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वाली शतु्र व्यवस्थापन ननर्णय सहयोगी: हरियो तथा पहेंलो सूनि  

मकै बालीमा लागे्न अमेरिकन फौजी कीिा American Fall Armyworm Spodoptera frugiperda 
स्थानिय िामहरु :अमेरिकि फौजी कीिा, नमचाहा फौजी कीिा, खतििाक फौजी कीिा, आक्रामक फौजी कीिा) 

लार्ााको आक्रमणबाट क्षनत र्एको मकै 

क्षनतग्रस्त मकैमा लार्ाा अवस्था 

अमेरिकि फौजीकीिाका लार्ााहरु 
 

बचावट>> अिुगमि >> प्रत्यक्ष नियन्त्रण>> प्रत्यक्ष नियन्त्रण>> प्रनतवन्धहरु 

 गनहिो खिजोत गिी माटोमा आश्रय 

नलइिहेका पू्यपालाइ प्राकृनतक शतु्रहरु 

तथा प्रत्यक्ष घामबाट मािे । 

 वंशवृद्धि घटाउि पकेट के्षत्रमा 

सकेसम्म एकै समयमा ि चााँडै मकै 

िोपे्न। 

 मकैको एकल बाली लगाउिु र्न्दा 

िहि, मास, मुङ्ग जस्ता कोशेबाली 

अन्तिबाली वा नमनश्रत बालीको रुपमा 

लगाउाँदा कीिाको प्रकोप कम हुन्छ । 

 डेस्मोनडयम घााँस नवकर्ाक बालीको 

रुपमा मकैको बीच बीचमा लगाउिे 

ि छेउ छाउमा पासो बालीको 

रुपमा िेनपयि घााँस लगाउिे । 

 नबरुवालाई स्वस्थ ि कीिाको क्षनत 

सहि सके्न बिाउि नसफारिस गरिए 

अिुसाि सनु्तनलत मलखाद ि वाली 

व्यवस्थापि गिे । 

 बीउ िोपु्न अनघ इनमडाक्लोपीड ४८% 

एफ.एस. ४ नम.नल. प्रनत नकलो 

वीउको दिले वीउ उपचाि गिे । 

 मकैको जात छान्दा खोस्टाले पुिै घोगा 

छोनपिे जात छाने्न । 

 

 खेतबािीमामकैउमे्रदेद्धखनियनमतरुपमा

अिुगमिगिीकीिाकोउपद्धस्थनतिसम्भा

नवतक्षनतकोआाँकलिगिे । झणू्डमा 

पारिएका (सेता ि खैिो रू्वाले 

ढानकएका) अण्डाहरु वा टाउकोमा 

उल्टो Y आकािको नचन्ह, ढाडमा 

नफक्का िंगका तीिवटा समािान्ति 

धकाा तथा पेटको अद्धन्तम नति (आठौ 

खण्डमा) बगााकाि रुपमा िहेका 

चािवटा ठूला ि गाढा कालो थोप्ला 

र्एका लार्ााहरुको उपद्धस्थनतको 

आाँकलि गिे ।  

 पातमा नबनर्न्न साइजका नशशाको 

झ्याल जस्ता आकृनतहरु तथा मनसिा 

नसयोले घोचेजस्ता प्वालहरु ि गुबोमा 

लार्ााहरुकोको उपद्धस्थनतको आाँकलि 

गिे ।  

 हुनका इसकेको मकैमा पातमा र्एको 

क्षनत (लाम्चो आकािका अनियनमत 

प्वालहरु तथा च्यानतएको जस्तो स्वरुप 

तथा काठको धुलो जस्तो नबष्टाको 

उपद्धस्थनत) को आाँकलि गिे ।  

 प्रनतकाया नसमा: कनललो अवस्था (४ 

हप्ता सम्म) - ५% / मध्य देद्धख 

परिपक्व हुिे अवस्था (५ देद्धख ७ हप्ता 

सम्म) १० %) 

