
कृषि-मौसम सल्लाह बुलेषिन 
[ A g r o - m e t  A d v i s o r y  B u l l e t i n  ( A A B ) ]  

 

नेपाल कृषि अनसुन्धान परििद्, िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्रद्वािा  

जल तथा मौसम षवज्ञान षवभागसँगको सहकाययमा जािी 
 

 

मौसमी सािाांश: 
 साताको अन््यतति सदूुि-पश्चिम प्रदेश, कणायली प्रदेश ि गण्डकी प्रदेशका षहमाली तथा पहाडी भ-ूभागमा आांश्चशक देश्चि सामान्य बदली 

भई तििपिु देश्चि हल्का विायको सम्भावना िहेको ि भने बाकँी स्थानहरुको मौसम सामान्यतया सफा िहनेि।  
 देशैभि अतधकतम ि न्यूनतम तापक्रममा हल्का तगिावि आउनेि। 

कृषि सािाांश: 
 धानको बीउ िनोिको लातग एकनासले पाकेका, िोग नलागेका पषु्ट बाला सांकलन गिेि चिुानी गरि ३-४ घाममा सकुाएि सेल्फोस िाश्चि 

िायन धानबाि अलग्गै भण्डािण गनुयहोस।्  
 श्चजिो षिलेज प्रषवतधबाि गहुँ िेती गदाय पिम्पिागत तरिका भन्दा १५-२५% बढी उ्पादन तलन सषकने भएकोले यो प्रषवतधबाि गहुँ िेती 

गनुयहोस।्  
 गहुँवालीमा तसन्दिेु िोगको प्रकोप कम गनय पहाडमा काततयक १ देश्चि २५ गते तभत्र ि तिाईमा मांतसि १ देश्चि २५ गते तभत्र गहुँ 

िरिसक्नहुोस।् पहाडका लातग तसन्दिेु िोग अविोधी बीउहरु: स्वगयद्वािी, मनुाल, च्याििुा तथा तिाईका लातग बाणगांगा, तब.एल. ४३४१, 
एन.एल. ९७१, आदद्य जातका बीउ उपचाि गिेि मात्र िनुयहोस।् 

 उच्चपहाडको लातग तसफारिस गरिएका गहुँका जातहरु- पासाङ्लल्हाम,ु डब्ल.ुके. १२०४, डाँफे, स्वगयद्वािी, मनुाल, च्याििुा मध्ये उपलब्ध 
जातको गणसु्तरिय बीउको समयमा नै व्यवस्था गरि ६.० के.जी. प्रतत िोपनी बीउको दिले लगाउनहुोस।् 

 तसफारिस गरिएका मध्ये उपलब्ध तोिीका जातका बीउ ०.५ के.जी. प्रतत िोपनी वा ०.३४ के.जी. प्रतत कट्ठाका दिले बीउ उपचाि गरि 
िोप्नहुोस।्  

 मध्यपहाडमा भदौमा लगाईएका आलमुा पिौिे डढुवा िोग लाग्न सक्ने प्रबल सम्भावना िहेको हनुाले लक्षण देिापिेमा मेन्कोजेब ७५% 
डब्ल.ुपी. २ ग्राम प्रतततलिि पानीमा तमसाएि िाम्रोसँग आलकुो बोि तभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।्  

 षहउँदे तिकािीहरुको नसयिी ब्याड तयाि गदाय जग्गा िनजोत गरि १ भाग फमायतलन ५० भाग पानीमा घोली जतमन तभज्नेगरि हालेि 
प्लाश्चस्िकले ७ ददनसम्म ढाषक मािो उल्िाई पल्िाई गनुयहोस।् 

 नसयिी ब्याडमा बेनाय उमाने समयमा फेद काट्ने कीिाको व्यवस्थापन गनय क्लोिपाईिीफस ०.५ एम.एल. प्रतत तलिि पानीको दिले ि बेनाय 
कुषहने िोगको व्यवस्थापन गनय बेतभषष्टन १ ग्राम प्रतत तलिि पानीको दिले घोली स्प्रयेिबाि नसयिी ब्याड तभज्नेगरि िनुयहोस ्वा बेनाय 
सानुयअश्चघ १५-२० तमनेिसम्म उक्त घोलमा जिा डबुाएि िोप्नहुोस।्  

 धान कािेपतिको ओतसलो िेतमा, शांिे कीिाको प्रकोप भएको ठाँउमा ि पानी जमेको वा तसमसाि क्षेत्रमा पशवुस्तहुरु चिाउँदा नाम्ले/मािे 
िोग लाग्न सक्ने भएकोले यी ठाँउहरुमा पशवुस्त ुचिाउन नलैजानहुोस।्  

 बाख्राको मोओला लागेमा ५% पोभीडन आयोतडन वा १% कपि सल्फेि वा २% बोरिक एतसडको झोल वा १% पोिासको घोलले मिु 
सफा गनुयहोस।् 

 पांगास जातको मािाले श्चचसो मौसम सहन नसक्ने हुँदा तबक्रीयोग्य साईजको मािालाई अलग्गै िुट्टाई अन्य मािालाई करिब २-२.५ 
तमिि गषहिो पोििीमा स्िषकां ग गनयका लातग आवश्यक तयािी गनुयहोस।् 

 कृषि ि पश ुसम्वन्धी श्चजज्ञासाको लातग पैसा नलाग्न ेनाकय को फोन नम्बि-११३५ मा हिेक सोमबाि ददँउसो २ देश्चि ४ बजे सम्म फोन 
गनुयहोस।् 

 कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन नपेाल िेतलतभजनको NTV NEWS Channel बाि प्र्येक शतनबाि बेलकुा ८ बजेको समाचाि पति प्रसािण 
हनुे गदयि। यसको पनु: प्रसािण आईतबाि तबहान ७ बजेको समाचािपति पतन हेनय सषकन्ि।  

विय-६, अांक-२९    अवतध: १४-२० काश्चिक, २०७७  १४ काश्चिक, २०७७ 
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गत हप्ता (७ - १४ काश्चिक, २०७७) को मौसमी अवस्था 

नक्साको पषृ्ठभतूममा देिाईएको िांगले साप्ताषहक 
कुल विाय जनाउँि। तत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि 
सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको विायलाई 
साप्ताषहक सिदि विायसँगको तलुना्मक 
तथयाांकमा देिाउँि। 

नक्साको पषृ्ठभतूममा देिाईएको िांगले साप्ताषहक 
औसत अतधकतम तापक्रम (तड.से.) जनाउँि। 
तत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा 
मापन गरिएको तापक्रमलाई साप्ताषहक सिदि 
तापक्रमसँगको फिकमा देिाउँि। 

नक्साको पषृ्ठभतूममा देिाईएको िांगले साप्ताषहक 
औसत न्यूनतम तापक्रम (तड.से.) जनाउँि। 
तत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा 
मापन गरिएको तापक्रमलाई साप्ताषहक सिदि 
तापक्रमसँगको फिकमा देिाउँि। 

नोिः (क) सिदि विाय भन्नाले सन ्१९८१ देश्चि २०१० सम्मको सम्बश्चन्धत हप्ताको औसतमा १० प्रततशत भन्दा कम देश्चि १० प्रततशत भन्दा बषढको 
विायलाई जनाउँि।  
(ि) सिदि अतधकतम/न्यूनतम तापक्रम भन्नाले सन ्१९८१ देश्चि २०१० सम्मको सम्बश्चन्धत हप्ताको औसतमा ०.२ तड.से. भन्दा कम देश्चि ०.२                                  
तड.से. भन्दा बषढको तापक्रमलाई जनाउँि।  
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आगामी साता (१४-२० काश्चिक, २०७७) को मौसमी परिदृष्य 
प्रदेश भौगोतलक 

