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साभार गररएका छन् । गैह्र नाफािूलक प्रर्ोजनका लामग साभार गरी उपर्ोग गनय 
समकनेछ ।   



दुइ शब्द  
कृमषको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन मवमभन्द्न प्रमवमिहरुको उमच  उपर्ोग 
अपररहार्य छ । त्र्सिा पमन वालीनालीिा लाग्ने रोग, कीरा  था अन्द्र् मवकृ ीहरुको 
समह मनदान गरी त्र्सको समह व्र्वस्थापन गनय जरुरी छ । मनदानकार्य सही हुन 
नसकेिा त्र्सको व्र्वस्थापनका लामग गररने मवमभन्द्न व्र्वस्थापनका प्रर्ासहरु  था 
त्र्सका लामग गररने लगानी मनरथयक हुन सक्छ । व्र्वस्थापनका लामग उपर्ोगिा 
सर्ाइएका मवषादीहरुबाट एका फय  सिस्र्ाको सिािान हुन सक्दैन भने अको  फय  मबषादीको प्रर्ोगबाट 
प्रर्ोग क ाय, उपभोग क ाय  था सिग्र पर्ायवरणिा नै नकारात्िक प्रभाव पनय सक्दछ । मबषादीको अनमुच  
 था अत्र्मिक प्रर्ोगबाट बालीशत्रहुरुले मबषादी पचाउन सक्ने क्षि ाको मवकास गनुयका साथै मर्नीहरुको 
पनुस्थायपना हुन सक्ने  था िानव र पर्ायवरणीर् स्वास्थिा नकारात्िक असर परु्ायउन सक्ने र्थाथय सत्र् हो   

कृषकवगय, प्रसार कार्यक ाय  था अन्द्र् कृमष प्रामवमिक र कृमष पे्रिीहरुलाइ मवमभन्द्न वालीशत्रहुरुको पमहचान 
गरी उपर्कु्त व्र्वस्थापनका मवमिहरु अपनाउन सहज होस् भन्द्ने उदे्दश्र्ले नेपालिा  प्रिखु सिस्र्ाको 
रुपिा रहेका केही रोगहरु, कीराहरु  था मबरुवाको पोषण सम्बमन्द्ि मवकृ ीहरुको पमहचान  था व्र्वस्थापन 
सम्बन्द्ििा प्रशस्  मज्ासा रहेको पाइएकोले र्ो पमुस् का प्रकाशन गररएको छ । सबै सिस्र्ाहरुलाइ एउटै 
पमुस् कािा सिावेश गनय सम्भव नभएकोले पमहलो खण्डको रुपिा र्ो पमुस् का र्हााँहरु सिक्ष सर्ाइएको छ । 
र्सले कृमष उत्पादनिा संलग्न कृषक वगय, कृमष प्रामवमिक, मवद्याथी लगार्  कृमषकमियहरुका लामग उपर्ोगी 
हुने मवश्वास मलएका छौं ।  

र्ो पमुस् का गैह्र नाफािूलक प्रर्ोजन  था गैर प्रा्ीक प्रर्ोजनका लामग प्रकाशन गररएकोले मवमभन्द्न 
श्रो हरुिा उपलब्ि सािाग्रीहरु संकलन गरी एकैठाउाँिा सर्ाउने प्रर्ास गररएको छ । र्सिा उसलेमख  
सम्पूणय सािाग्रीहरु मवमवि श्रो हरुबाट साभार गररएको व्र्होरा सिे  अनरुोि गररन्द्छ । उक्त सािाग्रीहरु 
संकलन  था सम्पादन गरी र्स रुपिा सर्ाउन अनवर  प्रर्ास गने प्लान्द्ट क्वारने्द्टाइन  था मबषादी 
व्र्वस्थापन केन्द्रका वाली संरक्षण अमिकृ हरु श्री स्  ुी आचार्य, िहेश म मिमससना  था सरुक्षा सवेुदीका 
साथै सम्पादन गनुय हुने वररष्ठ वाली संरक्षण अमिकृ हरु श्री िहेशचन्द्र आचार्य  था रािकृष्ण सवेुदी र वाली 
संरक्षण अमिकृ  श्री मकरण मिमिर े लगार्  प्रत्र्क्ष एव ं परोक्ष रुपिा सहर्ोग गनुय हुने सबैलाइ हामदयक 
िन्द्र्वाद मदन चाहन्द्छु ।  
 

पनुश्च र्स पमुस् कालाइ अझै पररस्कृ  गरी अझै उपर्ोगी बनाउनका लामग र्हााँहरुको ससलाह, सझुाव  था 
प्रम कृर्ाको अपेक्षा गदयछौ ।  

 

सहदेव प्रसाद हुिागाई 

प्रिखु 

प्लान्द्ट क्वारने्द्टाइन  था मबषादी व्र्वस्थापन केन्द्र   
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क. कीराहरु 
१. धानको पहेंलो (Yellow borer-Scirpophaga incertulas (Walker)) तथा 
सतेो (White borer - Scirpophaga innotata) गिारो  
पररचय  
गबारो िानको िहत्वपूणय मपराहा कीरा हो  । गबारोहरुवाट वषेनी कररब १५ प्रम श सम्ि नोक्सानी हुने 
गदयछ  । र्ी दवैु गबारोहरु िानवालीिा नोक्सानी परु्ायउाँदछन्  ।  िाउ गबारो १ देमख २ से.िी. सम्ि लािो 
हुन्द्छ  । र्ो प ुली वगयको कीरा हो जस्को लाभायले गवुो खाइ नोक्सान परु्ायउछ  । लाभाय हलकुा पहेंलो रगंको 
र २ से.िी.सम्ि लािो हुन्द्छ  । गबारोको िाउले िानको पा को टुप्पोिा िामथसलो परि स हिा १०० देमख 
२०० को संख्र्ािा फूलका थपु्राहरु पादयछ  । नरि रशेिी भवुाले ढामकएका अण्डाका थपु्राहरु पहेंलो वा 
से ो रङ्गका हुन्द्छन ्  । अण्डावाट कररब १ हप्तािा लाभाय मनस्की डााँठिा प्वाल पाररे मभत्र प्रवेश गदयछ र 
नरि गमुद खााँदै बढ्छन ् ।  ापक्रि अनुसार ३ देमख ६ हप्तािा पूणय मवकमस  भइ िानको डााँठ मभतै्र पा लो 
रशेिी कोर्ा मभत्र अचल अवस्थािा जान्द्छ  । एक देमख दईु हप्तापमछ वर्स्क प ुली बनेर मनमस्कन्द्छ ।  

 

क्षवतको लक्षर्  
डााँठिा गबारोले पारकेो प्वाल स्पष्ट देमखन्द्छ । 
गााँजहासने अवस्थािा गबुो िरकेो हुन्द्छ र  ान्द्दा 
समजलै आउाँछ  । र्ो लक्षणलाई  ि ृ गवुो  
भमनन्द्छ  । बाला लाग्ने अवस्थािा गबारोले गवुो 
खााँदा से ो बालो वा फुस्रो बाला भएको हुन्द्छ । र्स 
मकमसिको लक्षणलाई  से ो बाला भमनन्द्छ  ।  
गबारोले एउटा सरािा नोक्सान गररसकेपमछ  
साँगैको अको सरा वा गााँजिा पमन प्रवेश गरी नोक्सान परु्ाय ाँउदछ  ।  

व्यवस्थापन  

 िान काटी सकेपमछ रहेको सम्पूणय  ठुटा मनकाली जलाइमदने अथवा ठुटा डुब्ने गरी एक हप्ता 
सम्ि पानी जिाउने वा िान काट्दा जमिनको स ह छुने गरी काट्ने  । 

 िान रोप्ने बेलािा िानको बेनायको पा को टुप्पो (२.५ देमख ३ से.िी.) चुडेर नष्ट गने ।  

 िाकुरा, लािमसंगे फट्र्ांग्रा जस् ा मित्र जीवको संरक्षण गने ।  
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 प्रकाश पासोको िाध्र्िवाट वर्स्क पु लीलाई  आकषयण गरी िाने ।  

 सकेसम्ि पकेट के्षत्रभरी एकैपटक िानको रोपाई ंगररएिा गबारोवाट हुने नोक्सानी कि हुन्द्छ   

 हरेक बषय  गबारोले नोक्सानी गने ठाउाँहरुिा बीउ दर बढाइ प्रम  इकाइ मबरुवाको संख्र्ा 
बढाउाँदा गबारोवाट हुने नोक्सानी िटाउन समकन्द्छ  ।  

 िान रोपाइ गरेको िमहना मदनिा परजीमव कीरा (ट्राइकोग्रािा) को प्रर्ोग गनय  समकन्द्छ  । ५ से. 
िी. X १० से. िी. साइजको काडयिा करीव २० हजार  ट्राइकोग्रािा रहेको हुन्द्छ । एक 
हेक्टरको लामग १० वटा ट्राइकोकाडय  प्रर्ोग गनुयपदयछ । 

 व्र्ामसलस थुररनजीर्मन्द्सस (मब. टी.) ३ ग्राि पानीका दरले छने ।  

 गबारोको िेरै प्रकोप (१० % भन्द्दा बढी) भएिा रासार्मनक मवषादी काटायप हाईड्रोक्लोराइड 
४% वा क्लोरान्द्ट्रामनलीप्रोल ०.४% वा मफप्रोमनल ०.३ जी.आर. दानादार मवषादी २५ केजी 
प्रम  हेक्टर वा क्लोरोपाइरीफस २० % ई सी २  मिमल  प्रम  मलटर पानी वा एमसफेट ७५% 
एस.पी. १  मिमल  प्रम  मलटर पानीका दरले प्रर्ोग गनय  समकन्द्छ  । दानादार मवषादी प्रर्ोग 
गदाय  खे िा ५ -८ से. िी. पानी पााँच मदनसम्ि कार्ि रहनु पदयछ । 

२. गलुािी (Pink Borer -Sesamia inference (Walker))  तथा धके गवारो 
(Pale headed striped borer -Chilo partellus (Swinhoe)) 
पररचय 
र्ी गबारोहरु िकै, गहुाँ, िान, कोदो, उख ु  था 
जनेुलो लगार् का खाद्यान्द्न वालीहरुिा लाग्ने 
गदयछन ् । र्ीनका लाभायहरुले मवध्वंसकारी  ररकाले 
बीरुवािा नोक्सानी गदयछन्  । िके गबारोको िाउ 
प ुलीहरु अमलक साना (करीब १.५ से.िी.) हुन्द्छन ्
र अगाडीको भागिा सुाँड जस् ो आकृम  भएका र रौं 
भएका हुन्द्छन्  भने गलुाबी गवारोको िाउ प ुली 
अमलक िोटो  था टाउको र छा ीिा बाक्लो खैरो 
रौंहरु रहेका हुन्द्छन्  । िके गबारोको लाभायको 
मपठ्रू्ाँिा पााँचवटा खैरा िसायहरु रहेका हुन्द्छन् भने 
गलुाबी गबारोको लाभायको मपठ्रू्  फय  गलुाबी खैरो र 
 सलो भागिा से ो रङ्गको हुन्द्छ  । पूणय मवकमस  
लाभाय िके गवारोको करीब २.५ से.िी. गलुाबी 
गबारोको करीब ३ से.िी. लम्बाइका हुन्द्छन्  ।  

क्षवतको लक्षर्  
िके गबारोले शरुुिा पा को फेद फय  हररर्ो भाग कोते्रर खाइ मससाको झ्र्ालजस् ा पारदशी िब्बाहरु 
बनाउाँदछ र त्र्सपमछ म नीहरुले डााँठ वा गबुोिा प्वाल बनाइ मभत्रको नरि भाग खान थासदछन ् । गलुाबी 
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गबारोले मबरुवाको फेद  फय को भाग र िानचिरको फेदको भाग खान थासदछन्  । मर्नीहरुले कमललो 
उिेरको मबरुवा देमख नै आक्रिण गनय थासदछन्  । मबरुवाको मभत्रीभागिा खाएपमछ मबरुवा भााँमचचने वा ढसने 
हुन सक्दछ  । िके गबारोले िकैको िान चिर  था िोगािा सिे  आक्रिण गदयछ  ।  

व्यवस्थापन  

 वाली मलइसकेपमछ बााँकी रहेको सम्पूणय  ठुटा मनकाली जलाईमदने अथवा ठुटा डुब्ने गरी एक 
हप्ता सम्ि पानी जिाउने  । 

 िाकुरा, लािामसंगे फट्र्ांग्रा जस् ा मित्र जीवको संरक्षण गने  ।  

 प्रकाश पासोको िाध्र्िवाट वर्स्क पु लीलाई  आकषयण गरी िाने  ।  

 सकेसम्ि पकेट के्षत्रभरी एकैपटक वाली लगाएिा गबारोवाट हुने नोक्सानी कि हुन्द्छ  ।   

 हरेक वषय  गबारोले नोक्सानी गने ठाउाँहरुिा बीउ दर बढाइ प्रम  इकाइ मबरुवाको संख्र्ा 
बढाउाँदा गबारोवाट हुने नोक्सानी िटाउन समकन्द्छ  ।  

 बेनाय  उमे्रको िमहना मदनिा परजीमव कीरा (ट्राइकोग्रािा) को प्रर्ोग गनय  समकन्द्छ  । ५ से. िी. X 

१० से. िी. साइजको काडयिा करीव २० हजार  ट्राइकोग्रािा रहेको हुन्द्छ  । एक हेक्टरको 
लामग १० वटा ट्राइकोकाडय  प्रर्ोग गनुयपदयछ । 

 व्र्ामसलस थुररनजीर्मन्द्सस (मब. टी.) ३ ग्राि पानीका दरले छने ।  

 गबारोको िेरै प्रकोप (१० % भन्द्दा बढी) भएिा रासार्मनक मवषादी काटायप हाईड्रोक्लोराइड 
४% वा क्लोरान्द्ट्रामनलीप्रोल ०.४% वा मफप्रोमनल ०.३ जी.आर. दानादार मवषादी २५ केजी 
प्रम  हेक्टर वा क्लोरोपाइरीफस २० % ई सी २  मिमल  प्रम  मलटर पानी वा एमसफेट ७५% 
एस.पी. १  मिमल  प्रम  मलटर पानीका दरले प्रर्ोग गनय  समकन्द्छ  । दानादार मवषादी प्रर्ोग 
गदाय  खे िा ५ -८ से. िी. पानी पााँच मदनसम्ि कार्ि रहनु पदयछ । िकै वालीको हकिा 
दानादार मवषादीहरु २-३ दाना प्रम  बोटका दरले गुबोिा राख्दा गबारोको मनर्न्द्त्रण गनय  
समकन्द्छ  ।  

३. धानको खैरो फड्के कीरा (Nilaparvata lugens)  
पररचय  

िानको खैरो फड्के िानको प्रिखु शत्र ुकीरा हो  । र्सले िानको पा  र आिारिा रस चसेुर खाइ नोक्सानी 
गदयछ  । िानको फेदिा पानीको स ह िामथ बसेको हुन्द्छ  । र्सको प्रकोप िेर ैभएिा िान वालीलाई  परु ै
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सखाप पानय सक्छ । वर्स्क फड्के कीरा करीब ४ मि.िी लािो हुन्द्छ र  रगं खैरो हुन्द्छ । पोथी फड्केले 
पा को आिारिा केराको हा ा जस् ो आकृम का हसका पहेंला रङ्गका अण्डाहरु झणु्डिा पादयछ । 
बचचाहरु कालो-खैरो रङ्गका र खरानी-नीलो आाँखा भएका र पखंमवहीन हुन्द्छन । मर्नीहरु अत्र्न्द्  
खन्द्चवुा हुन्द्छन ्र फेदम र बसेर रस चसेुर खान्द्छन ् । मर्नीहरुको िहजस् ो चर्ापचर्ाप लाग्ने मवष्टािा कालो 
ढुसी पमन लाग्ने गदयछ । उपर्कु्त  ापक्रि (२५ मडग्री सेमससर्स) भएको अवस्थािा र्ो कीराको अण्डावाट 
बचचा फड्के कीरा हुन ७-११ मदन लाग्छ भने बचचा अवस्था १२-२० मदनको हुन्द्छ ।  कीराको जीवनचक्र 
परुा हुन १९-३१ मदन लाग्दछ ।  वर्स्क फड्के १०-२५ मदन बााँचछ । 

क्षवतको लक्षर्  
र्स कीराको वर्स्क  था बचचा दबैुले पा को फेदवाट रस 
चसेुर खान्द्छन् । जसका कारण शरुुिा  सला पा हरु र पमछ 
िामथसला पा हरु पहेंला भएर जान्द्छन ्  । र्सको आक्रिण 
पमछ लागेका बालाहरुिा नभररएका वा फोस्रा दानाहरु 
हुन्द्छन् र उत्पादनिा ह्रास आउाँछ  । अत्र्ामिक आक्रिण 
भएको अवस्थािा परु ैिानका बोटहरु िछयन जसलाई  होपर 
बनय भमनन्द्छ । र्स् ो लक्षण चक्ला  चक्लािा देमखन्द्छ । बमढ 
आर ा, खे िा पानी, उष्ण वा ावरण, पथृक रोपाइ सिर् भएको के्षत्र, नाबो िानवाली, अत्र्ामिक र्रुरर्ा 
िलको प्रर्ोग र्स कीराको बमृिको लामग उपर्कु्त वा ावरण हुन् । कीटनाशक मवषादीको अनावश्र्क र 
पटक पटकको प्रर्ोगले मित्र जीवहरु िनय गई र्सको संख्र्ािा बमृि हुन्द्छ । छोटो सिर्िै ज्र्ादै बमृि हुने 
हुनाले र्सको र मित्र जीवहरुको िानको फेदिा र पानीको स हिा हपे्तमपचछे अवलोकन गरररहन ुपछय  । 
र्सले िानिा लाग्ने मवमभन्द्न मकमसिका भाइरसजन्द्र् रोगहरु साने िाध्र्िको रुपिा पमन काि गदयछ ।  

व्यवस्थापन  

 िान वालीिा िेरै मित्र जीवहरु (जस् ै: िाकुरा, स्त्री स्वभावको खपटे, मिररडवग आमद ) ले 
र्सको संख्र्ा कि गरी िानलाई  क्षम  हुनवाट बचाउाँछन्  ।  

 पकेट के्षत्रिा पृथक–पृथक सिर्िा िानको रोपाइ नगने  । सकेसम्ि एक दुई हप्ता मभत्र सबै 
ठाउाँिा रोपाइ सकाउने । 

 पमहलेको िानको नाबो हटाउने ।  

 रासार्मनक िलको सन्द् ुमल  िात्रािा प्रर्ोग गने  । नाइट्रोजनर्ुक्त िलको बढी प्रर्ोग नगने  ।   

 बाक्लो रोपाइ नगने  । िानको बेनाय  कमम् िा २० X २० से. िी. को फरकिा िात्र रोप्ने  । 
िान गजााँउने बेलािा खे मभत्र हावाखेसने वा ावरण वनाउने  ।  

 अनावश्र्क रूपिा मवषादीको प्रर्ोग गनुय  हुाँदैन । कीराको संख्र्ा एक वटा प्रम  सरा र 
मित्रजीवको संख्र्ा र्स भन्द्दा कि देमखएिा अन्द्र् व्र्वस्थापनका उपार् अपनाउनु पछय   । 

 दुइ म न पटक सम्ि खे िा पानी एक हप्ता राखी त्र्स पमछ पानी मनकास गने र चार पााँच मदन 
खे  सुख्खा राख्ने गरी मसंचाईको व्र्वस्था गने  ।            
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 मवषादीहरु एजाडीराक्टीन ०.०३ %  इसी २  मिमल  वा एसीफेट ७५ % एसपी  २  मिमल   
वा बुप्रोफेमजन २५ % एस.सी १.५  मिमल  वा मफप्रोमनल ५  % एस.सी.  २-३ मिमल  वा 
इिीडाक्लोप्रीड १७.८ एसएल १  मिमल प्रम  ४ मलटर पानीिा कीराको संख्र्ा हेरी एक 
हप्ताको फरकिा छने । मवषादी छकंदा िानको मबरुवा िामथवाट िात्र होइन, मबरुवाको फेदको 
भागिा पने मकमसिले छकय नु पदयछ ।   

४. धानको पतेरो (Rice earhead bug- Leptocorisa oratorius)  
पररचय  
िखु्र् गरी िानवालीिा लाग्ने र्ो कीराको बचचा 
 था वर्स्क दवैु अवस्थाले िान नपसाउाँदासम्ि 
मबरुवाको अन्द्र् भागवाट मर्नीहरुले रस चसु्दछन् 
 र बाला लागेपमछ सबै कीराहरू बालािा आकमषय  
हुन्द्छन् । वर्स्क प ेरो खैरोिा हररर्ो मिमसएको 
हुन्द्छ भने बचचा हररर्ो रगंको हुन्द्छ । वर्स्क प ेरो 
करीब १९ मि.िी. लम्बाइको हुन्द्छ । र्सलाई 
सिा ेर मवस् ार ैमथचदा नराम्रो गन्द्ि छोड्छ । एउटा 
पोथीले २०० देमख ३०० वटा सम्ि से ा अण्डा 
िामथसलो परि िूल नशा नमजकै १ वा २ लहरिा 
मिसाएर पाछय  । अण्डा परकेो ५ देमख ८ मदनिा 
हररर्ा बचचा प ेराहरु मनमस्कन्द्छन् । पााँच पटक 
कााँचलुी फेररे २५ देमख ३० मदनिा वर्स्किा पररण  हुन्द्छन ्  । एक वषयिा र्सका ४ पसु् ा सम्ि 
मनमस्कन्द्छन्  ।  

क्षवतको लक्षर्  
पा िा बढी आक्रिण भएिा बोट नै पहेमलने हुन्द्छ  । भखयर पसाउन लागेको बालावाट रस चसेुिा दाना मभत्र 
दिु भररन पाउाँदैन र दाना फोस्रो हुन्द्छ  । र्ो अवस्थािा प ेरो लागेको दानाहरु पमछ  टुमक्रएर कमनका 
बन्द्दछ  । िानका दानािा प ेरोले चसेुको ठाउाँिा काला-खैरा दागहरु देमखन्द्छन् र अत्र्ामिक आक्रिण 
भएको खे को िानवाट बनेको भा िा सिे  प ेरोको गन्द्ि आउन सक्छ  ।  

व्यवस्थापन  

 खे  मभत्र  था वरपरको झारपा  गोडिेल गरी वैकमसपक आश्रर् स्थललाई  नष्ट गने  ।  

 एकै सिर्िा पाक्ने िानका जा हरु छनौट गरी लगाउने  ।  

 र्ो कीरा बत्तीिा आकमषय  हुने हुनाले पसाउन लागेको िान खे िा बत्ती राखेर त्र्सिा 
आकमषय  गने र नष्ट गने  ।  
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 डटी ट्रर्ापको प्रर्ोग गने  । र्सको लामग गाई भैसीको  ाजा मपसाबिा कपडा वा जुटको 
बोरालाई मभजाएर िोचोिा बााँिी िान खे को बीचबीचिा लगेर गाड्नु पदयछ । ट्रर्ापिा 
आकमषय  भएका प ेरोलाई  बामहर परिवाट प्लामस्टकको झोलाले छोपी संकलन गरी िाने  ।  

 र्ो कीराको प्राकृम क शत्रु बािे खपटे कीराको संरक्षण गने  ।  

 अत्र्ामिक आक्रिण भएको अवस्थािा िालामथर्न ५०% इमस मवषादी २ मिमल प्रम  मलटर 
पानीका दरले वा साइपरिेमिन २५% इमस वा फेनभेलरेट २० % इमस ०.५ मिमल प्रम मलटर 
पानीका दरले मबरुवा राम्रोसंग मभज्ने गरी छने  ।             

५. धान वालीमा लाग्न ेफट्यागं्रा (Rice grasshopper- Hieroglyphus banian) 

पररचय  
िानवालीिा फट्र्ागं्राको आक्रिणवाट वषेनी ठूलो नोक्सानी हुने 
गरकेो छ  । र्ो कीराले िानको िूल  नशा िात्र बााँकी रहने गरी 
सम्पूणय हररर्ो भागहरु खान्द्छन्  । उख,ु िकै, गहुाँिा सिे  र्सले 
आक्रिण गरी क्षम  परु्ायउन सक्दछ  । वर्स्क फट्र्ांग्रा हसका 
चमम्कलो हररर्ो पहेंलो रगंको हुन्द्छ र र्सको पखेटा र टाउको 
िामथ ३ वटा कालो रगंको िसायहरु हुन्द्छन्  । वर्स्क फट्र्ाङ्ग्रा 
सरदर ४०-५० मिमि लािो हुन्द्छ  । अपररपक्व अवस्था हसका 
पहेंलो रगंको हुन्द्छ र सानो साइजको हुन्द्छ  । पोथी फट्र्ांग्राले 
बााँझो जमिन, खे बारीको मडल  था मढस्कोको िाटोिा ५-८ 
सेमि गमहरो प्वाल बनाई भारको िध्र्देमख िङ्मसरसम्ििा ३०-

