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 स�पूण� कृषकह�मा �पा गाउँपािलका, कृिष िवकास शाखाको 

अनुरोध  !
का�क� िज�लाका िविभ� �थानह�मा अमे�रकन फौजी क�रा (American Fall Armyworm), ले मकै बालीमा 

�ापक �ेित पु� याएको भनी कृिष �ान के��, का�क�ले सूचना स��ेषण गरेको �दाँ �पा गाउँपािलकामा पिन उ� 

�कराको उि�कै जोिखम रहेकाले कृषक दाजुभाइ तथा �ददीबिहनीह�लाई िन�ानुसार गन� गराउनु �न �पा 

गाउँपािलका, कृिष िवकास शाखा हा�दक अनुरोध गद�छ । 

1. मकै बालीको िनयिमत �पमा अवलोकन गरौँ । 

2. यस क�राको अ�डा सेतो र�गको, एउटा समूहमा १०० देखी २०० स�मको झु�डमा रहेका ��छन्। यसका 

ला�े क�राह� ३ देखी ३.५  से.मी. लामा खैरा, पहेँला वा गुलावी र�गका ��छन् । य�ता क�राको िनधारमा 

अं�ेजीको Y आकारका िच�ह, पेटको अि�तम ख�डमा वगा�कार �व�पमा िमलेका ४ वटा थो�ला ��छन ् । 

शु�को अव�थामा किलला पात को�ेर खाएको ज�तो र क�राको आकार व�दै जाँदा पातमा वा गुभोमा छरप� 

�वाल पारी �ेित पु� याउँछ । आ�नो खेतवारीमा य�ता खालका क�रा वा �ेित दे� नासाथ कृिष 

�ािविधकह�को स�लाह िलई फल आम� वम� �यूर (फ-�यूर) �ित रोपनी १ वटाको दरले �योग गन�, भख�रको 

सु�वाती अव�थाका साना मिसना क�राह� छन् भने िनममा आधा�रत िवषादी एजाड�रेि�टन 

(Azadirachtin) १.५ िम.िल. �ित िलटर पानीका दरले िमसाई बोट िभ�ने गरी छन�, ठुलो आकारको 

क�राका लािग �लोरा��ािनिल�ोल (Chlorantraniliprole) १८.५ �ितशत ई.सी. १ िम.िल. �ित २.५ 

िलटर पानीको दरले वा �पाइनेटोराम (Spinetoram) ११.७ एस.सी. १ मी.िल. �ित २ िलटर पानीका 

दरल ेवा �पाइनो�याड (Spinosad) ४५% ई.सी. १ िम.िल. �ित ३ िलटर पानीको दरले वा एमामेि�टन 

वे�जोएट (Emamectin Benzoate) १ �ाम �ित २.५ िलटर पानीको दरले िमसाई पुरै वोट िभ�ने गरी 

छक�नु पद�छ ।

3. लाभा� �क�पिछ तथा मकैको घोगा ला� थाले पिछ िवषादीको �योग �भावकारी न�ने �ँदा िवषादी �योग 

नगन� । �यसैले, मकै बालीमा क�राको �ितको ल�णह� देिखनासाथ िवषादीको �योग वा अ�य �व�थापन 

िविध अपनाई िनय��ण गनु� पद�छ वा पािलकाको कृिष िवकास शाखामा स�पक� गनु�पद�छ। रासायिनक 

िवषादीको �योग गदा� सुर�ा�मक उपायह� ज�तै मा�क, च�मा, प�ा, ए�ोन. पुरा बा�ला भएको कपडा तथा 

ज�ा लगाएर �योग गनु�पछ� । िवषादी औषिध होइनन्, िवष �न् । िवषादीको सुरि�त र स�तुिलत �योग गरौँ 

।पख�नु पन� समयको �याल गरौँ र जथाभावी िबषादीको �योग नगर� ।

थप जानकारीका लािग �पा गाउँपािलका कृिष िवकास शाखामा स�पक� गनु��न अनुरोध छ ।

�पक� नं ९८५६०७३१०५                                                         
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िवषय: �ित िववरण उपल�ध गराइ�दने बारे ।

�ी वडा काया�लय सबै,

�पा गाउँपािलका, का�क� ।

  ��तुत िवषयमा गत ह�ा देिख परेको अिवरल वषा�का कारण तहाँ वडािभ� लगाइएको धानबालीमा भएको �ित 

स�ब�धी िववरण आव�यक भएको �ँदा िमित २०७८/०७/१० गते िभ� तपिसल बमोिजमको ढाँचामा �ित 

िववरण उपल�ध गराइ�दनु�न िनद�शानुसार अनुरोध छ ।
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