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तस्वीर	 	 	 ली–बर्ड	फोटो	बैंक	र	इन्टरनेट

आधथवाक सहयोग 	 बजारीकरणका	मध्यमबाट	कृवि	जैविक	विविधताको	वदिो	व्यिसथापन	पररयोजना,	रावि्डन	इवनवसएवटभ	(रेफ्ा,		 	
	 	 	 यू.के)	र	पया्डिरणीय	कृवि	प्रिध्डन	काय्डक्रम,	बे्र	फर	द	िर््ड	(BftW),	जम्डनी	
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धरषयरस्तु (Context) 

रावट्रि य	तथा	सथानीय	स्तरका	कृवि	विकास	रणनीवत	तथा	योजनाहरूमा	प्राङ्ाररक	कृविले	महत्त्वपूण्ड	सथान	पाएसँिै	प्राङ्ाररक	कृविको	प्रचलन	बढ्दो	क्रममा	छ	|	वदिो	
कृविप्रणाली	विकासका	लावि	पवन	प्राङ्ाररक	कृवि	प्रविवधलाई	एक	उपयोिी	प्रविवधका	रूपमा	वलने	िररनछ	|	विवभन्न	सरकारी	तथा	िैरसरकारी	वनकायहरूका	कृवि	
विकासका	योजनाहरूमा	प्राङ्ाररक	कृवि	प्रिध्डनका	काय्डक्रमहरूले	राम्ो	सथान	पाएको	देखखनछ	|	पवछल्ो	समयमा,	उपभोक्ाहरू	माझ	प्राङ्ाररक	िसु्त	उपभोि	
प्रवतको	बढ्दो	मोह,	स्सथकर	जीिनशैलीप्रवतको	चासो	र	विवशट्	बजारीकरणका	सुविधाले	पवन	प्राङ्ाररक	कृवि	उत्ादनको	बजार	थप	विकवसत	हँदै	िएको	छ	|	
एकातफ्ड 	प्राङ्ाररक	कृविमैत्ी	नीवत	तथा	योजनाहरू,	विकासका	काय्डक्रमहरू	तथा	बजारीकरणका	अिसरहरू	छन्	भने	अककोतफ्ड 	कृिकस्तरमा	मािबमोवजमका	
प्राङ्ाररक	उत्ादन	िृखधि	तथा	व्यिसथापनको	चुनौती	टर्कारो	छ	|	प्राङ्ाररक	कृवि	विकासका	लावि	आिश्यक	प्राविवधक	ज्ान,	मलखाद,	रोिकीरा	तथा	झारपात	
व्यिसथापन,	सुरवषित	भण्ारण	तथा	ढुिानीका	क्रममा	सामना	िनु्डपनने	समस्ाहरू	प्रशस्त	छन्	|	मलखाद	तथा	बाली–संरषिणका	लावि	रासायवनक	प्रविवधमा	वनभ्डर	
कृविप्रणालीलाई	रूपान्तररत	िरी	प्राङ्ाररक	कृवितफ्ड 	उनु्ख	िनु्ड	एक	प्रमुख	चुनौतीका	रूपमा	रहेको	छ	|	विशेि	िरी	बाली–संरषिणका	उपयुक्	विकल्पहरू	वबना	
प्राङ्ाररक	कृविको	बहआयावमक	प्रिध्डन	असभि	प्रायः 	छ	 |	संसारभर	प्राङ्ाररक	कृविका	लावि	उपयोिी	 विवभन्न	प्रविवधहरूको	विकास	भइ	सान्दवभ्डक	सावबत	
भइसकेका	छन्	|	नेपालमा	पवन	धेरै	वकवसमका	प्रविवधहरूको	आविष्ार,	उवचत	प्रविवधहरूको	आयात	तथा	उपलब्धता	िृखधि	भइसकेको	भए	तापवन	त्यसमा	सामान्य	
कृिकहरूको	पहँच	भने	कम	भएको	पाइनछ	|	उपलब्ध	विवभन्न	प्रविवधहरूका	बारे	जानकारी	नहनु	िा	भए	पवन	प्रयोि	िन्ड	नजानु्न,	िा	जानकारीहरू	सही	समयमा	
नपाउनुजस्ता	समस्ाहरू	सि्डत्	छन्	|	प्राङ्ाररक	कृवि	प्रविवधसँि	सम्बखन्त	विवभन्न	प्रकाशनहरू	प्रकावशत	भए	पवन	बाली–संरषिणका	लावि	उपयोिी	प्रविवध	तथा	
उपायहरूलाई	समेटी	सँिालोको	रूपमा	उपलब्ध	भएको	पाइदैन	|

वयनै	व्यािहाररक	समस्ाहरूलाई	सम्बोधन	िनने	उदे्श्यले	प्राङ्ाररक	कृविका	षेित्मा	लािेका	कृिक	तथा	कृवि	प्राविवधकहरूलाई	लवषित	िरी	यो	जानकारी	पुखस्तकाको	
विकास	िररएको	हो	|	यस	पुखस्तकामा	विवभन्न	िैज्ावनक	प्रकाशनहरूमा	प्रकावशत	भएका	सूचनाहरू,	प्रवतिेदनले	सुझाएका	विवधहरू	तथा	विज्हरूको	अनुभिमा	
आधाररत	उपायहरू	समेवटएका	छन्	|	यो	पुखस्तका	प्राङ्ाररक	कृविप्रणालीअन्ति्डत	पवन	विशुधि	बाली–संरषिणकाे	पाटाेसँि	मात्	सम्बखन्त	छ	|	पुखस्तकामा	समेवटएका	
प्रविवधहरू	प्रकाशकको	अनुसन्ानबाट	प्राप्त	भएका	िा	प्रमावणत	भएका	नभइ्ड ,	उपलब्ध	सूचना	र	जानकारीहरूको	सँिालाे	मात्	हो	|	



धरषयसूिवी 

प्राङ्ाररक मल तथा धरषादवी (Organic Fertilizer and Pesticides) १

	 झोलमल	(Liquid	Bio	Fertilizer)				 १

	 जीिामृत	(Liquid	Organic	Fertilizer)	 ३

	 बीजामृत	(Liquid	Organic	Pesticide)	 ४

	 बोरको	वमश्रण	तथा	बाेरा्डे	पेस्ट	(Bordo	Mixture	and	Bordo	Paste)	 ५

	 खरानी	(Ash)	 ६

जैधरक धरषादवीहरू (Bio-Pesticides ) ७

	 टरि ाइकोरमा्ड	(Trichoderma	spp)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		७

	 भवट्डवसवलयम	लेकानी	(Verticillium	lecanii)	 ८

		 बु्भेररया	बेवसयाना	/सेतो	ढुसी	(Beauveria	bassiana)	 ९

		 मेटाराइवजयम	एनाइसोपे्इ/हररयो	ढुसी	(Metarhizium	anisopliae)	 १०

		 ब्ावसलस	थुररखनजनेवसस	(बी.टी.)	(Bacillus	thuringiensis)	 ११

		 नु्यखलियर	पोवलहेररि ेसी	भाइरस	(Nuclear	polyhedrosis	virus)	 ११

		 वसउरोमोनास	फु्रेसेन्स	(Pseudomonas	fluorescens)	 १२

भौधतक िासाेहरू (Physical Traps) १२

		 प्रकाश	पासो	(Light	Trap)	 १२

		 पहेंलो	च्ाप-च्ापे	पासो	(Sticky	Trap)	 १२

		 खारे्	पासो	(Pitfall	Trap)	 १२



मोहनवी िासाेहरू (Pheromone Traps) १४

	 टु्टा	वलफ	माइनर	मोहनी	पासो	(Tuta	absoluta	leaf	minor	pheromone	trap)	 १४

		 ब्ाक्ोसेरा	मोहनी	पासो	(Bacto-Lure)	 १४

		 स्ोरो	मोहनी	पासो	(Spodo-Lure)	 १५

		 हेली	मोहनी	पासो	(Heli-Lure)	 १५

		 लू्वसन	मोहनी	पासो	(Lucin-Lure)	 १५

धरषादवीजन्य रनस्पधतहरू (Plants with Pesticidal Properties) १६

	 केतुकी	(Century	plant,	Agave	americana	L.)	 १६

	 असुरो	(Malabar	nut	tree,	Justicia	adhatoda	L.)	 १६

	 वततेपाती	(Mugwort,	Artemisia	vulgaris	L.)	 १७

	 बोझो	(Sweet	flag,	Acoru	calamus	L.)	 १७

	 नीम	(Neem,	Azadirachta	indica	L.)	 १८

	 तुलसी	(Holy	basil,	Ocimum	sanctum	L.)	 १९

	 वससु्	(Stinging	nettle,	Urtica	dioica	L.)	 १९

	 सयपत्ी	फूल	(Asteraceae,	Tagetes	erecta)	 २०

	 वटमुर	(Prickly	ash,	Zanthoxylum	armatum)	 २०

	 मररच	(Black	pepper,	Piper	nigrum	L.)	 २१

	 बकाइनो	(Chinaberry,	Melia	azedarach	L.)	 २१

	 बाबरी	(Spearmint,	Mentha	spicata	L.)	 २२

	 हलेदो/बेसार	(Turmeric,	Curcuma	longa	L.)	 २२



1k|fËfl/s s[lifsf nflu pko'Qm afnL–;+/If0fsf ljlwx¿ . Suitable Plant Protection Methods for Organic Agriculture