४० वटाको सिहुिा अण्डाहरु पाने गदयछ  । अण्डाहरु ८-९ 
िमहनासम्ि सषुपु्त अवस्थािा रही िनसनुको सरुुवा संगै 
बचचाहरु जकुा जस् ै गररे िाटोवाट बामहर मनस्कन्द्छन्  । र्स 
पमछ मर्नीहरुले मबरुवाको पा हरु खान सरुु गदयछन् र ७-८ पटक कााँचलुी फेरपेमछ ७०-८० मदनिा 
वर्स्क हुन्द्छन्  । वर्स्कहरु २ िमहनासम्ि बााँचदछन्  । सािान्द्र् र्ा एक वषयिा एक पसु् ा िात्र मवकास 
हुन्द्छ ।  

क्षवतको लक्षर्  
फट्र्ांग्राले अण्डावाट मनस्कनासाथ िानको पा  खान सरुु गदयछन् । खााँदै कााँचलुी फेदै बढ्दै जान्द्छन् । 
अमिक आक्रिण भएिा िानको पा को िूल नशा िात्र बााँकी रहने गरी सम्पूणय हररर्ो भागहरु खान्द्छन् ।  

व्यवस्थापन  

 िान खे का आलीहरु रोपाइ गनुय  अगाडी  ाछेर १० देमख १५ सेमि उचाइसम्ि महलो िाटोले 
हावा मछनय  नसक्ने गरी टाली मदनुपछय  ।  
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 मशकारी कीराहरू जस् ै: मब्लस्टर मबटल, ग्राउण्ड मबटल र मशकारी मकथो कीराहरूको संरक्षण 
गने  ।  

 िैना चरी लगार् का मवमभन्द्न मशकारी जीवहरूको संरक्षण गने  । बढी प्रकोप हुने के्षत्रहरुिा 
बााँस वा रुखका हााँगाहरु गाडेर चराहरु बस्ने स्थानको व्र्वस्था गनुय  पदयछ  ।  

 िानको ढुटो (१० भाग), सख्खर ( २ भाग) र मवषादी (क्लोरोपाइररफस १० %  इसी (१ 
भाग) मिसाइ बनाएको मवषादी उक्त चारो िानको व्र्ाड लगार्  खे को वररपरर छने  ।  

 कीराको प्रकोप बढ्दै गएिा िालामथर्न १०% इमस २  मिमल  वा  क्लोरोपाइररफस २०% 
इमस २  मिमल  वा साइपरिेमिन २५%  इसी. ०.५ मिमल प्रम मलटर पानीका दरले मिसाएर 
छने  ।     

६. खुम्रे कीरा (White grub- Phyllophaga/Anomala spp.) 
पररचय  
खमेु्र कीरा अमसंमच  पाखो जिीनिा प्रिखु सिस्र्ाको 
रूपिा रहेको छ  । र्ो खपटे कीराको लाभाय  (खमेु्र) ले िाटो 
िनुी बसेर वाली मबरुवाको जरा र िाटो िनुीको भाग पमन 
खाइमदन्द्छ । फलस्वरुप उत्पादनिा कमिका साथै जरा र 
िाटो िनुीको भाग प्रर्ोग हुने वालीको गणुस् र िट्न  
जान्द्छ । खपटे वगयिा पने मवमभन्द्न प्रजा ीका खमेु्र कीराको 
वर्स्क खपटे गाढा खैरो, कालो, पहेंलो, हररर्ो लगार् का 
मवमभन्द्न रङ्गका हुन सक्दछन् । मर्नीहरुको शरीर मचसलो 
बनावटको आवरण र िाटो खन्द्ने प्रकृम का गोडाहरू भएको 
हुन्द्छ । शरीरको सरदर लम्बाई १५ मि.मि र चौडाई ८ 
मि.िी. हुन्द्छ । लाभाय अगें्रजी वणयिालाको सी आकारको 
खमु्ची राख्ने र बोसो रगंको से ो शरीर भएको, पहेंलो 
टाउको भएको र छा ीिा ३ जोडीिात्र खिुा भएको हुन्द्छ । 
खमेु्र कीराले मवशेष गरी िकै, कोदो, गहुाँ, आल,ु  रकारी, 
उख ुलगार् का वालीहरुिा बढी नोक्सानी गने गरकेो छ  । पोथी कीराले िाटो वा कााँचो गोबर मभत्र अण्डा 
पादयछन् । अण्डावाट खमेु्र बन्द्न २-३ हप्ता लाग्छ भने खमेु्रहरु ९ देमख २१ िमहनासम्ि खााँदै रहन्द्छन ्
त्र्सपमछ अचल अवस्थािा जान्द्छन ् । अचल अवस्था ३-६ िमहनासम्ि रहन्द्छ  । र्ो कीराको वर्स्क र 
लाभे दवैु जाडोिा िाटो िमुन पाइन्द्छन्  । मर्नीहरुको जीवनचक्र परुा हुन प्रजा ी अनसुार ६ िमहना  देमख ३ 
वषय सम्ि लाग्न सक्दछ  ।  
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क्षवतको लक्षर्  
सािान्द्र् र्ा खमेु्रहरु बलौटे र अमसमचच  िाटोिा बस्न िन पराउाँछन् । िकै र कोदो खमेु्र कीराले ज्र्ादै िन 
पराउने वालीहरु हुन ् । जगंल नमजकैको बारीिा मर्नीहरुको प्रकोप बढी हुन्द्छ  । वर्स्क अवस्थाको खमेु्र 
कीरा रुख, झाडी  था िााँसे िैदानिा बस्छन् र नमजकैको खेम  वालीिा आक्रिण गदयछन्  । डााँठ  था 
जरािा स्पष्ट क्षम  देमखन्द्छ भने बोटहरु ओइलाएका हुन्द्छन्  । वर्स्क खपटेहरुले पा  कोमपला  था 
फूलहरु चपाइ खाएका लक्षण पमन देमखन्द्छ  ।  

व्यवस्थापन  

 िाटोिा मचस्र्ानको व्र्वस्थापन गदाय  क्षम  र खुमे्रको 
संख्र्ा िटाउन िद्द  गदयछ  ।  

 खे बारीिा रहेका झारपा   था अवशेषहरु नष्ट गरी 
खे वारी सफा राख्ने  ।  

 गिीको सिर्िा गमहरो खनजो  गने र हप्ता मदनसम्ि 
खाली राख्दा खुमे्र स हिा आउने प्राकृम क शत्रु चराले 
खाइमदन्द्छ र खुमे्रको संख्र्ा िट्दछ  ।  

 पाकेको गोबर िल वा कम्पोष्ट िल िात्र प्रर्ोग गने  । 

 जमिन  र्ारीको सिर्िा के ुकीका िमसना टुक्राहरू १० 
केजी को दरले वा मचउरीको पीना २० के. जी. प्रम  
रोपनीका दरले प्रर्ोग गदाय  खुमे्र कीराको नोक्सानी कि 
गनय  समकन्द्छ  ।   

 र्सले कि िनपराउने वालीहरु जस् ै टिाटर, लसुन, 
प्र्ाज, िमनाँर्ा आमदलाई  मिश्री  वालीको रुपिा प्रर्ोग गदाय  खुमे्रवाट हुने क्षम  कि गनय  िद्द  
पुग्दछ  ।  

 िेटाररमजर्ि एमनसोप्ली जैमवक मवषादी ५ ग्राि प्रम  के. जी. का दरले कम्पोष्टिा मिलाइ 
बनाएको उपचारी  कम्पोष्ट िल १ िे. टन प्रम  रोपनीका दरले वाली लगाउने सिर्िा प्रर्ोग 
गने  ।  

 क्लोरोपाइररफस १०% जीआर मवषादी १ केजी प्रम  रोपनीका दरले िकै छनुयभन्द्दा अमि  
छने  ।  

 र्सको प्रकोप भएको स्थानहरुिा क्लोरोपाइररफस २ मिमल प्रम  मलटर पानीिा मिसाइ 
मवरुवा रोपेको वररपरर िाटो मभज्ने गरी छनुय  पदयछ वा  

 क्लोरोनट्रामनमलप्रोल ०.४  दानादार मवषादी २५० ग्राि वा क्लोरोपाइरीफस १०% दानादार 
मवषादी १ केजी वा काटायप हाईड्रोक्लोराइड ४% दानादार मवषादी १ केजी प्रम  रोपनीका 
दरले जग्गा  र्ारीिा छने  ।  
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७. फौजी कीरा (Mythimna Seperata) 
पररचय  
फौजी कीरा एक थररका िझौला आकारका रात्रीचर प ुली 
सिूहका लाभे हुन ् । र्सले िकै वालीको अम ररक्त गहुाँ, िान, 

 रकारी  था अन्द्र् वालीहरुिा पमन आक्रिण गदयछ । फौजको 
जस् ो ठुलो संख्र्ाले एकसाथ आक्रिण गरी प्रार्: सम्पूणय 
भागहरु खाने र अको खे िा पमन एकै साथ आक्रिण गने 
भएकाले र्ो कीरालाई  फौजी कीरा भमनएको हो । वर्स्क प ुलीको रगं सनु्द् ले खैरो हुन्द्छ, अमिसलो 
पखेटाको बीच भागिा एउटा प्रष्ट से ो थोप्ला हुन्द्छ । र्ो कीराको अण्डावाट लाभाय हुन ७-९ मदन, लाभायवाट 
प्र्पुा हुन ९-२९ मदन र प्र्पुावाट वर्स्क हुन १३-२१ मदन लाग्दछ । र्सरी सरदर ३९ देमख ५९ मदनिा 
जीवन चक्र पूरा गदयछ । एक वषयिा ३ देमख ४ पसु् ासम्ि  र्ार हुन्द्छन्  ।   

क्षवतको लक्षर्  
जमिनको स हिा बसी कमलला मबरुवाको फेद काट्ने, िोगािा 
प्वाल पाने  था झणु्ड झणु्डिा बसी पा हरु चपाएर खादै 
एकपमछ अको खे िा सदै जाने मर्नीहरुको प्रिखु क्षम को 
रुपिा मलन समकन्द्छ । रामत्रचर भएकाले र्सको क्षम  मवशेष 
गरी रा ीिा वा बादलले ढाकेको बेलािा बढी हुने गदयछ । खडेरी 
परकेो  था सखु्खा अवस्थािा र्सको प्रकोप िेर ै हुने गरकेो 
पाइन्द्छ । र्स कीराको िेर ैआक्रिण भएको अवस्थािा पूणय र्ा 
नांमगएका बोटहरु देमखन्द्छ  ।  

व्यवस्थापन  

 न्द्र्ुमक्लर्र पोमलहेड्रोसीस भाइरस, से ो ढुसी 
जस् ा जैमवक व्र्वस्थापनका मवमि प्रर्ोग गरी 
व्र्वस्थापन गनय  समकन्द्छ ।  

 िाकुरा, क्र्ारामवड खपटे, पेन्द्टाटोिीडी चुसाहा फौजी कीराका प्राकृम क शत्रु हुन् । पूणय  
मवकमस  लाभेलाई  सिे  मशकार गने भएकोले मर्नीहरुको संरक्षण गनुय  पदयछ ।  

 ट्र्ामकनीड मझंगा (फौजी कीराको लाभायको शरीरिा अण्डा पारीमदन्द्छ जसवाट मनमस्कने 
औसंाले सो कीरालाई  नष्ट गने गदयछ), सानो कालो बारुलो (फौजी कीराको लाभायको शरीरिा 
अण्डा पदयछ सो लाभायको िृत्र्ुपमछ र्सवाट प्र्ुपा मनस्केर खोल बनाई नमजकैको भागिा 
रहेको हुन्द्छ) जस् ा मित्रजीवहरुको संरक्षण गने  ।  

 वालीको अवशेष नष्ट गने  । 

 कीरा लागेको अवस्थािा मसाँचाई गदाय  र्सको क्षम  कि गनय  समकन्द्छ भने पानी पटाउने 
व्र्वस्था भएको ठााँउिा िान काटेपमछ खे िा २-४ मदनसम्ि पानी पटाइमदनाले कीराको सो 
अवस्था नष्ट हुन्द्छ  । साथै फौजीकीराको लाभायहरु एक प्लटवाट अको प्लटिा सदै जाने 
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हुनाले आक्रिण भएको प्लटको वररपरर कुलेसोिा पानी जिाइमदएिा भौम क अवरोिका 
कारण सनय  सक्दैनन्  । 

 बमत्तको पासो (लाइट ट्रर्ाप) को प्रर्ोग गरर वर्स्क पु लीहरुलाई  पासोिा पारी िाने  ।   

 ब्र्ामसलस थुररनमजर्मन्द्सस (मब.मट.) २ ग्राि प्रम  मलटर पानीिा मिसाइ छने  ।  

 डेसटािेमिन २.८ % इसी. १-२ मिमल प्रम  मलटर पानीिा मिसाइ छने  ।       

८. अमरेरकन फौजी कीरा (Spodoptera frugiperda) 
पररचय 
अिेररकन फौजीकीरा िकै वालीिा लाग्ने प ुली वगयको 
रात्रीचर कीरा हो  । र्ो कीरा काउली बन्द्दािा लाग्ने समु यको 
लाभाय (Tobacco Caterpillar) साँग िेर ै हदसम्ि 
मिसदोजसुदो हुन्द्छ । र्सले िकै लगार्  ३५३ मवमभन्द्न 
प्रजाम का मबरुवाहरुिा नोक्सानी परु्ायउन सक्ने  थ्र् 
जानकारीिा आएको छ । र्स कीराले िकै नपाएिा जनेुलो, 
िान, गहुाँ, कोदो, उख,ु िााँसे वालीहरु, काउली वगयका 
 रकारी वालीहरु,  ेल वालीहरु, कााँक्रो लगार् का लहर े
 रकारी, बदाि, भटिास, प्र्ाज, कपास, गोलभेंडा, आलु 
वालीहरुिा सिे  क्षम  परु्ायउन सक्दछ । वर्स्क पोथी 
प ुलीले रा को सिर्िा सािान्द्र् र्ा पा को  सलो स हिा 
सरदर १ देमख २ सर्को संख्र्ािा अण्डा पादयछ  । लाभायको 
अवस्था आहार  था  ापक्रिको आिारिा १४ देमख २१ 
मदनसम्ि रहन सक्दछ । लाभाय पणुयरुपिा मबकमस  हुन ५ 
पटक कााँचलुी फेरपेमछ िात्र प्र्पुा अवस्थािा जान्द्छ  । प्र्पुा 
अवस्था ९ देमख १३ मदनसम्िको हुन्द्छ र अचल अवस्थापमछ रा िा  वर्स्क प ुलीहरु मनमस्कन्द्छन्  । 
 

क्षवतको लक्षर् 

लाभाय अवस्थाले िकैको पा , गभुो, िानचिरा, जुाँगा, िोगा  था डााँठिा सिे  क्षम  परु्ायउछ । झणु्डिा 
पाररएका अण्डाहरुवाट मनस्कने मबमत्तकै सानो लाभायले शरुुिा वररपररको पा को बामहरी स हिा िात्र 
कोते्रर खान्द्छ, जसले गदाय पा िा मससाको झ्र्ाल जस् ो आकृम हरु देमखन्द्छन्  । र्स् ो प्रकारको क्षम लाई  
Papery window भन्द्ने गररन्द्छ । त्र्सपमछ र्ी लाभायहरु आाँफैले बनाएको रसेाहरु र हावाको िद्द ले अन्द्र् 
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बोटहरुिा फैमलन्द्छन ् । कमललो अवस्थाको िकैको गभुोमभत्र प्वाल पारी पस्दै खान थासदछन् र मबरुवा 
बढ्दै जााँदा पा िा लहर ैस–साना प्वालहरु परकेो देख्न समकन्द्छ । लाभायहरु बढ्दै जााँदा परभक्षी स्वभावका 
सिे  हुन्द्छन् । लाभायका ६ वटा अवस्थाहरु िध्रे् चौथो अवस्थापमछका लाभायले एकले अकोलाई  खाने 
मकमसिको स्वभाव देखाउाँछन ् । कीराको आक्रिण भएको ठाउाँिा काठको िलुो जस् ो मवष्टा पमन प्रशस्  
िात्रािा देमखन्द्छ । र्स कीरावाट अत्र्ामिक आक्रिण भएको अवस्थािा िकैिा अमसनावाट भएको क्षम  
जस् ै पा हरु मछर्ामछर्ा भएको देमखन्द्छ । मबरुवा हुकय दै जााँदा िकैको िान चिरा, जुाँगा र िोगािा सिे  
पसेर र्सले नोक्सान गनय सक्दछ  ।  

व्यवस्थापन  
 खे बारीिा िकै उमे्रदेमख मनर्मि  रुपिा अनुगिन गरी कीराको उपमस्थम  र सम्भामव  

क्षम को आाँकलन गनुयपदयछ  । 
 िकैको िोगािा सिे  नोक्सान गनयसक्ने भएकाले खोस्टाले परुा िोगा छोमपने जा को िकै 

लगाउाँदा िोगािा हुने नोक्सानी कि गनय  समकन्द्छ  ।   
 एउटा पकेट के्षत्रिा सकेसम्ि एकैसिर्िा र चााँडै िकै रोप्ने  । 
 िकैको एकल वाली लगाउनु भन्द्दा कोशेवाली अन्द् रवाली वा मिमश्र  वालीको रुपिा लगाउाँदा 

कीराको प्रकोप कि हुन्द्छ  । 
 मबरुवालाई  स्वस्थ र कीराको क्षम  सहनसक्ने बनाउन मसफाररश  गररए अनुसार सन्द् ुमल  

िलखााँदको प्रर्ोग, पर्ायप्त मसंचाइ र गोडिेल गने  ।  
 िकै रोप्नु अमि इमिडाक्लोमप्रड ४८ प्रम श  एफ एस मवषादी प्रम  मकलोग्राि बीउिा ४ 

मिमलका दरले बीउ उपचार गरेर रोप्दा शुरुको ३ हप्तासम्िको मबरुवाहरुलाई  क्षम  हुनवाट 
बचाउन समकन्द्छ  ।  

 मनरीक्षणको क्रििा पा को  सलो स हिा झुण्डिा पाररएका अण्डाहरु संकलन गरी नष्टगने  । 
 पा िा से ा लाम्चा मझसली समह का प्वाल हरु देखा परेिा नीिजन्द्र् मवषादी एजामडरामक्टन 

१५०० पी पी एि ५ मिमल प्रम  मलटर पानीका दरले मिसाएर छने   । 
 िकैको पा िा लाभाय ले क्षम  गरेको प्वालहरु  था गुभोिा क्षम को लक्षण देखापरेिा अमनवार्य  

रुपिा सुरमक्ष  पमहरन लगाई मनम्नानुसारका रासार्मनक मवषादीहरु आलोपालो गरी मवषादी 
मिसाएको िोल प्रम  रोपनी २५ मलटरका दरले प्रर्ोग गनुयपदयछ  ।  

 स्पाइनेटोराि ११.७ % एससी १ मिमल प्रम  २ मलटर पानीका दरले वा इिािेमक्टन बेन्द्जोएट 
५ % एसजी १ ग्राि प्रम  २.५ मलटर पानीका दरले वा क्लोरएन्द्ट्रामनलीप्रोल १८.५ % एससी  
१ मिमल प्रम  २.५ मलटर पानीका दरले  वा स्पाइनोस्र्ाड (Spinosad) ४५ प्रम श  
एस.सी. १ मिमल प्रम  ३ मलटर पानीका दरले मिसाएर छने  । 

९. उखुको प्लासी िोरर (Chilo tumidicostalis Hamson) 
पररचय  
लाभायको पछामड ढाडिा ४ वटा गलुावी खैरो अथवा वैजनीरगंको लािो िसाय हुन्द्छ भने वर्स्क प ुली 
दालमचनी जस् ो खैरो रगंको हुन्द्छ । र्ो कीराको अण्डावाट लाभाय हुन ७ मदन, लाभायवाट प्र्पुा हुन २६ मदन 
र प्र्पुा ४६ वटा ११ –६ वर्स्क हुन दन लामग ३९ देमख ६४ मदनिा जीवन चक्र पूरा गदयछ । भदौ 
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िमहनाको पमहलो हप्ता देमख कामत्तकको पमहलो हप्ता सम्ि बढी क्षम  परु्ायउने र्ो कीराको प्रम  वषय ५-६ 
पसु् ा मनस्कन्द्छन्  ।  

क्षवतको लक्षर्  
उख ुवालीको िहत्वपूणय शत्रकुो रुपिा रहेको र्ो कीराको भखयर 
अण्डावाट मनस्केका लाभायहरुले लााँक्राको िामथसलो ३ देमख ५ 
वटा अन्द् र डााँठिा जम्िा भइ सरुुङ्ग बनाई क्षम  गदयछन् । क्षम  
भएको डााँठको पा हरु सकु्दछ्न् र प्रभामव  लााँक्रा समजलै 
भााँमचन्द्छन् । केही सिर्पमछ हुमकय एका लाभायहरुले सोही बोटको 
 सलो भाग वा अन्द्र् बोटिा पनु: प्रवेश गरी मभत्र मभतै्र सरुुङ्ग 
बनाई खान थासदछन ् ।  

व्यवस्थापन  

 वाली लगाए देमख नकाटुन्द्जेल वाली  था कीराको 
मनर्मि  अवलोकन गने  

 सम्भव भए सम्ि कीरा अवरोिी जा  लगाउने  

 बमत्तको पासोको प्रर्ोग गरी वर्स्क पु लीहरुलाई  
जम्िा गरी नष्ट गने  ।  

 क्षम  भएका उखुका टुप्पा  था अन्द्र् भाग मनर्मि  
रुपिा संकलन गरी नष्ट गने  

 वषाय  र्ाििा उखु खे िा पानीको मनकासको राम्रो व्र्वस्था मिलाउने  

 कीराको प्रकोप देखा पनय  थाले पमछ नाईट्रोजन िलको प्रर्ोग नगने  

 कीराले अण्डा पाने सिर्िा ट्राइकोग्रािा ५० हजार प्रम  हेक्टरका दरले १०/१० मदनको 
फरकिा छोड्ने  

 पमहलो र दोश्रो पुस् ाका कीराले अण्डा पाने सिर्िा थार्ोमडकाबय  ७५ डब्लु मप २ ग्राि प्रम  
मलटर पानीका दरले बोट मभज्ने गरी छने वा  

 क्लोरएनट्रामनमलप्रोल १८.५ एसमस ०.४ मिमल प्रम मलटर पानीका दरले छने  ।      

१0. सनु्तलाको फल कुहाउन ेव गंा (औसंा) (Bactrocera spp.) 
पररचय  
सनु्द् ला वालीिा मवमभन्द्न प्रजाम का फल कुहाउने मझंगाले नोक्सान परुर््ाउछन्  ।  र्ो मझंगा सािारण मझंगा 
भन्द्दा केमह ठुलो हुन्द्छ  । र्ो कीराको छा ीको भागिा पहेंलो र गाढा खैरो रमंगन िब्बा हुन्द्छ  । पोथी मझंगाको 
पेटको अमन्द् ि भागिा चचुचो वान्द्कीको लमम्चलो अण्डा पाने अगं स्पष्ट देमखन्द्छ  । औसंा १० मिमल  लािो 
र से ो रगंको हुन्द्छ  ।  
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भाले लागेको वर्स्क पोथी फलको बोक्रािा आफ्नो म खो अण्डा 
पाने अगंले छेडेर एक फलिा १५ देमख २० वटा अण्डा पादयछ । 
अण्डावाट ४-५ मदनपमछ औसंा मनमस्कन्द्छ । र्ी औसंाहरु ४-१२ 
मदन पछामड िाटोिा प्र्पुा वा अचल अवस्थािा जान्द्छन् । वा ावरण 
अनकुुल भएिा ७-१० मदनिा प्र्पुा वर्स्क मझंगा   हुन्द्छ । जाडोको 
िौसििा प्र्पुा िाटोिै अचल अवस्थािा रहन सक्छ  । 

क्षवतको लक्षर् 
र्ो मझंगाले फुल पारकेो फलको भाग दागी देमखन्द्छ । औसंा फल 
छेंड्दै र खााँदै मभत्र पस्दछ । औसंाको बमृि संगै फल पहेमलने, कुमहने 

र बोटवाट झने हुन्द्छ । मझंगाले आक्रिण गरकेा फलहरु मभत्र हेदाय 
से ो औसंाहरु देमखन्द्छन ् । र्ो मझंगाले िेर ैप्रजाम का फलफुल र 
 रकारी वालीिा आक्रिण गररे ठुलो आमथयक नोक्सानी परुर््ाउाँछ  ।  

