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मन्तब्य

सुन्तलाजा्त फलफूल नेपालको पहाडी जजललाहरुको 
प्रमुख फलफूल बाली हो। सुन्तलाजा्त फलफूलले मध्य 
पहाडी क्ेत्रका कृषकहरुको पोषण एवं आर्थिक अवस्ामा 
सुधार ल्याउन महतवपूणथि ्योगदान गरेको पाइन्छ। हाल 
नेपालमा फलफूलले ढाकेको कुल क्ेत्रफलको २७.२७% 
भाग सुन्तलाजा्त फलफूलले ओगटेको ्छ भने 
फलफूलको कुल उतपादनको लगभग २२% हहससा 
सुन्तलाजा्त फलफूलको रहेको सुन्तलाजा्त फलफूलको 
बढदो आन्तररक मागलाई सवदेशी उतपादनले पररपुह्तथि 
गनथिको लारग रवग्त देखखनै रवरभनन प्र्यासहरु भै रहेका 
्छन्। ्त्ापी, रवग्त दश वषथिमा सुन्तलाजा्त फलफुलको 
खे्ती गररएको कुल क्ेत्रफल र उतपादनशील क्ेत्रफलमा 
बृजघि भएको भए पहन उतपादन र उतपादकतवको सस्ह्त 
त्यह्त सन्तोषजनक ्छैन। नेपालमा व्यवसार्यक रुपमा 
लगाईएका सुन्तलाजा्त फलफूलमा रवरभनन प्रकारका 
समस्याहरुले गदाथि बगैचाहरु ह्ासमुखी हुँदै गएका ्छन्। 
्यस प्रकारको समस्याहरुको हनदान र व्यवस्ापनका 
लारग रबग्तमा रवरभनन हनका्यहरुबाट पहल कदमी भै 
आएका ्छन्। ह्त प्र्यासहरु मध्ये सं्युक्त राष्ट्र संघ, रवशव 
खाद्य ्त्ा कृहष संगठनको सह्योगमा नेपालमा 
सुन्तलाजा्त फलफूलको ह्ास समस्या व्यवस्ापन 
समवसनध म्यानुअल प्रकाशन नेपालको सुन्तलाजा्त 
फलफूल खे्तीको ह्ास समस्या पहहचान र व्यवस्ापनका 
लारग एक कोशेढुङगाको रुपमा रहेको ्छ। अग्ेजी भाषामा 
प्रकाशश्त सो पुस्तकको उपादे्य्ता अझ बृजधि गनथि खे्ती 
गनेथि कृषकहरु सा्ै हफलड स्तरका कृहष प्रारवजधकहरुलाई 
मध्येनजर राखदै नेपालीमा अनुवाद गररएको ्छ।

कृहष ्त्ा पशपुन्छी रवकास मनत्राल्य, कृहष रवभाग, बाली 
रवकास ्त्ा कृहष जैरवक रवरवध्ता सरंक्ण केनद्र, श्ीमहल, 
लखल्तपरु र स्ंयकु्त राष्ट्र सघं, रवशव खाद्य ्त्ा कृहष 
सगंठनको सह्योगमा का्याथिनव्यनमा रहेको खाद्य ्त्ा 

पोषण सरुक्ा सधुार गनथि जलवा्ुय पररव्तथिन अनकूुलनका 
लारग प्याथिवरण समानकूुलनसदुृढीकरण आ्योजना अन्तगथि्त 
्यो म्यानअुल ्त्यार गररएको हो। पसु्तक सनु्तलाजा्त 
फलफूलको ख्ेतीमा आबधि कृषकहरु, कृहष प्रसार 
का्यथिक्ताथिहरु, रबधा्ीथिहरु लगा्य्त उक्त रबष्यमा चासो 
राखनहुन ेसमपणुथिलाई उप्योगी हन े्तवरल े्त्यार पाररएको 
्छ। सनु्तलाजा्त फलफूलको के्त्रमा एक दशक भनदा बढी 
लामो अनभुव हाशसल गनुथि भएका प्रधानमनत्री कृहष 
आधहुनकीकरण परर्योजना, परर्योजना का्याथिनव्यन एकाइ, 
शसनधलुीका वररष्ठ कृहष अजधकृ्त, श्ी देवराज अजधकारीले 
मखु्य अनवुादकको जजममवेारी अनसुार नपेाली भाषामा 
पानडुखलपी ्त्यार सा् ैसमसामर्यक रबष्यवस्तहुरु समावशे 
गरर उपलबध गराउन ुभएकोमा रबषशे धन्यवाद हदन चाहन्ुछ। 
उक्त लखेाईलाई पनुरावलोकन गदाथि पसु्तकल ेसनु्तलाजा्त 
फलफूल ख्ेतीमा सलंगन कृषक, प्ररवजध प्रसारमा सलंगन 
प्रारवजधक र सनु्तलाजा्त फलफूलमा चासो राखन ेसबलैाई 
उप्योगी हन ेअपके्ा राखकेो ्ुछ। ्यस का्यथिमा सहजजकरण 
्त्ा पषृ्ठपोषण गनुथिहन े रवशव खाद्य ्त्ा कृहष सगंठनका 
का्यथिक्रम अजधकृ्त श्ी अजुथिन शसहं ्ापा र कृहष प्याथिवरण  
रवशषेज्ञ श्ी जगदीश भक्त शे्ष्ठ सा् ैपरर्योजनाबाट प्राप्त 
भएका असल अभ्यासहरुको अरभलखे व्यवस्ापन गरी 
उपलबध गराउन ु भएको र सहजजकरण गनुथि हन े ्ताखलम  
रवशषेज्ञ श्ी मधसुदून पौड्याल र पषृ्ठपोषण प्रदान गनुथिहने 
बागवानी रवकास अजधकृ्त, श्ी पदम ना् आत्र्ेय धन्यवादका 
पात्र हनहुन्छ। अनत्यमा, ्यस प्रकाशनलाई आगामी हदनमा 
अझ गुणस्तरी्य बनाउनका लारग पाठकहरुको सझुाव 
महतवपणूथि रहन ेहुँदा सोको सम्ेत अपके्ा गदथि्ुछ।

डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ
प्रमुख, बाली रवकास ्त्ा कृहष जैरवक रवरवध्ता संरक्ण 
केनद्र, श्ीमहल, लखल्तपुर
आसशवन, २०७८
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नपेालमा सनु्तलाजा्त फलफूल ख्ेती खासगरी सनु्तला 
ख्ेती परमपरादेखख न ै सबभैनदा महतवपणूथि फलको रुपमा 
खलई ख्ेती गनेथि गररन्छ । ्तर ववेास्ता गररे राम्ो ख्ेती अभ्यास 
नगररुँदा हालका वषथिहरुमा उतपादन र उतपादकतव ह्ास 
भएको ्छ। रवज्ञानमा आधारर्त ज्ञान र सीपको हस्तान्तरण 
रवना ्यो समस्या हन्यनत्रण गनथि सहकदैन। ्तस्थि सनु्तलाजा्त 
फलफूलको ह्ास समस्याको समाधान गनथि कृहष प्रसारमा 
का्यथिर्त कमथिचारीहरु र कृषकहरुको ज्ञान र शसप अरभवृजधि 
गनुथि पहहलो आवश्यक्ता रहेको ्छ। म आशा गदथि्ुछ हक ्यस 
म्यान्ुयलल ेसनु्तलाजा्त फलफूल उतपादन गनेथि कृषकहरुका 
लारग उनन्त प्ररवजधको सफल हस्तान्तरण गनथि महतवपणूथि 
भरूमका खलेन्ेछ। खाद्य ्त्ा कृहष सगंठनल े नपेालको 
सनु्तला ह्ास समस्याको समाधान गनथि प्रारवजधक सह्योग 
आ्योजना लागु गररे हनमन सकारातमक प्रारवजधक सह्योग 
प्रदान हन ेआशा राखकेो ्छ ः 
क. सुन्तला ह्ास समस्याको कारणहरु पहहचान गनेथि, 

ह्ास समस्याको नकसांकन गनेथि र रवरभनन 
पाररसस्ह्तक प्रणाली भएका क्ेत्रहरु अनुसार ह्ास 
समस्याको समाधान गनेथि रणनीह्तक सुझावहरु हदने, 

ख. सुन्तलाजा्त फलफूल उतपादन गनेथि कृषक 
समूदा्यहरुको सामाजजक पररचालन गनेथि,

ग. सुधाररएका प्ररवजधहरुको सफल हस्तान्तरण गनेथि।

सनु्तलाजा्त फलफूलको ह्ास समस्या समाधानका लारग 
कृहष प्रसार का्यथिमा सलंगन कमथिचारीहरु र कृषकहरुको 
प्रारवजधक क्म्ता अरभवजृधि गनथि "नपेालमा सनु्तलाजा्त 
फलफूल ख्ेतीमा ह्ास समस्या र समाधान" रवष्यक ्ताखलम 
म्यान्ुयलको कृहष रवभागल ेलामो सम्यदेखख आवश्यक्ता 

बोध गरकेो र््यो। ्यहह आवश्यक्तालाई महशशु गररे ्यस 
प्रारवजधक सह्योग आ्योजनाल े ्ताखलमको पाठ्क्रमको 
गुणस्तर सधुार गनथि रवष्यवस्तमुा पणूथि्ता प्रदान गरी ्यो 
म्यान्ुयल ्त्यार पारकेो ्छ। ्यो म्यान्ुयलमा भाषा र प्रारवजधक 
रवष्यवस्त ुपाठकहरुल ेसजजल ैबझुन ेगरी सरल ्तररकाले 
प्रस्त्ुत गररएको ्छ भन े्तसवीर आफैल ेव्यान गनेथि गरी जचत्र 
्त्ा फोटोहरु राखखएको ्छ। नपेाल र भार्तका अनसुनधान 
्त्ा रवकास ससं्ाहरुबाट सजृना गररएका प्रारवजधक 
सचूनाहरु सकेसमम ्यस म्यान्ुयलमा समावेश गररएको ्छ र 
उक्त सचूनाहरुका लारग सब ैससं्ाहरुलाई हाहदथिक धन्यवाद 
हदन चाहान्ुछ। कृहष रवभाग र समबसनध्त अन्य ससं्ाका कृहष 
प्रसारमा का्यथिर्त कमथिचारीहरु ्त्ा अजधकृ्तहरुका लारग ्यो 
म्यान्ुयल सनु्तलाजा्त फलफूल लगाईएका के्त्रमा 
व्यवस्ापन ्त्ा ्ताखलम का्यथिक्रम सचंालन गनथि उप्योगी 
हन े्छ भनन ेकुरा मलै ेरवशवास गरकेी ्ुछ। 

्यस म्यान्ुयललाई ्यो रुपमा ल्याउन करठन महेन्त गनुथि हने 
परामशथिदा्ताहरुको टीम क्रमशः डा.एस.पी. घोष, डा. हड.के 
घोष, श्ी रब. आर. कैनी, डा. शस. आर रगेमी, श्ी रब.रब. 
कमाथिचा्यथि र आ्योजना स्ंयोजक डा. जज.एस. हनरौलालाई 
धन्यवाद हदन चाहान्ुछ। म्यान्ुयल फम््याहटङ गनेथि आई.पी.
एम. का्यथिक्रमकी सहा्यक श्ीम्ती देवी पौडेललाई पहन 
धन्यवाद हदन चाहान्ुछ। 

श्रीमतरी बईु थि लान
प्रह्तहनजध, खाद्य ्त्ा कृहष सगंठन, नपेाल

प्राक्कथन
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सनु्तलाजा्त फलफूल ख्ेती गररएको के्त्रफल, उतपादन र 
हन्याथि्तका लारग समभाव्य भएको हहसावल ेनपेालको एक 
महतवपणूथि बाली हो। ्यो बाली ७५ जजललामध्ेय ५० भनदा बढी 
जजललामा ख्ेती गररन्छ। वास्तवमा नपेाल एक सनु्तलाजा्त 
फलफूलको रवरवध्ताको केनद्र हो। ्यस देशमा धरेै 
प्रजा्तीहरुको ख्ेती गरकेो पाईन्छ। राखष्ट्र्य फलफूल रवकास 
का्यथिक्रमका लारग लामो सम्यदेखख ्यस रुपमा म्यान्ुयलको 
आवश्यक्ता बोध गररएको र््यो। ्यस रभत्र रहेका सामाग्ी 
सब ैपढपेश्छ मलै ेके पाएुँ भन े्यस म्यान्ुयलमा सनु्तलाजा्त 
फलफूलको ह्ास समस्या समाधानका लारग प्याथिप्त 
सचूनाहरु समावशे गररएका ्छन।् कृहष प्रसारमा का्यथिर्त 
कमथिचारीहरुको प्रारवजधक ज्ञान र सीप वजृधि गनथि ्त्ा 
उनीहरुमा क्म्ता अरभवजृधि गनथि ्यस म्यान्ुयलल े सह्योग 
गनेथि्छ भनन ेआशा गररएको ्छ। 

्यसल ेकृहष प्रसारमा का्यथिर्त कमथिचारीहरु र कृषकहरुलाई 
प्ररवजध रवस्तार र हस्तान्तरणमा र नपेालको सनु्तलाजा्त 
फलफूलको ह्ास समस्यासुँग लडन सहजीकरण गनेथि्छ। 
्यसका अलावा ्यस म्यान्ुयललाई सनु्तलाको प्रमखु वजृधि 
रवकास अवस्ा अनरुुपका व्यवस्ापन का्यथिहरुका 
अवधारणहरु पहहचान गराउ ुँदै ह्तनको सुँगसुँगै व्यवस्ापन 
अभ्यास गनेथि कुरा हडजाईन गररे राखखएको ्छ। जीवनचक्र 
का्याव्त घटना रवज्ञान भननाल ेजलवा्ुय र सम्यसम्यमा 
देखखन े जैरवक घटनाहरु भनन े बखुझन्छ। अन्तमा म 
म्यान्ुयललाई ्यो रुपमा ल्याउनका लारग कठीन महेन्त र 
्योगदान गनुथि हन ेपरामशथिदा्ता टीमलाई बधाई र धन्यवाद 
हदन चाहन्ुछ। 

थिजय कुमार मल्लक
महाहनदेथिशक, कृहष रवभाग

प्स्रावनरा
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हन ्त सनु्तलाजा्त फलफूल नपेालका ७५ मध्य ५३ पहाडी 
जजललामा ख्ेती गररन्छ। हाल ्यसको ख्ेती ्तराई (उदाहरणका 
लारग काग्ती र हकननो) क्ते्रमा पहन फैखलएको ्छ। कूलक्ते्रफल 
३३८९८ हे. जसमध्ेय २२९०३ हे.मा मात्र उतपादनशील बोटहरु 
्छन।् कूल उतपादन २५९१९१ म.ेटन ्छ ्यद्यहप औस्त उतपादकतव 
भन े११.३२ म.ेटन मात्र रहेको ्छ। ्यस उतपादनलाई २० रुहप्या 
प्रह्त के.जी.का दरल े हहसाव गदाथि प्रह्त वषथि रु. ५१८३००,००० 
आमदानी भएको देखखन्छ जुन फलफूल के्त्रबाट आउन ेमहतवपणूथि 
रकम हो। नपेालमा फलफूल े ढाकेको कूल क्ते्रफल मध्ेय 
सनु्तलाजा्त फलफूलल े ३२% भाग ओगट्छ भन े सनु्तलाको 
्योगदान झणडै २१% रहेको ्छ। ्यस ै गरी कूल उतपादन मध्ेय 
सनु्तलाजा्त फलफूल उतपादन ३७% रहेको ्छ जसमध्ेय सनु्तला 
मखु्य हो। ्यसको ्योगदान कूल उतपादनमा ्यसको ्योगदान 
झणडै २५% रहेको ्छ। ्यसल ेके सकें्त गदथि्छ भनन ेकुरा भहनरहनु 
पदैथिन हक नपेालका कृषकहरुको सामाजजक आर्थिक स्तर जीवन 
स्तर सधुानथि सनु्तलाजा्त फलफूल मखु्य र महतवपणूथि स्ान ्छ।

वास्तवमा दीघथिकालीन  कृहष ्योजनाल े सनु्तलाजा्त फलफूललाई  
मध्य पहाडी जन्ताको जीवीकोपाजथिन गुणस्तर सधुारमा प्रमखु 
्योगदान गनेथि उचच मलू्य जान े बालीको रुपमा पहहचान गरकेो 
र््यो। ्तापहन हालसमम ्यसको उननह्तका लारग खास ैधरे ैकाम 
गनथि सहकएको ्छनै अझै पहन ्यो कुरामा मात्र रहेको ्छ। ्यसका 
अलावा रवद्यमान सनु्तलाजा्त फलफूलका बगंैचाहरु द्र्ुतगह्तमा 
ह्ास भईरहेका ्छन ्खास गरर मध्य पसशचमानचल क्ते्रमा। राम्ेछाप 
र शसनधलुी जजललाको जुनारको हाल्त पहन त्यस्त ै्छ। वगेैचाको 
ह्ास समस्या धरे ैप्रकारका समस्याल ेहन ेगदथि्छ। जे भए्ता पहन 
नपेालमा सनु्तलाजा्त बगंैचा ह्ासको समस्या कुन स्तरमा ्छ भनने 
कुरा ठीकसुँग मापन गररएको ्छनै न ्त ्यस समस्याको नकसांकन 
न ै गररएको ्छ। कमजोर बगंैचा व्यवस्ापन (हकसानहरुले 
सनु्तलाजा्त फलफूल बगंैचामा लगानी गनथि जाुँगर नदेखाउन)ु, 
असवस् बनेाथिको रव्तरण र प्र्योग, बढदो सखुा र खडेरी, सन्तखुल्त 
खाद्य्ततवको कमी र पश्छललो अद्यावजधक प्ररवजधको कमी आहद 
न ैनपेालमा सनु्तलाजा्त फलफूल बगंैचा ह्ास हन ेकेही मखु्य 

पक्हरु रहेका ्छन।् अकोथि्तफथि  सनु्तलाजा्त फलफूल वेनाथिको 
मखू्य आपहू्तथिक्ताथि नीजज के्त्र (९२%) ्छन ्भन ेसरकारी क्ते्रको 
्योगदान जममा ८% मात्र ्छ। कूल बनेाथि को ३२% मात्र ैकलमी हन 
भन े बाुँकी बीउ बोट उमाररएका हन। ्यसरी हेदाथि नपेालको 
सनु्तलाजा्त फलफूल उद्योग वजृधि गनेथि ्यो पररदृश्य अझै हनराश 
पणूथि देखखन्छ। 

्यो प्रारवजधक सह्योग आ्योजनाले स्ानी्य अवस्ामा प्र्योग 
गररएका सबैभनदा राम्ा र उप्युक्त प्ररवजधहरुको पहहचान गनेथि र 
बैधाहनक्ता प्रदान गनेथि अपेक्ा राखेको ्छ। अन्य मुख्य 
हक्र्याकलापहरुमा सुन्तला फलफूल उतपादकहरु, सरकारी 
प्रारवजधक कमथिचारीहरु, रोग र हकराको म्याहपङ गनेथि सुन्तलाको 
बगैंचा सुधार गरर पहहलेको सस्ह्तमा ल्याउने प्ररवजधहरु र 
असल अभ्यासहरुको रवकास ्त्ा बड उड प्रमाणीकरण 
प्रहक्र्याको रवकास गनेथि अपेक्ा राखेको ्छ। 

खाद्य ्त्ा कृहष संगठनलाई ्यो का्यथि गनथि सहक्र्य भएकोमा ्यस 
अवसरमा धन्यवाद हदन चाहान्ुछ। दुरवधारहह्त हकशसमले 
भननुपदाथि रोगग्स्त भएको सुन्तलाजा्त फलफूल उद्योग सुधार 
गनेथि ्यस प्रेरणा्युक्त का्यथिबाट ग्ामीण कृषकहरुको सामाजजक 
आर्थिक स्तर मार् उठने्छ। ्यसको अह्तररक्त ्यस का्यथिले 
भरवष््यमा धेरै श्ो्त साधनहरु ज्ुटाउन आधार ्त्ा कोसेढुंगा 
हने ्छ। ्यो म्यानु्यल ्त्यार गनेथि परामशथि दा्ताहरु, रवज्ञहरुलाई 
धन्यवाद हदन चाहान्ुछ। आशा ्छ ्यो म्यानु्यल समबसनध्त 
कमथिचारीहरुबाट प्र्योग गररने्छ र सुन्तलाजा्त फलफूल 
समबनधी ज्ञान र शसप अद्यावजधक रहने्छ। 

डा. गजरेन्द्र सरेन ननरौला
प्रमुख, राखष्ट्र्य सुन्तलाजा्त फलफूल रवकास  
का्यथिक्रम ्त्ा राखष्ट्र्य आ्योजना सं्योजक

दईु शब्द
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्यस म्यान्ुयलमा राखखएका सानदरभथिक प्रारवजधक सचूनाहरु नपेाल सरकार, राखष्ट्र्य सनु्तलाजा्त 
फलफूल रवकास का्यथिक्रमका रवरभनन प्रकाशश्त प्रह्तवेदनहरुबाट, नपेाल कृहष अनसुनधान पररषद 
(NARC), नपेाल रवज्ञान ्त्ा प्ररवजध प्रह्तष्ठान (NAST), भार्ती्य कृहष अनसुनधान पररषद अन्तगथि्त 
सनु्तलाजा्त फलफूलका लारग राखष्ट्र्य अनसुनधान केनद्र (ICAR), नागपरु भार्त र भार्त सरकार 
अन्तगथि्त केन्नद्र्य वागवानी ससं्ान , नागाल्याणड भार्त , क्याखलफोहनथि्या रवशव रवद्याल्य अमरेीकाका 
प्रकाशनहरुबाट खलई हनःशलुक प्र्योग गररएका ्छन।् 

स्वीकरारोक्ति
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१.१ आय््तक महतव

नेपालमा सुन्तलाजा्त फलफूल एक महतवपूणथि फलफूल 
बाली हो। जसले कुल फल उतपादन मध्ये एक ह्तहाई 
भनदा बढी हहससा ओगटेको ्छ। देशमा उतपादन हने 
सुन्तलाजा्त फलफूलहरु मध्ये सुन्तलाले अजधक हहससा 
ओगट्छ। नेपालको मध्य पहाडी क्ेत्रमा सुन्तलाजा्त 
फलफूल लगा्य्तका वागवानीजन्य बालीहरु अन्य 
बालीहरु भनदा नाफामुलक खे्ती रहेको ्छ। ्यसैले 
आर्थिक सामाजजक रुपमा सुन्तलाजा्त फलफूल बालीको 
महतव उचच स्ानमा देखखन्छ। ्य्ा्थिमा सुन्तलाजा्त 
फलफूल खे्तीले कृषकहरुको पोषण सुरक्ा र आ्य 
आजथिनमा उललेखनी्य भुरमका खेलेको ्छ। 

१. नेपरालमरा सुन्तलराजरात फलफूलको वत्तमरान अवस्रा 

Chapterखण्ड क

१.२ षिेत्रफल, उतपादन एवं उतपादकतवको 
सस्न्त

नेपालको रवशेष भु-धरा्तली्य र हावापानीको अवस्ाले 
मध्य पहाडी क्ेत्रमा रवरभनन प्रकारका सुन्तलाजा्त 
फलफूल खे्तीको प्रचुर संमभावना रहेको ्छ। हाल 
नेपालकामध्य पहाडी रवरभनन ३९ जजललाहरु ्तराईका ३ 
जजललाहरु मुख्य रुपमा सुन्तलाजा्त फलफूल खे्ती हने 
जजललाहरु पदथि्छन् (जचत्र-१) व्तथिमान सम्यमा मध्य पहाडी 
क्ेत्रमा सुन्तलाजा्त फलफूलहरु व्यवसा्यको रुपमा रहह 
आएको ्छ। र सुन्तलाजा्त फलफूल उतपादनको पकेट 
क्ेत्रहरु रवकशस्त भएको पाईन्छ। 

्ताललका १: नेपालको मध्य पहा्डी षिेत्रमा यवयिनन समूहका बालीहरुको उतपादकतव, खुद आमदानी, र आमदानी 
खच्तको अनुपा्त

क्र.सं. बालीहरु उतपादकतव (मे.ट./हे.) खुद आमदानी (००० रु./हे.) आमदानीः खच्त अनुपा्त
१ खाद्यानन २.२ ४.७ १.३
२ दलहन ०.९ ११.२ २.७
३ ्तेलहन ०.४ १.२ १.२
४ आलु १४.४ ७२.६ २.९
५ ्तरकारी १३.७ ८८.१ ३.५
६ सुन्तलाजा्त फलफूलहरु ११.३ ७८.३ ४.१

(स्ो्तः एम.हड.हड., २००२ र बजार समबनधी लेखहरु)
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धचत्र १: नेपालमा सुन्तलाजा्त फलफूल उतपादन हुने धजललाहरु

नेपालमा सुन्तलाजा्त फलफूलको क्ेत्रफल र उतपादन 
बारेमा ्ताखलका नं. २ मा प्रस्तु्त गररएको ्छ। रवग्त १० 
बषथिको ्तथ्याङक रवशलेषण गदाथि सुन्तलाजा्त फलफूलले 

्ताललका २: सुन्तलाजा्त फलफूलले ढाकेको षिेत्रफल उतपादन र उतपादकतव

वष्त कुल षिेत्रफल (हे.) उतपादनशील षिेत्रफल (हे.) उतपादन (मेट.) उतपादकतव (मेट./हे.)
२०१०/११ ३५५७६ २३६०७ २६३७१० १११.१७
२०११/१२ ३७५६५ २४०८९ २४०७९३ १०.००
२०१२/१३ ३६९७५ २३६४५ २१६१८८ ९.१४
२०१३/१४ ३८९८८ २५४९७ २२४३५७ ८.८०
२०१४/१५ ३९०३५ २५२६१ २२२७८९ ८.८२
२०१५/१६ ४०५५४ २४८५४ २१८४४७ ८.७९
२०१६/१७ ४६३२८ २६७५९ २३९७७३ ८.९६
२०१७/१८ ४४४२४ २५९६४ २४५१७६ ९.४४
२०१८/१९ ४६३९२ २८४११ २७२६२० ९.६०
२०१९/२० ४६७१५ २७३३९ २७४१४० १०.०३

(स्ो्तः कृहष ्त्ा पशुपन्छी रवकास मनत्राल्य, २०७८)

क्ेत्रफल बढेको पाईन्छ ्यद्यपी ्यसको बढोत्तरी रवरभनन 
बषथिमा फरक देखखन्छ। 
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२. सुन्तलराजरात फलफूल व्यवसराययकरणमरा सरकरारी प्यरासह�

Chapter

२.१ विगतका प्रयासहरु 

नेपालमा पोखरा र धनकुटामा सन् १९६१ र १९६२ मा 
सुन्तलाजा्त फलफूल अनुसनधान केनद्रहरु स्ापना गरर 
सरकारी स्तरबाट औपचारीक रूपमा सुन्तलाजा्त 
फलफूलको रवकासक्रमको सुरुवा्त भएको पाईन्छ। ्यी 
केनद्रहरु देशमा मुख्य रुपमा अनुसनधान मुलक का्यथिहरुमा 
केन्नद्र्त र्ए। व्यवसार्यक सुन्तलाजा्त फलफूल खे्तीको 
प्रवधिथिन सन् १९७२ मा राखष्ट्र्य सुन्तलाजा्त फलफूल 
रवकास का्यथिक्रमको स्ापना पशचा्त् भएको माहनन्छ। 
्यद्यपी राखष्ट्र्य सुन्तलाजा्त फलफूल रवकास 
का्यथिक्रमलाई अनुसनधान र रवकास दुबै का्यथिहरुको 
जजममेवारी र््यो र ज्यादा सुन्तलाजा्त फलफूलको 
रवकासमा कृ्याकलापहरुमा जोड हदईएको र््यो। ्यसैले 
सुन्तलाजा्त फलफूल बगैंचाहरु स्ापनाको लारग 
प्रवधिथिन गरेको र््यो। 

नेपाल सरकारले सन् १९७४ मा 'कृहष वषथि' मनाएको 
र््यो। त्यस वषथिदेखख कृहष रवकासको क्ेत्रहरुमा स्ो्त 
पररचालन गनथि प्र्ारमक्ता हदई्यो। त्यसै वषथिदेखख हनजी 
नसथिरीहरु स्ापना लगा्य्तका रवरभनन न्याुँ का्यथिक्रमहरुको 
्ालनी गरर्यो। सम्यमा नै माग अनुसारको पररमाणमा 
फलफूलको रबरुवा उपलबध नहनु ्ततकाखलन सम्यमा 
एक मुख्य समस्या रहेको र््यो। ्यसरी कृहष वषथिमा शुरु 
गररएको हनजी फलफूल नसथिरीहरु स्ापना गनेथि 
अरभ्यानले मध्य पहाडी जजललाहरुमा हनजी नसथिरीहरु 
स्ापना गनथि प्रबधिथिन गनथि ठूलो भूरमका खेलेको पाइन्छ। 
जसको फलसवरुप देश भरमा उललेख्य संख्यामा हनजी 

नसथिरीहरुले सुन्तलाजा्त फलफूलहरुको रबरुवाहरु 
उतपादन र रवक्री रव्तरण गरररहेका ्छन। 

सन् १९८०/८१ मा शसनधुली र रामे्छाप जजललामा नेपाल 
सरकारले 'जुनार रवषेश का्यथिक्रम' लागु गरर रवरभनन 
पकेटहरुमा व्यवसार्यक बगैंचाहरु स्ापना गररएको 
र््यो। ्यस का्यथिक्रमलाई पश्छ जाईका (JICA) ले 
वागवानी रवकास आ्योजना माफथि ्त सह्योग गरेको र््यो। 
हाल र्य दुई जजललाहरु व्यवसार्यक जुनार उतपादनको 
लारग प्रख्या्त रहेका ्छन्। ्यसलाई रवग्तको 
का्यथिक्रमहरुको उपलसबधको रुपमा खलन सहकन्छ। 

सन् १९८३/८४ देखख व्यवसार्यक रुपमा सुन्तला उतपादन 
गनेथि उद्ेश्यका सा् मुलुकको २० मध्य पहाडी जजललाहरु 
(ईलाम, धनकुटा, ्तेह््ुम, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङग, 
ओखलढुङगा, रामे्छाप, शसनधुली, धाहदङग, गोखाथि, 
लमजुङग, ्तनहुँ, कासकी, स्याङजा, पालपा, गुलमी, 
अघाथिखाुँची, सल्यान र दैलेख) मा राखष्ट्र्य स्ो्त, साधन र 
जनशरक्तबाट पररचाखल्त ्यस का्यथिक्रम का्याथिनव्यन गनेथि 
हनका्यहरुको दृढ प्रह्तबधि्ता, कृषकहरुको ईच्छा र 
लगाव सा्ै हन्यरम्त र सघन अनुगमनले ्यो सफल 
का्यथिक्रम मध्येको एक का्यथिक्रमको रुपमा रहेको ्छ। र्य 
जजललाहरुमा व्तथिमानमा रहेका व्यवसार्यक बगैंचाहरु 
रवग्तको ्यसै का्यथिक्रमको प्रभावको रुपमा खलन सहकन्छ। 

सन् १९९४/९५ देखख कृहष ्त्ा सहकारी मनत्राल्यले 
सुन्तलाजा्त फलफूल लगा्य्तका उचच मुल्यका 
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बालीहरुमा व्यवसार्यक कृहष रवकास का्यथिक्रम लागु 
गरेको र््यो। र्य का्यथिक्रमहरुले मध्य पहाडी जजललाहरुमा 
व्यवसार्यक सुन्तलाजा्त फलफूल खे्तीका लारग औजार 
उपकरणहरु र बाली संरक्णका सामाग्ीहरुमा 
कृषकहरुलाई आर्थिक सह्योग प्रदान गरेको र््यो। 

सन् १९९५ मा ्त्यार गररएको र १९९७ देखख लागु गररएको 
दीघथिकाखलन कृहष ्योजना नेपाल सरकारको मुख्य 
नीह्तग्त दस्तावेजको रुपमा रहेको ्छ। ्यसले 
सुन्तलाजा्त फलफूल बालीलाई मध्य पहाडी के्त्रको 
मुख्य उचच मुल्यको बालीको रुपमा पहहचान गरर पकेट 
प्याकेज पधिह्तमा सुन्तलाजा्त फलफूलको 
व्यवसार्यकरणका का्यथिक्रमहरु अजघ बढाएको र््यो। 
पकेट क्ेत्र खास बाली वस्तुको व्यवसार्यक उतपादनको 
लारग उचच संमभावना रहेको हन्छ। सुन्तलाजा्त 
फलफूल बालीको पकेट के्त्रफल सुरुवा्तमा ६० हेकटर 
रहेकोमा सो भनदा अजधक क्ेत्रफलमा सघन रुपमा 
संचालन गररएको र््यो। पकेट क्ेत्रमा मुख्य उतपादन 
सामाग्ीहरुको एकीकृ्त रुपमा उपलबध गराउनुलाई 
प्याकेजजङग भहनन्छ। दीघथिकाखलन कृहष ्योजनाले 
नेपालको पहाडी के्त्रहरुमा कृहष सडक, ग्ारमण 
रवदु्यह्तकरण, मलखाद, ऋण र प्ररवजध लगा्य्तका 
पुवाथिधार र उतपादन सामाग्ीहरुलाई समेटेको र््यो। 
्यसरी पकेट प्याकेज का्यथिक्रमको का्याथिनव्यन पशचा््त 
२१० सुन्तलाजा्त फलफूलको पकेटहरु स्ापना भएका 
र्ए। ्यसको अलवा, नेपाल सरकारले लागु गरेका 
रवरभनन नीह्तहरुले सुन्तलाजा्त फलफूल खे्ती 
प्रवथिधिनलाई जोड हदएको पाइन्छ। दुई नीह्तग्त 
दस्तावेजहरु राखष्ट्र्य कृहष नीह्त २००४ र कृहष व्यवसा्य 
प्रवधिथिन नीह्त २००७ ्यसको लाजग साहै् सानदरभथिक ्छन्। 

काग्तीको उतपादन बृजधि गनथिका लारग नेपाल सरकारले 
सन् २००७/०८ देखख धनकुटा, भोजपुर, ्तेह््ुम र 
मकवानपुर जजललाहरुमा काग्ती रमसन का्यथिक्रम लागु 
गरेको र््यो। ्यस का्यथिक्रमको मुख्य हक्र्याकलापहरु 
अनुदानमा रबरुवाहरु, वागवानी औजार उपकरणहरु सा्ै 
बाली संरक्णका सामाग्ीहरु रव्तरण रहेको र््यो। ्यद्यहप 
रबरुवाहरुको हेरचाह, मलखादको प्र्योग,बोटको 

काट्छाुँट, शसंचाई लगा्य्तका बगैंचा व्यवस्ापनका 
कमथिहरु अबलमबनमा भने चुनौ्ती रहेको पाई्यो। 

्यसरी सरकारी ्तवरबाट सुन्तलाजा्त फलफूल बगैंचाको 
व्यवसार्यकरणका लारग का्याथिनव्यन गररएका रवरभनन 
पहल कदमीका बावजुद सुन्तलाजा्त फलफूलहरुको 
बगैंचा सुदृढ हन नसकेको वा अझ रुगणबनदै गएको 
अवस्ा ्छ। हालसमम धेरैजसो सुन्तलाजा्त फलफूलका 
बोटहरु बीजु रहेका ्छन् सा् सा्ै रबरुवाको 
खाद्य्ततवहरुको ्य्ोजच्त रुपमा व्यवस्ापन नगरी 
अन्तरबाली लगाईएको पाईन्छ। धेरै जसो कृषकहरुले 
सुन्तलाजा्त फलफूल बगैंचाको उजच्त व्यवस्ापनको 
लारगआवश्यक श्म र सामाग्ीहरुमा न्युन लगानी गरेको 
पाईन्छ। मलखाद ्त्ा शसंचाईको प्र्योग र बाली 
संरक्णका का्यथिहरु हन्यरम्त रुपमा र शसफाररश मात्रामा 
प्र्योग भएको पाईदैन। 