क्षते्र 

विाय / 
षहमपात 

अतधकतम 
तापक्रम 

न्यूनतम 
तापक्रम 

बदली हनु ेअवस्था 
(सफा, आांश्चशक, 

सामान्य, पूणय) 

मह्वपूणय मौसम 

(मेघगजयन, अतसना,
 कुषहिो) 

कैषफयत 

(मौसम प्रणाली) 

प्रदेश नां १ 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

िैन हल्का घट्ने हल्का घट्ने आांश्चशक बदली  साताको अन््यतति आांश्चशक बदली 

पहाड 

 

िैन हल्का घट्ने हल्का घट्ने आांश्चशक बदली  साताको अन््यतति आांश्चशक बदली 

तिाई िैन हल्का घट्ने हल्का घट्ने सामान्यतया सफा   

प्रदेश नां २ 

 

तिाई 

 

िैन हल्का घट्ने हल्का घट्ने सामान्यतया सफा   

बागमती 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

िैन हल्का घट्ने हल्का घट्ने आांश्चशक बदली  साताको अन््यतति आांश्चशक बदली 
िहने 

पहाड 

 

िैन हल्का घट्ने हल्का घट्ने आांश्चशक बदली  साताको अन््यतति आांश्चशक बदली 
िहने 

तिाई िैन हल्का घट्ने हल्का घट्ने सामान्यतया सफा   

गण्डकी 
प्रदेश 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का विाय 
/ षहमपात 

हल्का घट्ने हल्का घट्ने आांश्चशक बदली  साताको अन््यतति हल्का विायको 
सांभावना 

पहाड हल्का विाय हल्का घट्ने हल्का घट्ने आांश्चशक बदली  साताको अन््यतति हल्का विायको 
सांभावना 

तिाई िैन हल्का घट्ने हल्का घट्ने सामान्यतया सफा   

लशु्चम्बनी 
प्रदेश 

 

पहाड िैन हल्का घट्ने हल्का घट्ने आांश्चशक बदली  साताको अन््यतति आांश्चशक बदली 

तिाई िैन हल्का घट्ने हल्का घट्ने सामान्यतया सफा   

कणायली 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का विाय 
/ षहमपात 

हल्का घट्ने हल्का घट्ने आांश्चशक बदली  साताको अन््यतति आांश्चशक बदली 
िही हल्का विायको सांभावना 

पहाड िैन हल्का घट्ने हल्का घट्ने आांश्चशक बदली  साताको अन््यतति आांश्चशक बदली 
िही हल्का विायको सांभावना 

सदूुि पश्चिम 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का विाय हल्का घट्ने हल्का घट्ने आांश्चशक बदली  साताको अन््यतति हल्का विायको 
सांभावना 

पहाड हल्का विाय हल्का घट्ने हल्का घट्ने आांश्चशक बदली  साताको अन््यतति हल्का विायको 
सांभावना 

तिाई 

 

िैन हल्का घट्ने हल्का घट्ने सामान्यतया सफा   

नोि: साताको शरुुले शकु्रबाि ि शतनबाि, साताको मध्यले आइतबाि, सोमबाि ि मांगलबाि तथा साताको अन््यले बधुबाि ि तबहीबािलाई जनाउँि।  

    मौसम पवूायनमुान सम्वन्धी षवस्ततृ जानकािीको लातग हिेक ददन तबहान ६ बजे ि बेलकुा ६ बजे अध्यावतधक हनेु महाशािाको वबेसाइि  http://www.mfd.gov.np हेनुयहोस।् 
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कृषि सल्लाह 

िाद्यान्नबाली 
 मौसमको अनकुुलता हेरि पाषकसकेको धानलाई तभत्र्याउनहुोस।् 
 धानको बीउ िनोिको लातग एकनासले पाकेका, िोग नलागेका पषु्ट बाला सांकलन गिेि चिुानी गरि िाम्रोसँग घाममा सकुाएि 

सेल्फोस िािी िायन धानबाि अलग्गै भण्डािण गनुयहोस।् धान काषिसकेपति ३-४ घाम सकुाइ-केलाइ गिेि भण्डािण 
गनुयहोस।् वीउ भण्डािणको लातग सपुि ब्यागको प्रयोग गनुयहोस।् सपुि ब्याग उपलब्ध नभएको अवस्थामा हावा नतिने भाँडो 
(मेिल वीन, घ्याम्पो, भकािी, आदी) मा सेलफस २-३ चक्की प्रतत िनको दिले िाश्चि बीउ भण्डािण गनुयहोस।्  

 धानको कालोपोके िोग ि उड्बट्टा िोग अथवा तसन्के धपु िोग (Udbatta disease or Incense rod disease) को 
व्यवस्थापनको लातग िेतमा िहेका िोगी बोिका बालाहरु नष्ट गनुयहोस।् साथै ्यस्तो बोिबाि बीउ निानु्नहोस।् 

    

श्चचत्र: धानमा लाग्ने कालोपोके िोग श्चचत्र: ढुसीले भरिएको धपुजस्तो देश्चिएका धानका बाला 

 धानिेतमा पतेिो कीिा (Rice Gundhi bug) को प्रकोप ज्यादा भएमा मालातथयान (Malathion 50% EC) २ तमतलतलिि 
प्रतत तलिि अथवा साइपिमेथ्रीन (Cypermethrin 25% EC) ०.५ एम.एल. प्रतत तलिि पानीका दिले तबरुवा िाम्रिी 
तभज्नेगरि साँझको समयमा िनुयहोस।्  

  मकै 
 िेतबािीको फिक-फिक ठाउँबाि मकैको घोगाको नमूना सांकलन गरि बीचको दाना िोडाई िोयासँग जोतडएको भाग (नाथ्री) 

जाँच गदाय कालो िांगमा परिणत भएको पाईएमा मौसमको अवस्था हेरि भाँच्न शरुु गनुयहोस।् भाशँ्चचसकेपति िोग, कीिा लाग्नबाि 
बचाउन ३-४ घाम सकुाएि मात्र भण्डािण गनुयहोस।् 

गहु ँ
 उच्चपहाडको लातग तसफारिस गरिएका गहुँका जातहरु- पासाङ्लल्हाम,ु डब्ल.ुके. १२०४, डाँफे, स्वगयद्वािी, मनुाल, च्याििुा 

मध्ये उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउको समयमा नै व्यवस्था गरि ६.० के.जी. प्रतत िोपनी बीउको दिले लगाउनहुोस।् 
 गहुँवालीमा तसन्दिेु िोगको प्रकोप कम गनय पहाडमा काततयक १ देश्चि २५ गते (नोभेम्बि १०) तभत्र ि तिाईमा मांतसि १ 

देश्चि २५ गते (तडसेम्बि १०) तभत्र गहुँ िरिसक्नहुोस।् पहाडका लातग तसन्दिेु िोग अविोधी बीउहरु: स्वगयद्वािी, मनुाल, 
च्याििुा तथा तिाईका लातग बाणगांगा, तब.एल. ४३४१, एन.एल. ९७१, आदद्य जातका बीउ उपचाि गिेि मात्र िनुयहोस।्  
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 गहुँ लगाउन जग्गा तयािीको बेला आवश्यक मात्राको मलिाद कम्पोष्ट वा गोठेमल ५०० के.जी., तड.ए.पी. ४.४ के.जी., 

यरुिया २.७ के.जी., ि म्यिेुि अफ पोिास ३.४ के.जी. प्रतत िोपनीका दिले मािोमा िाम्रिी तमलाउनहुोस।् 
 श्चजिो षिलेज प्रषवतधबाि गहुँ िेती गदाय पिम्पिागत तरिका भन्दा १५-२५% बढी उ्पादन तलन सषकन ेभएकोले यो प्रषवतधबाि 