प्राङ्ाररक मल तथा धरषादवी (Organic Fertilizer and Pesticides)

झोलमल (Liquid Bio Fertilizer)

झोलमल	सथानीय	स्तरमा	उपलब्ध	सामग्ीहरूबाट	तयार	पान्ड	सवकने	एक	प्रकारको	जैविक	मल	तथा	वििावद	हो	।	यो	मल	िाईको	वपसाब,	िोबर	र	सथानीय	स्तरमा	
पाइने	विवभन्न	िनस्वतको	वमश्रणबाट	तयार	िररनछ	।	झोलमलमा	िोबर	र	वपसाबलाई	कुहाएर,	यसमा	रहेका	ढुसी	र	व्याके्ररयाहरूको	सङ््ामा	िृखधि	िराइ	
यसलाइ्ड	मल	र	वििादीका	रूपमा	प्रयोि	िररनछ	।	यो	मल	प्राङ्ाररक	खेतीको	लावि	अवत	नै	उपयुक्	मावननछ	।	झोलमलहरू	मु्	िरी	तीन	प्रकारका	हनछन्	ः

झोलमलको प्रयोजन

झोलमल–१ :	खाद्यतत्त्व	व्यिसथापनका	लावि,	

झोलमल–२ :	रोि	व्यिसथापनका	लावि	र	

झोलमल–३ :	कीरा	व्यिसथापनका	लावि	

आरश्यक सामग्वी

झोलमल–१ झोलमल–२ झोलमल–३

५०	ली.	को	ररि म
१७	के.	जी	िाईको	िोबर
१६	ली.	िाईको	वपसाब
१६	ली.	पानी
१	ली.	ई.एम१.	झोल

५०	ली.	को	ररि म
२४.५	ली.	िाईको	वपसाब
२४.	५	ली.	पानी
१	ली.	ई.	एम.	झोल

५०	ली.	को	ररि म
१६	ली.	िाईको	वपसाब
१६	ली.	पानी
१	ली.	ई.	एम.	झोल
१७	के.जी.	िनस्वतका	पात	(तीतो	टरको,	अवमलो,	पीरो,	पप्डराउने,	
झमझमाउने,	वचलाउने)

१	 ः 	 	 माटोको	 िुणस्तर	 तथा	 बोट	 वबरुिाको	 िृखधि	 विकासमा	 टेिा	 पुया्डउने	 सुक्ष्मजीिहरुलाई	काबकोहाइररि ेट	 युक्	 पदाथ्डमा	 राखख	 तयार	 पाररएको	 एक	 प्रकारको	 झोललाई	 	 "ईफेखक्भ	 माईक्रोअिा्डवनजम"	 (ई.एम.)	 अथिा	 "ई.एम.	 झोल"		 
भवननछ	|	ई.एम.	झोल	कृवि	सामाग्ीहरु	पाईने	सथानमा	सवजलै	पाउन	सवकनछ		र	आफनो	आिश्यकता	अनुसार	प्रयोि	िन्ड	सवकनछ	|

झोलमलका	लावि	अािश्यक	सामग्ी	तयार	पाददै
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झोलमल तयार गनने तररका

तीनिटै	प्रकारका	झोलमल	तयार	िन्ड	सोही	अनुसारका	उखल्खखत	सामग्ीहरू	जुटाएर	राम्ोसँि	वमसाइ्ड 	१५-२०	वदनसम्म	हािा	वनछनने	िरी	बन्द	िरेर	२५	प्रवतशत	
ररि म/भाँरोलाइ्ड 	माटोमा	िारेर	छायाँ	पनने	सथानमा	राख्नुपद्डछ	।	यो	१५	देवख	२०	वदनका	बीचमा	३-३	वदनको	फरक	पारेर	यसलाई	चलाइराख्नुपद्डछ	।

झोलमल प्रयोग गनने तररका 

झोलमल–१ :	जग्ा	तयार	िनने	बेलामा	वबरुिा	रोपे्	ठाउँँमा	वसधै	माटोसँि	वमलाएर	अथिा	वबरुिा	रोवपसकेपवछ	वबरुिाकोनवजकै	माटोमा	१	भाि	झोलमल	१	मा	४	
भाि	पानी	वमसाएर	प्रयोि	िन्ड	सवकनछ	।

झोलमल–२ :	माटोमा	रहेका	ढुसी	र	ब्ाके्ररयाको	रोकथामका	लावि	वबरुिा	लिाइसकेपवछ	१	भाि	झोलमल	२	मा	४	भाि	पानी	वमसाएर	वबरुिाको	नवजकको	
माटो	वभजे्	िरी	प्रयोि	िनु्डपद्डछ	|

झोलमल–३ :	झोलमल	३	लाई	सफा	कपराले	छानेर	आएको	१	भाि	झोलमल	कवलला	वबरुिा	भए	७	भाि	र	वछखपिएको	वबरुिा	भए	५	भाि	पानीमा	वमसाएर	से्पयरको	
साहायताले	७	–	७	वदनको	फरकमा	प्रयोि	िदा्ड	राम्ो	नवतजा	प्राप्त	िन्ड	सवकनछ	।	

झोलमल	चलाउँदै पानी	र	झोलमलको	मात्ा	वमलाउँदै झोलमलको	प्रयोि
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जवीरामृत (Liquid Organic Fertilizer)

िररिय :	जीिामृत	एक	प्रकारको	झोलमल	हो	|	यसको	प्रयोिले	माटोमा	जैविक	िवतविवधहरू	बढ्न	िई	
माटोको	िुणस्तर	राम्ो	हनाका	साथै	रोिकीराको	व्यिसथापनमा	पवन	सहयोि	पुग्दछ	|	

आरश्यक सामग्वी

१.	 पानी	१८०	वलटर	

२.	 िौमूत्	१०	वलटर	(सथानीय	िाईको	भए	राम्ो)

३.	 िोबर	ताजा	१०	के.जी.	(सथानीय	िाईको	भए	राम्ो)

४.	 िुर/सखर	१	के.जी.	

५.	 बेसनको	पीठो	१	के.जी.	

६.	 माटो	१	मुठी	(पीपलको	जरानेरको/पीपल	नपाइ्डने	सथानमा	बनको	मवललो	माटाे)

बनाउने धरधि 

आिश्यक	सामग्ीमा	उखल्खखत	िसु्तहरूलाई	एक	पवछ	अका्डे	िरी	एकै	ठाउँमा	राम्ोसँि	घोली	छायाँमा	राखे्	
र	७२	घण्ाका	अन्तरालमा	वबहानबेलुका	वििादीय	िुण	भएका	िनस्तीको	लठ्टीले	राम्ोसँि	चलाउने	|	 
यसरी	तयार	िरेको	झोल,	१०	वदनपवछ	प्रयोि	िन्डका	लावि	योग्य	हनछ	|

प्रयोग धरधि

सामान्यतया	१	रोपनी	जग्ामा	२५	ली.	जीिामृत	१००	वलटर	पानीमा	वमसाइ्ड 	वबरुिाको	विकासलाई	हेरेर	
आिश्यकतानुसार	७-१५	वदनको	फरकमा	बोटवबरुिाको	फेद	र	पातमा	छन्ड	सवकनछ	|	

ररि म

बेसनकाे	वपठाे

माटाेिाैमूत्

िुर/सखर

ताजा	िाेबर

वमश्रण	तयार	िददै
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बवीजामृत (Liquid Organic Pesticide)

िररिय ः		बीजामृत	प्राङ्ाररक	विवधबाट	बीउ–उपचार	िन्डको	लावि	तयार	पाररने	झोल	वििादी	हो	।	यसले	
बीउलाई	विवभन्न	बालीरोिका	ढुसीहरूबाट	बचाउनाका	साथै	माटोमा	भएका	सूक्ष्मजीिहरूको	वक्रयाकलाप	
बढाएर	वबरुिालाई	खाद्यतत्त्व	समेत	प्रदान	िनने	भएकाले	यो	बहूपयोिी	छ	।	

