमा १५ ददनको अन्तिालमा दानामा ममसाई ददनुहोस्ब


न्यानो पानीमा हुकयने मा ाले पानीको तापक्रम २० मडग्री सेलल्सयस भन्दा कम भोपम
भन्दा कम भोपम

ि १४-१५ मडग्री

ाो न ाोको अनुगमनको आधािमा थप दानाको ब्यबस्थापन गनुह
य ोस्ब

पांगास जातको मा ाले लचसो मौसम सहन नसक्ने हुँदा मबक्रीयोग्य साईजको मा ालाई अलग्गन
२-२.५ ममिि गषहिो पो िीमा स्िषकांग गनयका लामग आवश्यक तयािी गनुह
य ोस्ब



ान्

न ान सक् ब लचसो पानीमा पामलने ट्राउि मा ाले ८-९ मडग्री भन्दा कम भो िाम्रिी दाना

त्यसनले पो िीको पानीको तापक्रम ि दाना


दाना कम

ाँदननब

ु िाई अन्य मा ालाई करिब

इ.यु.ोस. (Epizootic Ulcerative Syndrome) सां क्रममत मा ाको शिीिमा स-साना िाता धब्बाहरु दे ल न्

ि अत्यामधक

सां क्रमण भोको मा ाको शिीिमा गषहिो घाउ हुन् ब यस्तो लक्षण दे ल ोमा सां क्रममत पो िीमा मसफाले लक्सन (Cephalexin)
ु ाउनुहोस् साथन कोसोमलन षि.ोच. (Kohrsolin TH)
व

८० ोम.जी. रदेमत के.जी. मा ालाई १५ ददनसम्म दानामा ममसाई

ले दुई साताको अन्तिालमा ९०० ोम.ोल. रदेमत हेक्िि जलाशयका दिले कलम्तमा ोक ममिि पानी गषहिाई कायम गरि
पो िीको उपचाि गनुह
य ोस्ब

घाँसेबाली


ईषपल ईषपल घाँसको बीउ पाक्ने समय भोकोले पाकेको कोसाहरु बोिबाि षिपेि िाम्रिी घाममा सुकाउनुहोस्ब सुषकसकेका

कोसालाई ोकन ठाँउमा थुपािी लट्ठीले च ुिे ि बीउ झानुह
य ोस् ि नाङ्लोमा केलाोि सफा गनुह
य ोस्ब ओभानो प्लालस्िक वा जुिको
बोिा वा षिनको बिामा बीउ िन्न भिे ि िम्म बन्द गरि ओभानो ति मसतल ठाँउमा भण्डािण गनुह
य ोस्ब


