व िष ४ अं क २ ७

कृ षि - मौ स म स ल्ला ह से वा बु ले षि न
जारी मममि: ९ कात्तिक २०७५
अवधी:

९ कात्तिक २०७५–१५ कात्तिक २०७५

ु ासभा, धनकुिा, सुनसरी, सप्तरी, मसराहा, दोलखा, महोिरी, काभ्रेपलाञ्चोक,
त्तजल्लाहरु: झापा, मोरङ्ग, सं खव
बारा, धाददङ, त्तििवन, कास्की, मुस्िाङ्ग, पाल्पा, रुपन्दे ही, कषपलवस्िु, रुकुम, दाङ्ग, बााँके, सुखेि,
ुष ा
जुम्ला, कैलाली, डोिी, दािल
जारी गने:
कृषि िथा पशुपन्छी 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

सारांश:



िराईको त्तजल्लाहरुमा सामान्यिया सफा सािाको १-२ ददन आंत्तशक बदमल हुने सं भावना रहेको छ।



सािाको केषह ददन अपरान्हपमछ आंत्तशक दे त्तख सामान्य बदमल भई पहामड त्तजल्लाहरुको एक-दुई स्थानहरुमा फािफुि (Traces) विाषको र षहमाली त्तजल्लाहरुमा
एक-दुई स्थानहरुमा हल्का क्षत्तणक खालको विाषको सं भावना छ। उच्ि षहमाली क्षेरको केषह भूभागमा हल्का षहमपािको सं भावना छ।



आगामी सािाको केषह ददनहरुमा पानी पने सं भावना रहेकोले मौसमको अवस्था हेरेर मार पाषकसकेको धान काट्नुहोस्।



आगामी सािा िराई िथा मभमर मधेशका त्तजल्लाहरुमा मौसम सामान्यिया सफा रहने र मध्य िथा उच्ि पहाडका त्तजल्लाहरुमा हल्का क्षत्तणक विाष हुने
सम्भावना भएिा पमन धानबालीलाई खासै नोक्सानी नहुने भएकोले पाषकसकेको धान समयमा काट्ने एवम ि ुट्ने कायष गनुह
ष ोस्।



धान काषिसकेपमछ ३-४ घाम सुकाइ-केलाइ गरे र भण्डारण गनुह
ष ोस्। वीउ भण्डारणको लामग सुपर ब्यागको प्रयोग गनुह
ष ोस्। सुपर ब्याग उपलब्ध नभएको
अवस्थामा हावा नमछने भााँडो (मेिल वीन, घ्याम्पो, भकारी, आदी) मा सेलफस २-३ िक्की प्रमि िनको दरले राखी बीउ भण्डारण गनुह
ष ोस्।



गहुाँ लगाउने समय भएकोले मसफाररस गररएका बाणगंगा, मिलोिमा, मबजय, आददत्य, गौिम; मध्य पहाडका लामग मुनाल, च्याखुरा, धौलामगरर, गौरा, डब्लु.
के. १२०४, स्वगषद्वारी, डााँफे र उच्ि पहाडका लामग धौलामगरर, गौरा, डब्लु. के. १२०४, पासाङ्ग ल्हामु जािहरु मध्ये उपलब्ध जािको गुणस्िरीय बीउको
ब्यवस्था गरर पयाषप्त त्तिस्यान भएको जग्गामा लगाउनुहोस्।



स्याउमा लाही कीराको प्रकोप कम पानष बगैिामा परजीबी कीरा एषफमलनस माली (Aphilinus mali) को सं रक्षण/संवधषन गनुह
ष ोस्।



मौरी घारमा रानी पुरानो छ भने यो समयमा फेनुह
ष ोस्। रानी पालन गने घार छु ट्याई, भाले र रानी कोिहरु ियार गनष थाल्नुहोस्।



बाषहरी िापक्रम घट्दै गइरहेको हुाँदा पशुवस्िुको खोर-गोठ न्यानो राख्नुहोस्। भखषर जन्मेका र साना बाच्छा-बाच्छी/पाठा-पाठीमा मनमोमनया र छे ने समस्याका
साथै कत्तक्समडयोमससको समस्या दे त्तखने हुाँदा षवशेि ध्यान ददनुहोस्।



मध्यपहाड र िराईमा षहउाँ दे घााँसहरु- बमसषम, जै, भेि, केराउ, षियोसेन्िी (मकै िरी), बाजरा आदद लगाउनुहोस्। उच्ि पहाडी र षहमाली भेगमा क्लोभर,
राईग्रास, कोिे लगाउनुहोस्।



कृषि सम्वन्धी त्तजज्ञासाको लामग हरे क सोमबार ददाँ उसो २ दे त्तख ४ बजेमभर नाकष कृिक िोल षि फोन नम्वर-११३५ (पैसा नलाग्ने फोन सेवा) मा (एनसेल
र एनषिमसका फोन प्रयोग गने कृिकहरुले) सम्पकष गरर षवज्ञहरुसाँग प्रत्यक्ष कुराकानी गनुह
ष ोस्।
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मौ स मी ि थयां क ह रु

२ कात्तिक २०७५ दे त्तख ८ कात्तिक २०७५ सम्मको मौसमी िथयाङ्क
मौसमी षववरण

त्तजल्ला

मौसमी

कुल

केन्रको

विाष

उिाई

िापक्रम (0सेत्तल्सयस) को दायरा

सापेत्तक्षक आरष िा (%) को
दायरा

(मम.मी.)

