
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: 

 प्रदेश नां-१, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कणायली प्रदेश तथा सदूुि-पश्चिम प्रदेशको षहमाली भ-ूभागमा साताको शरुु तथा अन््यमा 
आांश्चशक बदली िहने तथा साताको मध्यमा आांश्चशक देश्चि सामान्य बदलीको सम्भावना छ। साताको मध्यमा एक-दईु स्थानमा हल्का 
षहमपातको सम्भावना छ।  

 देशको पहाडी भ-ूभागमा साताको सरुूवात तथा अन््यमा आांश्चशक बदली ि मध्यतति आांश्चशक देश्चि सामान्य बदली हनुे सम्भावना 
देश्चिन्छ। 

 तिाईको अतधकाांश भ-ूभागमा साताभरि नै षवहानीपि कुषहिो / हसु्स ुलागेपतन ददउँसो हिेि जाने ि मौसम सामान्यतया सफा िहन े
सम्भावना छ। ति साताको मध्यमा भने आांश्चशक बदलीको अवस्था िहने सम्भावना देश्चिन्छ। 

 देशका अतधकाांश भ–ूभागमा अतधकतम ि न्यूनतम तापक्रममा परिवतयन नआउने देश्चिन्छ। 

कृषि सािाांश: 
 षहउँदे मकैको बोि घुडँासम्म आएको बेला गोडमेल ि तसँचाई गरिसकेपतछ २.५४ के.जी. (वणयशांकि जातका लातग ३.२७ के.जी.) यरुिया 

प्रतत कठ्ठाका दिले िपडे्रस गनुयहोस।्  
 गहुँबालीमा झािपात व्यवस्थापनको लातग छिेको ३०-४० ददनतभत्र सल्फोसल््यिुन ७५% डब्ल.ुजी. २ ग्राम प्रतत िोपनी वा १.३ ग्राम 

प्रतत कट्ठा ४२ एम.एल. सिफेक्िेन्िमा तमसाई २५ तलिि पानीमा एक िोपनीको लातग वा १७ तलिि पानीमा एक कठ्ठाको लातग मािोमा 
श्चचस्यान भएको अवस्थामा ्लेि फेन नोजलको प्रयोगले स्प्र ेगनुयहोस।् 

 तोिी तथा काउली बाली समहुमा जिा कुषहने िोग लाग्न नददन मन्कोजेबयकु्त षविादी २ ग्राम प्रतततलिि पानीको दिले सम्पूणय बोिको 
जिा तभज्नेगरि डे्रश्चन्चङ्ग गनुयहोस।्  

 तबहानीपि कुषहिो लाग्ने हनुाले आलबुालीमा पछौिे डढुवा िोगको अनगुमन गनुयहोस।् लक्षण देिापिेमा मेन्कोजेब ७५% डब्ल.ुपी. २ 
ग्राम प्रतततलिि पानीमा तमसाएि आलकुो बोि तभज्नेगरि अपिान्ह पतछ स्प्र ेगनुयहोस।्  

 मध्यपहाडमा माघमा गरिने आल ुिेतीका लातग जनकदेव, कुषिज्योतत, डेश्चजिे, िमुल लक्ष्मी, िमुल िातो-२, िमुल सेतो-१, िमुल 
उज्वल, िमुल उपहाि, िमुल षवकासमध्ये उपलब्ध जातहरूको बीउ कोल्डस्िोिबाि श्चझषक िलु्ला, ओभानो ि हावा िेल्ने कोठामा २-
३ तह षफँजाएि िुसाउन ददनहुोस।्  

 पतझड फलफूलको बगैँचा व्यवस्थापनको लातग एक घन तमिि साइजको िाडल िनी करिब एक मषहना सकुाउनहुोस।् सो िाडलमा 
सकेुका पातपततांगि तथा झािपात िािी जलाउनहुोस।् यसो गनायले िाडलमा भएका षकिाणहुरु तथा कीिाका फुल नष्ट हनु्छन।् 

 जाडोयाममा श्चचसोको कािण बांगिुका पाठा-पाठीको मृ् यदुि बषढ हनुे भएकोले िोिमा ९०-१०० तडग्री फिेनहाइि तापक्रम हनुे व्यवस्था 
गनुयहोस।् भियिै जन्मेका पाठापाठीहरुलाई ३२२ षफिको काठको बाकस बनाई ्यसतभत्र पिाल वा घाँस िािेि मातथपषि २०० वािको 
बत्ती बालेि पाठापाठीलाई श्चचसोबाि बचाउनहुोस।्  

 कमन कापय जातका माछाले पोििीमा प्राकृततक रुपमा प्रजनन गने हुँदा भाले ि पोथी लाई छुिा-छुिै पोििीमा िाश्चि कुल तौलको ३-४ 
प्रततशतका दिले २८-३० प्रततशत प्रोषिन िहेको दाना तनयतमत ददनहुोस ्ि माउमाछा भएको पोििीमा पानी बदल्दा बोरिांगको पानी प्रयोग 
गनुयहोस।् अण्डालाई पयायप्त पोिण पयुायउन हप्ता ददनको अन्तिमा तभिातमन सी ०.५ के.जी. ि तभिातमन ई २५०० एम.जी. प्रतत के.जी. 
माछाको दिले दानामा तमसाई िवुाउनहुोस।् 

 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 पतछ प्रसािण 
हनुे गदयछ। यसको पनु: प्रसािण आईतबाि तबहान ७ बजेको समाचािपतछ पतन हेनय सषकन्छ। 

विय-६, अांक-३७    अवतध: १०-१६ पसु, २०७७       १० पसु, २०७७ 
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गत हप्ता (३-९ पसु, २०७७) को मौसमी अवस्था 

नक्साको पषृ्ठभतूममा देिाईएको िांगले साप्ताषहक कूल विाय 
जनाउँछ। तत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन 
गरिएको विायलाई साप्ताषहक सिदि विायसँगको तलुना्मक 
तथयाांकमा देिाउँछ। 
 
नोि: कुल 6८ विा मौसम केन्रहरुबाि प्राप्त बिायको 
तथयाांक अनसुाि गत साता देशभि कुनै पतन स्थानमा विाय 
भएको छैन। 

नक्साको पषृ्ठभतूममा देिाईएको िांगले साप्ताषहक औसत 
अतधकतम तापक्रम (तड.से.) जनाउँछ। तत्रभजुाकाि तथा 
गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको तापक्रमलाई 
साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा देिाउँछ। 
 