गहुँ िेती गनुय उपयकु्त हनु्ि। यो प्रषवतधबािे अनसूुची-२ मा षवस्ततृमा ददइएको ि।   

तोिी 
 मध्यपहाड देश्चि उच्चपहाडको लातग तसफारिस गरिएका तोिीको जात; लमु्ले -१, मध्यपहाडको लातग प्रगतत ि सिेुत स्थातनय 

तोिी -३, बेंसीको लातग उन्नतत ि षप्रती, तिाई ि तभत्री मधेशको लातग षवकास, प्रगतत, उन्नतत, षप्रती, मोिङ् तोिी-२, सिेुत 
स्थातनय तोिी -३ तथा नवलपिु स्थातनय-४ मध्ये उपलब्ध जात ०.५ के.जी. प्रतत िोपनी वा ०.३४ के.जी. प्रतत कट्ठा बीउका 
दिले उपचाि गरिएको (२-३ ग्राम वेतभषष्टन प्रतत के.जी. बीउका दिले) बीउ िोप्नहुोस।् जग्गा तयािीको बेला ५०० के.जी 
कम्पोष्ट; १.६ के.जी. यरुिया; ४.४ के.जी. तड.ए.पी.; १.७ के.जी. म्यूिेि अफ पोिास प्रतत िोपनीका दिले मािोमा िाम्रिी 
तमलाउनहुोस।् 

मसुिुो  
 पहाडको लातग तसफारिस मसुिुोका जातहरु श्चशश्चशि, तसमल, श्चशिि, श्चशतल, महेश्वि भािती, सगनु, िजिुा मसुिुो ३, मध्ये 

उपलब्ध जातको गणसु्तरिय बीउ २ के.जी. प्रतत िोपनी बीउको दिले हािदेश्चि हािको दूिी २५ सेश्चन्ितमिि कायम गरि 
लगाउनहुोस।् बीउ िोप्न ुअगातड ढुसीनाशक तबिादी बेतभषष्टन २ ग्राम प्रतत के.जी. बीउमा तमसाई उपचाि गनुयहोस।् जग्गा 
तयािीको बेला कम्पोष्ट वा गोठेमल ३०० के.जी., तड.ए.पी. ४.४ के.जी., यरुिया ०.५ के.जी., ि म्यिेुि अफ पोिास १.४ 
के.जी. प्रतत िोपनीका दिले मािोमा िाम्रिी तमलाउनहुोस।् 

फलफूल बाली 
 तापक्रम कम हुँदै जाँदा यो समयमा फलफूल बाली (मेवा, आपँ, आदद) का बोिमा तमली बगको प्रकोप हनुे भएकोले बगैंचाको 

तनयतमत अवलोकन गनुयहोस।् यसको व्यवस्थापनको लातग बगैँचाको सिसफाईमा ध्यान ददनकुो साथै बोिको मलु काण्डको 
१ फीि मातथ चािैतति लेतसलो पषट्ट [ िेश्चजन वा ग्रीजमा अडीि (कास्िि) को तेल तमसाएि ] लगाएमा वा ४०० गेजको २५ 
से.मी. चौडा बाक्लो पहेँलो प्लाषष्टक बोिको फेदमा बाँध्नाले कीिाहरु उक्लेि जान सक्दैनन।् साथै सवो तेल १०-१५ 
एम.एल. प्रतत तलिि पानीमा घोली बोिको फेद (तमली बग भएको स्थान) तभज्नेगरि िकँदा यसको नोक्सानी कम हनु्ि। 

   

 यस समयमा केिामा गबािो कीिा लाग्न सक्ने भएकोले तनयतमत अनगुमन गनुयहोस।् गवािो देश्चिएमा बगैँचाको सि-सफाई 
गने, घारि काषिसकेपतिका ठुिाहरुलाई नष्ट गने वा बोिको कापमा वा गवुोमा क्लोिपाइरिफस गेडा षविादी (Dursban) 
५-७ ग्राम िाख्नहुोस।् गवािो कीिालाई पासोको प्रयोग गिेि पतन नष्ट गनय सषकन्ि, यसको लातग केिाको थामलाई ८-१० 
ईन्चको िुक्रा कािेि तीनविा िुक्रा-िुक्राको षवचमा स-सानो ढुङ्गा (कां षक्रि) िािेि पासो तयाि पाने ि ठाउँ-ठाउँमा िािेि 
प्र्येक ददन यसको अवलोकन गरि पासोमा पिेको कीिा नष्ट गनुयहोस।् 
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 ढुसीको कािण केिाको बोि ओइलाउने िोग लागेमा कपिअश्चक्सक्लोिाईड २-३ ग्राम प्रतत तलिि पानीमा घोलेि १० ददनको 
फिकमा ३ पिक जिा तभजाउनहुोस।् व्याक्िेरियाको कािण ओइलाउने िोग लागेको भएमा कास-ु बी (कासगुामाईतसन) १ 
ग्राम प्रतत तलिि पानीमा घोलेि १५ ददनको फिकमा २-३ पिक जिा तभजाउनहुोस।्  

 केिाको फलमा कोते्र कीिाले कोतिेि फलको गणुस्ति घिाउन ेहनुाले यसबाि प्रभाषवत 
बगैँचामा भएका बङु्गोलाई बोिा अथवा प्लाषष्टकले बेने वा बेलकुाको समयमा १ भाग 
गाईको गहुँत ४ भाग पानीमा तमसाएि िािेको झोल वा कुनै नीम जन्य तबिादी ५ 
एम.एल. प्रतत तलिि पानीमा तमसाई फल लागेको ठाउँमा िकय नहुोस।् 
कागती वा तनबवुा िेती गनुयभएका कृिकहरुले कागतीको पात िने्न सलुसलेु लाग्ने 
भएकोले किेसाबािीमा भएका बोिमा गाईको गहुँत वा तनमको 
पातको झोल १ भागमा ३ भाग पानी तमसाई ५-५ ददनको 
फिकमा ३ पिक िनुयहोस।् व्यवसाषयक कागती िेती गने 
कृिकहरुले िोगि २ एम. एल. प्रतत तलिि पानीमा घोलेि 
सात ददनको फिकमा ३ पिक िनुयहोस।् 

 सनु्तलाजात फलफूल बालीमा फल कुहाउने औसँाको अनगुमन गनय, भालेको लातग पािाफेिोमोनमा आधारित जोना-टे्रक 
(Zona–trac) तथा तिकािी बालीहरुमा क्य-ुटे्रक (Cue–trac) ि पोथी श्चझांगाको लातग जैषवक-आकियक फेतमल्यिु (Femi 
lure) प्रयोग गनुयहोस।् िुट्टा-िुटै्ट फ्लाई केचि टे्रप (McPhail Trap) मा एक-एक षकतसमको मात्र ल्यिु (Lure) ि आकषियत 
भई आएका कीिाहरुलाई मानय डीडीतभपी टे्रषपांग श्चस्ट्रप (DDVP trapping stripe) िािी प्रयोग गनुयहोस।् १-१ मषहनाको 
अन्तिालमा जोनाटे्रक, क्यटेु्रक, फेतमल्यिु ि डीडीतभपी टे्रषपांग श्चस्ट्रप फेदै जानहुोस।् श्चझांगालाई सामषुहक रुपमा आकषियत गरि 
मानय फेतमल्यिुमा श्चझांगा देश्चिन ेतबश्चिकै सेिानोक बेि स्िेसन (Ceranok bait station) बोिको हाँगामा झनु्याई प्रयोग 
गनुयहोस ्ि ४ मषहनापति पनुः उल्लेश्चित सांख्या थप्दै जानहुोस।् पषहलो बिय प्रथम पिक प्रतत हेक्िि १०० ि ४ मषहनापति 
अको ७५ विा, ्यसै गिी दोश्रो बिय पषहलो पिक ७५ ि ४ मषहनापति पनुः अको ७५ तथा तेश्रो बिय देश्चि हिेक बिय 
पषहलो पिक ७५ ि ४ मषहनापति ५० विाको दिले सेिानोक बेि स्िेसन प्रयोग गदै जानहुोस।्  