(ममिर)

अमधकिम

न्यूनिम

अमधकिम

हावाको गमि

हावाको

(मम/से) को

प्रिमलि ददशा

दायरा
न्यूनिम

झापा

१४३

०.०

३१.०-३२.५

१४.०-१९.०

८२-८८

६३-८०

-

-

मोरङ्ग

७२

७.०

३०.०-३२.०

१६.५-२२.०

८०-८८

६०-७२

१.५-४.०

उिर

धनकुिा

१६८०

०.०

२४.७-२५.५

१३.०-१५.०

७०-९०

५२-६९

०.०-१.०

उिर

ु ासभा
सं खव

११७०

२.५

-

१४.०-१७.०

८८-९५

७१-८२

-

-

२००

२०.७

३०.०-३२.२

१५.५-२१.५

८१-९६

६५-८४

-

-

९१

२२.५

३१.०-३१.५

१६.५-२०.५

७९-९१

७५-८६

-

-

१३८

२२.५

३१.०-३१.५

१६.५-२०.५

७९-९१

७५-८६

-

-

दोलखा

१७५५

०.०

२१.०-२३.६

११.०-१५.०

८७-९२

७५-८६

-

-

महोिरी

१७२

०.०

३०.०-३२.०

१७.५-२६.०

८६-९१

८२-८८

-

-

काभ्रेपलाञ्चोक

८६५

०.०

२८.२-३०.०

८.५-१४.५

८६-९१

५७-८६

-

-

बारा

१३०

०.०

३०.०-३२.०

१४.०-२१.०

७१-९१

४५-६५

०.०-१.५

उिर

धाददङ

१०८५

०.०

२५.०-२८.३

१३.०-१५.०

६४-८२

५५-७६

-

-

त्तििवन

२५६

०.०

३०.२-३१.१

१२.६-१८.७

८४-८९

७५-८५

-

-

कास्की

८२७

५०.०

२५.७-२७.५

१२.८-१६.८

८९-९८

४२-६३

१.०-३.०

पत्तिम

मुस्िाङ

२५६६

२.८

१५.०-१७.५

(-३.५)-०.०

७५-८८

४४-७६

-

-

पाल्पा

१०६७

०.०

२५.०-२७.०

११.०-१४.०

७५-९५

४९-८३

-

-

१०९

०.०

३१.७-३३.८

१५.६-२२.५

६८-८०

३०-५५

१.०-३.५

उिर

९४

०.०

३०.६-३२.१

१५.२-२०.४

७९-८७

७०-८१

-

-

रुकुम

९१०

०.०

२४.०-२७.०

८.५-१२.०

७५-८८

३५-५२

-

-

दाङ्ग

६३४

०.०

२७.८-३०.५

११.८-१३.६

66-79

31-53

0.5-1.5

पत्तिम

बााँके

१६५

0.0

31.7-33.8

13.5-17.8

78-96

36-56

1.0-3.0

उिर

सुखेि

७२०

0.0

27.8-31.0

9.6-13.2

63-74

34-45

1.5-4.5

पत्तिम

जुम्ला

२३००

0.0

19.2-21.6

(-0.7)-1.4

55-63

18-28

0.5-4.0

पत्तिम

कैलाली

१८७

फािफुि

29.9-32.8

12.5-16.0

72-85

36-48

0.0

0.0

डोिी

६५२

0.0

28.5-31.6

8.6-12.0

80-84

29-35

0.5-2.0

उिर

१०९७

०.०

२३.५-२५.५

९.४-१२.४

९०-९५

६०-७२

-

-

सुनसरी
सप्तरी
मसराहा

रुपन्दे ही
कषपलवस्िु

ुष ा
दािल
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आगामी सािा (९ कात्तिक दे त्तख १५ कात्तिक २०७५ सम्म) को मौसमी पररदृष्य
विाष
त्तजल्लाहरु

अमधकिम

न्यूनिम

बदली

िापक्रम

िापक्रम

अबस्था

हुने

(घाम, आंत्तशक,
पूण)ष

झापा, मोरङ्ग, सुनसरी,

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आगामी सािाको मौसम सामान्यिया सफा रहने

