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कृषि ज्ञाि केन्द्र, ओखलढंुगाको 

            मानसक कृषि बलेुषटि      “कृषि मलुश्र् िीििम”       

 ििा १                                                      अङ्क २                               असोि मषहिा-२०७७/०७८ 

 सम्पादकीर् 

 

षिश्विर फैनलएको कोनिड-१९ को महामारीको कारण नबश्विै आक्रान्द्त िएको र्स षििम 
पररशस्र्नतमा िेपालको आनर्ाक िषृर्द्दरमा ठुलो प्रिाि पिे प्रक्षेपण गररएको छ l राषिर् उत्पादिले 
राज्र्लाई धान्न िसक्िलेु गदाा खाद्य संकट आईपिे सम्िाििाले अझ तसााएको छ l र्स षििमताको 
बाबितु ओखलढंुगा शिल्लाका षकसािहरुले धाि रोपाई गरर बालीको व्र्िस्र्ापिमा धमाधम 
लानगपरेका छि ्l 
        गत ििाको तलुिामा र्स ििा धाि रोपेको क्षेत्रफलमा िषृर्द् हिु पगेको छ l धाि बालीमा 
कालोपोके, गिारोको समस्र्ा फाट्टफुट्ट देशखएता पिी र्स्ता रोग षकराको प्रकोप धेरै ठुलो क्षेत्रमा 
देशखएि l समर्मा ििाा, उपर्कु्त मौसम,धाि रोपाईको क्षेत्रफलमा िषृर्द्, उन्नत तर्ा हाईनिड िातका 
नबऊको प्रर्ोगमा िषृर्द्ले गदाा तलुिात्मक रुपमा उत्पादि िषृर्द् हिुे आशा गररएको छ l हालसम्मको 
प्रारशम्िक तथर्ांक अिसुार आकलि गदाा र्स ििा धािको उत्पादि १३२०९ मे.टि र उत्पादकत्ि 
३.० रहिे अिमुाि गररएको छ l षकसािहरुलाई प्रषिनधमैत्री बिाएर र्िुा ििशशक्तलाई कृषि तफा  
आकिाण गिा सषकर्ो ििे ओखलढंुगा शिल्लालाई धािमा आत्मानििार बिाऊि धेरै समर् कुिुा पदैि l 
       कृषि ज्ञाि केन्द्र ओखलढंुगाले गत मषहिाबाट मानसक रुपमा प्रकाशि गिा सरुु गरेको र्स 
कृषि बलेुषटिलाई धेरै सल्लाह, सझुाब र प्रनतषक्रर्ाहरु प्राप्त िर्ो िसले हाम्रा अंकहरुलाई अझ 
उत्कृष्ट र पररष्कृत बिाऊि मर्द्त पगु्िे आशा गररएको छ l सारै् र्स्तै षकनसमका सधुारात्मक 
प्रनतकृर्ा र पषृ्टपोिण आगामी अंकहरुमा पिी प्राप्त हिुे आशा गदाछौ l अन्द्त्र्मा िशिषकिँ दै गरेको 
िेपालीहरुको महाि चाड शिु ददपािली तर्ा छठ पिाको सम्पूणा िेपालीहरु,ओखलढंुगाबासी र 
कृिकहरुमा हाददाक शिुकामिा ब्र्क्त गदाछौ l 
 

प्रकाशक 



१. कृषि ज्ञाि केन्द्रबाट संचालि हिु ेकार्ाक्रमहरुको सूचिा प्रकाशि तर्ा आिेदि संकलि कार्ा सम्पन्न  
आ.ि.०७७/७८ मा कृषि ज्ञाि केन्द्र ओखलढंुगाबाट संचालि हिुे कृषि व्र्िसार् प्रिर्द्ाि अिदुाि कार्ाक्रम संचालि गिा 
कृिक/कृिक समूह/कृषि सहकारी/कृषि फमा/कृषि उद्यमीहरुको लानग आिेदि प्रस्ताि पेश गिे सम्बशन्द्ध सूचिा प्रकाशि गरी 
तोषकएको अिनधमा कार्ाालर्मा देहार्का कार्ाक्रमहरुको लानग तपशशल बमोशिमको आिेदि ररतपूिाक दताा िई आिेदि 
संकलि कार्ा सम्पन्न िएको छ । 