फेद ्त्ा जरा कुहहने रोग सा्ै शसट्रस ग्ीहनङग रोग 
संक्ररम्त बोटहरु बगैंचाबाट हटाएको पाईदैन र ्यही नै 
रोगको स्ो्तको रुपमा रहहरहेको पाईन्छ। मुलुकको 
धेरैजसो सुन्तलाजा्त फलफूल बगैंचाहरुमा शसफाररश 
गररएको व्यवस्ापनका कमथिहरु अबलमबन भएको 
पाईदैन। सरकारी स्तरमा लागु भएको का्यथिक्रमहरुको 
का्याथिनव्यन पहन त्यह्त प्रभावकारी नभएको देखखन्छ भने 
का्यथिक्रम का्याथिनव्यनमा सामाजजक पररचालन अ्ाथि्त 
कृषकहरुको अ्थिपूणथि सहभारग्ता र अपनतव पहन कमजोर 
रहेको महशुस गररएको ्छ। खासमा प्रा्यः सुन्तलाजा्त 
फलफूल बगैंचा धनीहरु उतपादन वृजधि र फलको गुणस्तर 
सुधारमा शसफाररश गररए अनुसार बगैंचाको उजच्त 
व्यवस्ापनको महतव बारे सचे्त भएका पाईदैनन्। 

२.२ नेपालमा वयिसावयक सुनतलाजात 
फलफूलको खेती र ह्ास वयिस्ापनको 
रणनीततहरु

नेपालमा कृहष समबनधी व्तथिमान नीह्त ्त्ा ्योजनाहरु 
सुन्तलाजा्त फलफूलको रवकासको लारग अनुकूल 
रहेका ्छन्। सन् १९९१ मा ्त्यार गररएको वागवानी 
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रवकास गुरु्योजनामा सुन्तलाजा्त फलफूल मुख्य्तः 
सुन्तला र जुनारलाई उचच प्र्ारमक्ता हदईएको र््यो ्तर 
रवरभनन कारणले उक्त ्योजना लागु हन सकेन। त्यस्तै 
सुन्तलाजा्त फलफूलहरुलाई उचच प्र्ारमक्तामा 
राखखएको दीघथिकाखलन कृहष ्योजना (APP) को पहन 
प्रभावकारी का्याथिनव्यन हन सकेन। ्यस्थि, रबग्तका 
रवरभनन नीह्त ्त्ा ्योजनाहरुले खलएका लक््यहरु एवं 
हाशसल भएका उपलसवधहरुको समीक्ा गरर सुन्तलाजा्त 
फलफूलको व्यवसार्यकरणका लारग एक परर्योजना 
्त्य गरी प्रभावकारी का्याथिन्यन हन जरुरी देखखन्छ। 

२.३ नीततगत एिं संस्ागत रणनीततहरु

 � सुन्तलाजा्त फलफूलको व्यवसार्यकरणको गह्त 
बढाउन सरकारी- हनजी साझेदारी प्रवथिधिन गनेथि। 

 � ग्ारमण कजाथिमा पहुँच बढाउनुको सा्ै परर्योजना 
जध्तो राखख सुलभ व्याजदरमा ऋणको व्यवस्ा गनेथि। 

 � साना हकसानहरुको लारग अनुदानको सट्ा घुन्म्त 
कोष माफथि ्त सह्योग गनेथि व्यवस्ा लागू गनेथि। 

 � सडक सुरवधा रवस्तार गरर उतपादन क्ेत्रलाई 
बजारसुँग जोडने। 

 � उतपादन क्ेत्रहरुमा सङकलन केनद्रहरुको रवकास 
गनेथि। 

 � वड उड प्रमाशणकरणका सा्ै आन्तररक कवारेनटाईन 
प्रणालीको अबलमबन माफथि ्त पहहचान नभएका 
गुणस्तरहीन र अप्रमाशण्त रबरुवाको अहन्यन्नत्र्त 
ओसार पसार र रवक्री रव्तरणलाई हन्यमन गनथि नसथिरी 
ऐन ्तजुथिमा गरर लागु गनेथि। 

२.४ नस्सरी र बगैंचा वयिस्ापन समबन्ी 
रणनीततहरु 

 � रोग मुक्त सुन्तलाजा्त फलफूल उतपादन क्ेत्रमा 
सवस् रबरुवा उतपादनका लारग रोगको जीवाणु 
रहह्त सुन्तलाजा्त फलफूल नसथिरी प्रणालीको 
स्ापना एवं व्यवस्ापन गनेथि। 

 � प्रारवजधकहरुलाई भाईरस जन्य रोग परीक्ण र सुट 
हटप ग्ाफ्टङग समबनधी प्ररवजधहरुको ्ताखलम प्रदान 
गनेथि। 

 � बड उड प्रमाशणकरण पधिह्त अनुसार रोग मुक्त रबरुवा 
उतपादन र रव्तरण। 

 � सुन्तलाजा्त बगैंचाको ह्ास समस्यासुँग जुधनका 
लारग उपलवध प्ररवजधहरुको प्याकेज ्त्यार गरर लागू 
गनेथि। 

 � शुक्म शसंचाई प्रणालीको प्रवधिथिन। 
 � रवरभनन प्रकारका ्ताखलमहरु माफथि ्त बगैंचा 

व्यवस्ापनका लारग स्ानी्य स्ो्त व्यरक्त/
जनशक्तीको क्म्ता रवकास। 

 � अरभ्यान मुलक का्यथिक्रमहरु सञचालन गरर ह्ास 
भएका बगैंचाहरुको पुन्ताथिजरगकरण वा सुदृढीकरण। 

 � बगैंचामा बोट रबरुवाको सवस््ता एवं रोगकीरा 
व्यवस्ापनमा बगैंचा धनीहरुलाई अरभमुखखकरण 
गनेथि ्त्ा बहढ जागरुक बनाउने। 

२.५ रोगसँग समबन्ीत रणनीततहरु

 � नेपालमा शसट्रस ग्ीहनङग र भाईरस जन्य रोगको 
बृह्तसवेथिक्ण गनेथि। 

 � शसट्रस ग्ीहनङग रोगको संमबाहक शसट्रस शसलला 
कीराको लारग कारमनी (Jasmine orange) 
लगा्य्तका बैकफलपक आश््यदा्ता बालीको अनुगमन 
्त्ा सवेथिक्ण गनेथि। 

 � सुन्तलाजा्त फलफूलका रवरभनन जा्तहरुमा 
ग्ीहनङग र फेद ्त्ा जरा कुहहने लगा्य्तका रोगहरु 
प्रह्तरोधातमक क्म्ताको अध्य्यन। 

 � रोग मुक्त उतपादन क्ेत्रहरुको पहहचान। 
 � रोग प्रह्तरोधी मुलबृ्त (root stock) को प्र्योग। 
 � रोग व्यवस्ापनमा एकीकृ्त रवजधहरुको अबलमबन। 

२.६ शत्ु कीरा समबन्ीत रणनीततहरु

 � कीराको प्रजाह्तहरुको पहहचान र जीवनचक्र 
अध्य्यन। 

 � कीराको संख्या र क्ह्तको मुल्याङकन। 
 � समवाहक कीराहरु र ह्तनको आश््यदा्ता बालीको 

पहहचान। 
 � एकीकृ्त शत्रुजीव व्यवस्ापन पधिह्त। 
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Chapter
१. सुन्तलराजरात फलफूल उत्रादनमरा समस्राहरु तथरा 
सुन्तलराजरात फलफूलमरा हुने ह्रास समस्राको फैलरावट

खण्ड ख 

१.१ विविनन सरोकारिालाहरुको समसयाहरु

प्रा्यःजसो कृषकहरु साना कृषक ्छन् र भु-सवामीतव न्युन 
(<०.५हे.) रहेको ्छ। जसबाट ्ोरै ्ोरै उतपादन हन्छ। 
नेपालमा सुन्तलाजा्त फलफूलको उद्योग फैलाउनको 
लाजग धेरै समभावनाहरु भए्ता पहन उतपादनको पररमाण 

न्युन ्छ, उतपादकतव ्ोरै ्छ। त्यसैगरी उतपादनका सा्ै 
बजारीकरण लाग्त उचच रहेको ्छ। ्यसैले वागवानीजन्य 
्यो रवधा सुन्तलाजा्त फलफूल खे्ती व्यवसा्यले 
हनमनानुसारको समस्या झेखलरहेको ्छ। 

ताललकाः सुन्तलाजात फलफूल थिकासका समसयाहरु

१ नीह्तग्त
१.१ राखष्ट्र्य सुन्तलाजा्त फलफूल रवकास का्यथिक्रम:

 � गुणस्तरी्य रबरुवा उतपादन र रव्तरणमा वड उड प्रमाशणकरण पधि्ती लागु गनथि सहकएको ्छैन। 
२ उतपादन सामाग्ीको उपलबध्ता
२.१ उतपादक/ कृषकको समस्याहरु:

 � उतपादन क्ेत्रमा अप्याथिप्त नसथिरी र अन्य उतपादन सामाग्ीहरु आपुह्तथिक्ताथि नभएको। 
 � न्युन गुणस्तरको रबरुवाहरुको उतपादन र रव्तरण। 
 � कमजोर कृहष प्रसार। 
 � कमजोर कृहष अनुसनधान। 

२.२ उतपादन सामाग्ीहरु आपुह्तथिक्ताथिहरुको समस्याहरु:
 � उतपादन सामाग्ी आपुह्तथिक्ताथिहरुको र उतपादक बीच कमजोर समनव्य। 
 � मौजुदा आपुह्तथिक्ताथिहरुसुँग अप्याथिप्त ज्ञान र पहुँच। 
 � अप्याथिप्त ऋण सह्योग। 
 � अप्याथिप्त ्ताखलम र क्म्ता अरभबृजधिको अवसर। 
 � उतपादन क्ेत्रहरुमा सडक असुरवधा। 
 � कमजोर बजार सुचना सेवा। 
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३ उतपादन ्तहका समस्याहरु
३.१ उतपादक/कृषकहरुको समस्याहरु:

 � न्युन गुणस्तरको रबरुवाहरु। 
 � रबरुवाहरुको उचच मुल्य। 
 � बगैंचा स्ापनामा उचच लगानी। 
 � फल उतपादन हन धेरै वषथि लागने। 
 � अप्याथिप्त ्ताखलम र प्रशशक्ण। 
 � कमजोर कृहष प्रसार सुरवधा। 
 � कमजोर कृहष अनुसनधान सेवा। 
 � सुन्तलाजा्त फलफूलको ह्ास समस्या। 
 � उचच ब्याजदरको ऋण। 
 � धेरै जसो उतपादन क्ेत्रमा सडक सुरवधाको समस्या। 
 � न्युन संख्यामा उतपादन सामाग्ी आपुह्तथिक्ताथिहरु। 
 � शसंचाई सुरवधाको अभाव। 
 � न्युन र ्छररएको भु-सवारमतव। 
 � जलवा्युजन्य जोखखम र बजाररकरणमा समस्या। 

३.२ कृहष प्रसार सेवा प्रदा्यकहरुको समस्याहरुः
 � अप्याथिप्त संख्यामा हफलड प्रारवजधकहरु। 
 � रवष्यवस्तुमा अप्याथिप्त ज्ञान, सीप। 
 � अप्रभावकारी प्रोतसाहन प्रहक्र्या। 
 � अनुसनधानसुँगको अप्याथिप्त अन्तरहक्र्या। 

३.३ कृहष अनुसनधान क्ताथिहरुको समस्याहरुः
 � अप्याथिप्त संख्यामा रहेका अनुसनधानक्ताथिहरु
 � प्र्योगशाला सुरवधामा कमी
 � सुन्तलाजा्त फलफूल अनुसनधानमा हनरन्तर्ताको अभाव
 � लामो सम्यसमम अनुसनधानमा लारगरहन प्रोतसाहनको कमी

१.२ पररयोजना क्ेत्को ठाउ ँविशेषको समसयाहरु

ताललकाः पररयोजना क्रेत्र थिशरेषको उतपादनमा समसयाहरु

समस्याहरु िनकुटा काभ्े िानदङग, गोरखा, ्तनहुँ कासककी, स्याङजा
वयिसिापन र खाद्यतति समबन्िरीः

 � कमसल बगैंचा व्यवस्ापन। 
 � काट्छाुँट र ्ताखलम नगररनु। 
 � मफलचङग नगररनु। 
 � शसंचाई समस्या। 
 � माटोमा न्युन नाईट्रोजन, पोटास, जजङक र 

बोरोन लगा्य्तका रबरुवाको खाद्य्ततवहरु

र्य उललेखख्त समस्याहरु सबै जजललाहरुमा रहेको पाईएको र््यो। 

रोग समबन्िरीः
शसट्रस रग्हनङग न्युन न्युन ज्यादा मध्यम
जरा र फेद कुहहने सबै जजललाहरुमा समस्या पाईएको। 
सक्याव (दादे रोग) ्छैन ्छ ्छैन ्छैन
पाउडरी रमलड्ु (खराने रोग) सबै जजललाहरुमा समस्या पाईएको। 
फेलट र हपंक रोग भेहटएन भेहटएन पाईएको पाईएको
कीरा समबन्िरीः
शसट्रस शसलला न्युन न्युन उचच मध्यम
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फल कुहाउने खझंगा उचच मध्यम मध्यम मध्यम
प्तेरो मध्यम ्छैन उचच उचच
लेखने कीरा सबै जजललाहरुमा समस्या पाईएको। 
कतले कीरा उचच मध्यम मध्यम मध्यम
लाही कीरा सबै जजललाहरुमा समस्या पाईएको। 
डाुँठ र हाुँगाको गवारो न्युन अवस्ामा सबै जजललाहरुमा पाईएको। 
सामाधजक आथि्सक समसयाः
बीजु रुखहरु सबै जजललाहरुमा रहेको
रुखो जमीनमा बगैंचा सबै जजललाहरुमा रहेको
मकै र कोदोको अन्तरबाली सबै जजललाहरुमा रहेको
कानुनरी समसयाः
आन्तररक कवारेनटाईन का्याथिनव्यन नभएको सबै जजललाहरुमा

१.३ नेपालमा सुनतलाजात फलफूलको ह्ास 
समसयाको प्रकोप र ततनको कारणहरु

सुन्तलाजा्त फलफूलको ह्ास भननाले रवरवध कारणहरुले 
सुन्तलाजा्त फलफूलको रुखहरुको रोगी हनुका सा्ै 
उतपादनमा कमी आउने अवस्ा हो। ्यो एक जहटल 
समस्या हो, जुन जैरवक (रोग, कीरा, झारपा्त) र अजैरवक 
(माटो, पानी, खाद्य्य्ततव र वा्तावरणी्य) कारणहरुले 
गदाथि हन्छ। ह्ास समस्याको सामान्य लक्णहरुमा रुखको 
बृजधि रोहकने, पा्तहरु पहेखलने, पा्तहरु बेआकारको हने, 
रुखको टुपपो/मुनाहरु सुकने, सम्यमा पालुवा नआउने, 
फूल नखेलने, खाद्य्ततवको कमीको लक्ण (जजङकको 
कमी जस्तो) देखखने, पा्त झनेथि, बेमौसममा फूल फूलने, 
स-साना फल लागने र उतपादन न्युन हने पदथि्छन्। ह्ास 
ग्स्त रुखहरु ्ततकाल मदैथिनन् ्तर अनुतपादक भईरहन्छन्। 
्यस प्रकारको समस्या १५-२० वषथिको फल उतपादनशील 
बोटहरुमा देखा पदथि्छ। 

नेपालको प्रा्यः सबैजसो क्ेत्रहरुमा ्यस प्रकारको समस्या 
भए्ता पहन पसशचमाञचल क्ेत्रमा ्यसको प्रकोप उचच 
पाईएको ्छ। शसट्रस रग्हनङग रोगको प्रकोप होचो भु-भाग 
(९०० रमटर भनदा कम) मा उचच भु-भाग (१२०० रमटर 
भनदा ज्यादा) क्ेत्रमा अजधक पाईएको ्छ। वास्तवमा 
सुन्तलाजा्त फलफूलमा ह्ास समस्या (सुन्तलाजा्त 
फलफूलमा हने ह्ास) कुनै एक रोग होईन ्यो रवरभनन 
कारणले हने समस्याहरुको लक्ण हो। 

नेपालमा सुन्तलाजा्त फलफूलको ह्ास समस्ाको 
कारणहरु
सुन्तलाजा्त फलफूलको ह्ास समस्याको समभारव्त 
कारणहरु्तल प्रस्तु्त गररएका मध्य एक वा ह्तनीहरुको 
रमशश््त सुँगालो हन्छन्। 

फाईटोप्ोरा ढुसी जन् रोगहरु
परमपराग्त रुपमा गररने सुन्तलाजा्त फलफूल खे्तीमा 
९० प्रह्तश्त भनदा ज्यादा बीजु रबरुवाहरु रहेको र 
फाईटोप्ोरा ढुसी जन्य रोगले ग्शस्त हने गरेको पाईन्छ। 
्यो ढुसीले सुन्तलाजा्त फलफूलको बोटमा फेद कुहहने, 
जरा कुहहने, चोप/गूद आउने, पा्त झनेथि लगा्य्तका 
लक्णहरु देखा पादथि्छ जुन सुन्तलाजा्त फलफूलको 
ह्ास समस्याको मुख्य कारणमा पदथि्छन्। नेपालको 
पोखरा क्ेत्रमा सत्रौं स्ताबदीको शुरुवा्तमा ्यो ढुसीजन्य 
डढुवाको कारक शुक्म जीवाणुहरु फाईटोप्ोरा शसट्रोप्ोरा 
र फाईटोप्ोरा पारासाईहटका पत्ता लागेको र््यो। 
नेपालमा धेरैजसो सुन्तलाका बोटहरु बीजु रबरुवाहरु 
सारेर हकाथिएका ्छन् र त्यस्ता बोटहरुमा ्यस प्रकारको 
ढुसीजन्य समस्या देखा पदथि्छन्। रफ लेमनको मुलबृ्तमा 
कलमी गररएको बोटमा समे्त ्यस प्रकारको समस्या 
देखा परेको ्छ। ्तर ट्राईफोखल्यट र ्यसका वणथिशंकर 
प्रजा्तीहरु ्यो रोग प्रह्तरोधी हन्छन्। ्यो रोगको प्रकोप 
सुन्तलामा भनदा जुनारमा ज्यादा हन्छ। शसनधुली र 
रामे्छाप जजललाहरुमा रफ लेमनमा कलमी गररएका 
प्रा्यः सबैजसो जुनारको रुखहरुमा फेद ्त्ा जरा कुहहने 
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हालसमम ्यो रोग हनरोधक मुलबृ्त पाईएको ्छैन र ्यो 
रोग हन्यनत्रण गनथि कुनैपहन रबषादी प्रभावकारी पाईएको 
्छैन। ्यो रोगले ्तनहुँको रवमल नगर क्ेत्रको सुन्तला 
बगंैचा ६-७ वषथिमै पूणथि रुपमा नष्ट पारेको र््यो। ्यो रोग 
समबाहक कीरा एशस्यन शसट्रस शसखलड Diaphorina 
citri गमीथि र सुखखा हावापानी ्युक्त कम उचाई भएको 
भु-भागमा प्रशस्त पाईन्छ रोईसटाचेरले सन् १९९६ मा 
नेपालको रवरभनन क्ेत्रका सुन्तलाजा्त फलफूल बगंैचा 
अवलोकन गरी नेपालको शसट्रस रग्हनङग एक प्रमुख 
रोग भएको र सम्यमै आवश्यक कदम नचालेमा 
रग्हनङगले सुन्तलाजा्त फलफूल बगंैचा नष्ट गनेथि 
उललेख गनुथि भएको ्छ र प्रमाशणकरण का्यथिक्रम लागु गनथि 
सललाह हदनु भएको र््यो। 

समस्या पाईएको र््यो। रोगको सुरुवा्ती लक्ण पा्तहरु 
हलका पहेखलने र अन्तमा जरा रफेद कुहहने डाुँठमा चोप/
गुद आउने हन्छ। ्यो ढुसी माटोमा जचस्यान ज्यादा भएको, 
अजधक शसंचाई, हनकासको राम्ो प्रबनध नभएको, धेरै पानी 
पनेथि स्ानमा ्यो ढुसी रोगको प्रकोप र फैलावट बढद्छ। 
जरा वरपरको भागमा धेरै जचस्यान भएमा खास गरी वषाथि 
्याममा ्यो रोग कारक शुक्म जीवाणु ढुसीले बोटमा प्रवेश 
गदथि्छ। बगैंचाको अन्तरबालीमा गोडमेल गदाथि बोटको 
जरामा चोटपटक लागेमा ्यो ढुसी प्रवेश गनथि सहज हन्छ। 
्यसको व्यवस्ापनका लारग माघ, फालगुन (फेब्ुअरी) र 
बैशाख, जेठ (मे) महहनामा सुखखा सम्यमा माटो खोलेर 
जरा देखाई बोडोथि रमश्णको घोलले जरा र वरपरको माटो 
रभजने गरी उपचार गनुथि पदथि्छ। 

ह्ाङलङगयवङग (क्सट्रस यरिननङग) रोग 

्यो एक ग्ाम हनगेहटभ ्लो्यम रेखष्ट्रकटेड व्याकटेरर्या 
क्यान्नडडाटस् खलवेरीव्याकटर एशस्याहटकस ्
(Candidatus liberibacter asiaticus) ले गदाथि हने 
सुन्तलाजा्त फलफूल बालीको प्रमुख समस्या हो। 
शसट्रस रग्हनङग रोगले गदाथि हने सुन्तलाजा्त फलफफूल 
बालीको ह्ास समस्या नेपालमा सवथि प्र्म पोखरा 
क्ेत्रमा देखा परेको र््यो। पश्छ ्यो रोग मुलुकको 
रवरभनन भेगहरुमा देखा परेको ्छ। पोखरा क्ेत्रमा ३९-
५५ प्रह्तश्त सुन्तलाका रुखहरु ्यो रोगले संक्ररम्त 
भएको पाईएको र््यो। ्यसै गरी पोखराको मालेपाटन 
वागवानी अनुसनधान केनद्रमा श्त प्रह्तश्त सुन्तलाका 
रुखहरु ्यो बाट संक्ररम्त भएको उललेख ्छ। कासकी, 
लमजुङग, गोखाथि, स्याङजा र ्तनहुँ जजललामा 
सुन्तलाजा्त फलफूल बगंैचा ह्ास समस्याको मुख्य 
कारण शसट्रस रग्हनङग रोग पाईएको र््यो जुन ह्तब् 
रुपमा फैखलदो ्छ र सुन्तलाजा्त फलफूल खे्तीको 
प्रमुख चुनौ्तीको रुपमा रहेको ्छ। ्यसको रोगकारक 
सुक्म जीवाणु कलमीबाट र संवाहक कीराले सादथि्छ। 
सुन्तलाजा्त फलफूलका सबै प्रजा्तीहरुमा ्यो रोगले 
संक्रमण गनथि सकद्छ ्यद्यहप काग्ती र हनवुवामा ्यो 
रोगको लक्ण देखा पदैथिन। 

महतवपूण्त जानकारी: सुन्तलाजा्त फलफूलको 
जरा कुहहने रोगका लारग दीघथिकालीन र हदगो 
समाधानका लारग माटोमा जैरवक रवषादीको प्र्योग 
गनुथि रोग हन्यनत्रणमा बढी प्रभावकारी र स्ार्यतव हने 
देखखएको ्छ। रवग्तदेखख हालसमम प्रचलनमा रहेको 
बोडोथि रमश्णको घोलले जरा रभजने गरी उपचार 
गनुथिको बदलामा ई.एम. ्त्ा ट्राईकोडमाथि जस्ता 
जैरवक ढुसीनाशक रवषादी प्रांगाररक मलमा रमलाई 
माघ, फालगुन (फेब्ुवरी) र बैशाख, जेठ महहनामा 
सुखखा सम्यमा जराको पुरै भाग ्तलसमम माटो 
खोलेर ट्राइकोडमाथि उपचारर्त मल जरा र वरपरको 
माटोसुँग रमलाई सा्ै बेशसनमा समे्त हालेर 
पुररहदनाले रोग अत्यन्त सफल्तापूवथिक हन्यनत्रण गनथि 
सहकन्छ। ्यस प्रकारको जैरवक रवजध प्र्योग गरेपश्छ 
सो स्ानमा बोडोथि रमश्ण वा अन्य ढुसीनाशक रवषादी 
्छनथि हुँदैन र बरावर शसफाररस मात्रामा राम्ोसुँग 
पाकेको गोवर वा कमपोसटमल ्हपरहनुपदथि्छ। सा्ै 
जचस्यान संरक्णका लारग वषथि्याम बाहेक अन्य 
महहनामा ्छापो राखनु पदथि्छ। ट्राइकोडमाथि गोठेमलमा 
रमलाउने जैरवक रवजध रवस्तृ्त रुपमा ्तल पेज नं. ३३ 
मा उललेख गररएको ्छ। जैरवक ्तररका अपनाउने 
समबनधमा ्प रवस्तृ्त प्याकेजका लारग ्तल पेज नं. 
मा २३ समे्त मनन गनथि शसफाररस गररन्छ। 
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१.३.३ ससट्रस ट्ट्रसटेजा भाईरस
्यो रोगले वागवानी केनद्र, कीह्तथिपुरको रवरभनन जा्तका 
जुनारका बोटहरुको उतपादनमा ह्ास समस्या गराएको 
उललेखख्त ्छ। काठमाणडौको ्तापक्रम शस.हट.रभ. रोगको 
लारग अनुकुल ्छ। र ्यस क्ेत्रमा ्यो भाईरस सहक्र्य रहेको 
्छ। सुन्तलामा प्रा्यःजसो ्यो रोग संक्रमण हुँदाुँ समे्त 
लक्ण देखखदैन। रेगमी १९९९ का अनुसार ्यो रोग 
नेपालभरीनै फैखलएको ्छ। ्यद्यहप सुन्तलाले ्यसको 
लक्ण देखाउदैन ्तर काग्तीमा प्रशस्त लक्ण देखखनु 
सा्ै नोकसानी समे्त हने गदथि्छ। 

शस.हट.रभ. को मुख्य लक्ण सटेम हपहटङग (हाुँगाहरुको 
बोक्रा ्छोडाएर हेदाथि चालनो खोपेको जस्तो देखखने) र भेन 
ककल्यररङग (पा्त हटपेर घामह्तर फकाथिएर हेदाथि पा्तका 
स-साना नशा ठाउुँ ठाउ ुँमा पहेंखलएको देखखने) हाुँगारवगा 
चकथि ने र पा्तको नसा पारदशशथि हने हन्छ। काग्ती ्यो 
भाईरस सुँग हनकै नै संवेदनशील हन्छ र हाुँगारवगाको 
बोक्रा रभत्र श्छद्र चकथि ने लक्ण देखखन्छ। ्यो रोग कलमी 
गनेथि सा्यनबाट र संवाहक कीराबाट सनथि सकद्छ। 
सुन्तलाजा्त फलफूलको खैरो लाही Brown citrus 
aphid (Toxoptera citricidus)ले प्रभावकारी रुपमा 
्यो रोग सादथि्छ। ्यो भाईरस डोडर (Cuscuta dodder) 
आकास वेलीले समे्त फैलाउन सह्योग गदथि्छ। नेपाली 
सुन्तलाजा्त फलफूल खे्तीमा ्यो रोगको प्रवेश र ्यसको 
फैलावट बारेमा खोजी ्त्ा अध्य्यन गरी व्यवस्ापनमा 
जुटनु आवश्यक्ता रहेको ्छ। 

अन्य रोगहरु जस्तैः पाउडरी रमलड्ु, क्याङकर, कलमी 
जोहडएको ठाउुँमा काणड सुहनने आदीले समे्त सुन्तलाजा्त 
फलफूलको ह्ास समस्या सृजना गरररहेको हन्छ। ्यस्थि 
समस्याको कारण पत्ता लगाई व्यवस्ापनका रवजधहरु 
अबलमबन गनुथि महतवपूणथि हन्छ। 

१.३.४ शत्ुकीराहरुको प्रकोप
नेपालको सुन्तलाजा्त फलफूल बालीमा क्ह्त गनेथि 
कीराहरु अजघललो ्ताखलकामा प्रस्तु्त गररएको ्छ। कतले 
कीरा खास गरी बैजनी र कालो कतले कीरा धनकुटा 
क्ेत्रको मुख्य शत्रुकीरा पाईएको र््यो ्यो कीरा देशको 

सबै जसो सुन्तलाजा्त फलफूल खे्ती हने क्ेत्रमा 
फैखलएको ्छ। चाईहनज शसट्रस ्लाई Bactrocera 
minax ले भोजपुर र धनकुटाको सुन्तलाजा्त 
फलफूलहरुमा उललेखनी्य रुपमा नोकसानी गरेको ्छ। 
हाल शसट्रस शसलला कीरा देश भरर नै फैखलएको उललेख 
्छ। त्यसै गरी लाही कीरा र लेखने कीरा पहन सुन्तलाजा्त 
फलफूल हने क्ेत्र सबै ह्तर पाईन्छ। हरर्यो प्तेरो कीराको 
क्ह्त खास गरी पसशचमानचल क्ेत्रको सुन्तलाजा्त 
फलफूलमा धेरै पाईएको ्छ। 

नेपालको पुवीथि क्ेत्रमा चाईहनज शसट्रस ्लाई 
Bactrocera (Tetradacus) minax (Enderlein) ले 
धेरै नै नोकसानी पु्याएको ्छ। ्त्ापी अन्य प्रजा्तीका 
फु्ट ्लाईहरु पहन पाईन्छन्। रारष्ट्य सुन्तलाजा्त 
फलफूल अनुसनधान का्यथिक्रम, धनकुटाको अनुसार 
व्यसक खझंगा चैत्र महहनाको अन्न्तम हप्तामा हनसकने 
पाईएको ्छ। ्यस कीराको रबस्तृ्त अध्य्यन हन जरुरी ्छ। 

लाही कीरा एक बहभक्ी रबरुवाको रस चुसने कीरा हो, 
अलैंरगक ्तवरले प्रजनन हने र श्छटो बृजधि रवकास हने 
हुँदा सन्तान उतपादन गनेथि दर हनकै नै अजधक ्छ। र्यनीहरुले 
न्याुँ पालुवा र पा्तहरुमा आक्रमण गदथि्छन्। कह्तप्य 
लाही कीराहरुले रबरुवाको खाद्य्ततव चुसेर पा्त र 
कखललो मुनाहरुलाई बेआकारको बनाईहदन्छन् र 
साधारण हकशसमको ह्ास समस्या हन्छ। 

लाहीका केहह प्रजा्तीहरु जस्तैः Toxoptera citricida 
Aphis gossipii र Toxoptera aurantii ले शसट्रस 
हट्रसटेजा भाईरस रोग सादथि्छन्। ह्तनीहरुले रबरुवाको रस 
चुसेर प्रत्यक् नोकसानी समे्त गदथि्छन। 

रवरभनन कीराहरु मध्य हरर्यो प्तेरो कीरा र रमखल वग 
कीराहरु मुख्य समस्याको रुपमा जचहनन्छन्। 

बगैंचाको कमसल व्वस्ापन 
नेपालमा प्रा्यःजसो सुन्तलाजा्त बगैंचाहरु राम्री 
व्यवस्ापन नगररएको वा बेवास्ता गररएका अवस्ामा 
्छन्। बगैंचा व्यवस्ापनका कमथिहरु अवलमबन नगनेथि र 
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बगैंचाको कमजोर सवासथ्य अवस्ा नेपालको सबै 
सुन्तलाजा्त फलफूल खे्तीमा रहेको ्छ। अजधक रुपमा 
मकै, कोदो, ्तोरी, आलु जस्ता अन्तरबालीमा नसुहाउने 
बालीहरु बगैंचामा लगाउने र वारीको हडल हडलमा 
रुखहरु रोपने गरेको पाईन्छ। सुन्तलाजा्त फलफूल 
अशसंजच्त पाखो वारीमा लगाईएकोमा बोट वरपर ठाउुँ नै 
न्छाडी मकै लगाएको पाईन्छ। मकैलाई दुई पटक 
गोडमेल/खनजो्त गनुथि पनेथि हन्छ, ्यसै बेलामा सुन्तलाजा्त 
फलफूलको रुखको जराहरुको बृजधि रवकास भैरहेको 
हन्छ। सो वख्त जरामा चोटपटक लागेमा जरा कुहहने 
रोगले आक्रमण गदथि्छ। ्यस प्रकारको खराब कृहष कमथिले 
फाईटोप्ोरा ढुसीजन्य जरा र फेद कुहहने रोगलाई 
अनुकुल वा्तावरण सृजना भई ह्ास समस्या हनमत्याुँउद्छ। 
बारीको हडलमा लगाईएका रुखहरुमा प्रा्यःजसो 
खाद्य्ततवको कमीको लक्णहरु देखा पदथि्छन्। बगैंचामा 
मकै र कोदो जस्ता बाली अन्तरबालीको रुपमा लगाउुँदा 
खाद्य्ततवको कमी र माटोमा जचस्यानको समस्या हन्छ। 

नेपालमा अझै पहन धेरै जसो सुन्तलाजा्त फलफूल बगैंचा 
बीजु ्छन् र ह्तनको व्यवस्ापनमा खासै ध्यान हदईएको 
्छैन बगैंचा व्यवस्ापनमा श्म र उतपादन सामाग्ीको 
लाग्त न्युन प्र्योग गरेको पाईन्छ। मलखाद, शसंचाई र 
बाली संरक्ण सामाग्ीहरुमा खासै खचथि गररदैन फेद 
कुहहने, रग्हनङग घा्तक रोगी बोटहरुलाई नष्ट गरेको 
पाईदैन, ह्तनैले रोग सानथि स्ो्तको काम गरेका ्छन। 
्यसका अलवा रुखो जरमनमा बगैंचा लगाईएको हन्छ। 
प्रा्यःजसो बगैंचाको माटोमा न्युन प्राङगाररक पदा्थि र 
माटोको मात्रा पाईन्छ। हालसालै पोटाशस्यमको मात्रा 
न्युन पाईएको ्छ। क्तै क्तै बगैंचा स्ापना गनेथि ठाउ ुँको 
गल्त ्छनौट र धेरै बाकलो बोटहरु भएको ्छ। ्यस 
प्रकारको कमजोर र गल्त व्यवस्ापकी्य कमथिहरुले 
सुन्तलाजा्त फलफूलको बगैंचा ह्ास समस्याले ग्शस्त 
्छन्। 

न्ुन गुणस्तरको बबरुवा
नसथिरी धनीहरुमा बैज्ञाहनक नसथिरी व्यवस्ापन ्त्ा 
कलमी प्ररवजध बारेमा न्युन ज्ञान, सीप रहको ्छ। कलमी 
र बीजु बोटको रभनन्ता बारेको अनरवज्ञ्ताले धेरैजसो 
नसथिरी धनीहरु बीजु रबरुवाहरु मात्र उतपादन गरररहेका 
्छन्। धेरै जसो नीजज नसथिरीहरु खुलला स्ानमा ्छन् र 
रोगकीराको संक्रमणको संमभावना उचच रहन्छ, सबै न्याुँ 
ठाउ ुँमा रोग कीरा फैलन सकद्छन्। रबरुवाहरुको गुणस्तर 
सरकारी र नीजज नसथिरीहरु दुबैमा कमसल पाईन्छ। नीजज 
नसथिरीहरुले उतपादन गनेथि रबरुवाहरुको माउ बोट र फल 
उतपादन बारेमा खासै ध्यान हदईएको हुँदैन। सुन्तलाजा्त 
फलफूलको उतकृष्ट बेनाथि न्युसेलारको ्छनौट गरेको 
पाईदैन। कलमी रबरुवाको लारग सा्यन ्छनौटमा ध्यान 
हदईएको पाईदैन। केहह नसथिरी धनीहरुले उप्युक्त मुलबृ्त 
प्र्योग गरेको पाईदैन। ्यस प्रकारको रबरुवाको प्रसारणले 
शसट्रस रग्हनङग र हट्रसटेजा भाईरस जस्ता रोगहरु सानथि 
सह्योग पुर् ्याएको ्छ। कलमी गररएका रबरुवाहरु 
मुलबृ्तको ५-१० से.मी. उचाईमा जोहडएको हन्छ। ्यो 
कलमी गनेथि उचाई हनकै कम हो, अझ रबरुवा सादाथि कलमी 
गरेको भाग (ग्ा्ट ्युहन्यन) लाई माटो मुहन पारेर 
रोहपन्छ। ्यसले रबरुवाको सा्यन भागमा फेद कुहहने रोग 
संक्रमण सहज हन्छ। ्यसरी कमसल गुणस्तरका 
रबरुवाहरुको प्र्योगले बगैंचाको ह्ास समस्यालाई 
हनमत्याईरहेको हन्छ। 