बनाउने धरधि

• ५००	ग्ाम	िोबरलाई	सुतीको	कपरामा	बेरेर	२	ली.पानीमा	रुबाएर	१२	घण्ासम्म	राखे्

• त्यसपवछ	 उक्	 सुतीको	 कपरामा	 बेरेको	 िोबरलाई	 त्यही	 पानीमा	 वनचोरेर	 रस	 जवत	 झारी,	 ५००	
एम.एल.	िौमूत्,	१	मुठी	माटो	र	५	ग्ाम	कृवि	चुन	पवन	वमसाइ्ड 	राम्ोसँि	चलाएर	वचसो	ठाउँँमा	२४	घण्ा	
सम्म	ढाकेर	राखे्	

• यसरी	तयार	पाररएको	बीजामृत	४८	घण्ावभत्	प्रयोि	िररसकु्पद्डछ	।

प्रयोगधरधि

यसबाट	अन्नबाली,	फलफूल,	तरकारी	र	अन्य	सबै	बालीका	बीउ	तथा	 वबरुिाकाे	उपचार	िन्ड	सवकनछ	।	
तयार	िररएको	बीजामृतमा	बीउलाई	(वबरुिाका	हकमा	जराहरूलाई)	रुबे्	िरी	दुई	वमनेटसम्म	वभजाएर	छ	
घण्ासम्म	छायाँमा	सुकाई	रोप्	सवकनछ	।		

चुनमाटाे

िाैमूत्
ताजा	िाेबर

वमश्रण	तयार	िददै
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बोिडो धमश्रण तथा बाेिावाे िेस्ट (Bordo Mixture and Bordo Paste)

िररिय ः  नीलो	तुथो	र	चुन	वमसाएर	बोरको	वमश्रण	र	बोरको	पेस्ट	तयार	िररनछ	।	प्राङ्ाररक	खेतीमा	यसको	प्रयोिबाट	
विवभन्न	प्रकारका	ढुसी	र	ब्ाके्ररयाहरूबाट	हने	रोि	तथा	कीराहरूको	रोकथाम	िन्ड	सवकनछ	।	यो	फलफूल	बालीमा	
बढी	प्रचवलत	छ	।

बोिडो धमश्रण बनाउने मात्रा बोिडो िेस्ट बनाउने मात्रा

नीलो	तुथो	ः 	१०	ग्ाम नीलो	तुथो	ः 	१००	ग्ाम

चुन	ः 	१०	ग्ाम	 चुन	ः 	१००	ग्ाम	

पानी	ः 	१	वलटर	 पानी	ः 	१	वलटर

सारिानवी :	बनाएको	वमश्रणलाई	नयाँ	बे्रमा	दलेर	बे्रमा	दाि	नलागे्	भएपवछ	मात्	प्रयोि	िनु्डपद्डछ	|	बे्रमा	दाि	
लािेमा	चुनको	मात्	थपु्पद्डछ	|	जवहले	पवन	ताजा	वमश्रण	मात्	प्रयोि	िनु्डपद्डछ	र	धातुको	भाँरामा	राख्न/राखेर	प्रयोि	
िनु्डहँदैन	|	यसरी	बनाएको	बोरको	वमश्रण	तयार	िरेको	२४	घण्ावभत्	घाम	लािेको	समयमा	प्रयोि	िररसकु्पद्डछ	।

प्रयोग : बोरको	वमश्रणको	प्रयोि	प्ाखस्टको	से्पयर	िा	ब्सको	सहायताले	िनु्डपद्डछ	।	त्यसै्त	बोरको	पेस्ट	बोटको	फेदमा,	
हाँिा	कावटएको	ठाउँँमा	र	चोट	लािेको	ठाउँँमा	लेप	लिाएर	प्रयोि	िररनछ	।	

रोकथाम गनवा सधकने रोगकवीराहरू :	फल	वटवपसकेपवछ	र	फूल	फूलने	समयमा	यसको	प्रयोि	िदा्ड	बोटको	जरा,	
फेद,	हाँिा	र	पातमा	लागे्	फेद	कुवहने,	जरा	कुवहने	रोि,	कोते्	रोि,	पात	बेररने	रोि,	पात	रढ्ने	रोि,	वपङ्क	रोि,	दादे	
रोि,	िँुद	वनखकिने	रोि	लिायत	धवमरा	जस्ता	कीराहरूको	वनयन्त्रण	िन्ड	सवकनछ	।

नीलोतुथो

चुन

रूखको	फेदमा	बोरको	वमश्रणको	प्रयोि

हाँिा	काटेको	ठाउँमा	बोरको	पेस्टको	प्रयोि
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खरानवी (Ash)

िररिय

काठका	 दाउरा	 बालेर	आएको	 िसु्तलाई	 खरानी	 भावननछ	 ।	 यसमा	 षिारीय	 िुण	 हने	 भएकोले	 विवभन्न	कीराहरू	
भिाउनका	लावि	प्रयोि	िन्ड	सवकनछ	।	माटोमा	खरानी	वमसाउनाले	माटोको	पानी	बोके्	षिमता	पवन	बढ्न	जानछ	र	
बालीवबरुिालाई	राम्ो	हनछ	|	खरानीमा	१५%	क्ाखसियम	र	२.६%	पोटावसयम	हने	हनाले	टुपिो	कुवहने,	फल	फुटने	
समस्ा	कम	िना्डका	साथै	यसले	रोि	प्रवतरोधात्मक	षिमता	पवन	बढाउँदछ	।

प्रयोगधरधि

• ५	के.जी.	खरानीप्रवतखविन्टल	अनाजमा	वमसाएर	राखेमा	अनाजलाई	घुन	लाग्बाट	बचाउन	सवकनछ	।

• सफा	खरानी	 वबहान	 बोटवबरुिामा	छाना्डले	 लाही	कीरा,	काँक्रो,	फससीको	खपटे,	 पात	खने्न	कीराको	 प्रकोप	
हराउँछ	

• त्यसै्त	खरानी	माटोमा	छाना्डले	माटोमा	बसे्	वचपे्	तथा	शङ्खे	कीराको	प्रकोप	कम	हनछ	।	

• २	भाि	खरानीमा	१	भाि	वचउरीको	वपना	वमसाई	त्यसमा	१५	भाि	पानी	घोलेर	तरकारीको	ब्ारमा	वसँचाई	िरेमा	
धवमरा	र	कवमलाको	प्रकोप	कम	िन्ड	सवकनछ	।	

दाउराको	सफा	खरानी

बालीमा	खरानीको	प्रयोि
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जैधरक धरषादवीहरू (Bio-Pesticides ) 

कुनै	पवन	बालीमा	रोि	तथा	शतु्जीि	आकि्डण	िा	विकि्डण	िरी	वतनलाइ्ड 	वनयन्त्रण	िन्डको	लािी,कृवि,	पशु,	रेशम,	
मौरी,	च्ाउ	आवदमा	प्रयोि	िररने	िानस्वतक	िा	जैविक	स्ोतबाट	उत्ावदत	तरल,	ठोस	िा	ग्यास	पदाथ्डलाई	जैविक	
वििादी	भवननछ	।	कृिकहरूको	मु्	समस्ा	रोिकीरा	रहेको	र	रोिकीरा	समाधानको	लावि	यस्ता	वििादीहरू	
रासायवनक	वििादीको	विकल्पको	रूपमा	प्रयोि	िन्ड	सवकने	हँदा	वनकै	महत्त्वपूण्ड	हनछन्	।	

ट्ाइकोिमावा (Trichoderma spp)

िररिय :	टरि ाइकोरमा्ड	एक	प्रकारको	ढुसी	हो	।	यसलाइ्ड	माटोमा	रहेर	बोटवबरुिाको	फेद	र	जराहरू	कुहाउने	विवभन्न	
प्रकारका	 ढुसीहरू	 (जसै्त,	 राईजोक्वनया,किोलोररवसयम,	 पाइवथयम,	अल्टरनेररया,	फाइटोफथारा,	 फु्जाररयम,	
सलेिरोवटवनया	आवद)	 वनयन्त्रण	िन्डका	लावि	 प्रयोि	 िन्ड	 सवकनछ	 |	 यसले	 बोटवबरुिाको	 िृखधिविकासमा	सहयोि	
पुग्ाका	साथै	फस्ोरसजस्ता	सूक्ष्म	तत्त्वहरूलाई	घुलनशील	बनाई	वबरुिाले	सवजलै	वलन	सके्	बनाउनमा	महत्त्वपूण्ड	
भूवमका	वनिा्डह	िद्डछ	।	

ट्ाइकोिमावाको प्रयोगधरधि

बवीउ–उििार :	बीउलाई	पानीमा	वभजाउने	र	सफा	पानीले	धोएर	पानी	तैराइसकेपवछ	प्रवत	के.जी	बीउमा	४	ग्ामका	
दरले	टरि ाइकोरमा्ड	पाउरर	मोलेर	४-६	घण्ा	छायाँमा	सुकाई	प्रयोि	िन्ड	सवकनछ,		