व्यवस्थापन  

 कीरा लागेर झरेका फलहरु  त्काल बटुलेर कमम् िा ६० सेमि गमहरो खाडल खनी नष्ट गने 

जसले गदाय  औसंाहरु िदयछन् र वर्स्क कीरा बन्द्नवाट रोमकन्द्छ ।  

 सिर् सिर्िा गोडिेल गरर बगैंचा सिैं सफा राख्ने । 

 महउाँदको सिर्िा फेद वररपररको िाटोलाई पसटाई डसला फोनाय ले िाटो मभत्र अचल 
अवस्थािा रहेका प्र्ुपा िाि र चराहरुवाट नष्ट हुन्द्छन् जसले गदाय  आउाँदो िौसििा वर्स्क 
मझंगाको संख्र्ािा कमि हुन्द्छ ।  

 वषाय  िौसि पमछ बोटको ३ मिटर वररपरर िालाथार्न  िुलो ५% प्रम बोट ५० देमख १०० 
ग्राि छरी िाटोलाई  हलुका खन्द्ने । िाि/फागुन िमहनािा जमिनको खनजो  गदाय  प्रम  रोपनी 
१ केजी को दरले िालाथार्न ५% िुलो प्रर्ोग गरी मनमस्कदै गरेका वर्स्क मझंगाको 
व्र्वस्थापन गनय  समकन्द्छ ।  

 चैत्र-वैशाख देमख कामत्तक-िङ्मसरसम्ि मिथाइल रू्मजनल वा व्र्ाक्टोसेरा कम्पोमजट फेरोिन 
ट्रर्ाप झुण्डाउने । ट्रर्ापिा कीराको संख्र्ा बढी पनय  थालेिा अन्द्र् व्र्वस्थापनका उपार् 
अपनाउनु पछय  । फेरोिन ट्रर्ाप अनुगिनको लामग भए २ र व्र्वस्थापनको महसाबले भए ६ 
वटा प्रम  रोपनीको दरले राख्ने  ।  

 पाकेको फसी वा प्रोमटनको मिश्रण वा शख्खरको चारा बनाई आकषयण गने र िालाथार्न झोल 
मवषादीले कीराहरू नष्ट गनय  समकन्द्छ ।  

 िालाथार्न ५०% इमस र हाईड्रोलाइज्ड प्रोमटनिा सख्खर २ ग्राि प्रम  मलटरका दरले 
मिसाइ बोटिा छने ।  

 इमिडाक्लोरमपड १७.८ एसएल ०.२ मिमल प्रम  मलटर पानीिा मिसाइ छने ।         
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११. सनु्तलाको रातो कत्ले कीरा (California red scale- Aonidiella aurantii) 
पररचय  
सनु्द् ला जा का मवरुवा  था अन्द्र् िेर ै
जा का मवरुवाहरुिा र्ो कत्ले कीरा क्षम को 
कारकका रुपिा रहेको छ  । शरीरको व्र्ास 
करीब २ मिमल मिटर सम्ि भएका मर्नको 
रङ्ग सनु्द् ला जा को डााँठको बोक्रा साँग 
मिसदो जसुदो हुने हुनाले कीरा लागेको 
हत्तपत्त मचन्द्न पमन समकदैन  ।  

भाले कीराहरू उडेर मवमभन्द्न स्थानिा गइ एकै ठाउाँिा बसी रहने पोथीसंग सिागि पमछ पोथीले एक मदनिा 
२-३ वटाका दरले १००-१५० वटा सम्ि िमसना बचचा ६ देमख ८ हप्ता मभत्रिा पैदा गदयछ  । एक वषयिा २ 
देमख ५ पसु् ा सम्ि मनमक्लन्द्छन्  । र्ी बचचाले कमललो डााँठ, पा  वा फलिा आफ्नो म खो सुाँड गाडेर 
त्र्महं बसी रस चसु्दछन् त्र्सैले र्ो अवस्थालाई  से ो टोपी (whitecap) पमन भन्द्दछन्  । रस चसु्ने अवमि 
सिाप्त भए पमछ कीराले कााँचलुी फेदयछ, फालेको कााँचलुी कीराको शरीरसंग टााँमसएको हुन्द्छ त्र्ो अवस्थािा 
कीरा रा ो रङ्गको देमखन्द्छ  । र्ो कीराले कम पर् अवस्थािा भालेसंगको सम्पकय  मवना अण्डा पारी 
बचचाहरु पैदा गदयछ ।  

क्षवतको लक्षर्  
र्ो कीराले मबरुवाका जमिन िामथका सबै भाग हााँगा, पा  र फलिा 
चसेुर नोक्सान गदयछ । पा हरुको भागहरुवाट रस चसेुर खाएको 
अवस्थािा पा  पहेलो हुदै जान्द्छ र झछय   । हााँगाहरु टुप्पोवाट सकु्दै 
जान्द्छ  । कमहलेकााँही परु ैरुख नै सकेुर जान सक्छ ,फलिा अत्र्मिक 
संक्रिण भएिा र्स् ा फल बेचन वा खानका लामग अर्ोग्र् बन्द्दछन्  । 
ग्रषृ्ि कामलन िौसिको अन्द् म र र वषाय शरुु हुन ु भन्द्दा अगाडी 
रुखलाई  मचस्र्ानको एकदिै अभाव भएको अवस्थािा कत्ले संख्र्ा 
बढ्छ, प्रकोप बढ्छ र क्षम  पमन बढी हुन्द्छ  ।  

व्यवस्थापन  

 कीरा लागेका नसयरीका मवरुवाहरु नर्ााँ बगैंचािा नसाने  ।  

 क्षम  पुगेर झरेका पा  र फलहरु जलाएर नष्ट गने  ।  

 क्षम  पुगेका र िरेका हााँगाहरु कााँटछााँट गरी नष्ट गने  ।  

 स्त्री स्वभावका खपटे  था जालीदार पखेटा भएका मकराको संरक्षण गने र मर्नलाइ आकमषय  
गनय  बगैंचाको वररपरर आकषयक फूलहरु लगाउने  ।  

 मनिजन्द्र् मबषादी (एजडीरामक्टन ०.१५%) ५ मि ली प्रम  मलटर पानीका दरले मिसाएर प्रम  
बोट सरदर ३ देमख ५ मलटर प्रम  बोटका दरले छने  । वा  
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 खमनज  ेल एटसो १५ मिमल  प्रम  मलटर पानीका दरले छने  ।  

 फासगुण र चैत्र िमहनािा एक एक पटक डाइिेथोर्ट ३०% इसी मवषादी १.५ मिमल मलटर 
पानीका दरले छने  ।     

१२. केराको गिारो (केराको घनु) (Odoiporus longicollis/Cosmopolites 

sordidus) 
पररचय  
केराको गबारो थाि र गान ु दबैुिा 
आक्रिण गने मकमसिका हुन्द्छन्  । 
केराको थािको गबारोको वर्स्क 
खपटे कालो वा रा ो रङ्गको १०-

१२ मिमि लािो हुन्द्छ । र्सको सुंड 
मनकै लािो हुन्द्छ  । र्सको लाभे से ो 
शरीर १० मिमि लािो र रा ो टाउको भएको हुन्द्छ । केराको गानिुा लाग्ने गबारोको वर्स्क खपटे चमम्कलो 
कालो हुन्द्छ  ।  

लते्रका पा हरुको िाध्र्िवाट मभत्र पसेर केराको थाििा आफ्नो सुाँडले कोते्रर प्वाल पारी पोथी िनुले 
त्र्सिा अण्डा पादयछ । गिी र्ाििा र्ो कीराको अण्डावाट लाभाय हुन ३-५ मदन, लाभायवाट प्र्पुा हुन २६-

२८ मदन र प्र्पुावाट वर्स्क हुन २१-२८ मदन लामग ५० देमख ६० मदनिा जीवन चक्र पूरा गदयछ । लाभाय र 
प्र्पुा अवस्था दवैु केराको थाि मभत्र व्र्म   हुन्द्छ  ।  

क्षवतको लक्षर्  
केराको थाििा लाग्ने गबारोले थाि मभत्रमभतै्र खो लेर खाने हुनाले 
थाि मभत्र मछर्ा मछर्ा हुन्द्छ । बोट पहेंमलन थासदछ  । सािारण 
हुरी ब ासले पमन बोट ढसन सक्दछ । उ ा गानिुा बस्ने गबारोले 
गानो खाइमदनाले जराहरु किजोर हुने गदयछन्  । बोट समजलै 
ढसने गदयछ । केरा पसाउन सक्दैन र र्मद पसाइ हाले पमन 
फल/कोसा पषु्ट लाग्दैन  ।      

व्यवस्थापन  

 गबारो लागेको गााँजको मबरुवा अन्द्र्त्र रोप्नु हुदैन   

 गबारोले आक्रिण गरेको बोटलाई  जरै देमख उखेलेर 
गानो र थािलाई  िमसना टुक्रा टुक्रा पारी नष्ट गनुयपछय  
वा जलाइ मदनु पदयछ ।  
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 एउटा गााँजिा ३ वटा सम्ि िात्र बोट राख्नु पदयछ । केराको िरी काटे पमछ त्र्स िरीको 
थािलाई  त्र्मह ठाउिा छोड्नु हुदैन । र्स् ो थािलाई   ुरुन्द्  फेदैवाट काटेर हटाउनु पदयछ ।  

 केराको बोटिा लते्रका वा लत्रन लागेका पा हरु केराको थाि फेदैवाट हटाई गााँजलाई  सफा 
राख्नु पदयछ ।  

 काि नलाग्ने केराका बोटहरु काटेर टुक्रा टुक्रा पारी केरा  बगैचािा र् ाउम  रामखमदनाले 
त्र्सिा गबारोका वर्स्क िुनहरु जम्िा हुन्द्छन् र म नलाई  संकलन गरी नष्ट गनय  समकन्द्छ ।  

 गबारोको प्रकोप बढी भएिा केराको प्रत्रे्क गााँजिा क्लोरोपाइररफस १०% गेडा ३० ग्रािका 
दरले बोटको वररपरी छरेर िाटोिा मिलाइ मददा गबारोको मनर्न्द्त्रण गनय  समकन्द्छ । 

१३. कफीको सतेो गिारो (Xylotrechus quaddripes) 
पररचय  
नेपालिा कफी वालीलाई  हानी परु्ायउने प्रिखु शत्रकुो रूपिा रहेको र्ो 
कीराको शरीरको लम्बाई १-२ सेमि भएको खपटे वगयिा पने कीरा 
जसका अमिसला पखेटाहरुिा कालो र से ो िसाय भएको मसङ्ग लािो 
भएको हुन्द्छ । भाले कीरा पोथी भन्द्दा साना हुन्द्छन् । जीवन चक्रको िेर ै
सिर् कफीको डााँठ मभत्र व्र्म   हुने भएकाले र्सको मनर्न्द्त्रण सहज 
हुन सकेको छैन । पूणयकालीन जीवन चक्र भएको कीरा हो जसको 
अण्डा, गबारो, अचल र वर्स्क अवस्था गरी ४ अवस्था हुन्द्छ । र्ो 
कीराको अण्डावाट लाभाय हुन ९-१५ मदन, लाभायवाट प्र्पुा हुन लगभग 
११ िमहना र प्र्पुावाट वर्स्क हुन ६-९ मदन लामग कररव १ वषय िा 
जीवन चक्र पूरा गदयछ  । कीराको लाभाय  था प्र्पुा अवस्था डााँठ मभत्र 
पूरा हुन्द्छ ।  

क्षवतको लक्षर्  
गबारो लागेको काण्डको वररपररको बोक्रा अमलकम  उठेको र चकेको 
हुन्द्छ । पा हरु पहेंलो भइ ओइलाऊाँ छन् र खस्न थासदछन ् । गबारोले जीवनचक्र परुा गरी सकेको भए 
काण्डिा प्वालहरु देमखन्द्छन् । हााँगालाई  मवस् ारभैइुाँ म र  ान्द्दा मपमटक्क भााँमचन्द्छ । अत्र्ामिक आक्रिण 
भएको अवस्थािा एक वषयिा बोट िनय पमन सक्छ । बोट मचररे हेदाय  र्सले खाएर बनाएको प्वाल आफ्नै 
मवष्टाले भरकेो हुन्द्छ  ।  

व्यवस्थापन  

 अरामवका जा को कमफिा बढी आक्रिण गने भएकाले अन्द्र् जा हरु लगाउने  ।  

 उत्तर िोहडा भएको जमिनको छनौट गरी कफी बगैंचा लगाउने  ।  

 बगैचाको सरसफाइिा मवशेष ध्र्ान मदने र िाटोिा उपर्ुक्त मचस्र्ान कार्ि राख्ने  ।  
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 मवरुवा लगाउाँदा उमच  िनत्व कार्ि  गरी चारैम रवाट हावा खेसने वा ावरण बनाउने  ।  

 बाह्रै िमहना छााँर्ा मदने वाली जस् ै : कटहर, बडहर, िेवालाई  छार्ााँदार वालीको रूपिा 
रोप्ने, कफी रोप्नु भन्द्दा दुई वषय  अमि छार्ााँदार मवरुवा रोप्ने  ।  

 प्रत्रे्क वषय  कीराले अण्डा पाने सिर् भन्द्दा पमहसरै् नै कफी बोटहरुको मनरीक्षण गरी कीरा 
लागेका हााँगाहरुलाई  हटाउनु पछय  । र्ौन जन्द्र् पदाथय  राखी  र्ार गररएको िदानी आकारको 
(क्रस भेन ट्रर्ाप) प्रम  रोपनी ३ वटाको दरले राखी आकषयण गराई िाने  । 

 मनिजन्द्र् मवषादी जस् ै: एजामडराक्टीन १५०० मप मप एि ५ मिमल/प्रम  मलटर पानीका दरले 
बोट मभज्ने गरी छने  । 

 साइपरिेमिन वा डेसटािेमिन वा क्लोरपाइररफस रासार्मनक मवषादी १-२  मिमल प्रम  मलटर 
पानीका दरले बोट मभज्ने गरी छने  ।           

१४. वलवचको सलुसलुे (Eriophyes litchi) 
पररचय  
र्ो कीराको वर्स्क सलुसलेुहरु लगभग १.५ मिमल  मिटरका िेर ैसाना र 
िेर ैसंख्र्ािा हुन्द्छन ् । से ो रङ्गका असंख्र् सलुसलेुहरु पा को  सलो 
स हिा बसेर पा को रस चसेुर खान्द्छन्  । नाङ्गो आाँखाले देख्न 
नसमकने हुन्द्छन ् । मर्नीहरु पा को िमसना झसुको फेद म र बस्दछन्  । 
सलुसलेुले फासगनु र चैत्र म र आक्रिण गदयछन् र अत्र्मिक नोक्सानी 
अषाढ श्रावणिा परु्ायउाँदछन्  । पोथी सलुसलेुले पा को  सलो परि से ो 
अण्डाहरु पादयछ । जसवाट ३-४ मदनसम्ि बचचाहरु मनमस्कन्द्छन् र 
मबरुवावाट रस चसेुर कररव २ हप्ता पमछ वर्स्क हुन्द्छन्  ।  

क्षवतको लक्षर्  
बढ्दै गरकेा बचचाहरु र िाउ सलुसलेुले पा को  सलो स हवाट रस 
चसु्दछन् र पा लाई  खैरो/रा ो भवुादार जस् ै अवस्थािा परु्ायउाँदछन् । 
स हिा साना बचचाहरु उत्पादन हुन्द्छन् र पमछ गााँठ/गााँठिा पररण  भै 
आमखरिा पा हरु बटाररएर सकु्न थासदछन् । बढी िात्रािा नर्ााँ हुमकय दै गरकेा मवरुवाहरुिा र परुाना बोटको 
नर्ााँ पालवुािा बढी असर परु्ायउाँदछ्न ् ।  

व्यवस्थापन  

 मलची सलुसलेुले आक्रिण गरकेो शरुु अवस्थािै सिस्र्ा पमहचान हुन ुपदयछ ।  

 सलुसलेुको क्षम को लक्षण देखापने मबमत्तकै त्र्स् ा पा  र िनुाहरु हटाई जलाउने वा गाड्ने  

 नीिको झोल र गाइको ितु्र पानीिा मिसाएर स्पे्रर्रद्वारा छदाय गन्द्ि िन नपरी सलुसलेुहरु बामहर 
जान्द्छन ्।  
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 खमनज  ेल (मिनरल आर्ल) १०-१५ मिमल  प्रम  मलटर पानीको दरले परुा बोटिा स्पे्र गने  

 डाइिेथोएट ३०% इमस मवषादी प्रम  मलटर पानीिा १-२  मिमल  का दरले राखी नर्ााँ पालवुा 
पलाएको सिर्िा हरके ३ हप्ताको फरकिा बोट मभज्ने गरी छने ।  

 डाइकोफल १८.५ % इमस वा प्रोपरजाइट ५७% इमस ३ मिमल प्रम  मलटर पानीको दरले छने ।            

१५. अनारको पुतली (Virachola isocrates Fabricus) 

पररचय  
वर्स्क प ुलीको पखेटाको फैलावट ४० देमख ५० मिमि 
सम्ि हुन्द्छ । भालेहरु पोथीको  लुनािा हसका साना 
हुन्द्छन् । पोथी प ुलीको अमिसलो पखेटािा अगें्रजी V 

आकारका प्रष्ट िब्बाहरु देख्न समकन्द्छ  । र्ो कीराको 
अण्डावाट लाभाय हुन ७-१० मदन, लाभायवाट प्र्पुा हुन 
१८-४७ मदन र प्र्पुावाट वर्स्क हुन ७-३४ मदन लामग 
३२ देमख ९१ मदनिा जीवन चक्र पूरा गदयछ । कमलला पा  
हााँगा वा कोमपलािा अण्डाहरु अलग अलग गरी पारकेो 
हुन्द्छ  । लाभायहरु फलमभत्र कररब पााँच पटक कााँचलुी फेरर 
पूणय मवकमस  हुन्द्छन् भने अचल अवस्था हााँगा वा फल वा 
फल बामहर बनाउाँछन्  ।  

क्षवतको लक्षर्  
भखयर अण्डावाट कोरलीएका लाभायहरुले फूलको कोमपला 
र कमलला फलहरुिा प्वाल पाररे मभत्र पसी फूलको मभत्री 
भाग  था फलको गुाँदी  था बीउहरु खाइ नोक्सानी गदयछ । 
र्सले ३० देमख ५० मदनको फलिा बढी आक्रिण गरकेो 
पाइएको छ  ।  

व्यवस्थापन  

 वाली  था कीराको मनर्मि  अनुगिन गने  

 क्षम  भएका फलहरु मटपी खाडलिा गाडेर वा  ा ोपानीिा डुबाएर नष्ट गने  । 

 बगै ाँचाको सरसफाईिा मवशेष ध्र्ान मदई फूल फुसने मवरुवाहरु जस् ै: गन्द्िे, सर्पत्री  था 
सूर्यिुखी जस् ा वैकमसपक आश्रर्दा ा वालीहरु हटाउने  ।  

 सम्भव भए सम्ि कीरा कि लाग्ने जा को अनार लगाउने  ।  

 बगैचाको िनत्व उपर्ुक्त राख्ने, बाक्लो नबनाउने ।  

 फलहरु ३० मदनका नहुाँदै प्रत्रे्क फललाई  कपडा वा कागज वा खबर पमत्रकाले ढाक्ने  ।  
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 अनारको फूल फुसन थालेपमछ कीराले अण्डा पाने सिर्िा ट्राइकोग्रािा १२ हजार प्रम  
रोपनीको दरले १०/१५ मदनको फरकिा वाली अवमिभर छोड्ने  ।  

 व्र्ामसलस थुरेमचजर्मन्द्सस (मब.मट.) २ ग्राि प्रम  मलटर पानीिा मिसाएर छने  ।  

 मनि जन्द्र् मवषादी (एजामडरामक्टन ०.३% इमस) २ मिमल प्रम  मलटर पानीका दरले १५ 
मदनको फरकिा ४ पटक छने  ।  

 िालामथर्न ५० % इमस २ मिमल प्रम  मलटर पानीिा मिसाइ छकय ने वा  

 स्पाइनोस्र्ाड ४५% एस. मज. ०.२५ मिमल प्रम  मलटर पानीका दरले छकय ने  ।             

१६. आपँको वमवल वग (Drosicha mangiferae /Rastrococcus icerayoides) 

पररचय  
आाँपको पा , कमलला डााँठ र फलवाट रस चसुी क्षम  परु्ायउने आाँपको 
मिमल वगका िाउ पोथी कीरा पखेटा नभएका हुन्द्छन् । मर्नको शरीर 
नरि चेप्टो, १५ मिमि जम  लािो, १० मिमि चौडा र िैन जस् ो 
पदाथयले ढामकएको हुन्द्छ । अन्द्र् मिमल वग भन्द्दा मनकै ठूलो भएकाले 
र्सलाई  'राक्षसी आकारको मिमल वग' वग पमन भमनन्द्छ । र्ो कीरा 
आाँपको अलावा आरु, आरुबखडा, स्र्ाउ, नासपा ी, िेवा, कटहर, मलची, अनार र काग ी जा को फलिा 
पमन लाग्दछ ।  

गिी िमहना (चैत्र देमख जेठसम्ि) िा र्स कीराका भालेहरु मनमस्कन्द्छन् र पोथीसाँग सम्पकय  स्थापना गरपेमछ 
मछिै िदयछन ्। पोथीले आाँपको िूल स् म्भको नमजकै िाटो मभत्र ५ देमख १५ सेमन्द्टमिटर  ल पसेर अण्डा 
पादयछन् । अण्डावाट बचचा हुन २-३ िमहना लाग्छ भने अण्डावाट बचचा हुन २-३ िमहना लाग्छ भने र्ी 
बचचा मिमल वगहरु ३ पटक कााँचलुी फेररे ३ िमहनासम्ि बढ्दै गइ वर्स्क हुन्द्छन् ।  

क्षवतको लक्षर्  
बचचाहरु अण्डावाट मनमस्कने मबमत्तकै िाटो बामहर रुखिा 
मवस् ारचैढेर कमललो डााँठ र पा वाट रस चसु्दछन् र मवरुवािा एक 
प्रकारको गमुलर्ो पदाथय छाडदछन् । जसिा कालो ढुसी लाग्दछ । 
अत्र्मिक आक्रिण भएिा सबै पा , हााँगा, िूल स् म्भ र भइुिा 
गमुलर्ो पदाथयले ढाकेको हुन्द्छ । जसिा हजारौ ाँ  मझंगा, कमिला र 
भसुनुा झमुम्िन्द्छन ्। मर्नको व्र्वस्थापन हुन नसके बोटहरु िदयछन् ।  

व्यवस्थापन  

 कीरा लागेका बोटमबरुवाहरु एक ठाउाँवाट अको ठाउाँिा नलैजाने  

 र्ी कीरा लागेका आाँपका बोट वररपरी वैशाख,जेठ म र राम्ररी खनजो  गने ।  
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 र्स कीराका प्राकृम क शत्रुहरुको संरक्षण गने  

 चैत्र, वैशाख िमहनािा िमसना बचचाहरु रुखिा उक्लनलाई  रोक्न रोमजन र अन्द्डीको  ेल 
बराबर िात्रािा मिलाई  बनाएको लेप १० सेमि चौडा कागजिा लगाएर रुखको िूल स् म्भिा 
टााँसीमदने । र्ो लेपिा कीरा टााँसीएर िदयछन् ।  

 डाइिेथोएट ३०% इमस १ मिमल प्रम  मलटर पानीिा मिसाइ दुइ-दुइ िमहनािा छने वा 
इमिडाक्लोमप्रड १७.८ एसएल ०.२ मिमल प्रम  मलटर पानीिा मिसाइ छने ।                       

१७. स्याउको सानजोस कत्ले (Quadrapidiotus peniciosus) 
पररचय  
र्ो कीराको वर्स्क पोथी िध्र् भाग उठेको १-२ मिमल 
मिटर व्र्ासको व ृकार कैलो कत्ला भएको हुन्द्छ भने भाले 
एकापरि अमलक चौडा भएको र एकापरि अमलक 
सााँिरुरएको हुन्द्छ । पोथीको पखेटा हुाँदैन भने भालेको एक 
जोडा पखेटा हुन्द्छ । स्र्ाउ, आरु, आरुबखडा, नासपा ी र 
ओखरिा पमन र्ो कीरा लाग्दछ । र्ो कीरा अिय मवकमस  
बचचा अवस्थािा जाडो िमहना भरी रुखको हााँगािा 
मब ाउछ । गिीर्ािको सरुुवा साँगै र्ो पूणय मवकमस  भइ 
वर्स्क हुन्द्छ । भाले कीराहरू उडेर मवमभन्द्न स्थानिा गइ 
एकै ठाउिा बसी रहने पोथीसाँग सिागि पमछ पोथीले 
िमसना बचचा पैदा गदयछ । र्ी बचचाले बोटिा कमललो डााँठ 
फेला पारपेमछ आफ्नो म खो सडु गाडेर त्र्मह बसी रस 
चसु्दछन ् । गिीर्ाििा कररव एक िमहनािा बचचाहरु 
वर्स्क हुन्द्छन् र िेर ै पसु् ा मनमस्कन्द्छन् । जाडो लाग्न 
थालेपमछ प्रजननको कार्य बन्द्द हुन्द्छ र बचचाहरु जाडो 
भरी रुखको हााँगािा रहन्द्छन ्।  