नस ि कार्ाक्रम  लक्ष्र् आिेदि संख्र्ा 
१ मकै उत्पादि प्रिर्द्ाि कार्ाक्रम ३५० हे (७) १३ 

२ व्र्िसाषर्क फलफूल बगैंचा स्र्ापिा सहर्ोग ३ ३१ 

३ सनु्द्तलािात बगैंचा व्र्िस्र्ापि एिम ्सदुृषढकरण कार्ाक्रम ३ २ 

४ बीउषििि आत्मनििार कार्ाक्रम (पषहलो ििा) १ १ 

५ र्िुा लशक्षत च्र्ाउ मह तरकारी उत्पादि कार्ाक्रम २६ ११२ 

६ बीउषििि आत्मनििार कार्ाक्रम  (तेश्रो ििा) १ १ 

७ कृषि र्ाशन्द्त्रकरण प्रिर्द्ाि कार्ाक्रम १ १२३ 

कृषि ज्ञाि केन्द्र ओखलढंुगाबाट आ.ि.०७७/७८ मा संचालि हिुे प्रधािमन्द्त्री कृषि आधूनिषककरण पररर्ोििा िर्ािँ ब्लक 
षिकास कार्ाक्रमको लानग नमनत २०७७।०५।०२ गते प्रर्म पटक प्रकाशशत सूचिा अिसुार प्रर्ााप्त आिेदि िपरेको हुिँदा 
नमनत २०७७।०६।०१८ गते पिु: दोश्रो पटक १५ ददिे सूचिा प्रकाशि गरी आिेदि प्रस्ताि माग गदाा देहार्को संख्र्ामा 
आिेदि प्रस्ताि पेश िएको छ ।  

नस ि  कार्ाक्रम  लक्ष्र् आिेदि संख्र्ा 
१ िर्ािँ ब्लक षिकास कार्ाक्रम ८ १३ 

 

२. बाली उपचार (Plant Health Clinic) शशषिर सम्पन्न 

 

प्रर्म चौमानसक लक्ष्र् अिसुार कृषि ज्ञाि केन्द्र 
ओखलढंुगाको आर्ोििामा मािेिन्द्ज्र्ाङ गाउिँपानलका िडा 
िं. ५, उदर्परु तरकारी पकेट क्षेत्रमा नमनत २०७७ साल 
असोि २७ गते १ िटा बाली उपचार शशषिर (Plant 

Health Clinic) संचालि िई सम्पन्न िएको छ । िडा 
अध्र्क्ष श्री राम कुमार राईको उपशस्र्नतमा बाली उपचार 
शशषिर उदघाटि गरी कार्ाक्रम संचालि िएको नर्र्ो । 
शशषिरमा ४१ ििा कृिकहरुले षिनिन्न बालीका ७८ िटा 
िमूिाहरु दताा गराई बाली परीक्षण गरेर समस्र्ा 
समाधािको लानग प्राषिनधक परामशा नलई लािाशन्द्ित 
िएका नर्ए । बाली उपचार शशषिर (Plant Health Clinic) 

मा मखु्र् गरी अकबरे खसुाािी, गोलिेडा, काउली बन्द्दा, 

कागती लगार्तका बालीहरुको िमूिा परीक्षण गिा 
कृिकहरुले ल्र्ाएका नर्एिँ । परीक्षण गिा ल्र्ाएका 
िमूिाहरुमा अकबरे खसुाािीमा फेद कुषहिे, डढुिा, िुट 
रटको समस्र्ा पाईर्ो । काउली बन्द्दामा डर्ाशम्पङ 
अफको समस्र्ा देशखर्ो । गोलिेडा बालीमा Nematode, 