कम्ोस्ट रा गोबरमलको उििार :	२५	के.जी.	मलमा	१	के.जी	टरि ाइकोरमा्ड	वमसाएर	प्ाखस्टकले	७	वदनसम्म	छोपेर	
राखी	तयार	पारेको	टरि ाईको	कम्ोस्ट	१२	कट्ा	(८	रोपनी)का	दरले	प्रयोि	िनने,	

धबरुराको उििार : प्रवतवलटर	पानीमा	१०	ग्ाम	टरि ाइकोरमा्ड	घोलेर	बनाएको	घोलमा	बालीवबरुिाको	जरा	३०-५०	
वमनेट	रुबाएर	रोपे्	|	

टरि ाइकोरमा्डले	बीउ	उपचार	िददै

टरि ाइकोरमा्डको	माइक्रोकिोपीक	वचत्

टरि ाइकोरमा्डले	बेना्ड	उपचार	उपचार	िददै
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सारिानवीहरू :	 टरि ाइकोरमा्ड	 प्रयोि	 िररसकेपछी	कम्ीमा	 पवन	 ४-५	 वदन	 कुनै	 पवन	 ढुसीनाशक	 वििादी	
छनु्डहँदैन	|	टरि ाइकोरमा्ड	बाँच्न	र	िृखधिको	लावि	वचस्ानको	आिश्यकता	पद्डछ	|	त्यसैले	यसलाइ्ड	सुक्ा	माटोमा	
छदा्ड	यो	प्रभािकरी	 हँदैन	 |	साथै,	टरि ाइकोरमा्डबाट	उपचार	िररएका	बीउ	िा	बोटवबरुिालाई	रोपु्पूि्ड	प्रत्यषि	
सूय्डको	प्रकाश	पनने	ठाउँमा	राख्नुहँदैन	|	

रोकथाम गनवा सधकने रोगहरू :	यसको	प्रयोिबाट	जरा	कुवहने,	वबरुिा	ओइलाउने,	ड्ाखम्ङ्	अफ,	थोपे्	
रोि,	फेद	कुवहने	रोि,	पात	रढने	रोि,	िाँठे	रोि,	खरानी	रोिजस्ता	रोिहरूको	व्यिसथापन	िन्ड	सवकनछ

भधटवाधसधलयम लेकानवी (Verticillium lecanii)

िररिय :	यो	एक	प्रकारको	प्राकृवतक	रूपमा	माटोमा	पाइने	कीटनाशक	ढुसी	हो	।	

प्रयोगधरधि :	मखल्टपे्क्स	भवट्डवसवलयम	४-८	के.जी.	लाई	२०	के.जी.	कुवहएको	िोबरमलसँि	वमसाएर	८	रोपनी	
खेतमा	छन्ड	सवकनछ	अथिा	१०	ग्ाम	भवट्डवसवलयमको	व्यािसावयक	उत्ादनलाई	१०	ग्ाम	सखर	िा	वचनी	१	
वलटर	पानीमा	वमसाएर	वबरुिा	तथा	माटो	वभजे्	िरी	से्प	िन्ड	पवन	सवकनछ।	यसले	छरेको	८-१०	वदनपवछ	मात्	
प्रभािकाररता	देखाउने	हनाले	बाली	लिाउनुभन्दा	१०	वदन	अिावर	नै	प्रयोि	िनु्डपद्डछ	भने	यो	न्यानो	तापक्रम,	
ओवसलो	माटो	र	ओवसलो	िातािरणमा	बढी	प्रभािकारी	हनछ	।

धनयन्त्रण गनवा सधकने कवीराहरू ः 	चुसेर	खाने	खालका	कीराहरू	जसै्त	सुलसुले,	सेतो	 वझँिा,	लाही	कीरा,	
वरिप्स	अावद	तथा	नेमाटोर	(जुका)	र	हावनकारक	वसनदूरे	रोि	र	अन्य	ढुसीहरू	वनयन्त्रण	िन्डको	लावि	यसको	
प्रयोि	िन्ड	सवकनछ	।

टरि ाइकोरमा्डले	मल	उपचार	िददै

भवट्डवसवलयम	लेकानीको	लाही	कीरामा	असर
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ब्तुभेररया रेधसयाना /सेतो ढतुसवी (Beauveria bassiana)

िररिय

बु्भेररया	 बेवसयाना	प्राकृवतक	रूपमा	माटोमा	पाइने	कीटनाशक	ढुसी	हो	।	यसलाई	 वबरुिाको	पातहरूमा	रहने	
कीराहरूका	 साथै	 माटोमा	 पाइने	 कीराहरूको	 वनयन्त्रणमा	 पवन	 प्रयोि	 िन्ड	 सवकनछ	 ।	 बु्भेररया	 बेवसयानाको	
स्ोरहरू	जब	कीराको	सम्क्ड मा	आउँछ,	यसले	उक्	कीरालाई	असर	िन्ड	थाल्दछ	र	कीराको	शरीरवभत्	बढदै	
जानछ	।	केही	समयमा	बढदै	जाँदा	समू्ण्ड	कीरालाई	ढाकेर	सेतो	मकिारराइन	रोि	लिाउँने	हँदा	कीराहरू	मद्डछन्	।

प्रयोगधरधि

माटोको	उपचार	िन्डको	लावि	२.५	के.जी	तयार	व्यभेररया	बेवसयानालाई	पाकेको	७०	के.जी	िोबरमा	वमसाएर	३०	
कट्ा	(२०	रोपनी)	जवमनमा	प्रयोि	िन्ड	सवकनछ	।	से्प	िरेर	वबरुिामा	लािेको	कीरा	वनयन्त्रण	िन्ड	५	ग्ाम	व्यभेररया	
बेवसयानालाई	एक	वलटर	पानीमा	वमसाएर	पातमा	रहेका	कीरा	वभजे्	िरी	छनु्डपद्डछ	।	१५-२०	वरग्ी	सेखसियस	तापक्रम	
र	८०-९०%	सापेवषिक	आर््डतामा	यो	कीटनाशक	ढुसीको	प्रभािकाररता	राम्ो	रहेको	छ	।

धनयन्त्रण गनवा सधकने कवीराहरू 

यसको	प्रयोिबाट	 पुतलीका	लाभा्डहरू,	साना	 चुसे्	कीरा,	 इँटबुटे्	 पुतली,	कपासको	बल	िम्ड,	फट्ाङ्ग्ा	जातका	
विवभन्न	कीराहरूका	साथै	खपटे	कीराहरूको	समेत	वनयन्त्रण	िन्ड	सवकनछ	।

बु्भेररया	बेवसयानाको	माइक्रोकिोपीक	वचत्

बु्भेररया	बेवसयानाको	खपटे	कीरामा	असर
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मेटाराइधजयम एनाइसोपे्इ/हररयो ढतुसवी (Metarhizium anisopliae)

िररिय

मेटाराइवजयम	एनाइसोपे्इ	(हररयो	ढुसी)	प्राकृवतक	रूपमा	माटो	तथा	कीरामा	पाइने	कीटनाशक	ढुसी	हो	।	
यसलाई	वबरुिाको	पातहरूमा	रहने	कीराहरूका	साथै	माटोमा	पाइने	कीराहरूको	वनयन्त्रणमा	पवन	प्रयोि	िन्ड	
सवकनछ	।	हररयो	ढुसीहरूको	स्ोरहरू	जब	कीराको	सम्क्ड मा	आउँछन्,	उक्	कीराको	शरीरवभत्	त्यो	बढ्दै	
जाँदा	केही	समयमा	समू्ण्ड	कीरालाई	त्यसले	ढाक्दछ	र	हररयो	मकिारराइन	भने्न	रोि	लिाउँदछ	।	यसबाट	
लवषित	कीरा	मद्डछन्	।

प्रयोगधरधि

बजारमा	हररयो	ढुसी	धूलो,	दाना	र	झोलको	रूपमा	प्राप्त	िन्ड	सवकनछ	।	२५०	ग्ाम	धूलो	िा	दाना	हररयो	ढुसीलाई	
एक	रोपनी	जग्ामा	प्रयोि	िन्ड	सवकनछ	र	यसका	साथै	१	के	जी	हररयो	ढुसी	१००	केजी	पाकेको	िोबरमा	वमसाई	
१०	वदन	पश्ात	१२	कट्ा	जवमनमा	प्रयोि	िन्ड	सवकनछ	।	यवद	हररयो	ढुसीको	झोल	छ	भने	१०	एम.एल.	हररयो	
ढुसीलाई	१	वलटर	पानीमा	वमसाएर	वबरुिा	िा	माटोमा	छन्ड	सवकनछ	।	यसको	राम्ो	प्रभािकाररताको	लावि	२०	
प्रवतशतभन्दा	कम	वचस्ान	हनुहँदैन	र	माटोले	राम्री	छोवपएको	हनुपछ्ड 	।	