नोि: कुल ७४ विा मौमस केन्रहरुबाि प्राप्त तापक्रमको 
तथयाांक अनसुाि समग्रमा गत साता देशको अतधकाांश 
स्थानहरुमा साप्ताषहक अतधकतम तापक्रम साप्ताषहक सिदि 
तापक्रम भन्दा कम मापन गरिएको छ। 

नक्साको पषृ्ठभतूममा देिाईएको िांगले साप्ताषहक औसत 
न्यूनतम तापक्रम (तड.से.) जनाउँछ। तत्रभजुाकाि तथा 
गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको तापक्रमलाई 
साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा देिाउँछ। 
 
नोि: कुल ७4 विा मौमस केन्रहरुबाि प्राप्त तापक्रमको 
तथयाांक अनसुाि समग्रमा गत साता देशको अतधकाांश 
स्थानहरुमा साप्ताषहक न्यनुतम तापक्रम साप्ताषहक सिदि 
तापक्रम भन्दा कम मापन गरिएको छ। यद्यषप दैलेि 
श्चजल्लामा भने साप्ताषहक न्यनुतम तापक्रम साप्ताषहक सिदि 
तापक्रम भन्दा बढी मापन गरिएको छ। 
 
 

नोिः (क) सिदि विाय भन्नाले सन ्१९८१ देश्चि २०१० सम्मको सम्बश्चन्धत हप्ताको औसतमा १० प्रततशत भन्दा कम देश्चि १० प्रततशत भन्दा बषढको 
विायलाई जनाउँछ।  
(ि) 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 जनाउँछ।  



3 
 

आगामी साता (१०-१६ पसु, २०७७) को मौसमी परिदृष्य 
प्रदेश भौगोतलक 

क्षते्र 

विाय / षहमपात अतधकतम 
तापक्रम 

न्यूनतम 
तापक्रम 

बदली हनेु 
अवस्था 
(सफा, आांश्चशक, 

सामान्य, पूणय) 

मह्वपूणय मौसम 

(मेघगजयन, अतसना, कुषहिो) 
कैषफयत 

(मौसम प्रणाली) 

प्रदेश नां १ 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

एक-दईु स्थानमा 
हल्का  
षहमपात 

परिवतयन नहनेु हल्का घट्ने आांश्चशक बदली    साताको सरुूवात ि मध्यमा आांश्चशक बदलीको सम्भावना। साताको 
सरूवात तथा मध्यमा एक-दईु स्थानमा हल्का 
षहमपातको   सम्भावना िहेको। 

पहाड 

 

छैन परिवतयन नहनेु  साताको 
मध्यबाि 
हल्का बढ्ने 

आांश्चशक  बदली    साताको सरुूवात ि मध्यमा आांश्चशक बदली तथा साताको अन््यमा 
मौसम सामान्यतया सफा िहने सम्भावना। 

तिाई छैन परिवतयन नहनेु परिवतयन नहनेु आांश्चशक बदली षवहानीपि कुषहिो/ 
हसु्स ु लागेपतन ददउँसो 
हिेि जाने 

साताभरि नै षवहानीपि कुषहिो / हसु्स ुलागेपतन ददउँसो हिेि जाने 
ि साताको सरुुवातमा ि मध्यमा आांश्चशक बदली, साताको अन््यमा 
मौसम सामान्यतया सफा िहने सम्भावना।  

प्रदेश नां २ 

 

तिाई 

 

छैन परिवतयन नहनेु   परिवतयन नहनेु आांश्चशक बदली  
  

षवहानीपि कुषहिो/  
हसु्स ु लागेपतन ददउँसो 
हिेि जाने 

साताभरि नै षवहानीपि कुषहिो / हसु्स ुलागेपतन ददउँसो हिेि जाने 
ि साताको सरुुवातमा आांश्चशक बदली, मध्य ि अन््यमा मौसम 
सामान्यतया सफा िहने सम्भावना।  

बागमती 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

एक-दईु स्थानमा 
हल्का  
षहमपात 

परिवतयन नहनेु परिवतयन नहनेु आांश्चशक देश्चि 
सामान्य बदली 

  साताको सरुूवात ि अन््यमा सामान्यतया सफा तथा मध्यमा 
आांश्चशक देश्चि सामान्य बदलीको सम्भावना। साताको मध्यमा एक-
दईु स्थानमा हल्का षहमपातको सम्भावना िहेको।  

पहाड छैन परिवतयन नहनेु  साताको 
अन््यमा हल्का 
बढ्ने 

आांश्चशक बदली   साताको सरुूवात ि अन््यमा सामान्यतया सफा तथा मध्यमा 
आांश्चशक बदलीको सम्भावना। 

तिाई छैन  परिवतयन नहनेु परिवतयन नहनेु सामान्यतया 
सफा  

षवहानीपि कुषहिो/ 
हसु्स ु लागेपतन ददउँसो 
हिेि जाने   

साताभरि नै षवहानीपि कुषहिो / हसु्स ुलागेपतन ददउँसो हिेि जाने 
ि मौसम सामान्यतया सफा िहने सम्भावना।  

गण्डकी 
प्रदेश 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
एक-दईु स्थानमा 
हल्का षहमपात 

परिवतयन नहनेु परिवतयन नहनेु आांश्चशक देश्चि 
सामान्य बदली 
 

  साताको सरुूवात ि अन््यमा आांश्चशक बदली तथा मध्यमा आांश्चशक 
देश्चि सामान्य बदलीको सम्भावना। साताको मध्यमा एक-दईु 
स्थानमा हल्का षहमपातको सम्भावना िहेको।   

पहाड छैन साताको 
सरुुवातमा हल्का 
घट्ने  

हल्का बढ्ने आांश्चशक देश्चि 
सामान्य बदली 
 

  साताको सरुूवात ि अन््यमा आांश्चशक बदली तथा मध्यमा आांश्चशक 
देश्चि सामान्य बदलीको सम्भावना। 

तिाई छैन  परिवतयन नहनेु  परिवतयन नहनेु आांश्चशक बदली षवहानीपि कुषहिो/  
हसु्स ु लागेपतन ददउँसो 
हिेि जाने 

साताभरि नै षवहानीपि कुषहिो / हसु्स ुलागेपतन ददउँसो हिेि जाने 
ि मौसम सामान्यतया सफा िहने सम्भावना। साताको मध्यमा 
आांश्चशक बदलीको सम्भावना।  