क्षवतको लक्षर्  
र्ो कीराले स्र्ाउको िूल स् म्भ, हााँगा, फूल र फलवाट रस चसु्दछ । जसले गदाय बोट फस्टाउन सक्दैन । 
पा , फल र डााँठहरुिा छ्र्ाप्छ्र्ाप्ती कत्लेहरु बसेको देमखन्द्छन् । टुप्पोदेखी िदै आएका किजोर बोटहरु 
भेमटन्द्छन् । अन्द् िा बोटै िनय सक्दछ । फलको पमन रस चसेुर खाइमदन्द्छ जसका कारण बोक्रािा रा ो 
व ृाकार दागहरु हुन्द्छन् जनु फलहरु गणुस् रीर् हुदैनन् ।  

व्यवस्थापन  

 क्षम  पुगेका र िरेका हााँगाहरु कााँटछााँट गरी नष्ट गने ।  

 कीरा लागेका बोटहरु एक ठाउाँवाट अको ठाउाँिा नलैजाने ।  
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 मबरुवा रोप्नु अमि िालामथर्न ५०% इमस १ मिमल मलटर वा इमिडाक्लोमप्रड १७.८% 
एसएल ०.३ मिमल  प्रम मलटर पानीका दरले मिलाई  बनाएको झोलिा डुबाएर रोप्ने  । 

 र्ो कीराको प्रकोप अत्र्मिक हुने ठाउाँिा डाइिेथोएट ३०% इमस मवषादी १ मिमल मलटर प्रम  
मलटर पानीका दरले दुइ-दुइ िमहनािा पुरै बोट मभज्ने गरी छने ।         

१८. स्याउको भवुादार लाही (Eriosoma lanigerum) 
पररचय  
र्ो कीराको वर्स्क र मशश ुलाही रा ो नीलो शरीरलाई से ो भवुाले ढाकेको हुन्द्छ । वर्स्क लाही १.५ देमख 
३ मिमल लािो हुन्द्छ । कीराको दइु अवस्था िध्रे् अण्डा रुखको बोक्रािा र मशश ुकीरा (मनम्फ) िाटोिा 
जरािा जाडो भारी बााँचदछन् । गिी बढेपमछ फासगणु िमहनाम र र्ी अण्डावाट बचचा मनमस्कन्द्छन् र भालेसाँग 
सिागि नगरीकनै बचचा पैदा गनय थासदछन् । र्सरी पैदा गररएका बचचाहरु सबै पोथी हुन्द्छन् । गिी र वषाय 
र्ाििा कीराको बमृि खबु मछटो मछटो हुन्द्छ । र् ी बेला पखेटा 
भएका र नभएका दवैु थरी लाहीहरु पाइन्द्छन् । पखेटा भएकाहरु 
अन्द्र्त्र फैमलन्द्छन ्। जाडो आउन लागेपमछ भाले लाही कीरा पैदा 
हुन्द्छन् र पोथीसाँग सिागि गरपेमछ पोथी लाहीले रुखको बोक्रािा 
सरुमक्ष  स्थान खोजेर अण्डाहरु पादयछन् । जाडोको शरुुिा बााँकी 
रहेका लाहीका बचचाहरु बोटवाट  ल ओलेर जमिनिमुन जराम र 
पस्दछन् र पमछ गिी बढेपमछ मबरुवाको िामथसलो भागम र 
उक्लन्द्छन् ।  

क्षवतको लक्षर्  
र्ी कीराहरुको िाउ र बचचा दबैुले सर्ौको संख्र्ािा स्र्ाउको 
िूल स् म्भ, हााँगा,पा  र जरािा बसेर रस चसु्दछन् । हााँगािा से ो 
भवुाहरु देमखन्द्छन ्  । रस चसेुका भागिा मवमभन्द्न आकारका 
गााँठहरुको मवकास हुन्द्छ । बोटहरु राम्ररी बढ्न सक्दैनन्, रोगउदै 
जान्द्छन् र पमछ िदयछन ्। आक्रिण गरकेा बोटहरु ज्र्ादै कि फल 
लाग्दछन् र फलहरु पमन गणुस् रीर् हुाँदैनन्  । कीरा िेर ैलागेका 
जराहरु िजब ु नहुने हुनाले हावाहुरीिा ढसन पमन सक्दछन्  ।  

व्यवस्थापन   

 लाही ग्रमस  नसयरी मवरुवावाट बगैचा नलगाउने ।  

 कीरा लामग िनय  लागेका बुढा बोटहरुलाई काटी म निा रहेका लाहीहरुलाई नष्ट गने ।  

 एमफमलनस िाली नािक परजीमव कीराको संरक्षण गने ।  

 मवरुवा रोप्नु अमि िालामथर्न ३० इसी १ मिमल मलटर वा इमिडाक्लोरोमपड १७.८%, 

एसएल ०.३ मिमल  प्रम मलटर पानीका दरले मिलाइ बनाएको झोलिा डुबाएर रोप्ने ।  
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 खमनज  ेल १५ मिमल  प्रम  मलटर पानीका दरले छने ।  

 बोटको िामथसलो भागिा रहेका लाहीलाई  व्र्वस्थापन गनय  डार्िेथोएट ३० इसी १ मिमल   
प्रम  मलटर पानीका दरले बोटिा छने ।           

१९. स्याउको कडवलङ मोथ (Cydia pomonella) 

पररचय  
वर्स्क प ुली ०.५-०.७५ इन्द्च लािो ध्वााँसो पखेटालाई  पाल जस् ो 
बनाएर बसेका हुन्द्छन ् । मर्नीहरुको रङ्ग वोटको बोक्रासंग मिसदोजसुदो 
देमखने भएकाले पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्द्छ । र्ो प ुलीको पखेटाको 
टुप्पोिा गाढा,  ािाजस् ो व्र्ाण्डले ढाकेको हुन्द्छ । लाभायहरु गाढा खैरो 
टाउको भएका र शरीर से ो वा हसका वैजनी रगंको हुन्द्छ । जो फलको 
मभत्र परि भेिाउन समकन्द्छ । र्ो कीरालाई  चाडै नै मनर्न्द्त्रण गनय समकएन 
भने २० देमख ९० प्रम श सम्ि नै फलिा क्षम  परु्ायउन सक्दछ ।  र्ो 
प ुलीको पूणय मवकमस  लाभायले िाटोिा अथवा िाटोिा रहेका मवरुवाका 
अवशेषहरुिा प्र्पुा अवस्था गजुादयछ । कमहले खकुुला बोक्रािा पमन र्ो 
अवस्था व्र्म   गदयछन् र चैत्र वैशाख म र वर्स्क प ुलीका रुपिा 
मवकमस  भइ मनमस्कन्द्छन् । भाले पोथी बीच सिागि भइ पोथी प ुलीले 
३०-७० वटा सम्ि अण्डा बोटको पा  वा फलिा वा कोमपलािा पाछय  । 
अण्डाहरु कोरमलए पमछ लाभायले फलमभत्र प्रवेश गरी मभत्रमभतै्र खादै बढ्दै 
जान्द्छन् र पररपक्व बन्द्दछन् अमन प्र्पुा अवस्थािा जान्द्छन् । न्द्र्ानो 
हावापानीिा ४ पसु् ासम्ि एक वषयिा मनमक्लन सक्छ ।  

क्षवतको लक्षर्  
लाभायले फल मभत्र प्रवेश गछय  र खााँदै जान्द्छ जसले गदाय मभतै्र सम्ि सरुुङ्ग बनाउाँदछ । फलको बामहर हेदाय 
रा ो खैरो िलुोले भररएको दलुो देमखन्द्छ ।  

व्यवस्थापन  
 मछटो पाक्ने जा का स्र्ाउ मबरुवा लगाउने ।  
 बगैचाको उपर्ुक्त कााँटछााँट गने ।  
 परभक्षी कीराहरू जस् ै िाकुरा र क्र्ारामवड खपटे कीराको संरक्षण गने ।  
 फूल फुलेको ४-६ हप्तापमछ जब फल आिा देमख १ इन्द्च व्र्ासको भएका हुन्द्छन्  ब सम्पूणय  

फललाई  कागजका थैलाले छोप्ने ।  
 कीरा लागेका फल मटपेर नष्ट गने साथै कीरा लामग झरेका फलहरु पमन सबै मटपेर नष्ट गने ।  
 भाले पु लीलाई  व्र्वस्थापन गनय  एक रोपनी बगैंचािा ५ वटा िोमहनी पासो राख्ने ।  

 व्र्ामसलस थुररमचजर्मन्द्सस ३ ग्राि प्रम मलटर पानीका दरले बोटिा छने ।  
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 स्र्ाउको िूलस् म्भको जमिनभन्द्दा केमह िामथसलो भागिा १५ सेमि चौडाको काडयबोडयको 
टुक्रा लगाएर बााँमिमदने जसिा प्र्ुपा हुन ठाउाँ खोज्दै महंडेका वर्स्क लाभाय ले स्थान भेिाइ 
प्र्ुपा अवस्थािा जान्द्छ । र्सरी जम्िा भएका प्र्ुपालाई  नष्ट गनय  समकन्द्छ ।  

 स्पाइनोसाड ४५ एससी ०.२५ मिमल  प्रम  मलटर पानीका दरले छने  

 क्लोरानट्रामनमलप्रोल १८.५% एसमस ०.४ मिमल  प्रम  मलटर पानीका दरले छने ।        

२०. काकँ्रा-फसी वगणका तरकारीमा लाग्न ेफल कुहाउन ेऔसंा कीरा (Bactrocera 

cucurbitae) 
पररचय  
फल कुहाउने औसंा कााँक्रा, फसी, करलेा सिहुका  रकारी 
वालीको प्रिखु सिस्र्ाको रूपिा रहेको छ । र्सको औसंाले 
फलको कमललै अवस्थावाट क्षम  गनय सक्छ । क्ष ीग्रस्  फल मभत्र 
औसंाहरु प्रशस्  िात्रािा देखा पदयछन् । र्ो कीरा मझंगा सिहुिा 
पने पारदशी पखेटा भएको कीरा हो । पोथी मझंगाको पेटको 
अमन्द् ििा फूल पाने अगं िमसनो सइुरो जस् ो मनस्केको हुन्द्छ । र्ो 
फासगणु वाट शरुु गरी आमश्वन सम्ि बढी नोक्सान गदयछ । नर्ााँ 
कमललो फलको बोक्रा छेडेर एकै पटक दशौंको सख्र्ािा अण्डा 
पादयछ । र्सको औसंाले फल मभत्र बसेर ७ देमख १० मदन सम्ि 
फलको गदुी खान्द्छ । अचल अवस्था (प्र्पुा) पार गनय िाटोिा 
जान्द्छ र वर्स्क भएर मनमस्कन्द्छ । आक्रिण भएको फल औसंाको कारण कुमहएर भइुिा झनय पमन सक्छ, 

कुमहएको भागवाट प्रू्पा अवस्थािा जानका लामग पररपक्व भएको औसंा िात्र झनय पमन सक्छ ।  

क्षवतको लक्षर्  
र्सले फासगणु वाट शरुु गरर आमश्वन सम्ि बढी नोक्सान गदयछ । नर्ााँ कमललो फलको बोक्रा छेडेर एकै 
पटक दशौ ाँको संख्र्ािा अण्डा पादयछ । र्सको औसंाले फल मभत्र बसेर ७ देमख १० मदनसम्ि फलको गदुी 
खान्द्छ । अचल अवस्था िाटोिा बन्द्दछ र वर्स्क भएर मनमस्कन्द्छ । आक्रिण भएको फल औसंाको कारण 
कुमहएर भइुिा झनय पमन सक्छ ।  

व्यवस्थापन  

 मनर्मि  रुपिा क्षम ग्रस्  फल  था झरेका फूलहरु संकलन गरेर मवषादी र्ुक्त पानीिा डुबाएर 
फलिा भएका औसंा िाने वा िाटोिा कमम् िा ६० सेमि गमहरो खाडल खनी पुने ।  

 कााँक्रा-फसी लगाउने जग्गािा अचल अवस्थािा रहेका प्र्ुपालाई नष्ट गनय  महउाँदको सिर्िा 
गमहरो गरी जोत्ने । जसले गदाय  प्र्ुपा िाटो बामहर देमखन्द्छ र चराहरुले खाइमदन्द्छन् ।  
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 चाराको रुपिा पाकेको पहेंलो भएको फसीको िमसना टुक्रा वा प्रोमटन मिश्रण वा शख्खर राखी 
खे को ठाउाँ ठाउाँिा राखेर कीरा आकषयण गने र ०.१ प्रम श को िालामथर्न ५० इमस को 
झोल मवषादी हालेर कीराहरू िानय  समकन्द्छ ।  

 क्र्ुमलर्र वा व्र्ाक्टोसेरा कम्पोमजट फेरोिन ट्रर्ाप झुण्डाउने । उक्त ट्रर्ाप अनुगिनको लामग 
भए २ र व्र्वस्थापनको लामग भए ६ वटा प्रम  रोपनीको दरले राख्ने ।  

 र्मद १०% वा बढी नै क्षम  हुने देमखन्द्छ भने िालामथर्न ५० इमस १.५ मिमल  र २० ग्राि 
मचनी वा सख्खर प्रम  मलटर पानीिा मिसाएर वनाएको मिश्रण पा  र फलिा छने ।  मवषादी 
छरेको ७ मदन भन्द्दा पमहला फल नमटप्ने ।        

२१. गोलभडेाको फलको गिारो (Helicoverpa armigera) 

पररचय  
गोलभेडाको फलको गबारोले कपास, चना, अरहर 
लगार्  थपैु्र वालीिा आक्रिण गदयछ । र्ो कीराले 
गोलभेडाको उत्पादन र गणुस् रिा ६०% सम्ि 
नोक्सानी गदयछ । र्स कीराको वर्स्क रामत्रचर प ुली 
हो जनु पराले रङ्गको हुन्द्छ र र्सको लम्बाई ३०-३८ 
मिमि सम्िको हुन्द्छ ।  

िाउ प ुलीले कमललो फलिा चमम्कला, हसका पहेलो 
रगंका गोल अण्डाहरु अलग अलग गरी पादयछ । र्ी 
अण्डावाट ४-६ मदनिा लाभाय मनमस्कन्द्छन् लाभाय 
अवस्था १४-२१ मदनिा पूरा भइ ७-१० मदनको प्र्पुा 
अवस्था मव ाइ पूणय मवकमस  प ुली हुन्द्छ ।  

क्षवतको लक्षर्  
गिी सिर्िा खेम  गररएको गोलभेडािा र्ो 
कीराले िेर ै क्षम  गदयछ । मकनमक र्स 
सिर्िा कीराको सन्द् ान उत्पादन दर 
अत्र्मिक हुन्द्छ । गोलभेडा वालीिा अण्डा 
लाग्न सरुुवा  संगै वर्स्क पोथी प ुलीले 
फूलको वररपरी रहेका कमललापा हरुिा अण्डाहरु पादयछन् । अण्डा पारकेो २-३ मदन मभत्र साना साना 
िमसना लाभाय जन्द्िी मचमचला फलहरुिा आक्रिण गदयछन् । लाभेहरु सानो छाँदा हसका हररर्ो भइ उिेर 
बढ्दै जााँदा मर्नीहरुको रगं हसका खैरो हुन्द्छ । लाभेको साइज सानो देमख िध्र्ि आकारको (२-३ सेमि) 
भइ फलहरुिा प्वाल पारी फलको मभमत्र भागिा गदुी खाइ नोक्सानी परु्ायउदछ ।  
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व्यवस्थापन  

 गवारोले नोक्सान गरेका फलहरु र सुकेका हााँगा एवं पा हरु संकलन गरी नष्ट गररमदने ।  

 रा को सिर्िा १-२ वटा लाइटट्रर्ाप प्रम  रोपनीको दरले सिान दूरीिा पने गरी प्रर्ोग गने ।  

 गोलभेडा वालीिा फूल फुसन सुरु गरेपमछ गवारोको वर्स्क भाले पु लीलाई  आकषयण गरी 
फसाउने हेली सरू्र पासो प्रम  रोपनी जगािा १-२ वटाको दरले वालीको उचाई भन्द्दा १ मफट 
िामथ राखी प्रर्ोग गने । र्ो पासोले वर्स्क पु लीहरुलाई  फन्द्दािा पारी कीराको व्र्वस्थापन 
गदयछ ।  

 र्सको अण्डाको परजीमव ट्राइकोग्रािा एक हेक्टरको लामग १० वटा ट्राइकोकाडयको रुपिा 
प्रर्ोग गने ।  

 र्स कीराको व्र्वस्थापन गनय  बेलुकीपख फाइदाजनक भाइरस (एन.मप.मभ.) १ मिमल को वा 
मव.मट. (कुस् यकी) ३ ग्राि प्रम  मलटर पानीका दरले िोली १० मदनको अन्द् रिा २ पटक 
एकनासले बोटिा छने ।  

 क्लोरानट्रामनमलप्रोल १८.५ % एस सी ०.४ मिमल  वा सर्ाम्डासाइमहलोमथन ५% इसी ०.५ 
-१ मिमल  वा नोभालुरन १० % इसी १ मिमल  प्रम  मलटर पानीको दरले प्रर्ोग गने ।                

२२. वभण्डीको वछके गिारो (Earias vitella) 
पररचय  
र्ो कीराको िाउ प ुली मफक्का अमिसलो पखेटाहरु प्रत्रे्किा 
लम्बाइिा मफमजएको एक एक वटा सगुा रगंका पा ा भएका हुन्द्छन् । 
शरीरको लम्बाई १०-१२ मिमि हुन्द्छ । मछमप्पएको लाभे शरीरको िामथसलो भाग खैरो हुन्द्छ भने  सलो भाग 
मफक्का पहेलो वा हररर्ो हुन्द्छ । पोथी प ुलीले पा को  सलो स ह वा कमललो 
डााँठ,िनुा,कोमपला,अण्डाको डााँठ वा मचमचलािा सिहुिा अण्डाहरु पादयछ । जाडो र्ाििा अण्डावाट लाभाय 
हुन ३-४ मदन लाग्छ भने १०-१२ मदनसम्ि लाभाय अवस्थािा रही अचल अवस्थािा जान्द्छन् जसको 
अवमि ८-१४ मदनको हुन्द्छ । अचल अवस्था िाटो मभत्र वा बोटकै कुना काप्चािा मब ाउाँछन् । त्र्स पमछ 
प ुलीहरु मनमस्कन्द्छन् २० देमख ३० मदनिा जीवन चक्र पूरा गछय  ।  

क्षवतको लक्षर्  
अण्डा र फल लाग्न ुअमि लाभेको आक्रिण कमलला डााँठहरुिा हुन्द्छ । 
लाभेले गदुी खाइमदनाले िनुाहरु ओइमलन्द्छन् र िछयन् । बोटिा 
कोमपला, अण्डा र मचमचला लामग सकेको अवस्थािा लाभेहरु त्र्स 
 फय  आकमषय  भइ  कोमपला र अण्डाहरु झनय थासदछन् । त्र्स् ै गरी मचमचला र नमछमप्पएका फलहरुिा 
प्वाल पारी मभत्र मभतै्र खाइ मददंा मचमचलाहरू झछयन् र फलहरु खान लार्क हुदैनन् ।  
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व्यवस्थापन  

 वाली लगाए देमख नमभत्राउन्द्जेल वाली  था कीराको मनर्मि  अनुगिन गने ।  

 झरेका कोमपला,अण्डा र ओइमलएका िुनाहरु र कीरा लागेका फलहरु जम्िा गरी नष्ट गने ।  

 साइपरिेमिन १०% इ सी २ मिमल  प्रम  मलटर पानीका दरले छने वा  

 क्लोरानट्रामनमलप्रोल १८.५ एसमस ३ मिमल  प्रम  १० मलटर पानीका दरले छने ।   

२३. भन्टाको डाठँ तथा फलको गिारो (Leucinodes orbonalis Guenee) 
पररचय  
भन्द्टा खेम  गररने  राई र िध्र् पहाडी के्षत्रिा डााँठ  था फलिा लाग्ने 
गबारो ठुलो सिस्र्ाको रुपिा रहेको छ । र्ो कीराको िाउ प ुलीहरु 
रा िा समक्रर् हुन्द्छन ् । मर्नीहरुको पोथीले कमलला पा  िनुा वा 
पत्रदलिा अण्डा पादयछन् जसवाट मनस्केका लाभायले डााँठको िनु्द्टा वा 
पहलिा प्वाल पारी खान्द्छन ्। अमिसला पखेटािा काला र खैरा दाग 
भएका प ुलीको शरीरको लम्बाई १२ मि.मि हुन्द्छ भने लाभाय गलुाबी 
शरीर भएको १६-१८ मिमि लािो हुन्द्छ ।  

र्ो कीराको अण्डावाट लाभाय हुन ३-८ मदन लाग्छ भने लाभायले ४ 
पटक कााँचलुी फेरर १२-२२ मदनिा फल  था डााँठवाट मनस्की 
सकेुका पा  वा िनु्द्टा वा जमिनिा रहेका पा  पम ङ्गरिा अचल 
अवस्थािा गजुादयछन ् । प्र्पुावाट वर्स्क हुन ६-१७ मदन लाग्दछ । 
र्सरी जीवन चक्र पूरा हुन १ देमख १.५ िमहना लाग्दछ भने एक 
वषयिा पााँच पसु् ासम्ि मनमस्कन्द्छन् ।  

क्षवतको लक्षर्  
भन्द्टावालीको िहत्वपूणय शत्रकुो रुपिा रहेको र्ो कीराको भखयर 
अण्डावाट मनस्केका लाभायहरुले डााँठको िनु्द्टा वा फलिा प्वाल पारी 
खान थासदछन् जसको कारण िनु्द्टा ओइलाइ िदयछ र फल खान 
नहुने गरी नोक्सानी हुन्द्छ । र्ो कीराले फूल फुसने सिर् र फल लाग्ने 
सिर्िा बढी नोक्सान परु्ायउाँदछ ।  

व्यवस्थापन  

 वाली लगाएदेमख नमभत्राउन्द्जेल वाली  था कीराको 
मनर्मि  अनुगिन गने । कीराको समक्रर् ा थाहा पाइ 
राख्न सर्ुमसन सरू्र प्रर्ोग भएको फेरोिन पासोको प्रर्ोग 
गने ।  
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 जालीदार िरिा नसयरी मवरुवा  र्ार गने ।  

 मवरुवा नसयरीवाट िूल खे िा सादाय  मवरुवालाई  स्पाईनोसाड ४५ एसमस ०.३ मिमल 
प्रम मलटर पानीका दरले छने दरले बनाइएको िोलिा डुबाइ साने ।  

 क्षम  भएका भन्द्टाका िुन्द्टा, पा   था फल मनर्मि  रुपिा मटपी नष्ट गने ।  

 फल मदन छाडेका पुरानो बोटहरुलाई  जलाउने वा खाडलिा पुने ।  

 मवरुवा सारे देमख अमन्द् ि मटपाइ सम्ि दश दश मिटरको दुरीिा सर्ुसीन सरू्र प्रर्ोग गररएको 
ओटा-टी पासो प्रर्ोग गने । सरू्रलाई  १५-१५ मदनको फरकिा बदसने ।  

 कीराको प्रकोप बढ्दै गएिा स्पाईनोसाड एस. मस. मवषादी ०.३ मिमल प्रम मलटर पानीका 
दरले छने वा  

 क्लोरानट्रामनमलप्रोल १८.५ एसमस ०.२ मिमल प्रम मलटर पानीका दरले छने ।              

२४. केराउको कोसाको गिारो (Lampides boeticus Linnaeus) 
पररचय  
नेपालको ििेश र पहाड दवैु भूभागको हावापानीिा पाइने र 
केराउको कोसालाई अम  िन पराउने र्स कीरा लाई  
Peablue पमन भमनन्द्छ । प ुलीको शरीर गाढा खैरो रङ्गको 
हुन्द्छ । शरीरको लम्बाई १२ मिमि र पखेटा मफजाउदा २८-३२ 
मिमि चौडाई हुन्द्छ । शरीरको दइु छेउ चमुचचएका र्सको लाभे 
मफक्का हररर्ो वा मनलो वैजनीरगंको हुन्द्छ । चेमप्टएको शरीरको 
चौडाई र लम्बाई क्रिश: ५ मिमि र १० मिमि हुन्द्छ । र्ो कीरा 
केराउ बाहेक मसिी र बोडीिा पमन देमखन्द्छ ।  

पोथी प ुलीले पा को कोमपला, अण्डा, र कोसािा अण्डाहरु पादयछन ् । अण्डावाट लाभाय मनस्की कोसा 
मभत्र पस्छ र मवकमस  भइ रहेका केराउहरु खान्द्छन् । त्र्स् ै गरी कोमपला अण्डा मभत्र पसी मभत्र मभतै्र खाइ 
अण्डालाई  नाश गछय  । अचल अवस्था बोटिा नै मबत्छ ।  