हल्का घट्ने

दे त्तखन्छ। सािाको एक-दुई ददन आंत्तशक बदमल

रुपन्दे ही,

हुन सक्ने सं भावना छ।

कषपलवस्िु
हल्का घट्ने

आगामी सािाको मौसम सामान्यिया सफा रहने

हल्का घट्ने

दे त्तखन्छ। सािाको एक-दुई ददन आंत्तशक बदमल

बााँके, कैलाली

हुन सक्ने सं भावना छ।
हल्का

क्षत्तणक

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आंत्तशक बदली

कास्की, पाल्पा,
रुकुम
दाङ, सुखेि, डोिी

हल्का

क्षत्तणक

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आंत्तशक बदली

क्षत्तणक

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आंत्तशक बदली

क्षत्तणक

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आंत्तशक बदली

विाष

हल्का
ु ासभा
सं खव

क्षत्तणक

सािाको केषह ददन अपरान्हपमछ आंत्तशक दे त्तख

सामान्य बदमल भई एक-दुई स्थानहरुमा हल्का
सािाको केषह ददन अपरान्हपमछ आंत्तशक दे त्तख

सामान्य बदमल भई एक-दुई स्थानहरुमा हल्का
फािफुि खालको विाषको सं भावना छ।

विाष

हल्का

सामान्य बदमल भई एक-दुई स्थानहरुमा हल्का

फािफुि खालको विाषको सं भावना छ।

विाष

हल्का

सािाको केषह ददन अपरान्हपमछ आंत्तशक दे त्तख
फािफुि खालको विाषको सं भावना छ।

विाष

धाददङ

(मेघगजषन,

अमसना, कुषहरो)

हुन सक्ने सं भावना छ।

बारा, त्तििवन,

काभ्रेपलाञ्चोक,

कैषफयि (महत्वपुण ष मौसम प्रणाली)

दे त्तखन्छ। सािाको एक-दुई ददन आंत्तशक बदमल

महोिरी

दोलखा,

मौसम

आगामी सािाको मौसम सामान्यिया सफा रहने

सप्तरी, मसराहा,

धनकुिा

महत्वपुण ष

सािाको केषह ददन अपरान्हपमछ आंत्तशक दे त्तख
सामान्य बदमल भई केही स्थानहरुमा हल्का
क्षत्तणक खालको विाषको संभावना छ।

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आंत्तशक बदली

सािाको केषह ददन अपरान्हपमछ आंत्तशक दे त्तख

सामान्य बदमल भई एक-दुई स्थानहरुमा हल्का
क्षत्तणक खालको विाषको सं भावना छ। उच्ि

विाष

षहमाली क्षेरको केषह भू-भागमा हल्का षहमपािको
सं बावना छ।

हल्का
मुस्िाङ

क्षत्तणक

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आंत्तशक बदली

सािाको केषह ददन अपरान्हपमछ आंत्तशक दे त्तख

सामान्य बदमल भई एक-दुई स्थानहरुमा हल्का
क्षत्तणक खालको विाषको सं भावना छ। उच्ि

विाष

षहमाली क्षेरको केषह भू-भागमा हल्का षहमपािको
सं बावना छ।

हल्का
ुष ा
जुम्ला, दािल

क्षत्तणक

हल्का घट्ने

हल्का घट्ने

आंत्तशक बदली

सािाको केषह ददन अपरान्हपमछ आंत्तशक दे त्तख

सामान्य बदमल भई केषह स्थानहरुमा हल्का
क्षत्तणक खालको विाषको सं भावना छ। उच्ि

विाष

षहमाली क्षेरको केषह भू-भागमा हल्का षहमपािको
सं भावना छ।
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कृषि सल्लाह
खाद्यान्नबाली


आगामी सािा िराई िथा मभमर मधे शका त्तजल्लाहरुमा मौसम सामान्यिया सफा रहने र मध्य िथा उच्ि
पहाडका त्तजल्लाहरुमा हल्का क्षत्तणक विाष हुने सम्भावना भएिा पमन धानबालीलाई खासै नोक्सानी नहुने भएकोले
पाषकसकेको धान समयमा काट्ने एवम ि ुट्ने कायष गनुह
ष ोस्।



धानको दानामा दुध पमससकेपमछको अवस्था (Dough stage) पमछ षविादी प्रयोग नगनष उपयुक्त हुन्छ।



धान काषिसकेपमछ ३-४ घाम सुकाइ-केलाइ गरे र भण्डारण गनुह
ष ोस्। वीउ भण्डारणको लामग सुपर ब्यागको
प्रयोग गनुह
ष ोस्। सुपर ब्याग उपलब्ध नभएको अवस्थामा हावा नमछने भााँडो (मेिल वीन, घ्याम्पो, भकारी,
आदी) मा सेलफस २-३ िक्की प्रमि िनको दरले राखी बीउ भण्डारण गनुह
ष ोस्।