Tuta Absoluta  र late blight को प्रमखु समस्र्ा रहेको 



पाइर्ो । बाली उपचार शशषिरमा बाली षिरुिामा लाग्ि े
रोग कीराको समस्र्ा पषहचाि गरी कृिकहरुलाई 
प्राषिनधक परामशा ददई रोग कीराबाट बालीमा हिु े

िोक्सािीलाई न्द्रू्िीकरण गिे उदेश्र्ले स्र्लगत रुपमा 
र्स्ता कार्ाक्रमहरु संचालि गिे गररन्द्छ ।

 

३. स्र्ािीर् तहमा कार्ारत ्प्राषिनधकसिँग मानसक समन्द्िर् तर्ा तथर्ाकं अध्र्ािनधक बैठक सम्पन्न । 

स्र्ािीर् तह र कृषि ज्ञाि केन्द्रबाट संचालि हिुे कृषि 
कार्ाक्रमहरु Duplication हिु िददि कार्ाक्रम सम्बशन्द्ध 
छलफल गरी संचालि गिा र शिल्लाको कृषि सम्बशन्द्ध 
तथर्ांकलाई निर्नमत अद्यािनधक गिा स्र्ानिर् तहमा 
कार्ारत ् प्राषिनधकसिँग मानसक समन्द्िर् तर्ा तथर्ाङ्क 
अद्यािनधक बैठक नमनत २०७७ साल असोि २६ गते 
बसी सम्पन्न िएको छ । बैठकमा ज्ञाि केन्द्र र 
स्र्ािीर्तहका कृषि शाखाहरुबाट िए गरेका

 कृर्ाकलापहरु लगार्त षिषिध षििर्हरुमा छलफल 
तर्ा निणार् िएको नर्र्ो । स्र्ािीर् तहका कृषि शाखा 
प्रमखु र कृषि ज्ञाि केन्द्रका कमाचारीहरु गरी बैठकमा 
१८ ििा को सहिानगता रहेको नर्र्ो ।

४.  शिल्लास्तर अिदुािग्राही छिौट सनमनतको बैठक संचालि   
'' कृषि व्र्िसार् प्रिर्द्ाि अिदुाि कार्ाषिनध २०७६'' मा िएको व्र्िस्र्ा बमोशिम शिल्लास्तर अिदुािग्राही छिौट सनमनतको 
नमनत २०७७।०६।१७ गते १ पटक बैठक संचालि िएको छ । बैठकमा प्रधािमन्द्त्री कृषि आधूनिषककरण पररर्ोििा 
ब्लक कार्ाक्रमको लानग प्रर्ााप्त सूचिा िपरेकोले पिु: १५ ददिको म्र्ाद र्प सूचिा प्रकाशि गिे र प्रांगाररक कृषि अनिर्ाि 
कार्ाक्रमको लानग सम्झौता गरी कार्ा अगाडी बढाउिे लगार्तका निणार्हरु िएको नर्र्ो ।उक्त बैठकमा सनमनतका देहार् 
बमोशिमका व्र्शक्तहरुको उपशस्र्नत रहेको नर्र्ो । 

संर्ोिक – शिल्ला समन्द्िर् सनमनतका प्रमखु श्री िर् बहादरु शे्रष्ठ 

अमशन्द्त्रत सदस्र् – प्रदेश सिासद श्री मोहि कुमार खड्का 
सदस्र् – सहार्क प्रमखु शिल्ला अनधकारी तलुसी िट्टराई  

सदस्र् सशचि- कृषि ज्ञाि केन्द्र प्रमखु श्री हेम बहादरु आले मगर 

लगार्त कृषि ज्ञाि केन्द्र ओखलढंुगाका कमाचारीहरु 

५.  कृषि व्र्िसार् प्रिर्द्ाि अिदुाि कार्ाक्रमहरुको संचालि अिस्र्ा   
गत ििा छिौट िई आ.ि.२०७७/७८ को शस्िकृत 
िाषिाक कार्ाक्रममा निरन्द्तरता पाएर कार्ाक्रम सम्झौता 
गररएका कार्ाक्रमहरुमा र्िुा लशक्षत च्र्ाउ मह तरकारी 
उत्पादि कार्ाक्रम संचालि गरेका नसषर्द्चरण 
िगरपानलका िडा िम्बर १२ का गोपाल खत्रीले कार्ा 