धनयन्त्रण गनवा सधकने कवीराहरू  

यसको	प्रयोिबाट	खुमे्,	 फेदकटुिा,	 रातो	कवमला,	फट्ाङ्ग्ा,	धवमरालिायत	बोटको	जरा	काट्ने	लाभा्ड	 र	
मावथल्ो	भािमा	बसी	षिवत	िनने	विवभन्न	कीराहरूको	वनयन्त्रण	िन्ड	सवकनछ		।

मेटाराइवजयम	एनाइसोपे्इको	कोलोवनको	वचत्

मेटाराइवजयम	एनाइसोपे्इको	खुमे्	कीरामा	असर

मेटाराइवजयम	एनाइसोपे्इको	फट्ाङग्ामा	असर
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ब्ाधसलस थतुररन्जनेधसस (धब.टवी.) (Bacillus thuringiensis)

िररिय :	यो	लाभदायक	ब्ाके्ररया	हो	|	यसका	विवभन्न	प्रजावतहरू	हनछन	|	बी.टी.	खास	िरेर	बालीमा	लागे्	विवभन्न	
वकवसमका	कीराहरू	वनयन्त्रण	िन्डको	लावि	प्रयोि	िररनछ	|	

प्रयोगधरधि ः  २	ग्ाम	तयार	ब्ावसलस	थुररखनजनेवससलाई	१	वलटर	पानीमा	वमसाई	वबरुिा	तथा	माटोमा	यसको	प्रयोि	
िन्ड	िा	छन्ड	सवकनछ	।

धनयन्त्रण गनवा सधकने कवीराहरू ः 	यसले	फलमा	लागे्	हेवलओवथस	िभारो,	थोपे्	िभारो,	कपासको	िुलाबी	िभारो,	
इँटबुटे्	पुतली,	कोसामा	लागे्	िभारो	अावद	कीराहरूको	वनयन्त्रण	िद्डछ	।

न्यतुनलियर िोधलहेिे्सवी भाइरस (Nuclear Polyhedrosis virus)

िररिय : भाइरस	सानाभन्दा	साना	जीितत्त्व	हन्	जसे्	विवभन्न	प्राणीहरूलाई	आक्रमण	िरी	वतनलाई	रोिी	तुल्ाउँछन्	
र	माद्डछन्	|	यो	झोलको	रूपमा	बजारमा	पाइनछ	|	

प्रयोगधरधि :	बजारमा	प्राप्त	हने	एन.पी.भी.	को	वशवशलाई	राम्ोसँि	हल्ाउने	र	४	थोपा	(०.४	वम.वल.)	एन.	पी.भी.	
लाई	१	वलटर	पानीमा	वमसाएर	वदउँसो	बालीमा	छनु्डपद्डछ	|	यसले	कीराहरूको	प्रकृवतक	रङमा	पररित्डन	िरी,	तनाि	
वसज्डना	िरेर	र	चाल	वढलो	बनाई	आहार	वलन	मन	नलागे्	अिसथाको	वसज्डना	िरेर	कीराहरूलाई	असर	िद्डछ	।

धनयन्त्रण गनवा सधकने कवीराहरू ः 	यसले	िोलभेंरामा	लागे्	िभारो,	चनाको	िभारो,	फौजी	कीरा,	कपासमा	लागे्	
पुतलीका	बच्ा	आवदलाई	माद्डछ	|	यो	भाइरस	अन्य	वकवसमको	कीराहरूको	लाभा्ड	वनयन्त्रण	िन्ड		पवन	प्रभािकारी	
भएको	पाइएको	छ	|	

नु्यवलियर	पोवलहेररि सी	भाइरसको	कारण	लाभा्ड	सुकेर	मरेको

ब्ावसलस	थुररखनजनेवससको	असरले	िभारो	मनने	प्रकृया
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धसउिोमोनास फ्तुरेसेन्स (Pseudomonas fluorescens)

िररिय

यो	एक	प्रकारको	ब्ाके्ररया	हो	।	विवभन्न	वकवसमको	ढुसी,	ब्ाके्ररया	र	वििाणुजन्य	रोिहरूको	वनयन्त्रण	
िन्डका	लावि	यसको	प्रयोि	िन्ड	सवकनछ	|	यसलाई	बीउ–उपचार,	माटो	उपचार	र	वसधै	वबरुिामा	प्रयोि	िन्ड	
पवन	सवकनछ	।	यसले	रोि	वनयन्त्रणको	साथै	विवभन्न	प्रकारको	हमकोनको	उत्ादनमा	पवन	सहयोि	िद्डछ	|	

प्रयोगधरधि

५	ग्ाम	वसउड़ोमोनासप्रवत	१	वलटर	पानीमा	वमसाएर	छनु्डपद्डछ	भने	बीउ–उपचार	िनु्ड	परेमा	१	के.जी.	बीउमा	
१०	ग्ाम	सु्रोमोनास	राखेर	उपचार	िन्ड	सवकनछ	।	१	के	जी	सु्रोमोनासलाई	१००	के	जी	पाकेको	िोबरमा	
वमसाएर	१०	वदनसम्म	राखेर	१२	कट्ा	जवमनमा	प्रयोि	िन्ड	सवकनछ	।	

धनयन्त्रण गनवा सधकने रोगहरू

यसको	 प्रयोिबाट	प्ाजको	 पोके	 रोि,	 धानको	ब्ास्ट,	ब्ाके्ररअल	ओइलाउने	 रोि,	 भन्टा,	 िोलभेंराको	
राइब्ाक	रोि,	पानामा	विल्ट,	वसथ	ब्ाइट	अावद	रोिहरूको	वनयन्त्रण	िन्ड	सवकनछ	|

 

वसउरोमोनास	फु्रेसेन्सको	माइक्रोकिोपीक	वचत्

िोलभेंरामा	ब्ाके्ररअल	अाेइलाउने	रोि
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भौधतक िासाेहरू (Physical Traps)

विवभन्न	बालीमा	हावनकारक	कीराहरूको	प्रकोप	वनयन्त्रणको	लावि	भौवतक	पासाहरूको	प्रयोि	उपयोिी	हनछ	
।	 यस्ता	 पासाहरूको	 प्रयोिले	 हावनकारक	 कीराहरूलाई	 बोटवबरुिाको	 नवजक	आउन	 नवदएर	 अथिा	 यवद	
बोटवबरुिाको	सम्क्ड मा	आई	असर	िन्ड	थालेमा	त्यसलाई	भौवतक	रूपमा	हटाउने	िा	भिाउने	काम	िररनछ	।	

प्रकाश िासो (Light Trap) :	प्रकाश	पासो	विशेि	िरेर	रातको	समयमा	प्रयोि	िररनछ	।	यसको	प्रयोिबाट	
पुतली	र	अन्य	उरने	कीराहरूको	वनयन्त्रण	िन्ड	सवकनछ	।	बत्ीको	पासोमा	एल.इ.री.	बत्ीको	प्रयोि	िदा्ड	कीराहरू	
आकवि्डत	हनछन	।	यसको	प्रयोिबाट	विवभन्न	फौजी	कीरा,	पतेरो,	होपर,	िभारो,	बाली	सखाप	िनने	पुतलीहरूको	
वनयन्त्रण	िन्ड	सवकनछ	।	

िहेंलो च्ाि-च्ािे/धलसे िासो (Sticky Trap) : कीराहरू	पहेंलो	रङ	देखी	बढी	आकवि्डत	हने	हनाले	
पहेंलो	च्ाप-च्ापे	पासोको	प्रयोि	प्रभाकारी	हनछ	।	A4	साइजको	कार्ड	बोर्ड	तथा	प्ाइको	प्रयोि	िरी	त्यसमा	
पहेंलो	तेल	रङले	पोतेर	सुक्	वदने	र	पहेंलो	रङ	मावथ	िम	लिाएर	पहेंलो	च्ाप-च्ापे	पासो	तयार	िन्ड	सवकनछ	।	
बजारमा	तयारी	पहेंलो	च्ाप–च्ापे	पासो	वकन्न	पवन	पाइनछ	।	प्रवत	कट्ा	७	िटा	पहेलँो	च्ाप-च्ापे	पासो	राख्दा	
कीराहरू	 वनयन्त्रण	िन्ड	सवकनछ	।	यसको	प्रयोिबाट	उरेर	बालीलाई	हानी	 पुया्डउने	कीराहरूको	समस्ाबाट	
बालीलाई	बचाउन	सवकनछ	।