 षकषवको कषिङ्ग तबरुवा भन्दा कलमी तबरुवा िोप्दा फलको उ्पादन बढी तथा गणुस्ति िाम्रो हनुे हुँदा कलमी तबरुवा मात्र 
िोप्नहुोस।् 

 स्याउ षिषपसकेपति पतन बोिमा क्ले कीिाको प्रकोप िषहिहने हुँदा यसको व्यवस्थापनको लातग ितनज तेल (सवो) १० 
देिी १५ एम.एल. प्रतत तलिि पानीमा तमसाई कीिा लागेको स्थानमा तभज्नेगरि सात-सात ददनको अन्तिालमा तीनपिक 
िकय नहुोस।् 

कषफ बाली 
 नयाँ िोषपएका कफी षवरुवालाई श्चचसोबाि बचाउन िापो तथा िहािीको प्रवन्ध 

तमलाउनहुोस।्  
 पोली ब्यागमा िोषपएका बेनायको पातमा डढुवा (leaf blight), िैिो थोप्ले, फेद तथा 

जिा कुषहने िोग देश्चिन सक्ने हुँदा ०.५% बोर्ड़ो तमश्रण बनाई सबै पात तभज्नेगरि 
स्प्र ेगनुयहोस।् 

 कफी बगैंचामा सेतो गवािोको वयस्कले फुल पाने समय भएकोले मदान ेपासोद्वािा 
तनयतमत अनगुमन गनुयहोस, ओईलाएका बोि तथा हाँगाहरु कािेि जलाउनहुोस,् काण्डमा बोडोपेष्टको लेप लगाउनहुोस।् 

 ४-५ विय पिुाना कफीका बोिहरुमा अनावश्यक रूपमा बढी आएका चोि हाँगाहरू (पानीसिा) हिाउनहुोस।् 

श्चचत्र: केिामा कोते्र कीिाको क्षतत 

श्चचत्र: कफीको बेनायमा देश्चिएको पातको डढुवा 
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 विाययाम सषकएकोले बगैंचामा झािपात तथा अनावश्यक िहािी हिाई १% को बोर्ड़ो तमश्रण फल तथा पातहरु तभज्नेगरि 
िनुयहोस।् 

 कफी नसयिीमा वषृि षवकासको अवस्था हेरि झोलमल ि शकु्ष्म िाद्यत्वको प्रयोग गनुयहोस।् 

तिकािी बाली 
 न्यूनतम तापक्रम घट्दै जान ेतथा तबहानीपि शीतको मात्रा बषृि भई मध्यपहाडमा भदौमा 

लगाईएका आलमुा पिौिे डढुवा िोग लाग्न सक्न े प्रबल सम्भावना िहेको हनुाले 
आलबुालीको तनयतमत अनगुमन गनुयहोस।् पिौिे डढुवाको सांक्रमण भएमा तबहानीपि 
आलबुालीको अनगुमन गदाय पातमा श्चचत्रमा देिाएजस्ता लक्षणहरु देिा पदयिन।् यस्तो 
षकतसमको पिौिे डढुवाको लक्षण देिापिेमा मेन्कोजेब ७५% डब्ल.ुपी. २ ग्राम प्रतततलिि 
पानीमा तमसाएि िाम्रोसँग आलकुो बोि तभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।्  

 तिाईमा आल ुलगाउने समय भएकोले भण्डािणबाि तनकातल िाम्रोसँग िुसा उतम्रएका, िोग तथा कीिाको सांक्रमण नभएका 
तसफारिस गरिएका िमुल उपहाि, िमुल उज्वल, िमुल लक्ष्मी, िमुल िातो-२, कुषि तसन्दिुी, आइ.पी.वाइ.-८, डेश्चजिे, 
कातडयनल मध्ये उपलब्ध जातहरुको गणुस्तरिय बीउ आवश्यक मात्राको मलिाद (कम्पोष्ट वा गोठेमल ७५० के.जी., 
तड.ए.पी. ७.३ के.जी., यरुिया १.५ के.जी., ि म्यिेुि अफ पोिास ३.३ के.जी. प्रतत कठ्ठा) िािेि तयाि गरिएको जग्गामा 
मौसमको अवस्था हेरि लाईन देश्चि लाईनको दूिी ६० देश्चि ७५ से.तम. ि बीउ देश्चि बीउको दूिी २५ देश्चि ३० से.तम. 
कायम गरि िोप्नहुोस।्   

 सकभि मझौला िालको तसांगो बीउ आल ुप्रयोग गनुयहोस।् ति बीउ आल ुअ्यातधक ठुलो भइ नकािी नहनु ेअवस्थामा मात्र 
िायन आल ुउ्पादनको लातग उपलब्ध िुसा (आिँा) को सांख्या हेरि कािेि िोप्नहुोस।् िोप्न ेबेलामा मात्र कािेि िोप्दा 
काषिएको िाँउबाि िोग कीिाको सांक्रमण साथै मािोमा अ्यातधक श्चचस्यानको कािण कुषहने सम्भावना भएकोले बीउ आल ु
िोप्नभुन्दा १ हप्ता अगातड काट्नहुोस।् काषिसकेपति बेतभषष्टन २ ग्राम प्रतततलिि पानीको झोलमा ५ तमनेि डबुाएि बीउ 
आल ुउपचाि गरि घाम नपने ि िाम्रिी वायसुांचाि हनुे उज्यालो कोठामा षफां जाएि िाख्नहुोस।्  

 तिाई, तभत्री मधेश तथा बेँशी के्षत्रका आल ुलगाउने जग्गालाई गषहिो िनजोत गिेि िोड्दा मािोमा िहेका धेिै कीिा ि 
िोगको व्यवस्थापन गनय सहयोग पगु्ि ि आलबुालीमा क्षतत कम हनु्ि। 

 आलवुालीलाई िमु्रकेीिाबाि जोगाउन िाम्रिी पाकेको बबुुयिाउँदो गोबिमल वा कम्पोस्िको ब्यबस्था गनुयहोस।् 
 मध्यपहाडमा बािी जग्गामा लगाईएको आलमुा िातो कतमलाको प्रकोप देश्चिएमा तसचँाई गनुयहोस।् प्रकोप बढी भएमा 

आवश्यकता अनसुाि क्लोिोपाईरिफस २०% ई.सी. २ एम.एल. प्रतत तलिि पानीको दिले जिा ि वरिपरिको मािो तभज्नेगरि 
डे्रश्चन्चङ गनुयहोस।् 

 उच्च पहाडी भेगहरुमा लामो समयसम्म भण्डािण गनुयपने आललुाइय अधँ्यािो, सखु्िा ि श्चचसो कोठामा १०-१५ तडग्री सेश्चल्सयस 
तापक्रममा २ हप्तासम्म नचलाइयकन िाख्नाले बोक्रा बाश्चक्लन्ि ि दानामा िहेको धूलो पतन सकु्ि, ्यसपति धूलो सफा गिेि 
मातथ भतनएझैं गिी भण्डािण गनुयहोस।् 