सम्पन्न गिुािएको छ । र्स मषहिा कार्ा सम्पन्न गरी 
िकु्तािी नलिे कृिकको संख्र्ा एक रहेको छ ।अन्द्र् 
सम्झौता गरेका कृिकहरुले पिी नति गनतमा कार्ा 
गरररहेका छि।् 

६.  अन्द्र् सम्पादि गररएका कार्ाहरु   



िाषिाक प्रगती प्रनतिेदि तर्ा तथर्ांक पशुस्तका प्रकाशि 
गररएको छ । उन्नत कृषि प्रषिनध सम्िर्द् सािा प्रदशाि 

 

कार्ाक्रम अन्द्तरगत हमेषटक व्र्ाग षितरण तर्ा प्रदशाि 
गररएको छ । एफ.एम.रेनडर्ोहरुसिँग िाषिाक सम्झौता 
गरी कार्ाालर्बाट प्रकाशि हिुे सूचिाहरु प्रिाह िैरहेको 
छ । स्िीकृत िाषिाक कार्ाक्रम कार्ाालर् पररसरमा टािँस 
गरी सािािनिक गररएको छ । कार्ाालर्बाट सेिा प्रिाह 
हिुे िागररक िडा-पत्र राशखएको छ । मानसक रुपमा 
शिल्ला प्रशासि कार्ाालर्मा हिुे कार्ाालर् प्रमखुहरुको 
बैठकबाट कार्ाालर् सधुार र्ोििा अिसुार कार्ाालर्को 
हरेक कार्ाकक्ष शिल्लाको स्र्ािीर् तह झशल्किे गरी 
िामाकरण, कृिक चौतारीमा मोिाईल चािा गिे ब्र्िस्र्ा, 
सेिाग्राही षि िाईफाईको व्र्िस्र्ा लगार्तका कार्ाहरु 
गररएको छ ।संचालिमा रेहका कार्ाक्रमहरु र 
प्रधािमन्द्त्री कृषि आधूनिषककरण पररर्ोििा ब्लक 
कार्ाक्रमको प्रारशम्िक षफल्ड अिगुमि निररक्षण कार्ा 
सूचारु रुपले संचालि िैरहेको छ । 

७.  बालीिालीमा देशखएका समस्र्ाहरु  
र्स मषहिामा धाि बालीमा फाटफुट रुपमा कालो पोके (False Smut) रोग देखा परेको नर्र्ो । षहउिँदे मकै बालीमा सामान्द्र् 
फौिी कीराको प्रकोप देशखर्ो । असोि मषहिमा पािी िपदाा बेशी क्षेत्रमा सखु्खा हुिँदा कोदो, मास, मस्र्ाम, गहत लगार्तका 
षहउिँदे बालीमा प्रत्र्क्ष असर पगुेको छ । िसका कारण उत्पादिमा ह्रास आउिे देशखन्द्छ। 

८. पाशक्षक खरुमलु्र् संकलि   
कृषि उपि िस्तकुो स्र्ािीर् बिारमा बिािरी कारोबार हिुे मलु्र्को तथर्ांक अनिलेख गिा कृि ज्ञाि केन्द्र, ओखलढंुगाले 
पाशक्षक रुपमा केही कृषि िस्तहुरुको खरुा मलु्र् संकलि कार्ा र्स आनर्ाक ििा देशख शरुुिात गररएको छ ।२०७७ साल 
असोि मषहिाको औित पाशक्षक मलु्र् तानलका बमोशिम रहेको छ।                                             
शिल्ला : ओखलढुङ्गा                                                    बिारः ओखलढुङ्गा 