लशु्चम्बनी 
प्रदेश 

 

पहाड छैन परिवतयन नहनेु  परिवतयन नहनेु आांश्चशक देश्चि 
सामान्य बदली 

  साताको मध्यमा आांश्चशक देश्चि सामान्य बदलीको सम्भावना। 

तिाई छैन  परिवतयन नहनेु  परिवतयन नहनेु आांश्चशक बदली षवहानीपि कुषहिो/  
हसु्स ु लागेपतन ददउँसो 
हिेि जाने 

साताभरि नै षवहानीपि कुषहिो / हसु्स ुलागेपतन ददउँसो हिेि जाने 
ि मौसम सामान्यतया सफा िहने सम्भावना। साताको मध्यतति 
आांश्चशक बदली िहने।   

कणायली 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
एक-दईु स्थानमा 
हल्का षहमपात 

परिवतयन नहनेु परिवतयन नहनेु आांश्चशक  बदली 
देश्चि सामान्य 
बदली 

  साताको शरुु ि अन््यमा आांश्चशक बदली िहने तथा  मध्यमा 
आांश्चशक देश्चि सामान्य बदलीको सम्भावना । साताको मध्यमा 
एक-दईु स्थानमा हल्का षहमपातको   सम्भावना िहेको।   

पहाड छैन परिवतयन नहनेु  परिवतयन नहनेु आांश्चशक देश्चि 
सामान्य बदली 

  साताको शरुु ि अन््यमा आांश्चशक बदली िहने तथा  मध्यमा 
आांश्चशक देश्चि सामान्य बदलीको सम्भावना।   

सदूुि पश्चिम 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

एक-दईु स्थानमा 
हल्का षहमपात   

परिवतयन नहनेु  परिवतयन नहनेु आांश्चशक  बदली 
देश्चि सामान्य 
बदली 

  साताको शरुु ि अन््यमा आांश्चशक बदली िहने तथा  मध्यमा 
आांश्चशक देश्चि सामान्य बदलीको सम्भावना। साताको मध्यमा एक-
दईु स्थानमा हल्का षहमपातको   सम्भावना िहेको। 

पहाड छैन  साताको मध्यमा 
हल्का घट्ने  

साताको 
मध्यमा हल्का 
घट्ने 

आांश्चशक देश्चि 
सामान्य बदली  

  साताको शरुु ि अन््यमा आांश्चशक बदली िहने तथा  मध्यमा 
आांश्चशक देश्चि सामान्य बदलीको सम्भावना। 

तिाई 

 

छैन  परिवतयन नहनेु परिवतयन नहनेु आांश्चशक बदली  षवहानीपि कुषहिो/ 
हसु्स ु लागेपतन ददउँसो 
हिेि जाने 

साताभरि नै षवहानीपि कुषहिो / हसु्स ुलागेपतन ददउँसो हिेि जाने 
ि मौसम सामान्यतया सफा िहने सम्भावना। साताको मध्यमा 
आांश्चशक बदली िहने।   

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

    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 
 धानको वीउ भण्डािणको लातग सपुि ब्यागको प्रयोग गनुयहोस।् सपुि ब्याग उपलब्ध नभएको अवस्थामा हावा नतछने भाँडो 

(मेिल वीन, घ्याम्पो, भकािी, आदी) मा सेल्फोस २-३ चक्की प्रतत िनको दिले िाश्चि बीउ भण्डािण गनुयहोस।् 

षहँउदे मकै 
 मकैको बोि घुडँासम्म आएको बेला गोडमेल ि तसँचाई गरिसकेपतछ २.५४ के.जी. (वणयशांकि जातका लातग ३.२७ के.जी.) 

यरुिया प्रतत कठ्ठाका दिले िपडे्रस गनुयहोस।्  

गहु ँ
 गहुँ छिेको २०-३० ददन तभत्र [मकुुि जिा (crown root initiation) पलाउने अवस्था] गहुँको जिा तभज्नगेरि पषहलो 

तसँचाई गनुयहोस।् यस समयमा तसचँाई गरिएन भने मकुुि जिा सकु्न गइय गहुँको उ्पादनमा कतम हनु जान्छ। गहुँ पहेँलो 
हनुे समस्याबाि बच्न तसचँाई गदाय पानी जम्न नददन षवशिे ध्यान ददनहुोस।् श्चजिो षिलेज प्रषवतधबाि लगाइएको गहुँ िेतमा 
पिम्पिागत तरिकाबाि लगाईएको गहुँको तलुनामा कम पानीले तसांचाई गनय सषकने हुँदा षवशेि ध्यान ददनहुोस।्  

 उच्च पहाडमा तसुािो पने सम्भावना भएकोले यसबाि पने असि न्यून गनय तसचँाई कायय गनुयहोस।्   
 गहुँबालीमा झािपात व्यवस्थापनको लातग गहुँ िोपेको ३०-४० ददनतभत्र सल्फोसल््यिुन ७५% डब्ल.ुजी. २ ग्राम प्रतत िोपनी 

वा १.३ ग्राम प्रतत कट्ठा ४२ एम.एल. सिफेक्िेन्िमा तमसाई २५ तलिि पानीमा एक िोपनीको लातग वा १७ तलिि पानीमा 
एक कठ्ठाको लातग मािोमा श्चचस्यान भएको अवस्थामा ्लेि फेन नोजलको प्रयोगले स्प्र ेगनुयहोस।् 

 षवशेि गरि पिाल ओछ्याइएको ि श्चजिो-षिलेज प्रषवतध अपनाइन ेिेतमा लगाएको गहुबँालीमा फौजी कीिा (िातीको समयमा 
बालीमा नोक्सानी गने ि ददउँसो लकेुि बस्ने) ले नोक्सानी प-ुयाउने सांभावना ज्यादा हनुे भएकोले तनयतमत अनगुमन गनुयहोस।् 

श्चचत्र: फौजी कीिाको वयस्क पतुली  श्चचत्र: फौजी कीिाको पतुलीको लाभाय  
 
तोिी 
 मध्यपहाड तथा उच्चपहाडमा २५-३० ददन भएको तोिीबालीमा श्चचस्यान कायम गरि ४.४ के.जी. यरुिया प्रतत िोपनीको दिले 

िपडे्रस गनुयहोस।् 
 तोिीबालीमा लाही कीिा लागे-नलागेको तनयतमत अनगुमन पहेँलो श्चस्िषक ट्रयाप (Yellow sticky trap) बाि गनुयहोस ्ि 