क्षवतको लक्षर्  
लाभेले कोसा मभत्रका कमलला केराउका दाना खाइ मदनाले 
कोसा ररत्तो हुन्द्छ । कोसािा प्वालहरु हुन्द्छन् । खोमल हेदाय  मभत्र 
लाभेले खाइ बचेका केराउका दानाहरु र मवष्टाहरु हुन्द्छन् । 
दानाहरु खान लार्क हुदैनन् ।  
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व्यवस्थापन  

 कीरा लागेका कोसा मटपी नष्ट गने  

 कोसा मभत्र पमससकेका लाभेहरुलाई  मनर्न्द्त्रण गनय  नसमकने हुनाले बोटिा अण्डा पादै महडेका 
पु लीहरु देमखना साथ साइपरिेमिन १०% इ सी २ मिमल प्रम  मलटर पानीका दरले छने वा  

 कीराको प्रकोप बढ्दै गएिा क्लोरानट्रामनमलप्रोल १८.५ एस.सी ३ मिमल प्रम  १० मलटर 
पानीका दरले छने ।    

२५. आलुको पतुली (Phthorimaea operculella) 
पररचय  
शरीरको रङ्ग िैलो से ो र लम्बाई ७-९ सेमि भएको सानो 
आकारको प ुली वगयिा पने कीराको वै्ामनक नाि Phthorimaea 

operculella Zeller हो । र्सका अमिसला पखेटाहरु कैला खैरा 
रङ्गका साना काला मछकाय भएका हुन्द्छन् भने मभमत्र पखेटाहरु िैलो 
से ो रगंका हुन्द्छन ्। र्सलाई  नेपालीिा जो ाहा कीरा भमनन्द्छ । २० 
देमख ३० मडग्री सेमससर्स  ापक्रि भएको अवस्थािा र्ो कीराको 
फूलवाट लाभाय हुन ४-५ मदन, लाभायवाट प्र्पुा हुन ११-१४ मदन र 
प्र्पुावाट बस्र्क हुन ६-७ मदन लामग २१ देमख ३० मदनिा जीवन 
चक्र पूरा गदयछ ।  

क्षवतको लक्षर्  
आल ुवालीको सबभन्द्दा िहत्वपूणय शत्रकुो रुपिा रहेको र्ो कीराको 
आलकुो दाना र पा िा क्षम  गने गदयछ । लाभायले पा  र डााँठिा 
सरुुङ्ग बनाएर क्षम  गदयछ भने भण्डारणिा दानािा हुने आाँखावाट 
सरुुङ्ग बनाएर क्षम  गदयछ । अत्र्मिक प्रकोप भएिा भण्डारणिा श  प्रम श  सम्ि क्ष ी हुन सक्छ ।  

व्यवस्थापन  
 स्वस्थ बीउको प्रर्ोग गरी १० सेमि गमहराइिा आलु रोपण गने ।  
 ड्र्ाङ्गिा आलुको दानालाई  राम्रोसाँग िाटोले छोप्ने गरी उकेरा लगाउने ।  
 उमच  सिर्िा मसाँचाई मदइ ड्र्ाङ्गलाई  िााँजा फाट्नवाट जोगाउने ।  
 पुरानो भण्डारण गररएको आलुवाट नर्ााँ आलुिा कीरा नसने गरी सरसफाईको व्र्वस्था 

मिलाउने ।  
 प्रकाश पासोको प्रर्ोग गने ।  

 मप.मट.एि. सरू्र प्रर्ोग गरी बनाइएको पासोको प्रर्ोग गने ।  
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 छहारीिा सुकाइएको  ी ेपा ी वा ठुला पा े बेथे वा पुमदना वा हात्ती मसस्नुको पा  टुक्रा पारी 
संमच  आलु िामथ  ह मिलाइ राख्ने ।  

 खार्न आलुिा प्रकोप देमखएिा कुनै पमन मवषादीले उपचार नगरी शुि पानीिा २४ िण्टा 
डुबाइ छहारीिा सुकाई भण्डारण गने ।  

 बोझोको जराको िुलो २ ग्राि प्रम  केजी दरले मिसाइ भण्डारण गने ।  
 बीउ आलु भण्डारण गनुय  पदाय  िाला मथर्न ५% िुलो २५ ग्राि प्रम  केजी आलुका दरले 

प्रर्ोग गनय  समकन्द्छ ।  

 व्र्ामसलस थुररमजर्मन्द्सस (मव.मट.) ६ ग्राि प्रम  केजी आलुका दरले उपचार गने    

२६. आलुको पात खन्न ेव गंा (Liriomyza huidobrensis Blanchard) 
पररचय  
मझंगा वगयिा पने र्ो कीराको शरीर २-६ मिमि लािो  र ढाडिा 
मत्रभजु आकारको पहेंलो रगंको मचन्द्ह हुन्द्छ । आल ु टुसाउने 
सिर्देमख मछमप्पने सिर्सम्ि खे बारीिा देमखने गछय  । र्स 
कीरा काठिाडौ ाँ उपत्र्का मभत्रका मजसला  था काभे्र मजसलाका 
आलखेु ीका पकेट के्षत्रहरुिा सिस्र्ाको रुपिा देखा परकेो छ ।  

र्ो कीराको अण्डावाट लाभाय हुन २-५ मदन, लाभायवाट प्र्पुा 
हुन ४-१० मदन र प्र्पुावाट वर्स्क हुन ७-१७ मदन लामग १३ 
देमख ३२ मदनिा जीवन चक्र पूरा गदयछ ।  

क्षवतको लक्षर्  
भखयर अण्डावाट कोरमलएका लाभायहरुले कमलला पा हरुिा 
सरुुङ्ग बनाई क्षम  गनय सरुु गछय  भने पमछ मछमप्पएका पा   था 
डााँठहरुिा सिे िा सरुुङ्ग बनाई क्षम  गदयछ । र्सको आक्रिणवाट आलकुो उत्पादन २० प्रम श  सम्ि 
िटेको पाइएको छ ।  

व्यवस्थापन  

 वाली  था कीराको मनर्मि  अनुगिन गने ।  

 स्वस्थ बीउ आलुको प्रर्ोग गरी खेम  गने ।  

 उपर्ुक्त सिर्िा मसचाई गने  था उमच  िात्रािा 
िलखादको प्रर्ोग गने ।  

 पहेलो रङको फ्लेक्स मप्रन्द्ट (२-४ मिटर लम्बाई र 
२०-१०० सेमन्द्टमिटर चौडाई) लाई घ्र्ु रंगको मग्रज 
दली बनाएको चलार्िान पासोको प्रर्ोग गने । 
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र्सको प्रर्ोग गदाय  पासोले आलुको बोटको टुप्पा छुने गरी २-३ पटक ओहोर दोहोर गने 
गररन्द्छ । र्ो प्रमक्रर्ा आलु मछमप्पने अवमि सम्ि ८-१० मदनको फरकिा दोहोर्ायउनु पदयछ ।  

 इिािेमक्टन वेनजोर्ट ५% एसमस १.५ मिमल मलटर प्रम मलटर पानीका दरले पुरै बोट मभज्ने 
गरी छकय ने ।          

२७. रातो कवमला (Dorylus orientalis Westwood) 

पररचय  
नेपालको प्रार्: पहाडी भूभागको हावापानीिा पाइने 
शाकाहारी स्वभावको र्ो कमिलाको भाले बानकीिा 
अररङ्गाल जस् ो हुन्द्छ । पोथी कमिलाका पखेटा हुदैनन् । 
शरीरको लम्बाई २०-२५ मिमि हुन्द्छ । किी कमिलाहरु 
पखेटा नभएका ५-८ मिमि लािा र चमम्कला गाढा शरीरका 
हुन्द्छन् । पानी नलाग्ने ठाउाँिा रोमपने आलु, गानोवाली र 
जरवेालीिा र्ो कीरा सिस्र्ाको रुपिा देमखएको छ । 
काउली वाली सिहुका वालीहरुिा पमन जरा र कमललो 
डााँठिा आक्रिण गरी क्षम  परु्ायउाँदछ । कीराहरू मफरन्द् े 
स्वभावका   हुन्द्छन ् । गुाँड सारररहन्द्छन् । मर्नीहरुको गुाँड 
िाटो िमुन िेर ैगमहराइिा बनेको हुन्द्छ । जीवन चक्रसम्बमन्द्ि 
 थ्र्ग  जानकारीको किी छ ।  

क्षवतको लक्षर्  
िाटो मभत्र फसने वालीिा र्ो कीराले िमसना प्वाल प्वाल 
पारी मबगारीमदन्द्छ जनु खान लार्क हुदैनन् । जरा र जरा िामथको डााँठ खण्डिा पमन मर्नीहरुको आक्रिण 
हुन्द्छ जसले बोटहरु ओइमलन्द्छन् र िछयन् । आल ुर गाजर र्स कमिलाका अम  िन पदाय आहारा हुन् ।  

व्यवस्थापन  

 कााँचो गोबर िलको प्रर्ोग नगने ।  

 आलु रोपेको के्षत्रिा गाजर पमन छनाय ले र्स कीराको ध्र्ान आलुवाट हट्छ र आलु वाली 
बचाउन समकन्द्छ ।  

 असुरो र मखरो लाई  हररर्ो िलको रुपिा प्रर्ोग गने, मचउरीको मपन  था के ुकीको पा का 
टुक्राहरू मिसाइ मिलाउनाले र्सको आक्रिण िटाउन समकन्द्छ ।  

 म  ेपा ी  था बनिाराको पा  २५० केजी प्रम  रोपनीका दरले आलु लगाउनु भन्द्दा अमि 
िाटोिा प्रर्ोग गने ।  

 मसचाईको राम्रो व्र्वस्था मिलाइ िाटोको मचस्र्ान कार्ि राख्ने ।  
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 पाउरोटी वा गहुाँको रोटीको टुक्रािा क्लोरपाइररफस २०% इमस १.५ मिमल प्रम  मलटरको 
झोल मिलाइ चारा राख्ने ।  

 कमिलाको आक्रिण भएको देख्नासाथ आलुको ड्र्ाङ्ग डुब्ने गरी मसाँचाई गने ।  

 क्लोरपाइररफस १०% गेडा मवषादी १ केजी प्रम  रोपनीका दरले आलु लगाउनु भन्द्दा अमि 
िाटोिा प्रर्ोग गने ।   

२८. गोलभडेाको पात खन्न ेकीरा (Tuta absoluta) 
पररचय 
गोलभेडाको पा  खन्द्ने कीरा अन्द्त्र्न्द्  आक्रिक स्वभावको कीरा  
हो । र्स कीराले गोलभेडाको साथ साथै भण्टा, खसुायनी र आलु 
वालीिा सिे  नोक्सानी परु्ायउदछ । र्स कीराको आक्रिणले ५० 
देमख १००% सम्ि उत्पादनिा किी आउछ । वर्स्क प ुली ५-६ 
मि. मि. लािो र पखेटा फैलाउाँदा १० मि. मि. चौडा हुन्द्छ । वर्स्क 
प ुली खैरो/ खरानी रगं मिमसएको र पखेटािा स- साना काला िब्बा 
देख्न समकन्द्छ । 

कीराको जीवनी  
गोलभेडाको पा  खन्द्ने कीराको अण्डा, लाभाय, प्र्पुा  था वर्स्क 
गरर ४ वटा अवस्थाहरु हुन्द्छन ् । वर्स्क पोथी प ुलीले पा िा र 
केही डाठं, िनुा, भेट्नो, फलको पत्रदलिा एउटा–एउटा वा स–साना 
झपु्पािा गरी एक जीवनकालिा लगभग २६० वटासम्ि अण्डा  
पादयछ  । लाभाय अवस्थािा (१४–१६ मदन) र्सले ३ पटक कााँच’ुली 
फेरी प्रू्पा अवस्थािा जान्द्छ  । पूणय मवकमस  लाभाय ९ मिमि को हुने 
र लाभायको टाउको पछामडको िामथसलो भागिा हुने कालो अिय–
चन्द्रकार िब्बाले पमहचान गनय समकन्द्छ ।  शरुुको अवस्था हररर्ो 
रगंको हुन्द्छ र पमछ गएर अमन्द् ि अवस्थािा हसका पहेलो गलुावी 
रगंको जीउ हुने र टाउको कालो देमखन्द्छ  । प्र्पुा अवस्थाको अवमि 
१० मदनको हुन्द्छ ।  
 

क्षवतको लक्षर् 
पा को बीचको हररर्ो भाग खाइ, से ो मझसलीिात्र छाड्छ  । क्षम  
ग्रस्  पा लाई  मनर्ालेरहेदाय  से ो मझसली मभत्र लाभाय देख्न समकन्द्छ 
र वररपरर कालोमबष्टा पमन भेमटन्द्छ  । फलकोभेट्नोको वररपरर िमसनो 
प्वाल पारी मभत्र सरुुङ्ग बनाई क्षम  गदयछ  । र्सले कमललो फलिा 
वमढ क्षम  गदयछ  । र्ो कीराको आक्रिण वमढ भएिा परु ैपा हरु जलेर नष्ट भएको देमखन्द्छ  । 
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व्यवस्थापन 

 कीराले सक्रिण गरकेा पा हरु र अन्द्र् मबरुवाका भागहरु हटाई नष्ट गने, जलाउने वा कमम् िा १ 

फुट  गमहराइिा गाड्ने । 

 वर्स्क िाउ प ुलीलाई  मनर्न्द्त्रण गनय मट एल एि सरू्र वटामट पासो प्रम  रोपनी ५ का दरले 

राख्ने अथवा प्रम  रोपनी १ बमत्तको पासो प्रर्ोग गने । 

 मनििा आिारर  कीटनाशक मवषादी एजामडररमक्टन १ ५ ईमस ३ मिमल  प्रम  मलटर पानीिा 
मिसाइ ७-७ मदनको अन्द् रालिा छने  । 

 िेटारमहमजएि एमनसोमपलाइ (१x१०८ मसएफर् ुप्रम  ग्राि) ४ केजी प्रम  हेक्टरका दरले िाटो 
उपचार गरर लाभाय प्रू्पा अवस्थािा जानवाट रोक्न समकन्द्छ । 

 गहुाँ  पानी १:५ को अनपुा िा मिसाइ ५-५ मदनको अन्द् रालिा छने  ।  

 मबमट कुस्टाकी १% डब्लमुप २ ग्राि प्रम  मलटर पानीिा मिसाइ ७ मदनको फरकिा छने । 

 रसार्मनक मवषादीहरुको प्रर्ोग गदाय क्लोरोएन्द्टामनमलप्रोल १८.५% एसमस १ मिमल  प्रम  ३ 

मलटर पानीिा मिसाइ १०-१५ मदनको फरकिा छने वा 

 मस्पनोस्र्ाड ४५% एसमस १ मिमल  प्रम  ३ मलटर पानीिा मिसाइ १०-१५ मदनको फरकिा छने 
वा 

 फ्लमुबमन्द्डर्ािाइड ३९.३५% एसमस १ मिमल  प्रम  ३-५ मलटर पानीिा मिसाइ १०-१५ मदनको 
फरकिा छने वा 

 इिािेमक्टन बेन्द्जोएट ५५ डब्ल ु मडजी १ मिमल  प्रम  ३ मलटर पानीिा मिसाइ १०-१५ मदनको 
फरकिा छने  । 

 कीराले मवष पचाउने क्षि ावाट बचाउन िामथ उसलेमख  कीटनाशक मवषादीहरु आलोपालो गरर 
प्रर्ोग गने । 

२९. खुसाणनीको विप्स (Scirtothrips dorsalis) 
पररचय  
हाम्रो खाली आाँखाले देख्न िमुस्कल पने र्ी कीराहरू एउटै मबरुवािा हजारौको संख्र्ािा बसी मबरुवाको 
कमललो भागिा कोते्रर चसु्दछन् । र्सले चसेुपछी मबरुवाहरूिा भाइरसजन्द्र् रोग पमन सनय सक्दछ । जसको 
कारणवाट वाली उपचार हुन नसकी कृषकलाई  ठुलो नोक्सानी हुन जान्द्छ । िेर ैिमसना कीरा भएकाले 
कृषकहरुको नजरिा नपने र पत्र्ाउन पमन गाहो िान्द्ने हुन्द्छ ।  

र्ो कीराको वर्स्क बढीिा २० मदनसम्ि बाचछ । अण्डावाट बचचा मिप्स बन्द्न ४-९ मदन लाग्छ । मनम्फ 

अवस्था ४-६ मदनको हुन्द्छ । जसिा ४ अवस्था पार गरी िाटो मभत्र प्र्पुा अवस्थािा जान्द्छ जसको अवमि 
३-५ मदन हुन्द्छ । र्सरी जीवन चक्र परुा हुन ११-२० मदन लाग्छ ।  
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क्षवतको लक्षर्  
र्सको आक्रिण वषाय मसजनिा भन्द्दा सखु्खा िौसििा बढी हुन्द्छ । 
र्ी कीराहरूको वंश बमृि मछटो हुन्द्छ । खासगरी खसुायनी, गोलभेडा, 
आलु, भन्द्टा, कााँक्रो वालीिा र्सको आक्रिण बढी हुन्द्छ । र्ो 
कीराको प्रकोप बढी भएिा ७० देमख ८० प्रम श  सम्ि वाली 
नोक्सानी हुन जान्द्छ । ठुलो हुरी ब ास ज ाम र चलेको छ त्र् ैम र 
र्ो कीरा हावाले उडाएर लैजान्द्छ । र्सको आक्रिण बढी भएको 
मबरुवािा पा हरु फुस्रो, कोमत्रएको  था मबरुवा नबढेको देख्न 
समकन्द्छ ।  

व्यवस्थापन  

 मनर्मि  अवलोकन गरी कीराको आक्रिण भए नभएको 
थाहा पाउन ुपदयछ ।  

 खसुायनी, कााँक्रो, भन्द्टा र राि ोररर्ा वालीलाई  सिानान्द् र वालीको रुपिा खेम  नगने ।  

 हप्ता मदनको फरकिा गाईवस् कुो ितु्र १:५ को अनपुा िा पानी संग मिसाइ छरिेा प्रकोप कि गनय 
समकन्द्छ ।  

 नीिजन्द्र् मवषादी एजाडीरामक्टन ०.१५% इमस ३–५ मिमल प्रम  मलटर पानीका दरले मिसाएर 
छने  ।  

 रासार्मनक मवषादीको प्रर्ोग गनुय  परिेा िालामथर्न ५०% इमस २ मिमल  प्रम  मलटर पानीका 
दरले १५ मदनको फरकिा छने वा  

 इमिडाक्लोरमपड १७.८ एसएल ०.२ मिमल  प्रम मलटर पानीिा मिसाइ बोट मभज्ने गरी छने ।      

३०. सतेो व गंा (Bemecia tabaci) 

पररचय  
वर्स्कको पखेटाहरु से ो हुन्द्छन् र शरीरको लम्बाई 
कररव १ मिमि हुन्द्छ ।  रकारी वालीहरुिा िखु्र् र्ा र्ो 
कीरा भन्द्टा, गोलभेडा, आल,ु कााँक्रो, मिरौला, फसी, 
खसुायनी, िलुा, राि ोररर्ा, मसिी, काउली, बन्द्दािा  
लाग्छ । सखु्खा िौसि र बढी  ापक्रि (३८ मडग्री 
सेमन्द्टगे्रड सम्ि ) िा र्स कीराको संख्र्ा म ब्र रुपले  
बढ्छ । चैत्र, वैशाख र जेष्ठिा कीराको प्रकोप बढी देमखन्द्छ ।  

पोथी कीराले पा को  सलो स हिा पारकेो अण्डाहरुवाट ४-५ मदनिा बचचा कीराहरू मनमस्कन्द्छन् जो १-

२ मदनसम्ि पा को स हिा चाहछयन् र ठाउाँ रोजी चसु्न थासदछन् । ७-९ मदन सम्ि लाभाय अवस्थािा रही 
अचल अवस्थािा जान्द्छन् जसको अवमि ५-६ मदन हुन्द्छ । वा ावरण र  ापक्रििा हुने फेरबदल अनसुार 



34 
 

जीवन चक्र १६ देमख २० मदनिा पूरा हुन्द्छ ।  ा ोपन बढेको िौसििा प्रत्रे्क अवस्था मछटो -मछटो पार 
गरी जीवन चक्र कि सिर्िा पूरा गछय  ।  

क्षवतको लक्षर्  
पोथी कीराले पा को  सलो स हिा अण्डा पादयछ । अण्डाहरुवाट ४-५ मदनिा बचचा मनमस्कन्द्छन् । पा को 
 सलो स हिा रस चसु्न थासदछन् । एक ठाउाँिा बसेर रस चसु्न थाले पमछ अन्द्र्त्र सदैनन् । र्सरी 
बटाररएका पा हरु, मवकृ  िनुाहरु जस् ा लक्षण देमखन्द्छ ।  

व्यवस्थापन  

 रोग नलागेका बीउ  था बेनाय  रोप्ने ।  

 नाईट्रोजन र्ुक्त िलको िात्रा कि राख्ने ।  

 सिर् सिर्िा बोटहरुिा कीरा छोप्ने जाली चलाएर 
र्स कीराको वर्स्कहरुलाई  सिाउन समकन्द्छ । र्स 
प्रकार सिाइएका कीराहरूलाई  उम्कन नमदइ िानुय  
पदयछ ।  

 स्थानीर् स् रिा  र्ार गनय  समकने सु ी वा लसुनको 
झोलको प्रर्ोग गने ।  

 डाइिेथोएट ४० इमस १ मिमल वा इमिडाक्लोमपड 
१७.८ एसएल २ मिमल प्रम  मलटर पानीका दरले  
छने । मवषादी छदाय  पा को  सलो स हिा एकनासले 
मवषादी पनय  जरुरी छ ।           

३१. तोरीको लाही (Liphaphis erysimi) 
पररचय  
पखेटा भएका र नभएका दवैु थरीिा पाइने नरि बनावटको 
२ देमख २.५ मिमि लािा र्ी कीराको शरीरिा से ो पाउडर 
जस् ो पदाथय भेमटन्द्छ । पखेटा भएका लाहीहरु िैला हररर्ा 
वा पहेला हररर्ा रङ्गका हुन्द्छन ् । पखेटा नभएका 
लाहीहरुको शरीरिा काला दागहरु हुन्द्छन् । रार्ो,  ोरी, 
िूला, सलगि, काउली र ब्रोकाउलीिा बढी िात्रािा लाग्ने र्ो कीरा आल,ु कााँक्रो, केराउ, प्र्ाज र मसिीिा 
पमन र्दाकदा भेमटन्द्छ ।  

पोथी लाहीले पा को  सलो स हिा अण्डा पादयछ  । प्रशस्  आहारा उपलब्ि भएको अवस्थािा पोथी 
लाहीले मसिै बचचा लाही जन्द्िाउन सक्दछन् र्स् ो अवस्थािा भालेको आवश्र्क ा हुाँदैन ।  प्रम  मदन ३-

६ बचचा लाहीको दरले १५० भन्द्दा बढी बचचा जन्द्िाउन सक्छ । पखेटादार पोथी लाहीहरु काम यकको 
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 ेस्रो सा ादेमख वालीिा देखा परी चैत्र िमहनासम्ि आक्रिक रुपिा रहन्द्छन् । र्स अवमििा ११ औ ाँ  पसु् ा 
सम्ि  र्ार हुन सक्छ । र्ो लाही कीरा १५-२१ मदनसम्ि बााँचछ ।  

क्षवतको लक्षर्  
वर्स्क र बचचा दवैु लाहीहरुले बोटका मवमभन्द्न 
भागहरुवाट रस चसेुर खाइ बोटको रस सन्द् लुन मबग्रन र 
पा हरु पहेला, गजुिुजु ुपने वा बटाररने हुन्द्छ  । अत्र्मिक 
आक्रिण भएको अवस्थािा डााँठहरु ओइमलन्द्छन्, 
बोटहरुको मवकास रोमकन्द्छ र अन्द् िा सकेुर िदयछन् । 
लाहीहरुले मनकालेको गमुलर्ो मबष्टका कारण पा िा 
कालो ढुसी पमन उम्रन्द्छ । र्ो कीराले भाइरस जन्द्र् 
रोगहरु पमन बोट मबरुवािा सादयछ ।  

व्यवस्थापन  

 नाइट्रोजनर्ुक्त रासार्मनक िलको बढी प्रर्ोग नगने ।  

 र्ो कीराको प्राकृम क शत्रु लेडी बडय  मवटल कीराको संरक्षण गने ।  

 स्थानीर्स् रिा नीिको बीउवाट बनेको झोल, खुसायनीको प्रर्ोग गरी बनाइएको झोल वा 
लसुनको झोल प्रर्ोग गरेर व्र्वस्थापन गनय  समकन्द्छ ।  