अनुउप्ुक्त माटो र हावापानी
नेपालको मध्य पहाडीको भु-भागको हावापानी 
सुन्तलाजा्त फलफूल खे्तीको लारग उप्युक्त रहेको ्छ। 
सुन्तला फलको उद्गम स्ल नेपालमा भएको माहनन्छ र 
परमपराग्त रुपमा लामो सम्य देखख खे्ती गररदै आईएको 
्छ। कहहलेकाहह फूल खेलने सम्यमा सुखखा हने र फल 
लागेपश्छ अशसना पनेथि बाहेक नेपालको मध्य पहाडी 
जजललाहरु सुन्तलाजा्त फलफूल खे्तीको लारग उप्युक्त 
रहेको ्छन्। ्त्ाहप माटोमा न्यून प्राङगाररक पदा्थिको 
मात्रा रहेको ्छ भने मध्य पहाडी क्ेत्रको बलौटे दोमट माटो 
सुन्तलाजा्त फलफूलको लारग सुहाउुँदो ्छ। 
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ह्यस िएको सुन्तलाको बोटहरुको कारण:

फाईपटोप्ोरा खाद्य्ततवको कमी

रग्हनङग रोग कमजोर बगैचा व्यवस्ापन
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Chapter

१. सुन्तलराजरात फलफूलको ह्रास समस्रा व्यवस्रापनमरा  
ववशेष रुपले लक्षित उन्नत उत्रादन प्ववयिहरु 

१.१ असल सुनतलाजात फलफूल नस्सरी 
अभयासहरु

नपेालमा धरेजैसो सनु्तलाजा्त फलफूलहरु वीउबाट 
प्रसारण गररन्छ। बास्तवमा वीउबाट प्रसारण गररने 
सनु्तलाजा्त फलफूलहरु मध्ेय ८५-९० प्रह्तश्त सनु्तला, 
९० प्रह्तश्त भनदा धरे ैकाग्ती, १५-२० प्रह्तश्त जुनार र २०-
३० प्रह्तश्त हनववुाको रबरुवा रहेको ्तथ्याङक ्छ। 
सनु्तलाजा्त फलफूलको मलुब्ृत प्रा्यःजसो बीउधिारा 
प्रसारण गररन्छ। 

१.१.१ बीउ सङकलन र बीउ रोपने/छने्त

 � ्छनौट गररएको माउ बोटबाट फल हटपाईको सम्यमा 
प्रशस्त मात्रामा फल हटपने। 

 � फल काटेर राम्री रवकशस्त बीउहरु फलबाट हनकालने 
र बीउहरुलाई राम्ोसुँग धनु,े पखालन े (गुदी हटाउन 
बीउलाई खरानीमा घोटन सहकन्छ) र ्छा्याुँमा सकुाउन।े 

 � ढुसीजन्य सकं्रमणबाट बचाउन बीउलाई प्रह्त के.जी. 1 
ग्ाम का दरल ेक्यापटान वा र्राम प्र्योग गरी उपचार 
गनेथि। बकैफलपक रुपमा बीउलाई १ प्रह्तश्त 
८-हाईड्ोअकसी कवीनोखलन सलफेटमा ३ रमनटे डुबाएर 
उपचार गरी हावामा सकुाएर रहेफ्जरटेरमा भणडारण गनथि 
सहकन्छ। ५२ ० स.े को ्ता्तोपानीमा १० रमनटे डुवाएर 
्ोर ैसम्य जचसो पानीमा डुवाउदा रोगकारक ढुसीहरु 
मदथि्छन ्र बीउको जजरव्तपनामा असर पहन पदैथिन। 

 � फलबाट बीउ हनकालने रबरत्तकै ढीलोमा ७ हदन रभत्र 
्छनुथि पदथि्छ। गुणस्तरी्य रबरुवा उमानथि पलारष्टक ट्रेमा 
बीउ रोपनु पदथि्छ। 

 � ्यद्यहप, बीउलाई हावा नश्छनेथि पलारष्टक झोलामा बनद 
गरेर न्युन ्तापक्रममा (४० से.) ६ महहनासमम 
गुणस्तरमा कुनै प्रभाव नपरी भणडारण गनथि सहकन्छ। 

 � नसथिरी ट्रे भनथिको लारग माटो,बालुवा र राम्री कुहहएको 
गोठेमल वा कमपोष्ट मल बराबर भाग १:१:१ को 
अनुपा्तमा रमसाएर ्त्यार गनुथि पदथि्छ। ्यो रमश्णलाई 
हनमथिखलकरण गनथि सौर्यथिकरण वा धुवाउ ुँन(बासरमड 
५० ग्ाम/क्यू.रम. माटो रमश्णका दरले) सहकन्छ। 

 � माटोको रमश्णमा मुख्य र सहा्यक ्त्ा सुक्म 
खाद्य्ततव ्युक्त मलखाद रमसाएमा रबरुवाको बृजधि 
रवकास राम्ो हन्छ। 

 � पानीको हनकासको लारग नसथिरी टे्र को हपधुँमा पवालहरु 
हन ुपदथि्छ। टे्रमा भनेथि माटोको रमश्ण एक भाग जंगलको 
माटो र दुई भाग बालवुा रमसाई ्त्यार गनथि सहकन्छ। 
्यसरी ्त्यार गरकेो माटो नसथिरी टे्रमा भररे टे्रलाई ३० सरेम 
उचाईमा ईट्ा वा ढुङगा मार् राखन ुपदथि्छ। 

 � ्छाुँ्यामा सकुाईएको, मझौला आकारको पषु्ट 
बीउहरुलाई टे्र मा राखन ुअगाहड भाईटाभकेस वा र्राम 
३ ग्ाम प्रह्त के.जज. बीउका दरल ेउपचार गनुथि पदथि्छ। 

 � बीउलाई लाईन देखख लाईनको दुरी १० सेमी र बीउ 
देखख बीउको दुरी २.५-३.० सेमी का्यम गरी १-१.५ 
सेमी गहहराईमा रोपनु पदथि्छ। रोपे पशचा्त् बीउलाई 
माटो, बालुवा र मलको रमश्णले ्छोपनु पदथि्छ र 
हजारीको सहा्य्ताले हलका शसंचाई हदनु पदथि्छ। 
नसथिरी व्याड वा ट्रे मा पानी जमन हदनु हुँदैन। 

 � बीउ ्छनेथि सम्य सुन्तलाजा्त फलफूलको प्रकार, जा्त 
र स्ान आदीमा भर पदथि्छ। सुन्तला र जुनारको बीउ 

खण्ड ग
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मंशसर पुष महहनामा राखनु पदथि्छभने, बीउ मुलबृ्त 
बोटको लारग ह्तनपा्ते, शसटु्ररमलो, शसट्रेनजको बीउ 
असोज महहनामा राखनु पदथि्छ। 

१.१.२ यबरुवा रोपण र हेरचाह

 � प्रा्य:जसो उप्युक्त ्तापक्रम (२५-३०० से.) मा बीउहरु 
१-२ हप्तामा उम्न सुरु गदथि्छ। 

 � भखथिरै उम्दै गरेका रबरुवाहरुलाई पलारष्टकको ्छानो 
वा जाखलको ्छाुँ्या राखख सुरशक््त बनाउनु पदथि्छ। 

 � पहहलो पा्तहरु हनससकसके पशचा््त रबरुवा उरम्एको २, 
३ हप्तामा बनेाथि सानथि सहकन्छ। बनेाथि ४-६ इनचको ८-१० 
पा्तहरु भएको अवस्ामा सानथि उप्ुयक्त हन्छ। रबरुवा 
सादाथि माटोको रमश्ण भरी पलारष्टक ्लैामा रोपन ुराम्ो 
हन्छ। सनु्तलाजा्त फलफूलको बनेाथि ्यरुभ सटेवलाईजर 
१५-२०*२०-२५ समेी आकारको पलारष्टक ्लैामा सानुथि 
पदथि्छ, जुन कन्म्तमा 1 वषथि समम हटकद्छ। 

 � ्यसरी नसथिरी रबरुवाहरुलाई पलारष्टक टे्र, पलारष्टक ्लैा 
आदीमा रोपनलुाई कनटेनर नसथिरी व्यवस्ापन भहनन्छ। 
परमपराग्त रुपमा नसथिरी व्याडमा भनदा ्यस प्रकारले 
पलारष्टक ्लैामा हकाथिइएका एक-एक रबरुवाहरुको 
बजृधि रवकास अनगुमन गनथि सहज हन्छ। पलारष्टक टे्रमा 
नसथिरी व्यवस्ापन गदाथि पानी जमन ेसमस्या हुँदैन। ्यसले 
फेद/ जरा कुहहन े रोगको कारण ढुसीको सकं्रमणमा 
कमी आउुँद्छ। पलारष्टक ्लैामा रोगको समस्या 
देखखएमा रोगी रबरुवा सजजल ैहटाउन सहकन्छ। 

 � प्रा्यः सनु्तलाजा्त फलफूलको मलुब्ृत रबरुवामा 
बहभ्णु हन ेगुण रहेको हन्छ। जसमा एक बीउमा धरेै 
भ्णुहरु रहेका हन्छन।् त्यसलै े बजेा्तका बनेाथिहरु 
हटाउदा प्रा्यः जसो बनेाथिहरु (न्ुयसलेार) एक नासका 
जा्ती्य गुण भएका र बजृधि रवकास हन े हन्छन।् 
पलारष्टक ्लैामा रबरुवा सानुथि अगाहड स-साना ्त्ा 
धरे ैअगला बनेाथिहरु हटाएर एकनास गुणस्तरी्य बनेाथिहरु 
मात्र ्छनौट गरर सानुथि पदथि्छ। सामान्य्त्या १५-२० 
प्रह्तश्त बनेाथि हटाउन ुपदथि्छ। ्यसका सा् ैफाईपटो्ोरा 
ढुसी सकं्ररम्त बनेाथिहरु भएमा हटाउन ुपदथि्छ। 

 � पहहलो नसथिरी बाट दोस्ो नसथिरीमा बेनाथि सादाथि जरामा 
चोटपटक नलागने गरी उखेलनु पदथि्छ। 

 � बनेाथि दोस्ो नसथिरीमा सानुथि अगाहड दश रमनटे ढुसीनासक 
रवषादी ररडोरमल गोलड (मफेेनोकजाम) २.७५ ग्ाम/
खलटर र वेरभरष्टन (काबेथिनडाजजम) २ ग्ाम/खल. पानीमा 
रमसाई ्त्यार गररएको झोलमा डुवाई उपचार गनुथि 
पदथि्छ। बाफङगएका जराहरु भएको बनेाथिलाई दोस्ो 
नसथिरी व्याग वा पोखल व्यागमा सानुथि हुँदैन। 

 � राम्री मलखाद रमसाईएको र समम पाररएको नसथिरी 
ब्याडमा हार देखख हारको दुरी ३० सेमी र बोट देखख 
बोटको दुरी १५ सेमी का्यम गरी सानुथि पदथि्छ। 

 � प्रत्ेयक २ हार पशचा्त ्६० समेी खाली राखरे अकोथि २ 
हार रोपदा कलमी गनथि र गोडमले गनथि सनथि सहज हन्छ। 

 � रबरुवा सानेथि रबरत्तकै हजारीको सहा्य्ताले हलका 
शसंचाई हदनु पदथि्छ। त्यस पश्छ आवश्यक्ता अनुसार 
शसंचाई गनुथि पदथि्छ। 

 � ढुसीजन्य रोगबाट बचावटको लारग काबेथिनडाजजम 1 
ग्ाम/खल. पानीमा रमसाई ्छनुथि पदथि्छ। 

 � पा्तमा लखेन ेकीरा, ररिपस, लाई, सलुसलु,े कतल ेकीरा 
लगा्य्तका शत्रकुीराहरु हन्यनत्रण गनथि एकीकृ्त 
शत्रजुीव व्यवस्ापनका रवजधहरु अवलमबन गनुथि पदथि्छ। 
्यसका लारग रासा्यहनक रवषादी कन्नफडर 
(ईरमडाकलोरोहप्रड) ०.५ रमखल/ खल. पानीमा वा भहटथिमके 
(एबामफेकटन) ०.४२ रमखल/खल. पानीमा वा ससपनोस्याड 
०.३५ रमखल/खल. पानीमा रमसाई सप्र ेगनुथि पदथि्छ। 

१.१.३ बन्डङग/रिाफफटङग

 � सुन्तलाजा्त फलफूल रबरुवाको कलमी (बहडङग/
ग्ाफ्टङग) गनथि मुलबृ्त रबरुवा शशसाकलम जत्रो 
मोटाई र २५-३० सेरम उचाई भएको उप्युक्त हन्छ। 
सामान्य्त्या मुलबृ्त रबरुवा बीउ रोपेको सम्य, स्ान 
र नसथिरीको अवस्ा अनुसार ६-१२महहनामा कलमी 
गनथि उप्युक्त हन्छ। 

 � गुणस्तरी्य रबरुवा उतपादनका लारग सा्यन/माउ 
बोटको जा्ती्य शुधि्ता भएको, सवस्,उतपादनशशल र 
रोग कीरा मुक्त हनु पदथि्छ। सा्यन खलने बेलामा 
माउबोटमा फूलखेलेको हनु हुँदैन र माउबोट राम्री 
श्छखपपएको हनु पदथि्छ। सा्यन खलदाुँ प्रारवजधक रुपमा 
शसफाररश गररएको बोटबाट मात्र खलनु पदथि्छ। सा्यन 
राम्री रवकास भएको र श्छखपपएका पा्तहरु भएको 
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हनु पदथि्छ। सा्यनको बोक्रा कमलो काठ नपसेको हनु 
पदथि्छ। राम्री रवकास नभएको आखलाहरु भएको 
हाुँगालाई सा्यनको रुपमा ्छनौट गनुथि हुँदैन। 
सा्यनलाई रुखबाट काटने रबरत्तकै पा्तहरु हटाउनु 
पदथि्छ र राम्री धोई पखाली गरी ्छाुँ्यामा सुकाएर 
कलमीको लारग प्र्योग गनुथि पदथि्छ। 

 � सा्यन टुक्राको लारग हाुँगा ्छनौट गदाथि वसन्त ऋ्तुमा 
हनससकएका हाुँगा रबगाबाट खलनु पदथि्छ। वषाथि ्याममा 
हनससकएका न्याुँ हाुँगा रबगालाई कलमी गनथि खलनु 
उप्युक्त हुँदैन, र्यहनहरु धेरै कखलला हन्छन्। 

 � सा्यन हाुँगा माउबोटबाट काहटसकेपश्छ पा्तहरु र 
काुँडाहरु हटाएर सरुुमा पलारष्टक र त्यस पश्छ केराको 
पा्तल ेबनेुथि उप्ुयक्त हन्छ। ्यसरी सा्यनलाई रहेफ्जेरटेरमा 
भणडारण गनेथि हो भन ेकेराको पा्तल ेबनेुथि उप्ुयक्त हुँदैन, 
बरेरएको पलारष्टक प्रत्ेयक २-३ हदनमा फेनुथि पदथि्छ। 

 � ग्ाफ्टङग सा्यनको लमबाई १०-१५ सेमी हनु पदथि्छ। 
भेहन्यर ग्ाफ्टङग गनथि मुलबृ्तलाई ग्ाफ्टङग गनथि 
्छेउमा काटनु पदथि्छ। 

 � कलमी गनथि आवश्यक औजार, सामाग्ीहरुमा कलमी 
गनथि चककु र ग्ाफ्टङग टेप हन। ग्ाफ्टङग टेपको 
लारग पाराहफन क्लम वा पलारष्टक टेप प्र्योग गनथि 
सहकन्छ जसले सा्यन र मुलबृ्त गाुँशसएको भागलाई 
्छोपन र अड्ाई राखन मद््त गदथि्छ। कलमी गरेको २ 
हप्तामा रबरुवा जोहडन्छ। 

 � सुन्तलाजा्त फलफूलको लारग शसलड वा हट बहडङग 
एक प्रचखल्त सा्ै शसफाररश गररएको प्रशारण रबजध 
हो। ्यद्यहप भेहन्यर र साईड ग्ाफ्टङग धेरैजसो 
नसथिरीधनीले प्र्योग गेको पाईन्छ। भेहन्यर 
ग्ाफहटङगको लारग शससाकलमको आकारको 

मुलबृ्तलाई २०-२५ सेमी उचाईमा काटेर काणडको 
बीचमा दुई ्छडके काटेर त्यहाुँको रभत्री काणडको 
भाग हटाई त्यसमा २-३ आुँखा भएको १०-१५ सेमी 
लामो सा्यन को ्तललो भागमा मुलबृ्तमा श्छनेथि गरी 
काटेर श्छराईन्छ र पलारष्टक टेपको सहा्य्ताले बाधनु 
पदथि्छ। ्यदी सा्यन २ हप्ता समम हरर्यो नै रह्ो भने 
ग्ाफ्टङग सफल भएको बुझनु पदथि्छ। रभहन्यर 
ग्ाफ्टङग, काह्तथिक मंशसरमा सुरु गरी माघ फालगुन 
समममा गनुथि उप्युक्त सम्य हो। 

 � साईड ग्ाफ्टङग गदाथि मुलबृ्तको टुपपो ग्ाफ्टङग 
गदाथि हटाईदैन। अरु ्तररका रभने्यर ग्ाफ्टङग जस्तै 
नै हो। सा्यन मुलबृ्तमा जोहड सकेप्छी ग्ाफ्टङग 
गरेको भाग भनदा मा्ीको मुलबृ्तको भाग हटाउनु 
पदथि्छ। नसथिरी सुखखा भएको अबस्ामा रभने्यर 
ग्ाफ्टङग भनदा साईड ग्ाफ्टङग उप्युक्त हन्छ। 

साईड ग्ाफ्टङग केहह कारणले सा्यन जोहडएन भने 
उप्युक्त सम्य र सा्यन उपलबध भएमा पुनः ग्ाफ्टङग 
गनथि सहकन्छ। 

 � सुन्तलाजा्त फलफूल प्रसारणको रबजधहरु मध्य हट-
बहडङग एक महतवपूणथि ्तररका हो। ्यसमा मुलबृ्तको 
जरमन देखख २० सेमी उचाईमा अंग्ेजी हट आकारमा 
काहटन्छ। हट कहटङग गदाथि ठाडो भाग २.५ सेमी लामो 
हनु पदथि्छ र ्तेसोथि भाग मुलबृ्तको गोलाईको एक 
ह्तहाई काटनु पदथि्छ। ्यसरी काटदा मुलबृ्तको आुँखा 
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काटनु हुँदैन। सा्यनको बड खलदा आुँखला भनदा १.५ 
सेमी ्तल अकोथि मुहनको आुँखला भनदा २.५ सेमी मा्ी 
समम काटनु पदथि्छ। अहन सा्यन बड साबधानी पुवथिक 
हनकालनु पदथि्छ। त्यस पशचा्त् सा्यन बड नढाहकने 
गरी बहडङग टेपले बेनुथि पदथि्छ। त्यस पश्छ १५ हदनमा 
बेररएको पलारष्टक हनकालनु पदथि्छ। 

१.१.४ कलमी यबरुवाको हेरचाह

 � रभने्यर र साईड ग्ाफ्टङगमा सा्यनबाट एक भनदा 
धेरै हाुँगा पलाउुँद्छ। त्यसमा एकमात्र दह्ो हाुँगा 
राखनु पदथि्छ। बसन्त ऋ्तुमा आएका पालुवाहरु र 
गृष्म ्याममा आएका पा्तहरु हटाउनु पदथि्छ। जसले 
कलमी रबरुवाको एकनास बृजधि रवकास हन्छ। 

 � मुलबृ्तमा पलाउने मुनाहरु हन्यरम्त रुपमा हटाउनु 
पदथि्छ। 

 � नसथिरीको रबरुवाहरुलाई हन्यरम्त रुपमा प्याथिप्त 
मलखाद र पानी हदनु पदथि्छ। ्यद्यपी धेरै पानी नसथिरी 
रबरुवाको लारग राम्ो हुँदैन। एक, दुई पटक नाईट्रोजन 
्युक्त मलखाद प्र्योग गरी शसंचाई गनुथि राम्ो हन्छ। 

 � नसथिरी क्ेत्र झारपा्त मुक्त हनु पदथि्छ। गोडमेल गदाथि 
सा्यन र मुलबृ्तलाई हललाउनु हुँदैन। 

 � ्छापोको व्यवस्ापन गरेमा झारपा्त हन्यनत्रण र 
माटोको जचस्यान व्यवस्ापन गनथि सह्योग पुगद्छ। 

 � नसथिरी रबरुवाहरुमा रोग कीराको समस्या देखा परेमा 
उप्युक्त व्यवस्ापनको रबजधहरु अबलमबन गनुथि 
पदथि्छ। 

 � कहहलेकाुँही नसथिरी रबरुवालाई टेका आवश्यक परेमा 
सोको व्यवस्ापन गनुथि पदथि्छ। 

१.२ उननत प्रविध्हरुको अबलमबन गरर ह्ास 
समसया ग्रसत सुनतलाजात फलफूल बगैंचाको 
सुदृढीकरण

नेपालका प्रा्यःजसो सुन्तलाजा्त फलफूल मुख्य्तः 
सुन्तला बगैंचाहरुमा रवरभनन ्तहको ह्ास समस्या भएको 
पाईन्छ। सुन्तलाजा्त फलफूलको ह्ास समस्या रोगी र 
अनुतपादनशील अवस्ा हो जुन रवरभनन कारणहरुले हन 
सकद्छ। सामान्य्त्याः ह्ास समस्याको लक्णहरुमा 
रुखको बृजधि रोहकने, पहेखलएका पा्तहरु, पा्तला पा्तहरु, 
बोटको टुपपा हाुँगारवगा सुकने, हढलागरी पा्त पलाउने, 
फूल लागने, खाद्य्ततवको कमी (जजङकको कमीको 
लक्ण देखा पनेथि), पा्त झनेथि, बेमौसममा फूल खेलने, 
स-साना फल लागने र उतपादनमा कमी हने हन्। ह्ास 
समस्या ग्स्त बोट ्तुरुन्तै मदैथिन ्यद्यहप अनुतपादक 
भईरहन्छ। ह्ास समस्या बोटको ७-८ वषथिको उमेर देखख 
शुरु हन्छ भने १५ वषथिमा हनकै नै समस्या देखखन्छ। 
सुन्तलाजा्त फलफूलमा हने ह्ास समस्या एउटा मात्र 
खास रोग ्या समस्या होईन ्यो रवरभनन कारणहरुले हने 

हट–बहडङग
राम्ो जरा प्रणाली सहह्त राम्री बढेको रबरुवा
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्ताललकाः सुन्तलाजा्त फलफूलहरुमा खाद्य्ततव कमीको देलखने लषिणहरु र सुिार गने्त ्तररकाहरुः

खाद्य्ततव कमीको लषिणहरु सुिारका लायग व्यवस्ापनका यवधिहरु
नाईट्रोजन पा्तहरुमा सामान्य र एकनासले बृजधिमा रोकावट, ज्यादा कमी भएमा मुनाहरु 

सुकने, रुख सानो आकारको हने, धेरै फूल खेलने, फल आकार सानो हने सा्ै 
उतपादनमा कमी आउुँ्छ। जचत्र ?

नाईट्रोजन १५०० ग्ाम प्रह्त बोटका दरले वषथिमा ३ पटक 
प्र्योग गनेथि। (फालगुन, बैशाख र असोज)

लक्णको सुँगालो हो। सुन्तलाजा्त फलफूलमा हने ह्ास 
गराउने कारणहरुमा ्तलका मध्ये एक वा सं्युक्त रुपमा 
रहन्छ। 

 � कमजोर र गल्त बगैंचा व्यवस्ापन। 
 � रग्हनङग र अन्य रोगको समस्या
 � शत्रु कीराहरुको समस्या
 � कम गुणस्तरको रबरुवा
 � अनुप्युक्त माटो र हावापानी

नेपालको मध्ये पहाडी भु-भागको हावापानी सुन्तलाजा्त 
फलफूल खे्तीका लारग उप्युक्त रहेको ्छ। त्यसैले 
सुन्तलाजा्त फलफूलको ह्ास समस्यामा हावापानी र 
माटोको भुरमका न्युन रहेको अनुमान गनथि सहकन्छ र ्यस 
बारेमा खासै ्प जानकारी समेहटएको ्छैन। ्यसमा रुगण 
सुन्तलाजा्त फलफूल बगैंचा पुनः स्ापनाको लारग 
उनन्त प्ररवजध/कृहष कमथिहरुको अबलमबन गरर कमजोर र 
गल्त बगैंचा व्यवस्ापन गनेथि रवजधहरुको चचाथि गररएको 
्छ। पहेँखलएको सुन्तलाजा्त फलफूलको बोट जुन ह्ास 
समस्याले] ग्स्त ्छ सो को ्तसवीर प्रस्तु्त गररएको ्छ। ५ 
वषथि पशचा्त् ह्ास समस्याको शुरुवा्ती लक्णहरु देखा 
पदथि्छन्। 

१.२.१ मलखाद व्यवस्ापन 

अन्य बालीहरुलाई जस्तै सुन्तलाजा्त फलफूलहरुलाई 
पहन बृजधि, रवकास र उतपादनका लारग रवरभनन 
खाद्य्ततवहरुको आवश्यक्ता पदथि्छन् ह्त हनः नाईट्रोजन, 
फसफोरस, पोटाशस्यम, क्याललस्यम, म्यागनेशस्यम, जजंक, 
बोरन, आईरन, कपर, म्यानगाहनज, मोखलबडेनम आदी। 
माटोमा प्र्याथिप्त मात्रामा हने भएकोले सलफर, कलोररन र 
सोहड्यम खासै प्र्योग गररदैन। खाद्य्ततव कमीको लक्ण 
र सुधार गनेथि रवजधहरु ्ताखलकामा प्रस्तु्त गररएको ्छ। 

ह्ास भएको सुन्तला बगैंचा
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खाद्य्ततव कमीको लषिणहरु सुिारका लायग व्यवस्ापनका यवधिहरु
फसफोरस न्याुँ मुनामा रवकृह्त देखा पदथि्छ। पा्तहरु रङगी रवरङगी हन्छन्। हागाुँरवगाुँहरुको 

संख्यामा कमी र स-साना हन्छन्। शसरम्त संख्यामा हढला फूल खेलद्छ। ्ोरै फल 
लागद्छन्। फल झदथि्छन्। फलहरु फुस्ो र बाकला बोक्रा हन्छन्

फसफेट ६०० ग्ाम प्रह्त बोटका दरले हहउुँदको अनत्यमा वा 
वसन्त ऋ्तुको सुरुवा्तमा प्र्योग गनेथि। 

पोटास पा्तहरु चमक नभएका फुस्ा हन्छन्। पा्तहरुमा हरर्योपना हुँदैन, मुनाहरु 
सुकद्छन। काणडहरुबाट गम हनसकन्छन्। फलहरु साना हन्छन, नरम ्त्ा गुहद 
पा्तलो हने हन्छन्। हढला गरर पाकद्छ। अरमलोपन बहढ हन्छ। गृष्म ऋ्तुको 
अनत्यमा समस्या अजधक देखा पदथि्छ। 

६०० ग्ाम पोटास प्रह्त बोटका दरले हहउुँदको अनत्यमा वा 
वसन्त ऋ्तुको शुरुवा्तमा प्र्योग गनेथि। 

म्यागनेशस्यम पा्तको मध्य नसाको दुबै्तफथि  पहेखलन्छन्। पुराना पा्तहरु पहेँखलन्छन्। जराको 
बृजधिमा कमी हन्छ। वषथि रवराएर फल लागने कमसल गुणस्तरको फल र न्यून 
उतपादन हने हन्छ। 

०.२५ प्रह्तश्त को म्यागनेशस्यम सलफेट १५ हदनको 
अन्तरालमा न्याुँ पालुवा आएप्छी सप्रे गनेथि। 

जजंक पा्तको नसाको बिचको भाग पहेुँलिन््छ। स-साना आकारका पा्त 
हुन््छन्। ्छेउ्छाउका मुनाहरू सुक्द्छन्। फलफूल स-साना र बेआकारका
हुन््छन। नेपालको प्रा्यः सुन्तला बगैंचामा ्यो समस््या देखा परेको ्छ।

 

बगैंचामा न्याुँ पालुवा आएपश्छ १५ हदनको अन्तरालमा 
०.५ प्रह्तश्त जजंक सलफेट सप्रे गनेथि। 
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खाद्य्ततव कमीको लषिणहरु सुिारका लायग व्यवस्ापनका यवधिहरु
आईरन न्याुँ पा्तहरु पहेँखलन्छन जबहक पुराना पा्तहरु हरर्यो नै रहन्छन धेरै कमी हुँदा 

फलहरु साना कडा र हफकका रङगका हन्छन। 

  

बगैंचामा न्याुँ पालुवा आए पशचा्त् १५ हदनको अन्तरालमा 
०.१ प्रह्तश्त फेरस सलफेट सप्रे गनेथि। 

कपर मुनाहरुमा चोप हनसकने र सुकने हन्छन। गाढा हरर्यो पा्तहरु हन्छन। फलको 
रभत्री भागमा चोप देखखन्छन। 

  

बगैंचामा न्याुँ पालुवा आए पशचा्त् १५ हदनको अन्तरालमा 
०.१ प्रह्तश्त कपर सलफेट सप्रे गनेथि। 

म्यानगाहनज पा्तमा जजंकको करमका जस्तै लक्ण देखा पदथि्छन् ्तर पा्तको आकार साना 
हुँदैनन्। ्छाुँ्या धेरै भएको ठाउको बोटमा लक्ण ज्यादा देखखन्छ। 

 

न्याुँ पालुवा आए पशचा्त् एक पटक ०.२ प्रह्तश्त 
म्यानगाहनज सलफेट सप्रे गनेथि। 

बोरन श्छहपएका पा्तहरुको नसाहरु फैखलएको, टुहक्रएका हन्छन्। फलको रब्याुँ र गुहदमा 
खैरो धबबाहरु देखखन्छन। 

 

न्याुँ पालुवा आए पशचा्त् १५ हदनको अन्तरालमा ०.१ 
प्रह्तश्त बोरेकस सप्रे गनेथि। 
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खाद्य्ततव कमीको लषिणहरु सुिारका लायग व्यवस्ापनका यवधिहरु
मोखलबडेनम वसन्त ऋ्तुको शुरुवा्तमा हनसकने न्याुँ पालुवाहरुको पा्तमा पानीले रभजेको 

जस्तो धबबा धबबा देखखन्छ, पश्छ ह्त पा्तहरुको धबबा नसाहरुको रवचमा पहेँलो 
धबबा र पा्तको ्तलपट्ी गम देखखन्छ। 

   
 

मोखलबडेनमको कमी प्रा्यःजसो अमली्यपना बहढभएको 
माटोमा देखा पनेथि भएकाले माटोको हप.एच. ५.५-६.७ 
का्यम राखने। 

१.२.१.१ खाद्यततिको उपलबितामा असर पानरे्स 
ततिहरु 
्यदी माटोको राम्ो अवस्ामा ्छैन भने माटोमा प्याथिप्त 
खाद्य्ततवहरु भए्ता पहन रबरुवालाई उपलबध हुँदैन। 
सुन्तलाजा्त फलफूलमा खाद्य्ततवहरु भए्ता पहन 
रबरुवालाई उपलबध हुँदैन। सुन्तलाजा्त फलफूल 
बालीमा खाद्य्ततवको उपलबध्ता हनमनानुसारको 
्ततवहरुले असर पारेको हन्छ। 

माटोको प्रट््तट्रि्ा
माटोमा प्रह्तहक्र्यालाई माटोको हप.एच. बझुाउुँद्छ र ्यो 
रबरुवाल े खाद्य्ततव उपलबध्ता गनथि माटोको मखु्य 
रसा्यहनक गुण हो नपेालको धरेजैसो सनु्तलाजा्त 
फलफूल ख्ेती भईरहेको माटो  अफमल्यपना रहेको ्छ। 
्यस्तो अवस्ामा रबरुवाको खाद्यपदा्थिहरु घलुनशील भई 
चहुहएर नोकसानी हन्छ। सनु्तलाजा्त फलफूल ख्ेतीका 
लाजग माटोको उप्ूयक्त हप.एच. ५.५-६.५ हन्छ। त्यसलै ेन्ूयन 
हप. एच. भएको माटो चुन प्र्योग गरी उपचार गनुथिपदथि्छ। 

खाद्य्ततवहरुको सन्तुलन
रबरुवाको वृहद् खाद्य्ततवको मात्रा र सन्ुतलनमा हनभथिर 
हन्छ। ्यहाुँ खाद्य्ततवको मात्राल े रबरुवाको पा्तमा 
आवश्यक खाद्य्ततवहरुको जममा पररमाण र सन्तलुनले 
रवरभनन खाद्य्ततवहको ्तलुानातमक अनपुा्तलाई बझुनु 
पदथि्छ। ्यदी अरु सवै खाद्य्ततवहरु उप्ूयक्त मात्रा र 
सन्तलुनमा ्छ भन े नाईट्रोजनको मात्रा बढाउदा उतपादन 
वहृद् हन्छ। माटोमा चनु प्र्योग गदाथि पा्तमा नाईट्रोजनको 
मात्रा घटद्छ। ्यहद प्र्याथिप्त नाईट्रोजन हुँदाुँ पहन क्याललस्यम 

आपहु्तथि बढाउुँदा नाईट्रोजनको उपलबध्तामा कमी हन्छ। 
नाईट्रोजन र क्याललस्यमको अनपुा्तल ेपा्तमा पोटाशस्यम 
म्यागनशेस्यमको मात्रालाई असर पादथि्छ। नाईट्रोजन र 
क्याललस्यमको मात्रा उचच हुँदा मात्र सनु्तलाजा्त 
फलफूलको पा्तमा पोटाशस्यम जममा हन सक्छ। 

मुलबृत्तको असर 
सनु्तलाजा्त फलफूलको सा्यन भागमा रबरुवाको 
खाद्य्ततवहरुको उपलबध्तामामलुबतृ्तल े पानेथि असर 
समवनधमा पहहलो पटक सन १९२९ मा हास र हालमा ले 
उललखे गरकेो पाईन्छ। उहाुँहरुल ेसा्यनमा खाद्य्ततवको 
उपलबध्ता मलुबतृ्तल े असर पानेथि सा् ै फरक फरक 
सा्यनल े रवरभनन मलुबतृ्त बाट ग्हण गनेथि खाद्यपदा्थिको 
मात्रामा असर पारकेो हन्छ भनी पत्ता लगाउन ुभएको र््यो। 
उदाहरणको लारग रफ लमेनमा कलमी गरकेो सनु्तलाजा्त 
फलफूलको बोटको जाराल े बोरनको ग्हण प्रभावकारी 
्तवरल ेगनेथि भएकाल ेबोरन ्ततव करमको लक्ण देखखदैन। 
्यस प्रकारको मलुबतृ्तको असर प्रा्रमक खाद्य्ततवहरु भन्
दाशकु्मखाद्य्ततवहरुमाज्यादापाईएको ्छ। 

१.२.१.२ मलखादको मात्रा
सुन्तलाजा्त फलफूलको बोटमा मलखादको मात्रा 
हनधाथिरण गदाथि हनमन खलखख्त कुराहरुमा ध्यान हदनु पदथि्छ। 

 � माटोबाट रुखले खाद्य्ततव ग्हण गनथि सकने क्म्ता, 
स्ान रवशेषको परीक्ण,

 � माटो र पा्तको परीक्ण,
 � खाद्य्ततव कमीको स्लग्त अवलोकन, 
 � उपलबध सनदभथि सामाग्ीहरु, 
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सुन्तलाजा्त फलफूलको वृजधि रवकासको लारग प्रशस्त 
मात्रामा खाद्य्ततवहरुको आवश्यकत्ता पदथि्छ। ्तलको 
्ताखलकामा माटोबाट सुन्तलाजा्त फलफूलको बोटले 
खलने खाद्य्ततवको पररमाण प्रस्तु्त गररएको ्छ। माटोको 
उवथिराशरक्त का्यम राखन, र बोटको वृजधिरवकासको लारग 
बोटले माटोबाट खलने खाद्यपदा्थिको पररमाण अनुसारको 
मात्रामा मलखाद प्र्योग गनुथि पदथि्छ। बोटले खलने 
खाद्य्ततवको पररमाण सुन्तलाजा्त फलफूलको प्रजा्ती र 
फललागने पररमाण/गुणमा भर प्छथि। 

बगैचाको माटोको परीक्ण र बोटको पा्तको परीक्ण 
सा्ै स्ान रवशेष परीक्ण आहदको आधारमा मलखादको 
मात्रा शसफाररश गररन्छ। नेपालको सुन्तलाजा्त फलफूल 