आवश्यक्ता अनसुाि १ भाग गाईको गहुँत ि ४ भाग पानी तमसाएि िातभरि िािेि लाही लागेको ठाँउमा तभज्नेगरि भोलीपल्ि  
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छकय नहुोस।् डाइमेथोएि ३०% ई.सी.,२ एम.एल. प्रतत तलिि पानीमा वा प्रकोप ज्यादा 
भएमा मालातथयन ५०% इ.सी.,२ एम.एल. प्रतत तलििको दिले पानीमा तमसाई लाही 
लागेको ठाँउमा तभज्नेगरि छकय नहुोस।्  

 तोिीबाली समहुमा जिा कुषहने िोग लाग्न नददन मन्कोजेबयकु्त षविादी २ ग्राम 
प्रतततलिि पानीको दिले सम्पूणय बोिको जिा तभज्नेगरि डे्रश्चन्चङ्ग गनुयहोस।् 

 तोिीबाली समूहमा लाग्ने अल्ििनेरिया डढुवा िोगको प्रकोप कम 
गनय मेन्कोजेवयकु्त षविादी-डाइथेन एम-४५ दईु ग्राम प्रतत के.जी. 
बीउका दिले उपचाि गरि बीउ छनुयहोस।् 
                  

फलफूल बाली 
 यसै विय कागती िेती शरुु गनुय भएका कृिकहरुले कागतीको पात ि कतलला मनुालाई तसुािोबाि जोगाउन बाँसको भािा 

उल्िो भी आकाि () मा गाडेि पिालले छोप्नहुोस।् 
 सबै प्रकािका फलफूलमा मलिाद िाख्न ेउपयकु्त समय भएकोले तसफारिस गरिएको मात्रा तमलाई मलिाद िाख्नहुोस।् मलिाद 

िाश्चिसकेपतछ तसँचाई गनुयहोस।् 
 तसँचाई सषुवधा भएका कागती बगैँचामा डबल रिङ्ग (डबल औठँी आकािको कुलेसो) बनाई तसँचाई गनुयहोस।् तसचँाई सषुवधा 

नभएमा स्याउला, घासपात वा कालो प्लाषष्टकको छापो िाख्नहुोस।् 
 पतझड फलफूलको बगैँचा स्थापनाको लातग एक घन तमिि साइजको िाडल (१ तमिि गषहिो तथा १ तमिि ब्यास भएको) 

िनी करिब एक मषहना सकुाउनहुोस।् सो िाडलमा सकेुका पातपततांगि तथा झािपात िािी जलाउनहुोस।् यसो गनायले 
िाडलमा भएका षकिाणहुरु तथा कीिाका फुल नष्ट हनु्छन।् 

 पतझड फलफुल बगैंचामा काँिछाँि सरुु गनुयहोस।् कािँछािँ गदाय बनेका घाउहरु तथा तबरुवाको काण्डमा १० प्रततशतको 
बोर्ड़ोपेष्ट (१०० ग्राम नीलोतथुो, १०० ग्राम चनु प्रतत तलिि पानी) बनाई लगाउनहुोस।् साथै १ प्रततशतको बोर्ड़ो तमश्रण 
(१० ग्राम नीलोतथुो, १० ग्राम चनुा प्रतत तलिि पानी) तयाि गरि तबरुवाको सम्पूणय भाग तभज्नेगरि छनुयहोस।् 

 सखु्िायाम शरुु भएकोले मािोमा ओस कायम िाख्न फलफूलको बोि वरिपरि छापोको व्यवस्था गनुयहोस।् 
 कागती वा तनबवुा िेती गनुयभएका कृिकहरुले कागतीको 

पात िने्न सलुसलेु लाग्ने भएकोले किेसाबािीमा भएका 
बोिमा गाईको गहुतँ वा तनमको पातको झोल १ भागमा 
३ भाग पानी तमसाई ५-५ ददनको फिकमा ३ पिक 
छनुयहोस।् व्यवसाषयक कागती िेती गने कृिकहरुले 
िोगि २ एम.एल. प्रतत तलिि पानीमा घोलेि सात ददनको 
फिकमा ३ पिक छनुयहोस।् 

 कागती, सनु्तला आददमा कालो ध्वाँसे ढुसी (Sooty mold) देश्चिएमा १५ एम.एल. सवो वा एट्सो तेल प्रतत तलिि पानीमा 
घोली एक हप्ताको फिकमा ढुसी लागेको भाग तभज्नेगरि छकय नहुोस।् 

 

श्चचत्र: िायो/तोिीमा अल्ििनरेिया ढुसीका लक्षणहरु 

श्चचत्र: तोिीबाली समहुमा जिा कुषहन ेिोग 
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 आपँको बोिमा षवकृतत (म्याङ्गो मालफमेसन) देिापिेमा िोगी कतलला हाँगाहरु कािछाँि गिेि हिाई १ ग्राम एन.ए.ए. 

(न्याप्थातलन एतसषिक एतसड) प्रतत ५ तलिि पानीमा घोली बोिको पात तभज्नेगरि छनुयहोस।् सूययको षकिणले हमोनको असिलाई 
कम गने हुदँा एन.ए.ए. घोल अधँ्यािो ठाउँमा मात्र तयाि गनुयहोस।् 

 तिाईका श्चजल्लाहरुमा गत विय जस्तै यस विय पतन केिाको गवुो मने/डढ्न/ेकुषहन ेि पसाउन लागेको बङु्गो बाषहि तनस्कन 
नसक्ने समस्या देश्चिन सक्छ। यस्तो समस्या ठण्डी/कुषहिो/अतत श्चचसोको कािणले हनु सक्न ेभएकोले घिीलाई सेतो प्लाषष्टकले 
बेरिददनहुोस।् 

 केिाको काइयो बतनसकेपतछ बङु्गो कािेि हिाउनाले कोसाहरु प्रष्ट भइ घरिको तौल बढ्ने हुँदा तनयतमत अवलोकन गरि बङु्गो 
हिाउनहुोस।् 

 तिाईका श्चजल्लाहरुमा श्चचसोको कािण केिाको गवुो मने/डढ्न/ेकुषहने ि पसाउन लागेको बङु्गो बाषहि तनस्कन नसक्ने समस्या 
देश्चिन सक्छ। यस्तो समस्या ठण्डी/कुषहिो/अतत श्चचसोको कािणले हनु सक्ने भएकोले बङु्गोलाई सेतो प्लाषष्टकले बेरिददनहुोस।् 