 गाइवस् ुको िुत्र र पानी (१:४) को अनुपा िा मिसाइ २-३ मदनको फरकिा छने ।  

 प्रकोप बढ्दै गएिा डाइिेथोएट ३५% इमस मवषादी १.५ मिमल प्रम  मलटर पानीका दरले वा 
िालामथर्न ५०% इमस १ मिमल प्रम मलटर पानीका दरले मवरुवा राम्रोसाँग मभज्ने गरी छने ।                

३२. ईटंिुट्ट ेपुतली (Plutella xylostella L.) 
पररचय  
नेपालको पहाडी भू-भागिा वषय भरी नै देमखने र्ो सानो प ुलीको शरीरको लम्बाई ८ देमख १० मिमि हुन्द्छ । 
र्ो कीराको पखेटाको फैलावट करीब १५ मिमि हुन्द्छ । पखेटाहरु कैला भएका र्ो कीराको िामथसलो िेरा 
 फय   ीनवटा मत्रकोणात्िक मफक्का पहेला दागहरु हुन्द्छन् । पखेटा जोडी बस्दा ढाडिा स्पष्ट रुपले ईटं 
आकारका दागहरु देमखन्द्छन् । मछप्पी सकेका लाभेहरु मफक्का हररर्ो र ८-१० मिमि लािो हुन्द्छ । बन्द्दा, 
काउली, ब्रोकाउली, िूला, रार्ो,  ोरी आमद वालीिा आक्रिण गरी नोक्सानी गछय  । पोथी प ुलीले मवशेष 
गररे पा को िामथसलो स हको िखु्र् नसा र ठूला नसा संगै रहेका स-साना खोमपसटाहरुिा अण्डाहरु 
पादयछ । अण्डावाट लाभाय हुन सरदर ८-९ मदन लाग्छ भने लाभायले ४ पटक कााँचलुी फेदै ३६-४३ मदन 
सम्ि लाभाय अवस्थािा रही अचल अवस्थािा जान्द्छन् जसको अवमि १०-१३ मदनको हुन्द्छ । त्र्स पमछ 
प ुलीहरु मनमस्कन्द्छन ्। गिी र्ाििा भने प्रत्रे्क अवस्था िेर ैनै छोटो अवमिको भइ अम  मछटो जीवन चक्र 
पूरा हुन्द्छ। वषय भरीिा र्ो कीराको १३ देमख १४ पसु् ासम्ि  ैर्ार हुन्द्छ ।  
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क्षवतको लक्षर्  
पमहलो अवस्थाका लाभेहरुले २ मदन सम्ि पा लाई  को ररे मबगार 
गदयछन् भने ठूला लाभेहरुले पा  खोसे्रर खाइ प्वाल बनाउाँदछन ् । 
अन्द् िा नसा िात्र रहने गरी पा  मबगादयछन् । बेनाय अवस्थािा 
आक्रिण भएिा बोटहरु िदयछन् ।  

व्यवस्थापन  

 वाली लगाएपमछ नमभत्राउन्द्जेल वाली  था कीराको 
मनर्मि  अनुगिन गने ।  

  रकारी वाली मलइसकेपछी बााँकी रहेका बोट र पा लाई  
नष्ट गने,  

 बोटहरुिा मछमप्पएका पा हरुिा रहेका अचल 
अवस्थाका कीराहरुलाई  जम्िा गरी नष्ट गने ।  

 काउली बन्द्दा वाली संगसंगै गोलभेडा रोप्दा र्सको पा वाट मनमस्कने गन्द्िले पु लीले अण्डा 
पानय  रुचाउदैन ।  

 प्राकृम क शत्रुहरु जस् ै:िमसना बारुला, िाकुरा, चरा  था मशकारी कमिला कीराहरुको 
संरक्षण गने ।  

 डी.मब.एि. सरू्र प्रर्ोग गरी बनाइएको िोमहनी पासो प्रम  रोपनी ५ वटा प्रर्ोग गने ।  

 ब्र्ुभेररर्ा बेमसर्ाना नािक जैमवक ३-५ मिमल प्रम  मलटर पानीिा मिसाइ छने ।  

 साईपरिेमिन १०% इमस २ मिमल प्रम  मलटर पानीका दरले छने वा  

 इिािेमक्टन बेन्द्जोइट ५%  झोल मबषादी ०.५ ग्राि प्रम  मलटर पानीका दरले छने वा कीराको 
प्रकोप बढ्दै गएिा क्लोरानट्रामनमलप्रोल १८.५ एसमस १ मिमल प्रम  १० मलटर पानीका दरले 
छने ।                      

३३. िन्दाको पुतली (Pieris brassicae nepalensis Doubleday) 
पररचय  
नेपालको  राइ  था पहाड दवैु के्षत्रहरुिा पाइने शरीरको लम्बाई १९ देमख २५ मिमि हुने र्ो कीराको 
पखेटाहरु हसका पहेंला - से ा रगंका हुन्द्छन् । लाभेहरु पहेंलो - हररर्ो शरीर भरी काला थोप्लाहरु र 
मपठ्रू्ाँ फय  मशरदेमख पचुछरसम्ि  ीनवटा पहेला िसाय भएका हुन्द्छन् । काउली, बन्द्दा, ब्रोकाउलीको साथ 
साथै र्ो कीराले सलगि, िूला, रार्ो र  ोरी वालीलाई  पमन नोक्सानी गछय  । शरीर भरी स-साना रौं  
हुन्द्छन् । पोथी प ुलीले मवशेष गररे पा को  सलो स हिा प्रत्रे्क झपु्पािा ४०-८० वटा गरी २००-२५० 
वटा साना लामम्चला र पहेला अण्डाहरु पादयछ । अण्डावाट लाभाय हुन ३-५ मदन लाग्छ भने लाभायले ४ 
पटक काचलुी फेदै १४-१७ मदनसम्ि लाभाय अवस्थािा रही अचल अवस्थािा जान्द्छन्  ।  जसको अवमि 
८-१० मदनको हुन्द्छ । त्र्सपमछ प ुलीहरु मनमस्कन्द्छन् ।  
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क्षवतको लक्षर्  
लाभेहरुको आक्रिणवाट स-साना बोटहरुका कमलला पा हरु 
खाइ नोक्सानी गदयछ र मवरुवाहरु हुकय न नपाउाँदै िदयछन् । ठूला 
बोटहरुिा िमसना लाभेहरुले गदाय पा हरुिा मछर्ा मछर्ा परकेो 
देमखन्द्छ । लाभे बढ्दै गइ ठूला भइ वालीको पा को िूख्र् नसाहरु 
िात्र बााँकी रहने गरी खान्द्छन ्।  

व्यवस्थापन  

 वाली लगाएपमछ नमभत्राउन्द्जेल वाली र कीराको 
मनर्मि  अनगुिन गने ।  

 प ुलीहरुलाई  हा ले पके्रर नष्ट गने ।  

 कीराले पारकेा अण्डा  था लाभेहरुलाई  जम्िा गरी नष्ट 
गनय सकेिा अम  प्रभावकारी रुपिा व्र्वस्थापन गनय 
समकन्द्छ ।  

 सन्द् मुल  रूपिा िलखादको प्रर्ोग गने, नाईट्रोजनको 
िात्र प्रर्ोग नगने ।  

 व्र्ाक्टेररर्ा जन्द्र् जैमवक मवषादी (मब.मट.) २ ग्राि प्रम  
मलटर पानीका दरले छने ।  

 कीराको प्रकोप बढ्दै गएिा िालामथर्न ५०% इमस २ 
मिमल प्रम मलटर पानीका दरले छने ।          

ख. रोगहरु  
१.  धानको मरुवा रोग (Blast -Pyricularia oryzae)   
क्षती गने वाली  
िान 

लक्षर्  
पा िा स-साना से ा टीका बीचिा भएका 
डुङ्गा आकारका लामम्चला खैरा थोप्ला देखा 
पदयछन् । बालादेमख  लको डााँठको वररपरर वा 
आाँख्लािा खैरो रङ भएको दाग पमन देमखन्द्छन ्। 
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थोप्ला जोमडदै जााँदा परुै पा  डढेको देमखन्द्छ । आाँख्लािा आक्रिण भएिा समजलै भााँमचन्द्छ, बालाको 
फेदिा आक्रिण हुाँदा बाला भााँमचन्द्छ वा सकेुर जान्द्छ जसलाई  िााँटीको डढुवा (Neck Blast) भमनन्द्छ ।  

व्यवस्थापन  

 रोग अवरोिक जा को िान लगाउने  । 

 काबेन्द्डामजि ५०% डब्लपुी २-३ ग्राि प्रम  मकलो बीउका दरले बीउ उपचार गरी व्र्ाड राख्ने ।    

 सं मुल  िात्रािा रसार्मनक िल प्रर्ोग गने, मसफाररश गरकेो भन्द्दा िेर ैनाईट्रोजन प्रर्ोग नगने  ।  

 मसंचाईको पानी रोग लागेको खे वाट रोग नभएको ठााँउिा जान नमदने । 

 ट्राइसाइक्लाजोल ७५% डब्लपुी ०.७५ ग्राि प्रम  मलटर वा कसगुािाइमसन ३% एस एल १.५ 
मिमल प्रम  मलटर पानीिा वा हेक्जाकोनाजोल ५% इसी २ ग्राि प्रम  मलटर पानीिा वा के्रसोमक्जि 
मिथाइल ४४.३ एस सी १ मि मल प्रम  मलटर पानीिा मिसाइ १५ मदनको फरकिा २-३ पटक 

छने  । 

२. धानको डढुवा रोग ( Bacterial Leaf Blight - Xanthnomonas campestris 

p.v. oryzae )   
क्षती गने वाली  
िान  

लक्षर्  
पा को मकनारािा मभजेको जस् ो दाग देमखन्द्छ र दाग बढेर मकनारा 
 रगीं (wavy) हुाँदै पहेंलो वा हलकुा खैरो रङ्गका देमखन्द्छन्  । 
पा हरु टुप्पोवाट सकेुर िदयछन्  । कमललो बोटिा आक्रिण गरिेा 
ओइलाउने र िने हुन्द्छ जसलाई kresek  (के्रसेक) भमनन्द्छ । 

व्यवस्थापन  

 रोग अवरोिक जा को प्रर्ोग गने । 

 मसफारीश अनसुारको रासार्मनक िल प्रर्ोग गने । 

 एग्रीिाइमसन-१०० मवषादी ०.२५ ग्राि वा स्टे्रप्टोिाइमसन 
ससफेट ९% + टेट्रासाइमक्लन हाइड्रोक्लोराइड १% डब्लु 
पी ०.२५ ग्राि प्रम  मलटरका दरले बनाएको झोलिा 
बीउलाई  ३० मिनेट डुवाएर बीउ उपचार गने  । 

 रोग लागेको खे िा केही मदन पानी सकुाउने, रोग लागेको खे वाट स्वस्थ खे िा पानी जान 
नमदने  ।  
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३. धानको खैरो थाप्ले रोग (Brown spot - Helminthosporium oryzae) 

लक्षर्  
पा  वा िानको दानािा स साना गोलाकार वा लामम्चला खैरो 
थोप्लाहरु देमखन्द्छन् । शरुुिा थोप्लाहरू अडंाकार हुन्द्छन्  । 
थोप्लाको बीचिा फुस्रो खरानी रगं र चारमै र हसका पहेंलो 
मकनाराले िेररएको हुन्द्छ  । 

व्यवस्थापन  

 रोग अवरोिक जा  प्रर्ोग गने 

 सन्द् मुल  िात्रािा िल प्रर्ोग गने 

  ा ो पानी वा रोगनासक मवषादीले बीउ उपचार गने 

 कावेन्द्डामजि ५०% डव्ल ुपी २-३ ग्राि प्रम  मकलो ग्राि बीउको दरले बीउ उपचार गने 

 स्वस्थ िान खे को बीउ प्रर्ोग गने 

  प्रांगाररक िल  था कम्पोस्ट िल हाली िाटोको अवस्था सिुाने 

 मसंचाइ भएको ठाउाँिा चैत्र िमहनाको सरुुिा नै मसफाररश गररएका उन्द्न  जा का िानहरू रोप्ने  ।  

 िेन्द्कोजेव ७५% डब्लपुी मवषादी ३ ग्राि प्रम  मलटर वा प्रोमपनेव ७०%  डब्लपुी ३ ग्राि प्रम  
मलटर पानीको दरले मिसाइ १५ मदनको फरकिा ३ पटक छकय ने  ।   

४.  वसथ व्लाइट (Rhizoctonia  solani)  
क्षती गने वाली  
िान  ।  

लक्षर्  
पा को फेदिा अण्डाकार खैरा थोप्लाहरू देखा पछयन्  । पमछ आकारिा 
वमृि हुाँदै जान्द्छ र थोप्ला भएको ठाउाँिा ढुसीको कालो मगखायहरू 

(Sclerotia) देखापदयछ । बोटको िामथसलो भागिा सिे  पगु्छ र सकेुर 
डढेको जस् ो देमखन्द्छ ।   

 व्यवस्थापन  

 रोग अवरोिक जा को प्रर्ोग गने । 

 मसफारीश िात्रािा सन्द् मुल  िल प्रर्ोग गने । बाक्लो रोपाई ं 
नगने ।  
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 भेमलडािाईमसन ३% एल ३ ग्राि प्र ी मलटर पानीिा मिसाएर प्रर्ोग गने । 

 हेक्जाकोनाजोल ५% इसी २ मिमल प्र ी मलटर वा प्रोमपकोनाजोल २५% इसी १ मिमल प्रम  ४ 
मलटर पानीिा मिसाएर छने । 

 पेन्द्साईकुरन २२.९ एससी १.५  मिमल प्र ी मलटर पानीिा मिसाएर छकय ने । 

५. मकैको डाठँ कुवहन ेरोग (Stalk Rot -Erwinia carotovora) 
लक्षर्  
जमिन भन्द्दािामथ डााँठको दोश्रो आाँख्ला नमजकैको मभत्री भागको 
गदुीको रङ बदमलन्द्छ र डााँठ कुमहन  जान्द्छ । कुमहने प्रकृर्ा  लवाट 
िाथी सदै जान्द्छ  । पा  पहेंमलन्द्छन, मवरुवा ढसदछ र कुमहएको भाग 
गन्द्हाउाँछ  ।  

व्यवस्थापन  

 पानी मनकासको राम्रो प्रबन्द्ि गने । 

 मवरुवािा चोट पटक लाग्नवाट बचाउने । 

 खे बारी सफा राख्ने । 

 िमु् ी वाली प्रणाली अवलम्बन गने  ।  

 गवारो कीरा मनर्न्द्त्रण गने । 

 उमच  दरुीिा िकै लगाउने, बाक्लो नछने । 

६. मकैको डाउनी वमल्ड्यु (Downy Mildew -Sclerospora sacchari/S. 

phillipinesis/ Scleropthora ravssiaes var. zeae) 
लक्षर्   
पा को लम्बाईम र रङ्ग उडेको िकायहरु देमखन्द्छन,् शरुुिा िकायहरु 
से ा वा हसका पहे ाँला हुन्द्छन ् पमछ खैरा- पहेंला हुन्द्छन ् । ओमसलो 
िौसििा पा को  सलो स हिा िमसनो ढुसी (Downy growth) 

देमखन्द्छ । बोट पड्ुको हुन,ु िोगा नलाग्न,ु मवरुवाको आकार मबग्रन ुिखु्र् 
लक्षणहरु हुन् । 

व्यवस्थापन  

 रोग अवरोिक जा को प्रर्ोग गने । 

 स्वस्थ बीउको प्रर्ोग गने  ।  
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 िेन्द्कोजेव ७५% डब्ल ुमप ३ ग्राि वा िेटासर्ाक्सील ८%+ िेन्द्कोजेव ६४%  मवषादी २ ग्राि प्रम  
केजी का दरले बीउ उपचार गने  ।  

७. मकैको घोगा कुवहनं ेरोग (Cob rot - Fusarium moniliformi)   
लक्षर्   
िकैको िोगािा रोग लागेको दाना फुस्रो गलुाबी वा मफक्का पहेंलो रगंको  
हुन्द्छ । सािान्द्र् र्ा शरुुिा ढुसीले िोगाको टुप्पोवाट आक्रिण गदयछ भने 
कमहलेकाही फेदिा पमन आक्रिण गनय सक्छ, पमछ परु ैिोगा ढाक्न सक्छ । 

व्यवस्थापन   

 रोग अवरोिक जा को प्रर्ोग गने । 

 िमु् ी वाली प्रणाली अपनाउने । 

 खे बारी सफा राख्ने । 

 स्वस्थ बीउ प्रर्ोग गने । 

 बीउ  था अन्द्न राम्रोसाँग सकुाएरिात्र भण्डारण गने ।  

 काबोक्सीन १७.५% + मथराि १७.५%  मिश्री  मवषादी २ ग्राि प्र ी केजी बीउका दरले बीउ 
उपचार गरी रोप्ने  ।  

 िोगा लाग्ने बेलािा डाइथेन एि ४५ रोगनाशक मवषादी वोटिा छकय ने 

८.  मकैको धवासँ ेथगे्ले रोग (Grey leaf spot – Cerospora zeae-maydis) 
लक्षर्  
र्ो रोगको लक्षण िान चिरा मनस्कने बेलािा प्रकोपको रुपिा 
देखापछय  । फेद नमजकका पा िा सरुुिा स-साना पहेंला वा 
खैरा दागहरु देमखन्द्छन् । दइु- ीन हप्तामभत्र नशासाँग सिान 

अन्द् रिा लामम्चला िसायहरुिा पररव यन हुन्द्छ । थेग्लाहरु 
एक आपसिा चााँडै नै जोमडएर पा  परुै ध्वासे रगंिा पररण  
भई डढ्छन् । पा वाट डााँठ, िोगाको खोस्टािा फैमलन 
सक्दछ । रोगी बोट भामचने,िोगा हलकुा वा थो ा हुने 
लागेका दाना पमन साना चाहुररएका र टेडा हुने हुन्द्छ ।   

व्यवस्थापन   

 रोग अवरोिक जा  - गणेश १, िनकािना १  वा ३ वा ६, देउ ी, महलपलु पहेंलो लगाउने । 

 पछौटे िकैिा बढी सिस्र्ा हुने हुाँदा सिर्िा नै िकै रोप्ने र पा लो रोप्ने  ।  
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 २ वषयसम्ि िमुम्  वाली प्रणाली अपनाउने  ।   

 रोगीबोटका अवशेष जलाउने, रोगको लक्षण देनासाथ पा  हटाउने     

 सं मुल  िलखादको प्रर्ोग गने  

 रोग देखा पने मवमत्तकै कावेन्द्डाजीि ५०% डब्ल ुपी  १ ग्राि वा िेन्द्कोजेव ७५% डब्ल ुपी ३ ग्राि 
प्रम  मलटर पानीका दरले मिसाइ छने । 

९. गह कँो कालो पोके रोग (Loose smut-Ustilago nuda tritici) 
क्षती गने वाली  
गहुाँ 

लक्षर्  
रोगी मवरुवा स्वस्थ मवरुवा भन्द्दा केही मदन अमि फूसने गदयछ 

 था सािान्द्र् भन्द्दा अमलक होचो हुने गदयछ  । गहुाँको वालािा 
दाना लाग्नकुो सिा ढुसीको जीवाणकुो कालो िलुोको 
पोकािा पररण  हुन्द्छ । 

व्यवस्थापन  

 स्वस्थ बीउको प्रर्ोग गने  था रोग कि लाग्ने 
अन्द्नपूणय लगार् का जा हरु लगाउने । 

 रोग लागेको बालावाट िलुो नउड्दै उखेलेर खासडोिा पनेु वा जलाउने  ।  

 ४०° से.िा एक मिनेट  ा ो पानीले बीउ उपचार गरेर बीउ छने वा काबोक्सीन १७.५% + मथराि 
१७.५%  मिश्री  मवषादी २ ग्राि प्र ी केजी बीउका दरले बीउ उपचार गरी रोप्ने  ।  

१०. गह को वसदंरु ेरोगहरु 
लक्षर् 
पा को खैरो मसंदरु े रोग (Pucinia recondita) : पा को िामथसलो स हिा सनु्द् ला रगंका फोकाहरू 
देमखन  थासछ्न  ।  ी फोकाहरू छुिाछुिै रहेका हुन्द्छन्  । 

पहेंलो वा िके मसंदरु े रोग-

(Pucinia striformis): पा को 
िामथसलो स हिा पहेला 
लामम्चला फोकाहरू एक 
अकायसंग मिली िसाय पररे रहेका 
हुन्द्छन्  
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व्यवस्थापन 

 मवकसपी परपोषी मवरुवा ( चतु्रो) हटाउने । 

 डब्ल ुके १२०४, पासाङ सहाि,ु गौ ि जा िा रोग सहनशील ा हुने भएकोले जा  छनौट गदाय 
मवचार परु्ायउने ।  

 गहुाँ सकेसम्ि मछटो लगाउने  ।  

 मसफारीश गररए अनसुार सन्द् मुल  िात्रािा िलखादको प्रर्ोग गने  । 

 िेन्द्कोजेव ७५% डब्ल ुपी नािक मवषादी ३ ग्राि प्रम  मलटर पानीका दरले मिसाएर १५ मदनको 
फरकिा ३ पटक छने वा  

 प्रोपीकोनाजोल २५% इमस ०.७५  मिमल प्रम  मलटर पानीका दरले मिसाइ छने  ।  

११. गह कँो धलुो ढुसी रोग (Powdery Mildew -Eryspihe graminis tritici)  
लक्षर् 
ढुसीको वमृि पा िा हुाँदै जााँदा से ो मपठो जस् ो 
देमखन्द्छ  । पछी फुस्रो खैरो रगंिा पररण  हुन्द्छ । 
रोगको कारण मवरुवा पड्ुको हुने, पा  चाउररने, िमुम्रने 
र आकार मबग्रने हुन्द्छ । 

व्यवस्थापन  

 खे िा उपर्कु्त मचस्र्ान कार्ि गने  ।  

 ससफर ८०% डब्ल ु पी २ ग्राप प्रम  मलटर 
पानीका दरले मिसाएर छने  ।  

 मडनोक्र्ाप ४८% इसी  वा भेमलडािाइमसन ३% एल वा एजस्ट्रोमवन २५ इ सी १ मिमल प्रम  ३ 
मलटर पानीका दरले मिसाएर छने । 

१२. गह कँो डढुवा (Leaf blight -Bipolaris sorokiniana)  
लक्षर्  
पा िा ससाना खैरा थोप्ला देमखन्द्छन् पमछ मर्नीहरु डुङ्गा 
जस् ो आकृम िा रुपान्द् रण हुन्द्छन् । र्ी िव्वाको वररपरी पहेलो 
िेरा देमखन्द्छ । मवस् ार ै साना पहेला अण्डाकार िब्बाहरु एक 
आपसिा जोमडन्द्छन ् र मवमभन्द्न आकारिा पररण  हुन्द्छन् । 
अमिक संक्रिण भएको अवस्थािा पा हरु डढ्ने र सकु्ने हुन्द्छ  ।  
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व्यवस्थापन 

 काबोमक्सन १७.५% + मथराि १७.५% डब्ल ुमप २ ग्राि प्रम  मकलोका दरले बीउ उपचार गने वा   

 कावेन्द्डामजि ५० %  डब्ल ुपी  िलुो मवषादी २ ग्राि प्रम मकलो बीउका दरले बीउ उपचार गने  ।  

 मसफाररश  िात्रािा पोटास िलको प्रर्ोग गने  ।   

 मठक सिर्िा गहुाँ छने  ।   

 रोग अवरोिक जा हरू लगाउने  ।   

१३. जरामा गाठँा िनाउन ेरोग (Root Knot Nematode - Meloidogyne spp.)   