षहउाँदे मकै लगाउने समय भएकोले िराई िथा मभमर मधे शको लामग रामपुर कम्पोत्तजि, पोत्तशलो मकै-२, रामपुर
हाइमिड-२, रामपुर हाइमिड-४, रामपुर हाइमिड-६, रामपुर हाइमिड-८, रामपुर हाइमिड-१० र मध्य पहाडको

लामग मनकामना-३, मनकामना-४, मनकामना-५, मनकामना-६, पोत्तशलो मकै-१, दे उिी, त्तशिला मध्ये उपलब्ध
जािको वीउ भरपदो स्रोिवाि १ के.जी. प्रमि कट्ठा वा १.५ के.जी. प्रमि रोपनीका दरले व्यवस्था गरर पयाषप्त
त्तिस्यान भएको जग्गामा लगाउनुहोस्।


गहुाँ लगाउने समय भएकोले िराई र मभमर मधे शका लामग मसफाररस गररएका बाणगंगा, मिलोिमा, मबजय,

आददत्य, गौिम; मध्य पहाडका लामग मुनाल, च्याखुरा, धौलामगरर, गौरा, डब्लु. के. १२०४, स्वगषद्वारी, डााँफे
र उच्ि पहाडका लामग धौलामगरर, गौरा, डब्लु. के. १२०४, पासाङ्ग ल्हामु जािहरु मध्ये उपलब्ध जािको

गुणस्िरीय बीउ ४.०-४.५ के.जी. प्रमि कट्ठा वा ५.०-६.० के.जी. प्रमि रोपनी का दरले ब्यवस्था गरर पयाषप्त
त्तिस्यान भएको जग्गामा लगाउनुहोस्।


मिलोिमा जािको गहुाँ िराई र मभमर मधे श िथा डााँफे, मुनाल र च्याखुरा मध्य पहाडको मसं त्तिि र अमसं त्तिि
दुबै क्षेरमा लगाउन उपयुक्त हुन्छ।



मध्य िथा सुदूर पत्तिम िराईका लामग मसफाररस गररएको ड्युरम गहुाँ (Durum wheat) का जािहरु- खजुरा
ड्युरम-१ र खजुरा ड्युरम-२ वारे षवस्िृि जानकारी एवं बीउको लामग क्षेमरय कृषि अनुसन्धान केन्र, खजुरा,
बााँकेमा सम्पकष गनुह
ष ोस्।



गहुाँ बालीमा जममनको अत्तन्िम ियारीको बेलामा राम्ररी पाकेको कम्पोष्ट/गोठे मल २५० के.जी.; मड.ए.षप. ३.६२
के.जी. र पोिास २.७८ के.जी. प्रमि कठ्ठा वा कम्पोष्ट/गोठे मल ३५० के.जी.; मड.ए.षप. ५.४४ के.जी. र

पोिास ४.१७ के.जी. प्रमि रोपनीका दरले प्रयोग गनुह
ष ोस्। बोरोनको मारा कम भएका नेपालका पूबी िराईका

भू-भागहरुमा जममनको अत्तन्िम ियारीको बेलामा ४५० ग्राम बोरे क्स (Borax) प्रमि कठ्ठा वा ६८० ग्राम प्रमि
रोपनीका दरले प्रयोग गनुह
ष ोस्।


मुसरु ो लगाउने समय भएकोले मध्य पहाडको लामग मसफाररस गररएका जािहरु महेश्वर भारिी, त्तशत्तशर, त्तशखर,
मसमल, मसमम्रक, मसन्दुर िथा िराईको लामग मसफाररस गररएका जािहरु खजुरा मुसरु ो-३, खजुरा मुसरु ो-२,

खजुरा मुसरु ो-१, त्तशिल र मसन्दुर मध्ये उपलब्ध जािको बीउ १.५-२.० के.जी. प्रमि रोपनी वा १.०-१.५
के.जी. प्रमि कट्ठाका दरले ब्यवस्था गरर प्रयाप्त त्तिस्यान भएको जग्गामा लगाउनुहोस्।


मुसरु ो लगाउनु भन्दा अगाडी बीउलाई १२ घण्िा सम्म पानीमा मभजाई त्यसपमछ २ घण्िा सम्म ओभाउन ददई
४० ग्राम प्रमि रोपनी वा २६ ग्राम प्रमि कठ्ठाका दरले १ मलिर पानीमा १०० ग्राम त्तिनी घुलाएर बनाएको
घोलमा राइजोमबयमले उपिार गरर लगाउनुहोस्।



िोरी लगाउने समय भएकोले मध्य पहाडको लामग मसफाररस गररएका जाि लुम्ले िोरी-२ र प्रगमि िथा िराईको
लामग मसफाररस गररएका जािहरु मोरं ग िोरी-२, षप्रमि, उन्नमि, प्रगमि र षवकास मध्ये उपलब्ध जािको बीउ
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३७०-४५० ग्राम प्रमि रोपनी वा २५०-३०० ग्राम प्रमि कट्ठाका दरले ब्यवस्था गरर पयाषप्त त्तिस्यान भएको
जग्गामा लगाउनुहोस्।