खे्ती हने क्ेत्रहरुमा न माटोको सवेथिक्ण न्त स्लग्त 
परीक्ण गररएको ्छ। त्यसैले ्यस पुस्तकमा उललेखख्त 
मलखादको पररमाण प्रारवजधकहरुको र कृषकहरुको 
अनुभव सा्ै उपलबध स्ो्त सामग्ीहरुको आधारमा 
प्रस्तु्त गररएका ्छन्। 

नाईट्रोजन्युकत्त खाद्य्ततवको लारग ५०% मात्रा प्राङगाररक 
रुपमा (कमपोष्टमल, गोठे मल) र बाुँकी ५०% अप्राङगाररक 
रुपमा शसफाररश गररएको ्छ। बगैचा स्ापनाको सम्यमा 
पहहलो वषथि १० केजी गोठेमल वा १५ केजी कमपोट मलको 
प्र्योग गनुथि पदथि्छ। ्ततपशचा्त् प्रत्येक वषथि १० केजीका दरले 
१० वषथि समम बढाएर प्र्योग गनुथि पदथि्छ। ्तलको 
्ताखलकाहरुमा सो समबनधी रववरण प्रस्तु्त गररएको ्छ। 

्ताललकाः सुन्तलाजा्त फलफूलले रिहण गने्त खाद्य्ततवको पररमाण (केजी/हेक्टर) 

फल र प्रकार नाईट्रोजन (N) फसफोरस (P2O5) पोटाक्स्यम (K2O) चुना (CaO)

सुन्तला 

उचच उतपादन १८२ ५४ २०५ २७३

मध्यम उतपादन ११६ ३६ १३० २१४

न्यून उतपादन ५८ २० ६४ १४१

जुनार 

उचच उतपादन २३४ ५४ २०५ ३१६

मध्यम उतपादन १६९ ४१ १४६ २९७

न्यून उतपादन ३६ २२ ७७ २०६

हनबुवा 

उचच उतपादन २७० ५४ २०९ ३५८

मध्यम उतपादन १८३ ३४ १४० २४२

न्यून उतपादन ९४ २१ ७७ १९३
(स्ो्तः राजपु्त र हररबावु,२००४)

्ताललकाः सुन्तलाजा्त फलफूलमा उमेर अनुसार मलखादको मात्रा

थबरुिाको उमरेर
(िष्स)

प्रनत बोट प्रनत ग्राम 

नाईट्ोजन (N) फसफोरस (P2O5) पोटाससयम (K2O)

१ ७५ ५० ७५

२३ १००-११० ५०-७० ७५-१००

४५ ११०-१३० ७०-१०० १००-१५०

६७ १३०-२०० १००-१५० १५०-२००

८९ २००-३०० १५०-२०० २००-२०५

१० वषथि र मा्ी ३००-५०० २००-२५० २५०-३५०
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१.२.१.३. मलखाद र खाद्यतति प्रयोग थबधि
सामान्य्त्या मलखाद प्र्योगका रबजधहरु दुई प्रकारका 
्छन्। ्ती हन्
१. माटोमा मलखादको प्र्योग (जराधिारा खुवाउने) 
२. पा्तमा मलखादको प्र्योग (पा्तधिारा खुवाउने) 

माटोमा मलखादको प्र्ोग (जराद्ारा खुवाउने) 
्यो रबजध प्रा्य: सबजैस्तो बालीनालीमा मलखाद प्र्योग गनेथि 
मखु्य ्तररका हो। प्राङगाररक मल र शकु्म खाद्य ्ततव्ूयक्त 
मलखाद ्यो ्तररकाबाट माटोमा हदईन्छ। ्यो ्तररका सस्तो, 
सजजलो र मलखाद प्र्योगको असर रहह रहन ेहन्छ। 

रुखको जरा, मुलकाणड वरपर गोलाकार घेरामा खनजो्त 
गरेर मलखाद प्र्योग गररन्छ। ्त्त् पशचा्त् मललाई राम्री 
माटोमा रमसाउनु पदथि्छ। बैकफलपक रुपमा १५–२० से.रम. 
चौडा र १५ से.रम. गहहरो खाडल, ्ोपा शसंचाई झनेथि ठाउ ुँ 
वरपर खनेर सोहह ठाउुँमा मलखाद प्र्योग गररन्छ र 
मलखाद प्र्योग पशचा्त् माटोले पुनुथि पदथि्छ। 

मलखाद प्र्योगको मात्रा बोटको उमेरमा हनभथिर रहन्छ। 
हकथि दै गरेको बोटमा रुख वरपर माटोमा घेरा बनाई 
मलखाद हदनु पदथि्छ। रुख ठुलो भए पशचा्त् ररङगको 
आकार ठुलो बनाउनु पदथि्छ। उतपादनशील बोटको लारग 
मलखाद हददाुँ बोटको फैलावटको दुई ह्तहाई भाग 
जरमनमा प्र्योग गनुथि पदथि्छ। हकनकी स–साना खाद्य्ततव 
सोसने जराहरु धेरै टाढा समम फैखलएका हन्छन। पुरानो 
बगैचामा सबै जरमनमा मलखाद प्र्योग गनुथि पनेथि हन्छ। 

मलखाद प्र्योग गदाथि रुखको काणडमा मलखादले न्ुछने 
गरी प्र्योग गनुथि पदथि्छ। माटोको बनावट र हप.एच. मान 
सन्तुलन राखनका लारग एक वषथि रवराएर कृहष चुनको 
प्र्योग गनुथि पदथि्छ। मलखाद प्र्योग गदाथि एकै ठाउुँमा र 
जरमन स्तहको धेरै मुहन प्र्योग गनुथि हुँदैन। हकनकी 
सुन्तलाजा्त फलफूलको ८०–९५% मलखाद सोसने 
जराहरु मार्ललो १० से.रम. मा हन्छन्। मलखाद प्र्योग 
लग्तै शसुँचाई हदनु पदथि्छ। शसुँचाईको सुरबधा ्छैन भने 
वषाथि्त् पश्छ माटो रभजेर जचस्यान रहेको अवस्ामा मात्र 
मल हदनु पदथि्छ। 

पा्तमा मलखादको प्र्ोग (पा्तद्ारा खुवाउने) 
शुक्म खाद्य ्ततवहरु र ्यूरर्या (कम ब्यूरेट भएको ०.२५% 
भनदा कम) लाई पा्तमा सप्रे गनथि सहकन्छ। पा्तमा ्छरेर 
प्र्योग गररने मलखादहरु पानीमा राम्री घुलने र ्तटस् 
प्रह्त हक्र्याको हनु पदथि्छ। भखथिरै पलाएका कखलला वा 
न्याुँ मुनाहरुमा मलखाद सप्रे गनुथि पदथि्छ। एकै पटक ज्यादा 
कडा मात्रामा ्छनुथि भनदा २–३ पटकगरर हलका मात्रामा 
मलखाद सप्रे गनुथि उप्यूक्त हन्छ। 

अहहले बजारमा शुक्म ्ततवहरुको रमश्ण उपलबध ्छन्। 
सुन्तलाजा्त फलफूलको लारग ्तल ्ताखलकामा 
उललेखख्त मलखादको रमश्ण शसफाररश गररएको ्छ। 

्ताललकाः शुक्म खाद्य ्ततवहरुको यमश्रणको मात्रा

मलखाद पररमाण (केजी)

जजंक सलफेट २.५

कपर सलफेट २.५

म्यागनेशस्यम सलफेट १.०

म्यानगाहनज सलफेट १.०

फेरस सलफेट १.०

बोररक एशसड १.०

चुना १.०

्युरर्या ४.५

पानी ४५० खलटर

नोटः ्यो रमश्णलाई मुख्य पालुवाहरुको पा्तहरु दुई 
ह्तहाईको बृजधि रवकास भएको अबस्ामा ्छनुथि पदथि्छ। 

१.२.१.४ मलखाद प्र्योगको सम्य

 � सुन्तलाजा्त फलफूलमा मलखाद प्र्योग गनेथि सम्य 
मलखादको प्रकार र बोटको बृजधि रवकासको 
अवस्ामा भर पदथि्छ। 

 � प्राङगाररक मलहरु जुन रबरुवाले रवस्तारै खलन्छन् 
त्यसलाई बोटमा न्याुँ पालुवा आउनु अगाबै प्र्योग 
गनुथि पदथि्छ। 

 � रसा्यहनक मलखादहरु जुन रबरुवालाई ्ततकाल 
उपलबध हन्छ, ह्त मलखादहरु न्याुँ पालुवा आउने 
बेलामा प्र्योग गनुथि पदथि्छ। 
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 � बाहषथिक रुपमा आवश्यक हने नाईट्रोजनको आधा 
भाग सबै फसफोस र पोटाशस्यमको पुरा भाग फूल 
खेलनु १५-२० हदन अगाबै फालगुन महहनामा प्र्योग 
गनुथि पदथि्छ। 

 � बाुँकी रहेको ५० प्रह्तश्त नाईट्रोजन मलखाद फल 
लागेर फलको आकार बढदै गरेको अवस्ामा असार 
साउन महहनामा प्र्योग गनुथि पदथि्छ। 

 � फल नफलने बोटमा माटोको अवस्ा र रबरुवाको 
बृजधि रवकास अनुसार नाईट्रोजन्युक्त मलखादलाई ३ 
पटक गरेर प्र्योग गनुथि पदथि्छ। ्यसरी मलखाद हददाुँ 

्तेस्ो मात्रा वषाथि्याम सफककए पशचा्त् प्र्योग गनुथि 
पदथि्छ। सामान्य्त्याजरा कुहहने रोग लागेका बगैंचामा 
नाईट्रोजनमललाई ह्तन पटक गरेर प्र्योग गनुथि पदथि्छ। 

 � भार्तमा नाईट्रोजन ्युक्त मलखादलाई ह्तन पटक चैत्र 
बैशाख, साउन भदौ, र काह्तथिक मंशसर (अहप्रल, अगष्ट 
र नोभेमबर) गरेर, फसफोरसलाई २ पटक चैत्र बैशाख, 
र साउन भदौ (अहप्रल र अगष्ट) मा र पोटाशस्यमलाई 
एकै पटक काह्तथिक मंशसर (नोभेमबर) महहनामा 
हदईन्छ। 

महतवपूण्त जानकारी 
बगैंचाको मलखाद (खाद्य ्ततव) व्यवस्ापन गदाथि माटोमा भएका जीवहरुको संरक्ण ्त्ा प्रवधिथिन हने गरर व्यवस्ापन 
गनथि सहक्यो भने मात्र जैरवक हक्र्याकलाप वृजधि भई उतपादकतव दीगो हन्छ र बोटको वृजधि ्त्ा बोटको सवास् हनरोगी 
रहन्छ। ्तस्थि माटोमा जैरवक हक्र्याकलापहरु वृजधिका लारग हनमन उपा्यहरु अपनाउनुपदथि्छ
१. शसफाररस गररए अनुसार प्याथिप्त मात्रामा प्रांगाररक पदा्थिको प्र्योग अहनवा्यथि रुपमा गनेथि। 
२. जचस्यानको संरक्ण गनथि ्छापो प्र्योग अहनवा्यथि गनेथि। 
३. हनमन रवजध अपनाई सूक्म जीवाणुजन्य जैरवक रवषादी ्त्ा जैरवक मल जस्तै ट्राईकोडमाथि, एजोटोव्याकटर, 

माईकोराईजा प्र्योग गनेथि 
 पाुँच के.जी. भलेी वा सखखर घोखलएको ५० खलटर पानीमा ट्राईकोडमाथि, एजोटोव्याकटर, १,१ खलटरका दरल े्त्ा ई.एम. 

५ खलटरका दरल ेघोलन ेर ्यस घोललाई राम्ोसुँग कुहहएको १२०० के.जी. गोठमेल वा कमपोसट मलमा पत्र पत्रमा ्छकेथि र 
राम्ोसुँग रमसाउन।े ढुसीजन्य वा व्याकटेरर्याजन्य जीवाणुमलमा राम्ो सुँग फैखल्योस भननाका लारग हत्रपाल वा गुनद्रीले 
समभव भएमा हप्ता दस हदन समम सम्य नभएमा कमसकेम एक हदन ढाकेर राखन ेर अकोथि हदन माटोमा प्र्योग गनेथि। 
्यसरी जीवााणुल ेउपचारर्त मल स्ूयथिको प्रकाश नपरोस भननाका लारग बलेकुी पख माटोमा रमलाउन।े 

४. पारसपररक आश््य एवं सहजीवन्यापक (Symbiotic) ढुसी माईकोराईजा ५०० ग्ाम प्रह्त रोपनीका दरले बोटको 
वरीपरी बेशसनको माटोमा प्र्योग गनेथि। 

५. बगैंचा रभत्र ढककन बाली एवं अन्तरबालीका रुपमा शसमी, केराउ जस्ता भोरो बालीको खे्ती टुटाउन हुँदैन। 
६. माटोको वनौट सधुार गरर जरामा हावाको सचंार वृजधि गनथि र पानीका सचं्य बढाउन सा् ैहावामा रहेको कावथिन 

सजंच्ती बढाउनका लारग प्रत्ेयक बोटको बशेसनमा माटोसुँग २ के.जी. का दरल ेबा्योचार रमलाई प्र्योग गररनपुदथि्छ। 
्याद गनु्तपने्त कुरा : ट्राईकोडमाथि फोहटथिफाईड मल प्र्योग गनेथि बोट र बगैंचामा बोडेथिकस रमकसचर वा कुनै पहन ढुसीजन्य 
रवषादी प्र्योग गनुथि हुँदैन हकनकी ट्राईकोडमाथि एक जीव भएकोले कुनै पहन रासा्यहनक ढुसीनाशक रवषादी प्र्योग गदाथि 
नकारातमक असर पदथि्छ। ट्राईकोडमाथि फोहटथिफाईड मल बनाउुँदा सू्यथिको प्रकाश पनेथि स्ानमा गनुथिहुँदैन। 
३. ट्राईकोडमाथि फोहटथिफीकेसन गरेको मल प्र्योग गरेका स्ानमा मफलचङ गदाथि जचस्यान का्यम रहन्छ फलसवरुप 

जीवाणु माटोमा प्रभावकारी रुपमा फैलन सक्छ। जचस्यान कमी भई सुखा जमीन भएमा ट्राईकोडमाथिको 
प्रभावकारी्ता कम हन सक्छ। 
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१.२.२ क्संचाई
१.२.२.१ ससंचाईको महति र पानरीको कमरीको असर
सुन्तलाजा्त फलफूल खे्तीमा शसंचाईको हनकै नै 
महतव रहेको ्छ। ्यद्यहप नेपाली कृषकहरुले खासै 
वास्ता गरेको पाईदैन। नेपालमा सुन्तला बगंैचा शसंचाई 
सुरवधा नभएको रुखो, पाखो बारीमा लगाएको पाईन्छ। 
भार्तमा गररएको अनुसनधानको आधारमा सुन्तलाजा्त 
फलफूल बगंैचामा प्याथिप्त जचस्यान का्यम गनथि बाहषथिक 
औष्त २००० रमरम राम्री रव्तरर्त वषाथि्त आवश्यक्ता 
पदथि्छ। नेपालको सुन्तलाजा्त फलफूल खे्ती हने 
ठाउ ुँमा १२०० देखख ३००० रमरम वषाथि््त हन्छ जुन 
समग्मा प्याथिप्त हन्छ। समस्या चाुँही वषाथि्तको 
रव्तरणमा रहेको ्छ। नेपालमा ८० प्रह्तश्त भनदा 
अजधक वषाथि ४ महहना वषाथि्याममा हन्छ। ्यो बेला 
फलको बृजधि रवकास र श्छखपपने बेला हो ्यस बख्त ्प 
पानी चाहहदैन। बगंैचाको माटोमा जचस्यान पौष 
महहनासमम रहन्छ त्यस पशचा्त् सुखखा सुरु हन्छ। 
बगंैचाको जरमनमा हने पानीको कमीले बोटको बृजधि 
रवकासको जुन सुकै अवस्ामा असर पादथि्छ। पानीको 
उपलबध्ताले फूल फुलने, फल लागने सा्ै फल झानेथि, 
फलको आकार, उतपादन, फलको गुणस्तर सा्ै 
बोटको फैलावटमा भुरमका खेलेको हन्छ। वसन्त र 
गृष्म ्याममा पानीको कमी हुँदाुँ फूल फुलन, फल लागन 
र कोष रवभाजनमा असर पनथि गई फलको संख्या, 
आकार र समग् उतपादनमा कमी आउद्छ। पानीको 
कमीले बोटको वानसपह्तक बृजधि र बोटको फैलावटमा 
रोकावट भई बढदै गरेको रुख र आगामी वषथि फूल 
खेलनमा असर पादथि्छ। ्यस बेलामा बगंैचाको माटोमा 
५५-६५ प्रह्तश्त जचस्यान हनु जरुरी हन्छ। ्यस बेला 
नेपालमा सुखखा सम्य हने हुँदाुँ बगंैचामा शसंचाई 
सुरवधा नभएमा माटोको जचस्यानको मात्रा घहट 
उतपादकतवमा कमी आउुँद्छ। 

१.२.२.२ पानरीको आिशयकता
सुन्तलाजा्त फलफूलको बोट सदावहार रुख भएकाले 
वषथिभरी नै पानीको आवश्यक्ता पदथि्छ। सामान्य्त्या गमीथि 
र सुखखा ्याममा अजधक पानीको आवस्यक्ता पदथि्छ। 
सुन्तलाको फलमा ८५-९० प्रह्तश्त पानीको मात्रा हन्छ, 

त्यसैले फल हटपे पशचा्त् बोटलाई पानीको आवश्यक्तामा 
कमी आउुँद्छ। पानीको कमी सहन सकने गुण मुलबृ्त 
अनुसार फरक पदथि्छ। रफ लेमन र क्याररजो शसट्रेनजले 
सुखखा सहन सकद्छन्। कलेओपट्रा सुन्तला र ट्रो्यर 
शसट्रेनजले मध्यम सुखखा सहन्छ भने ट्रईफोखलएट र 
जुनारले सुखखा सहन सकदैन। सुखखा सहन सकने गुण 
बोटको जराको गहहराईमा भर पदथि्छ। 

सुन्तलाजा्त फलफूलमा पानीको आवश्यक्ता माटो, 
हावापानी, फलफूलको प्रकार, खे्ती पधिह्त, जा्त, उमेर र 
उतपादन क्म्ता आहदमा हनभथिर रहेको हन्छ। ्तस्थि 
साधारण हकशसमले एकै नासको शसफाररश गनथि करठन 
हन्छ। ्यद्यपी हनवुवालाई सुन्तला र जुनार भनदा बढी पानी 
आवश्यक्ता पदथि्छ। फलने बोटलाई नफलने बोटको भनदा 
बढी पानी चाहहन्छ। नजजक नजजक रोहपएको बगैंचामा 
भनदा टाढा टाढा रोहपएको बगैंचामा ज्यादा पानी चाहहन्छ। 
त्यस्तै गरी अन्तरबाली लगाईएको बगैंचामा धेरै पानी 
चाहहन्छ। गहहरो र प्रसस्त प्राङगारीक पदा्थि भएको उत्तरी 
मोहोडा फैखलएको जरमनको माटोलाई ्तुलनातमक 
्तवरले कम पानी हुँदा पहन हन्छ। एक के.जी. फल 
उतपादन हन ६० खल. पानीको आवश्यक्ता पनेथि अनुमान 
रहेको ्छ। 

१.२.२.३ ससंचाईको प्रकार
नेपालको सुन्तलाजा्त फलफूल बगैंचामा सामान्य्त्याः 
शसंचाई व्यवस्ापन गररदैन ्तर रवशवका अन्य देशहरुमा 
सुन्तलाजा्त बगैंचामा रवरभनन ्तररकाले शसंचाईको 
व्यवस्ापन गररएको हन्छ। सामान्य्त्या सुन्तलाजा्त 
फलफूल बगैचामा प्र्योग हने शसंचाईको प्रणाली ्यस 
प्रकारका ्छन्। 

 � वेशसन प्रणाली
 � कुलेसो प्रणाली
 � डुवान प्रणाली
 � फोहोरा प्रणाली
 � ्ोपा वा हट्रकल प्रणाली
 � हपचर प्रणाली
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र्य शसंचाई प्रणाली मध्य वेशसन, कुलेसो र डुवान प्रणाली 
परमपराग्त स्तही शसंचाई प्रणाली हो जसमा धेरै पानी 
आवश्यक पदथि्छ। नेपाली सुन्तला बगैंचामा ्यस प्रकारको 
स्तही शसंचाई प्रणाली लागु गनथि चाहेमा पानीको स्ो्त 
प्याथिप्त नहन सकद्छ। पानीको स्ो्तको आवश्यक्ता र 
उप्योगी्तालाई मध्य नजर गदैथि नेपालमा फोहोरा शसंचाई 
र ्ोपा शसंचाई प्रणाली उप्युक्त हन्छन्। पानीको 
उप्योगी्ता फोहोरा र ्ोपा शसंचाई प्ररवजधमा क्रमशः ७०-
८० प्रह्तश्त र ८०-९० प्रह्तश्त हन्छ। 

सुक्म शसंचाई प्रणाली फोहोरा, ् ोपा वा हट्रकल प्रणालीमा 
हनमनानुसारको फाईदा हन्छन। 

 � ४०-४५ प्रह्तश्त पानी बच्त
 � ५५-६० प्रह्तश्त उतपादन बृजधि
 � ४०-५० प्रह्तश्त झारपा्त हन्यनत्रण
 � बोटको बृजधि, फलको रवकास सा्ै उतपादन र 

गुणस्तर उचच हन्छ। 

्यद्यहप शुरुवा्तमा र्य शसंचाई प्रणालीको संरचना 
हनमाथिणका लारग खजचथिलो हन्छ जसमा सरकारले 
सह्योग गनुथि राम्ो हन्छ। हपचर प्रणाली जुन भार्तको 
ह्तरुप्तीमा रवकास गररएको र््यो ्यसलाई नेपालमा 
समे्त प्र्योग गनथि सहकन्छ। ्यस ्तररकामा २० खलटर 
क्म्ताको साघुरो घाुँहट भएको माटोको भाडोलाई रुखको 
काणडबाट ३५ सेमी टाढा राखखन्छ जसमा भाडोको 
हपधबाट ५ सेमी मार् ०.३-०.४ सेमीका स-साना 
पवालहरु बोट्तफथि  फकाथिएर राखखन्छ। उक्त भाडोमा पानी 
भरर राखखन्छ जहाुँबाट रुखको जराको वरपरको माटोमा 
पानीको आपुह्तथि हन्छ। ्यो रवजधबाट ६० प्रह्तश्त पानी 
बच्त हने र न्याुँ बोटहरुलाई उप्ुयक्त हने उललेख 
गररएको ्छ। नेपाली कृषकहरुको लारग समे्त ्यो 
प्ररवजध उप्युक्त हने देखखन्छ। 

१.२.२.४ ससंचाईको पटक
सामान्य्त्याः सुन्तलाजा्त फलफूलको बोटमा शसंचाई 
हहउुँद ्याममा १५ हदनको अन्तरालमा गररन्छ भने 
सुखखा ्याममा श्छटो श्छटो शसंचाई हदनु पदथि्छ। नेपालमा 
्यसरी शसंचाई व्यवस्ापन गनथि संभव नहोला। शसंचाईको 

दृरष्टकोणले सुन्तलाजा्त फलफूल बालीको खास 
अवस्ामा मुख्य्तः सुखखा मौसमको शुरुवा्त माघ, 
फालगुन, महहना देखख बैशाख, जेठ महहना सममको 
अबजध महतवपूणथि हन्छ। ्यस बख्त न्याुँ बृजधि, फूल 
फूलने, फल लागने र फलको रवकास हने हन्छ। 
सुन्तलाजा्त फलफूलको बोटहरु माघ, फालगुन, देखख 
बैशाख, जेठ सममको अबजधमा सहक्र्य हन्छन् र सो 
सम्यमा कोहपलाहरु लागने, न्याुँ मुना आउने, फूल 
खेलने र फल लागने हन्छ। ्यस बेलामा माटोमा जचस्यान 
५५-६५ प्रह्तश्त हनु पदथि्छ। ्यस सम्यमा नेपालमा 
सुखखा हने हुँदा १०-१५ हदन रबराएर कन्म्तमा ३ पटक 
शसंचाई हदनु पदथि्छ। पहहलो पटक फूल खेलनु १५ 
हदनअगाडी दोस्ो पटक फूल खेलेको १५ हदन पशचा््त र 
्तेस्ो पटक शसंचाई गरेको १ महहना पश्छ गनुथि उप्ुयक्त 
हन्छ। 

१.२.३ माटोको खनजो्त

माटोको खनजो्त भननाले न्युन वा शुन्य खनजो्त देखख 
वषैथिभरी गररने सफाई ्युक्त गोडमेलका कमथिहरु पदथि्छन्। 
नेपालमा प्रा्य सफाई ्युक्त खे्ती गररन्छ जसले 
हनमनानुसारको फाईदा हन्छ। 

 � झारपा्त व्यवस्ापन हन्छ। 
 � माटोको जचस्यान का्यम रहन्छ। 
 � माटोमा हावा खेलन मद््त पुर् ्याउुँद्छ। 
 � माटोमा लुकी बसेका शत्रु कीराहरु मदथि्छन्। 

खनजो्त गहहरो र रुखको काणड नजजकै गररएमा, जरामा 
चोटपटक लाग्यो भने जरा कुहहने रोगको लारग उप्युक्त 
वा्तावरण हन्छ। ्यस प्रकारको अवस्ा मकै बाली 
अन्तरबालीको रुपमा लगाईएको बगैंचामा ज्यादा हन्छ 
त्यसैले बगैंचाको सवस््ताको का्यम राखन ज्यादा 
खनजो्त गनुथि हुँदैन। 

१.२.४ मफलचङग/छापो व्यवस्ापन

रुखको ्तलपट्ी प्राङगाररक पदा्थिहरु जस्तै पराल, 
काठको धुलो, धानको भुष, सुकेका पा्तहरु, झारपा्त 
सा्ै कमपोष्ट वा पलारष्टकको ्छापो प्र्योग गदाथि 
हनमनानुसारको फाईदाहरु हन्छन्। 
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 � झारपा्त व्यवस्ापनमा सह्योग पुगद्छ। 
 � माटोको जचस्यान का्यम रहन्छ। 
 � भु-क््यको रोकावट हन्छ। 
 � प्राङगाररक पदा्थि कुहहन सजजलो हन्छ। 
 � माटोको नाईट्रोजन, फसफोरस, पोटाशस्यमको मात्रा 

बृजधि हन्छ। 
 � माटोमा प्राङगाररक पदा्थिको मात्रा बृजधि हन्छ। 
 � माटोको वुनोट सुधार हन्छ। 
 � पोटाशस्यमको उपलबध्तामा बृजधि हन्छ। 

्छापो हददाुँ रुखको काणडमा न्ुछने गरी मात्र प्र्योग गनुथि 
पदथि्छ, बोटमा ्ुछवाएर ्छापो प्र्योग गरेमा रोग कीराको 
प्रकोप बृजधि हन्छ। ्यदी काणडमा जचसो ्छापोले ढाकेमा 
बोक्रा नरम भई जचसो र अन्य रोग कीराको प्रकोपले क्ह्त 
पु्याथिउन सकद्छ। नेपालमा ्छापो हदने मुख्य सम्य असोज 
महहना हो। ्यस सम्यमा ्छापो राखने वनसप्ती 
झारपा्तहरुको सहज उपलबध हनुको सा्ै माटोमा 
जचस्यान नसुकदै ्छापो हदुँदा जचस्यान का्यम नै रहन्छ। 
मफलचङग गरेको माटोको जचस्यान नगरेको जरमनमा 
भनदा १० प्रह्तश्त ज्यादा का्यम रहन्छ। ्छापो राखदा ८ 
सेमीसमम बाकलो राखन शसफाररश गररएको ्छ। सुखखा 
ठाउुँमा स्ाहप्त बगैंचामा मफलचङग अहनबा्यथि हन्छ। 

१.२.५ माटोको नप.एच. र चुनको प्र्योग 
१.२.५.१ माटोको नप.एच.
माटोको हप.एच. (अफमल्य वा क्ारी्य माटो) एक महतवपूणथि 
माटोको गुण हो। ्यसले रबरुवाको खाद्य्ततवहरुको 
उपलबध्ता र सुक्म जजवहरुको हक्र्याकलापमा असर 
पारेको हन्छ। साधारण्त्या सुन्तलाजा्त फलफूलहरुको 
लारग माटोको उप्युक्त हप.एच. मान ५.५-६.५ हो। ्यहह 
माटोको हप.एच. मान ५ भनदा कम भएमा एलमुहन्यम र 
म्यानगाहनजको रवशाक्त्ता हन्छ। सा्ै न्युन हप.एच. ले 
माटोमा क्याललस्यम, म्यागनेशस्यम र फसफोरस सा्ै 
मोखलबडेनम ्ततवको कमी गराउुँद्छ। लाईमोसटोन वा 
डोलोमाईटको चुना प्र्योग गरेर हप.एच. सन्तुलन गनथि 
सहकन्छ। कृषकहरुले अजधक मात्रामा एमोहन्यम ्युक्त 
मलखादहरु जस्तैः्युरर्या वा एमोहन्यम सलफेट प्र्योग 
गनुथि हुँदैन ्यसले माटोको अफमल्यपना बढाउद्छ। 

१.२.५.२ चुनको प्रयोग
सुन्तलाजा्त फलफूलको बगैंचा रभरालो जगगामा 
जहाुँबाट माटोको क्याटा्यनहरु चुहहएर जान्छन। ्यस्तो 
जरमन र माटोको हप.एच. मान ५ भनदा कम न्युन भएको 
अबस्ामा चुनको प्र्योग गनुथि पदथि्छ। 

१.२.५.३ चुनमा प्रयोग हुनरे पदाि्सहरु
लाईमसटोन (चुन ढुङगा) सामान्य्त्या म्यागनेशस्यमको 
कमी नभएको बगंैचाको माटोमा प्र्योग गररन्छ। ्यद्यपी 
म्यागनेशस्यमको कमीको लक्ण देखखएको ्छ भने 
म्यागनेशस्यम ्पेर डोलोमाईट चुनढुङगा प्र्योग गनुथि 
पदथि्छ। चुनको रुपमा प्र्योग हने पदा्थिलाई हप.एच. 
सन्तुलन गनेथि क्म्ता र क्याललस्यम काबोथिनेटको 
समान्ताको आधारमा ्तुलना र मुल्याङकन गररन्छ। 
शुद् चुन ढुङगा लाईमसटोन CaCO3 को सन्तुलन मान 
१०० प्रह्तश्त हन्छ र अन्यको मान ्यस प्रकार रहेको 
हन्छ। 

 � CaO बनथिट लाईमको १७९ प्रह्तश्त
 � Ca(OH)2 सलाकड लाईमको १३५ प्रह्तश्त
 � MgCO3 म्यागनेशस्यम काबोथिनेटको ११३ प्रह्तश्त
 � CaO+MgCo3 डोलोमाईट लाईम सटोनको १००-११९ 

प्रह्तश्त 

१.२.५.४ चुनको प्रयोग
सुन्तलाजा्त फलफूलको बगैंचा जहाुँको माटोको हप.एच. 
मान ५ भनदा ्तल ्छ,त्यसमा फल हटपेपश्छ चुनको प्र्योग 
गनुथि पदथि्छ। चुन माटोमा सहजै नघुलने भएकाले १५-३० 
सेमी मुहनको माटोमा रमशसने गरर प्र्योग गनुथि पदथि्छ। 
पररमाणको हहसाबले प्रह्तबोट ५-७ के.जी. चुन प्र्योग गनुथि 
पदथि्छ। त्यस्तै एक हे.जरमनमा बलौटे दोमट माटोमा १ 
मे.टन, दोमट माटोमा १.५ मे.टन र जचमट्ाईलो माटोमा २ 
मे.टन चुन शसफाररश गररएको ्छ। 

चुनलाई मलखाद वा कमपोष्टमा रमसाउन शसफाररश 
गररएको ्छ। ्यसले माटोलाई कडा बनाउुँदैन र माटोमा 
हावा खेलद्छ। चुन प्र्योग गरेको सम्यमा सगै वा 
्ततकालै रसा्यहनक मल प्र्योग गनुथि हुँदैन हकनहक ्यसले 
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नाईट्रोजनको प्रभावकारर्तामा कमी ल्याउद्छ। 
सामान्य्त्याः चुन प्र्योग गरेको एक महहना पश्छ मात्र 
रसा्यहनक मल प्र्योग गनथि सहकन्छ। हन्यरम्त रुपमा 
माटोको हप.एच. जाुँच गरी चुनको प्र्योग गनेथि हनणथि्य 
खलनु पदथि्छ। आवश्यक्ता नभएमा चुनको ज्ाभाबी 
प्र्योग गनुथि हुँदैन। ्यसले खचथिमात्र बढाउदैनकी माटोको 
सुक्म खाद्य्ततवहरु उपलबध्तामा असर पादथि्छ। त्यसैले 
माटोको हप.एच. ६ भनदा ज्यादा भएमा वषेथिनी चुन प्र्योग 
गनुथि पदथि्छ। 

१.२.६ अन्तरबाली

नेपालका सुन्तलाजा्त फलफूल खे्ती गनथि साना 
कृषकहरुले रोपे पशचा्त् फल उतपादन समम लागने ५-६ 
वषथिको अबजध आर्थिक आमदानीको हहसाबले पखथिन 
करठन हन्छ। उनीहरुको ्ततकाल आ्य आजथिनको 
आवश्यक्ता बगंैचामा गररने अन्तरबालीले पुरा ग्छथि। 
बगंैचामा गररने अन्तरबालीले ्प आमदानीको सा् 
सा्ै झारपा्त व्यवस्ापन माटोमा जचस्यान का्यम गनथि 
र भु-क््यमा कमी गनथि सह्योग पु्याथिउद्छ। 

 � सुन्तला बगैंचा रभत्र रवरभनन हकशसमका 
अन्तरबालीहरु जस्तैः मकै, कोदो, आलु, ्तोरी, 
्तरकारीहरु, लसुन सा्ै धान खे्ती गरेको पाईन्छ 
माटोबाट धेरै खाद्य्ततवहरु खलने/चाहहने बालीहरु 
जस्तैःमकै, कोदो, गहुँ र धान जस्ता अन्तरबालीको 
रुपमा खे्ती गनुथि उप्युक्त हुँदैन। त्यसैले अन्तरबाली 
्छनौट महतवपूणथि हन्छ। अन्तरबालीको रुपमा 
लगाईने बालीहरु ्छोटो जरा हने, कम अवजधमा 
्त्यार हने र उचच आमदानी हने बालीहरु उप्युक्त 
हन्छन्। केराउ, होचो बोडी, होचो शसमी, भटमास, 
मास, मुङग, ्तोरी, खुसाथिनी, लसुन र चना जस्ता 
बालीहरु अन्तरबालीको लारग उप्युक्त हन्छन। 
फलफूलका बोटहरु जुन ्छोटो अबजधमा ्त्यार 
हन्छन जस्तो की भुई कटहर, मेवालाई बगैंचा 
स्ापनाको शुरुवा्तको वषथिमा बोटहरुको रबच-
रबचमा लगाएर आमदानी खलन सहकन्छ। पश्छ 
सुन्तलाको रुख ठुलो भएपश्छ ह्त अन्तरबालीलाई 
हटाउनु पदथि्छ। 

 � अन्तरबाली बगंैचा स्ापनाको शुरुवा्ती वषथिहरु (५ 
वषथिसमम) मा मात्र लगाउनु पदथि्छ। अन्तरबाली 
अत्यजधक घनतवमा लगाउनु हुँदैन सा्ै मुख्य 
बालीमा चोटपटक लागनबाट जोगाउनु पदथि्छ। 
अन्तरबालीलाई ्प मलखाद हदनु पदथि्छ। 
अन्तरबालीमा लागने रोग कीराले मुख्य बालीलाई 
आक्रमण गनथि हदनु हुँदैन। 

 � सुन्तलाजा्त फलफूलको फूल खेलने र फल लागने 
सम्यमा अन्तरबाली लगाउनु उप्युक्त हुँदैन। हकनहक 
्यस बख्त रुखलाई ज्यादा खाद्य पदा्थिहरु र पानीको 
आवश्यक्ता पदथि्छ। 