 अण्डाको थुप्रो तथा 

कनलला लार्ााहरु ( 
जुि एकैठााँउमा धेिैको 

संख्यामा हुन्छि) लाइ 

जम्मागरि सावुि 

पािीमा डुबाएि वा 

कुल्चेि मािे ।  

 कनललो अवस्थाका 

लार्ााहरु र्एको 

अवस्थामा निमजन्य 

नबर्ादी एजाडीिाक्टीि 

१५०० पी पी एम ५ 

नम.ली. प्रनत नलटि 

पािीका दिले छिे ।  

 नबर्ादी छदाा गुबोमा 

पिे गरि छिा ध्याि 

नदिुपदाछ ।  

 मकैको कनललो 

अवस्था (१५ देद्धख ३० 

नदि सम्म) 

टर ाइकोग्रामा पे्रटीयोसम 

पिजीवी प्रनत िोपिी 

५००० (२ वटा काडा) 

का दिले १५ नदिको 

फिकमा २ पटक 

छोड्िे ।  

 नब टी जैनवक नबर्ादी २ ग्राम 

प्रनत नलटि पािीका दिले छिे 

। नबर्ादी छदाा नबरे्श गरि 

गुबोमा पिे गरि छिा ध्याि 

नदिु पदाछ । 

 बी टी नवश्व स्वास्थ्य संगठिको वगा III (कम 

घातक) मा पदाछ ।  

 स्पाइिेटोिाम ११.७ एस सी 

िामक नबर्ादी ०.५ नम.ली. 

वा क्लोिान्ट्र ानिनलप्रोल १८.५ 

एस्सी ०.४ नम.ली. वा 

स्पीिोस्याड ४५% एस सी 

प्रनत ०.३ नम.ली. वा 

इमामेक्टीि बेन्जोएट ५% एस 

जी ०.४ ग्राम प्रनत नलटि 

पािीका दिले छिे वा  

 स्पाइिेटोिाम ि क्लोिान्ट्र ानिनलप्रोल नवश्व स्वास्थ्य 

संगठिको वगा U ( सामान्य उपयोगमा 

तत्काल घातक िहुिे)  मा ि स्पीिोस्याडनवश्व 

स्वास्थ्य संगठिको वगा III (कम घातक) मा 

पदाछि् ।  
 इमामेद्धक्टि बेन्जोएट नवश्व स्वास्थ्य संगठिको 

वगा II मध्यम घातक  मा पदाछि् ि पखािु पिे 

अवनध ७-१० नदि । 

 थायामेथाक्जाम १२.६% + 
ल्याम्डा साइह्यालोनिि ९.५ 

जेड सी ०.५ नम.ली. प्रनत 

नलटि पािीका दिले छिे ।  

 थायामेथाक्जाम १२.६% + ल्याम्डा 

साइह्यालोनिि नवश्व स्वास्थ्य संगठिको वगा II 
(घातक) मा पदाछ  

  धािचमि निद्धििे बेलापनछ नबर्ादीको प्रयोग 

प्रर्ावकािी हुाँदैि ।  

 घााँस प्रयोजिको लानग लगाइएको मकैमा 

जैवीक नबर्ादी बाहेकका िसायनिक नबर्ादी 

प्रयोग गिा नसफािीश गरिएको छैि ।  
 कीिाको नबर् पचाउिे क्षमतालाई िोक्न मानथ 

उले्लद्धखत नबर्ादीहरु आलोपालो गरि प्रयोग गिे।  

 नबर्ादीको प्रयोग गदाा सदैब सुिनक्षत पनहिि 

प्रयोग गिुाका साथै नबर्ादीको सुचक पत्र 

अिुसाि पालिा गिुा होला। 

 

 नेपाल 
तयाि गरिएको नमनत: अकु्टवि, २०१९ 

तयाि गिे:िानजवदास िाजर्ण्डािी, लनलत शाह, महेशचन्द्र आचाया, िामकृष्ण सुवेदी, यम कुमाि शे्रष्ठ, अजय श्रीित्न वज्राचाया ि होम वहादुि नव.क.  

सम्पादि तथा प्रकाशि:प्लान्ट् क्वािेद्धन्ट्ि एवं नवर्ादी व्यवस्थापि केन्द्र तथा प्लान्ट् वाइज कायाक्रम 

  

 

 

 