बमसयम घाँस

िे को २० ददनपम

त्यसन गिी भेच घाँसको बीउ

पषहलोपिक ि त्यसपम

मािोमा लचस्यानको अवस्था हेिी रदेत्येक किाईपम

ँ ाई गनुह
मसच
य ोस्ब

िे को ोक-ोक मषहनाको अन्तिालमा मािोमा लचस्यानको अवस्था हेिी मसँचाई गनुह
य ोस्ब

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

नाम थि

काययक्षत्र
े

१

षिका िाम चापागाँई

वागवानी

िाषिय कृषि वाताविण अनुसन्धान केन्र,

कायायलय

२

नषवन गोपाल रदेधान

वागवानी

िाषिय वागवानी अनुसन्धान केन्र,

३

षवकास नेपाल

कृषि-मौसम

जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग, बबिमहल, काठमाडौ

४

िाजेन्र कुमाि भििाई

बाली मबज्ञान

िाषिय बाली षवज्ञान अनुसन्धान केन्र,

५

चेतना मानन्धि

बाली िोग

िाषिय बाली िोग मबज्ञान अनुसन्धान केन्र,

६

सुदीप कुमाि उपाध्याय

कीि मबज्ञान

िाषिय कीि षवज्ञान अनुसन्धान केन्र,

७

डा. अममत रदेसाद मतममलल्सना

बाली षवज्ञान

िाषिय कृषि वाताविण अनुसन्धान केन्र,

८

डा. नािायण पौडेल

पशु स्वास्थ्य

िाषिय पशु स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्र,

९

नमबन िावल

मािो षवज्ञान

िाषिय मािो षवज्ञान अनुसन्धान केन्र,

१०

अमनता गौतम

मत्स्य षवज्ञान

िाषिय मत्स्य अनुसन्धान केन्र, गोदाविी

११

ऋषििाम अमधकािी

कृषि सञ्चाि

िाषिय कृषि रदेषवमध सूचना केन्र,

१२

डा. रुपा वास्तोला

पशु आहािा

िाषिय पशु आहािा अनुसन्धान केन्र,

१३

डा. षविे न्र बहादुि िाना

आलुबाली

िाषिय आलुबाली अनुसन्धान काययक्रम,

१४

मुलक्त नाथ झा

कृषि इलन्जमनयरिङ्ग

िाषिय कृषि ईलन्जमनयरिङ्ग अनुसन्धान केन्र,

१५

िामेश्वि रिमाल

कृषि-मौसम

िाषिय कृषि वाताविण अनुसन्धान केन्र,

१६

बरुण पौडेल

ु ान
मौसम पूवायनम

ु ान महाशा ा, गौचि, मत्र. अ. मब.
मौसम पूवायनम
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सम्पकय फोन

ु ानमा रदेयोग हुने शब्दावमल
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

आांलशक 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

अमधकाांश 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 (क्षलणक 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 (िोषकदन हुने विाय)

Rain occurring and reoccurring at certain intervals

Widespread (व्यापक विाय)

Weather phenomena extensively throughout an area during specified
time duration

विायको रदेकृमत

(Nature of Rain)

विायको सां भाव्यता ि

<10%

None used

Isolated

at one or two places (ोक-दुई स्थानमा)

यसको क्षेत्र

10-30%

Slight Chance

Widely Scattered

at a few places (थोिन स्थानमा)

30-50%

Chance/possible

Scattered

at a some places (केही स्थानमा)

50-80%

Likely

Fairly widespread

at many places (धेिन स्थानमा)

>80%

More likely

Widespread

at most places (अमधकाांश स्थानमा)

(Rainfall
probability in
percentage and its
coverage)

सां भाषवत विायको मात्रा (%) = आांकलन X क्षेत्र, जहाँ आांकलन भन्नाले कुनन स्थानमा विाय हुन सक्ने सां भावना (%) जनाउँद

भने क्षेत्र भन्नाले

तोषकोको स्थानको विाय हुन सक्ने सां भाषवत भू-भाग (%) जनाउँद ब उदाहिणका लामग कुनन स्थानको ८०% क्षेत्रमा ५०% विायको आांकलन गिे को
अवस्थामा सो स्थानको सां भाषवत विायको मात्रा (%) = ०.५ X०.८ = ४०% हुन आउँ ब
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 (धेिन भािी विाय)

100 mm or more but less than 200 mm

Extremely heavy rain (अमत भािी विाय)

200 mm or more

समयमसमा

Today (आज)

6 AM to 6 PM

(Time Period)

Morning (मबहान)

6 AM to Noon

Afternoon (अपिान्ह)

Noon to 6 PM

Late afternoon (अपिान्हको उििाधय)

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 महाशा ा, जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग
िोत: मौसम पूवायनम
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अनुसूची-२: लजिो षिलेज रदेषवमधबाि गहुँ
ेतको धान कािे ि उठाई सकेपम

ेती

नजोत नगरि लजिो षिल मसड मड्रल मेमसनको सहायताले गहुँ

जोताई रदेषवमध (Zero Tillage Technology) भमनन् ब
लजिो षिल मसड मड्रल मेमसनबाि गहुँ
हुनपु दय , यदद लचस्यान

न न वा कम

दाय

ने रदेषवमध लाई शुन्य

ेतमा रदेशस्त लचस्यान

ँ ाई गरि
भने हल्का मसच

ेतमा उपयुक्त लचस्यान ल्याउन सषकन् ब ट्रेक्िि चलाउदा

नलचलप्लने भो वा ट्रेक्ििको चक्का नधमसने भोमा ब ी लचस्यान
भोको

ेतमा पमन गहुँ लगाउन सषकन् ब जमीन सम्म पिे को

हुनपु दय ब

ेतमा ब ी झािपात भोमा बीउ

नुभ
य न्दा कलम्तमा

३ हप्ता अगावन ग्लाईफोसेि 41% SL षविादी ५ ोम.ोल. रदेमत
मलिि पानीका दिले २० मलिि घोल रदेमत कट्ठाको दिले
नुह
य ोस्ब