१.२.७ झारपा्त व्यवस्ापन

झारपा्तको समस्या सुन्तला खे्तीको एक महतवपूणथि 
समस्या हो, जुन भखथिर साररएको बगैंचामा ज्यादा नोकसान 
गनेथि हन्छ। हकनकी सुन्तलाजा्त फलफूलको ्छोटा 
मशसना जराहरु हन्छन। र्यहनहरु झारपा्तसुँग प्रह्तसपधाथि 
गनथि सकदैनन्। त्यसैले सुन्तलाजा्त फलफूलको खास 
गरी भखथिर रोहपएका बोटहरु झारपा्त मुक्त वा्तावरणमा 
राम्री हकथि न्छन्। रुखको हाुँगारवगाुँ हफजाररएको ्तलपहट् 
झारपा्त हनु हुँदैन। नत्र त्यहाुँ भएको झारपा्तले रुखसुँग 
मलखाद र पानीमा प्रह्तसपधाथि गदथि्छन् सा्ै रोग कीरालाई 
आश््य हदन्छन्। 

मुख्य रुपमा झारपा्त हन्यनत्रणका लारग हा्तले ्तानने, 
काटने, खनजो्त गनेथि, जलाउने, गोलमेल गनथि सहकन्छ। 
धेरै खनजो्त गरेमा माटोको वुनोट रबग्ने र जचस्यान कमी 
हने हन सकद्छ। 

झारपा्तनाशक रवषादीको प्र्योग एक बैकफलपक रवजध 
हो। झारपा्त नउम्दै प्र्योग गनथि झारपा्तनाशक रवषादी 
डाई्युरान (५ केजी/हे.) वा टेबोशसल र झारपा्त 
उरम्सकेपश्छ प्र्योग गरीने एट्राजजन (५-६ केजी/हे.) ले 
प्रभावकारी हन्यनत्रण गदथि्छ। ब्ोमोशसल (६ केजी/हे.) ले 
एक दखल्य र दुई दखल्य दुबै प्रकारका झारपा्तहरु 
हन्यनत्रण गदथि्छ। गलाईफोसेटले बहवहषथि्य झारपा्तहरु 
नष्ट गदथि्छ सा्ै शसमाजजन ५ केजी/हे. पहन प्रभावकारी 
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रहेको ्छ। केहह देशहरुमा माटो मा्ी पोखलप्रोपाईखलनले 
ढाकेर मा्ी झार उमारेर झारपा्तले ढाकने समे्त गरेको 
पाईन्छ। ्यसले माटोको स्तहमा पानी र हावा श्छनथि रोकदैन 
्तर घाम श्छनथि रोकेर झारपा्तको बीउ उम्न हददैन। ्यो 
प्ररवजध नसथिरी व्यवसा्यमा प्रचखल्त ्छ र झारपा्तनाशक 
रसा्यहनक रवषादी रबना झारपा्त व्यवस्ापन गनथि एक 
रवकलप पहन हो। 

१.२.८ काटछाँट र ्ताललम

सुन्तलाजा्त फलफूलको बोटलाई हनसशच्त आकार 
हदन र सवस् राखन काट्छाुँट र ्ताखलम महतवपूणथि कमथि 
हो। ्यधहप नेपालमा ्यसलाई अपनाईएको पाईदैन। 
एक नमुना सुन्तलाको रुखको टुपपोको उचाई कम र 
वरपर हफुँजाररएको हनु पदथि्छ। ्यसको लारग भखथिरै 
साररएको बोटहरुको काुँट्छाुँट गनुथि पदथि्छ। भखथिरका 
बोटहरुको काट्छाुँट गरेर खास आकारमा ल्याउने 
प्रहक्र्यालाई ्ताखलम भहनन्छ। ्यसको लारग बगंैचा 
स्ापनाको शुरुको वषथिमा नै रवशेष ख्याल पु्याथिउनु 
पदथि्छ। रुखको एउटा काणड राखेर त्यसमा आएका ४-६ 
वटा हाुँगालाई हनसशच्त दुरीमा फैलाएर बढन हदनु 
पदथि्छ। ्तलपहट्का हाुँगाहरु जरमनबाट ५० सेमी भनदा 
्तल हनु हुँदैन। 

फल उतपादनशील बोटहरुमा कम काट्छाुँट गनुथि पदथि्छ 
्या आवश्यक्ता नहुँदा काुँट्छाुँट नगदाथि पहन हन्छ। फल 
लागने रुखहरुको काट्छाुँटको उद्ेश्य रुखको आकार 
का्यम राखने र गुणस्तरी्य फल उतपादन हो। ्यसका 
लारग सुकेका, रोगी जेखलएका बाकला र कमजोर 
हाुँगारवगाुँहरुलाई हटाउनु पदथि्छ सा्ै चोर हाुँगाहरु पहन 
हटाउनु पदथि्छ। फल उतपादन नहने बोटको काट्छाुँट 
वषथिको जुनसुकै सम्यमा गनथि सहकन्छ। उतपादनशशल 
बोटको काट्छाुँट गनथि उप्ुयक्त सम्य फल हटपे पशचा््त 
हहउुँद्याममा वा वसन्त ऋ्ुतको सुरुवा्त अगाबै शुशुप्त 
अवस्ा हो। भार्तमा जराको काुँट्छाुँट समे्त गरेको 
पाईन्छ जसले फूलखेलने सम्य रमलाउद्छ। ्यधहप 
लामो सम्यमा ्यस प्रकारको काट्छाुँट फाईदाजनक 
नहने पाईएको ्छ। 

१.२.९ माटोको प्राङगाररक पदा््त 

माटोको प्राङगाररक पदा्थि रबरुवा वा प्राणीजन्य 
पदा्थिहरु कुहहएर सा्ै सुक्म जीवहरुको 
हक्र्याकलापहरुबाट ्त्यार हन्छ। माटोको प्राङगाररक 
पदा्थिलाई ह्मुस पहन भहनन्छ र ्यो गाडा रङगको हन्छ 
भने ्ततकाल खसणड्त हुँदैन माटोको प्राफङगररक पदा्थि 
सुन्तलाजा्त फलफूल खे्तीमा माटोको अबस्ा सुधानथि 
अह्त महतवपूणथि ्ततव हो। ्यसले माटोमा हावाको संचार, 
पानीको हनकास सा्ै माटोको बुनोटमा प्रमुख भुरमका 
खेलेको हन्छ। ्यसले माटोमा खाद्य पदा्थिहरु र पानी 
अड्ाई राखन मद््त पु्याथिउ्छ। प्राङगाररक पदा्थि 
रबरुवाको खाद्य्ततवहरुको खानी हो। जसबाट 
रबरुवालाई चाहहने प्रा्यः सबै खाद्य्ततवहरुको उपलबध 
हन्छ। 

नेपालमा प्राङगाररक मलखादको उपलबध्ता र श्मको 
मुल्यले गदाथि बगंैचाको माटोको प्राङगाररक पदा्थिको 
मात्रा बृजधि गनथि करठन ्छ। माटोमा 1 प्रह्तश्त प्राङगाररक 
पदा्थि बृजधि गनथि २० मे.टन प्रह्त हेकटरका दरले प्राङगाररक 
मलखादको प्र्योग गनुथि पदथि्छ। कृषकहरुले आ्नो 
जरमनको माटोको प्राङगाररक पदा्थि २ प्रह्तश्त भनदा 
बहढ का्यम राखनु पदथि्छ। बगंैचामा झारपा्त र 
वनसप्तीजन्य पदा्थिहरु कुहाएर माटोको प्राङगाररक 
पदा्थिको मात्रा बृजधि गनथि सहकन्छ। ्यहद प्राङगाररक 
मलखादमा नाईट्रोजनको मात्रा ज्यादा ्छ भने रसा्यहनक 
मलमा नाईट्रोजनको मात्रा कम प्र्योग गनुथि पदथि्छ। आलो 
गोबरमल बगंैचामा प्र्योग गनुथि हुँदैन। ्यसले बोटको 
जरामा नोकसानी पु्याथिउन सकद्छ। वनसप्तीजन्य ्छापो 
प्र्योग गरी बगंैचाको माटोको प्राङगाररक पदा्थि 
अरभबृजधि गनथि सहकन्छ। 

हरर्यो मल पहन प्रङगाररक मलको स्ो्त हो ्यसले 
बगैंचाको माटोको संरक्ण गनुथिका सा्ै पानी जोगाई 
राखन मद््त पुगद्छ। बहवषेथि बदाम, बशसथिम, कलोलभरलाई 
बगैंचामा हरर्यो मलको रुपमा लगाउन सहकन्छ। 
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१.३ सुनतलाजात फलफूलको मुखय रोगहरु र 
ततनको वयिस्ापन

नेपाली सुन्तलाजा्त फलफूल खे्तीमा रवरभनन प्रकारका 
रोगहरु लागने भए्तापहन शसट्रस रग्हनङग रोग एक प्रमुख 
रोग हो, दोस्ोमा फाईटोप्ोरा ढुसीजन्य रोगहरु पदथि्छन्। 
नेपालको सुन्तलाजा्त फलफूलमा हने ह्ास समस्यासुँग 
समबनधी्त अन्य रोगहरुमा हट्रसटेजा, क्याङकर, टुपपो 
सुकने र पाउडरी रमलड्ु रोगहरु हन। सुन्तलाजा्त 
फलफूलको मुख्य रोगहरुको व्यवस्ापन समबनधमा 
प्रस्तु्त गररएको ्छ। 

१.३.१ क्सट्रस यरिननङग

्यो नेपालको सुन्तलाजा्त फलफूल खे्तीको एक प्रमुख 
समस्या हो। ्यो रोगलाई रवरभनन नामले जचहनन्छ। जस्तो 
की ्ताईवानमा खलकुरवन, हफखलहपनसमा खलफ मोटखलङग, 
जचनमा ह्ववाङगलङगरबङग, दशक्ण अहफ्कामा (भार्त र 
नेपालमा) शसट्रस रग्हनङग भहनन्छ। सन् १९९५ मा जचनमा 
भएको 13th conference of international 
organization of citrus virologist (IOVC) ले 
जचनी्या वैज्ञानीक प्रध्यापक खलन को सममानमा ्यो 
रोगको नाम ह्ववाङगलङगरबङग राखखएको र््यो जसले 
सन् १९४०-१९५५ समम ्यो रोगलाई सोहह नामले व्याख्या 
गरेका र्ए। त्यसैले ्यो रोगलाई संसार भरर 

ह्ववाङगलङगरबङग भहनन्छ। ्यो रोग ्लो्यम रेन्बट्रकटेड 
ग्ाम नेगेहटभ ब्याकटेरर्या Candidatus liberibacter 
asiaticus ले गदाथि लागद्छ। ्यसलाई कृह्तम ्तररकाले 
हकाथिउन सहकदैन। 

लक्षणहरु
 � सुरुवा्तमा एउटा वा ्ोरै हागाहरु पहेखलन्छन् जुन 

पश्छ सबै बोटहरुमा फैखलन्छन्। 
 � संक्ररम्त बोटहरुमा रोगको प्रकोप बढदै जाुँदा बोटको 

बृजधि रोहकने, मुना, हाुँगाको टुपपा सुकने, पा्तहरु 
पहेखलने र फल झनेथि हन्छन्। 

 � २-३ वषथिमा सबै बगैंचा ह्ास हन्छ। 
 � पा्तहरु स-साना आकारका हन्छन्। 
 � पा्तहरु श्छररवरे हन्छन्। 
 � श्छहपएका पा्तहरुमा नसाको वरपर अहन्यरम्त 

धबबाहरु देखखन्छन्। 
 � पा्तको नशाहरु पहन पहेखलन्छन्। 
 � अजधक पा्त झनेथि र बेमौसममा स-साना पा्तहरु 

आउने, ठाुँडा ठाुँडा पा्त हनसकने हन्छन्। 
 � रोगीबोटको फलहरु राम्री रवकशस्त नभएको सानो 

आकारको हन्छ। 
 � फलहरु हरर्यो नै रहने वा राम्री रङग नचढने हन्छन्। 
 � फलको रस अरमलोहने, गुखल्योपना कम हने हन्छ। 

एचएलरब संक्ररम्त सुन्तलाको बोट
रोग कारक शुक्म जीवाणुः क्यान्नडडस 

खलवेररब्याकटर एशस्याहटकस
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रोग सनेने र फैलावट
संवाहक कीरा शसट्रस शसलला Diaphorina citri ले 
नेपालमा शसट्रस रग्हनङग रोग सानेथि काम गदथि्छ। एकमात्र 
शसट्रस शसललाको व्यसक वा ३-५ औ अवस्ाको 
शशशुहकटले रोग सानथि सकद्छ। ्यो कीराले एक पटक रोग 
कारक सुक्म जीवाणु सारेपश्छ बोटमा लामो सम्य समम 
रहहरहन्छ। 

ग्ाफ्टङगबाट पहन शसट्रस रग्हनङग रोग सानथि सकद्छ। 
्यहद कलमी गदाथि रोगी बोटबाट सा्यन खलईएको रहे्छ भने 
रोग सजजलै सदथि्छ। त्यसैले वड उड प्रमाशणकरण पधिह्त 
लागु गनथि अत्यन्त जरुरी ्छ। 

मानरव्य हक्र्याकलपहरुले समे्त ्यो रोग सानथि भुरमका 
खेलेको हन्छ। माहनसले रोगी रबरुवा एक ठाउुँबाट अकोथि 
ठाउ ुँमा ओसार पसार गदाथि रोग फैलन सह्योग पुगद्छ। 

्यसको उदाहरणको रुपमा मुफगलन क्ेत्रको रबरुवाहरु 
मार्ललो भेगमा लगाउदा रोगी बोट सा्ै संवाहक 
कीराहरु फैलन सकद्छन्। त्यसैले कम उचाईमा उतपादन 
गररएको रबरुवाहरु मार्ललो भेगमा रोपनु हुँदैन। हकनकी 
शसट्रस शसललाको प्रकोप कम उचाईमा भएको गमीथि ठाउ ुँमा 
ज्यादा हन्छ। 

वयिसिापन 
 � आन्तररक र बाह् कवारेनटाईनलाई कडाईका सा् 

लागु गनुथि पदथि्छ। 
 � रोग संक्ररम्त बोटहरुलाई हटाएर रोगमुक्त बोटहरु 

लगाउनु पदथि्छ। 
 � प्रमाशण्त नसथिरी रबरुवाहरु लगाउने जहहलेपहन 

समुन्नद्र स्तह देखख १३०० रमटर उचाई भनदा मार्को 
्या ससक्रन हाउस रभत्रको रबरुवाहरुमात्र रोपनु पदथि्छ। 

सुन्तलाको पा्तमा एचएलरबको लक्ण

शसट्रस शसललाको व्यसक

शसट्रस शसललाको शशशुकीट

रोग संक्ररम्त फल २ भागमा काहटएको (रबचमा)
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 � संवाहक कीराको बैकफलपक आश््यदा्ता वनसपह्तहरुः 
कारमहन, कहडपरत्त वा असारे वा बोके जामुन वा वन 
बकाईनो नष्ट गनुथि पदथि्छ। 

 � संवाहक कीरा शसट्रस शसललालाई हन्यनत्रण गनथि 
हकटनाशक रवषादी डाईमे्ोएट ०.०५ प्रह्तश्त वा 
कलोरोपाईररफस ०.०२ प्रह्तश्त वा ईरमडाकलोरोहपड 
बोटबाट पालुवा हनसकने बेलामा वा कीराको प्रकोप 
देखा पनेथि सम्य चैत्र महहनामा ्छनुथि पदथि्छ। 

 � लेडेरमाईशसन ६०० हप.हप.एम. २ पटक ६ ग्ा./१० खल. 
पानीमा रमसाई हहउुँद्याममा ्छदाथि रोगको लक्णमा 
कमी आउद्छ। 

 � माटोमा जजंक सलफेट, आईरन सलफेट, म्यागनेशस्यम 
सलफेट १५०-१२० ग्ाम/रुख/वषथि प्र्योग गदाथि बोटको 
सवस््ता का्यम रहन्छ। 

 � रुखमा टेट्रासाईककलन एन्नटवा्योहटकको सुई लगाउन 
सहकन्छ। 

 � रोगी सा्यन वड उडलाई ्ता्तो हावा वा ्ता्तो पानी वा 
२१ हदन ्ता्तो उपचार गरेर संक्रमण घटाउन सहकन्छ। 

१.३.२ फाईटोप्ोरा ढुसीजन्य रोगहरु

नेपाल, भुटान र उत्तरपुवीथि भार्तमा मुख्य समस्या रहह 
आएको ्छ। जहाुँ सुन्तलाजा्त फलफूलको बीजु रबरुवा 
लगाईन्छ। ्यो ढुसी एक माटो जहन्त रोगकारक सुक्म 
जीवाणु हो जुन लामो सम्यसमम माटोमा रहन्छ र उप्युक्त 
वा्तावरशण्य अवस्ामा रोग लगाउद्छ। ्यो रोग नेपालको 
सुन्तलाजा्त फलफूलको ह्ास समस्याको एक प्रमुख 
कारण मध्यको हो। फाईटोप्ोराका रवरभनन प्रजाह्तहरु 
(शसहट्रप्ोरा, पारासाईहटका र पाफलमभोरा) ले रोग 
लगाउद्छन्। 

लक्षण
फाईटोप्ोरा ढुसीले गदाथि देखखने लक्णहरु ्यस प्रकार 
्छन्। 

 � नसथिरी व्याडमा रबरुवा गलने रोग
 � नसथिरी व्याडमा हकेथि का रबरुवाहरुको जरा कुहहने सा्ै 

ठुला रुखको जरामा खनजो्त गदाथि चोटपटक लागेमा 
जरा कुहहने रोग लागद्छ। 

 � फेद कुहहन,े फेद मार्को भाग कुहहन,े गम आउन/े
गमोशसस  रोगल े बोटको फेद वा जरा नजजकको 
काणडको बोक्रामा क्ह्त गदथि्छ। सकं्ररम्त बोटको 
बोक्राबाट प्रशस्त गम हनसकन्छ जुन खास गरी जरा/
माटो नजजक अजधक लक्ण देखखन्छ। जरा फेदको 
बोक्रामा ज्यादा गम/चोप हनसकदा उक्त भाग कुहहन्छ र 
बोक्रा खईुखलए पश्छ बोटको हाुँगा र परु ैरुख सकुद्छ। 
रुख मनथि भनदा पहहल ेधरे ैफल लागद्छ फल श्छहपनु 
अगावै मदथि्छ। पा्त पहेखलन,े डढन ेर झनेथि हन्छ। फलहरु 
खरैो भई कुहहन्छ। 

नसथिरीमा रबरुवा गलने र 
जरा कुहहने समस्या

गम आउने
फेद मार्को भाग कुहहने

फेद कुहहने
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ईनाधच्सङग िा नरेचुकी
्यो प्ररवजध ५-६ वषथि भनदा कमको रुखमा उ्युक्त हन्छ। 
्यसको लारग रुखको ४०-५० सेमी वरपर २-३ वटा रोग 
सहन सकने रुटसटक ट्राईफोखलएट वा शसट्रेनजको बीउ 
खसालने ह्त बोटलाई १-१.५ वषथि हकथि न हदने र मुख्य बोटको 
काणडमा ग्ाफ्टङग गरी जोहडहदनु पदथि्छ। ्यसले 
सुन्तलाजा्त फलफूलको बोटलाई ्प जरा प्रदान गदथि्छ 
र रोग सहन सकने हन्छ। 

बोडो्स थमश््णको प्रयोग
फाईटोप्ोरा ढुसीजन्य फेद/जरा कुहहन ेरोग व्यवस्ापनका 
लारग १ प्रह्तश्तको बोडोथि रमश्ण बोटको फेदको वरपर फेद 
र जरा रभजन ेगरी प्र्योग गनुथि पदथि्छ। रुखको फेदको वरपरको 
बोक्रा खकेुथि र भखथिर ैबनाएको बोडोथि रमश्ण प्र्योग गनुथि पदथि्छ। 
्यसका सा् ै ररडोरमल गोलड (मटेेनोकजाम) २.७५ ग्ाम/
खल. वा फोसटे्ाल ए एल २.५ ग्ाम /खल. पानीमा रमसाई 
परु ैबोट रभजन ेगरी ्छनुथि पदथि्छ। 

रोगको थिकास
फाईटोप्ोराको रवरभनन प्रजाह्तहरुमध्य पारासाईहटका र 
शसहट्रप्ोराले सपोरासनज्या र जुसपोरहरु उतपादन गदथि्छन्। 
जचमट्ाईलो माटो जहाुँ पानीको हनकासको समस्या हन्छ, 
वषाथि्तमा लामो सम्य समम धेरै वषाथि्त हुँदा बोटको काणड 
र फेदमा समपकथि  भई फेदकुहहने रोग फैलन्छ। जचमट्ाईलो 
माटोमा बलौटे माटोमा भनदा धेरै रोगको प्रकोप हन्छ। 
नेपालको सुन्तलाजा्त फलफूल बगैंचामा अन्तरबाली 
लगाईन्छ। अन्तरबालीको रुपमा मकै र कोदो जस्ता बहढ 
खनजो्त गनुथि पनेथि बाली लगाउदा बोटको जरामा चोटपटक 
लागन रोग कारक ढुसी जरामा प्रवेश गरी जरा कुहहने रोग 
लागद्छ। बीजु सुन्तला र जुनारमा ्यस रोगको संक्रमण 
दर उचच रहन्छ। 

व्वस्ापन
नस्सररी

 � रबरुवा उतपादन सक्रीन हाउस रभत्र सौर्यथिकरण गरेको 
वा धुवाएर रोग कारक सुक्म जीवाणु मुक्त बनाईएको 
माटोमा गनुथि पदथि्छ। 

 � हनसंक्ररम्त माटो प्र्योग गरी भाडो वा ट्रेमा नसथिरी गनुथि 
पदथि्छ। 

 � कलमी गदाथि गाशसएको भाग जरमन देखख २५-३० सेमी 
उचाईमा हनु पदथि्छ। 

 � नसथिरी व्याडमा पानीको हनकासको उजच्त प्रबनध 
रमलाउनु पदथि्छ। 

 � नसथिरी बोटबाट ल्याईएका रबरुवाको जरा ढुसीनासक 
रवषादी मटेेनोकजाम (ररडोरमल गोलड) २.७५ ग्ाम/खल. 

पानी र काबेथिनडाजजम १ ग्ाम/खल. पानीको घोलमा १० 
रमनटे डुवाएर उपचार गररे मात्र रोपन ुपदथि्छ। 

 � रोग सहन सकने रुटसटक ट्राईफोखलएट वा शसट्ररेनजमा 
कलमी गररएको रबरुवा मात्र रोपने। 

 � नेपालका ९० प्रह्तश्त भनदा ज्यादा सुन्तला बगैंचा 
बीजु बोटहरु ्छन् ह्तनलाई फाईटोप्ोरा जन्य 
रोगबाट व्यवस्ापन गनथिका लारग रवरभनन रवजधहरु 
अपनाउनु पदथि्छ। 

फाईटोपभोरा ढुसीले ह्ास भएको सुन्तलाको बोट (बाुँ्या)

माटोको सौर्यथिकरण

ररडोरमल गोलडको पेष्ट दलेर गमोशसस हन्यनत्रण

नसथिरी रबरुवालाई भाडोमा/
गमलामा राखने पधि्ती
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बोडो्स परेन्टको प्रयोग
रोग संक्ररम्त काणडको रभत्र काठमा असर नपनेथि गरी 
बाहहरी रोगी भाग बोक्रा खुहकथि एर बोडोथि पेनट वा ररडोरमल 
गोलडको लेप लगाउनु पदथि्छ। सुन्तलाजा्त फलफूलको 
बोटमा बोडोथि पेनटको प्र्योग वषथिको दुई पटक वषाथि्त सुरु 
हनु अगावै र वषाथि्याम सहकए पशचा्त् गनुथिपदथि्छ। बोडोथि पेनट 
्त्यार गदाथि हनलो्तु्ो, चुना र आलसको ्तेल १ केजी, २ 
केजी र ३ खलटरको अनुपा्तमा आवश्यक पदथि्छ। 

बोडो्स थमश््ण तयार गनरे्स तररका
बोडोथि रमश्ण एक प्रभावकारी ढुसी नासक रवषादी हो जुन 
घोलको रुपमा फद/जरा कुहहने समस्या भएको बोटमा 
प्र्योग गनथि सा्ै रवरभनन ढुसीजन्य रोगहरु एनरिाकनोज र 
व्याकटेरी्याजन्य रोग क्याङकर व्यवस्ापन गनथि सप्रे 

गररन्छ। बोडोथि रमश्ण ्त्यार गनेथि हनलो ्तु्ो Copper 
Sulphate (CuSO4) र चुना Slaked Lime (CaO) को 
आवश्यक्ता पदथि्छ। गुणस्तरर्य बोडोथि रमश्ण ्त्यार गनथि 
्यसको रवजध पुवथिक बनाउनु पदथि्छ। गुणस्तरहहन बोडोथि 
रमश्णको प्र्योगले बोटमा नोकसानी पु्याथिउन सकद्छ। 
साधारण्त्या १ प्रह्तश्तको बोडोथि रमश्ण ्त्यार गररन्छ। 
१०० खलटर १ प्रह्तश्तको बोडोथि रमश्ण बनाउन 
हनमनानुसारको रवजध अपनाऔं। 

ह्तन वटा धा्तु वाहेकको भाडोहरु पलारष्टकको बाफलटन २ 
वटा साना र १ वटा ठुलो खलनु पदथि्छ। १ केजी हनलो्तु्ो ५ 
खलटर पानीमा रा्तभर घुलाउने त्यस्तै गरी १ केजी 
गुणस्तरर्य काचो चुना ५ खलटर पानीमा ्ुछट्ै भाडोमा 
रा्तभर घुलाउने दुबै भाडोको घोलहरु राम्री घुले पशचा्त् 

महतवपूण्त जानकारी 
सनु्तलाजा्त फलफूलको जरा कुहहन े रोगमा ट्राईकोडमाथि रमलाई फोटीथिहफकेसन गरकेो गोठमेलल े उपचार गदाथि मार् 
उललखेख्त रवजध भनदा बढी प्रभावकारी र दीगो भएको रवरभनन परीक्णमा पाइएको ्छ। 

गोठरेमल िा कमपोष्टमा ट्ाईकोडमा्स थमलाउनरे थिधि 
आवश्यक सामाग्ीहरु 

 � १२०० के.जी. गोठेमल 
 � ५० खलटर पानी
 � ५ के.जी. जह्त भेली
 � १ खलटर ट्राईकोडमाथि रभररडीको झोल, ३ खलटर ईएम
 � रोगी बोटको संख्या र उमेर अनुसार गोठेमलको पररमाण ्यहकन गरर सू्यथिको प्रकाश नपनेथि स्ानमा ओसारेर ्ुप्रो 

लगाउने 
 � ५ के.जी. भेली वा सखखर ५० खलटर पानीमा रमलाई पुरै पगालने र ्यस घोलमा १ खलटर ट्राईकोडमाथि रभररडीको 

झोल रमसाउने 
 � गोठेमलको ्ुप्रोमा रवस्तारै पत्र पत्रमा पनेथि गरर ट्राईकोडमाथि, ईएम र भेली घोखलएको झोल ्छहकथि दै रमलाउने। 

रमलाउुँदा फरुवा ले एक पत्र ्तानेर फैलाउुँदै अखलक वर ल्याउने अहन ट्राईकोडमाथि र भेली घोखलएको झोल ्छहकथि ने 
अकोथि पत्र ल्याउने अहन पुनः घोल ्छकथि ने ्यसै गरर हरेक पटक कोदालोले ्तानदै सो मार् सबे ह्तर पनेथि गरर ्छहकथि ने 
्यसैक्रममा सबै ्ुप्रोमा पानी ्छहकथि सकदा ्छेउमा न्याुँ ्ुप्रो बनद्छ। 

 � ्यसका अलावा पानी जमन नहदने, हावाको संचार पुगने गरर काुँट्छाुँट र अन्तरबाली नरोपने, जरामा चोट नपुर्याउने 
सावधानी सुँगसगै अपनाउनुपदथि्छ। 

 � १२०० के.जी. ट्राईकोडमाथि फोहटथिफाईड मलले एक रोपनी जगगामा लगाएको बगैंचामा हालन पुग्छ
नोट : ्याद गनुथिहोस ट्राईकोडमाथि फोहटथिफाईड मल प्र्योग गनेथि बोट र बगंैचामा बोडेथिकस रमकसचर वा कुन ैपहन ढुसीजन्य रवषादी 
प्र्योग गनुथिहुँदैन हकनकी ट्राईकोडमाथि एक जीवाणु जीव भएकोल े कुन ैपहन रासा्यहनक ढुसीनाशक रवषादी प्र्योग गदाथि 
नकारातमक असर पनथि जान ेहुँदा ट्राईकोडमाथि ्त्ा अन्य जीवाणुहरु हनष्प्रभावी हन्छन रफलसवरुप कुन ैपररणाम देखखदैन। 
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ठुलो भाडोमा रमसाउनु पदथि्छ। ्यसको लारग दुबै घोललाई 
एकै चोहट ठुलो भाडोमा रमसाउनु पदथि्छ। र हनरन्तर घोलेर 
्त्यार गनुथि पदथि्छ। ्यसरी ्त्यार गररएको पेष्ट बोटमा दलन 
प्र्योग गररन्छ। बोडोथि रमश्णको हप.एच. मान ्तटस् हनु 
पदथि्छ। ्यसको परीक्ण गनथि रमश्णमा खख्या नलागेको 
सफा फलामको टुक्रालाई घोलमा १ रमनेट डुवाई राखनु 
पदथि्छ। डुवाईएको फलामलाई बाहहर हनकालदा खख्या 
देखखएमा चुना ्पदै खख्या नआउने भएपश्छ रमश्ण सप्रे 
गनथि ्योग्य भएको बुझनु पदथि्छ। १ प्रह्तश्तको बोडोथि रमश्ण 
्त्यार गनथि मार् ्त्यार गररएको घोलमा ९० खलटर पानी 
रमसाउनु पदथि्छ। ्यसलाई बोटमा ्छनथि प्र्योग गररन्छ। बोडोथि 
रमश्ण ्त्यार गरेको ६ घणटासमममा सप्रे गनुथि पदथि्छ। 

१.३.३ क्सट्रस नट्रसटेजा िाईरस

हट्रसटेजाले बोटको दुःखी अवस्ालाई जचत्रण गदथि्छ जुन 
शसट्रस हट्रसटेजा भाईरसले गदाथि लागद्छ र रवरभनन 
देशहरुमा सुन्तलाजा्त फलफूलको खे्तीमा नोकसानी 
पु्याथिएको ्छ। सन् १९६० को दशकमा ब्ाजजल र दशक्ण 
अहफ्कामा सावर अरेनजको रुटसटकमा हकाथिईएको 
सुन्तलाजा्त फलफूल हनकै नै समस्या देखखएको र््यो। 
हाल ्यसको रोग प्रह्तरोजध मुलबृ्त रवकास गररएको ्छ र 
रोगले गदाथि हने क्ह्त न्युनीकरण भएको ्छ। ्त्ापी ्यो 
रोग रवशवका धेरै जसो देशहरुमा समस्याको रुपमा रहह 
आएको ्छ, जहाुँ कडा खालको भाईरस ्छन् र कवारेनटाईन 
हन्यमको पालना नभई रभहत्र्यका मुलुकहरुमा रोगको 
प्रकोप अत्याजधक रहेको ्छ। रवशवमा ्यो भाईरसको १२ 
्रीका सट्रेनहरु उललेख गररएको ्छ जुन मध्यम खालको 
देखख कडा खालको रहेको ्छ। नेपालको काग्ती बालीमा 
ससटम हपहटङग लक्ण गराउने शस.हट.रभ. उललेख गररएको 
्छ। 

लक्षणहरु
्यो भाईरसले गदाथि सुन्तलाजा्त फलफूलको बोटमा 
रवरवध प्रकारको लक्णहरु देखा पदथि्छन्। जुन सुन्तलाजा्त 
फलफूलको प्रकार, वा्तावरणी्य अवस्ा र भाईरसको 
प्रकारमा भर पदथि्छ। एककासी र ्ततकाल बोटको ह्ास हने, 
रवरभनन प्रकारको खाद्य्ततवहरुको कमीको लक्ण देखा 
पनेथि, पा्त झनेथि, जरा कुहहने र बोटको टुपपा सुकने हन्छन् 
सा्ै अन्तमा बोट मदथि्छन्। रोग संक्ररम्त बोटमा बेमौसममा 

फूल खेलद्छ। शस.हट.रभ. को खास लक्णहरुमा संक्ररम्त 
बोटको काणडको बोक्राको रभत्र पट्ी मौरीको चाका जस्तो 
देखखन्छ। काणडमा लामो धकाथि परी चकथि ने (हहनकन्मबङग 
ससटम हपहटङग ) हन्छ जुन काग्ती, भोगटे, जुनारमा ज्यादा 
देखखन्छ। ्यसको उपसस््तीको परीक्णका लारग 
रग्नहाउसमा संके्त बोट ईन्नड्यन कागजी लाईम र 
मेलकसकन लाईम लगाई लक्णको अनुगमन गरी पत्ता 
लगाईन्छ। 

रोगको फैलावट
शस.हट.रभ. एक कलमीबाट सनेथि रोग हो। ग्ाफ्टङग गदाथि 
रोगी सामानधिारा वा ग्ाफ्टङग चककुबाट रोग सनथि 
सकद्छ। लाही कीराको रवरभनन प्रजा्तीहरुले ्यो रोग 
सादथि्छ। ह्त हन् Toxoptera citricida, Aphid gossypii, 
Toxoptera aurantii।

भेन क्रोहकङग 

शसघ्र ह्ास शसधा हाुँगाहरुमा स–साना 
पहेंला पा्तहरु

ससटम हपहटङगकाग्तीमा भेन 
हफफलकङग

सुन्तलाको खैरो लाहीः टोकजेपटेरा शसहट्रशसडा
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व्वस्ापन
 � रोग सहन सकने मुलवृ्त जस्तैः रफ लेमन, ह्तनपा्ते र 

शसट्रेनजको प्र्योग गनेथि। 
 � कलमी गनेथि सा्यन रोग मुक्त हनु पदथि्छ। 
 � रोग संवाहक कीरा लाई व्यवस्ापनका लारग 

शसफाररस गररएको कीटनाशक रवषादी प्र्योग गनेथि। 
 � रोग कडा भएको अवस्ामा रोग हनरोधक वा प्रह्तरोधी 

सा्यन बोट जस्तैः सुन्तला, भोगटे, ट्ाङगेलो र 
टेङगोर प्र्योग गनेथि। 

 � रोग मुक्त मुलबृ्त र सा्यन प्र्योग गनेथि। 
 � रोगको लक्ण देखा परेका बोटहरु नष्ट गनेथि, हटाउने र 

न्याुँ लगाउने। 
 � लाही कीराको हन्यनत्रण गनथि रमत्रजीवहरुको प्रबथिधिन 

गनेथि। 
 � बसन्त ऋ्तु र शरद ऋ्तुको सम्यमा मध्यम ्तापक्रम 

हने भएकाले ्यो भाईरस सनथि अनुकुल हन्छ। ्यस 
बख्त संवाहक लाही कीरा व्यवस्ापन गनथि ०.०५ 
प्रह्तश्त डाईमे्ोएट वा ०.०२ प्रह्तश्त 
कलोरोपाईररफस ्छनुथि पदथि्छ। ईरमडाकलोरोहपड पहन 
लाही कीरा मानथि प्रभावकारी ्छ। हनमजन्य रवषादीहरु 
प्र्योग गरेर कीराको संख्या कम गनथि सा्ै सन्तान 
उतपादन घटाउन सहकन्छ। 

 � आन्तररक कवारेनटाईन प्रणालीलाई प्रभावकारी 
का्याथिनव्यन गरर रोग फैलनबाट रोकावट गनथि 
सहकन्छ। प्रभावकारी जैरवक हन्यनत्रणका लारग 
शसहफथि ड क्रईसोहफड र सा्त ्ोपले खपटेको प्र्योग 
गरी संवाहक कीरा हन्यनत्रण गनथि सहकन्छ। 

 � शस.हट.रभ. रोग देश भर नै फैखलएको ्छ। ्यधपी 
सुन्तलाले लक्ण देखाउुँदैन र केहह मात्रामा सहन 
सकने हन्छ। सम्य मै ्यो रोगको पहहचान गरर अन्यत्र 
फैलनबाट रोकनु पदथि्छ सा्ै रवदेशबाट नेपाल रभत्रने 
रबरुवाबाट ्यो रोग रभत्रन नहदन सजग्ता अपनाउनु 
पदथि्छ। 