खाले् िासो (Pitfall Trap)	खारे्	पासोको	साहायताबाट	जवमनको	सतहमा	रहने	र	वहँरेर	अथिा	दिुरेर	
बालीवबरुिालाई	नोक्सान	पुया्डउने	कीराहरू	रोकथाम	िन्ड	सवकनछ	।	जवमनको	सतहमा	खार्ो	बनाएर	पासोलाई	
राखखनछ	र	यसको	मुखमा	आउने	कीराहरू	पासोमा	पद्डछन	र	पासोको	वपँधमा	भएको	वििादीको	कारणले	मद्डछन्	
।	यसको	प्रयोिबाट	फटयाङ्ग्ा,	खपटे	कीरा,	शङखे	कीरा,	वक्रकेट,	रेल	कीरा	अावदको	रोकथाम	िन्ड	सवकनछ	।

प्रकाश	पासाे

पहेंलाे	च्ाप–च्ापे	पासाे

खार्ाे	पासाे
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मोहनवी िासाेहरू (Pheromone Traps)

मोहनी	पासो	एक	प्रकारको	पासो	हो	जसमा	पोथी	कीराको	िन्को	प्रयोि	िरी	भाले	कीरालाई	आकवि्डत	िरी	पासोमा	पारेर	बावहर	खेतबारीमा	भाले	कीराको	सङ््ा	
कम	िराइनछ	।	यसबाट	वतनीहरूको	प्रजननप्रवक्रया	कम	बनाई	कीराहरूको	वनयन्त्रण	िररनछ	।

ट्तुटा धलफ माइनर मोहनवी िासो (Tuta absoluta leaf minor pheromone trap) 

प्रयोग हुने बालवी :	िोलभेंरा,	भन्टा

लधषित कवीरा :	टु्टा	वलफ	माइनर	(भाले	कीरा)

िासो राखे् समय :	बालीको	सुरु	अिसथादेखख	

िासाको सङ्ख ्ा :	प्रवतरोपनी	३-५	िटा	

ब्ाक्ोसेरा मोहनवी िासो (Bacto-Lure)

प्रयोग हुने बालवी :	काँक्रो,	फससी	समूह

लधषित कवीरा :	फल	कुहाउने	औसंा	कीरा

िासो राखे् समय :	फूलफूलनु	एक	हप्ताअवघ

िासाको सङ्ख ्ा :	प्रवतरोपनी	५-७	िटा

रेल्टा	पासाे मोहनी	पासाे	राखे्	भांराे

लहरे	बालीमा	ब्ाकटोसेरा	मोहनी	पासोको	प्रयोि	िनने	तरीका
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स्पोिो मोहनवी िासो (Spodo-Lure) 

प्रयोग हुने बालवी :	तरकारीबाली,	सुतसी,	बदाम	आवद

लधषित कवीरा :	सुतसीको	लाभने,	फौजी	कीरा

िासो राखे् समय :	वबरुिा	सारेपवछ

िासाको सङ्ख ्ा : प्रवतरोपनी	१-२	िटा

हेलवी मोहनवी िासो (Heli-Lure)

प्रयोग हुने बालवी :	कोसे	बाली,	कपास,	िोलभेंरा	आवद

लधषित कवीरा :	फलको	िभारो

िासो राखे् समय :	फूल	फूलने	समयमा

िासाको सङ्ख ्ा :	प्रवतरोपनी	३-४	िटा

लू्धसन मोहनवी िासो (Lucin-Lure)

प्रयोग हुने बालवी :	भन्टा	

लधषित कवीरा :	भन्टाको	राँठ	र	फलको	िभारोको	भाले	पुतली

िासो राखे् समय : वबरुिा	सारेको	१५	वदनपवछ

िासाको सङ्ख ्ा :	प्रवतरोपनी	३-५	िटा

मोहनी	पासाे	राखे्	भांराे

मोहनी	पासाे	राखे्	भांराे

मोहनी	पासाे	राखे्	भांराे
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धरषादवीजन्य रनस्पधतहरू (Plants with Pesticidal Properties)

केततुकवी (Century plant, Agave americana L.)

िररिय : केतुकी	अवल	सुक्ा	ठाउँमा	हने	एक	प्रकारको	काँरेदार	सदाबहार	िनस्वत	हो	|	

प्रयोगधरधि

• केतुकीका	हररया	पातहरू	 (कुटेको)	 १	भाि	 र	पानी	५	भाि	 वमसाई	 केही	घण्ासम्म	ढड्ाएर	आएको	 रसलाई	सारेको	 वबरुिाको	 फेद	
िररपररको	माटो	वभजाएमा	रातो	कवमलाको	प्रकोप	कम	हनछ	|

• केतुकीको	पातलाई	टुक्रा	पारेर	आलु	रोपे्	ड्ाङमा	राखी	केही	माटोले	पुरी	त्यसमावथ	आलु	रोपेमा	रातो	कवमला,	खुमे्	कीराको	प्रकोपबाट	
आलुलाई	बचाउन	सवकनछ	|	केतुकीको	रसलाई	वबरुिामा	लागे्	विवभन्न	प्रकारका	कीराहरू	वनयन्त्रण	िन्डका	लावि	प्रयोि	िन्ड	सवकनछ	तर	
उपचार	िरेको	बाली	मावनसले	तुरुन्त	खान	िा	िसु्तभाउलाई	खुिाउन	हँदैन	।	नराम्ो	असर	िन्ड	सकछ	|		

असतुरो (Malabar nut tree, Justicia adhatoda L.)

िररिय : असुरो	सदाबहार	बह-बिसीय	िनस्वत	हो	|	यसमा	भावससाइन	(Vasicine)	नामक	षिार	कीटनाशक	र	रोि	वनरोधी	िुण	हनछ	|

प्रयोगधरधि 

• असुरोको	पात	र	कमला	हाँिाहरू	छापो	िा	हररयो	मलको	रूपमा	माटोमा	 वमलाएमा	जवमन	वभत्	हने	कीराहरू	जसै्त,	खुमे्,	फेदकटुिा,	
धवमरा,	रातो	कवमला	आवदको	वनयन्त्रण	हनछ	|	

• १	के.जी	असुरोको	पात	मवसनो	िरर	वपंधेर	१	वलटर	पानीमा	वमसाई	३	वदनसम्म	घाममा	राखे्	र	कपराले	छानेर	आएको	रसको	२५-७५प्रवतशत	
सम्मको	िाढा	झोल	छकने र	लाही	कीरा	वनयन्त्रण	िन्ड	सवकनछ	|

• असुरोको	पात	सुकाएर	बनाएको	धूलो	१	भाि	१००	के.जी	धानमा	वमसाएर	भण्ारण	िरेमा	धानको	अनाजको	पुतली	र	राइजोपथा्ड	खपटेकीराको	
प्रकोप	कम	िन्ड	सवकनछ	|	

• असुरो	२००	ग्ाम	हररयो	पातलाई	दिलचाएर	१	वलटर	पानीमा	१२-१५	घण्ासम्म	ढराएर	प्राप्त	हने	रस	हप्ताको	एक	पटकका	दरले	४-५	पटक	
छरेमा	काउली	तरकारीबालीमा	लागे्	कीराहरूको	प्रकोपलाई	कम	िन्ड	सवकनछ	|	

केतुकीको	घारी

असुरोको	पातको	धुलो

असुरोको	फूल	सवहतको	बोट
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धततेिातवी (Mugwort, Artemisia vulgaris L.)

िररिय :	वततेपातीमा	हने	तीतोपनले	िदा्ड	कीराहरू	वनयन्त्रण	िन्ड	प्रयोि	िन्ड	सवकनछ	|	यसले	कीरा	मानु्डभन्दा	पवन	भिाउन	सहयोि	
िछ्ड 	|	

प्रयोगधरधि 

• वततेपातीलाई	छाहारीमा	 सुकाएर	 केही	 दिलचाएर	पानीमा	 वभजाई	बनाएको	झोल	 १	भािमा	 ३	भाि	पानी	 वमसाई	छना्डले	
झुवसल्ीरा,	लाही	कीरा,	आवदको	प्रकोप	कम	िन्ड	सवकनछ	|	

• पातीको	पात	र	राँठलाई	हररयो	मल	र	छापोको	रूपमा	राखेमा	माटोमा	बसे्	कीराहरूको	प्रकोप	घटाउन	सवकनछ	|
• त्यसै्त	छाहारीमा	सुकाएको	वततेपातीको	पातलाई	मकैको	घोिासँिै	वमसाएर	राख्दा	मकैमा	लागे्	घुन	लिायतका	कीराहरूको	

प्रकोपलाई	कम	िन्ड	सवकनछ	|	१००	ग्ाम	वततेपातीको	पातलाई	कुटेर	१	वलटर	पानीमा	ढराएर	आएको	रस	छरेमा	फससीमा	
लागे्	रातो	खपटेको	प्रकोप	कम	हनछ	|		

बोझो (Sweet flag, Acoru calamus L.)