नस.िं. बस्तूको िाम इकाई 

असोि 
औित कैषफर्त 

७ गते २१ गते 

१ चामल मोटो के.िी. 44 34.7 39.16   

२ चामल मध्र्म के.िी. 56 45.2 50.6   

३ चामल मनसिो के.िी. 101 90.2 95.6   

४ च्र्रुा ताईचङू के.िी. 79 62.8 70.9   

५ च्र्रुा स्र्ािीर् के.िी. 0 0 0   

६ गहंूको षपठो के.िी. 69 55.8 62.4   

७ मासको दाल के.िी. 162 126 144.2   

८ रहरको दाल के.िी. 0 0 0   

९ मगुीको दाल के.िी. 0 0 0   

१० मूसूरोको दाल के.िी. 123 97.6 110.3   

११ िटमास के.िी. 136 107 121.6   



१२ चिा ठूलो के.िी. 0 0 0   

१३ चिा सािो के.िी. 128 102 114.8   

१४ केराउ ठूलो के.िी. 121 94.2 107.6   

१५ केराउ सािो के.िी. 0 0 0   

१६ तोरीको तेल नलटर 186 149 167.6   

१७ िटमासको तेल के.िी. 170 136 153   

१८ घ्र् ुखारेको मािा 600 480 540   

१९ ििस्पनत घ्र् ु के.िी. 0 0 0   

२० कुखरुाको मासू के.िी. 400 320 360   

२१ खनसको मासू के.िी. 800 640 720   

२२ रांगाको मासू के.िी. 400 320 360   

२३ सगूुरको मासू के.िी. 350 280 315   

२४ माछा के.िी. 0 0 0   

२५ कूखूराको फुल गोटा 15 12 13.5   

२६ दूध नलटर 90 72 81   

२७ शचिी के.िी. 91 72.2 81.6   

२८ आलू रातो के.िी. 80 62 71   

२९ आलू सेतो के.िी. 70 56 63   

३० गोलिेडा ठुलो के.िी. 134 107 120.4   

३१ गोलिेडा सािो के.िी. 140 112 126   

३२ िन्द्दाकोपी के.िी. 50 41 45.5   

३३ काउली तराई के.िी. 0 0 0   

३४ काउली पहाड के.िी. 150 120 135   

३५ मटर कोसा के.िी. 0 0 0   

३६ परिल के.िी. 0 0 0   

३७ िेडे खूसाािी के.िी. 112 90.4 101.2   

३८ आंप के.िी. 0 0 0   

३९ सून्द्तला के.िी. 0 0 0   

४० स्र्ाउ के.िी. 250 210 230   

४१ केरा दिाि 116 91.2 103.6   

४२ सूकेको प्र्ाि के.िी. 130 104 117   

४३ सूकेको लसूि के.िी. 276 225 250.6   

४४ अदूिा के.िी. 144 119 131.4   

४५ सूकेको खूसाािी के.िी. 1000 800 900   

४६ हररर्ो खूसाािी के.िी. 360 302 331   

४७ धि के.िी. 0 0 0   

४८ मकै के.िी. 43 34.6 38.8   

४९ गह ु के.िी. 0 0 0   

५० कोदो के.िी. 57 45.4 51.2   

५१ गहत के.िी. 0 0 0   

५२. रािमा के.िी. 0 0 0  



 

९. गह ुबालीमा देशखि ेमखु्र् रोग षकरा र नतिको व्र्िस्र्ापि                                                                                                                                   

गहुिँबालीका षकराहरु : 
कीराको िाम लक्षण व्र्िस्र्ापि षिनध 

१. कीटकीटे 
खपटे 

लािाा (Wire worm) ले िरा 
काटी ददन्द्छ र बोट सकु्छ l 

 

 काटेको षिरुिाको  िरा  िशिक  माटोमा कोट्याएर लाभ्रहेरू खोिी िष्ट गिे । 

 षि. टी.के. िामक िैषिक नब िादी िा मालानर् र्ि ५ % DP २ ग्राम प्रनत केिी गहुिँको चोकर 