िोरी बालीमा जममनको अत्तन्िम ियारीको बेलामा कम्पोष्ट वा गोठे मल ३५० के.जी.; मड.ए.षप. २.९ के.जी.;

युररया १.८ के.जी. र पोिास १.१ के.जी. प्रमि कठ्ठा वा कम्पोष्ट वा गोठे मल ५०० के.जी.; मड.ए.षप. ४.३५
के.जी.; युररया २.६५ के.जी. र पोिास १.६७ के.जी. प्रमि रोपनीका दरले प्रयोग गनुह
ष ोस्।

िोरी, सस्युुँ िथा रायोबालीमा लाग्ने अल्िरनेररया डढु वा रोगको प्रकोप कम गनषको लामग मेन्कोजेवयुक्त षविादी
डाइथेन एम-४५ िीन ग्राम प्रमि के.जी. बीउका दरले उपिार गरर बीउ छनुह
ष ोस्।


उखुबालीको पािमा लाग्ने ि ुसाहा कीरा (Pyrilla) को लामग िापक्रम िथा आरष िा अनुकूल रहने भएकोले यस
कीराको अनुगमन गनुह
ष ोस्।

फलफूल बाली


ँ
सुन्िलाजाि फलफूल बालीमा फल कुहाउने औसालाई
आकषिषि गरर मानष (Attract and Kill method)

भालेको लामग पाराफेरोमोनमा आधाररि जोना-ट्रेक (Zona–trac) र पोथी त्तझंगाको लामग जैषवक-आकिषक

फेममल्युर (Femi lure) प्रयोग गनुह
ष ोस्। छु ट्टा-छु ट्टै फ्लाई केिर ट्रेप (McPhail Trap) मा एक-एक षकमसमको
मार ल्युर (Lure) र आकषिषि भई आएका कीराहरुलाई मानष डीडीमभपी ट्रेषपंग त्तस्ट्रप (DDVP trapping

stripe) राखी प्रयोग गनुह
ष ोस्। त्तझंगालाई सामुषहक रुपमा आकषिषि गरर मानष फेममल्युरमा त्तझंगा दे त्तखने मबत्तिकै
सेरानोक बेि स्िे सन (Ceranok bait station) बोिको हााँगामा झुन्ड्याई प्रयोग गनुह
ष ोस्।


केराको फलमा कोरे कीराले कोिरे र फलको गुणस्िर घिाउने हुनाले

यसबाि प्रभाषवि बगैँ िामा भएका बुङ्गोलाई बोरा अथवा प्लाषष्टकले बेने

ु ाको समयमा गाईको गहुाँि १ भाग र ४ भाग पानी ममसाएर
वा बेलक
राखेको झोल वा कुनै नीम जन्य मबिादी ५ एम.एल. प्रमि मलिर पानीमा
ममसाई फल लागेको ठाउाँमा छकषनुहोस्।


यस समयमा केरामा गबारो कीरा लाग्न सक्ने भएकोले मनयममि अनुगमन गनुह
ष ोस्।

त्तिर: केरामा कोरे कीराको क्षमि

गवारो दे त्तखएमा बगैँिाको सर-सफाई गने, घारर काषिसकेपमछका ठु िाहरुलाई नष्ट गने वा बोिको कापमा वा

गुवोमा कावोफ्युरान ५-७ ग्राम राख्नुहोस्। गवारो कीरालाई पासोको प्रयोग गरे र पमन नष्ट गनष सषकन्छ, यसको
लामग केराको थामलाई ८-१० ईन्िको िु क्रा कािे र िीनविा िु 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 नष्ट
गनुह
ष ोस्।


कागिी/मनबुवा बोिहरुको नयााँ पालुवाहरुमा पाि खन्ने (Leaf Miner) कीरा, कत्ले कीरा, पिेरो, लाही,
सुलसुले जस्िा ि ुसाहा कीराले नोक्सानी पुयाषउने हुाँदा मनयममि अनुगमन गनुह
ष ोस्। षयनीहरुको प्रकोप ज्यादा

भएमा गाईको गहुाँि वा मनमको झोल १ भागमा ४ भाग पानी ममसाई ५-५ ददनको फरकमा ३ पिक छनुह
ष ोस्।
व्यवसाषयक खेिी गने कृिकहरुले रोगर ३० ई.सी., २ एम.एल. प्रमि मलिर पानीमा घोले र ७-७ ददनको
फरकमा ३ पिक छनुह
ष ोस्।
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स्याउमा लाही कीराको प्रकोप कम पानष बगैिामा परजीबी कीरा एषफमलनस माली (Aphilinus mali) को
सं रक्षण/सं वधषन गनुह
ष ोस्।



