
अमेरिकन फौजी ककिा  ि यसको व्यवस्थापन 

सम्परु्ण मकै लगाउने कृषकहरूको लागग अनिुोध । 

मकै वालीमा भर्णिै उगिएका देखर् घुुँडाको उचाइ सम्म आएका सबै अबस्थाका बोटहरुमा अमेरिकन 
फौजी ककिा ि फाटफुट गवािो ककिाको आक्रमर् देर्ा पनण थालेको छ।तपाइणहरूको रे्तबािीमा 
फौजीकीिा लागेको कसिी थाहा पाउने ि यसको ब्यवस्थापन कसिी गने भन्न ् बािेमा जानकािी 
गिाउन चाहान्छौ। गनम्न कुिाहरू रे्तबािीमा अबलोकन गदाण देर्ीएमा तपाइणको मकैबालीमा 
फौजीकीिा लागेको पक्का हो भनेि थाहा पाउन सककन्छ । 

 रे्तबािीको गनयगमत अबलोकन गदाण यदद पातमा सेता धब्बाहरू देर्ीएमा ि पातको हिीयो 
भाग र्ाएको पाइएमा यो फौजीकीिाको क्षगत सरुू भयो भने्न थाहा पाउन ुपदणछ । सरुूका 
मसीना लाभाणहरूले पातको हिीया भागहरू कोते्रि र्ाने गदणछन ।  

  पातको तल्लो पकि वा माथील्लो भागमा गनयालेि हेदाण अन्डाहरू देर्ीएमा पगन यो फौजीकीिा 
लागेको थाहा हनु्छ ।  

  ठुला कीिाहरूले पात, गभुो र्ाएको स्पष्ट देखर्न्छ, साथै प्रसस्त ककिाको ददसाहरु पगन 
देखर्न्छ । 

  लाभाणलाइण गनकालेि हेदाण पछाडीको र्न्डमा खचत्रमा देर्ीएको जस्तो बगाणकाि ४ वटा 
थोप्लाहरू देर्ीएमा यो फौजीकीिाको लाभाण हो भनेि एकीन गनण सककन्छ । 

 लाभाणले कवरुवाको निम भागहरु र्ाएि बोटलाई हागन परु् याउुँछ। लाभाणको शरििमा मागथ 
देखर् तलसम्म कफक्का पकि देखर्न्छ ि टाउको गाडा िंगको हनु्छ । लाभाणको कालो टाउकोमा 
कफक्का, उल्टो Y आकािको पकिहरू देखर्न्छ । लाभाणको शिीिको आठौं र्ण्डमा चाि गाढा 
थोप्लाहरु हनु्छन । जब लाभाण परिपक्व हनु्छ, त्यसको शिीिको िंग हल्का हरियो बाट 
गाढा रै्िोमा परिवतणन हनु्छ। (फोटोहरू तल हेनुणहोस।्) 

 ददउुँसोको समयमा गभुो गनयालेि हेदाण माउहरू पगन लकेुि बसेको देखर्न्छ ।  

यसको ब्यबस्थापन कवगधहरु 

  रे्तबािीको गनयगमत अबलोकन गिी, अन्डाहरू संकलन गिी नष्ट गने । यसो गदाण 
अन्डाहरूबाट लाभाण गनस्कन पाउदैनन ि संख्या घटन जान्छ ।  

  रे्तबािी विीपिी सिसफाइण िाख्नाले यो कीिा लकेुि बस्न पाउदैन ।  

  रे्तवािीमा िासायगनक मल गसफािीस मात्रामा िाख्न े।  

 बीउ उपचाि गिेि िोपेमा बोट ३, ४ पातहुुँदा सम्म यो कीिा लाग्न सक्दैन । बीउ 
उपचािको लागी जस्तै इमीडाक्लोिोपीड ४८% यफ.यस. नामक गबषादी ४ एम.एल. प्रगत 
ककलोग्राम गबउका दिले उपचाि गरि छने ।  



 पातमा मसीनो कीिा देर्ीनासाथ बजािमा उपलब्ध भएका नीमजन्य गबषादी हालेि यो कीिा 
समयमै गनयन्त्रर् गनण सककन्छ ।  

  गाउुँघिमा पाइने जडीबटुीहरू जस्तै गनम, बकाइनो, गततेपाती, र्सुाणनी, असिुो आदी गमसाएि 
गाइको कपसाबमा पकाउने ि आएको िसमा १ भाग िसमा १० भाग पानी मीसाएि टंकीको 
सहायताले पिैु बोट, गभुो गभज्ने गिी छने, यो ६, ७ ददनको फिकमा पनु छने । 

  ठुला कीिाको लागी गाउुँघिमा पाइने र्िानी वा काठको धलुो वा मसीनो माटो मकैको 
गभुोमा थोिै थोिै िार्ीददनाले पगन ककिाहरू मदणछन । 

  यदी यसो गदाण पगन कीिाको प्रकोप देर्ीएमा बजािमा उपलब्ध हनेु सिुक्षीत कवषादद छनुण 
पदणछ । गबषादीमा स्पाइनोस्याड ०.३ एम.एल. प्रती गलटि पानी वा क्लोिान्टानीलीप्रोल 
०.४ एम.एल. वा स्पाइनेटोिाम ०.४ एम.एल. वा इमामेक्टीन बेन्जोएट ०.४ ग्राम प्रती 
गलटि पानीमा िारे्ि कुनै एक गबषादी पिैु पात गभुो गभज्ने गिी छने । दोश्रो पटक छनण 
पिेमा पकहला छिेको गबषादी नभै माथी गसफारिस गरिएका कुनै एक गबषादी छने ककनकी 
लगाताि एउटै बषादी छदाण कीिाले गबषादी पचाउन सक्ने भएकJले काम नगनण पगन सक्छ 
। कवषादी छदाण बेलकुा २, ३ बजेतीि छनुण पदणछ । । ककिा लागेका बोटहरुको गबुोमा पने 
गरि कवषादी छने ।  

 

 
 

थप जानकािीको लागग: 
सरिता सापकोटा 
बा.स.अ.सातौ 
९८४१०३५१८२ 