नमसाएको  चारा  प्रनत रोपिी  आधा  केिी का दरले  सािँझमा  प्रर्ोग  गिे। 

 क्लो रपाइरीफस १०% GR (िस्तै देिीिाि) िा  मालानर्र्ि ५%DP (मालानर् र्ि ५% धूलो) १ 

के.िी. प्रनत रोपिीका दरले माटोको उपचार गिे । 

२. लाही 
कीरा 

बाला पसाउिे बेलामा र्सले 
दःुख ददन्द्छ ।लाही 
कीराहरूले कलीलो बालाको 
रस चसुी िोक्साि गदाछि ्। 

 लेडी षिटल्स (नमत्र ुखपटे) प्रर्ोग गिे । 

 डार्मेर्ोएट ३०% ई.सी. को १ मी.ली.प्रनत नलटर पािीका दरले छका िे । 

 

३. गलुािी 
गिारो 

षर्िीहरूले गहुिँको गिुो काटी 
िोक्साि गछाि ्l 

 गिारोको क्षनत कम गिा हरेक ििा धाि काटी सकेपनछ रहेको सम्पूणा ठूटा निकाली  िलाइ ददि े

अर्िा  ठूटा  डबु्िे गरी  पािी  पटाइ  ददिे अर्िा धाि काटेपनछ खेतलाई िोनतददिे । 

 बेिाा को पातको टुप्पोमा  दशखे एका  फु लहरूलाई पातको टुप्पो चडेुर िष्ट गिे  l 
 प्रकाश पासोको माध्र्मबाट िर्स्क पतुलीलाई आकिाण गरी मािे । 

 ट्रा इकोग्रामा परिीिी कीरा ५०,०००–१,००,००० प्रनत हेक्टरका दरले रोपाइ गरेको ३–४ 

हप्ता पनछ छाड्िे । 

  धाि खेतको आलीमा  िटमास लगाउिे 
 व्र्ा सीलस र्रुीिशिर्शन्द्स स (Bt.) ३ ग्राम प्रनत नल टर पािीका दरले छका ि े

 गिारोहरूको धेरै प्रकोप िएको  खेतमा  कारटाप हाइड्रोक्लो राइड ४ %GR (िस्तै अिदुाि, 

षिदाि, कीटाप, आदद ) िा  षफप्रोनि ल ०.३% GR (िस्तै  रीिी,  ररिेन्द्ट,  टाटािेन्द्ट आदद ) दािा 
षििादी कुिै एक १.२५ के.िी. प्रनत रोपिीका  दरले िा क्लोरािट्रािीलीप्रोल ०.४% GR (िस्तै 

फेरटेरा) खेतमा  नछपनछप े पािी िमाइ छिे । 

  षििादी छरेपनछ ४ ददिसम्म  खेतबाट पािी बग्ि  ददि ु हुिँदैि । 

 माकुरा, लामा नसगे  फट्याङग्रा  िस्ता  नमत्र िीि को  संरक्षण  गिे । 
गहुिँबालीको रोगहरु : 

रोगको िाम  लक्षणहरु व्र्िस्र्ापि षिनध  

१. डढुिा रोग (Leaf 

blight) 
सािा खैरो रङ्गको र्ोप्लाहरू पातमा देशखन्द्छि। 
पनछ ती र्ोप्ला हरू बढ्छि ्एक आपसमा 
िोनडई पातसकेुको  िा  डढेको िस्तो 
देशखन्द्छ । 

• काबोशक्स ि १७.५%+नर्रम १७.५%(िस्तै 

िाइटािेक्स–२००) २ ग्राम प्रनत षकलोका  दरले बीउ 

उपचार गिे । 

• नसफाररस मात्रामा पोटास मलको प्रर्ोग  गिे । 

• दठक समर्मा गहुिँ छिे । 

• रोग अिरोधक िातहरू लगाउिे । 

२. खैरो नस न्द्दरेु 

(Brown rust) 