 षहउँदे तिकािीहरुको नसयिी ब्याड तयाि गदाय जग्गा िनजोत गरि १ भाग फमायतलन 
५० भाग पानीमा घोली जतमन तभज्नेगरि हालेि श्चचत्रमा देिाइए जस्तै प्लाश्चस्िकले ७ 
ददनसम्म ढाषक मािो उल्िाई पल्िाई गनुयहोस।्  

 तिकािी बालीको ब्याड िाख्न ेजग्गाको मािोको उपचाि गनुयपिेमा बेतभष्टीन ६ ग्राम 
प्रतत तलिि पानीमा तमसाई बीउ िाख्न ु३-४ ददन अगाडी िकय नहुोस।् 
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 प्याजको सेि उ्पादनको लातग नातसक ५३ वा नातसक िेड जातका बीउ ४ अांगलुको फिकमा १ इन्च जतत गषहिो लाइन 
कोिी ४५-५० ग्राम प्रतत तमििमा बाक्लो गिी िनुयहोस ्ि फुक्का मािो वा नरिवलको जिाले बनाईएको मधमुास (कोको 
षपि) ले हल्का िोप्नहुोस।्  

 मध्यपहाडी श्चजल्लाहरुमा पिौिे जात साथै बेँशी ि तिाईका के्षत्रमा िमुल ज्याप ुकाउलीको बीउ लगाउने समय भएकोले 
नसयिी िाख्दा १ षविा (१५-२० से.मी.) अग्लो व्याड बनाई ४ अगँलुको फिकमा लाइन कोिेि पातलो गरि बीउ िाश्चि 
हल्का मािोले पिेुपति िापो िाख्नहुोस।् बेनायलाई जोगाउन प्लाषष्टकको िापो 
िाख्नहुोस।् बेनाय उतम्रसकेपति ददनमा उघाने ि िाती िानो ओढाउनहुोस।्  

 तिकािी बालीको बेनाय साने समय भएको हुँदा काउली, ब्रोकाउलीको लातग लाईन ि 
लाईन बीचको दूिी किीब ६० से.मी. ि बन्दाको लातग लाईन ि लाईन बीचको दूिी 
किीब ४० से.मी. हनु ेगरि िोप्नहुोस।् यसिी िोप्दा गोडमेलको समयमा झाि उिेल्न े
औजाि (Dry land weeder) प्रयोग गरि लागत तथा समयको बचत गनय सषकन्ि। 

 बढी आम्दानी तलन साथै लाही कीिाको प्रकोप घिाउन मध्यपहाडमा बकुल्ला तसमी लगाउन शरुु गनुयहोस।् 
 २०-२५ ददन पगेुका िायो, काउली, बन्दाको बेनायहरु मखु्य प्लिमा सानुयहोस।्  
 बेनाय सािेको १५-२० ददन भएको तिकािी बालीहरुमा रिङ्ग बनाई १०-१५ ग्राम यरुिया प्रतत बोिको दिले िपडे्रस गनुयहोस।् 
 तमनो अतलय, प्यठुाने िातो वा हाईतब्रड जातका मूलाको बीउ लगाउनहुोस।् 
 नसयिी ब्याडमा बेनाय उमाने समयमा फेद काट्ने कीिाको व्यवस्थापन गनय क्लोिपाईिीफस १६% ई.सी. (Chlorpyrifos 

16% EC) ०.५ एम.एल. प्रतत तलिि पानीको दिले ि बेनाय कुषहने िोगको व्यवस्थापन गनय काबेन्डाश्चजम (बेतभषष्टन) ५०% 
डब्ल.ुषप., १ ग्राम प्रतत तलिि पानीको दिले घोली स्प्रयेिबाि नसयिी ब्याड तभज्नेगरि िनुयहोस ्वा बेनाय सानुयअश्चघ १५-२० 
तमनेिसम्म उक्त घोलमा जिा डुबाएि िोप्नहुोस।्  

 फल ददने बाली गोलभेँडा, भण्िालाई अरु बाली भन्दा अतल बषढ िाद्यत्वको आवश्यक्ता हनुे भएकोले पषहलो बाली षिषपएको 
हिेक १५-२० ददनको फिकमा यरुिया मल १० ग्राम प्रतत बोिको दिले िपडे्रस गनुयहोस।् यस्तै गरि सकु्ष्म िाद्यत्व जस्तै- 
मश्चल्िप्लेक्स/षट्रप्लेक्स/एग्रोतमन लाई २ एम.एल. प्रतत तलिि पानीमा घोलेि बोिमा स्प्र ेगनुयहोस।् 

 गोलभेँडामा पात िने्न कीिा (Tuta absoluta) को लातग तनयतमत अनगुमन गरि व्यवस्थापनका उश्चचत षवतधहरु 
अपनाउनहुोस।् 

 गोलभेडामा पिौिे डढुवाको प्रकोप कम ि भन ेमेन्कोजेब ७५% डब्ल.ुषप. २.५ ग्राम प्रतत तलिि पानीमा घोलेि स्प्र ेगनुयहोस।् 
यदद डढुवाको प्रकोप बषढ नै ि भन ेषक्रलाश्चक्सल एम. जेड. ७२% डब्ल.ुषप. को धलुो २ ग्राम अथवा प्रोषपकोनाजोल १.५ 
एम. एल. प्रतत तलिि पानीमा घोलेि बोि तभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।् 

 गोलभेँडा तथा लहिे बालीमा भाइिस िोगको लक्षण देश्चिएमा िोगग्रस्त सबै बोिहरु उिेल्नहुोस ्ि यो प्रषक्रया एक हप्तापति 
पनु: दोहोयायउनहुोस।् झािपातको उश्चचत व्यवस्थापन गनुयहोस।् बोि 
िुनअुश्चघ साबनु पानीको झोलले हात धनुकुा साथै िेतीमा प्रयोग गरिने 
औजािहरु िाम्रोसँग धनुहुोस।् िोगग्रस्त बोि िोएपति हात नधोई 
अन्य तनिोगी बोिहरु निुनहुोस।् भाईिस िोग साने कीिाहरु जस्तै- 
लाही तथा सेतो श्चझगँाको व्यवस्थापनका लातग नीमजन्य षविादी ५ 
एम.एल. प्रतत तलिि पानीको दिले अथवा किन्ज आयल (Simpolo) 
२ एम.एल. प्रतत तलिि पानीको दिले तमसाई िकय नहुोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा एतसिामाइषप्रड २०% एस.षप. (इक्का, माश्चजक) 
१ ग्राम प्रतत तलिि पानीमा घोलेि पातको पिातडको भाग तभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।् 

श्चचत्र: झाि उिेल्न ेऔजाि 
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अन्य 
 मौिी घािको तनयतमत तनरिक्षण गरि आधाि चाकाहरु साथै सपुि (तल्ला) थप्न े व्यवस्था गनुयहोस।् साथै घािको सांख्या 

बढाउन ुि भन ेिानकुो उपयकु्त व्यवस्था गरि मौिी गोला षवभाजन गनुयहोस।्  
 

पशपुालन 

गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा 
 बाषहिी तापक्रम घट्ने क्रममा िहेकोले गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, बांगिु, ििायो आददमा रुघािोकी लाग्ने, ज्विो आउन,े 

श्वासप्रश्वास सम्वश्चन्ध अन्य िोग लाग्न ेहुँदा पशवुस्तकुो िोि-गोठ न्यानो िाख्नहुोस।् भियि जन्मेका ि साना बाच्िा-वाच्िी/पाठा-
पाठीमा तनमोतनया ि िेने समस्याका साथै कश्चक्सतडयोतससको समस्या देश्चिने हुदँा षवशेि ध्यान ददनहुोस।्  