क्षती गने वाली 
गोलभेडा, भण्टा, राि ोररर्ा, आल,ु काउली, वन्द्दा, फसी, कााँक्रो 
लगार् का लहर ेवालीहरु, मभण्डी, मसिी, बोडी लगार् का मवमभन्द्न 
 रकारी वालीहरुका अम ररक्त अन्द्र् वालीहरु जस् ै अन्द्नवाली ) 
िान, िकै, गहुाँ, जौ, कोदो (नगदेवाली )कफी , मचर्ा, अलैमच, अदवुा (

 था फलफुलवाली )आाँप , केरा, कटहर, िेवा, मलमच, िेवा  (िा सिे  
र्सले नोक्सानी गनय सक्दछ  । 

लक्षर्  
मनिाटोडले आक्रिण गरकेो ६/७ मदन पमछ जरािा गााँठा शरुु हुन 

थासदछ  । मदन प्रम मदन जरािा गााँठाको आकार बढ्न गई गााँठाको 
िोटाइ ५ सेमि सम्ि हुन्द्छ । गााँठोले गदाय मबरुवािा पानी र खाद्य त्वको पररवहन लाई  अवरोि गदयछ  । 
मबरुवाको बमृि रोमकन्द्छ  । पा  पहेमलने, िाटोिा आवश्र्क मचस्र्ान हुदा हुदै पमन मबरुवा ओईलाउने र 
मबरुवा िने हुन्द्छ  ।  

व्यवस्थापन  

 खे को सरसफाई, िमु् ी वाली लगाउने, ड्र्ाङ्गको मवच मवचिा सर्पत्री फूल लगाउने  । 

 गोलभेडा, भण्टािा कण्टकारी (Solanum sysibmbrifolim) को रुटस्किा कलिी  गररे रोप्ने  
 रार्ो/ ोरीको मपना मवरुवा रोप्न ुअमि २००-२५० ग्राि १ वगय मिटरको दरले प्रर्ोग गने 

 गाईवस् कुो कााँचो िलितु्र वा वार्ोग्र्ास स्लरी २ के.जी प्रम  वगय िीटरका दरले खनजो  गने 
बेलािा प्रर्ोग गने । 

 कालो  ोरी छने, फुसने बेलािा िाटो पसटाई मददंा नेिाटोड ग्रस्  िाटोिा सिुार आउाँदछ । 

 फोसमथर्ाजेट ५०० एस एल १ मिमल प्रम मलटर पानीका दरले मिसाइ िाटो उपचार गने ।  
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१४. काकँ्रा फसीको वसते ढुसी रोग (Downy Mildew of cucurbits-
Pseudoperonospora cubensis) 
लक्षर् 
र्ो रोगको प्रकोप कााँक्रोिा िेर ैदेखा पदयछ  । पा िा हसका 
पहेंलो खैरो रङ्गको कुना परकेा थोप्लाहरू देखा पदयछन्  । 
मबहान सबेर ैओमसलो िौसििा पा को  सलो स हिा ढुसी 
उमे्रको देख्न समकन्द्छ । अत्र्मिक आक्रिण भएको अवस्थािा 
पा हरू मछिै सकुाई बोटलाई  सिे  सुकाउाँदछ । फलको 
आकार सिे  मवकृ  हुने गदयछ  ।   

व्यवस्थापन 

 बढी पानी र आर अवस्था रोग मवस् ारको लामग अनकुुल हुने हुाँदा सो सिर् छली मछटो रोप्ने  

 रोगरमह  के्षत्रको स्वस्थ बीउ िात्र प्रर्ोग गने।   

 मसफाररश  बिोमजिको िलखाद प्रर्ोग गने । 

 उपचारर  बीउवाट िात्र उत्पामद  बेनायको प्रर्ोग गने ।  

 बाक्लो मवरुवा नराख्ने, पा को िाथी पानी नजम्ने गरी मसंचाई मदने । 

 रोगीबोट र अन्द्र् झारपा हरू उपर्कु्त  ररकाले नष्ट गने  ।   

 मथराि ७५ % डब्लएुस २ ग्राि प्रम  मकलोको दरले बीउ उपचार गने  ।   

 फल नलागेको अवस्थािा भए कपर अमक्सक्लोराइड ५०% डब्ल ुपी िलुो मवषादी २-३ ग्राि प्रम  
मलटर पानीका दरले मिसाइ छने  ।  

 िेन्द्कोजेव ७५ % डब्लपुी  मवषादी २ ग्राि प्र ी ली पानीका दरले मिसाइ पा  परु ैमभझ्ने गरर छने । 

 डाइिेथोिोफय  ५०% डब्ल ुपी मवषादी १.५ ग्राि प्र ी मलटर पानी वा साइिोजोमनल ५०% डब्लपुी 
२ ग्राि प्र ी मलटर पानीका दरले छने । 

१५. काकँ्रा फसीको खरान ेरोग (Powdery mildew of 
cucurbits -Erysiphe cichoracearum) 
क्षती गने वाली 
लहर ेवालीहरु 

लक्षर् 
शरुुिा पा को िामथसलो स हिा से ो खरानी छरकेो जस् ो स साना 
िब्बाहरु देखा पदयछन ्। र्ी िब्बाहरु बढ्दै जान्द्छन् र संपूणय खण्ड नै िलुो छरेको जस् ो से ो हुन्द्छ । िेर ै
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आक्रिण भएको अवस्थािा पा , फुल झने  था सकेुर जाने हुन्द्छ । फल नलाग्ने, कि लाग्ने वा लागेका 
फलहरु पमन मवकृ  हुने र राम्रो साँग बढ्न नसक्ने हुन्द्छ । 

व्यवस्थापन 

 खे को मनर्मि  सरसफाई गने । 

 मस्प्रङकलर मसंचाई गने । 

 हेक्जाकोनाजोल ५% एसपी १.५ एि.एल प्र ी मलटर पानीको दरले परु ैपा  मभझ्ने गरी छकय ने । 

 ससफर ८० % डब्ल ुमप २ ग्राि प्रम  मलटर पानीका दरले मिसाएर छने  ।  

१६. टाटेपाटे वविार्ु (Cucumber Mosaic Virus) 
लक्षर्  
भखयरका पा हरुिा हरीर्ो र पहेंलो रङ्ग मिमसएको 
िब्बाहरु देमखन्द्छन ् । र्स् ो लक्षण बढी िात्रािा 
नशाको वररपरर प्रष्ट देखा पदयछ । परुाना पा हरुको 
मकनाराका नशाहरुवाट सरुु भै िखु्र् नशासम्ि 
अमनमश्च  आकारका टाटेपाटे मचन्द्ह देमखन्द्छन ् । 
पा हरु िमेु्रका र पा का नशाहरुको बीचको भाग 
 लिामथ उठेका हुन्द्छन ्। मवरुवाको वमृि कि हुन्द्छ र 
होचा खालका देमखन्द्छन् । डाठं, भेट्ना  था अन्द्र् 
भागहरु पमन छोटा हुन्द्छन् । फलको आकारिा मवकृ ी आउंदछ । लाही कीराले र्ी मवषाण ुसाने र फैलाउने 
भएकोले लाही कीराको मनर्न्द्त्रण गदाय र्सको प्रकोप कि हुन्द्छ । 

व्यवस्थापन 

 रोग नलागेको खे बारीवाट िात्र बीउ उत्पादन गने । 

 खे बारी वररपररका मवषाणरु्कु्त झारपा हरु  रुुन्द् ै उखेलेर जलाउने । 

 रोगी बोट देख्नासाथ उखेलेर जलाइ मदने । 

 िेर ैप्रकारका लाहीहरुले र्ो रोग साने भएकोले लाही कीराको मनर्न्द्त्रण गने । 

१७. वेनाण कुवहन ेरोग (Damping off - Pythium spp, Fusarium spp., 
Phythophthora spp.,  Rhizoctonia spp.) 
क्षती गने वाली  
मवशेष गरी  रकारी वालीका बेनायहरु । 
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लक्षर्  
बेनाय  उमम्रन ुअगावै जमिन िाथी आउने क्रििा 
रोगको आक्रिण भएिा िाटो मभतै्र िछय  । बेनाय 
उमम्रइसकेपमछ रोग लागेिा बेनाय  ढसछ । बेनायको 
िाटोको स ह नमजकैको भागबाट र्स रोगको 
संक्रिण भइ फेदको वररपरर वोक्राको भाग 
खमुम्चने र पानीले मभजेको जस् ो भइ मबरुवा 
ढसछ र मवस् ार ैओइलाउछ र िछय  ।  

व्यवस्थापन  

 पर्ायप्त िाि लाग्ने, पाहारीलो र छार्ााँ नपने ठाउाँिा नसयरी बनाउने ।  

 हरके मसजनिा एउटै ठाउाँिा नसयरी ब्र्ाड नबनाउने ।  
 ब्र्ाड बनााँउदा केही अग्लो बनाउने  था बाक्लो बीउ नछने । 
 ब्र्ाडिा पानीको राम्रो मनकासको प्रबन्द्ि गने । 

 नसयरीको लामग पानी नजम्ने खालको दोिट वा बलौटे दोिट िाटोको प्रर्ोग गने । 
 राम्रोसंग पाकेको प्रांगाररक िलको िात्र प्रर्ोग गने । 

 पटक पटक गरी थोर ैथोर ैमसंचाई गने । 
 नसयरी व्र्ाड  र्ार गनुय  अमि िाटोिा मसंचाइ गरी कररब १५ सेिी बाक्लो सकेुका पा  पम ङ्गर 

जम्िा गरी जलाउने र खरानी सिे  िाटोिा मिसाइ नसयरी व्र्ाड  र्ार गने ।  
 जैमवक ढुसीनाशक मबषादी ट्राइकोडिाय १० ग्राि प्रम  केजीका दरले बीउ उपचार गरी रोप्ने वा 

थाईराि ७५% वा क्र्ाप्टान ५० % िलुो २ ग्राि प्रम  केजी बीउको दरले उपचार गने । 

 व्र्ाड बनाउाँदा ट्राइकोडिाय १ केजी र ५० केजी कम्पोष्ट मिसाइ  र्ार गरकेो उपचारी  कम्पोष्ट 
िलको प्रर्ोग गने ।  

 रोग लागेको अवस्थािा पमन ट्राइकोडिाय ५ ग्राि प्रम मलटर पानीका दरले डे्रमन्द्चङ्ग गने वा 
कावेण्डाजीि ५० % डव्लपुी २ ग्राि प्रम  मलटर पानीका दरले मिसाएर छने । 

१८. सतेे रोग (White Rust -Albugo candida) 
क्षती गने वाली  
काउली वगयका वालीहरु । 

लक्षर्  
र्ो रोग एक प्रकारको ढुसीवाट लाग्ने गदयछ । र्ो रोग  ोरी, रार्ो, 
िलुावालीिा बढी आक्रिण गरकेो पाइएको छ । ढुमसले मवरुवाको जरा 
बाहेक सबै भागिा संक्रिण गदयछ । संक्रिण पमछ मवरुवाको पा , डााँठ, 



48 
 

िनुा आमदिा से ो उठेको मगखाय देमखन्द्छ । र्ी मगखायहरु एकआपसिा जोमडन्द्छन् र मवरुवाको िनुा, फुल 
लगार् का खण्डिा रोगी िब्बाको थपु्रो बन्द्छ । मवरुवा बढ्ने, फसने ग ी रोमकन्द्छ ।  

व्यवस्थापन 

 खे  बारीको सरसफाई गने । 

 स्वस्थ बीउ रोप्ने । 

 सािान्द्र् संक्रिण भएिा िेन्द्कोजेव ७५% डब्ल ुपी ३ ग्राि वा कावेण्डाजीि ५०% डब्ल ुपी २ ग्राि 
प्रम  मलटर पानीका दरले मिसाएर छने । 

१९. कालो सडन (Black Rot -Xanthomonas campestris pv. campestris) 
क्षती गने वाली  
बन्द्दा काउली वगय 

लक्षर्  
र्ो रोग एक प्रकारको व्र्ाक्टेररर्ाको संक्रिणवाट 
लाग्ने रोग हो । संक्रिण पमछ पा को छेउम रको 
खण्डिा पहेंलो हुदै जान्द्छ । पा को छेउवाट िखु्र् नसा फय  पहेंमलदै अगें्रजी अक्षर भी (V) आकारको रुप 
मलन्द्छ । पा  दोमब्रन्द्छ पहेंलो भएको खण्डिा पा को नशा कालो हुन्द्छ, गीलो सडन हुन्द्छ र गन्द्ि आउने 
हुन्द्छ ।   

व्यवस्थापन  

 खे को मनर्मि  सरसफाई गने । 

 काउलीवगय बाहेका बाली सिावेश गरी िमुम्  वाली प्रणामल अवलम्बन गने । 

 स्वस्थ मबरुवा िात्र रोप्नको लामग प्रर्ोग गने । 

 स्टे्रप्टोिाइमसन १००-२०० मपमपएि छने । 

२०. अल्टरनाररया पात थोप्ले रोग (Alternaria leafspot -Alternaria 

brassicola/ A. brassicae) 
क्षती गने वाली  
काउली वगयका  रकारी  । 

लक्षर्  
र्ो रोग गाढा रगंको सानो थोप्लावाट शरुु हुन्द्छ । पमछ गोलो दागिा 
पररण  हुन्द्छ । दागको केन्द्र मवन्द्दबुाट ढुसी मवस् ार ै फैमलंदै जााँदा 
दागिा गोलो िेराहरु बन्द्छन् । काउलीिा पानीले मभजेको जस् ो दाग हुन्द्छ । 
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व्यवस्थापन 

 रोग लागेको पा हरु जम्िा गरी  नष्ट गने । 

 थाईराि ७५% वा क्र्ाप्टान ५० % िलुो वा कावेन्द्ङाजीि ५०% डब्ल ुपी २ ग्राि प्रम  केजी का 
दरले बीउ उपचार गने । 

 िेन्द्कोजेव ७५ डब्ल ुपी रोगनाशक मवषादी ३ ग्राि प्रम  मलटर पानीका दरले १५ मदनको अन्द् रिा 
छने  । 

२१.  वसते ढुसी रोग (Downy Mildew -Peronspora prasitica) 
लाग्न ेवाली  
काउली वगयका वालीहरु । 

लक्षर्  
पा को पमछसलो स हिा खैरो वैजनी िब्बा 
देमखन्द्छ । पा  डड्ने, वमृि रोमकने बोट किजोर 
हुने हुन्द्छ । 

व्यवस्थापन  

 रोग लागेको पा  हटाइ नष्ट गने । 

 खे  बारीको सरसफाई गने । 

 िमु् ी वाली प्रणाली अपनाउने । 

 स्वस्थ बीउ रोप्ने । 

 िेन्द्कोजेव ७५% डब्ल ुपी िलुो मवषादी २ ग्राि प्रम  मलटर पानीिा मिसाइ छने । 

२२.  गाठेरोग (Club root -Plasmodiophora brassicae) 
क्षती गने वाली  
काउली वगयका वालीहरु । 

लक्षर्  
र्ो रोगले मवरुवाको नसयरी देखी मटप्ने बेलासम्ि 
आक्रिण गनय सक्ने भएकोले जम  पमहले 
आक्रिण भर्ो उ ी बढी हानीकारक देमखन्द्छ  । 
रोगको संक्रिण पमछ बोटहरु िािको प्रकाशिा 
ओइलाउने  र सााँझ मवहान स्वस्थ जस् ै लक्षण 
देमखन्द्छन ्। १,२ हप्ता सम्ि र्स् ो लक्षण देमखन्द्छ । र्स् ा मवरुवा उखलेर हेदाय  जरािा गााँठोहरु देमखन्द्छन् । 
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व्यवस्थापन  

 र्ो रोग कि मप.एच. भएको अमम्लर् िाटोिा िेर ै मछटो फैलने भएकोले कृमष चनुको प्रर्ोग गरर 
िाटोको मप एच ७.२ भन्द्दा बढी बनाउने । 

 जीवाणरुमह  नसयरीिा बेनाय  हुकायउने  ।  रोग लागेको ठााँउको बेनाय  अन्द्र् ठााँउिा लैजान रोक 

लगाउने   

 कावेण्डाजीि ५०% डब्ल ुपी मवषादी ०.५ मि.ली प्रम  लीटर पानीिा मिसाइ िाटो मभज्ने गरी छने   

 बेनाय  साने बेला ट्राइकोडिाय ५ ग्राि प्रम  मलटर पानीको दरले बनाएको िोलिा आिा िण्टासम्ि 
मबरुवा डुबाएर उपचार गरी रोप्ने ।  

 खे को सरसफाई गने  था संक्रमि  मवरुवा र  ीनका अवशेष जलाइ मदने । 

 अन्द्नबालीसाँग िमु् ी वाली प्रणाली अपनाउने । 

 प्रशस्  प्रांगाररक िल राखेर मवरुवा रोप्ने । 

 सिस्र्ाग्रस्  ठाउाँिा नेमभमजन १०-१५ केजी प्रम  रोपनी वा ३ ग्राि प्रम  बोट, नसयरी ब्र्ाडिा ३ 

ग्राि प्रम  मलटरका दरले पानीिा मिसाइ छने ।  

२३. डाठं कुवहन ेरोग (Sclerotinia Stalk Rot -Sclerotinia sclerotiorium) 
क्षती गने वाली  
काउली वगयका  रकारी 

लक्षर्  
जमिनको स हिा डाठिा पानीले मभजेको जस् ो साना 
खैरो रगंका दागहरु देखा पदयछन् । डाठको चारमै र से ो 
िागो जस् ो ढुसी उमे्रर िेरा पादै जान्द्छ । अनकुुल िौसि 
(सापेमक्ष  आर ा बढी र  ापक्रि १५-२००से.) बढ्दै 
जांदा डाठको िामथसलो भागम र पमन से ो ढुसी देमखन 
थासछ र मवस् ार ै डाठ कुमहन थासछ । डाठको मभत्री 
भागिा काला मगखायहरु देमखन्द्छन् । र्ो रोगको प्रकोप 
बढ्दै जांदा पा हरु ओईलाउने र वोट नै िने हुन्द्छ । 

व्यवस्थापन 

 रोगको प्रकोप देमखएका ठाउंिा वाली चक्र अपनाउनिा अन्द्न वाली (खास गरी िान वाली) संग 
म न वषय लािो चक्र अपनाउने । 

 रोग लागेको वोटमवरुवा खे बारीवाट उखेलेर जलाइ नष्ट गने  

 पाकेको गोबरिल वा कम्पोष्ट िल प्रर्ोग गने, सोलाराईजेसन गने । 
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 सफा र स्वस्थ मवउ िात्र प्रर्ोग गने । 

 रोग ग्रस्  खे बारीिा किसेकि एक िमहनासम्ि पानी जिाई राख्ने । 

 रोगको प्रकोप कि गनय वेमभमष्टन मवषादी २ ग्राि(आिा चम्िा) १ मलटर पानीिा मिसाइ बनाएको 
झोल रोग लागेको ठााँउ मभज्ने गरर १५ मदनको फरकिा छने । 

२४. प्याजी डढुवा (Purple Blotch/Alternaria Blight -Alternaria porri) 
क्षती गने वाली  
प्र्ाज 

लक्षर्हरु  
र्ो रोगले मवरुवाका सबै भागहरुिा आक्रिण गनय  
सक्दछ । सरुुसरुुिा र्सको लक्षण पा हरुिा देखा 
पदयछ। सानो सानो लाम्चो थोप्लाहरु नरि पा हरुिा 
देमखन्द्छन ्। पा को टुप्पोिा सबभन्द्दा पमहले र्ो लक्षण 
देखा पदयछ । मवस् ार ै र्ी थोप्लाहरु पा देमख 
 लम रका भागहरुिा पमन फैमलंदै जान्द्छन् । र्ी थोप्लाहरु मिमसएर ठूला िब्बाहरु बन्द्दछन् ।रोग मछमप्पदैं 
जादंा पा  र डांठहरु ििुाउरो परकेा देमखन्द्छन् । पमछ पा हरु जम्िै डढेर समकन्द्छन् । गानोिा पमन रोग 
फैमलंदै जान्द्छ । गानो चारमै र रा ो पहेंलो पानी मनमस्कन्द्छ र सड्न थासदछ । रोगी बोटहरुिा फुल फुसदैन । 

व्यवस्थापन 

 २-३ वषय सम्िको िमु् ी वाली प्रणाली अपनाउने । वाली चक्रिा गानो वालीको सिा अन्द्नवाली, 
कोसेवाली वा काउली वालीहरु लगाउने ।  

 परुाना िााँसपा का ठुटाहरु, झारपा हरु बटुलेर जलाउने ।  

 रोग लागेका प्र्ाजका गानाहरु भण्डारण नगने । 

 पछौटे वालीिा र्ो रोग बढी लाग्ने भएकोले रोग छसनको लागी वाली मछटो लगाउने । 

 थाइराि मवषादी २ ग्राि प्रम  मकलो बीउका दरले मिसाएर बीउ उपचार गने । 

 टेबकुोनाजल २५.९%  इसी वा ०.७५ मिमल  वा डाईफेनोकोनाजोल २५% इसी १ मिमल /मलटर 
पानीको दरले छने । 

२५.  पछौटे डढुवा रोग (Late blight -Phytopthora infestans) 
क्षती गने वाली 
आलु, टिाटर लगार्  सोलानेसी पररवारका वालीहरु 
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लक्षर् 
पा को टुप्पो वा मकनारािा मभजेको जस् ो फुस्रो  हररर्ो दाग देखा पदयछ  । जनु चााँडै बढ्छ र दागको 
पछामड हेदाय  से ो वा खैरो कपासको रशेाजस् ो ढुसी देमखन्द्छ । र्ो रोग डााँठ र दानािा सिे  लाग्दछ  । 
उपर्कु्त िौसि भएको अवस्थािा छोटो सिर्िै पूरा बोट जलेको जस् ो देमखन्द्छ  । रोग लागेको आलकुो 
दाना खैरो देखी वैजनीरगंको हुन्द्छ । दाना मभतै्र कुमहएर खैरो हुन्द्छ । 

 

 

 
 
 
 
 

 
व्यवस्थापन  

 स्वस्थ बीउ रोप्ने । 

 रोग लागेको आलकुो दाना र मवरुवा अवशेष हटाउने । 

 रोग अवरोिक जा हरु (Janakdev, Kufri Jyoti, NPI 106, 108, CFJ) प्रर्ोग गने । 

 सरुक्षात्िक रोगनाशक मवषादी िेन्द्कोजेव ७५% डव्ल ुपी वा कपर अमक्सक्लोराइड ५०% डव्लु 
पी २-३ ग्राि प्रम  मलटर पानीको दरले मिसाएर ७ मदनको फरकिा ३-४ पटक छने वा 

 क्लोरोथालोमनल ७५ % डव्ल ुपी १.५ ग्राि अथवा प्रोमपनेव ७० % डव्ल ुपी ३ ग्राि प्रम मलटर 
पानीिा मिसाएर छने    

  डाइिेथोिोफय  ५०% डव्ल ुपी १.५ देमख २.५ ग्राि प्रम  मलटर पानीका दरले छने वा 

 फेनोनामिडान १०% डव्ल ुपी ३ ग्राि प्र ी मलटर वा फेिोक्साइमडन १६.६% + साइिोक्जामनल 
२२.१% एस पी १ ग्राि प्र ी मलटर पानीको दरले प्रर्ोग गने । 

 प्रम कुल िौसि भएिा दैमहक मवषादी र सरुक्षात्िक मवषादी आलो पालो गररे छनायले िेर ै
प्रभावकारी असर मदन्द्छ । 

२६. शाकार्ुद्धारा ओइलाउन ेरोग (Bacterial wilting -Pseudomonas 

solanacearum) 
क्षती गने वाली  
टिाटर, खसुायनी  
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लक्षर्  
बोट हररर्ो भइ झ्र्ाप्प ओइलाउछ । 

व्यवस्थापन 

 रोगी बोट हटाउने  । 

 कपरअक्सीक्लोराइड २-३ ग्राि १ मलटर पानीिा 
मिसाइ छने । 

 Streptomycin परु ैपा  मभझ्ने गरी प्रर्ोग गने । 

२७. ऐजेरु (Wart-Synchytrium endobioticum) 
क्षती गने वाली 

आल ु

लक्षर्  
आलकुो जरा बाहेक डााँठ, त्र्ान्द्रा, दाना था 
पा िा से ा खमटरा जस् ा लक्षण देमखन्द्छन  । 
आलकुो दानाको आाँखाहरूिा ससाना से ा खमटराहरू जस् ा लक्षण देमखन्द्छन्  । जनु पमछ मवस् ारबैढेर 
काउली जस् ो फुक्क भई पूरा दानालाई  नै िेरी आलकुो आकार मबमग्रन्द्छ ।  त्र्स् ोआल ुपमछ कालो हुाँदै 

जान्द्छ र कुमहन्द्छ ।   

 व्यवस्थापन  

 रोगग्रस्  के्षत्रवाट सर्ाएको आलकुो बीउ प्रर्ोग नगने  । 

 स्वस्थ आलकुो बीउ िात्र रोप्नको लागी प्रर्ोग गने । 

 कुफ्री ज्र्ोम , NPI 106, NPI 108  जस् ा रोग अवरोिक जा हरु लगाउने । 

 रोगग्रस्  के्षत्रिा काि गदाय प्रर्ोग भएको ज्र्ावल र जतु्ता सफा गररे िात्र अको प्लटिा काि गनुय 
पदयछ  ।  

 पााँच बषय भन्द्दा बढीको वालीचक्र अपनाउने  ।  

 रोगको लक्षण देमखएका दानाहरु गमहरो खाडलिा गाड्ने वा जलाइ नष्ट गने  । रोगी दाना 
पशहुरुलाइ पमन नखवुाउने, खे िा पमन नछोड्ने र कम्पोष्ट बनाउनका लामग पमन प्रर्ोग नगने  ।  
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२८. आलुको खोष्ट ेरोग ( Black Scurf-Rhizoctonia solani) 
लक्षर्  
र्ो रोग एक प्रकारको ढुसीको संक्रिणले लाग्छ र्ो ढुसीका 
मजवाणहुरु िाटोिा रहेका हुन्द्छन् । र्दी मवरुवा टुसाउने 
सिर्िा नै संक्रिण भएिा काण्डिा रा ो खैरो दाग लागेर 
मवरुवा िछय  । र्दी बोट मछमप्पई सकेपमछ संक्रिण भएिा 
पा ,डााँठ, जरा वा आलिुा रा ो वा कालो खैरो िब्बा 
देमखन्द्छ । र्स् ा िब्बा भएका आलकुो गणुस् र न्द्र्नु रहन्द्छ । 