स्याउ षिषपसकेपमछ पमन बोिमा कत्ले कीराको प्रकोप रषहरहने हुाँदा यसको व्यवस्थापनको लामग खमनज िेल

(सवो) १० दे खी १५ एम.एल. प्रमि मलिर पानीमा ममसाई कीरा लागेको स्थानमा मभज्ने गरी साि-साि ददनको
अन्िरालमा िीनपिक छकषनुहोस्।


नेत्तक्ट्रया त्तट्वग ब्लाइि (Nectria twig blight) को मनयममि सं क्रमण भएका स्याउको बगैँ िामा यसको
व्यबस्थापनको लामग शुरुको अवस्थाको सं क्रममि हााँगाहरु कािे र जलाउनुहोस् र कपर अत्तक्सक्लोराइड २ ग्राम
प्रमि मलिरका दरले वा १% बोडो ममश्रण बनाई पुरै बोिका पािहरु मभज्ने गरर छकषनुहोस्।

िरकारी बालीहरु


िराईमा आलुखेिीको लामग ियार गरे को जग्गामा आगामी हप्ता मौसम अनुकुल रहने भएकोले बीउ साइज
(२५-५० ग्राम) को आलु रोप्नुहोस्।



िराईमा आलु लगाउने जग्गामा राम्ररी पाकेको कम्पोष्ट वा गोठे मल ६७० के.जी.; मड.ए.षप. ७.२ के.जी.;
युररया १.५ के.जी. र पोिास ३.३ के.जी. प्रमि कठ्ठाको दरले प्रयोग गनुह
ष ोस्।



मध्यपहाडमा बारीमा लगाएको आलुको गोडाइ गनष मौसम अनुकूल रहने भएकोले गोडमेल र उकेरा लगाउाँदा
४.३५ के.जी. युररया प्रमि रोपनीका दरले िपड्रेस पमन गनुह
ष ोस्।





मध्यपहाडमा बारीमा लगाएको बीउ आलुमा दोश्रो रमगं ग गनुह
ष ोस्।

मध्यपहाडमा बारीमा लगाएको आलुमा अगौिे डढु वा रोगको मनयममि अनुगमन गनुह
ष ोस्।

मध्यपहाडमा बारी जग्गामा लगाईएको आलुमा रािो कममलाको प्रकोप दे त्तखएमा मसाँिाई गनुह
ष ोस्। प्रकोप बढी
भएमा आवश्यकिा अनुसार क्लोरपाईररफस २०% ई.सी. २ एम.एल. प्रमि मलिर पानीको दरले जरा र
वररपररको मािो मभज्ने गरर ड्रेत्तन्िङ गनुह
ष ोस्।



गोलभेँडामा पाि खन्ने कीरा (Tuta absoluta) को अनुगमन गरर व्यवस्थापनका उत्तिि षवमधहरु अपनाउनुहोस्।



गोलभेँडामा लाग्ने पछौिे डढु वाको मनयममि अनुगमन गरर व्यवस्थापनका षवमधहरु अपनाउनुहोस्।



भण्िाको डााँठ िथा फलको गबारोको अनुकूल मौसम भएकोले मनयमीि अनुगमन गरर व्यवस्थापनको लामग

परजीबी कीरा ट्राइकोग्रामाको प्रयोग गनुह
ष ोस्। गबारोको प्रकोप धेरै भएमा क्लोरनट्रामनमलप्रोल (Chlorantraniliprole
18.5 % SC) वा त्तस्पनोसाड (Spinosad 45% SC) १ एम.एल. प्रमि ३ मलिर पानीमा ममसाएर सााँझपख
छकषनुहोस्।


अदुवा बालीमा गानो कुषहने रोग दे त्तखएमा रोगी गानोलाई हिाएर बेमभत्तस्िन (Bavistin) २-३ ग्राम प्रमि मलिर
पानीको दरले एक हप्ताको फरकमा २-३ पिकसम्म बोिको जरा मभज्ने गरर ड्रेत्तन्िङ्ग गनुह
ष ोस्।

लाही कीरा (एफीड )


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



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



नयााँ पालुवामा लाही, मलफ माईनर, सुलसुले लाग्ने भएमा सबई वा एट्सो िेल १५ एम.एल. प्रमि मलिर पानीमा
ममसाई १५ ददनको फरकमा छनुह
ष ोस्।

अन्य


बाली काट्ने र फलहरु षिप्ने अवस्थामा रोग िथा कीराहरु लागेमा षयनीहरुबाि आमथषक क्षिी थोरै हुने भएकोले

मबिादी प्रयोग नगनुह
ष ोस्। यो अवस्थामा षविादी प्रयोग गरे मा मबिादीको अवशेि बालीमा रहन गई मानव स्वास्थय
िथा वािावरणमा नकारात्मक असर पुग्दछ।
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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 रक्षण र सम्बधषन गरौं।