 केिाको वोि ओइलाउने (पानामा िोग) देश्चिएमा िोग लागेको बोि षवरुवा उिेलेि हिाउने, नयाँ षवरुवा सानयको लातग िोग 
नलागेको के्षत्रबाि ल्याउन े तथा 
काबेन्डाश्चजम (बेभीषष्टन) १ तलिि 
पानीमा २ ग्राम घोली बोिको फेद 
तभजाउने तथा पातमा छनुयहोस।् वा 
कपि अश्चक्सक्लोिाइड २ ग्राम प्रतत 
तलिि पानीमा घोली बोि ि जिा 
तभज्नेगरि छनुयहोस।्  

 स्याउमा लाग्न ेस्यानजोस ्क्ले ि 
भवुादाि लाही कीिा व्यवस्थापनको लातग काँिछाँि गरिसकेपतछ ितनज तेल वा सवो आयल १० देश्चि १५ एम.एल. प्रतत 
तलिि पानीमा तमसाई तबरुवाको सम्पूणय भाग तभज्नेगरि छकय नहुोस।् 

तिकािी बाली 
 उच्च पहाडमा फागनुमा गरिने आल ुिेतीका लातग कुषिज्योतत, िमुल लक्ष्मी, िमुल सेतो-१, िमुल उज्वल जातहरूको 

उपलब्धता सतुनश्चित गनुयहोस।् जग्गा तयािीका लातग १००० के.जी. कम्पोष्ट मल तथा १०.९ के.जी. तड.ए.पी., २.२ के.जी. 
यरुिया ि ५.० के.जी. म्यिेुि अफ पोिासका दिले उपलब्धता सतुनश्चित गनुयहोस।् 

 उच्च पहाडमा भण्डािणमा िाश्चिएको आलमुा तनयमीत अनगुमन गनुयहोस।् 
 मध्यपहाडको बािी जग्गामा भदौमा लगाएको आल ुमौसमको अवस्था हेरि िनु्नहोस।् िनेको आललुाई ओभानो ठाँउमा केही 

ददन ओभाउन ददई मािो झरिसकेपतछ भण्डाि गनुयहोस।् 
 मध्यपहाडमा माघमा गरिने आल ुिेतीका लातग जनकदेव, कुषिज्योतत, डेश्चजिे, िमुल लक्ष्मी, िमुल िातो-२, िमुल सेतो-१, 

िमुल उज्वल, िमुल उपहाि, िमुल षवकास मध्ये उपलब्ध जातहरूको बीउ कोल्डस्िोिबाि श्चझषक िलु्ला, ओभानो ि हावा 
िेल्ने कोठामा २-३ तह षफँजाएि िुसाउन ददनहुोस।्  

 तबहानीपि कुषहिो लाग्ने हनुाले आलबुालीमा पछौिे डढुवा िोगको अनगुमन गनुयहोस।् यस्ता लक्षण देिापिेमा मेन्कोजेब 
७५% डब्ल.ुपी. २ ग्राम प्रतततलिि पानीमा तमसाएि आलकुो बोि तभज्नेगरि अपिान्हपतछ स्प्र ेगनुयहोस।् प्रकोप बढी भएमा 
फेनातमडोन १०% + मेन्कोजेब ५०% डब्ल.ुजी. वा डाइमेथोमोफय  ५०% डब्ल.ुपी. १.५ ग्राम प्रतततलिि पानीमा तमसाएि स्प्र े
गनुयहोस।् यस िोगबािे अनसूुची-२ मा षवस्ततृमा ददईएको छ।  

 तिाई, तभत्री मधेश तथा बेँशी क्षेत्रमा असोज-काश्चत्तकमा लगाएको बीउ आलमुा ितगङ्ग गनुयहोस।् 
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 तिाईमा काश्चत्तक दोश्रो हप्तापतछ लगाएको आलमुा तसांचाइ पिात २.९ के.जी. यरुिया प्रतत कठ्ठाका दिले िपडे्रस गरि उकेिा 

लगाउनहुोस।् 
 काउली समूहको तिकािी बालीहरुमा बन्दाको पतुली ि 

इिा बिेु पतुली लाग्न सक्ने भएकोले तनयतमत अनगुमन 
गरि उश्चचत व्यवस्थापनका षवतधहरु अपनाउनहुोस।् 
प्रकोप बढी भएमा श्चस्पनोस्याड ४५% एस.सी., ०.३ 
एम.एल. प्रतत तलििका दिले पानीमा तमसाई कीिा 
लागेको ठाँउमा तभज्नेगरि साँझपि छकय नहुोस।् 

 काउली समूहको तिकािी बालीहरुमा लाग्न े
अल्ििनेरिया डढुवा िोगको प्रकोप कम गनय मेन्कोजेवयकु्त षविादी-डाइथेन एम-४५ दईु 
ग्राम प्रतत के.जी. बीउका दिले उपचाि गरि बीउ छनुयहोस।् 

 मध्यपहाडी क्षेत्रमा लहिे तिकािी बालीहरुको पोलीब्यागमा बेनाय तयाि गनुयहोस।्  
 लहिे तिकािी बालीहरुको बेनाय उतिसकेको भए सेतो प्लाश्चस्िकको छानो ददनको 

समयमा उघाने ि िाततको समयमा छानो ओढाउनहुोस।्  
 नसयिी ब्याडमा बेनाय उमाने समयमा फेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहन ेिोगको व्यवस्थापन 

गनय क्लोिपाईिीफस १६% ई.सी. (Chlorpyrifos 16% EC) को ०.५ एम.एल. ि 
काबेन्डाश्चजम (बेतभषष्टन) ५०% डब्ल.ुषप. को १ ग्राम प्रतत तलिि पानीमा घोली स्प्रयेि बाि नसयिी ब्याड तभज्नेगरि छनुयहोस।्  

 बेनाय सािेको तिकािी बालीहरुमा रिङ्ग बनाई १०-१५ ग्राम यरुिया प्रतत बोिको दिले िपडे्रस गनुयहोस।् 
 प्याजमा डढुवा िोगको अनगुमन गनुयहोस।् साथै प्रकोप देश्चिएमा िोगी पात हिाई नष्ट गनुयहोस।् 
 प्र्येक विय गाँठे िोग लाग्न ेजग्गामा काउली समूहका बालीलाई यस िोगबाि जोगाउन बाली लगाउन ेसमयदेश्चि नै उश्चचत 