िररिय :	बोझो	एकोरेसी	पररिारको	िनस्वत	हो	|	यसमा	कीरा	मान्ड	सके्	िुण	भएको	वबटा	एसारोन	(B-asarone)		तत्त्व	पाइनछ	|	

प्रयोगधरधि 

• वछखपिएको	बोझोको	जरालाई	टुक्रा	पारी	छाहारीमा	सुकाएर	बनाएको	धूलो	२	ग्ाम	प्रवतके.जी	दलहनका	लावि	र	१०-२०	ग्ाम	
धूलोप्रवत	के.जी	अन्न	धान,	मकै,	िहँमा	मोलेर	भण्ारण	िरेमा	६	मवहना	सम्म	घुन-पुत्ा	बाट	बचाउन	सवकनछ	|

• त्यसै्त	 बोझोको	 धूलो	 २	 ग्ाम	 प्रवत	 के.जी	 आलुको	 दरले	 वमसाएर	 भण्ारण	 िरेमा	 आलुको	 पुतलीलाई	 रोकथाम	 िन्ड	 
सवकनछ	|	बोझोको	धूलोलाई	साबुनपानीको	घोलमा	वमसाएर	बालीमा	छाक्ड दा	लाही	कीरा	र	खपटे	कीराको	प्रकोपलाई	कम	िन्ड	 
सवकनछ	|	

वततेपातीको	हाँिा	तथा	पात

जरा	सवहतको	बोझोको	बोट
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नवीम (Neem, Azadirachta indica L.)

िररिय : नीममा	Azadirachtin	भने्न	यौविक	पाइनछ	जसमा	कीरा	मानने	 िुण	हनछ	 |	यसको	प्रयोिबाट	बालीवबरुिाहरूका	 विवभन्न	
थरीका	कीराहरू	जसै्त,	चुसे्	कीरा,	सुलसुले,	पात	खाने	लाभे्	कीरा	आवदलाई	वनयन्त्रण	िन्ड	सवकनछ	|	

प्रयोगधरधि 

• सुकेको	नीमको	बीउलाई	वपंधेर	मवसनो	बनाएको	धूलो	१०	ग्ाम	प्रवत	के.जी	अन्न	(धान,	मकै,	िहँ)	मा	वमसाएर	भण्ारण	िदा्ड	६	
मवहनसम्म	घुन-पुत्ाबाट	बचाउन	सवकनछ	|

• त्यसै	िरी	१	के.जी	नीमको	पातलाई	१०	वलटर	पानीमा	वमसाई	१२	घण्ा	वभजाएपवछ	उक्	झोललाई	धानको	िभारो,	फर्के	कीरा,	
पातबेरुिा,	पतेरो,	राँठ	कुहाउने	ढुसी,	काँक्रोफससीको	खपटे	कीराहरू	वनयन्त्रण	िन्ड	प्रयोि	िन्ड	सवकनछ	|	

• नीमको	२००	ग्ाम	हररयो	पातलाई	दिलचाएर	१	वलटर	पानीमा	१२-१५	घण्ासम्म	ढड्ाएर	आएको	रस	हप्तामा	१	पटकका	दरले	
६	पटकसम्म	छरेमा	काउली	समूहको	तरकारीबालीमा	लागे्	बन्दाको	पुतली,	भटमासको	झुवसलकीरा,	सुतसीको	पात	खाने	लाभे्,	
इँट्ाबुटे्	पुतली	वनयन्त्रण	िन्ड	सवकनछ	|

• १	के.जी.नीमको	पातलाई	एउटा	भाँरोमा	राखेर	त्यसमा	५	वलटर	पानी	वमसाउने	र	पातको	हररयो	रङ	पानीमा	नआउँनजेलसम्म	
पकाउने	र	सेलाएपवछ	पात	हटाएर	वििादीको	रूपमा	प्रयोि	िन्ड	सवकनछ	|

• नीमको	२	के.जी	धूलो	१६-२०	वलटरसम्म	पानीमा	वमसाई	एक	रात	वभजाएपवछ	झोललाई	कपराले	छानेर	तयार	भएको	१	वलटर	
झोललाई	 २०	 वलटर	 पानीमा	 वमसाएर	 ४-५	 वदनको	फरकमा	 वििादीको	रूपमा	छदा्ड	 केरामा	लागे्	 रोि	कीरा	 वनयन्त्रण	िन्ड	 
सवकनछ	|

• नीमको	वपना	नीमको	दानाबाट	तयार	िररएको	हनछ	|	तोरीको	पीना	जसै्त	िरी	माटोमा	यसको	प्रयोि	िदा्ड	माटोमा	लागे्	कीराको	
प्रकोप	कम	हनाका	साथै	 नेमाटोर	 रोकथामको	लावि	समेत	 प्रभािकारी	 हनछ	 |	 यसलाइ्ड	 बोटवबरुिा	लिाउनु	भन्दा	अिावर	
प्रवतबोट	२५	ग्ामको	दरले	माटोमा	वमलाई	प्रयोि	िन्ड	सवकनछ	|	

नीमको	पात	र	फल

नीमको	पातको	धुलो

नीमको	दानाको	पीना
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ततुलसवी (Holy basil, Ocimum sanctum L.)

िररिय :	तुलसीलाई	अखक्सजन	उत्सज्डन	िनने	पवित्	िनस्वतको	रूपमा	वचवननछ	|	

प्रयोगधरधि 

• २००	ग्ाम	तुलसीको	पातलाई	वपँधेर	प्रवतवलटर	पानीमा	वमसाई	छककं दा	सुन्तला	जातको	पात	खने्न	कीरा	(leaf	miner)	वनयन्त्रण	हनछ	|
• तुलसीको	१	के.जी	हररयो	पातलाई	वपँधेर	१	वलटर	पानीमा	वमसाई	३	वदनसम्म	वदउँसो	घाममा	राखी	प्राप्त	भएको	रसमा	अरु	पानी	

वमसाएर	त्यसलाई	२५-७५प्रवतशत	सम्मको	िाढा	बनाई	छकने र	काउली	समुहका	तरकारी	बालीहरूमा	लागे्	लाही	कीराहरूको	
वनयन्त्रण	िन्ड	सवकनछ	|	

• तुलसीको	पातको	धूलो	५	ग्ाम	प्रवत	के.जी	बोरीको	दानामा	वमसाई	भण्ारण	िरेमा	घुनबाट	बचाउन	सवकनछ	|	

धसस्तु (Stinging nettle, Urtica dioica L.)

िररिय :	वससु्	एक	बाहबवि्डय	िनस्वत	हो	|	यसको	रस	वनकालेर	कीरा	वनयन्त्रणमा	प्रयोि	िन्ड	सवकनछ	|

प्रयोगधरधि

• काटेर	टुक्राएको	१	के.जी	वसस्ोको	पात	र	राँठलाई	१२-२४	घण्ासम्म	पानीमा	ढराएर	आएको	रसलाई	कपराले	छानेर	लाही	कीरा,	
झुवसलकीरा	र	अन्य	कीराहरूको	रोकथाम	हनछ	|

• वसस्ो	५००	ग्ाम	र	वततेपाती	५००	ग्ाम	वमचेर	१	वलटर	पानीमा	वमसएर	रस	छाने्न	|	छानेको	रसमा	२५०	मी.ली.	िाईको	िहँत	वमसाई	
छदा्ड	बालीवबरुिामा	लागे्	लाही	कीरा,	कते्	कीरा,	वरिप्स	कीरा	वनयन्त्रण	हनछ	|

• वसस्ोको	पात	कुटेर	७	वदनसम्म	अवमवलन	वदने	र	त्यसमा	४	भाि	पानी	वमसाई	छककं दा	आलुमा	लागे्	कवमला,	लाही,	लाभे्	कीरा	
आवद	वनयन्त्रण	हनछन्	|

• वसस्ो	१	के.जी,	असुरो	१	के.जी,	वततेपाती	१	के.जी,	बोझोको	वपठो	१	के.जी,	बनमाराको	वपठो	१	के.जी	लाई	एउटा	प्ाखस्टकको	ररि ममा	
राखे्	र	त्यसमा	िाईको	िहँत	१०	वलटर	राखे्	र	ररि मको	वबकको	लिाउने,	अब	यसलाई	हरेक	वदन	लट्ीले	चलाउने	|	मौसमअनुसार	
१५-३०	वदनमा	छन्डको	लावि	तयार	हनछ	|	यसरी	तयार	भएको	झोल	वबरुिाको	लावि	१	भािमा	१०	भाि	पानी,	ठूला	वबरुिाको	लावि	
१	भािमा	६-८	भाि	पानी	वमसाएर	कीरा	वनयन्त्रणको	लावि	प्रयोि	िन्ड	सवकनछ	|	