१.३.४ क्सट्रस क््याङकर 

्यो रोग व्याकटेरर्या जन्य रोग हो जुन Xanthomonas 
axonopodi spv.citri ले गदाथि हन्छ। 

लक्षणहरु
पा्त, मुना, डाुँठ र फलमा हलका उठेको खैरो धबबाहरु 
देखखन्छ। 

व्वस्ापन
 � वषाथि्त् अगावै रोगी हाुँगा रवगा काुँट्छाुँट गरर नष्ट गनुथि 

पदथि्छ। 
 � वषाथि्त् सुरु भए पशचा्त् ३-४ पटक कपर 

अलकसकलोराईड (०.३ प्रह्तश्त) सट्रेपटोसाईककलन 
१०० हप.हप.एम. वा सट्रेपटोमाईशसन सलफेट ५०० 
हपहपएम रमसाई १ महहनाको अन्तरालमा ्छनेथि। 

्यो रोग व्याकटेरर्या जन्य रोग भएकोले ्यस रोगलाई 
हन्यनत्रणका लारग: स्युडोमोनास फुलोरोसेन्, 
ट्राईकोडमाथि ्त्ा ईएम ले उपचारर्त प्रांगाररक मल 
माटोमा रमलाउुँदा बोटको वृजधि भई केही फाईदा 
पुग्छ। ्तर रोगी रुखबाट मुख्य रुपमा रोग सनेथि 
भएकोले हरेक दोश्ो बोट रवसंक्रमण गरेर मात्र 
काुँट्छाुँट गररनुपदथि्छ। व्याकटेरर्या सनेथि भएकोले 
रोगी हाुँगा काुँट्छाुँट गरर बोडेथिकस रमश्ण प्र्योग गनेथि 
का्यथि समवेदनशील्ताका सा् गररनुपदथि्छ। सरसफाई, 
आन्तररक कवाररनटन प्रमुख उपा्य हन। 

सवस् (बाुँ्या) र क्याङकर संक्ररम्त (दाुँ्या) पा्त

क्याङकर संक्ररम्त काग्तीको पा्तहरु, फल, मुना



36

१.३.६ धवाँसे रोग 

्यो रोग रबरुवाको पा्त, 
हांगा र फलमा फैखलएर 
आंशशक वा पुरै स्तहमा 
कालो बनाएर ढाक्छ। 
्यो हलका हकशसमले 
टाशसएको हुँनाले हा्तले 
पु्छेमा उफककन्छ। प्रकाश 
संशलेषणमा बाधा पुगनाले बोटको सवासथ्य कमजोर 
हन्छ। रोग ग्शस्त बोटका मुना, हाुँगारबगा सुकेर जान्छन्। 
प्रभारव्त फलहरुको आकार केहह सानो हन्छ। 

व्वस्ापन
 � ्यो रोग से्तो खझंगा र कतले कीरा जस्ता चुसाहा 

कीराको कारणले लागने हंदा ्यी कीराहरु हन्यंत्रण 
गनथि डाईमे्ोएट (रोगर) कीटनाशक रबषादी १–१.५ 
रम.खल.प्रह्त खलटर पानीमा रमसाएर वा सवोथि ्तेल ५-७ 
रम.खल. प्रह्त खलटर पानीमा रमसाएर ्छनेथि। 

 � बोटको हन्यरम्त काुँट्छाुँट, बगैंचा सफा र उजच्त दुरी 
का्यम गरेमा कीराहरुको प्रकोप न्यून हने हंदा ्यो 
रोग लागने समभावना कम हन्छ। 

 � कतले कीरा जेठ देखख शुरु भै श्ावण, भाद्रमा हनकै 
बढने हंदा ्यो रोग पहन ्यहह सम्यमा देखखने हन्छ। 
्तस्थि ्यो सम्यमा बगैंचाको हन्यरम्त हनररक्ण गनुथि 
जरुरी हन्छ। 

 � रोग लाजग सकेको ढुसी हटाउन म्यानकोजेब 
(डा्य्ेहन्यम-४५) २ ग्ाम प्रह्त खलटर पानीमा  वा 
कपरअलकसकलोराईड १.५–२ ग्ाम प्रह्त खल. पानीमा 
वा १% को बोडोथि रमकस ्छनथि सहकन्छ।

१.३.५ पाउ्डरी यमलड्ु

्यो रोग कारक ढुसीक नाम Acrosporium tingitaninum 
(synonym oidium) हो। ्यो रोगको प्रकोप लामो सम्य 
समम उचच आद्र्ता र ्तापक्रम भई रहन ेक्ते्र पवुीथि नपेालमा 
सन ्1977 देखख पाईएको र््यो। ्यो रोगल ेबगंैचाको बोट 
र नसथिरीको रबरुवा दुबलैाई नोकसानी गदथि्छ। ्यसल ेगदाथि 
न्याुँ पा्त र पालवुाहरुलाई नोकसानी गनेथि मात्र नभई टुपपो 
सकुन ेर फल झनेथि समस्या देखा पदथि्छ। 

व्वस्ापन
 � धेरै बाकलो गरी नलगाउने, शसफाररस दुरीमा बगैंचा 

स्ापना गनेथि। 
 � रुखबाट अनावश्यक हाुँगा रवगा काट्छाुँट गरर 

हटाएर हावा खेलने बनाउने। 
 � ्यो रोग न्याुँ हागाहरुमा देखा पनेथि भएकाले 

चोरहागाहरु फेदैबाट काट्छाुँट गरेर हटाउने। 
 � एक भाग गाईको गह्तमा दुई भाग पानी रमसाएर न्याुँ 

पालुवा आउने बेलामा ५ हदनको अन्तरालमा ्छनेथि। 
 � सलफर ८० प्रह्तश्त २ ग्ाम/खल. पानीमा रमसाई रोग 

देखा पनेथि सम्यमा १०-१५ हदनको अन्तरालमा ्छनेथि। 
वा क्यारा्ेन (हडनोक्याप) २ रमखल/खल. पानीमा 
दरले १०-१५ हदनको फरकमा ्छनेथि। 

आजकल बजारमा क्यारा्ेन उपलवध नहने र 
उपलवध भए्ता पहन अत्यन्तै महुँगो भएकोले मार् 
्यसको बदलामा ्ा्यो््यानेट रम्ाईल ्छनुथि उरत्तकै 
प्रभावकारी देखखएको ्छ। 

हकटनाशक रवषादी रोगरका बदलामा हनमेकस 
नामक हनममा आधारर्त वानसपह्तक रवषादी प्र्योग 
गदाथि समे्त उरत्तकै प्रभावकारी देखखएकाले कम 
घा्तक , ्त्ा ्तुलनातमक रुपमा सुरशक््त हने भएकोले 
हनममा आधारर्त वानसपह्तक रवषादी प्र्योग गनथि 
उप्युक्त रहेको पाईएको ्छ। 

पा्तहरु र मुनाहरुमा से्तो पाउडर जस्तो पदा्थि
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१.३.७ फेलट रोग

सुन्तलाजा्त फलफूलमा रवरभनन ढुसीजन्य रोगले 
आक्रमण गनेथि गरेको पाइन्छ। त्यस्तै रोगहरु मध्येको एक 
फेलट रोग पहन हो। ्यस रोगलाई नेपालीमा पटुके रोग 
भहनन्छ। ्यो रोग ढुसीले (fungus)गदाथि लागद्छ। ्यो रोग 
वषाथि सुरु भए लग्तै देखखन सुरु हन्छ। ्यो रोगले कतले 
कीरालाई आश््य हदन्छ। ्यो रोगको ढुसी खैरो वा खरानी 
रंगको हन्छ र डाुँठमा टाुँशसएर बसेको देखखन्छ ्तर ढुसी 
डाुँठरभत्र पसदैन। ्यस्तो ढुसी झट् हेदाथि झ्याउ जस्तै 
देखखन्छ। ्यस्तो झ्याउ काटेर हेदाथि रभत्र कतले कीरा पहन 
देखन सहकन्छ र ्यसले कलले कीरालाई संरक्ण गरेको 
हन्छ। ्यो रोगले बोटको नुँ्या हाुँगा र डाुँठमा संक्रमण 
गद्छथि, फलसवरुप हाुँगाहरु कमजोर बनाउ्छ अहन 
सुकाईहदन्छ। 

व्वस्ापन
 � रोगी हाुँगारबगाुँहरुलाई काटेर हटाउने। 
 � १%को बोडोथि रमकचर १०-१५ हदनको फरकमा वषाथि सुरु 

भए लग्तै २ देखख ३ पटक ्छनेथि। वा
 �  कपर जन्य रवषादी कपरअलकसकलोराईड २ ग्ा. प्रह्त 

खलटर पानीमा रमसाएर १०-१५ हदनको फरकमा वषाथि 
सुरु भए लग्तै २ देखख ३ पटक ्छनेथि। 

१.३.८ क्सट्रस मेलानोज

्यो रोग रवशेष गरी कखलला पा्त र फलमा देखखने ग्छथि। 
ढुसीको संक्रमण भएको कररब १ हप्ता पश्छ पा्तको 
स्तहमा सानो गोलाकार पानीले रभजेको जस्तो ्ोपला 
देखखन्छ। पश्छ ्ोपला बढदै खैरो-रा्तो खहटरामा पररव्तथिन 
हन्छ र ्ती खहटराहरू बाहहर पहट्बाट पहेँलो धबबाले 
घेररएको हन्छ। रबस्तारै ्ती पहेँलो धवबाहरू हराउुँदै जान्छ 
र पा्तमा खहटराहरू मात्रै बाुँकी रहन्छ जसले गदाथि पा्त 
खस्ो देखखने ग्छथि। अनत्यमा रोगले संक्रमणगरेका पा्तहरू 
पुरै पहेँलो हने र झनेथि ग्छथि र कखलला हाुँगाहरू पहन सुकेर 
जाने गदथि्छ। 

फलको जुन भागमा लामो सम्यसमम जचस्यानको मात्रा 
धेरै हन्छ ्ती ठाउुँहरूबाट लक्ण देखखन सुरू ग्छथि। सुरूको 
चरणमा फुलको पत्र झनाथि सा् फलमा खहटराहरू देखा 
पनथि ्ाल्छ। ्ती खहटराहरूको संख्या धेरे भएपश्छ एक 
आपसमा जोहडएर पुरै फलको स्तहमा ढाकन ्ाल्छन। 
्ती खहटराहरूको संख्या धेरै भएपश्छ एक आपसमा 
जोहडएर पुरै फलको स्तहमा ढाकन ्ाल्छन्। साह्ै 
कखललो फलमा संक्रमण भएको अवस्ामा फलको 
आकार सानो हने र फल झनेथि पहन हन्छ। ्यो रागले 
फलको रभत्री गुणस्तरमा खासै असर गदैथिन ्तापहन, 
फलको बाहहरी आवरणले गदाथि उपभोक्तामा रुची घटद्छ। 

व्वस्ापन
 � मरेका हाुँगाहरू काुँट्छाुँट गनेथि र जलाई हदने। 
 � काुँट्छाुँट गनथि प्र्योग गररने शसकेचर र आरोलाई 

उमालेको पानी वा अलकोहलमा हनमथिलीकरण गनेथि। 
 � शसुँचाई गदाथि पा्त र फलमा पानी पनथि नहदने। 
 � कपरजन्य ढुसीनासक रवषादी कपरअलकसकलोराईड 

२ ग्ा. प्रह्त खलटर पानीमा रमसाएर १०-१५ हदनको 
फरकमा २ देखख ३ पटक प्र्योग गनेथि। 
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व्वस्ापन
 � जंगली आश््यदा्ता बनसपह्तहरु उखेलेर नष्ट गनेथि। 
 � पालुवा हनसकने सम्य माघ –फालगुन, जेठ- असार, 

असोज काह्तथिक महहनामा कीटनाशक रवषादी 
०.०५ प्रह्तश्त डाईमे्ोएट ०.०२ प्रह्तश्त 
कलोरोपाईररफस वा ईरमडाकलोहप्रड ्छनेथि। सा्ै 
भार्त र जचनमा हनमजन्य रवषादी र खहनज ्तेल 
प्र्योग गनेथि गररन्छ। 

 � व्यसक र शशशु कीटलाई प्रभावकारी जैरवक रवषादी 
प्र्योग गनेथि। त्यसका लारग शशकारी कीराहरुः 
शसहफथि ड, क्राईसाहपड र ्ोपले खपटे कीराहरु र 
परजजवी जस्तैः टामाररफकज्या रेहडएटाले प्रभावकारी 
हन्यनत्रण गदथि्छ। 

१.४.२ लेखने ककीरा (Phyllocnistis citrella)

्यो कीराको लाभाथि अवस्ाले कखलला पा्तहरुमा नागबेली 
धसाथिहरु बनाउद्छन् र पा्त दोरब्ने, खुसमचने हन्छन्। कीरा 
संक्ररम्त पा्तहरुको असन्तुखल्त रवकासले गदाथि पा्त 
बेआकारको देखखन्छ। लेखने कीराको आक्रमण भएको 
पा्तको भागबाट शसट्रस क्याङकरको संवाहक 
व्याकटेरर्याले प्रवेश गदथि्छ। 

१.४ सुनतलाजात फलफूलको मुखय कीराहरु र 
ततनको वयिस्ापन

रवरभनन प्रकारका शत्रु कीराहरुले सुन्तलाजा्त फलफूलमा 
नोकसानी गरर ह्ास समस्या गराउद्छन्। नेपालमा पाईने 
कीराहरु ्तल प्रस्तु्त गररएको ्छ। 

१.४.१ क्सट्रस क्सलला (Diaphorina citri)

शसट्रस शसललाले पा्तबाट रस चुसी पा्तमा रसको 
ल्तप्त ्छोडद्छन् ्यसले कालो धवाुँसे रोगलाई बढवा 
हदन्छ। मुख्य रुपमा ्यो कीराले शसट्रस रग्हनङग रोग 
कारक शुक्म जीवाणु व्याकटेरर्या संवाहकको का्यथि 
गदथि्छ। रोगी बोटमा १५ रमनेट रस चुसेमा सवस् बोटमा 
रोग सानथि सहज हन्छ। 

शसट्रस शसलला रुटेसी पररवारको वनसप्तीहरुमा बसने र 
प्रजनन् गनेथि गदथि्छन्। कारमनी, कहडपत्ती, बोके जामुन, 
असारे, बन बकाईनो मुख्य आश््यदा्ता वनसपह्तहरु 
हन्। ्यो कीराले बैसाखदेखख असोज समम उचच दरमा 
सन्तान बृजधि गदथि्छन्। धाहदङग, लमजुङग र ्तनुँह 
जजललाको होचो भु-भागमा मुरै्या ईकजोहटका पाईन्छन्, 
जुन कीरालाई आश््य हदने वनसपह्त हो र त्यस वरपर 
रग्हनङग रोगको समस्या रहेको ्छ। 

शशशुकीटअणडा

व्यसक

पा्तमा लक्णः नागबेली आकारमा खनेको र चाुँदी रङगको देखखने

व्यसक संक्ररम्त पा्तहरु रबरुवामा असरहरु
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व्वस्ापन
 � भखथिरै हनसकेका पालुवाहरु काट्छाुँट गरर हटाउने। 
 � कीराले क्ह्त गरेका पा्तहरु नष्ट गनेथि। 
 � हहउुँद्यामको अन्तमा मलखाद हदई वसन्त ऋ्तुमा 

हनशकेका पालुवा बखल्यो बनाउने। 
 � शरद ऋ्तुमा धेरै पानी नहदने। 
 � गृष्म ऋ्तुमा मलखाद प्र्योग नगनेथि। 
 � कीटनाशक रवषादी डाईमे्ोएट ०.०५ प्रह्तश्त वा 

कलोरोपाईररफस ०.०२ प्रह्तश्त प्रत्यक हप्ताको 
फरकमा कीराको संक्रमण देखखने रवरत्तकै ्छनथि सुरु 
गनेथि। 

 � ०.०२ प्रह्तश्तको ईरमडाकलोरोहप्रडको प्र्योगले 
लामो अवजध समम कीराको हन्यनत्रण गदथि्छ। 

१.४.३ यरिपस (Scirtothrips dorsalis)

्यस कीराले आक्रमण गरेको पा्तहरु कपको आकार 
जस्तो, बाकलो, पा्तको मुख्य नशाको समानान्तर से्ता 
धसाथिहरु देखखन्छन्। फलमा आक्रमण भएमा फलको 
बोक्रमा भेटन वरपर से्ता चाुँदी रंगको धबबा देखखन्छन्। 

व्यवस्ापनको लारग डाईमे्ोएट ०.०५ प्रह्तश्त वा 
कलोरोपाईररफस ०.०२ प्रह्तश्त पा्तको मुना हनशकने 
सम्यमा र फलको आकार स-सानोहुँदा ्छनुथि पदथि्छ। 

१.४.४ लाही ककीरा (Texoptera citricida)

्यो लाही कीराले भखथिरै हनसकदै गरेका र हनससकएका 
पा्तहरु र फूलको मुनामा क्ह्त गदथि्छन्। र्यनीहरुले 
पा्तहरुबाट धेरै मात्रामा रस ्तानद्छन्। मधुरसको ल्तप्त 
भएको ठाउुँमा कालो धवाुँसे रोग लागद्छ। ्यसले शसट्रस 
हट्रसटेजा भाईरस रोग सादथि्छ। सा्ै शसट्रस भेन ईनासन 
(woodly gall) luteovinusरोग पहन सादथि्छ। 

वयिसिापनका लारग १० हदनको अन्तरालमा 
फकवनालफोस (०.५ प्रह्तश्त) वा फोसालोन (०.५ 
प्रह्तश्त) कीटनाशक रवषादी सप्रे गनुथि पदथि्छ। 

१.४.५ प्तेरो (Acrosternum hilare)

्यसले आक्रमण गरेका फलहरु नश्छहपदै बेरङग र 
बेआकारको हन्छन्। फलमा कालो ्ोपला देखखन्छ 
जसको वरपर बोक्राको भाग पहेखलएको हन्छ। फल 
नश्छहपदै झदथि्छन्। कीरा संक्ररम्त फलमा ढुसी र 
व्याकटेरर्याको संक्रमण समे्त फैलन सकद्छ। कीराको 
घनतव अनुसार कीराको आक्रमणले गदाथि ९२-१०० प्रह्तश्त 
समम फल झदथि्छन्। 

व्यसक संक्ररम्त पा्त संक्ररम्त फल

परजजवीकरण भएका सुन्तलाको खैरो लाहीहरु

लाहीको समूहपखेटा भएको व्यसक

शशशुकीट व्यसक
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व्वस्ापन
 � पा्तमा हने कीराको अणडाहरु सङकलन गरी नष्ट 

गनेथि। कीरा समातने जालीको प्र्योग गरी व्यसक कीरा 
मानेथि। शशशुकीट र ब्यसक कीरालाई सङकलन गरी 
नष्ट गनेथि। 

 � कीटनाशक रवषादी फेहनट्रोर््यन ०.०५ प्रह्तश्त वा 
कलोरोपाईररफस ०.०३ प्रह्तश्त सप्रे गनेथि। 

 � कीराको बृजधि रवकास रोकन हमोथिन बुप्रोफेजजन 1 
ग्ाम/खल. पानीमा रमसाई ्छनेथि। 

 � कीराको अणडाको जैरवक हन्यनत्रणका लारग 
Truscolcus latisulcus, Anastatus sp. र 
Ooencyrtus utitheisae प्र्योग गनेथि 

१.४.६ ्डाँठको गबारो (Chelidonium cinctum)

्यो कीराको प्रकोप अव्यवसस््त बगैंचा र उचच वषाथि हने 
पहाडी क्ेत्रमा बढी देखखन्छ। गबारोले काणडको फेदमा 
्तेसोथि पवाल पारर श्छदथि्छन् र मा्ी ठाुँडो पवाल पारी जान्छन 
र हनसकदा फेरी ्तेसोथि पवाल बनाई हनसकन्छन् कीराको 
आक्रमण भएका रुखहरु रवस्तारै सुकद्छन्। 

वयिसिापनको लारग कीटनाशक रवषादी काबाथिईल ०.१ 
प्रह्तश्त ले कपास रभजाएर पवालमा कोजचहदने वा 
पवालमा पेट्रोल हाखलहदने र हहलो माटोले/माटोको लेप 
वनाएर पवाल पुररहदने/बनद गररहदने गनुथि पदथि्छ। 

१.४.७ कतले कीराहरु
१.४.७.१ कयाललफोनन्सया रातो कतलरे कीरा 
(Aonidiella aurantii)
्यसले पा्तहरुबाट रस चुसद्छ, पा्तहरु पहेखलन्छन् र 
झदथि्छन्। मुना र हाुँगा रवगा सुकने हन्छ। कहहलेकाुँहह बोट 
नै मनथि सकद्छ। बगैंचामा सुखखा भएको बेला गृष्म ्यामको 

अनत्य ह्तर र हहउदको शुरुवा्तमा ्यो कीराको संख्यामा 
उचच भई क्ह्त बढन सकद्छ। 

वयिसिापनका लारग कीरा संक्ररम्त झरेका पा्तहरु र 
फलहरु जलाई नष्ट गनेथि। कीरा लागेका र सुकेका 
हाुँगारवगा काट्छाुँट गरी हटाउने। धेरै कीरा लागेको 
अवस्ामा ब्सको सहा्य्ताले हटाउने वा उचच प्रेशरमा 
पानी ्छनेथि, धुने गनुथि पदथि्छ। कीटनाशक रवषादी ०.०५ 
प्रह्तश्त डाईमे्ोएट वा ०.०२ प्रह्तश्त कलोरोपाईररफसले 
उपचार गनेथि। समर आ्यल ०.२५-२.० प्रह्तश्त ्छनेथि। सत्री 
सवभावको खपटेले सकेल कीरालाई खान्छ। 

क्याखलफोहनथि्या रा्तो 
कतले कीरा

व्यसक संक्ररम्त काणड

रा्तो कतले कीराको परजीरवहरु

संक्ररम्त रुख

संक्ररम्त फल रा्तो कतले कीराहरु समूह
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१.४.७.२ सुन्तलाजात फलफूलको बैजनरी कतलरे 
कीरा (Lepidosaphes beckii)
्यसले पा्तमा पहेलो धबबा 
बनाउद्छ। पा्तहरु झनेथि र 
हाुँगाको टुपपाहरु 
सुकाउने गदथि्छ। 
रठकक मौसममा र 
आद्रथि स्ानमा ्यो 
कतले कीरा 
कहहलेकाुँहह मात्र लागने 
गदथि्छ। ्यसले बोटको 
सबैजसो भागमा आक्रमण गदथि्छ। 

व्वस्ापन
 � ्यो कतले कीरा एउटा बोट देखख नजजक हाुँगारवगाुँ 

्छोईएका अकोथि बोटमा सनथि सकने भएकाले बगैंचा धेरै 
बाकलो नलगाउने। उजच्त मात्रामा काट्छाुँट गरर बोट 
देखख बोटको दुरी का्यम राखने। भौह्तक रुपमा 
कीरालाई घोटेर, को्तरेर हटाउन सहकन्छ। 

 � कीरा संक्ररम्त झरेका पा्तहरु र हाुँगारवगाुँलाई 
जलाईहदने। 

 � कीरा संक्ररम्त हाुँगारवगा काट्छाुँट गरर हटाउने। 
 � ब्सको सहा्य्ताले हटाउने वा पानीको उचच प्रेशरले 

पखालने, धुने। 
 � ०.०५ प्रह्तश्त डाईमे्ोएट वा ०.०२ प्रह्तश्त 

कलोरोपाईररफस कीरा देखखनासा् सप्रे गनेथि। 
 � ्यो प्रजाह्तको कतले कीरा सडक ्छेउका रुखहरुमा 

धुलोको कारणले ज्यादा लागन सकद्छ। ्यस्तो 
अवस्ामा पानीले धोएर बोटहरु सफा राखनु पदथि्छ। 

१.४.७.३ कटनरी कुसन सकरे ल (Icery apurchasi)
्यसको बचचा अवस्ा चन्मकलो रा्तो रङगको हन्छ, जुन 
मैनको (खोल रभत्र) ले ढाकेको हन्छ। ्यो प्रा्यजसो 
पा्तको ्तललो भागमा भेहटन्छ। व्यसक पो्ी चाकलो, 
अणडाकार खैरो रङगको नरम शररर भएको प्छाहड पट्ी 
से्तो अणडाश्य भएको हन्छ। भाले व्यसक खासै 
देखखदैनन्। ्यी कीराहरुले बोटबाट रस चुसेर नोकसानी 
गदथि्छन्। धेरै संख्यामा आक्रमण गरेर पा्तहरुलाई पहेलो 
बनाउने र मानेथि गदथि्छन्। भखथिरैको हाुँगा सुकद्छन्। कीराको 

रबष्टा मधुरस (हहनड्ु) मा सुहट मोलड (कालो धवाुँसे) 
रवकास हन्छ। पो्ी कीराले आ्नो अणडाश्यमा ७०० 
समम फुलहरु पादथि्छे जुन गमीथि ्याममा २४ घणटामा र 
हहउदमा केहह हप्तामा बचचा बहन हनशकन्छन्। भखथिरै 
हनशकेका शशशुकीट केहह मा्ी हहडेर त्यहह पा्त र मुनामा 
बसद्छन र नोकसानी गदथि्छन। पो्ी कीराले ३ पटक र 
भालेले २ पटक काचुली फेदथि्छन्। 

व्वस्ापन
 � कीरा हन्यनत्रण गनथि ०.०२५ प्रह्तश्त कलोरोपाईररफस 

्छनेथि। 
 � ०.०२५ प्रह्तश्त हडजजनोन् वा बुसुहडन ्छनेथि। 
 � भेडेखल्या लेहड रबटल (Rodolia cardinalis) र 

परजजवी खझंगा (Cryptochactum iceryae) ले 
कीराको संख्यामा कमी गदथि्छन्। 

१.४.८ ससट्स थमलल बग (Planococcus citri)
्यो कीरा साधारण्त्याः पा्तको ्तललो पट्ी लागद्छ। जुन 
से्तो नरम खोलले ढहकएको हन्छ। शशशुकीटले 
रबरुवाबाट रस चुसद्छन्। कीराले आक्रमण गरेको बोटहरु 
कमजोर हन्छन्, पहेखलन्छन् र सुकद्छन। र्यहनहरुले 
मधुरस (हहनड्ु) ्छाडेर कालो धवाुँसे रोग रवकास गदथि्छन् 
जस खझंगा रबरुवाको प्रकाश संसलेषण हक्र्यामा असर 
पादथि्छ। 

पो्ी कीराले रबरुवामा झुणड झुणडमा फुल पादथि्छे। 
अणडाहरुलाई कपास जस्तो भागले ढाकेर सुरशक््त 
राखेको हन्छ। एउटा झुणडमा ३०० समम फुलहरु हन्छन्। 
१० देखख १२ हदनमा फुल कोरखलन्छ। भखथिरै हनससकएका 
शशशुकीट वरपर हहडेर पा्तको ्तन्तुमा पवाल पारी त्यहह 
बसद्छन। त्यहाुँ ह्तहनहरुको शरररमा से्तो मैनजस्तो 

सुन्तलामा बैजनी कतले कीरा

कटनी कुशन कतले कीरा
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खोलको रवकास हन्छ। भाले शशशुकीट सुशुप्त अबस्ामा 
जान्छ। कीराको शशशुकीट अवस्ा २-३ हप्तामा पुरा 
हन्छ। पो्ी कीरा सुशुप्त अबस्ामा जादैन ह्तहनहरु १.५-
२ महहनामा व्यसक हन्छन। 

वयिसिापनको लारग पेट्रोखल्यम ्तेल सवोथि आ्यल 
१०रमखल/ खल. पानीमा रमसाई सप्रे गनेथि। कीटनाशक 
रवषादी डाईमे्ोएट ०.६ रमखल/खल वा मालार्एन ५० 
ई.शस. १ रमखल/खल. पानीमा रमसाई ्छनेथि। 

१.४.९ फल कुहाउने औंसा पाने्त लझंगा फु्ट फलाई 
(Bactrocera dorsalis and Bactrocera 
minax)

फल कुहाउने औंसा पानेथि खझंगाले सुन्तलाजा्त फलफूलमा 
नोकसानी पुर् ्याउद्छन्। ्यो कीराले पुवीथि पहाडी जजललाहरु 
भोजपुर र धनकुटामा ६०-७० प्रह्तश्त फल झारेको र््यो। 

व्वस्ापन
 � फलमा फुल पानथि नहदन भौह्तक बनदेज जस्तैः फलको 

व्यारगङग, वा बोटलाई जाखल लगाउने। 
 � हन्यरम्त रुपमा औंसा संक्ररम्त फल सङकलन गरर 

घर पालुवा जनावरलाई खुवाउने। त्यस्ता फल मल 
खाडलमा नहालने (नफालने)। 

 � पटक पटक बगैंचा मुहन खनजो्त गररहदने। 
 � रम्ा्यल ्युजेनल प्र्योग गरर पासो राखेर कीरा 

आकषथिण गरर कीरा मानेथि। 
 � हनमजन्य रवषादीको प्र्योग गनेथि। 
 � बगैंचाको माटो उपचार गनथि कलोरोपाईररफस ०.०२५ 

प्रह्तश्त प्र्योग गनेथि। 

शसट्रस रमखल बग

ओररएणटल फुट ्लाई ब्याकट्रोसेरा डरसाखलस

चाईहनज शसट्रस ्लाई ब्याकट्रोसेरा रमनमाकस

सवस् फल कीरा संक्ररम्त फल
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 � बैशाख देखख साउन महहनामा प्रोहटन चारो (प्रोहटन 
हाईड्ोलाईसेट र मालार््यन, १०:१ को अनुपा्तमा) 
प्र्योग गरर ब्याकटोसेरा रमन्याकस प्रजा्ती व्यवस्ापन 
गनथि सहकन्छ। 

चाईहनज शसट्रस ्लाई (ब्याकटोसेरा रमन्याकस) को 
व्यवस्ापनका लारग रबस्तृ्त जानकारी ्ुछट्ै शशषथिकमा 
प्रस्तु्त गररएको ्छ। 

१.४.१० फल चुसने सु्डे पु्तली Fruit sucking 
moth

फल चुसने कीराको माउ पु्तली रा्तीमा सहक्र्य हन्छ। 
्यसले फलको बोक्रामा सुड गाडेर रस चुसद्छ। जुनारको 
फल चुसने कीराले चुसेको ठाउुँमा सानो पवाल र गोलाकार 
धबवा देखखन्छ। र फल नपाकदै झदथि्छ, कुहहन्छ। 

व्वस्ापन
 � बगैचा वरपर जंगली झारपा्तहरु, झाडीहरु 

लगा्य्तका आश््यदा्ता वनसपह्तहरु नष्ट गनेथि, 
सरसफाई गनेथि। 

 � ्ोरै क्ेत्र भएमा पु्तलीलाई जालीले समा्तेर मानेथि, 
नष्ट गनेथि। 

 � कीराले आक्ररम्त फलहरुमा माउ पु्तली आकहषथि्त 
हने हुँदाुँ सङकलन गरर नष्ट गनेथि। 

 � सुकेका घाुँसपा्त, पा्तपह्तंगर जलाएर धुवाुँ हनकाली 
कीरालाई भगाउन सहकन्छ। 

 � बरत्तको पासो वा खाध्य पासो (फलको टुक्रा राखख) 
प्र्योग गरर माउ पु्तली मानेथि। 

 � फललाई ब्यारगङग गनेथि (पलारष्टकको ्ैलामा 
ससाना पवालहरु पारेर फललाई बेनेथि)। 

 � कीटनाशक रबषादी मालार््यन २ रमखल प्रह्त खलटर 
पानी सा्मा सकखर रमसाई ्छनेथि। 

१.४.११ सुलसुले Mites

सुन्तलाजा्त फलफूलमा लागने सुलसुले चार जोडा खुट्ा 
हने ज्यादै सानो आकारका हन्छन्। सुलसुलेले रबरुवाको 
रवरभनन भागमा चुसेर नोकसानी गदथि्छ। सुलसुलेले 
आक्रमण गरेको बोट फुस्ो र हनरस देखखन्छ। धेरै संख्यामा 
आक्रमण भएमा सुन्तला र जुनारको फलको बोक्रा खैरो 
देखखन्छ भने काग्ती र हनबुवाको फल हलका से्तो रंगमा 
देखखन्छ। 

व्वस्ापन
 � रबरुवालाई उजच्त काुँट्छाुँट र मलजलको व्यवस्ा 

गरी सवास् रबरुवा हकाथिउने। 
 � सुलसुलेनाशक रबषादी प्रोपाथिजाईट २ रमखल प्रह्त 

खलटर पानीमा रमसाई ्छनेथि। 

सनदि्त सामारिी: 
अजधकारी, देवराज। २०७७। सुन्तलाजा्त फलफूलको 
प्रमुख रोगकीराहरु पहहचान र व्यवस्ापन हा्ते पुसस्तका। 
प्रधानमनत्री कृहष आधुहनकीकरण परर्योजना, परर्योजना 
का्याथिनव्यन एकाइ, शसनधुली।

 

kmndf ;'n;'n]sf] cfqmd0f 
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फल झनेथि समस्या व्यवस्ापनका लारग हनमनानुसारको 
व्यवस्ापन प्रभावकारी पाईएको ्छ। 

शुरुवा्तको फल झनने ट्न्नत्ण गनने
 � २, ४-हड १५ हप.हप.एम.+बेनोरमल/काबेथिनडाजजम १०० 

हप.हप.एम.+्युरर्या १ प्रह्तश्त फल लागेको एक 
महहना पशचा्त् फलको आकार ८-१० रमरम हुँदा ्छनेथि। 

 � जजबरखलक एशसड (जज.ए.३) १० हप.हप.एम.+पोटाशस्यम 
नाईटे्रट १ प्रह्तश्त फल लागेको २ महहना पशचा््त 
फलको आकार १८-२० रमरम हुँदा ्छनेथि। 

फल ट्टपनु अगाडीको फल झनेने समस्ा ट्न्नत्ण गनने
 � २, ४-हड १५ हप.हप.एम.+बेनोरमल/काबेथिनडाजजम १०० 

हप.हप.एम.+्युरर्या १० प्रह्तश्त भदौ, असोज महहनामा 
्छनेथि। 

 � जजबरखलक एशसड (जज.ए.३) १० हप.हप.एम.+पोटाशस्यम 
नाईटे्रट १ प्रह्तश्त असोज काह्तथिक महहनामा ्छनेथि। 
राम्री घलुाउनको लारग २, ४-हड र जज.ए. ३ लाई पहहले 
अलकोहलमा घोलन ुपदथि्छ। 

कीराजन् फल झनेने समस्ा ट्न्नत्ण गनने
 � फल चुसने सुडे पु्तली व्यवस्ापन गनथि मालार््यन 

५० डबलु.हप. २० ग्ाम+२०० ग्ाम भेखल रमसाई त्यसमा 
रभनेगर वा फलको रस २ खलटर पानीमा घोलेर 
रवषाक्त चारो प्र्योग गनेथि। 

 � प्रकाशको पासो प्र्योग गरी पु्तली हन्यनत्रण गनेथि। 

 � फु्ट ् लाई हन्यनत्रण गनथि ०.०५ प्रह्तश्त मालार््यन+१ 
प्रह्तश्त जचनी फल पाकनु २ महहना अगावै ्छनेथि र 
काबाथिररल ५० डबलु.हप. २ ग्ाम पानीमा रमसाई ्छनेथि। 

 � रम्ा्यल ्युजजनल ०.१ प्रह्तश्त र मालार््यन ०.०५ 
प्रह्तश्तको पासो ्त्यार गरर प्रह्त हे.२५ पासोको दरले 
फल हटपनु भनदा ६० हदन अगावै प्र्योग गनेथि र प्रत्यक 
हप्ता झोल फेनुथि पदथि्छ। 

 � चाईहनज शसट्रस ्लाई हन्यनत्रणका लारग बेट ्छनेथि 
मागथिदशथिनः

 � आवश्यक सामाग्ीहरु
 � प्रोहटन हाईड्ोलाईसेट (३० ग्ा.पलारष्टक ्ैलामा)
 � कलोरोपाईररफस (१०० रमखल बो्तल/मालार््यन)
 � स्याडोरभट (ससटकर) (१ खलटर भाडोमा)

बेट ्त्ार गनेने ्तररका
एक खलटर सप्रे गनथि बेट ्त्यार गनथि: १ खल. पानी, ५ ग्ा. 
प्रोहटन हाईड्ोलाईसेट, ४ रमखल कलोरोपाईररफस वा २ 
रमखल मालार््यन, केहह ्ोपा स्याणडोरभट रमसाउने र 
राम्री घोलनु पदथि्छ। ्यहह मात्रामा आवश्यक्ता अनुसार 
बेट ्त्यार गनथि सहकन्छ। 