 धान कािेपतिको ओतसलो िेतमा, शांिे कीिाको प्रकोप भएको ठाँउमा ि पानी जमेको वा तसमसाि के्षत्रमा पशवुस्तहुरु 
चिाउँदा नाम्ले/मािे िोग लाग्न सक्ने भएकोले यी ठाँउहरुमा पशवुस्त ुचिाउन नलैजानहुोस।्  

 भियि जन्मेका बाच्िा-बाच्िीहरुमा षपांक आई अथवा Infectious bovine keratoconjunctivitis सांक्रमणका लातग अनकुुल 
वाताविण भएकोले यो िोग देिापिेमा १% बोरिक एतसडको झोल बनाई तीन-तीन घण्िाको फिकमा आिँा सफा गरिददनहुोस।् 

 दधुाल ुगाईवस्तलुाई थनुलेो (Mastitis) को समस्याबाि बचाउन गोठ सफा ि सगु्घि िाख्नहुोस।् साथै श्चग्लतसरिन ि पोतभडन 
आयोतडन १९ को अनपुातमा बनाइएको झोलमा दधु दषुहसकेपति ३० सेकेण्डसम्म थनु डुबाउनहुोस।् 

 भदौ देश्चि मांतसिसम्म भैँसीहरु ऋतकुालमा आउने हुदँा ऋतचुक्र (Estrus cycle) मा आएको लक्षणहरु िाम्रिी अवलोकन 
गनुयहोस।् भैँसीहरुले गाईको जस्तो लक्षण नदेिाई प्राय: सकु्ष्म ऋतकुालको लक्षण देिाउँिन।् भैसीहरुलाई प्रजनन ्गिाउन ु
भन्दा पषहले नाम्ले-मािे षवरुि अश्चक्सक्लोजानाईड-तलभातमसोल (Oxyclozanide-levamisole) िवुाउनहुोस।् प्रजननयोग्य 
भैसीहरुलाई ऋतचुक्रमा ल्याउन तमतनट्रस ट्याबलेि (Minitrus tablet) वा कोफेकु ट्याबलेि (CoFeCu Tablet) दईु 
चदक्क प्रतत ददनका दिले ८-१० ददनसम्म िवुाउनहुोस।् यसका अलावा तभिातमन तथा ितनजको धूलो तमश्रण पतन ५० ग्राम 
प्रतत ददनका दिले पानीमा वा िोलेमा तमसाएि िवुाउनहुोस।्  

 बाख्रामा मोओला लागेमा ५ % पोभीडन आयोतडन वा १ % कपि सल्फेि वा २ % बोरिक एतसडको झोल वा १ % पोिासको 
घोलले मिु सफा गनुयहोस।् यी औिधीहरु उपलब्ध नभएमा तोिीको तेलमा बेसािको लेप 
बनाई घाउमा िाम्रोसँग दतलददनहुोस।् मोओलाको भाइिस घाउ, चोिपिक लागेको वा कािेको 
ठाँउबाि मातनसमा सनय गई ्यस्तै प्रकािको घाउ िषििा आउन सक्ने हनुाले ्यस्तो िोगी 
बाख्रालाई घाउ चोिपिक नलागेको मान्िे वा पन्जा लगाएि स्याहाि ससुाि गनुयहोस।् यो 
समयमा दानामा प्रयोग हनुे मकै ि बदामको षपनामा अफ्लािश्चक्सन (Aflatoxin B1) को 
समस्या देश्चिने हुदँा यी सामग्रीहरुमा ११% भन्दा कम जलाांश (moisture) हनुेगरि घाममा 
िाम्रोसँग सकुाउनहुोस।् पशपुन्िीहरुका लातग घिमै दाना तयाि गदै हनुहुनु्ि भन ेतोषकएको मात्रामा िोश्चक्सन बाइण्डि 
अतनवायय प्रयोग गनुयहोस।् 
 

 
 
 
 



11 
 

 
कुििुा, हासँ, बांगिु 
 हाल तबतभन्न स्थानमा लेयसय तथा ब्रोईलि कुििुाहरुमा ईन्फेक्सस ्कोिाईजा ि यो जस्तै लक्षण 

(नाकबाि सेतो, बाक्लो तसांगान फाल्ने, अनहुाि विपि सशु्चन्नने, आिँाको तल्लो भाग सशु्चन्नने ि पहेँलो 
श्चचज जम्मा हनुे, आिँा बन्द हनुे) देिापिेको ि। यसको िोकथामको लातग फामयमा जैषवक सिुक्षाका 
उपायहरु कडारुपमा अपनाउनहुोस।् िोग देिा परिहालेमा दक्ष प्राषवतधकको सल्लाहमा 
अश्चक्सिेट्रासाइश्चक्लन, इरिथ्रोमाइतसन वा फ्लोिोश्चक्वनोलोन्स समूहका एश्चन्िबायोषिक औितधहरु प्रयोग 
गनुयहोस।् 

 कुििुाहरुमा सेतो िेने, कश्चक्सतडयोतसस, िश्चक्सन ि जीवाणकुो सांक्रमण देश्चिने भएकोले सावधानी 
अपनाउनहुोस।्  

 तबस्तािै तापक्रम घट्दै जान ेभएकोले हकंुदो अवस्थामा िहेका लेयसय कुििुाहरुको िोिमा उपयकु्त तापक्रम तमलाउनहुोस।् 
यदद ब्रतुडङ्ग चल्लाहरु िाख्न ेयोजना भए िोि तताउन ेउपकिणहरुको पतन बन्दोवस्त गनुयहोस।् ई. कोलाई जस्ता श्चजवाणहुरु 
पानीमा हनु ेभएकोले कुििुालाई पानी िवुाउँदा स्वच्ि ि सफा पानी िवुाउनहुोस।् 

म्स्यपालन 
 इ.य.ुएस. (Epizootic Ulcerative Syndrome) सांक्रतमत मािाको शिीिमा स-साना िाता धब्बाहरु देश्चिन्ि ि अ्यातधक 

सांक्रमण भएको मािाको शिीिमा गषहिो घाउ हनु्ि। यस्तो लक्षण देश्चिएमा सांक्रतमत पोििीमा तसफालेश्चक्सन (Cephalexin) 
८० एम.जी. प्रतत के.जी. मािालाई १५ ददनसम्म दानामा तमसाई िवुाउनहुोस साथै कोसोतलन षि.एच. (Kohrsolin TH) 
ले दईु साता अन्तिालमा ९०० एम.एल. प्रतत हेक्िि जलाशयका दिले कश्चम्तमा एक तमिि पानी गषहिाई कायम गरि 
पोििीको उपचाि गनुयहोस।्  

 पांगास जातको मािाले श्चचसो मौसम सहन नसक्ने हुँदा तबक्रीयोग्य साईजको मािालाई अलग्गै िुट्टाई अन्य मािालाई करिब 
२-२.५ तमिि गषहिो पोििीमा स्िषकां ग गनयका लातग आवश्यक तयािी गनुयहोस।् 

 आगामी साता वातावािणीय तापक्रम बदलाबबाि मािालाई हनुसक्ने तनाव (Stress) कम गनय प्रतत हेक्िि जलाशयमा 
तबहान ४-६ बजेसम्म ०.७५ के.तभ.ए. क्षमताको वाययुन्त्र (Aerator) को प्रयोग गनुयहोस ्साथै दैतनक ददने दानामा ददन 
तबिाई तभिामीन सी ०.५ ग्राम प्रतत के.जी. दिले थप गरि ददनहुोस।् 