व्यवस्थापनका षवतधहरु अपनाउनहुोस।् 

अन्य 
 तिकािी बाली काट्न ेि फलहरु षिप्ने अवस्थामा िोग तथा कीिाहरु लागेमा षयनीहरुबाि आतथयक क्षती थोिै हनुे भएकोले 

तबिादी प्रयोग नगनुयहोस।् यो अवस्थामा षविादी प्रयोग गिेमा तबिादीको अवशिे बालीमा िहन गई मानव स्वास्थय तथा 
वाताविणमा नकािा्मक असि पगु्दछ। 

 तापक्रम घट्न ेक्रम जािी भएकोले मौिी घािलाई चािैततिबाि प्लाश्चस्िक वा जिुको बोिाले बेिेि िाख्नहुोस।् साथै घािको 
तनयतमत तनिीक्षण गिी मौिीलाई िानेकुिा कम छ भने आवश्यकता अनसुाि श्चचनी चास्नी बनाएि िवुाउनहुोस।् 

लाही कीिा (एफीड)  
 तापक्रम कम हुँदै जादाँ लाही कीिाको प्रकोप बढ्दै जाने हनुाले किेसाबािी ि कौसी िेती गदाय व्यवस्थापनका लातग एक भाग 

गाईको गहुँत ४ भाग पानीमा तमसाएि िातभरि िाश्चि लाही लागेको ठाँउमा तभज्न ेगरि भोलीपल्ि छकय नहुोस ्वा ििानीको धूलो 
लाही कीिा लागेको ठाँउमा तबहानीपि छकय नहुोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा डाइमेथोएि ३०% ई.सी., १.५ एम.एल. प्रतत 
तलििको दिले पानीमा तमसाई लाही लागेको ठाँउमा तभज्नेगरि छकय नहुोस।् 

 

  

श्चचत्र: काउली समूहमा लाग्ने पतुलीको षवतभन्न अवस्था श्चचत्र: काउली समूहमा लाग्ने इिबिेु पतुली 
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पशपुालन 

गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा 
 बाख्रामा सिदि शािीरिक तौलको ३% सम्म सकु्िा पदाथयको षहसाबले दाना ि घाँसको अनपुात तमलाउनहुोस।् सिदि ५० 

के.जी. को बाख्रालाई उ्पादनको अवस्था हेिी २५० देश्चि ३५० ग्राम सन्ततुलत दाना ि ८ देश्चि १० के.जी. हरियो घाँस, हे 
(Hay) तथा पिाल दैतनक रुपमा ददन ेव्यवस्था तमलाउनहुोस।् 

 व्यवसाषयक रुपमा उि ुिेती गरिने तिाई क्षेत्रका ठाँउहरुमा िेि गएको उिकुो िुप्पाबाि साइलेज बनाई जाडोयाममा पश ु
वस्तलुाई आहािाको रुपमा प्रयोग गनुयहोस।् यसको प्रयोगले गाई भैँसीको दधु उ्पादनमा २०-२५% ले वृषि हनुसक्छ।  

 यो समयमा गतभयणी अवस्था ि दधुाल ुगाई भैँसी लाई सन्ततुलत आहािको साथै तमनिल तमक्स्चि पतन उपलब्ध गिाउनहुोस।् 
साथै पशहुरुको दानामा ५-१० प्रततशत थप अनाज िािेि शश्चक्तको मात्रा बढाउनहुोस।्  

 षहउँदको समयमा पशवुस्तलुाई हरियो घाँस ि पोिणत्वको कमी हनुे ि उ्पादन तथा उ्पादक्वमा पतन कमी आउन े
भएकोले उक्त समयमा उग्राउने पशहुरु जस्तै-गाई, भैँसी, भेडा बाख्राहरुलाई यरुिया तमश्चश्रत पिाल (४% यरुिया) वा यरुिया 
मोलासेस ब्लक िवुाउँदा पशकुो उ्पादनमा बदृि गनय सषकन्छ। ति साना बाच्छा-बाच्छी ि पाडा-पाडी (६ मषहनाभन्दा कम 
उमेिका) लाई यरुिया उपचाि गरिएको पिाल निवुाउनहुोस।्  

 ढुसी लागेको पिालमा हनुे माइकोिश्चक्सन (ढुसी) को कािणले षवशेि गरि गाई ि भैँसीमा डेगनाला िोग देिा पनय सक्न े
भएकोले पिाल िवुाउँदा िाििी सकुाएि ओभानो पािेि िवुाउनहुोस।्  

 भियि जन्मेका ि साना बाच्छा-वाच्छी/पाठा-पाठीमा तनमोतनया ि छेने समस्याका साथै कश्चक्सतडयोतससको समस्या देश्चिने हुँदा 
षवशेि ध्यान ददनहुोस।् 

 बाषहिी तापक्रम घट्ने क्रममा िहेकोले गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा, बांगिु, ििायो आददमा रुघािोकी लाग्ने, ज्विो आउन,े 
श्वासप्रश्वास सम्वश्चन्ध अन्य िोग लाग्ने हुदँा पशवुस्तकुो िोि-गोठको झ्यालहरुमा हावाको आवत जावत हनुेगरि जिुको बोिाहरु 
िाँगेि न्यानो बनाउनहुोस।् साथै साषवक भन्दा १०% थप गरि दाना िवुाउनहुोस।्  

 दूधाल ुगाईभैंसीहरुमा ई. कोलाई का कािण हनुे थनुेलो िोगका लातग अनकुुल समय िहेकाले हिेक ददन दधुको गणुस्ति 
ठीक छ, छैन षवचाि गनुयहोस।् दैतनक रुपमा दधु फाट्न थालेमा, स्वादमा बढी नतुनलो हनु थालेमा वा कल्चौडो/थनुमा केही 
फिक महससु भएमा ससुपु्त अवस्थाको थनुेलो हनुसक्न ेहुँदा दधुको जाँच गरि उपचािका आवश्यक उपायहरु अपनाउनहुोस।् 

 

कुििुा, हासँ, बांगिु 
 श्चचसोको कािणले चल्लाहरुमा ब्रतुडङ तनमोतनया तथा कुििुामा तस.आि.डी. ि एसाइषिस हनुसक्ने भएकोले िोिमा उश्चचत 

तापक्रम ि भेश्चन्िलेसनको व्यवस्था गनुयहोस।् 
 तबस्तािै तापक्रम घट्दै जान ेभएकोले हकंुदो अवस्थामा िहेका लेयसय कुििुाहरुको िोिमा उपयकु्त तापक्रम तमलाउनहुोस।् 