पातको  मानर्ल्लो  सतहमा  सनु्द्तला  रङ्गका 
फोकाहरू देशखि र्ाल्दछि ् । ती  फोकाहरू 
छुट्टाछुटै्ट  रहेका  हनु्द्छि ्। 

• रोग अिरोधक िातहरू लगाउि े। 

• नसफाररस गररए अिसुार मलखादको प्रर्ोग गिे, ठीक समर्मा 
गहुिँ छिे 

• गहुिँको बोट ठूलो िएमा  म्र्ा न्द्कोिेि ७५% WP (िस्तै डाइरे्ि 

एम–४५) 

िामक षििादी १.५–२ के.िी. प्रनत हे. ७५०नलटर पािीमा  
नमसाई १५ ददिको 
अन्द्तरमा २–३ पटक छका  ि े। िा 



• प्रोषपकोिािोल २५% EC ( िस्तै बोिस, बम्पर, षट ल्ट २५) 

०.७५ ग्राम प्रनत 

लीटर पािीका दरले नमसाई छका िे । 

३. पहेंलो  नसन्द्दरेु 

(Yellow rust) 

पातको मानर् ल्लो सतहमा पहेंला, लाशम्चला 
फोकाहरू एकअकाा सिँग नम ली धसाा परेर रहेका 
हनु्द्छि ्। 

• रोग अिरोधक िातहरू िस्तैः डव्ल ुके १२०४, पासाङ्गल्हाम ु

लगाउि ेर ठीक 

समर्मा गहुिँ  छिे । 

 नसफाररस गररए अिसुार रासार्निक मल प्रर्ोग गिे । 

• मानर् खैरो नसन्द्दरेु िस्तै  व्र्िस्र्ापि  षिधी अपिाउिे । 

४. कालो पोके (Loose 

smut) 

बालामा  दािा  लाग्िकुो  सट्टा  कालो ढूसीको 
शििाणलेु िररएको हनु्द्छ । 

• स्िस्र् बीउको  प्रर्ोग  गिे । 

• काबोशक्सि १७.५%+ र्ाईराम १७.५%(िस्तै िाइटािेक्स–

२००) षििादी २ ग्राम िा टेबकुोिािोल २ % DS (िस्तै क्र्ानि 

र्ट , राशक्सल) १ ग्राम प्रनत केिी गहुिँको बीउका दरले बीउ 

उपचार गरी छर ्िे । 

• रोग  लागकेो  बालाबाट धलूो  िझदै उखलेर  खाल्डोमा 
गाड्िे अर्िा िलाई ददि े। 

• अन्नपूणा–४ िातको गहुिँमा र्ो रोग कम लाग्िे हुिँदा र्ो िात 

लगाउिे l 
५. गन्द्हाउि ेकालो 
पोके(Stinking smut or hill 

bunt) 

रोगी  दािाहरू  गोलाकार  हनु्द्छि ् कालो रङ्गको  
रोगको िीिाणहुरूले िररएका हनु्द्छि ्। ती  
िीिाणहुरू दािा फुटाएर बाषहर झदाछि ्। 

िशिकबाट  सङु्धा  माछा कुषहएको  िस्तो गन्द्ध 

आउिँछ । 

• दईु  तीि  ििा  सम्म  घमु्ती  बाली लगाउि ेिा गहुिँ िै 

िलगाउि े। 

• काबोशक्सि १७.५%+नर्रम १७.५% (िस्तै िाइटािेक्स–

२००) २ ग्राम प्रनत 

केिी  गहुिँको बीउका दरले बीउ उपचार गरी छिे । 

• स्िस्र् बीउको प्रर्ोग गिे । 

 

                              

           प्रदेश सरकार                                 ..................................................................... 
  िमूी व्र्िस्र्ा कृषि तर्ा सहकारी मन्द्त्रालर् 

       कृषि षिकास िदेशिालर् 

          कृषि ज्ञाि केन्द्र ओखलढुङ्गा                                           .................................................................... 
            प्रदेश िं.१ 

         कर्ाक्षत्रः ओखलढुङ्गा                       

 