व्यवस्थापन  
 िमु् ी वाली लगाउने । 
 आल ुरोप्दा उमच  गमहराईिा रोप्ने, मवस् ार ैिाटो चढाउदै जाने । 
 शरुुको अवस्थािा बमढ मसंचाई नगने  था स्वस्थ बीउ रोप्ने । 

२९.  आलुको खैरो वपपचक्के (Brown rot-Ralstonia solanacearum) 
लक्षर्  
र्ो रोग सोलानेसी पररवारका (आल,ु गोलभे ाँडा, 
खसुायनी, भण्टा आमद) प्रार्िः सबै मवरुवाहरुलाई 

आक्रिण गदयछ र र्ी वालीहरु बाहेक अन्द्र् प्रिखु 

वालीहरुिा बदाि, जटु, सू ी, कपास, केरा, अदवुा, 
म ल, िसला (रू्क्र्ामलप्टस) आमदिा पमन र्ो रोगले 
आक्रिण गदयछ  । र्ो रोग लागेपमछ शरुुको अवस्थािा 
मवरुवा आमंशक रुपिा ओइलाउाँदछ  । र्स् ा मवरुवाहरु 

िाि लागेको बेलािा ओइलाउने र िाि अस् ाए पमछ स्वस्थ जस् ा देमखन्द्छन् । मवस् ार ैसम्पूणय बोट नै 

स्थार्ी रुपिा ओइलाएर जान्द्छ  । र्सो हुनकुो कारण मवरुवाको संचार  न्द् िुा जीवाणहुरु जम्िा भई खाद्य 

 त्व  था पानी संचारिा अवरोि आउन ुहो  । रोगको पमहचानको लामग आलुको डााँठ र्ा गेडा काटी हेरिेा 
मभत्री भागिा खैरो चक्का भएको दाग देमखन्द्छ  । रोगको आक्रिण बढी भएिा आलु दानाको आाँखाहरुवाट 

पीपजस् ो पदाथय मनस्कन थासदछ र पमछ गएर त्र्ो कालो रगंिा पररण  हुन्द्छ  । उक्त स्थानका िाटो 
टााँमसएको हुन्द्छ  ।  
व्यवस्थापन  

 स्वस्थ आलकुो बीउ रोप्ने । 
 प्रत्रे्क बषयएकै ठाउाँिा लगा ार आलवुाली िात्र नलगाइ एक बषय मबराएर लगाउने र वाली चक्रिा 

िान, िकै, कोदो, गहुाँ,  ोरी जस् ा वालीहरु सिाबेस गने  ।  
 वीउ रोप्न ुअमि ०.०२% को स्टे्रप्टोिाइमसन झोलिा डुवाउने । 
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 िानवाली लाग्ने खे िा आलखेु ी गरिेा र्ो रोगलाई िेर ै मनर्न्द्त्रणिा सर्ाउन समकन्द्छ  । र्सरी 
लािो सिर्सम्ि पानी जिाएको ठाउाँिा रोगका जीवाणहुरुको संख्र्ािा िेर ैकिी आउन सक्दछ  । 

 बीउ लगाउाँदा मसंगो आल ुलगाउन ुपछय  जस्ले गदाय एउटा दानावाट अकोिा रोग सनय पाउाँदैन  । 
 आल ुखे िा मसंचाई गदाय रोग ग्रस्  खे वाट अन्द्र् स्वस्थ खे बारीिा पानी जान मदन ुहुाँदैन  । 
 आल ुखमनसकेपमछ खे बारीवाट रोगी आल ुदाना  था बोटहरु संकलन गरर जलाउने वा गमहरो 

गरर परुरमदन ुपदयछ  । साथै खे बारीिा रहेका सबै प्रकारका झारपा  वा अन्द्र् मवरुवाहरु उखेली 
हटाउने गनुयपदयछ  ।  

३०. आलुमा लाग्न ेभाईरस रोगहरु (Viral diseases) 
पररचय  
आल ुवालीिा २५ भन्द्दा बढी मकमसिका भाइरसहरु लाग्दछन् । नेपालिा भाइरस एक्स, वाई, एि, एस र 
पा  दोमब्रने (PVLR) भाइरसहरुको आल ुवालीलाई  स ाएको पाइन्द्छ । आलकुो साथै गोलभेंडा र अन्द्र् 
सोलानेसी पररवार अन्द् गय  पने सबै वालीहरुलाई  र्सले नोक्सानी परु्ाय उंदछ । 

लक्षर् 

 

क ) पात दोविने (PLRV) िा सबैभन्द्दा पमहले मवरुवाको िामथसलो भागका पा हरु फमकय एर दोमब्रन्द्छन् । 
पा को स ह बाक्लो र कडा हुन्द्छ । रोगी बोटहरु नबढ्ने नझांमगने र पहेंमलएर जान्द्छन् । पा का मकनाराहरु 
मफक्का रा ो देमखन्द्छन ्। 

ख) हलुका मोजाइक (Mild Mosaic, PVX, PVM, PVS) मा मवमभन्द्न भाइरसहरुवाट िोजाइकका 
लक्षणहरु देखा पदयछन ्। पा िा नसाहरुको वीच भाग क ै हलकुा रगं क ै गाढा हररर्ो रगंका भई मछरमवर े
रगंका बन्द्दछन् । पा  गटुिमुटन पनी सक्दछ र कुनै जा िा टुप्पाहरु सकु्न पमन सक्दछ । 

ग) कडा मोजाइक (Severe Mosaic-PVY and PVA) मा भाइरस ए वा भाइरस वाई र भाइरस ए को 
संर्कु्त आक्रिणवाट कडा िोजाइकका लक्षणहरु देमखन्द्छन् । बोटहरु िेर ैसाना हुने, पा को स्वरुप मवग्रने 
वा खमु्चने र पा को रगं मछरमवर ेहुने हुन्द्छ । पा को स ह खस्रो वा नमिलेको हुन्द्छ । 
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घ) औकुवा मोजाइक (Aucuba Mosaic) र्सिा रोगी बोटको पा िा मवमभन्द्न मकमसिका बिुािा पहेंला 
दागहरु साना वा ठूला दागको रुपिा फैमलएको हुन्द्छन,् कमहले कांही पूरा पत्र नै पहेंमलएको हुन्द्छ ।औकुवा 
लाही कीरालाई  भाइरसको प्रिखु संवाहक (Vector) िामनन्द्छ । र्ी बाहेक मलफर हर्र, से ो मझंगा, मिप्स 
आमद मकरा पमन भाइरसका संवाहकहरु हुन । हा , औजार र अन्द्र् सािानहरुवाट पमन भाइरसका 
मवषाणहुरु प्रसारण हुन्द्छन् । बढी आर ा र मचस्र्ान भएको अवस्थािा र्ी भाईरसहरु समक्रर् हुन्द्छन् । 
वा ावरणिा १८-२२ मडग्री से.  ापक्रि हुंदा मर्नीहरुले आलवुालीलाई  बढी नोक्सान परु्ायउंदछन् । 

व्यवस्थापन 

 भाइरस रोग नलागेको आलकुो वीउ िात्र प्रर्ोग गने । 

 वीउ आल ुउत्पादन गने खे वाट भाइरस लागेका बोटहरु उखेलेर हटाउने  था जलाएर नष्ट गने । 

 आल ुबारी वररपररका झारपा हरु उखेलेर हटाउने । 

 लाही कीरा वा अन्द्र् भाइरस साने कीरालाई  िानय रोगर वा िालामथर्न मवषादी १ मिमल  मलटर 
प्रम  मलटर पानीको दरले १५ मदनको फरकिा ३ पटक सम्ि वालीिा छकय ने । 

३१. धलुे दाद (Powdery Scab -Spongospora subterranea) 

क्षती गने वाली  
आलु 

लक्षर्   
आलकुो दानािा र्सको मवशेष असर पदयछ । सरुुिा कमललो 
आलकुो बोक्रिा सानो, गोलो अमल उठेको हलकुा खैरो दागहरु 
देखापदयछन ् । केही मदनपमछ  ी दागहरु ठूलो हुन थासदछन् र मछमप्पईसकेपमछ  ी दागहरु फुटी वरीपरर 
उप्केको पाप्रा जस् ो देमखन्द्छ । त्र्समभत्र खैरो कालो िलुो जस् ा ढुसीहरु देमखन्द्छन ् ।आलकुो गदुीलाई  
भने र्सले खासै नोक्सानी गदैन । िाटोिा मचस्र्ान ज्र्ादा भएिा र्ी दाद ठूला भै ससाना ऐजेरु जस् ा 
देमखन्द्छन ्। कमहले काही र्ो रोग जरािा पमन स साना गाठंाको रुपिा देखापदयछ र पमछ कालो भएर जान्द्छ । 
िेर ैवषाय हुने, पानीको मनकास राम्ररी नभएको ठााँउ र आर िौसि भएको बेला र्ो रोगको प्रकोप बढ्दछ । 

व्यवस्थापन  

 अन्द्न वाली  था दलहनवाली वा  ेलवाली संग लािो सिर्को (कम् ीिा ३ वषयको) वाली चक्र 
अपनाउने । 

 रोग नलागेको वीउ आलकुो प्रर्ोग गने । 

 पानीको मनकासको राम्रो व्र्वस्था मिलाउने । 

 फियलमडहाइडको ४ प्रम श  झोलिा ५ मिनेट सम्ि वीउ आललुाई डुवाएर उपचार गरकेो वीउ 
रोप्ने । 
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३2. सनु्तला जात फलफूलको क्यान्कर (Xanthomonas campestris pv. citri) 

क्षती गने वाली  
सनु्द् ला जा का फलफुल । 

लक्षर्  
सनु्द् लाजा को मवरुवाको सबै भागिा र्सले आक्रिण गरी सानो -सानो 
खमटरा बनाउाँदछ । र्सले गदाय बोटको बमृि र फलको गणुस् र िट्दछ  । 
र्ो रोग काग ीिा बढी लाग्छ । र्ो रोग िेर ैजसो रोगग्रस्  नसयरीिा उत्पादन 
भएका रोगी मवरुवावाट सनय पगु्दछ । पा िा, हााँगािा, कााँडािा, फलिा 
सानो गोलो, पारदशी दागहरु देमखन्द्छन् । दाग अमलक उठ्छ र खैरो हुन्द्छ । 
केन्द्र मवन्द्दिुा दाग फाट्छ  । दागले खस्रो कचौराको रुपिा मलन्द्छ । 

व्यवस्थापन 

 बगै ाँचाको मनर्मि  रुपिा सरसफाई गने  था झारपा हरु हटाउने  । 

 रोग ग्रस्  हााँगाहरु कााँटछााँट गने रोगी  था झरकेा पा हरु जम्िा गरी जलाएर नष्ट गने  । 

 र्ो रोग पा  खन्द्ने मलफिाइनरले साने भएकाले र्सको मनर्न्द्त्रण गने । 

 रोग लाग्न ुभन्द्दा अगावै १ % बोडो मिक्सचर फागणु, जेठ र असोजिा मवरुवाको पा हरुिा छने । 

 रोग लामगसकेको अवस्थािा कासगुािाईमसन ढुसीनाशक मवषादी १.५ एि.एल प्रम  मलटर पानीिा 
फागणु देखी वषाय नसमकदााँसम्ि १२-१५ मदनको अन्द् रिा बोटिा छने  । 

३३. गुदँ वनस्कन ेरोग (Gummosis- Phytophthora spp.) 

क्षती गने वाली  
फलफुलहरु । 

लक्षर्  
सनु्द् ला जा  फलफूलको ह्रास रोगिा असर पाने एउटा रोग गुाँद मनस्कने रोग 
पमन हो  । र्ो रोग सनु्द् ला, जनुार र काग ी सबै बालीिा लाग्छ  । र्ो रोग 
बोटको हााँगा, फेद वा िोटो कापिा सिे  लाग्छ  । र्सको असर अत्र्मिक 

भएिा फलिा सिे  देखा पछय   । र्ो रोगले ग्रस्  पारकेो छ भने मबस् ार ैबोट 

सकु्दै गएर िछय   । बोट िने अमन्द् ि वषाय बोटिा अत्र्मिक िात्रािा फूल 

फुसदछ  । शरुुिा रोग लागेको हााँगाको बोक्राको भाग मचरीएको भागवाट गुाँद 
मनस्कन्द्छ । बोक्रा वा हााँगा चमकय न्द्छ र सकु्छ । चकेको भागवाट गुंद मनसक्छ । 
रोग लागेको जरा कुमहन्द्छ । फल झछय  र िमसनो हााँगाहरु सकु्छ । 
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व्यवस्थापन  

 "मलफ िाईनर" कीरा मनर्न्द्त्रण गनय कीटनाशक मवषादी छने । 

 सकेुका, रोग लागेको भाग कााँटछााँट गने । 

 गुाँद मनस्केको भागको वररपरी खकेुर सफा गने । 

 िाउिा १०% को बोडो लेप लगाउने । 

 पानी मनकासको राम्रो प्रबन्द्ि गने । 

 मनर्मि  रुपिा बोडोमिक्चर १% छने ।  

 प्रांगाररक िलसंग सं मुल  रसार्मनक िल प्रर्ोग गने ।   

३४. धलुो ढँुसी रोग (Powdery mildew -Oidium spp.) 
क्षती गने वाली  
सनु्द् लाजा  फलफुल । 

लक्षर्  
र्ो रोग नर्ााँ पालवुाको नर्ााँ पा  र कमललो िनुािा िात्र लाग्छ  । 
 सथय मबरुवािा पालवुा आउने बेलािा र्मद बढी मचसो-ओमसलो 
र  ापक्रि न्द्र्ानो छ भने र्ो रोगले आक्रिण गदयछ  । खासगरी र्ो 
रोगले जेठ-आषाढको पालवुालाई बढी िात्रािा असर गदयछ, र्ो 
सिर्िा वषाय सरुु हुने र  ापक्रि पमन न्द्र्ानो हुने सिर् हो  । र्ो 
रोगले छोएपमछ पा िा खरानीको िूलो छरझेैं देमखन्द्छ  । कमलला फलिा पमन र्सले आक्रिण गदयछ  । 
सिर्िै मनर्न्द्त्रण गररएन भने र्सले छोएको फल पमन झयछ र पा  पमन झररे टुप्पोवाट िदै आई रोगले 

छोएको भागसम्ि हााँगा िदयछ  र र्ो रोगले परुै बोट भने िादैन  ।  

व्यवस्थापन 

 हरके वषयनर्ााँ पालवुा आउाँदा र बढी ओमसलो भई पानी पदाय  र्ो रोगले आक्रिण गदयछ  ।  सथय  
सरुुिै फाटफूट देमखनासाथ हााँगा हटाई मदएिा थप पालवुािा लाग्न पाउाँदैन  ।  

 पानीिा िसुने ८० प्रम श को ससफर िूलो २ ग्राि प्रम  मलटर पानीिा मिलाई परु ैबोट मभज्ने गरी 
छय ने  र िात्रा मिलेन भने ससफरको कारण बोटलाई असर गनय सक्छ  ।  

 गाईको गहुाँ  १:५ अनिुा िा (१ भाग गहुाँ  ५ भाग पानी) नर्ााँ पालवुा आउनासाथ छय ने  । र्सरी 
छयदा खराने रोग पमन मनर्न्द्त्रण हुन्द्छ भने नाईट्रोजनको िात्रा पमन पा बाटै मलई आवश्र्क ा परुा 
गछय   ।  

 १ प्रम श को बोडो मिश्रण ८-१० मदनको फरकिा छय ने  । 

 महंउदिा रोग लागेको भाग कााँटछााँट गने । 
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३५.  सनु्तला जात फलफूलको वग्रवनङ्ग रोग (Greening -Liberibacter 

asiaticum) 
क्षती गने वाली   
सनु्द् लाजा  फलफुल । 

लक्षर्  
सनु्द् ला जा  फलफूलिा लाग्ने सम्पूणय रोगहरु िध्रे् मग्रमनङ रोग सबभन्द्दा मवनाशकारीरोग िामनन्द्छ  । 
सरुुिा र्ो रोग भाईरसवाट लाग्ने अनिुान गररए ा पमन पमछ ब्र्ाक्टेरीर्ावाट लाग्ने कुरा प्रिामण  भर्ो  । 
बोटिा देमखने लक्षण: रोग लागेपमछ सरुुको अवस्थािा २/४ वटा हााँगािा िात्र देमखन्द्छ र क्रिशिः पूर ैहााँगािा 
फैमलन्द्छ  । रोग लागेका पा  पहेंला, िमसना, ठाडा र गजुिुचुच परकेा साथै पा  पहेंलोिा मछकेमिके  

देमखन्द्छ । रोगी बोट झिै िदैन  र िने अवस्थािा पगु्दा फूल फुसने मसजनिा अत्र्मिक िात्रािा फूल फुसछ 

र िमसना फल लाग्दालाग्दै परु ैबोट िररे जान्द्छ  । 

पातमा देवखन ेलक्षर्   

पहेंलो पा , मजङ्मग्र्रङ परकेो बोट नमजक 

गएर हेनुयभर्ो भने र्स प्रकारको लक्षण 

देमखर्ो भने मग्रमनङ रोग हो मक – शंका गनय 
समकन्द्छ  । रोग लागेको पा  पहेंलो-हररर्ो 
मछकेमिके भएको, पा को बीचबीचिा 
पहेंलोिा हररर्ो टाटा देमखन्द्छ  । र्स् ा टाटाहरु बीचको नशाको दबैुम र फरक-फरक मकमसिका हुन्द्छन्  । 
र्ो लक्षण मजङ्कको कमिले रोग लाग्दा पमन उस् ै देमखन्द्छ  । मजङ्कजन्द्र् सूक्ष्ि  त्वको कारणले हुने 

पहेंला टाटाहरु पमन उस् ै-उस् ै प्रकृम का हुन्द्छन ् । 

व्यवस्थापन   

 स्वस्थ मवरुवा रोप्ने । 

 रोगी मवरुवा एक ठााँउवाट अको ठााँउ जान नमदने । 

 रोग बाहक मकरा (Diaphorina citri) मनर्न्द्त्रण गनय कीटनाशक मवषादी छने । 

 रोग सहन सक्ने जा को मवरुवािा कलिी गने । 
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ग. खाद्य तत्वको कवमका कारर् विरुवामा देवखन े लक्षर्हरुको 
पवहचान 

१. नाइट्रोजन (Nitrogen)  
 सला पा हरु पमहमलने र मछिै पा  
झछय  भने िामथसला पा हरु सािान्द्र्  
हररर्ा नै रहन्द्छन जबसम्ि अम  
प्रभामव  हुाँदैनन ्  । नाइट्रोजनको 
किी भएको मवरुवा सािान्द्र् भन्द्दा सानो हुन्द्छ र फल पमन सानै लाग्छ  । र्स् ा मवरुवाहरु रोग र कीरावाट 
पमन बढी प्रभामव  हुन्द्छन्  । नाइट्रोजनको कमि भएको अवस्थािा पा को िध्र्वाट मकनार फय  पहेंमलदै 
जान्द्छ  ।  

२ .फस्फेट (Phosphorous) 
िमथसला पा हरु गाडा हररर्ो  था 
वैजनीरङ्गको, सला पा हरु गाडा हररर्ो र 
चिक मवमहन  था नीलो हररर्ो िब्बाहरु 
देमखन्द्छ  र पा का नसा गाढा हररर्ो रहन्द्छ 
 था पा को मकनाराहरुिा रा ोपन देमखन्द्छ  । 

३. पोटावसयम (Pottasium) 
  सला पा हरुको रङ्गहरु हसला मफका 
रङ्ग  था पा को मकनार पहेलो  था डढेको 
जस् ो देमखने हुन्द्छ भने िमथसला पा हरु 
सािान्द्र्  स्वस्थकर जस् ै देमखने हुन्द्छ  । फलफूलको पा  प्रार्: िमुम्रने हुन्द्छ  । िूख्र् नशा र वररपरीको 
भाग प्रार्: हरीर्ो रहन्द्छ  । 

४. म्याग्नवेसयम (Magnesium) 
लक्षण िमथसला पा हरुिा देमखदैन 
 सला पा हरुिा देमखन्द्छ ।  सला 
पा हरु हसका कास्र् रङ्ग 

(Broonzing) िा पररण  हुने, पा का 
िखु्र् नसाको नमजक हररर्ो रहन्द्छ भने अन्द् र नसाको के्षत्र पहेलो वा असािान्द्र् रहन्द्छ  था पा  
अमनर्मि   (necrosis) हुने र झने हुन्द्छ  ।  
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५. म्याङ्गावनज (Manganese) 
िमथसला पा हरु पहेमलन्द्छ  र पा का नसा 
हररर्ा रहन्द्छन भने नसाको मबचिा से ो 
िब्बाहरु देमखन्द्छ । 

६. फलाम (Iron) 
लक्षण िमथसला पा हरुिा देमखन्द्छ ।पा को 
आिार(leaf base) िा पहेलो देमखन्द्छ र 
बााँकी भाग्िा भने हररर्ो देमखन्द्छ । 
म्र्ाङ्गामनज कमिका झैपा का नसा हररर्ा 
रहन्द्छन  र र्सिा म्र्ाङ्गामनज कमििा भन्द्दा अझ  स्पष्ट फरक देमखन्द्छ भने अन्द् र नसाको के्षत्र स्पष्ट 
रुपिा पहेलो पषृ्ठभमुििा हररर्ो जालो झै देमखन्द्छ । 

७. जस्ता (Zinc ) 
मवशेष गरर िानवालीिा देखा पने र्स 
रोगका कारण रोगी बोटको फेदम रको 
पा  पहेंमलएर जान्द्छ  । पा िा खैरा 
थोप्लाहरू पमन देमखन्द्छन ्  । पमछ पूरै 
पा  खैरो वा रा ो  हुन्द्छ । गााँज थमपने र 
बढ्ने क्रि रोमकन्द्छ  । पा का नसा स्पष्ट 
हररर्ा रहन्द्छन भने अन्द् र नसाको के्षत्र 
पहेलो वा मफक्का डडेको जस् ो 
देमखन्द्छ ।पा को मकनारा कमहले काही खमुम्चएको वा  रङ्मग  जस् ो देमखने  हुन्द्छ ।  

८. गन्धक (Sulphur ) 
िमथसला र  सला पा हरुलाई  प्रभाव पादयछ । र्दाकदा 
कमलला पा हरुिा  पमन बढी नोक्सानी देमखन्द्छ । मवरुवाको 
टुप्पो पहेलो हुने ।  अन्द् र नसाको के्षत्र पहेलो हुने हुन्द्छ भने 
पा हरु प्रार्: साना साइजका हुन्द्छन्  । िामथसलो पा हरुिा 
बढी प्रभाव पदयछ भने  सला पा हरु सािान्द्र् देमखन्द्छन्  ।  
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९. क्यालवसयम (Calcium) 
िमथसला पा हरु प्रार् 
राम्रो साँग फक्रन सक्दैन । 
मवरुवाको टुप्पो कालो र 
पडुको हुन्द्छ  ।  ।खास 
गररे टिाटरिा फल 
कुमहने सिस्र्ा 
(Blossom End Rot) देमखने गदयछ  । 

१०. िोरोन (Boron)  
बोरनको किीले  गदाय हुने खैरो सडन 
काउलीबाली पररवारका मवरुवाहरुिा 
बढी देमखने गदयछ  । काउलीिा कोपीको 
केन्द्र भागिा पानीले मभजेको जस् ो 
खैरो िब्बा देमखन्द्छन ्  । र्सको किीको 
लक्षण बढ्दै गएिा बोटको डााँठ मभत्र 

खोक्रो हुन्द्छ  ।  

११. तामा (Copper) 
शरुुिा िमथसला पा हरु साना र मवरुप  था गाडा हररर्ो हुन 
सक्छन मवरुवाको हााँगा सािान्द्र् भन्द्दा िमसनो र वटारीएको 
हुन्द्छ  । सनु्द् ला जा िा कमलला िनुाहरु ओइलाउने र टुप्पोवाट 
िने सिस्र्ा देमखन्द्छ  । नाइट्रोजनको िात्रा बढी भएको 
अवस्थािा  ािाको किीको सिस्र्ा देखा पने गदयछ  ।  

१२. मवलब्डनेम (Molybdenum) 
िोमलब्डेनिको किीले काउलीका पा को आकार कचौरा वा 
डाडु जस् ो हुन्द्छ  । किीको अवस्था बढ्दै गएिा बोटहरु 

ओइलाउाँछ र अन्द् िा िदयछ  ।                                