यदद ब्रतुडङ्ग चल्लाहरु िाख्न ेयोजना भए िोि तताउने उपकिणहरुको पतन बन्दोवस्त गनुयहोस।् ई. कोलाई जस्ता जीवाणहुरु 
पानीमा हनुे भएकोले कुििुालाई पानी िवुाउँदा स्वच्छ ि सफा पानी िवुाउनहुोस।् 

 कुििुा िोिमा सोत्तिलाई श्चचसो ि षहलो हनु नददनहुोस।् श्चचसो वा षहलो भएमा तलिि कश्चन्डशनिहरु (Litter Conditioners) 
जस्तै- तलििन (Litteron) वा एमोब्लाष्ट (Ammoblast) १ के.जी. प्रतत १०० वगयषफिका दिले िोिमा छरि िािोसँग िेषकङ 
गनुयहोस।् 

 जाडोयाममा श्चचसोको कािण बांगिुका पाठा-पाठीको मृ् यदुि बषढ हनुे भएकोले बांगिुको िोिमा ९०-१०० तडग्री फिेनहाइि 
तापक्रम हनुे व्यवस्था गनुयहोस।् भियिै जन्मेका (२-३ ददनसम्मका) पाठापाठीहरुलाई ३२२ षफिको काठको बाकस बनाई 
्यसतभत्र पिाल वा घाँस िािेि मातथपषि २०० वािको बत्ती झणु्याएि बाली वांगिुका पाठापाठीलाई श्चचसोबाि बचाउनहुोस।् 
काठको बाकसलाई थोिै हावा पस्ने गरि मातथबाि ढाक्नहुोस।् 
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 श्चचसो बढेसँगै कुििुाका िोिहरुमा जैषवक 

सिुक्षाका उपायहरु कडाईका साथ लागू गनय 
षकसानहरुले हेलचेक्रयाई गने हुँदा, गम्बिो, 
िानीिेत जस्ता षविाणजुन्य िोगहरुको 
प्रकोप देश्चिन सक्छ। तसथय जैषवक 
सिुक्षामा कुनै पतन कतम हनु नददनहुोस।् 
िोगहरु लाग्न नददन पश ु श्चचषक्सकको 
सल्लाहमा तनयतमत िोपहरुको प्रयोग 
गनुयहोस।् सम्भव भएसम्म तीन हप्ता 
सम्मका सबै िोपहरु पानीबाि नभई नाक 
वा आिँाबाि ददनहुोस।् 

 
म्स्यपालन 

 कमन कापय जातका माछाले पोििीमा प्राकृततक रुपमा प्रजनन गने हुँदा भाले ि पोथी (२:१) लाई छुिा- छुिै पोििीमा िािी 
कुल तौलको ३-४ प्रततशतका दिले २८-३० प्रततशत प्रोषिन िहेको दाना ददनहुँ तनयतमत समयमा ददनहुोस ्ि माउमाछा भएको 
पोििीमा पानी बदल्दा बोरिांगको पानी प्रयोग गनुयहोस।् साथै तबकतसत अन्डालाई प्रयाप्त पोिण पिुाउन हप्ता ददनको अन्तिमा 
तभिातमन सी.(Vitamin C) ०.५ के.जी. ि तभिातमन ई (vitamin E) २५०० एम.जी. प्रतत के.जी. माछाको दिले दानामा 
तमसाई िवुाउनहुोस।् 

 न्यानो पानीमा हकुय ने माछाले पानीको तापक्रम २० तडग्री सेश्चल्सयस भन्दा कम भएपतछ दाना कम िान्छ ि १४-१५ तडग्री 
भन्दा कम भएपतछ निान सक्छ। श्चचसो पानीमा पातलने ट्राउि माछाले ८-९ तडग्री भन्दा कम भए िाििी दाना िाँदैन। 
्यसैले पोििीको पानीको तापक्रम ि 
दाना िाए निाएको अनगुमनको 
आधािमा थप दानाको ब्यबस्थापन 
गनुयहोस।् 

 इ.य.ुएस. (Epizootic Ulcerative 
Syndrome) सांक्रतमत माछाको शिीिमा 
स-साना िाता धब्बाहरु देश्चिन्छ ि 
अ्यातधक सांक्रमण भएको माछाको 
शिीिमा गषहिो घाउ हनु्छ। यी घाउहरुमा बाह्य पिजीबी तथा जीवाणकुो समेत सक्रतमत हनुसक्छ। यस्तो अवस्थामा सांक्रतमत 
पोििीमा तसफालेश्चक्सन (cephalexin) ८० एम.जी. प्रतत के.जी. माछालाई १५ ददनसम्म दानामा तमसाई िवुाउनहुोस।् साथै 
कोसोतलन षि.एच. (Kohrsolin TH) ९०० एम.एल. प्रतत हेक्ििका दिले कश्चम्तमा १ तमिि कायम िाश्चि १ हप्ताको फिकमा 
२-३ पिक पोििीको पानीमा तमसाउनहुोस।् 
नोि: उपचाि अश्चघ सांक्रतमत माछा भएको पोििीको पानीको गणुस्ति तबग्रने हुदँा ४०-५०% पानी तनकास गरि ताजा ि सफा पानी 
लगाउनहुोस।् 

 वाताविश्चणय परिबतयन सांगै कापय जातका माउमाछामा वाह्य पिजीवी आगुयलस (माछाको जिुा) को प्रकोप देश्चिएमा युिाश्चक्लन 
०.३ ग्राम प्रतत के.जी. दानाको दिले अथवा आईभिमेश्चक्िन १ एम.एल. प्रतत २० के.जी. माछाको दिले तीन ददनसम्म 
लगाताि ददएपतछ एक ददन छोडी पनु: दईु ददनसम्म लगाताि ददनहुोस।्  

श्चचत्रः िानीिेत िोग लागेको बेलामा कुििुाको जातेँ वा घिको अश्चघल्लो भागमा देश्चिएका घाउ (बायँाबाि नां २, ३ ि ४ मा) 

श्चचत्र: वाह्य पिजीवी आगुयलस (माछाको जिुा) सांक्रतमत माछा 
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घासेँबाली 
 ईषपल ईषपल घाँसको बीउ पाक्ने समय भएकोले पाकेको कोसाहरु बोिबाि षिपेि िाििी घाममा सकुाउनहुोस।् सषुकसकेका 