घासेँबाली 
 उच्च पहाडी ि षहमाली भेगमा क्लोभि, िाईग्रास, कोथे लगाउनहुोस।्  
 मध्यपहाड ि तिाईमा षहउँदे घाँसहरु- बतसयम (मेस्कावी, बिदान, तगजी, तब.एल २२, य.ुपी.वी. १०३ आदद जातहरु), जै, 

भेच, केिाउ, षियोसेन्िी (मकै चिी), बाजिा आदद लगाउनहुोस।् जै घाँसको हकमा ४ के.जी. बीउ प्रतत कठ्ठाको दिले 
उपलब्ध भएसम्म अमतृधािा नभएमा नेत्र, कामधेन,ु गणेश, पावयती आदद जातको जै घाँससँग केिाउ अथवा भेच ०.५-१ 
के.जी. प्रतत कठ्ठाको दिले तमसाएि िनुयहोस।् बतसयम घाँसको हकमा १ के.जी. बीउ प्रतत कट्ठाको दिले िाइजोतबयमले 
उपचाि गरि प्रयाप्त तसँचाई उपलब्ध भएको जग्गामा मात्र लगाउनहुोस।् धेिै सखु्िा अथवा तसचँाई उपलब्ध नभएको जग्गामा 
जै घाँससँग केिाउको सट्टा भेच घाँसको बीउ एकनासले तमसाएि (जै बीउ ६०% ि दलहन/भेच ४०%) लगाउनहुोस।्  

 षहउँदे घाँस लगाउने जग्गा तयािीको बेला ५०० के.जी कम्पोष्ट, ६.५ के.जी. तड.ए.पी. ि २.१ के.जी. म्यूिेि अफ पोिास 
प्रतत िोपनी ि ३५० के.जी कम्पोष्ट, ४.३ के.जी. तड.ए.पी. ि १.४ के.जी. म्यूिेि अफ पोिास प्रतत कठ्ठाका दिले मािोमा 
िाम्रिी तमलाउनहुोस।् 
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कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन तयािी गने षवशेिज्ञ समूह 
क्र.सां नाम थि काययक्षते्र कायायलय इ-मेल सम्पकय  फोन 
१ षिका िाम चापागाँई वागवानी िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि chapagaintika@gmail.com ९८५११३३६१२ 
२ मनोज कुमाि ठाकुि कृषि सञ्चाि िाषिय कृषि प्रषवतध सूचना केन्र, िमुलिाि thakur27819@gmail.com ९८५१२१६२९६ 
३ सञ्जय षवष्ट कीि तबज्ञान िाषिय कीि षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि sanjayabista@gmail.com ९८५११९१३९० 
४ नषवन गोपाल प्रधान वागवानी िाषिय वागवानी अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि navin.pradhan@gmail.com ९८५११००८२० 
५ डा. इश्चन्दिा कँडेल कृषि-मौसम जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग, बबिमहल, काठमाडौ kadelindira@gmail.com ९८४१७३५५६० 
६ िाजेन्र कुमाि भट्टिाई बाली तबज्ञान िाषिय बाली षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि rkbhattarai@gmail.com ९८४३४७२२७० 
७ चेतना मानन्धि बाली िोग िाषिय बाली िोग तबज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि chetana.manandhar@gmail.com ९८४१६२४१८१ 
८ डा. अतमत प्रसाद तततमश्चल्सना बाली षवज्ञान िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि timilsinaamit87@gmail.com ९८५५०४७७३३ 
९ डा. नािायण पौडेल पश ुस्वास्थय िाषिय पश ुस्वास्थय अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि narayan.paudyal@narc.gov.np ९८६३३३५०४६ 
१० नतबन िावल मािो षवज्ञान िाषिय मािो षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि nabin_rawal@yahoo.com ९८५७०६५०२१ 
११ प्रमे ततमलतसना म्स्य षवज्ञान िाषिय म्स्य अनसुन्धान केन्र, गोदाविी p.timalsina01@gmail.com ९८६९५७९१६७ 
१२ षवष्ण ुप्रसाद तगिी वागवानी िाषिय फलफूल षवकास केन्र, कीततयपिु ncfd.gov.np@gmail.com ९८४१४३४२८० 
१३ डा. रुपा वास्तोला पश ुआहािा िाषिय पश ुआहािा अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि bastola_rupa@yahoo.com ९८४१३१९८३९ 
१४ डा. षविेन्र बहादिु िाना आलबुाली िाषिय आलबुाली अनसुन्धान काययक्रम, िमुलिाि biru.deep25@gmail.com ९८५१२५५३१५ 
१५ मशु्चक्त नाथ झा कृषि इश्चन्जतनयरिङ्ग िाषिय कृषि ईश्चन्जतनयरिङ्ग अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि muktinath2043@gmail.com ९८६३३८२२५४ 
१६ िामेश्वि रिमाल कृषि मौसम िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि rameshwarrimal@gmail.com ९८५१०४४१३० 
१७ बरुण पौडेल मौसम पूवायनमुान मौसम पूवायनमुान महाशािा, गौचि, तत्र. अ. तब. info@mfd.gov.np ०१-४११३१९१ 
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 अनसूुची -१: नपेालको मौसम पूवायनमुानमा प्रयोग हनु ेशब्दावतल 

Terms used in Weather Forecasting in Nepal  

 बादलको अवस्था 
(Cloud condition) 

सफा (Fair) No cloud in the sky 

 मखु्यतया सफा (Mainly fair) 1/8 to 2/8 (25%) sky covered by cloud 

 आांश्चशक बदतल (Partly cloudy) 3/8 (26%) to 4/8 (50%) sky covered by cloud 

 साधािणतया बदतल (Generally cloudy) 5/8 (51%) to 6/8 (75%) sky covered by cloud 

 अतधकाांश बदतल (Mostly cloudy) 6/8 (76%) to 7/8 (88%) sky covered by cloud 

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

 विायको प्रकृतत 
(Nature of Rain) 

Temporary or Brief (क्षश्चणक बिाय) Weather phenomena occur for short span of time usually less than two 

hour 

 Continuous (लगातािको बिाय) Weather phenomena occurring regularly and more often throughout 

the time duration 

 Intermittent (िोषकदै हनुे विाय) Rain occurring and reoccurring at certain intervals 

 Widespread (व्यापक बिाय) Weather phenomena extensively throughout an area during specified 

time duration 

 बिायको सांभाव्यता ि 
यसको क्षते्र 
(Rainfall 

probability in 

percentage and its 

coverage) 

<10% None used Isolated at one or two places (एक-दईु स्थानमा) 

 10-30% Slight Chance Widely Scattered at a few places (थोिै स्थानमा) 

 30-50% Chance/possible Scattered at a some places (केषह स्थानमा) 

 50-80% Likely Fairly widespread at many places (धेिै स्थानमा) 

 >80% More likely Widespread at most places (अतधकाांश स्थानमा) 

 

सांभाषवत विायको मात्रा (%) = आांकलन X क्षेत्र, जहाँ आांकलन भन्नाले कुनै स्थानमा विाय हनु सक्ने सांभावना (%) जनाउँदि भने क्षेत्र भन्नाले 
तोषकएको स्थानको विाय हनु सक्ने सांभाषवत भ-ूभाग (%) जनाउँदि। उदाहिणका लातग कुनै स्थानको ८०% क्षेत्रमा ५०% विायको आांकलन गिेको 
अवस्थामा सो स्थानको सांभाषवत विायको मात्रा (%) = ०.५ X०.८ = ४०% हनु आउँि। 

 विायको मात्रा  
(Rainfall amount 

based on total 

accumulated 

rainfall during 24 

hrs) 