बेट ्छनेथिः ५० रमखल ्त्यारी प्रोहटन बेटको घोल प्रत्येक २ 
बोट मध्ये १ बोटमा हाुँगा रवगाुँमा ्छकथि ने, दलने गनुथि पदथि्छ। 
बेट ्छदाथि सुखखा र घमाईलो हदन उप्युक्त हन्छ। बेट प्र्योग 
गदाथि सुरशक््त पहहरन प्र्योग गनेथि। 

२. सुन्तलराजरात फलफूल बरालवीमरा फल झनने समस्राको 
व्यवस्रापन
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बेट ्छनेथि सम्यः बेट सप्रे गनेथि उप्युक्त सम्य बैशाख देखख 
शुरु गनुथि पदथि्छ जुन बेला व्यसक खझंगा हनससकएका 
हन्छन्। प्रोहटन बेट ्छनेथि सम्य एहकन गनथि मंशसर पुष बगैंचा 
मुनी माटो बाट प्युपा सङकलन गरी बो्तलमा खुकुलो 
हलका जचसो माटोमा राखेर व्यसक खझंगा हनससकए 
पशचा्त् सप्रे शुरु गनुथिपदथि्छ। प्रोहटन बेट प्रत्येक २ हप्ता जेठ 
समम र त्यसपश्छ साउनसमम प्रत्ेयक २ हप्तामा एक पटक 
्छनुथि पदथि्छ। कृषकले प्रोहटन बेट सप्रे र कीरा संक्ररम्त 
फलको सरसफाई उप्युक्त ्तवरले गरेमा २-३ वषथिमा उतकृष्ट 
नह्तजा प्राप्त हन्छ। 

्यसको लारग सामुदार्यक रुपमा लागन सकेमा हन्यनत्रण 
प्रभावकारी हन्छ। 

फल झनेने समस्ा ट्न्नत्ण गनने सामान् ससफाररस
 � सन्तुखल्त मलखादको प्र्योग गरी वानसपह्तक बृजधि र 

फल उतपादन बृजधि रवकास राम्ो बनाउने। 
 � फल हटहपसके पशचा्त् काुँट्छाुँट गरेर रोगको प्रकोप 

कम गनेथि। 
 � बगैंचामा पानी जमन नहदने, पानीको हनकासको 

प्रबनध गनेथि। 
 � बोटको आवश्यक्ता अनुसार पानी/शसंचाईको 

व्यवस्ा गनेथि। 
 � बगैंचामा झरेका फलहरु ्ततकालै हन्यरम्त रुपमा 

नष्ट गनेथि। 
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उप्ुक्त हावापानी
सुन्तलाजा्त फलफूल खे्तीको लारग १५-३०० से उप्युक्त 
्तापक्रम हो। गुणस्तरर्य र अजधक उतपादनको लारग 
जुनार, सुन्तलालाई हहउुँदमा ठणडी र गरमथि्याममा न्यानो 
भएको उपोष्ण हावापानी उप्युक्त हन्छ। 

बाहषथिक वषाथि्त्: कुल वषाथिको पररमाण भनदा वषथि भररमा हने 
वषाथिको रव्तरण महतवपूणथि हन्छ। सुन्तलाजा्त फलफूलको 
लारग बाहषथिक वषाथि १२५०-१८५० रमरम उप्युक्त माहनन्छ। 
लगा्तारको वषाथिले बोटमा रोगहरु बढाउन सकद्छ। 

सुन्तलाजा्त फलफूल बबरुवामा पोलल ईर्ीने्ोनी (बहु 
भ्ुण) को उपादे््ता
धेरैजसो सुन्तलाजा्त फलफूलहरुमा बह भ्ुणको गुण हने 
भएकाले हामीले धेरै रबरुवाहरु प्राप्त गदथि्छौं। न्युसेलार 
बेनाथि जाईगोहटक (लैफङगक) बेनाथि भनदा बखल्यो र 
माउबोटसुँगको दुरुस्त गुण भएको हन्छ। मुलबृ्तको 
रुपमा प्र्योग हने सुन्तलाजा्त फलफूलमा बह भ्ुण 
उप्युक्त हन्छ, जसले एकनासको रबरुवाहरु प्राप्त हन्छन्। 

नसनेरीका लाबग उप्ुक्त माटो
नसथिरीको क्ेत्र भईरहेको बगैंचा भनदा पर/टाढा हनु पदथि्छ। 
पानीको हनकास राम्ो हने, पहहले सुन्तलाजा्त फलफूलको 
खे्ती नभएको वा खे्तीपा्ती नै नभएको(भजजथिन) माटो 

नसथिरीको लारग उप्युक्त हन्छ। नसथिरी क्ेत्र नजजकै पानीको 
स्ो्त हनु पदथि्छ। नसथिरी व्याडमा प्र्योग हने माटो मखललो 
हनु पदथि्छ। 

नसनेरीको लाबग उप्ुक्त माटोको बमश्रण
माटोको रमश्णमा रवरभनन बस्तुहरुको मात्रा माटोको 
बनोटमा भर पदथि्छ। बलोटे माटो ्छ भने माटो र राम्री 
कुहहएको गोठे वा कमपोष्ट मलको अनुपा्त १:१ उप्युक्त 
हन्छ। जचमट्ाईलो माटोको लारग माटो: बालुवा: 
मलखादको अनुपा्त १:१:१ हनु पदथि्छ। नसथिरी व्याड बनाउनु 
अगाहड माटोको रमश्णलाई सौर्यथिकरण गरेर माटोको 
हनमथिलीकरण गनुथि पदथि्छ। माटोको सौर्यथिकरण गनथि नसथिरी 
व्याडलाई पलारष्टक शसटले ढाकेर राखनु पदथि्छ। 

कनटेनरमा नसनेरी व्वस्ापन
नसथिरी रबरुवाहरुलाई पलारष्टक ट्रे, वा पलारष्टक ्ैलामा 
हकाथिउनुलाई कनटेनरमा नसथिरी व्यवस्ापन भहनन्छ। 
परमपराग्त नसथिरी व्याडमा भनदा पलारष्टक ्ैलामा 
हकाथिईएको रबरुवाहरुको अनुगमन र व्यवस्ापन सहज 
हन्छ। पलारष्टक ट्रेमा बीउ खसालेर उमादाथि पानी जमेर 
नोकसानी हने समस्या हनकै कम हन्छ। ्यसले फेद ्त्ा 
जरा कुहहने समस्यामा कमी हन्छ। कुनै रबरुवा रोगी भै 
हालेमा त्यसलाई सजजलै हटाउन सहकन्छ र अन्य 
रबरुवाहरुमा फैलन पाउदैन। 

३. असल सुन्तलराजरात फलफूल खेतवी पद्दतवीकरा केहवी महत्वपूण्त 
जरानकरारीहरु 
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नसनेरी व्ाडमा फाईटोप्ोरा ट्न्नत्ण
नसथिरीमा फाईटोप्ोराजन्य रोगहरु हन्यनत्रण गनथि ररडोरमल 
गोलड (मेफेनोकजाम) २.७५ ग्ा/खल. वा एखलईहट २.५ 
ग्ाम/ खल. पानीमा रमसाई ४० हदनको फरकमा रोपने गनुथि 
पदथि्छ। सा्ै रोग संक्ररम्त रबरुवाहरु नसथिरीबाट हटाई नष्ट 
गनुथि पदथि्छ। 

बट्डङग गनेने उप्ुक्त सम् (माचने–अट्प्रल)
बहडङग गनेथि उप्युक्त महहना चैत्र (March-April) पाईएको 
्छ। जुन बेला बहडङग गदाथि उचच सफल्ता पाईएको ्छ। 

वड उड सङकलनका लाबग माउ बोट
वड उड सङकलनका लारग सुन्तलाजा्त फलफूलको माउ 
बोट सवस्, उतपादनशशल र ग्ाफ्टङगबाट सनथि सकने 
रोगहरु जस्तैः भाईरस, माईकोपलाजमा जन्य रोगमुक्त 
भएको हनु पदथि्छ। माउबोट कन्म्तमा १५ वषथि पुरानो हनु 
पदथि्छ। 

बड ससटकबाट बड ट्नकालने
बड ससटकबाट बड हनकालनेको लारग धाररलो, टुपपोमा 
गोलो भएको गुणस्तरी्य बहडङग चककुको सहा्ताले 
आुँखलाको फेदबाट बड हनकालनु पदथि्छ। धाररलो बहडङग 
चककुबाट हनकाखलएको बड कलमीमा उचच सफल्ता 
हन्छ। बहडङग गदाथि प्र्योग हने सबै औजार उपकरण १-२ 
प्रह्तश्तको सोहड्यम हाईपोकलोराईडको घोलले उपचार 
गरर रवसंक्रमण गनुथि पदथि्छ। 

वड उडको भणडारण
बास्तबमा वड उड कलमी गनुथि अगाहड मात्र काटनु पदथि्छ। 
वड उडलाई सुकन नहदन साबधानी अपनाउनु पदथि्छ र 
्यसलाई झ्याउ वा हपट मस वा रभजेको कपडाले बेरेर 
राखनु पदथि्छ। 

वड उडको छनौट
वड उडको ्छनौट गदाथि हनमन कुराहरुमा ध्यान हदनु पदथि्छ। 

 � ्यसै वषथि हनससकएको हाुँगामा ५-९ आुँखाहरु भएको र 
मुना नहनससकएको सा्यन ससटक उप्युक्त हन्छन्। 

 � वड ससटकमा खास धकाथिहरु देखखने, श्छखपपएको हनु 
पदथि्छ। 

 � सुन्तलाजा्त फलफूलको रबरुवा सानथिको लारग 
पलारष्टक ्ैलाको आकार १५-२०x२०-२५ सेमीको 
्यु.रभ. पलारष्टक ्ैला उप्युक्त हन्छ। जसमा एक वषथि 
समम रबरुवा हकाथिउन सहकन्छ। 

 � नसथिरी व्याडमा रबरुवा ्छनौट गदाथि धेरै होचो र अगला 
रबरुवाहरु हटाएर मध्यम आकारको औष्त रुपमा 
बहढरहेका रबरुवाहरु ्छनौट गनुथि पदथि्छ। 

फाईटोप्ोराजन् रोग प्रट््तरोधी मुलबृ्त
ट्राईफोखल्यट अरेनज र सावर अरेनजको मुलबृ्तले 
फाईटोप्ोराजन्य ढुसी रोग सहन सकद्छ। ट्राईफोखल्यटमा 
पहन ्लाईङग ड्ागन र अजेथिन्नटन ट्राईफोखल्यटले ज्यादा 
सहन सकद्छन्। 

मलखाद प्र्ोग
मलखाद प्र्योग गनेथि स्ान सुन्तलाजा्त फलफूलको 
बोटको उमेरमा भर पदथि्छ। स-साना रबरुवाहरुलाई रुखको 
वेशसनमा मलखाद हदनु पदथि्छ, रबरुवा बढदैजाुँदा वेशसनको 
आकार ठुलो बनाउनु पदथि्छ। फल फलने रुखहरुमा 
मलखाद हददाुँ रुखको फैलावटको दुई गुना क्ेत्रफल 
ढाकेर मलखाद हदएमा खाद्य्ततव ्तानने सबै जराहरुले 
मलखाद खलन सकद्छन्। पुरानो बगैंचाहरुमा सबै 
बगैचाको जरमनमा मलखाद हदनु पदथि्छ हकनकी रुखको 
जरा बगैंचाको जरमनभरर नै फैखलएका हन्छन। मलखाद 
खाडल बनाएर खाडलमा पहन हदन सहकन्छ। त्यसका 
लारग १५-२५ सेमी चौडा र १५ सेमी गहहरो खाडल बोटको 
फेलावट वरपर खनेर मलखाद हाखल सोहह माटोले ्छोपेर 
्छोडनु पदथि्छ। 

मलखाद प्र्ोग गनेने ्ताललका
सुन्तलाजा्त फलफूल बगैंचामा मलखाद प्र्योग गनेथि 
सम्य मलखादको प्रकार सा्ै बोटको बृजधि रवकास 
अवस्ामा भर पदथि्छ। 

प्रङगाररक मल जुन रवस्तारै उपलबध हन्छ। त्यसलाई 
रबरुवामा न्याुँ वानसपह्तक बृजधि रवकास र फुल खेलनु 
अगाहड हदनु पदथि्छ भने ्ततकाल उपलबध हने रसा्यहनक 
मल फुल खेलन सुरु गरेपश्छ हदनु पदथि्छ। नाईट्रोजनको 
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आधा भाग, फसफोरस र पोटाशस्यमको पुरा भाग फुल 
खेलनु १५-२० हदन अगाहड फालगुन महहनामा हदनु पदथि्छ। 
नाईट्रोजनको आधा भाग फल लारगसके पशचा्त् असार 
महहनामा हदनु पदथि्छ। 

फल नलागने बोटहरुमा बगैंचाको माटोको अबस्ा र 
रबरुवाको बृजधि रवकास हेररकन नाईट्रोजनलाई ३ भाग 
लगाएर प्र्योग गनुथि पदथि्छ। ्यस्तोमा ्तेस्ोमात्रा वषाथि्याम 
सहकनासा् प्र्योग गनुथि पदथि्छ सामान्य्त्याः ३ पटक 
नाईट्रोजन मलको प्र्योग जरा कुहहने रोग लागेको 
बगैचामा शसफाररस गररएको ्छ। 

पानीको बच्त गनथिको लारग सुन्तलाजा्त फलफूल 
बगैंचामा ्ोपा शसंचाई प्रणाली अवलमबन गनुथि पदथि्छ। 
्ोपा शसंचाईमा परमपराग्त शसंचाई प्रणालीको ्तुलनामा 
५०-५५ प्रह्तश्त पानी बच्त हन्छ। 

सुन्तलाजा्त फलफूल बगैंचामा ससंचाईको पटक/
अन्तराल
साधारण्त्या सुन्तलाजा्त फलफूललाई हहउदमा १५ 
हदनको फरक र सुखखा्याममा अखलक श्छट्ै शसंचाई 
हदईरहनु पदथि्छ। नेपालमा शसंचाईको सुरवधा पर् ्याप्त 
नभएको बगैंचाहरुमा श्छटोश्छटो शसंचाई गनथि समभव 
नहोला। शसंचाईको हहसाबले सुन्तलाजा्त फलफूलमा 
मुख्य्तः ३  वटा संमबेदनशील अवस्ाहरु सुखखा्याममा 
(माघदेखख बैशाख जेठसमम) हन्छन्। ह्त हनः न्याुँ बृजधि र 
फूल खेलने बेला फल लागने बेला र फलको बृजधिको 
शुरुवा्ती अकस्ा ्यो सम्यमा बोटमा मुनाहरु पलाई बृजधि 
रवकास हने पालुवा हनससकने, न्याुँ पा्तहरु हनसकने, फूल 
खेलने र फल लागने बेला हनकै सहक्र्य हने अबस्ा हो। 

्यस बख्त माटोमा जचस्यानको मात्रा ५५-६५ प्रह्तश्त हनु 
पदथि्छ। ्यो सम्य नपाथिलमा सुखखा हने भएका कन्म्तमा ३ 
पटक (फूलखेलनु १०-१५ हदन अगाहड, फूल खेलेको १५ 
हदन प्छाहड र दोस्ो शसंचाईको १ महहना पश्छ) शसफाररस 
गररएको ्छ। जलवा्यु पररव्तथिनको असरले माघ 
फालगुनदेखख बैशाखसमम बेमौसमी वषाथि अशशनाले गदाथि 

स-साना फलहरु सा्ै पा्तहरु झानेथि र नोकसानी पुर् ्याउने 
हन्छ। श्छमेकी मुलुकहरुमा गररएको अनुसनधानको 
नह्तजा अनुसार काबेथिनडाजजम ०.१ प्रह्तश्त (१००० हपहप 
एम) र ्प नाईट्रोजन र फसफोरस १००, १०० ग्ाम प्र्योग 
गनेथि सा्ै नेप्ाखलन एशसहटक एशसड १५ हपहप एम १५ 
हदनको फरकमा ्छरेमा अशसनाको क्ह्त कम हन्छ। हावा 
हरी अशसना पानीले क्ह्त गरेका र झरेका फल ्त्ा पा्त, 
हाुँगारवगा उजच्त ्तवरले सरसफाई गनुथि पदथि्छ। 

असोज काह्तथिक महहनामा ्तापमान बृजधिले हने घामको 
प्रभाव कम गनथि CaSO4 ४ प्रह्तश्त सप्रे गनुथि पदथि्छ। राम्ो 
फूल खेलाउनको लारग बगंैचाको ६० सेमी मार्ललो 
स्तहको माटो कडा हनु हुँदैन। बोटको जरा फैखलएको 
ठाउुँहरुमा माटोमा जचस्यान हनु पदथि्छ। ्ोपा शसंचाई 
प्ररवजधको प्र्योग गरर माटोमा जचस्यान का्यम राखनु 
पदथि्छ। बगंैचामा धरमरा हन्यनत्रण गनथि भाजच्यको 
सुकेको हाुँगाहरु हटाउने, हन्यरम्त शसंचाई हदने र रुख 
वरपर र काणडमा कलोरोपाईररफस ४ रमखल/ खल. वा 
ईरमडाकलोरोहपड १ रमखल/खल. पानीमा रमसाई उक्त 
घोलले रभजाउने बगंैचामा रमखलबग कीराको प्रकोप 
हन्यनत्रण गनथि कीरा लागेको हाुँगारवगा काट्छाुँट गरी 
हटाउने रकाणडमा माटोले पोह्तहदनाले कीराबाट 
बचाउन सहकन्छ। बगंैचामा भएको करमलाको झुणड 
नष्ट गररहदने। पुष महहनाको शुरुवा्तमा मुख्य काणडको 
०.५ रमटरको उचाईमा ७-८ सेमी च्याप च्यापे हफत्ता 
बाधने वा रग्ज दखलहदने। कीटनासक रवषादी 
कलोरोपाईररफस ०.०५ प्रह्तश्त वा काबाथिररल ०.१ 
प्रह्तश्त वा डाईरम्ोएट १.५ रमखल+ महट््ेतल २.५ 
रमखल/ खल. पानीमा रमसाई ्छनेथि। 

सुलसुलेको क्षट््त र त्सको व्वस्ापन
सुलसुलेले श्छहपएको पा्तहरु र फलहरुमा आक्रमण 
गरेर नोकसानी गदथि्छन्। ्यसले पा्तको मार्ललो भागमा 
धकाथिहरु जुन खरानी ्छहकथि एको जस्तो देखखन्छ। फलमा 
धबबाहरु देखखन्छन जुन सुरुमा चाुँहदको रङगको र पश्छ 
खैरो रङगको हन्छ। ्यसले फलको बजार मुल्य घटाउद्छ। 
सुलसुले व्यवस्ापनको लारग बगैंचामा हन्यरम्त शसंचाई 
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गनेथि/ डाईकोफोल १.५ रमखल/खल. सलफर पाउडर ३ ग्ा/ 
खल. वा डाईमे्ोएट   १.५ रमखल/खल. पानीमा रमसाई ्छनेथि। 

ट्न्ाने्तको लाबग सुन्तला फलको गुणस्तर
फल एकनास रा्तो सुन्तले रङगको,नरम, कुनै धबबा 
नभएको, गोलाकार भएमा हन्याथि्तका लारग उप्युक्त हन्छ। 
्युरोपेली बजारमा साना फलहरु ५.०-५.५ सेमी व्यास 
भएको र दशक्ण पुवीथि एशस्याली देशमा ६-७ सेमी व्यास 
भएको फल मन पराईन्छ। 

सुन्तलाजा्त फलफूलहरुको प्रशोधध्त उतपादनहरु
सुन्तलाजा्त फलफूलहरु प्रशोधन गरर जुस, सकवास, 
अचार, जाम, जेली, मामाथिलेड ्त्यार गररन्छ। 

्यस म्यानुअलमा प्रस्तु्त गररएको प्ररवजधहरु सा्ै रोग कीरा व्यवस्ापन गनेथि रवषादीहरु हबह अनुवाद गररएका ्छन्। 
व्तथिमान सम्यमा नेपालमा द्ताथि भएका/सुजचकृ्त रवषादीहरु मात्र प्र्योग गनुथिपदथि्छ। प्रह्तबसनध्त रवषादीहरु भएमा 
त्यसको सट्ा बैकफलपक रवषादीहरु (द्ताथि भएका) प्र्योग गनुथिपदथि्छ। रसा्यहनक रवषादी प्र्योग गदाथि प्र्योगक्ताथिको 
सवासथ्यको ख्याल गदैथि सुरशक््त पहहरन प्र्योग गनेथि र रवषादी प्र्योग पशचा्त् फल हटपने अवजध पालना गनेें सा्ै 
रसा्यहनक रवषादीबाट प्याथिवरशण्य प्रणालीमा पनेथि असर बारे सावधानी अपनाउनु पदथि्छ।
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Source: Success story of citrus industry in Nagaland, Ed. by S. P. Ghosh, Akali Sema and N. Benjong Aiyer. Tech Bull, Centarl Institute of Horticulture, 
Governement of India, Nagaland, March 2010. 

Chapter
४. सुन्तलराजरात फलफूल बगैंचरा पुनययौववनवककरण लरावग 
अपनराईएकरा चरणहरु

रुखको फेदमा कृहष चुनको प्र्योग

बोडोथि पेष्टको प्र्योग

पुनः स्ाहप्त बगैंचा

शुक्म खाद्य्ततवको प्र्योग

मलखाद प्र्योग
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Chapter

माघ मनहना (January-February): बोट वृनद्दको 
अवस्ा १: ्यसबेला मुना/पालुवाहरु हनससकदै हन्छन्, 
जरा अझै हनखष्क्र्य नै रहन्छ। 

का्ने ्ताललका
 � बगैचाको सरसफाई गनेथि, रुखको फेद समम घाम 

खझनेथि बनाउने हलका खनजो्त गररहदने। 
 � फलहटहपसके पशचा्त् काट्छाुँट गरेर मलजल का्यथि 

्यो महहना रभत्र समपनन गररसकनु पनेथि ्छ। 
 � गोठे मल वा कमपोष्ट मल ६० केजी प्रह्तबोट, 

फसफोरस ३०० ग्ाम प्रह्तबोट, पोटास ५०० ग्ाम 
प्रह्तबोट र नाईट्रोजनको आधा मात्रा (३०० ग्ाम 
प्रह्तबोट) ्यसै महहनामा प्र्योग गनुथि पदथि्छ। 

 � फु्ट रट, रुट रट लागेको बोटहरुमा ह्तनपा्ते 
रुटसटकको एप्रोच ग्ाफ्टङग (नेचुकी) हदने। 

 � मलखाद प्र्योग पशचा्त् शसंचाई हदने। 
 � १ प्रह्तश्तको बोडोथि रमश्ण ्छनेथि सा्ै काणडको 

फेदबाट १ रमटरसममको उचाईमा बोडोथि पेष्ट लगाउने। 
 � कतले कीरा, लाही र रमखलबग जस्ता कीराहरु भएमा 

सवोथि ्तेल १० रमखल/खल. पानीमा रमसाई ्छनेथि। 
 � रुखमा परजजवी रबरुवा ऐजेरुहरु भएमा हटाउने। 

बैशाख मनहना (April-May) बोट वृनद्दको अबस्ा २: 
फल लागेर केराउ दाना आकारको भएका हन्छन्। ्यस 
बख्त पहहलो प्राकृह्तक रुपमा फल झनेथि हन्छ सा्ै ्यो 
महहनाको अनत्यमा दोस्ो पटक न्याुँ मुना, पा्तहरु 
पलाउद्छन्। 

का्ने ्ताललका
 � हहउुँद ्याममा रसा्यहनक मलखाद प्र्योग नगरेको भए 

्यो सम्यमा प्र्योग गनेथि। 
 � ्यस सम्यमा बोटलाई पानीको आवश्यक्ता ज्यादा 

हने हुँदा १५ हदनको अन्तरालमा शसंचाई हदनेथि। 
 � न्याुँ पालुवाहरु र स-साना फलमा पाउडरी रमलड्ु 

(खराने) रोग देखा पनाथि सा् सलफर ्युक्त ढुसीनासक 
रवषादी सलफेकस २ ग्ा/खल. पानीमा रमसाई ्छनेथि। 

 � हनमनानुसारको मात्रामा शुक्म खाद्य्ततवहरुको रमश्ण 
्छनेथि। 
 � जजकं सलफेट -१०० ग्ा.
 � कपर सलफेट -६० ग्ा.
 � म्यागनेशस्यम सलफेट –४० ग्ा.
 � फेरस सलफेट -४० ग्ा.
 � म्यानगाहनज सलफेट -४० ग्ा.
 � चुना -१८० ग्ा.
 � पानी -२० खल.

 � अफमल्य माटो (४.५-५ हप.एच. मान) भएमा ३ वषथिमा 
एक पटक प्रह्त बोट १०० ग्ा को दरले डोलोमाईट 
चुन प्र्योग गनेथि। 

 � कुहहएको र गम आएको बोटको भागलाई धाररलो 
चककुले खुकेथि र बोडोथि पेनट दलनु पदथि्छ। सा्ै १ 
प्रह्तश्तको बोडोथि रमश्ण ्छनेथि। 

 � फाईटोप्ोरा जन्य ढुसीले आक्रमण भएको बगैंचामा 
रुखको फेदमा ररडोरमल गोलड (मेफेनोकजाम) २.७५ 
ग्ा./खल पानीमा रमसाई हालने। 

 � रुखको फेद र काणडमा चोटपटक लागनबाट 
जोगाउने। 

५. सुन्तलराजरात फलफूलको प्द्तशन बगैंचरामरा गररने कराय्त 
तराक्लकरा



52

 � फल कुहाउने औसा पानेथि खझंगा व्यवस्ापनको लारग 
रम्ा्यल ्युजजनलको फेरोमोन पासो प्रह्त १० बोटका 
दरले पासोहरु राखने ्तर चाईहनज शसट्रस ्लाईको 
लारग प्रोहटन बेट प्र्योग गनुथि पदथि्छ। 

 � रुटसटक (मुलबृ्त) बाट आउने हाुँगाहरु ्तुरुन्त 
हटाउने। 

श्रावण मनहना (July-August) बोट वृनद्दको अबस्ा 
३: फलहरु ठुलो आकारको काग्तीको जत्रो हने बेला र 
दोस्ो पालुवाहरु बढदै गरेका हन्छन्। 

का्ने ्ताललका
 � फल श्छमलने, प्रह्त ५०-५५ पा्तहरु वरावर १ फलको 

अनुपा्तमा राखनु पदथि्छ। 
 � खहनज ्तेल १० रमखल/खल. पानीका दरले कतले कीरा 

सा्ै लाही कीरा हन्यनत्रण गनथि ्छनेथि। 
 � प्तेरो कीराको समस्या देखा परेमा कीराको अणडा, 

शशशुकीट र व्यसकलाई सङकलन गरी नष्ट गनेथि, 
कीटनाशक रवषादी मालार््यन २ रमखल/खल का 
दरले सप्रे गनेथि। 

 � अजधक ्तापक्रम र आद्र्ताले पाउडरी रमलड्ु, 
एनरिाकनोज, मेलानोज र फेद कुहहने रोग देखा पनथि 
सकद्छन्। बगैंचामा सरसफाई, पानीको हनकासको 
प्रवनध गनेथि सा्ै उजच्त रवषादी ्छैन। 

 � जेखलएका हाुँगारवगाहरु काट्छाुँट गरर हटाउने। 
 � काट्छाुँट गनेथि औजारहरुलाई रबसंक्रमण गनुथि पदथि्छ। 
 � झारपा्त व्यवस्ापन गरर बगैंचाको सरसफाई गनेथि। 
 � बोटको फेदमा पानी जमन नहदने। 
 � धेरै फल लागेका हाुँगाहरुमा टेका हदने। 

कान्त्तक मनहना (October-November) बोट वृनद्दको 
अबस्ा ४: फलको बृजधिको अन्न्तम अवस्ा ्यो महहनाको 
अनत्य समममा ६०-७० प्रह्तश्त रङग चढीसकेको हन्छ। 
्तापक्रम घटदैजाुँदा न्याुँ पालुवा पहेखलने हन्छन्। 

का्ने ्ताललका
 � ्छापो प्र्योग गरेर बगैंचाको माटोको जचस्यान का्यम 

राखने। ्छापोको रुपमा पराल, काठको धुलो, भुस, 
सुकेका पा्तहरु, झारपा्त सा्ै कमपोष्ट प्र्योग गनथि 
सहकन्छ। ्छापो हददाुँ मुख्य काणडलाई ्ुछवाउनु हुँदैन। 

 � ्यो सम्यमा शसट्रस शसलला –रग्हनङग रोग संवाहक 
कीराको संख्या बढी हने हन्छ। वषाथि्त सहकना सा् 
कीरा हन्यनत्रण गनथि कीटनाशक रवषादी सप्रे गनुथि 
पदथि्छ। कीराको संख्या जेठ, असार, साउनमा धेरै र 
हहउदमा कमी हन्छ। हन्यरम्त रुपमा हनमजन्य रवषादी 
०.०३ प्रह्तश्त सप्रे गनथि शसफाररस गररएको ्छ। 

 � अगौटे सुन्तला हटपन शुरु गनेथि। 
 � स्ानी्य सुन्तला हटपेर भणडारण गनथि सहकन्छ। 
 � फलको बजाररकरणका लारग व्यवस्ापन गनेथि सम्य 

हो। फल हटपाई र हटपे पशचा्त््का कमथिहरुको ्त्यारी 
गनेथि। 

 � बगैंचामा झरेका फलहरु सङकलन गरी नष्ट गनेथि, 
सरसफाई गनेथि। 

 � फल उतपादन र बजाररकरणको अरभलेख राखने। 
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पररच्
रवरभनन ्रीका खझुँगाहरु देखखन्छन् जसमध्ये एक ्रीको 
खझुँगाहरुले फलफूललाई मात्र कुहाएर नोकसान 
पु्याउन्छन्। ्यसै ्रीको एक हकशसमको फल कुहाउने 
खझुँगाले सुन्तलाजा्त फलफूल खे्तीमा रवग्त लामो 
सम्यदेखख नेपालको पूवीथि पहाडी क्ेत्रको दरो बोक्रा भएका 
सुन्तलाजा्त फलफूलहरु (जुनार, हनबुवा आहद) को 
उतपादनमा ह्ास भएको ्छ। ्यस भेगका धनकुटा र ्तेह््ुम 
जजललाहरुमा उतपादन हने जुनारमा फल कुहाउने खझुँगाको 
रवगरवगी ्यस सनदभथिका उदाहरण हन्। रवग्त ५–७ वषथि 
्य्ता उक्त समस्या मध्ये नेपालको पहाडी भेगका जुनार 
खे्ती हने प्रमुख जजललाहरु शसनधुली र रामे्छाप सा्ै 
दोलखा र काभ्ेपलानचोकका सुन्तलाजा्त फलफूलमा 
देखा परेको ्छ। ्यस्तै गरी हाल पसशचम नेपालका 
सुन्तलाजा्त फलफूल खे्ती हने जजललाहरुः गुलमी, 
म्यागदी, बागलुङ, र स्याङजामा पहन ्यसको समस्या सुरु 

भएको ्छ। फल कुहाउने खझुँगाका रवरभनन प्रजाह्तहरु 
्छन्। नेपालमा हाल समम ्यसका दश प्रजाह्तहरुको 
आजधकाररक उललेख ्छ। ्यी खझुँगाहरुका आुँैसाहरु 
संक्ररम्त लहरे ्तरकारी बालीहरुका फलहरु (काुँक्रो, 
फसीथि आहद) का सा्ै फलफूल रुखका फलहरु सुन्तला, 
जुनार, आुँप, आरु, अमबा, स्याउ आहद वषेथिनी फल कुहेर 
नष्ट हन्छन् र फलसवरुप फलका उतपादन सुँधै ह्ासमुखी 
हन्छन्। ्यी खझुँगा कीराहरुले बालीको उतपादनमा 
नोकसानी मात्र गदैथिनन्, अन््तराखष्ट्र्य फलफूल व्यापारमा 
समे्त बाधा(व्यवधान खडा गदथि्छन्। उहहले नेपालमा 
नभएको ्यो चाईहनज शसट्रस ्लाई (ब्याकट्रोसेरा 
रमनाकस) (जचत्र १) कीराको जनम ्लो चीनबाट भुटान, 
शसफककम हुँदै पूवीथि पहाडी भूभागबाट देशमा प्रवेश गरेको 
अनुमान गररन्छ। टाढा टाढासमम खझुँगाको उडने क्म्ता र 
आुँैसा लागेका फलफूलको सजजलो ओसार–पसारले ्यो 
कीरा अन्यत्र फैखलन सजजलो भएको ्छ। पसशचमी पहाडी 
जजललामा समे्त सुन्तलाजा्त फलमा ्यसको आक्रमण 
भएको ्छ। फलसवरुप, ्यस खझुँगाले गदाथि स्ानी्य 
सुन्तलाजा्त फलफूलको उतपादनमा नोकसानी अनुरुप 
कृषकहरुको जीरवकोपाजथिनमा समे्त असर पारेको ्छ। 
्यस खझुँगा कीराको सुव्यवस्ापन अभाव का्यम नै रहे 
भरवष््यमा ्यस कीराले जुनार लगा्य्त सुन्तलाजा्त 
फलफूलको उतपादनमा ठूलो रवधन मचाउने अडकल 
काटन सहकन्छ। 

जचत्र १. पो्ी खझुँगा। 

Chapter

६. सुन्तलराजरात फलफूल खेतवीमरा फल कुहराउने झझगँरा चराईवनज 
ससट्रस फ्राई (ब्यराक््रोसेररा क्मनराक्स)
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चाईट्नज ससट्रस फलाई कीराको धचनारी
अन्य फल कुहाउने खझुँगाहरुको ्तुलनामा ्यस कीराका 
व्यसक रुप र व्यसक बननु अजघका रुपहरु जस्तै फुल, 
औँसा र प्युपा/अचल अवस्ा सापेशक्क ्तवरले ठूला 
आकार-प्रकारका हन्छन्। खझंगा र खझंगाको पखेटाको 
लमबाई क्रमश औस्त १२ रम.रम. र १० रम.रम. हन्छन्। 
व्यसक खझुँगाहरु सुन्तले–पहेंलो र खैरो रंगको शरीरमा 
पहेंला धबबा/धकाथिहरु देखखन्छन् जसले बारुलोको भान 
गराउुँ्छ। अजघलला पखेटाहरुको अग् भागमा फराहकलो 
गहहरो खैरो धबबा हन्छ। ्छा्तीको मार्ललो भागमा 
पहेंला ्तीन धसाथिहरु हन्छन्। पेट खणड अन्य प्रजाह्तको 
्तुलनामा लामचो हन्छ। पो्ी खझुँगाको अन्न्तम पेट 
खणडमा चुचचो परेको लासमचलो फुल पानेथि अङग सपष्ट 
देखखन्छ। फुलहरु से्ता (हक्रम रङगका १.२ देखख १.५ 
रम.रम. लामचा हन्छन्। १२ देखख १९ रम.रम. लामचा 
श्छखपपएका औँसाहरु हक्रम (से्ता रङगका हन्छन्। मुखांश 
कालो हन्छ। खैरा–पहेंला रंगका प्युपाहरु ८ देखख ११ 
रम.रम. लामचा हन्छन्। 

जचत्र २. चाईहनज शसट्रस ्लाईको बाह््य शारीररक 
बनावट। 

जचत्र ३. जरमनमा खसेका औँसा संक्ररम्त फलहरु (बाुँ्या) 
र झरेका फलहरुमा आशश््त औँसाहरु मानथि खाडलमा 
फल पुनेथि रवजध (दाुँ्या)। 