सामान्यतया कामतयक १५ गते दे ल

मां मसि १५ गतेसम्म गहुँ

दाय िाम्रो उत्पादन मलन सषकन् ब सामान्यतया तिाई क्षेत्रका

लामग मसफारिस गरिोका गहुँका कुनन पमन जात लगाउन

सषकन् , ति गौतम, भृकुिी, ोन. ोल. 971, आददत्य, मतलोिमा, षवजय जातले िाम्रो उत्पादन ददोको पाईन् ब िाम्रो
उमािशलक्त भोको बीउ ४ के.जी. रदेमत कट्ठाका दिले

िे पुग् ब मािोमा लचस्यान ब ी भोमा करिब १ इन्च गषहिाईमा

नुप
य दय ब कम लचस्यान भोमा २-३ इन्च सम्म गषहिाईमा

नय सषकन् ब सामान्यतया ३.६ के.जी. डी.ो.पी., २.२ के.जी.

युरिया ि २.८ के.जी. म्युिेि अफ पोिास रदेमत कठ्ठाका दिले मािोमा ममलाउनुहोस्ब

शुन्य जोताई रदेषवमध (Zero Tillage Technology) बाि हुने फाईदा:






रदेाकृमतक िोत सां साधन तथा स्रोतहरुको सां िक्षण हुन् ब
ब ी लचसो भोका कािणले षहउँदमा बाँझो िहने

पिम्पिागत तरिका भन्दा १५-२५% ब ी उत्पादन हुन् ब
बीउ ि मल लहिन मा

ँ ाईको लामग कम पानी लाग् ब
साल्न सषकने ि मसच

लचसो जग्गामा जोतेि गहुँ लगाउदा ष लो हुने ि
गहुँ लगाउँदा समयमन ि कम







ेतमा गहुँ लगाउन सषकन् ब

चय ब ी लाग्ने हुन्

चयमा गहुँ लगाउन सषकन् ब

३-४ मलिि मडजल मा रदेमत घण्िा १०-१२ कट्ठामा गहुँ

ति लजिो षिले ज रदेषवमध बाि यस्ता जग्गामा

नय सषकन् ब

धानको ठु िोले असि नपाने तथा बीउ ि मल ोकनासको गषहिाईमा

साल्न सषकने भोकोले जममयनस
े न िाम्रो हुन् ब

यो रदेषवमध बाि गहुँ लगाउदा मलजलको समुलचत उपयोग भई उत्पादन क्षमता बढ्न जान् ब
नजोत गने पनसाको बचत हुने हुनाले

ु नाफा ब ी हुन् ब
द

मािोको गुण नमबमग्रने ि लगाोको बालीमा झािपातको समस्या कम हुन् ब
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अनुसूची-३: षविादीको रदेयोग गदाय ध्यान ददनुपने मुख्य कुिाहरु






सकेसम्म हरियो ( ) ि नीलो ( ) ले बल भोको षविादी रदेयोग गनुह
य ोस्ब
षविादीको डब्बामा उत्पादन ि ोक्सपाइिी मममत हेनह
यु ोस्ब
सुिलक्षत ठाउँमा षविादी िाख्नुहोस्ब

मसफारिस गिीो अनुसािको मात्रा रदेयोग गनुह
य ोस्ब
षविादी

कपडाले



ोप्नुहोस्ब

सकभि कडा घाम लागेको, धेिन हावा लागेको, पानी परििहेको बेला षविादी न नुह
य ोस्ब
कुनन पमन षविादी
वहेको