Light rain (हल्का विाय) less than 10 mm 

 Moderate rain (मध्यम विाय) 10 mm or more but less than 50 mm 

 Heavy rain (भािी विाय) 50 mm or more but less than 100 mm 

 Very heavy rain (धेिै भािी विाय) 100 mm or more but less than 200 mm 

 Extremely heavy rain (अतत भािी विाय) 200 mm or more 

 समयतसमा  
(Time Period) 

Today (आज) 6 AM to 6 PM 

 Morning (तबहान) 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) 

 श्रोत: मौसम पूवायनमुान महाशािा, जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग 
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अनसूुची-२: श्चजिो षिलेज प्रषवतधबाि गहुँ िेती 
िेतको धान कािेि उठाई सकेपति िनजोत नगिी श्चजिो षिल तसड तड्रल मेतसनको सहायताले गहुँ िने प्रषवतध लाई शनु्य जोताई प्रषवतध 
(Zero Tillage Technology) भतनन्ि। 
श्चजिो षिल तसड तड्रल मेतसनबाि गहुँ िदाय िेतमा प्रशस्त श्चचस्यान 
हनुपुदयि, यदद श्चचस्यान िैन वा कम ि भने हल्का तसँचाई गिी 
िेतमा उपयकु्त श्चचस्यान ल्याउन सषकन्ि। टे्रक्िि चलाउदा 
नश्चचश्चप्लने भए वा टे्रक्ििको चक्का नधतसने भएमा बढी श्चचस्यान भएको 
िेतमा पतन गहुँ लगाउन सषकन्ि। जमीन सम्म पिेको हनुपुदयि। 
िेतमा बढी झािपात भएमा बीउ िनुयभन्दा कश्चम्तमा ३ हप्ता अगावै 
ग्लाईफोसेि 41% SL षविादी ५ एम.एल. प्रतत तलिि पानीका 
दिले २० तलिि घोल प्रतत कट्ठाको दिले िनुयहोस।्   

 

सामान्यतया काततयक १५ गते देश्चि मांतसि १५ गतेसम्म गहुँ िदाय 
िाम्रो उ्पादन तलन सषकन्ि। सामान्यतया तिाई क्षेत्रका लातग 
तसफारिस गरिएका गहुँका कुनै पतन जात लगाउन सषकन्ि, ति 
गौतम, भकुृिी, एन. एल. 971, आदद्य, ततलोिमा, षवजय जातले 
िाम्रो उ्पादन ददएको पाईन्ि। िाम्रो उमािशश्चक्त भएको बीउ ४ के.जी. प्रतत कट्ठाका दिले ििे पगु्ि। मािोमा श्चचस्यान बढी भएमा 
करिब १ इन्च गषहिाईमा िनुयपदयि। कम श्चचस्यान भएमा २-३ इन्च सम्म गषहिाईमा िनय सषकन्ि। सामान्यतया ३.६ के.जी. डी.ए.पी., 
२.२ के.जी. यरुिया ि २.८ के.जी. म्यिेुि अफ पोिास प्रतत कठ्ठाका दिले मािोमा तमलाउनहुोस।् 
 
शनु्य जोताई प्रषवतध (Zero Tillage Technology) बाि हनु ेफाईदा: 

 प्राकृततक श्रोत सांसाधन तथा स्रोतहरुको सांिक्षण हनु्ि। 
 बढी श्चचसो भएका कािणले षहउँदमा बाँझो िहने िेतमा गहुँ लगाउन सषकन्ि। 
 पिम्पिागत तरिका भन्दा १५-२५% बढी उ्पादन हनु्ि। 
 बीउ ि मल लहिैमा िसाल्न सषकने ि तसँचाईको लातग कम पानी लाग्ि। 
 श्चचसो जग्गामा जोतेि गहुँ लगाउदा षढलो हनुे ि िचय बढी लाग्ने हनु्ि ति श्चजिो षिलेज प्रषवतध बाि यस्ता जग्गामा गहुँ लगाउँदा 

समय मै ि कम िचयमा गहुँ लगाउन सषकन्ि। 
 ३-४ तलिि तडजल मा प्रतत घण्िा १०-१२ कट्ठामा गहुँ िनय सषकन्ि। 
 धानको ठुिोले असि नपाने तथा बीउ ि मल एकनासको गषहिाईमा िसाल्न सषकने भएकोले जतमयनेसांन िाम्रो हनु्ि। 
 यो प्रषवतध बाि गहुँ लगाउदा मलजलको समशु्चचत उपयोग भई उ्पादन क्षमता बढ्न जान्ि। 
 िनजोत गने पैसाको बचत हनुे हनुाले िदु नाफा बढी हनु्ि। 
 मािोको गणु नतबतग्रने ि लगाएको बालीमा झािपातको समस्या कम हनु्ि।  
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अनसूुची-३: षविादीको प्रयोग गदाय ध्यान ददन ुपने मखु्य कुिाहरु 
 सकेसम्म हरियो (  ) ि नीलो (  ) लेबल भएको षविादी प्रयोग गनुयहोस।्  
 षविादीको डब्बामा उ्पादन ि एक्सपाइिी तमतत हेनुयहोस।्  
 सिुश्चक्षत ठाउँमा षविादी िाख्नहुोस।्  
 तसफारिस गरिए अनसुािको मात्रा प्रयोग गनुयहोस।्  
 षविादी िकय न ेवेलामा मिुमा मास्क, हातमा पञ्जा, िटु्टामा जिुा ि शिीिको नाङ्गो भागमा 

कपडाले िोप्नहुोस।्  
 सकभि कडा घाम लागेको, धेिै हावा लागेको, पानी परििहेको बेला षविादी निनुयहोस।्  
 कुनै पतन षविादी िदाय जनु ददशाबाि हावा आएको ि ्यही ददशा तति फकेि कषहल्यै िनुय हदैुन अथायत जनुददशा बाि 

हावा  
 वहेको ि सोही ददशा तफय  फकेि षविादी िने गनुयहोस।्  
 कुनै पतन षविादी िदाय षविादी िदै अश्चघ बढ्न ुहदैुन अथायत पति सदै आउन ुपदयि जसले गदाय षविादी िरि सकेको 

ठाँउमा चलाउन नपिोस।् 
 कुनै पतन षविादी िरि िहदा वीचैमा नोजल बन्द भयो भने मिुले फुकेि वा दाँतले िोल्ने गनुय हदैुन। 
 कुनै पतन षविादीको प्रयोग गिे पति सकेसम्म पिैु शरिि नहुाउन ुपदयि ि हात िटु्टा नधोई कुनै िानेकुिा िान हुदैँन।  
 षविादी प्रयोग गरिसकेपति िाली बट्टा वा तससी विुलेि िाल्डोमा पनु ुयपदयि ि प्रयोग गिेका उपकिणहरु धोएि िाख्नहुोस।्  
 षविादी िकय दा िाउको दखु्न ेवा वाक वाक लाग्ने जस्तो हनु थाल्यो भने तरुुन्त काम िोडेि िलु्ला हावामा केहीबेि 

बस्नहुोस।् यदद षवि लागेको शांका लागेमा नश्चजकको अस्पताल वा स्वास्थय केन्रमा जचाउनहुोस।्  
 षविादीको षकतसम हेिेि षविादी ििेको िेत जग्गा बाि ३ देिी १५ ददन सम्म कुनै पतन िानयोग्य बालीहरु उपभोग 

गनय हदैुन साथै गाईवस्त,ु कुििुा आदद लाई पतन िवुाउन हदैुन। 
 षविादी प्रयोग गने उपकिणहरु (स्प्रयेि) लाई प्रयोग गरिसकेपति िाम्रोसँग पिाली भण्डािमा िाख्नहुोस।्  