पशुको मासुबाि मामनसमा षवमभन्न षकमसमका जुनोषिक रोगहरु सनष सक्ने भएकोले मासु प्रयोग गदाष सफा, स्वच्छ र
राम्रोसाँग पकाएर खानुहोस्।

मौरी


मौरी घारमा रानी पुरानो छ भने यो समयमा फेनुह
ष ोस्। रानी पालन गने घार छु ट्याई, भाले र रानी कोिहरु ियार
गनष थाल्नुहोस्।

पशुपालन
गाई, भैँ सी, भेडा, बाख्रा


जाडो शुरु भएसाँगै बाषहरी िापक्रम घट्दै गइरहेको हुाँदा पशुवस्िुहरुमा रुघाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, श्वासप्रश्वास
सम्बत्तन्ध रोग लाग्ने सं भावना भएकोले पशुवस्िुको खोर-गोठ न्यानो राख्नुहोस्। भखषर जन्मेका र साना बाच्छाबाच्छी/पाठा-पाठीमा मनमोमनया र छे ने समस्याका साथै कत्तक्समडयोमससको समस्या दे त्तखने हुाँदा षवशेि ध्यान ददनुहोस्।
पशुवस्िुको खोर-गोठको झ्यालहरुमा हावाको आवि जावि हुनेगरर जुिको बोराहरु िााँगेर न्यानो बनाउनुहोस्।



िाडपवषको समयमा मछमेकी दे शहरुबाि पशुवस्िु आयाि हुने हुाँदा षपषपआर/खोरे ि रोग मभमरने सं भावना बढी हुन्छ।
त्यसकारण आफ्ना घरमा पामलएका खसी, बोका, बाख्रा र भेडा च्याङ्ग्ग्राहरुमा षपषपआर षवरुद्द खोप लगाउनुहोस्।
साथै नयााँ पशुवस्िु बथानमा ममसाउनुभन्दा पषहले कम्िीमा पमन साि ददनसम्म अलग्गै राख्नुहोस्।



यो समयमा भैँ सीहरु ऋिुकालमा आउने हुाँदा भैँ सीहरु ऋिुिक्र (Estrus cycle) मा आएको लक्षणहरु राम्ररी
अवलोकन गनुह
ष ोस्। भैसीहरुले प्राय: भदौ अत्तन्िम दे त्तख मं मसर अत्तन्िमसम्म ऋिुिक्रमा आउने गदषछन् िर षयनीहरुले

गाईको जस्िो ऋिुकालमा लक्षण नदे खाउन सक्छन्। प्राय: सू क्ष्म ऋिुकाल (Silent heat) को लक्षण दे खाउाँछन्।


गाई, भैँ सी, भेडा, बाख्रामा िरिरे , भ्यागुिे िथा पट्के रोग दे खा परे मा नत्तजकैको पशु त्तिषकत्सक अथवा भेिेररनरी
प्राषवमधकसाँग सम्पकष राख्नुहोस्।



यो समयमा बाख्रामा दे त्तखने कुम्री (ढकेरी) रोगको रोकथाम गनष मामसक एक िक्की डाई ईथाइल काबाषमात्तजन

(डी.ई.सी)-१०० एम.जी. खुवाउनुहोस्। ढकेरी लागेका बाख्राको हकमा दै मनक एक िक्की साि ददन सम्म खुवाउनुहोस्
र साथमा मभिाममन बी कम्पलेक्सको सुई २-३ ददन सम्म लगाउनुहोस्।

कुखुरा, हााँस, बंगरु


कुखुरामा मस.आर.डी. र एसाइषिस दे त्तखन सक्ने भएकोले खोरमा आवश्यक िापक्रम साथै भेत्तन्िलेसनको व्यवस्था
ममलाउनुहोस्।



िोइलर 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 जानुहोस्।


बं गरु मा खोरे ि र स्वाइन षफभर षवरूद्ध खोप लगाउनुहोस्। साथै ३-१४ ददनका बं गरु का पाठापाठीहरुलाई
रक्तअल्पिाबाि बिाउन आईरन इन्जेक्सन लगाउनुहोस्।

मत्स्यपालन


माछापोखरीमा एमोमनयाको मारा बढी भएमा माछाको घनत्व कम गरर दानाको मारा पमन घिाउनुहोस्। पोखरीमा
एमोमनयाको मारा १ षप.षप.एम. छ भने पोखरीको २५% पानी षवस्थाषपि गनुह
ष ोस्। यदद एमोमनयाको मारा २.५
षप.षप.एम. भन्दा बढी छ भने माछालाई अको पोखरीमा सानुह
ष ोस्।
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इ.यु.एस. (Epizootic Ulserative Syndrome) सं क्रममि माछाको शरीरमा स-साना रािा धब्बाहरु दे त्तखन्छ र
अत्यामधक सं क्रमण भएको माछाको शरीरमा गषहरो घाउ हुन्छ। यी घाउहरुमा वाह्य परत्तजवी िथा त्तजवाणुको समेि