सुन्तलाजा्त फलफूलमा चाईट्नज ससट्रस फलाई 
कीराबाट हुने क्षट््तका लक्षणहरु
चाईहनज शसट्रस ्लाई कीराको पो्ी खझुँगाले जचजचला 
अवस्ाको सुन्तलाजा्त फलफूलको बोक्रामा फुलहरु 
पादथि्छ। फुल राखेको ठाउुँको बोक्रा मार् मशसनो कालो 
धबबा देखखन्छ (जचत्रहरु ४क)। फुलहरुबाट औँसाहरु 
हनसकी गुदी खाइहदन्छन् र फललाई रबगारी हदन्छ (जचत्र 
६ख)। ्यसले गदाथि संक्ररम्त फल पहेंखलन्छ र झदथि्छ। 
औँसा लागेका फलहरु सध्ये फलको ्तुलनामा हलुका 
हन्छन्। झरेका संक्ररम्त फलहरुबाट श्छखपपएका 
औँसाहरु फलको बोक्रामा पवाल पारी माटो मुहन अचल 
अवस्ामा बस्छन्। संक्ररम्त फलहरु रुखबाट नझरेको 
अवस्ामा समे्त श्छखपपएका औंसाहरु फलको बोक्रामा 
पवाल पारी ्तल झरी माटो मुहन अचल अवस्ामा जान्छन्। 
रबग्ेको फल काटेर हेदाथि गुदीमा से्ता औँसाहरु देखखन्छन् 
(जचत्र ५घ)। औँसा परेका फलहरु खान ्योग्य हंदैनन्। ्यो 
फल कुहाउने खझुँगा सुन्तलाजा्तका फलफूलहरु जुनार, 
हनबुवा, काग्ती, सुन्तला, भोगटे, हकपफल, मुन्तला, 
्तीनपा्ते सुन्तला, चखेत्रो, रबरमरो आदीहरुमा मात्र लाग्छ। 

जचत्र ४. फलको बोक्रामा कालो दाग (क)। रबग्ेको 
अवस्ामा रहेको औँसा संक्ररम्त फल (ख)। माटो मुहन 
प्युपा अवस्ामा जान ्त्यारी गदैथिका औँसाहरु (ग)। 

क ख ग
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चाईट्नज ससट्रस फलाई कीराको जीवन-चरि 
अन्य फल कुहाउने खझुँगाहरु सरह चाईहनज शसट्रस 
्लाईले क्ररमकरुपले फुल, औँसा, प्युपा (अचल 
अवस्ा) र व्यसक अवस्ाहरु भएर जीवन-चक्र पूरा ग्छथि। 
्यस ्रीको फल कुहाउने खझुँगाले जीवन-चक्र पूरा गनथि १ 
वषथिको सम्य लगाउुँ्छ (जचत्र ५ र ६) जब हक अन्यले १ 
वषथिमा कम से कम ५-६ पटकसमम जीवन-चक्र पूरा ग्छथिन्। 
नेपालको सुन्तलाजा्त फलफूलको व्यवसार्यक खे्ती 
हने मध्य पहाडी हावापानीमा चाईहनज शसट्रस ्लाईको 
एउटा पो्ी खझुँगाले जीवन कालभररमा चैत्र देखख साउन 
महहनाको अवजधमा कम से कम ५० ्तर २०० भनदा बढी 
पहन फुलहरु पानथिसक्छ। एक फलमा औस्त १२ वटा फुल 
पानथि सक्छ (जचत्र ५ग)। पो्ी खझुँगाले पेटको पुच्छारमा 
रहेको लासमचलो उपाङगको मद््तले फलको बोक्रा रभत्र 

फुल पादथि्छ (जचत्र ५क, ख)। ्यस्ता फुलहरुबाट लगभग 
३० हदन पश्छ औंसाहरु हनसकन्छन् र फलको गुदी खान 
शुरु ग्छथिन् (जचत्र ५घ)। लगभग ६० हदनसमम गुदी खाएर 
श्छखपपएका औंसाहरु रुखबाट झरेका वा रुखमा भैरहेका 
संक्ररम्त फलको बोक्रामा पवाल पारी बाहहर भुईमा 
खस्छन् र माटो रभत्र प्युपा अवस्ामा लगभग १५० देखख 
२०० हदनसमम बस्छन् (जचत्र ५ङ)। संक्ररम्त फलहरु 
रुखबाट झदथि्छन्। श्छखपपएका औंसाहरु हक्रम-से्ता वणथिका 
१२ देखख १९ रम.रम लमबाइका हन्छन्। झरेका फलहरुमा 
नश्छखपपएका औंसाहरु भएमा ्यी औंसाहरु नश्छखपपउञजेल 
लगभग १५ हदनसमम फल रभत्रै रस र गुदी खाईबस्छन् र 
श्छखपपसके पश्छ बोक्रामा पवाल पारी माटो मुहन अचल 
अवस्ामा जान्छन्। 

जचत्र ५. चाईहनज शसट्रस ्लाईको जचहत्र्त जीवन-चक्र। क) पो्ी खझुँगा ख) जुनारको बोक्रा ्छेडी फुल पादैथि पो्ी खझुँगा  
ग) जुनारको बोक्रा मुहन फुलहरु घ) जुनारको गुदी खाुँदै गरेका फुलहरुबाट हनसकेका औँसाहरु ङ) माटो मुहन बनेको प्युपा 
च ) प्युपाबाट भखरै हनसकेको खझुँगा
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सुन्तलाजा्त फलफूल बगैँचामा चाईट्नज ससट्रस फलाई 
कीराको ््ोधच्त व्वस्ापन 
कीराको जीवन–चक्र र ्यस चक्रमा हनहह्त कीराका 
प्रत्येक अवस्ाहरुका आनी-बानीको पूरा जानकारी भएमा 
कीरा व्यवस्ापनको रणनीह्त बनाउन र व्यवस्ापनका 
रवजधहरु अवलमबन गनथि सहज हन्छ। शसनधुली जजललाको 
हावापानीमा जुनार बगैँचाहरुको पररवेशमा सामर्यक 
चाईहनज शसट्रस ्लाई कीराहरुको जीवन–चक्रमा 
संलगन रवरभनन अवस्ाहरु (जचत्र ६) का गह्तरवजधहरु र 
्तदनुरुप फलहरुको क्ह्तको प्रकरण र प्रभावको आधार 
अनुरुप कीरा व्यवस्ापनका रवजधहरु प्रस्तु्त् गररएको 
्छ। उललेख अनुुसार व्यवस्ापन रवजधहरुको क्ररमक 
अवलमबन गरी ्यस कीराबाट हने जुनारको क्ह्त न्यून्तम 
पानथि सहकन्छ। 

सामय्यक व्यवस्ापन यवधिहरु
चैत्र र वैशाखः जरमनबाट व्यसक खझुँगाहरु हनसकने र 
जेठ, असार र साउनः पो्ी खझुँगा फुल पानथि सहक्र्य हने 
र फुल पानेथि बेला। 

कीराको व्यसकरुप फल कुहाउने चाईहनज शसट्रस ्लाई 
खझुँगाहरु जरमनबाट हनसकने बेला चैत्र र वैशाख महहना 
हन्। फुलपानथिको लारग पो्ी खझुँगाहरु सवथि प्र्म प्रोहटन 
भएका पौरष्टक आहारहरुको खोजीमा रहन्छन्। जरमनबाट 
अजघपश्छ हनेगरी चैत्र र वैशाखमा बाहहर हनसकी, त्यसपश्छ 
जेठ, असार र साउन महहनाहरु सममै पो्ी खझुँगाहरु 
सहक्र्य भई प्रोहटन्युक्त पौरष्टक आहारहरु खाुँदै जचजचला 
जुन। र फलहरुमा फुल पादैथि हहुँड्छन्। ्यस बेला र्यनीहरुले 
रुचाउने प्रोहटनको स्ो्तरुप “प्रोहटन हाईड्ोलाइसेट” को 
चारो प्र्योगगरी त्यसमा बलझाई पो्ीहरुलाई समूहमा 
मानथि सहकन्छ। रवषाक्त प्रोहटन हाईड्ोलाइसेटलाई ठाउुँ-
ठाउ ुँ (सपोट) मा उपचार गरेर खझुँगाहरुलाई मानथि सहकन्छ। 
र्यनीहरुका भाले र पो्ी दुवैलाई अन्य प्रजाह्तका फल 
कुहाउने खझुँगाहरु सरह रम्ा्यल ्युजेनोल वा क्यू-ल्यूरमा 
बलझाउन सहकंदैन। 

जचत्र ६. चाईहनज शसट्रस ्लाईका सामर्यक अवस्ाहरु। 
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्यस प्रकार जुनार ्त्ा सुन्तलाजा्त फलफूलको 
शुरुवा्ती ्याम चैत्र, बैशाख, जेठ र असार महहनामा 
बगुँैचाको रुख ्तल ह्तरको माटो मुहन रहेका प्ुयपा 
(अचल अवस्ा) बाट व्यसक खझुँगाहरु हनसकेकालाई 
रवषाक्त प्रोहटन हाईड्ोलाइसेटको प्र्योग गरी 
र्यनीहरुलाई समूहमा बलझाई मानथि एक मात्रा सजजलो 
र भरपदोथि उपा्य हो। ्यसबाट पो्ी खझुँगाहरुको 
जमा्तको सस्ह्त ्ाहा पाउन पहन सजजलै सहकन्छ। 
म्याक््ेयल ट्र्याप (पासो) वा स्ानी्य ्तवरले उपलबध 
१ खलटर पानी अटने खाली बो्तलमा रवषाक्त प्रोहटन 
हाईड्ोलाइसेटलाई राखेर चाईहनज शसट्रस ्लाईका 
व्यसक खझुँगाहरुलाई हन्यरम्त ्तवरले वलझाई समूहमा 
मानथि र र्यनीहरुको मौजुदा संख्याको अनुगमन पहन गनथि 
सहकन्छ। प्रोहटन हाईड्ोलाइसेटको लारग हाल 
नेपालमा सजजलै पाउन सहकने चीन देशमा उतपादन 
गररएको “गे्ट फु्ट ्लाई बेट” को उप्योग गनथि 
सहकन्छ। ग्ेट फु्ट ्लाई बेट ्तम्त्यार प्रोहटन बेट हो 
्यसलाई रवषाक्त बनाउन कीटनाशक रवषादी ्हपराखनु 
पदैथिन। 

ठाउ-ँठाउ ँ(सपोट) मा प्रोट्टन्ुक्त पासो ्ापने ्तररका
 � चाईहनज उतपादन “ग्ेट फु्ट ् लाई बेट” को सामर्यक 

प्र्योगले चाईहनज शसट्रस ्लाईबाट जुनारमा हने 
क्ह्तलाई न्यून्तम पानथि लाभप्रद सारब्त भएको ्छ। 
्यस बेटमा प्रोहटन हाईड्ोलाइसेट २५% र कीटनाशक 
रवषादी एवामेफकटन ०.१% रमसाईएको हन्छ। अन्य 
रासा्यहनक बेटहरुमा जस्तै ्यस चाईहनज उतपाहद्त 
बेटमा कीटनाशक रवषादीको मात्रा रमलाउने झञझट 
्छैन। एक भाग ग्ेट फु्ट ्लाई बेटमा २ भाग पानी 
रमसाई बेट ्छनथि घोल ्त्यार पाररन्छ। ्यस प्रकार 
्त्यार गररएको बेट-घोललाई ्छनौटमा परेको 
(फलेका ३ मध्ये १ बोट) प्रत्येक सुन्तलाजा्त 
फलफूल बोटको पा्तहरुको ्तललो स्तहको ०.५–१ 
वगथि रमटर क्ेत्रफलमा राम्री लागनेगरी बेट-घोलको 
उपचार ७ हदनको अन्तरमा १० पटक गनुथिप्छथि। ्यस 

हकशसमको बेट-घोलको उपचार प्रत्येक रोपनी 
क्ेत्रफलमा रहेका सुन्तलाजा्त फलफूलका बोटहरु 
मध्ये पूवथि हनधारर्त ७ देखख ८ बोटहरुमा मात्र गनुथि प्छथि 
(जचत्र ७)। 

 � प्रह्त खलटर पानीमा अन्य हकशसमको प्रोहटन 
हाईड्ोलाइसेट ५–१० रम.खल.(वा ग्ाम) र घोल 
रवषाक्तपानथि २ रम.खल. मालार््यन ५० ई.सी. वा ०.५ 
रम.खल. कलोरपाईररफोस २५ ई.सी. वा २–३ रम.खल. 
हफप्रोहनल ५ ्यस.सी. रमसाई चारो ्ापने वा रुखमा 
हनधाथिरर्त ठाउुँ–ठाउुँमा सप्रे गनेथि। 

 � “न्यु-ल्यूर” नामक ्तरल हाईड्ोलाइजड प्रोहटनमा 
पानी र कीटनाशक रवषादी रमसाएर खझुँगाहरुलाई 
बलझाई सामूहहक ्तररकाले मानथि सहकन्छ। ्यस 
प्रकारको रवषादी्युक्त पासो ्त्यार गनथि १ खलटर 
पानीमा ७.५ रम.खल. “न्यु-ल्यूर” र २ रम.खल. 
मालार््यन ५० ई.सी. वा ०.५ रम.खल. कलोरपाईररफोस 
२५ ई.सी. रमसाउनु प्छथि र ्यसरी ्त्यार भएको 
घोललाई रुखका खास-खास ठाउुँहरुमा ्छकथि नु प्छथि। 

व्ापक (कभर) सप्रे गनेने ्तररका
बैशाख, जेठ र असार महहनामा फलको आकार गुचचा 
जत्रो हुँदा पो्ी खझुँगाले जुनार ्त्ा सुन्तलाजा्त 
फलफूलका जचजचला फलहरुमा फुल पानेथि सम्य हन्छ। 
्यस बेला दैहहक कीटनाशक रबषादी जस्तै डाईमे्ोएट 
(रोगर ३० ई.सी.) १.५ रम.खल. प्रह्त खलटर पानीमा वा १ 
रम.खल. इरमडाकलोहप्रड १७.८ एस.एल. प्रह्त ४ खलटर 
पानीमा वा एवामेफकटन १.८ ई.सी. १.१२ ग्ाम प्रह्त खलटर 
पानीमा रमसाई १५, १५ हदनको फरकमा पूरै बगंैचाका 
रुखहरुमा व्यापक (कभर) सप्रे गनुथि उजच्त हन्छ। 
रासा्यहनक रवषादीको प्र्योग गदाथि अहनवा्यथि ्तवरले 
सुरशक््त पहहरनको प्र्योग गनुथि प्छथि। सा्ै, त्यसले 
प्याथिवरणमा पानेथि नकारातमक असरको पहन होश राखनु 
प्छथि। 
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साउन, भदौ, असोज र काट््तनेक
औंसाद्ारा फलहरु संरिबम्त हुने बेला
जरमनमा झरेका औंसा कीरा संक्ररम्त फलहरु हन्यरम्त 
संकलनगरी १ देखख १.५ रमटर गहहरो खाडलमा जरमनको 
स्तहबाट कन्म्तमा ३० से.मी. रभत्र पनेथि गरी माटोमा पुनुथि 
प्छथि। ्यस्ता संक्ररम्त फलहरु कालो पलारष्टकको ्ैलामा 
हावा न श्छनेथिगरी बनदी अवस्ामा केही हदन राखेर पहन 
त्यसमा रहेका औँसाहरु मानथि सहकन्छ। उक्त फलहरुलाई 
गाई वस्तुलाई खुवाउुँदा वा गोवर ग्याुँसको सं्यनत्रमा 
हालेर ्त्ा फलमा भएका औंसाहरु कुखुरालाई खुवाएर 
पहन कीराहरु मानथि सहकन्छ। कीरा व्यवस्ापनको लारग 
बगैँचा सरसफाईमा ध्यान हदनु अह्त जरुरी ्छ। सा्ै, 
बगैँचा वरपर रहेका चाईहनज शसट्रस ्लाईका जंगली 
आहार फल लागने वनसपह्तहरुलाई नष्ट गनुथि पदथि्छ। 

जरमनमा झरेका संक्ररम्त फलहरु रभत्र रहेका औंसाहरु 
मानेथि ्तररकाहरुः

 � खाडलमा पुनेथि (जचत्र ८क)। 
 � पलारष्टक ्ैलोमा बनदगरी राखने (जचत्र ८ख)। 
 � जलाई हदने (जचत्र ८ग)। 
 � पानीमा डुबाउने (जचत्र ८घ)। 
 � गोबर ग्याुँस सं्यनत्रमा हालने (जचत्र ८ङ)। 
 � संक्ररम्त फलहरु प्रशोधन गनेथि (जचत्र ८च)। 

जचत्र ७. ग्ेट फु्ट ्लाई बेट (प्रोहटन हाईड्ोलाइसेट) को प्र्योग। सप्रे गदैथि (बाुँ्या) र  
प्रोहटन हाईड्ोलाइसेट बेट ्छकेथि को बोटमा आकहषथि्त फल कुहाउने खझुँगा (दाुँ्या)। 

जचत्र ८. जरमनमा झरेका संक्ररम्त फलहरुमा रहेका 
औंसाहरुलाई मानथि उप्योगी उपा्यहरु। 

औंसा ककीरा मान्तको लायग गररएका यवयिनन प्र्यतनहरु
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काट््तनेक, मंससर, पौष, माघ, फालगुन र चैत्
माटो रभत्र पसी प्युपा (अचल अवस्ा) बननु अजघ 
औंसाहरुलाई मानेथि उपा्य

फल हटहपसके पश्छ बगंैचामा बोट ्तल ह्तरको माटोलाई 
राम्री खनजो्त गरी मेटाराइजज्यम एहनसोफपलइ नामक 
जैरवक रवषादी १००–१५० ग्ाम प्रह्त रोपनीका दरले 
माटोलाई राम्री उपचार गरी माटोमा रहेका औंसा र 
प्युपाहरुलाई रोग्याएर मानथि सहकन्छ। उपचारर्त क्ेत्रमार् 
्छापो राखन सके कीराहरुलाई राम्री रोग्याउन सहकन्छ। 
हनमको हपना वा कलोरपाईररफोस १० प्रह्तश्त गेडे 
कीटनाशक रवषाहदले माटोको उपचार गरेर पहन माटोका 
औंसाहरुलाई मानथि सहकन्छ। माटोमा इनसेकट ग्ो् 
रेगुलेटरको समुजच्त प्र्योग गरेर पहन माटोमा रहेका 
कीराहरुलाई हन्यनत्रण गनथि सहकन्छ। 

साििान १ ! कलोरपाईररफोस रवषादीले माटो उपचार 
गरेको बेलामा बगैचामा कन्म्तमा १ महहना घरपालुवा 
कुखुरा, बाख्ा चराउनु र त्यस ठाउुँको घाुँस घरपाला 
पशुलाई खवाउनु हुँुदैन। 

याद राखौं ! वगंंैचामा रुखहरुबाट झरेका औँसाहरु 
सहह्तका फलहरु बेवास्ता गरी भइुँमा ्य्ाव्त रह्न हदएमा 
वा वरपर जरमनमा फालेमा ्ती फलहरुबाट औँसाहरु 
हनसकी माटो मुहन अचल अवस्ामा जान्छन् र अकोथि 
वषथिको लारग व्यसक खझुँगाहरुको स्ो्त बनने ्छन्। त्यसैले 
बगंैचा व्यवस्ापनमा उजच्त कमथिहरू अवलमबन गनुथि 
पदथि्छ। बोटको हन्यरम्त काुँट्छाुँट गरेमा कीरा व्यवस्ापन 
का्यथि गनथि सहज हन्छ। ्यस प्रकारका मार् उललेखख्त 
व्यवस्ापनका कमथिहरु मध्ये समभव हने रवजधहरू समपूणथि 
कृषकहरुले सामूहहक रुपमा अवलमबन गनथि जरुरी हन्छ। 
आगामी हदनमा स्लग्त रुपमा बैज्ञाहनक ्तवरले कीराको 
जीवन-चक्र अध्य्यन र व्यवस्ापनका रवजधहरुको 
अनुसनधान हन जरुरी ्छ। ्यस रवनाशकारी कीराको 
व्यवस्ापनको लारग उतपादक, व्यापारी सा्ै उपभोक्ता 
लगा्य्त समपूणथि सरोकारवालाहरुले ध्यान हदन जरुरी ्छ। 

व्ापक-क्षेत्ग्त ट्न्नत्ण का्नेरिम Area-Wide 
Control Programme (AWCP)

पररच् र ससद्ान्त
सुन्तलाजा्त फलफूलको फल कुहाउने खझुँगा, चाईहनज 
शसट्रस ्लाई (ब्याकट्रोसेरा रमन्याकस), व्यवस्ापनको 
लारग कीराको जीवन-चक्र र त्यसको आनीबानी 
समवनधमा जानकारी हनु आवश्यक ्छ। कीराको व्यापक-
क्ेत्रग्त हन्यनत्रण का्यथिक्रम अवलमवन गनथिको लारग 
सुन्तलाजा्त फलफूल खे्तीहने बगैचालाई एकमुष्ट रुपमा 
समेटनु पदथि्छ। फल कुहाउने खझुँगा, चाईहनज शसट्रस 
्लाईको जीवन-चक्रमा संलगन औँसा कीराहरु उमेर 
नपुगुञजेल फल रभत्र खाईरहन्छन्। संक्ररम्त फल 
जरमनमा खसदा पहन खान न पुगेका औँसाहरु फल रभत्रै 
खाई रहन्छन् जो १५ हदन पश्छ माटो रभत्र जान शुरु ग्छथिन्। 
्यसरी औँसाहरु माटो रभत्र पसी रुप फेरी प्युपा (अचल) 
अवस्ामा केही पहन न खाई जाडो ्छल्छन् र चैत्र-वैशाख 
महहनामा व्यसक रुप फल कुहाउने खझुँगाको रुपमा 
जरमनबाट बाहहर हनसकन्छन्। उललेखख्त ्यस कीराको 
जीवन-चक्रमा औँसाबाट प्युपा (अचल) अवस्ामा जानु र 
कालान्तरमा खझुँगा भएर बाहहर आउने क्रमलाई ्यस 
कीराको व्यापक-क्ेत्रग्त हन्यनत्रणको लारग अह्त 
महतवपूणथि पाठ माननु प्छथि। ्यस कीराको व्यापक-क्ेत्रग्त 
हन्यनत्रणको लारग औँसाहरुलाई प्युपा नै बनन न हदने र 
बहन सकेका प्युपाहरुबाट खझुँगाहरु जरमन बाहहर आउना 
सा् सम्य न फाली समूहमा फल कुहाउने खझुँगाहरु 
अत्यजधक मात्रामा बलझाई मानुथि प्छथि। अ्तस् औँसा 
कीराबाट संक्ररम्त भएर झरेका फलहरुबाट हनसकने 
औँसालाई माटो मुहन प्युपामा जान नहदन बगैँचामा 
सरसफाईको पूरा ध्यान हदनु पदथि्छ। खसेका फलहरु बेर 
नगरी हन्यरम्त संकलन गरी फलमा भएका औँसाहरु 
मनेथिगरी संक्ररम्त फलहरुको व्यवस्ापन गनुथि प्छथि। ्यस 
प्रकार सुन्तलाजा्त फलफूलको खे्तीमा फल कुहाउने 
खझुँगा व्यवस्ापनको लारग व्यापक-क्ेत्रग्त कीरा 
हन्यनत्रण का्यथिक्रम अवलमबन गनथि ्यसका व्यवस्ापकी्य 
र प्रारवजधक दुवै महतवपूणथि पक्हरु हन्। 
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व्वस्ापकी् पक्ष
क) सरोकारवालाहरुसुँगको सरसललाह र प्रारवजधक 

जानकारी आदान प्रदान। 
ख) सप्रे ्योजनाको लारग फलेका सुन्तलाजा्त 

फलफूलका बोटहरुको ्तथ्यांक संकलन गरी 
बगैचाहरुको बगाल (cluster) रवभाजन। 

ग) सप्रेक्ताथिहरुलाई प्रशशक्ण र बगुँैचा धनीहरुलाई 
अरभमुखखकरण का्यथिक्रम। 

घ) सप्रे का्यथिको अनुगमन र पृष्ठपोषण। 

प्राबवधधक पक्ष
औँसा वा प्युपा अवस्ाका कीराहरु बट्ामा राखेर (जचत्र 
९क), बगुँैचामा झुल र प्रोहटन बेटको पासो प्र्योग गरी 
(जचत्र ९ख) व्यसक खझुँगाको अनुगमन गनेथि (जचत्र ९ग)। 
खझगाुँ हनसकको १० देखख १५ हदनमा सप्रे का्यथिक्रम सुरु 
गनेथि। सा्ै औंसा कीराले गरेको फलको क्ह्तको ्तथ्यांक 
संकलन (प्रोहटन बेट ्छनुथि पहहले र पशचा्त्) रवशलेषण।

प्रोट्टन बेट (ग्ेट फु्ट फलाई बेट) मा पानी हालेर घोल 
बनाउने ्तररका 
बाफलटनमा एक भाग प्रोहटन बेट (ग्ेट फु्ट ्लाई बेट) मा 
दुई भाग पानी रमसाई राम्ोसुँग घोलने। ्यस प्रकारको ५० 
रम.खल. घोल ्त्यार गनथि १७ रम.खल. प्रोहटन बेटमा ३४ रम.
खल. पानी चाहहन्छ। मानौं, ्तपाईले १०० बोटमा प्रोहटन 
बेटको घोल ्छकथि ने हो भने एक पटक ्छकथि नको लारग 
१७०० रम.खल. प्रोहटन बेट र ३४०० रम.खल. पानीको 
आवश्यक पदथि्छ। 

प्रोहटन बेट सप्रेः १ भाग ग्ेट फु्ट ्लाई बेट (प्रोहटन 
हाईड्ोलाईसेट २५% र एवामेफकटन ०.१%) मा २ भाग पानी 
रमसाई ्त्यार गररएको ५० रम.खल. घोल ०.५ देखख १ बगथि 
रमटर क्ेत्रफलमा प्रत्येक ३ फलेका सुन्तलाजा्त फलफूल 
बोट मध्ये १ बोटमा पा्तको ्तललो पट्ी हप्ताको १ पटक 
जममा १० देखख १२ पटक सप्रे गनेथि। 

सप्रेक्तानेहरुको धजममेवारी
१ कीरा व्यवस्ापनको लारग साझेदारी रकम जममा 

गररएका/्छाहनएका/्तोहकएका बगुँैचाहरुमा व्यसक 
खझुँगा हनसकने सम्यको अनुगमन गनेथि र ्तथ्यांक/
अरभलेख फारम भनुथि पनेथि। 

२ सप्रे का्यथिको लारग आवश्यक सामाग्ीहरुको 
जानकारी (फमेथिटहरु, सप्रे गनुथि पनेथि बोटमा जचनह 
लगाउने कपडाको टुक्राहरु, बाफलटन, सप्रे्यर, सुरशक््त 
पहहरन, पासो, प्रोहटन बेट, पानी आहद) र व्यवस्ापन। 

३ बगैँचा धनीहरुको नामावली (सप्रे गनुथि पनेथि फलेका 
सुन्तलाजा्त फलफूलको बोट संख्या)। 

कीरा व्यवस्ापनको लारग व्यापक-क्ेत्रग्त हन्यनत्रण 
का्यथिक्रमको प्रभावकारर्ता सप्रेक्ताथिहरुको मेहन्तमा हनभथिर 
ग्छथि। 

बगैँचा धनीहरुको भूबमका
१. फल कुहाउने खझुँगाको व्यवस्ापन गनथि साझेदारी 

रकमको आधारमा ल्याईएको/उपलबध प्रोहटन बेट 
व्यापक-क्ेत्रग्त हन्यनत्रण का्यथिक्रमको रवजध अनुसार 

जचत्र ९. औँसा वा प्युपा बट्ामा राखी (क), बगुँैचामा झुल राखी (ख) व्यसक खझुँगा हनसकने सम्यको अनुगमन (ग)। 
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सप्रे गनथि आउनु हने सप्रेक्ताथिहरुलाई सह्योग ्त्ा सप्रे 
का्यथिको अनुगमन गनुथि हन वा रबजध अनुसार सव्यंले 
्छनथि सहकने। 

२. सप्रेको शुरुवा्ती अवस्ामा फलेका सुन्तलाजा्त 
फलफूलको बोट संख्या ्यहकन गरी सप्रे गनेथि बोटमा 
जचनहो लगाउन सहज गररहदनु हन। 

३. कृषक पररच्य पत्रमा उललेखख्त वा ्तथ्यांक अनुसार 
साझेदारी रकम संकलन भएको बोट संख्या बढन 
गएमा ्प प्रोहटन बेटको लारग ्प साझेदारी रकम 
व्यवस्ापन वा सव्यं खररद गनुथि हन। 

कीरा व्यवस्ापनको प्रभावकारर्ताको लारग व्यापक–
क्ेत्रग्त हन्यनत्रण का्यथिक्रमको रवजध अनुसारको मात्रा र 
हनधाथिरर्त पटकमा रवषादी ्छकथि नु पनेथि हन्छ। सा्ै कृषकको 
सामूहहक प्र्यास जरुरी हन्छ। जहाुँ एकनासका बगैचाहरु 
धेरै क्ेत्रमा ्छन्, त्यहाुँ कीरा व्यवस्ापन प्रभावकारी 
पाईएको ्छ। प्रारवजधक र व्यवस्ापकी्य पाटो दुबैमा सबै 
सरोकारवालाहरु जुटेमा पककै पहन ्यो कीरासुँगको 
लडाईमा सफल्ता हाशसल गनथि सहकन्छ। सुन्तलाजा्त 
फलफूल बगैँचा धनीले फलेका बोट संख्या कम हटपाउने, 
स–साना बगैचाहरुबाट सहभागी हन अहनच्ुछक रहनु, 
पहाडी भुगोलमा ्छररएका बगैचा आदी कीरा 
व्यवस्ापनका चुनौ्तीहरु हन्। शत्रु-जीव कीराको 
आनीबानी र जीवनी कृषक स्तर समम बुझेर व्यवस्ापनका 
लारग सामुदार्यक ्तवरले लागनै प्छथि। 
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शसट्रस रग्हनङग रोगको पररच्यः सुन्तलाजा्त फलफूलको 
ह्वाङगलाङगरवन HLB रोगलाई Citrus Greening 
भहनन्छ। पहहले ्यो रोग भाईरस जस्तो कारक ्ततवले गदाथि 
लागद्छ भनने र््यो। ्यसको कारक रबषाणु/व्याकटेरर्या 
Phloem Limited Bacteria Candidatus 
Liberibacter spp. हो भनने पत्ता लारग सकेको ्छ। 
रग्हनङग रोग रवशवमा पहहलो पटक जचनमा र नेपालमा 
पोखरा आसपासमा भेहटएको र््यो। हाल ्यो रोगले 
रवशवमै महामारीको रुप खलएको ्छ भने नेपालमा सुन्तला 
जा्त फलफूल ह्ासको एक कारक बनेको ्छ। 

्यो रोगलाई रवरभनन देशमा फरक फरक नामले जचहनन्छ। 
 � Yellow shoot (China) huanglongbing 
 � Likubin (Taiwan)
 � Dieback (India) 
 � Leaf mottle (Philippines)
 � Vein phloem necrosis (Indonesia)

्यस रोगको संवाहक (Vector) शसटस शसलला (Citrus 
Psylla) कीरा हो। ्यो रोगको संवाहक Asian Citrus 
Psyllid Diaphorina citri प्रा्यः १०००-१३०० रम. उचाई 
भनदा ्तल र गमीथि क्ेत्रमा बढी पाईन्छ। रोग व्यवस्ापनका 
लारग रोगको लक्ण, क्ह्तको प्रकृह्तका अलवा संवाहक 
कीरालाई पहहचान गनथि सकनु पदथि्छ। शसट्रस शसलला कीरा 
कारमनी फूलको बोटमा रहेको भेहटन्छ, ्यो कीराको 
रवरभनन अवस्ालाई प्राकृह्तक रुपमा सत्री सवभावको 
खपटे र रवरभनन जीवहरुले हन्यनत्रण गदथि्छ। 

रोगको पहहचानः शुरुमा पा्तको नशाहरुको बीचको भाग 
पहेंलो हन्छ र नशाहरु हरर्यो नै रहन्छ एवं पा्त सानो 
हन्छ। ्यसको लक्ण जजंकको कमीको लक्णसुँग मेल 
खान्छ। अ्तः जजंक ्ततव हालेर हेनेथि। लक्ण सुधार भ्यो 
भने जजंकको कमी बुझनु प्छथि। बोट टुपपोवाट मनथि ्ाल्छ। 
बीना मौसम फूल फूलने र फल लागने ग्छथि। फलको 
आकार सानो र हेदाथि आकषथिक नहने, फल काटेर हेदाथि गुदी 
बरावर रहेको हुँदैन र बी्याुँ समे्त राम्ो हुँदैन। उतपादन 
अत्यन्त कम हदै जाने र अन्तमा बोट सुकने हन्छ। ्यो रोग 
एउटा क्ेत्रमा देखखएपश्छ सम्यमै हन्यनत्रण गनथि नसके 
समपूणथि बगैचा नै सखाप हन्छ। ्यो रोग सुन्तला जा्त 
फलफूलको एक हाहनकारक रोग हो। 

Chapter
७. सुन्तलराजरात फलफूलको वरिवनङ्ग रोग पहहचरानको लरावग 
स्क्यराच वबयि
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व्वस्ापन 
१३०० रमटर उचाई भनदा कम उचाईको क्ते्रको बगंैचामा 
सवंाहक कीरा शसट्रस शसललाको अनगुमन, हनरीक्ण गनेथि। 
जहहल े पहन १३०० रमटर भनदा बढी उचाईमा रहेको 
नसथिरीबाट रबरुवा खलन ुप्छथि। रोग लागेको नसथिरीबाट रबरुवा 
खलन ुहुँदैन। सवस् बनेाथि, रोगी बोट नष्ट गनेथि, आधहुनक नसथिरी 
व्यवस्ापन, ससक्रन हाउसमा बनेाथि उतपादन गनेथि, सवंाहक 
कीरा (शसलला व्यवस्ापन, रबषादी प्र्योग आदी अवलमबन 
गनुथि पदथि्छ। रोगको एकीकृ्त व्यवस्ापनका लारग रोग 
ग्स्त के्त्र पहहचान र सवेथिक्ण, रोग पहहचानका लारग 
सक्र्याच रबजधको प्र्योग, सवंाहक कीरा शसलला र रोग 
व्यवस्ापन सा् ैरोगी बोट नष्ट गनेथि आदी गरर आन्तररक 
हन्यनत्रण प्रणालीलाई अवलमबन गनुथि पदथि्छ। 

सुन्तलाजा्त फलफूलको ह्ाङगलाङगबवन / बग्ट्नङग 
(Citrus Greening) रोग पट्हचानका बबधधहरु ुः

 � प्रत्यक् रुपमा रोगको लक्ण अवलोकन गरेर
 � सक्र्याच रबजध
 � हप. शस. आर. परीक्ण

सरि्ाच बबधधबाट सुन्तला जा्त फलफूलको बग्ट्नङग 
रोग परीक्षण
्यो रबजध हफलड स्तरमा रग्हनङग रोग परीक्ण गनेथि सरल 
्तररका हो। ्यो एक श्छटो, कम खजचथिलो, कम रसा्यन र 
उपकरण लागने रबजध हो। ्यस रबजधमा प्रत्यक् रुपमा 
रोगको लक्ण अवलोकन गरेर शंकासपद बोटका नमुना 
पा्तमा भएको सटाचथि र आ्योहडन रसा्यन रबचको 
प्रह्तहक्र्याबाट हने रंग पररव्तथिनलाई अवलोकन गरेर 
नह्तजा हेररन्छ। ्यो रबजध प्र्योगशालामा परीक्ण गररने 
हप. शस. आर. सुँग ९० प्रह्तश्त रमलदोजुलदो पाईएको ्छ। 
शंकासपद नमुना पा्तको परीक्ण गरेर रोगसुँग सकरातमक 
देखखएमा पूणथि हनक्यौलका लारग प्र्योगशालामा हप. शस. 
आर. गनथि सहकन्छ। 

आिशयक सामाग्ररीहरु ः आ्योहडन झोल, स्यानड पेपर, 
ड्पर, पलारष्टक ्ैला, पानी, पा्तको नमुना आदी। 
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थबधिः स्यानड पेपरको सहा्य्ताले नमुना पा्त २०–३० 
पटक रगडने/को्तनेथि, पलारष्टक ्ैलामा १ रमखल पानी 
राखने र सो ् ैलामा पा्तमा रगहडएको स्यानड पेपर पानीमा 
राखेर पलारष्टक बाहहरबाट रमचने, त्यसपश्छ उक्त ्ैलामा 
एक ्ोपा आ्योहडन झोल राखने, अब, सो पलारष्टक 
्ैलामा भएको झोलको रंग पररव्तथिन हेनेथि। ्यहद गाढा खैरो 
देखख कालो भएमा रोगी र पहेंलो देखख सुन्तला रंगको 
पाईएमा सवस् बुझनु पदथि्छ। 
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