
सलहको व्यवस्थापन

सागर जि.सी., केदार कोइराला , प्रजिमा परािुली,  लक्ष्मण खत्ी   र पीिाम्बर शे्ष्ठ
 १  िैजिक जिजिधिा, अनुसन्ान िथा जिकासका लाजग सथानीय पहल (ली–बर्ड), पोखरा,  २ राज्टि᳙ य कृषक समूह महासंघ नेपाल, काठमाण्ाै

सलह र यसले पुयथायाउने क्षति

सलहको जीवन-चक्र

सलहको तनयन्त्रण ि्था व्यवस्थापन गनने िररकथा

सन्दरया सथामग्ी

सलह समूह िा बथानमा बस्न मन पराउने, छोटो जसङ र पछाजरका खुट्ा दह्ा भएको फट्ाङ्ग ्ा प्रिाजिको कीरो हो । यसको 
अपररपक्व ियस्क गुलाबी र पररपक्व ियस्क पहेंलो रङको हुनछ l  यो झणै् चोर औलंा आकारको हुनछ । सलह कीरा समूहमा 
उर्गछ र एक जकलोजमटरको हुल िा बथानमा ४ करोरभन्ा बढी सङ्ग ्ामा हुने गद्डछ । कुनै कारणिश झुण् जििरजििर 
हुुँदा सानो समूहमा पजन आउन सकछ l सलहको समूह हािाको िहािसुँगै एक जदनमा कररब १ सय ५० जकलोजमटरसम्म उर्गन  
सक्दछ । सूया्डस्तदेखख सूययोदय नभइनिेलसम्म सलहले रूखजबरुिामा समूहमै आश्य जलएर बसे्न गद्डछ । सूययोदयपश्ाि्ग यसले 
आश्य जलएको सथानिरपरका बालीनाली, घाुँस, झारपािलगायि सबै जकजसमका बोटजबरुिाका कजलला मुना, पाि, राुँठ खाइजदनछ 
। बादल लागेको र पानी परेको समयमा भने सलह कम चलायमान हुने भएकाले यसले गनने क्षजि पजन कम हुनछ । यसले प्रजिजदन 
आफनो शरीरको िौल बराबरको खाना खाने हुुँदा यसको एक झुण्ले कररब ३ देखख ४ घण्ाका अिजधमा ३५ सय माजनसलाई 
एक जदनका लाजग पुगे् खाना बराबरको बाली नोक्ान गन्ड सक्दछ । यसको प्रकोप खास गरी िेठदेखख असोि मजहनासम्म बढी 
हुने गद्डछ । यसअजघ नेपालमा सलह कररब ७० िष्ड पजहला देखखएको जथयो । लामो उरान गन्ड सके् क्षमिा, धेरै अण्ा पानने, 
लामो िीिनचक्र र खनु्िा प्रिृजिले गदा्ड सलह जिनाशकारी कीरामा पद्डछ ।

सलहले आफनो िीिनकालमा अण्ा, होपर र ियस्क गरी िीन अिसथा पार गद्डछ िुन अन्य कीराका दाुँिोमा अपूण्ड माजननछ ।  

अण्था अवस्था : सलहले बालुिामा मात् अण्ा पाद्डछ । यसका लाजग जचस्ान भएको बलौटे माटो उपयुक्त हुनछ । यसले 
आफनो िीिनकालमा २ देखख ३ पटकसम्म अण्ा पाद्डछ । यसले १२ से.मी. सम्म जचस्ान भएको बलौटे िजमनमा ९ देखख १० 
से.मी. गजहराइमा एक पटकमा कररब ८० देखख १६० िटा अण्ा पाद्डछ ।