दाय जुन ददशाबाि हावा आोको

सोही ददशातफय फकेि षविादी





त्यही ददशामति फकेि कषहल्यन

ने गनुह
य ोस्ब

दै अलघ बढ्नु हुँदनन अथायत पम

कुनन पमन षविादी

दाय षविादी

कुनन पमन षविादी

रििहँदा मबचन मा नोजल बन्द भयो भने मु ले फुकेि वा दाँतले

ठाँउमा चलाउन नपिोस्ब


ु ामा जुिा ि शिीिको नाङ्गो भागमा
ि

कयने वेलामा मु मा मास्क, हातमा पञ्जा,

कुनन पमन षविादीको रदेयोग गिे पम
षविादी रदेयोग गिीसकेपम
षविादी

नुह
य ँद
ु न न अथायत ् जुन ददशाबाि हावा

सदै आउनु पदय

सकेसम्म पुिन शरिि नुहाउनु पदय

ि हात

जसले गदाय षविादी
ोल्ने गनुह
य द
ु न नब

ु ा नधोई कुनन
ि

कयदा िाउको दुख्ने वा वाक-वाक लाग्ने जस्तो हुन थाल्यो भने तुरुन्त काम

षविादीको षकमसम हेिेि षविादी

िे को

ेत जग्गा बाि ३ दे ल

हुँदननब साथन गाईवस्तु, कु िु ा आदद लाई पमन


ँ न नब
ान हुद

ाल्डोमा पुनह
यु ोस् ि रदेयोग गिे का उपकिणहरु धोोि िाख्नुहोस्ब

ाली बिा वा मससी बिुलेि

ोडे ि

बस्नुहोस्ब यदद षवि लागेको शांका लागेमा नलजकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्रमा जचाउनुहोस्ब


ानेकुिा

रि सकेको

ु ाउन हुँदननब
व

षविादी रदेयोग गने उपकिणहरु (स्रदेेयि) लाई रदेयोग गिीसकेपम

१५ ददनसम्म कुनन पमन

ु ला हावामा केहीबेि
ल्

ानयोग्य बालीहरु उपभोग गनय

िाम्रोसँग प ाली भण्डािमा िाख्नुहोस्ब

ु ी-४: युरिया उपचाि षवमध
अनुसच
सुख् ा पिाल, छ्वाली वा नललाई १.५-२ इन्चको लामो िु क्रामा काट्ने ि त्यसमा ४% (१०० मलिि पानीमा ४ के.जी.
युरिया) को दिले युरियाको झोल बनाई (१०० के.जी. पिालको लामग ५०-६० मलिि घोलको दिले ) ममलाोि
त्यसपम

हातमा प्लाषिकको पन्जा लगाई पिाल ि युरियाको झोल िाम्रिी ममसाउनेब ममसाइोको पिाललाई प्लाषिकको थनलामा

िाम्रिी हावा नम ने गरि

ाँद्नेब प्लाषिकको थनला नभोमा जममनमा

गिी प्लाषिक ओछ्याोि िाम्रिी

ाँदेि प्लाषिकले

ददनसम्म त्यसलाई िाख्ने ि २१ ददन पम
वस्तुलाई
हुन् ब

नेब

ाडल

नी अथवा जममन माथी पानीमा फोहोि नमममसने

ोपी ४ इन्च बाक्लो मािोले हावा नम ने गिी

थनलाबाि

ोप्नेब

ास गिे ि २१

ु ाउने जमत मात्रा मनकाली हावामा आधा घण्िा जमत षफजाई पशु
व

ु ाउनेब वाख्रालाई ३००-४०० ग्राम रदेमतददन ि गाई भनसीलाई ५-६ के.जी. रदेमतददनका दिले
व
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ु ाउनु उपयुक्त
व

ँ द मषहनामा काट्न सषकने डाले घाँसहरु
ु ी-५: षहउ
अनुसच
षहउँद मषहनामा षवमभन्न डालेघाँसहरु जस्तन कोइिालो, कुिममिो,
मभमल आदद

न्यु, मगठी, लचउिी, च ुले त्रो, लजङि, मनमािो, पा िु ी, वडहि,

ु ाउन सषकन् ब षहँउद मषहनामा पशु आहािको आपूमतयमा डाले घाँसबाि ४१% योगदान िहेको
व

डाले घाँस काट्न सषकने मषहना
कोइिालो- मां मसि दे ल

कुलट्मिो- कालिक दे ल
न्यु- कालिक दे ल

मगठी- मां मसि दे ल

चन त्र सम्म

फागुन सम्म

च ुलेत्रो- कालिक दे ल

वनशा

पा िु ी- कालिक दे ल

चनत्र सम्म

मनमािो- कालिक दे ल

चन त्र सम्म

फागुन सम्म

लचउिी- कालिक दे ल

लजङि- कालिक दे ल

चन त्र सम्म

चनत्र सम्म
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सम्म

चनत्र सम्म

बडहि- कालिक दे ल

चन त्र सम्म

मभमल- कालिक दे ल

फागुन सम्म

ब