सं क्रमण हुन सक्छ।यस्िो अवस्थामा सं क्रममि पोखरीमा मसफालेत्तक्सन (Cephalexin) ८० एम.जी. प्रमि के.जी.
माछालाई १५ ददन सम्म दानामा ममसाई खुवाउनुहोस् साथै कोसोमलन षि.एि. (Kohrsolin TH) ९०० एम.एल.
प्रमि हेक्िरका दरले पोखरीको पानीमा ममसाउनुहोस्।


माछापालनबाि राम्रो उत्पादन मलन माछापोखरीमा भएका माछाको कूल िौलको ३-५ प्रमिशिका दरले दै मनकरुपमा
दाना ददनुहोस्।



माछालाई िनाव (Stress) रषहि राख्न समय-समयमा पानी फेनुह
ष ोस् साथै पोखरीमा अत्तक्सजनको पयाषप्त मारा कायम

राख्न ०.७५ के.मभ.ए. क्षमिाको ३-५ पेडल दिल प्रमि हेक्िर जलाशयमा मबहान ४-६ बजेसम्म वायुयन्र (Aerator)
को प्रयोग गनुह
ष ोस्।

घााँसेबाली


मध्यपहाड र िराईमा षहउाँदे घााँसहरु- बमसषम, जै, भेि, केराउ, षियोसेन्िी (मकै िरी), बाजरा आदद लगाउनुहोस्।
उच्ि पहाडी र षहमाली भेगमा क्लोभर, राईग्रास, कोिे लगाउनुहोस्।



षहउाँदे घााँसको लामग जग्गाको अत्तन्िम ियारीको बेलामा राम्ररी पाकेको कम्पोष्ट 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 ममलाउनुहोस्।



जै घााँसको हकमा ४ के.जी. बीउ प्रमि कट्ठाको दरले उपलब्ध भएसम्म अमृिधारा नभएमा नेर, कामधेन,ु गणेश,
पावषिी आदद जािको जै छनुह
ष ोस्। 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 राइजोमबयमले उपिार गरर छनुह
ष ोस्।

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

नाम थर

कायषक्षर
े

कायाषलय

इ-मेल

१

घनश्याम मल्ल

कृषि वािावरण

कृषि वािावरण अनुसन्धान महाशाखा, खुमलिार

ghanashyam_99@hotmail.com

९८५११३३६१२

२

सञ्जय षवष्ट

कीि मबज्ञान

कीि षवज्ञान महाशाखा, खुमलिार

sanjayabista@gmail.com

९८५११९१३९०

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

९८४१२९९०९४

९

डा. मगररधारी सुवेदी

वागवानी

वागवानी अनुसन्धान महाशाखा, खुमलिार

subedigiridharinarc@gmail.com

९८५८३२०५४७

१०

डा. अममि प्रसाद मिममत्तल्सना

बाली षवज्ञान

कृषि वािावरण अनुसन्धान महाशाखा, खुमलिार

timilsinaamit87@gmail.com

९८५५०४७७३३

११

भोजन ढकाल

पशु षवज्ञान

राषिय पशु मबज्ञान अनुसन्धान प्रमिष्ठान, खुमलिार

nickbhojan@gmail.com

९८५१२४८५१४

१२

नषवन रावल

मािो मबज्ञान

मािो षवज्ञान महाशाखा, खुमलिार, लमलिपुर

nabin_rawal@yahoo.com

९८५७०६५०२१

१३

डा. रुपा वास्िोला

पशु आहारा

पशु आहारा महाशाखा, खुमलिार

bastola_rupa@yahoo.com

९८४१३१९८३९

१४

समम काँ ु वर

कृषि मौसम

जलवायु प्रकोप समुत्थान मनमाषण आयोजना,

samikunwar@gmail.com

९८५११९१९७१

१५

रामेश्वर ररमाल

कृषि मौसम

कृषि वािावरण अनुसन्धान महाशाखा, खुमलिार

rameshwarrimal@gmail.com

९८५१०४४१३०

१६

डा. अनन्ि कोइराला

पशु त्तिषकत्सक

जलवायु प्रकोप समुत्थान मनमाषण आयोजना, कृषि

koiralaananta24@gmail.com

९८४१०१६२०४

कृषि िथा पशुपंक्षी षवकास मन्रालय

सम्पकष फोन

िथा पशुपंक्षी षवकास मन्रालय
१७

षवभुमि पोखरे ल

ु ान
मौसम पूवाषनम

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

info@mfd.gov.np
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१८

िे िना मानन्धर

बाली रोग

बाली रोग मबज्ञान महाशाखा, खुमलिार

chetana.manamdhar@gmail.com
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१९

प्रकाश काँ ु वर

मत्स्य षवज्ञान

मत्स्य अनुसन्धान महाशाखा, गोदावरी

prakash.kunwor66@gmail.com
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