होपर वथा बच्था अवस्थााः अण्ा कोरजलएर होपर बन्न लागे् समय माटोको िापक्रममा भर पद्डछ । २५ जर्ी सेखसियस िापक्रम 
रहेको माटामा अण्ाबाट होपर जनखस्कन कररब २५ जदन लाग्दछ भने ३५ जर्ी सेखसियस िापक्रम रहेको माटामा १२ जदनमा नै 
होपरहरू जनस्कनछन्ग । १५ जर्ी सेखसियसभन्ा कम र ३५ जर्ी सेखसियसभन्ा बढी िापक्रममा भने अण्ा कोरजलन सकै्दन । 
सेरोटोजनन हमयोनका आधारमा यी होपरहरू एकअका्डका नजिक आउुँछन्ग र झुण्का रूपमा जिकजसि हुनछन्ग िसलाई होपर 
ब्ाण् भजननछ । एकै्–एकै् हुुँदा हररयो रङ भएका होपरहरू झुण् बनेसुँगै पहेलो रङका बन्छन्ग । होपरहरू ियस्कभन्ा 
आकारमा साना र पेखटा पजन शरीरको लम्बाइभन्ा छोटा हुनछन्ग । यो अिसथा कररब ३० देखख ४० जदनसम्म रहनछ ।

वयस्क अवस्था : होपरले छाला फेनने प्रजक्रया (मोखटिङ) पूरा गरेपजछ ियस्क अिसथा शुरु हुनछ l होपर अिसथाको कररब १० 
जदनमा यो ियस्क भएर उरान शुरू गन्ड सक्दछ । सलहले कम जिनाश गनने (सोजलटाररयस) र धेरै जिनाश गनने (्ेगाररयस) 
व्यिहार देखाउुँछ । सलह थोरै सङ्ग ्ामा हुुँदा भने सोजलटाररयस व्यिहार देखाउुँछ भने बथानमा हुुँदा भने ्ेगाररयस व्यिहार 
देखाउुँछ । ्ेगाररयस ियस्क सलहहरू सोजलटाररयसभन्ा बढी पहेंला रङका हुनछन्ग । ियस्क सलहलाई प्रिनन अिसथामा 
पुग्का लाजग २१ देखख ६३ जदनसम्म लाग्दछ l सलहले यही अिसथामा बालीनालीमा बढी क्षजि पुया्डउुँछ ।

•  सलहको बथान आउन सके् िानकारी प्राप्त हुनासाथ चनाखो भएर समुदायमा सबैलाई िानकारी गराउने ;
•  सलहको बथान आउन शुरू हुनासाथ  िरा काया्डलय, पाजलका, कृजष ज्ान केन्द्र िथा सुरक्षा जनकायमा िानकारी गराउने ;
•  नस्डरी, घरबगैंचा, करेसाबारी, धान, कोदो आजद बालीहरूका ब्ारलाई सकेसम्म झुल िा िालीले ढाकेर राखे् ; 
•  प्ाखटिक घरजभत् रहेका बालीलाई बचाउनका लाजग िररपररबाट सलह जछन्ड नसके् गरी िालीले ढाके् ;
•  धान रोपे् समयमा सलह देखखएमा केही जढला गरी रोपे् र धानको ब्ारलाई िालीले ढाकेर राखे् ;
•  सलह धेरै प्रोजटनयुक्त कीरो हो l रािको समयमा िा आश्य जलइरहेको अिसथामा िालीका सहायिाले त्यसलाई  िम्मा गरेर हाुँस, कुखुरालाई आहाराका रूपमा प्रयोग गनने ; 
•  सलहको बथान उरेर आइरहेको देखेमा ठूलो आिाि जनकालने (िसै्त जसटी बिाउने, ठूलो आिाि जनकालेर कराउने, थाल िा जटन िा अन्य आिाि जनस्कने िसु्त बिाउने, ठूला-ठूला    
 आिािमा गीि बिाउने), धुुँिा जनकालने/लगाउने िस्ता काय्ड गरी जयनीहरूलाई आफनो खेिबारीमा आश्य जलन नजदने ;

•  जिषादी प्रयोग गनु्ड परेमा मलाथायन िा फेजनट्ोजथएन नामक जिषादी प्रयोग गन्ड सजकनछ िर त्यसका लाजग दक्ष प्राजिजधकको सहयोग जलनुपद्डछ । 
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वयस्क सलह कीरथेा
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