कोसालाई एकै ठाउँमा थपुािी लठ्ठीले चिेुि बीउ झानुयहोस ्ि नाङलोमा केलाएि सफा गनुयहोस।् ओभानो प्लाश्चस्िक वा जिुको 
बोिा वा षिनको बिामा बीउ िन्न भिेि िम्म बन्द गरि ओभानो ति तसतल ठाँउमा भण्डािण गनुयहोस।् 

 हिेक ३०-३५ ददनमा (प्र्येक किाई पिात) जै/वतसयम घाँसमा तसांचाई गरि २.१ के.जी. प्रतत कठ्ठाका दिले यरुिया िपडे्रस 
गनुयहोस।्  

 
 

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 भििाई 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 अतनता गौतम म्स्य षवज्ञान िाषिय म्स्य अनसुन्धान केन्र, गोदाविी ganita_2014@yahoo.com ९८४९००९०९९ 
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 सश्चजना शाक्य मौसम पूवायनमुान मौसम पूवायनमुान महाशािा, गौचि, तत्र. अ. तब. info@mfd.gov.np ०१-४११३१९१ 

 
  

mailto:biru.deep25@gmail.com
mailto:info@mfd.gov.np
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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 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 

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

 पूणय बदली (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 (%) जनाउँदछ भने क्षेत्र भन्नाले 
तोषकएको स्थानको विाय हनु सक्ने सांभाषवत भ-ूभाग (%) जनाउँदछ। उदाहिणका लातग कुनै स्थानको ८०% क्षेत्रमा ५०% विायको आांकलन गिेको 
अवस्थामा सो स्थानको सांभाषवत विायको मात्रा (%) = ०.५ X०.८ = ४०% हनु आउँछ। 

 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 उत्तिाधय) 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: आलबुालीको पछौिे डढुवा िोग 

फाइिो्थोिा इनफेस्िान्स नामक ढुसीको सांक्रमणबाि लाग्ने पछौिे डढुवा िोग आलबुालीको प्रमिु शत्र ुहो। सांसािभरिका आल ुिेतत गरिने 
प्रायः सबै िािहरूमा यो िोग प्रमिु समस्याको रूपमा देिा पदै आइिहेको छ। यो िोग नेपालमा पतन तिाइ देश्चि उच्च-पहाडका आल ुिेतत 
गरिने प्रायः सबै स्थानमा व्यापक रूपमा देिा पदै आइिहेको छ। िातको समयमा धेिै शीत पने, तसमतसम विाय भएको, ददउँसो बादल लाग्ने, 
१० देश्चि १८ तडग्री तापक्रम ि ८५% भन्दा बढी सापेश्चक्षक आरयता भएको अवस्थामा िोग सहन नसक्ने जातमा िोग व्यबस्थापनका उपाय 
नअपनाएमा १००% सम्म उ्पादनमा क्षतत हनु सक्दछ। यो िोगले आलकुो पात, डाँठ ि दानामा असि गदयछ। सामान्यतयाः िोगको लक्षण 
पातहरूमा देिा पदयछ। िोगको शरुूवात षवरूवाको षवतभन्न उचाइका पातहरूबाि भएतापतन छाँया पिेका भागहरूमा ढुसी फैतलनेक्रम बढी 
हनु्छ। तबहान शीत नओभाउँदै डढुवा िोगबाि सांक्रतमत पातको तल्लो सतहमा षवतभन्न आकािमा पानीले तभजेजस्ता थोप्लाहरू देिा पदयछन।् 
थोप्लाको केश्चन्रय भाग हरितकण नभएको कालो देश्चिन्छ भने थोप्लाको षकनािमा कपासको जालो जस्तो (श्चचत्र-१) देश्चिन्छ। िोग अनकुुल 
वाताविण एवां आक्रमक ढुसीबाि सांक्रमण भएको अवस्थामा पातको साथसाथै नयाँ मनुा तथा डाँठहरूमा काला-काला ठुला-ठुला काला दाग 
(श्चचत्र-२) देश्चिन सक्छन।् सांक्रतमत आलकुो दानाको सतह तथा कािेि हेदाय तभत्री भागमा समेत कालो ध्वाांसे लक्षण (श्चचत्र-३) देख्न सषकन्छ। 
जनकदेव, िमुल िातो-२, िमुल सेतो-१, िमुल उपहाि, िमुल षवकाश जस्ता िोग अविोधी वा िोग सहन सक्ने आलकुा स्वस्थ बीउ 
लगाएमा तबना तबिादी िोगबाि हनेु क्षतत कम गनय सषकन्छ। तसफारिस गरिएको मात्रामा िासायतनक मलको प्रयोग गरि उपयकु्त दूिीमा 
(बाक्लो नहनेु गरि) िोपाइ गिेको जग्गामा पानी तनकासको उश्चचत ब्यवस्था तमलाएमा िोग फैतलने दि कम हनु्छ। यो िोगको सांक्रमणाका 
लातग अनकुुल वाताविण िषहिहेमा मेन्कोजेव यकु्त ढुसीनाशक षविादी (इण्डोषफल एम-४५, डाइथेन एम-४५ आदद) २.५ ग्राम प्रतत तलिि 
पानीमा घोलेि प्रतत कठ्ठा ३० तलििको दिले बोिको सम्पूणय भाग तभज्नेगरि ७ ददनको अन्तिमा ४-६ पिक छनुय उपयकु्त हनु्छ। प्रकोप 
बढी भएमा डाइमेथोमफय  (एक्रोबेि) वा फेनातमडन तथा मेन्कोजेव यकु्त तमश्चश्रत (सेश्चक्िन) १.५ ग्राम प्रतत तलिि पानीका दिले १० ददनको 
अन्तिमा ३-४ पिक वा षक्रलाश्चक्सल एम.जेड. ७२% डब्ल.ुषप. को धलुो २ ग्राम प्रतत तलिि पानीमा घोलेि ७ ददनको अन्तिमा ४-५ पिक 
छनुय उपयकु्त हनु्छ। सांक्रतमत पात ि डाँठबाि ढुसीको जीवाण ुआल ुदानामा जान नपाउने गरि पयायप्त उकेिा लगाउने तथा आल ुिन्नुभन्दा 
१५ अगावै हाल्म पतुलांग गिेमा दानामा आलकुो सांक्रमण कम गनय सषकन्छ। 

 
श्चचत्र-१ 

 
श्चचत्र-२ 

 
श्चचत्र-३ 

 


