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गत वष� छनौट भई �व� भ�र फै�लएको को�भड १९ कोरोना भाईरसका कारण संचालन हनु नसकेका काय��म 

आ.व. २०७७/७८ को ि�वकृत वा�ष�क काय��ममा �नर�तरता पाएर संचालन भईरहेका काय��मह�मा चै� 

म�हनामा काय� स�प� भई भ�ुानी भएका काय��मह� देहाय बमोिजम रहेका छन l  

      काय��म                                          स�प� भई भ�ुानी भएको  
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मोलुंग गाउँपा�लका वडा नं ५ मा संचालन भईरहेको गहुँबाल�मा जातीय गणु �दश�न काय��म स�प� भएको छ 

l उ� काय��म माफ� त लगाईएका ४ वटा जातका गहुँ( गौतम, धौला�गर�, ड�ल ुके १२०४ र �थानीय) म�ये 

�यस �े�का ला�ग गौतम जात उपय�ु देिखएको छ l �यसै ग�र अ� दईुवटा �दश�नका कय��मह� �स��चरण 
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अमे�रकन फौजी �करा अमे�रकाको रैथाने �करा हो यो �करा २०१६ आ��कामा महामार�को �प देिखएको 

�थयो भने सन २०१६ मा भारत को कटा�क रा�यमा प�न देिखएको �थयो । य�तै नेपालमा प�हलो पटक 

२०१९ मे मा नवलपरु िज�लामा देिखएको �थयो । यो �करा नेपालका अ�धकांस िज�लामा देखा परेको छ । 

यो �करा �बशेषग�र मकैमा बढ� ला�ने गद�छ । नपेालका �व�भ� िज�लामा देिखएको अमे�रक� फौजी �कराको 

�कोपले �कसानह� �प�ढत भएका छन ्। 

मकै बाल�बाट रा�ो आ�दानी �लने सोच बनाएका �कसान फौजी �कराको आ�मणबाट अ�नकालले सताउने हो 

�क भ�े िच�तामा छन ्।अमे�रकन फौजी �करा (फल आम�वम�) मकैबाल�मा ला�ने पतुल� समूहअ�तग�त पन� 

�करा हो । यसको वै�ा�नक नाम �पोडो�टेरा �य�ुगपेडा� हो । यो रा�त चन� मन पराउँछ । अमे�रक� 

महादेशको उ�ण तथा उपो�ण �े�मा पाइने रैथाने �करा भारत हुँदै नेपाल �छरेको �व�ह� बताउँछन ्। बैशाख 

२६ गते नवलपरासीको ग�डाकोट �े�मा प�हलोपटक फौजी �करा फेला परेको �थयो । यो क�रा बाल�का ला�ग 

�नकै हा�नकारक हनुे गरेको छ । 

बाल�मा ��त प ु�याउने क�राको लाभा�ले हो । फौजी क�राको लाभा� धेरै ख�चवुा ह�ुछ । मकैको पात, गभुो, जुगँा 

र घोगा समेत खाइ�द�छ । यसले मकै मा�ै नभई जनेुलो, धान, गहुँ, कोदो, उख,ु ब�दा चकु�दर, बदाम, भटमास, 

�याज, कपास, गोलभ�डा, आल ु तथा अ�य घाँसमा प�न असर पु�याउने गरेको छ । बाल�नाल�का ला�ग 

अ�हलेस�मकै खतरा मा�नएको फौजी �कराले ८० भ�दा बढ� �कारका बाल�नाल�मा ��त गन� गरेको अ�ययनले 



देखाएको छ । खाना र बास�थानको खोजीमा यो �कराको बय�क पतुल� एक �दनमा १ सय �कलो�मटर र 

जीवनमा २ हजार �कलो�मटरस�म उडेर जान स�छ । 

 

 

 

�ती  

यस फौसी �कराको िजवन च�मा अ�डा, लाभा�, �यपुा र वय�क ग�र चार चरण हनुे गद�छ । यी म�ये लाभा� 

अव�था म�ुय हा�नकार रह�छ । अ�य अव�था ले असर नगरेप�न आ�नो िजवन च� बनाई रह�छ । वय�क 

भाले र पोथीको संसग� प�छ पतुल� �ब�वाको पात अ�य भागमा १० देिख २०० वटा अ�डा थपु�मा पद�छ । 

एउटा पोथी �करा ले औषतमा क�रब १५०० वटा अ�डा पाद�छ । व�यक पतुल� �वाँसे रङको ह�ुछ र पणु� 

�पले बढेका लाभा�ह� गाढा ह�रया अ�ल पह�ला र� �म�सएको र �प�ुमा धका� भएका ह�ुछन लाभा�ह� ले 

मकैको �ब�वाको सबै भागमा �े�त पयुा�उंछन । 

रोकथाम तथा �नय��ण 

मकै रो�न ुप�हले ग�हरो �पमा खनजोत गनु� पद�छ । घोगा रा�ो संग खो�टाले छो�पने जातको मकै लागाउने, 

मकैमा कोसेबाल� अ�तरबाल�को �पमा लगाई �कराको �कोप कम गन� स�क�छ । डे�मो�डअम घासँ यो �करा 

लाई मन नपन� हनुाले मकै को बीच बीचमा यो घाँस लगाएर �करा लाई धपाउने, छेउछेउमा �करा लाई मन पन� 

ने�पअर घाँस लगाएर �करा लाई आक�ष�त गन�, �सफा�रस अनसुार मल �योग गरेर �ब�वा लाई �व��य र 

ब�लयो बनाउने, �बषाद� छदा� एक रोपनीमा लगाएको मकै मा २५ �लटर �बषाद� हालेर तयार� झोल �योग गन� 

र तयार� गभुोमा पन� गर� हा�न,े मकै को पातमा �वाँल परेको तथा गभुोमा �े�तको ल�ण देखा परेमा 

इमामेि�टन बे�जोएट ५ ��तशत एसजी ०.४ �ाम ��त�लटर पानीमा �मसाई छन�, एउटै �बषाद� �नर�तर �योग 

नगर� आलो पालै �योग गन� तथा घोगा लागेको मा �बषाद� छन� हदैुन । �ब� भर� कोरोनाको �कोप ब�ढरहेको 

बेला मकैमा भने अमे�रकन फौजी �कराको �कोप बढ� रहेको देशका �ब�भ� िज�लामा य�तबेला मकै रो�ने र 

गो�ने बेला भएको छ । झ�डै झ�डै �तन सय ब�तस बाल�मा देखा परेको छ ।  
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