तुलसीको	फूल	सवहतको	बोट

वससु्को	पात
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सयित्रवी फूल (Asteraceae, Tagetes erecta)

िररिय :	सयपत्ी	फूल	तराईदेखख	उच्	वहमाली	षेित्सम्म	पाइने	िनस्वत	हो	|

प्रयोगधरधि  

• अन्तरबालीको	रूपमा	लिाउँदा	नेमाटोर	(Nematode)	अथिा	वबरुिाको	जुका	रोकथामको	लावि	पासो	बालीको	रूपमा	
काम	िद्डछ	|

• नेमाटोरको	समस्ा	भएको	ठाउँँमा	हररयो	मालको	रूपमा	प्रयोि	िदा्ड	नेमाटोरको	प्रकोप	कम	िन्ड	सवकनछ	|	

धटमतुर (Prickly ash, Zanthoxylum armatum)

िररिय :	वटमुरमा	पाइने	बेरबेररन	(Berberine)	नामको	अल्ोल्ाइर	कीटनाशक	िुणले	युक्	हनछ	|	

प्रयोगधरधि 

• बोके	वटमुरको	पाकेको	फललाई	बोक्रासवहत	वपंधेर	बनाएको	धूलो	२०	ग्ाम	प्रवत	के.जी	मकै	र	िहँमा	वमसाएर	राख्दा	अनाज	
िा	बीउमा	लागे्	घुन-पुत्ाको	वनयन्त्रण	हनछ	|

• त्यसै्त	िरी	वटमुरको	३	ग्ाम	धूलो	प्रवत	के.जी	अनाजमा	वमसाएर	भण्ारण	िदा्ड	भण्ारणमा	लागे्	कीराहरूबाट	बचाउन	
सवकनछ	|	तर	त्यस्तो	अनाज	सँुिुर	लावि	वििालु	हनछ	|

• १००	ग्ाम	वटमु्मरलाई	१	 वलटर	पानीमा	राखी	उमालेर	त्यसमा	५	वलटर	पानी	थपेर	बनाएको	झोलले	िोलभेंरा,	खुसा्डनी	र	
भन्टाको	वबरुिाको	जरालाई	१	घण्ा	वभजाई	साना्डले	ओईलाउने	रोि	कम	िन्ड	सवकनछ	|	

• ४	ग्ाम	वटमुरको	धूलो	प्रवत	के.जी	मकैका	दरले	 वमसाएर	भण्ारण	िदा्ड	मकैलाइ्ड 	६	मवहनासम्म	घुन-पुत्ाबाट	बचाउन	
सवकनछ	|	

सयपत्ी	फूलको	हाँिा

बोटमा	भएको	वटमुरको	दाना

सुकेको	वटमुरको	दाना
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मररि (Black pepper, Piper nigrum L.)

िररिय :	मररचको	फलमा	मु्	िरी	पेपेररन	(Peperine)	र	अन्य	पदाथ्ड	(Amides)	पाइने	भएकाले	कीटनाशक	िुणले	युक्	
हनछन्	|	वयनको	प्रयोिले	विवभन्न	कीराहरू	मान्ड	सवकनछ	|

प्रयोगधरधि 

• मररचको	धूलो	५	ग्ाम	प्रवत	के.जी.	बीउको	दरले	वमसाएर	राखेमा	िहँलाई	बयकि	घुनहरूबाट	बचाउन	सवकनछ	|	त्यसै्त	
मररचको	धूलोले	उपचार	िरेको	मकैको	कवललो	घोिामा	लागे्	कीराको	(हेल्ोभपा्ड	वजयु)	पोथीले	फूल	पाददैन	|	

बकाइनो (Chinaberry, Melia azedarach L.)

िररिय : बकाइनोमा	मेवलयाखन्त्रओल	(Meliantriol)	तत्त्व	पाइनछ	।	यो	कीटनाशक	िुणले	युक्	भएको	हनछ	|	यो	िनस्वत	पवन	
नीम	जसै्त	विवभन्न	थरीका	कीराहरू	वनयन्त्रणमा	प्रयोि	िन्ड	सवकनछ	|	

प्रयोगधरधि 

• राम्ोसँि	पाकें को	बकाइनाको	फललाई	कुटेर	बनाएको	धूलो	५	देखख	१०	भािमा	१००	भाि	पानी	वमसाई	कररब	१२	घण्ा	
जवत	वभजाएर	आएको	झोललाई	कपराले	छानेर	कीरा	मन्ड	प्रयोि	िन्ड	सवकनछ	|	

• त्यसै्त	 बकाइनाको	 हररयो	 पातलाई	 कुटेर	 बनाएको	 धूलो	 १०-२०	 भािमा	 १००	 भाि	 पानीमा	 वमसाएर	 १२	 घण्ा	 पवछ	
बोटवबरुिामा	छन्ड	सवकनछ	|	

• फल	तथा	पातबाट	बनाइएको	रसले	तरकारी	तथा	अन्य	बालीमा	लागे्	बन्दाको	लाही	कीरा,	धानमा	लागे्	फर्के	कीरा,	
सुन्तलामा	लागे्	रातो	कवमला,	धानमा	लागे्	ढुङ्गे्	कीरा	आवदलाई	वनयन्त्रणका	लावि	प्रयोि	िन्ड	सवकनछ	|	

• राम्री	पाकेको	बकाइनाको	फललाई	मवसनो	िरी	वपसेर	बनाएको	धूलो	१-२	भाि	१००	भाि	अनाजमा	(िहँ,	मकै)	वमसाएर	
राख्दा	अनाजमा	लागे्	पुतलीबाट	बचाउन	सवकनछ	

सुकेको	मररचको	िेरा

बकाइनोको	फल	र	फूल	सवहतको	हाँिा
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बाबरवी (Spearmint, Mentha spicata L.)

िररिय :	 बाबरीमा	काभकोन	 (Carvone)	 पुवलिोन	 (Pulegone)	 र	मन्ोल	 (Menthol)	भने्न	 यौविकहरू	पाइने	भएकाले	
यसलाइ्ड	कीरा	मान्ड	प्रयोि	िन्ड	सवकनछ	|

प्रयोगधरधि :	बाबरीको	सुकेको	पातको	धूलो	१-२	भाि	र	अन्न	/	बीउ	१००	भाि	वमसाएर	भण्ार	िरेमा	अनाजमा	लागे्	घुनबाट	
बचाउन	सवकनछ	|

हलेदो/बेसार (Turmeric, Curcuma longa L.)

िररिय :	हलेदो	िा	बेसारमा	टमनेरोन	(Turmerone)	भने्न	यौविक	पाइनछ	जुन	कवतपय	कीराहरूलाई	भिाउने	काममा	प्रयोि	
िन्ड	सवकनछ	|

प्रयोगधरधि

राम्री	 वपसेको	 बेसार	 १	 के.जी	 ३-४	 वलटर	 िाईको	 िहँतमा	 वमसाउने	 र	 छाने्न	 |	 त्यसलाई	 फेरर	 १५-२०	 वलटर	 पानीमा	 
वमसाउने	|	यसरी	तयार	भएको	झोलमा	४	ग्ाम	कमसल	खालको	साबुन	प्रवतवलटरका	दरले	पानीमा	वमसाएर	बालीमा	छरेमा	
लाइ,	 सुलसुले,	फौजी	कीरा,	 झुवसलकीरा,	धानको	पातबेरुिा	 र	िभारो	कीरा,	इट्ाबुटे्	 पुतलीको	प्रकोपलाई	 वनयन्त्रण	िन्ड	
सवकनछ	|	

बाबरीको	पात

बेसारको	धुलो
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अन्य उियाेगवी केहवी धरधिहरू

• बनमारा	घाँसले	कीरा	आकि्डण	िनने	हनाले	त्यसलाई	बालीको	बीच–बीचमा	रोपदा	बाख्ालाई	आहार	पवन	हने	र	कीरा	सबै	झारप्रवत	आकवि्डत	िराइ्ड 	बालीलाई	
बचाउन	सवकनछ	।

• खेतको	बीच–बीचमा	बकाइनो	लिाउनाले	बकाइनोको	प्रभािले	कीराहरू	विकि्डण	हने	हँदा	बालीलाई	सुरवषित	राख्	सवकनछ	।

• आलुमा	लागे्	राता	कवमलाको	रोकथामका	लावि	आलु	लिाउने	बेलामा	माटोमा	वचउरीको	वपना	२००	देखख	२५०	वकलोग्ाम	प्रवतहेक्र	वमसाउनाले	प्रकोप	कम	
हनछ	।

• काटेको	एक	वकलोग्ाम	प्ाजमा	आधा	वलटर	उमालेको	पानी	वमसाई	बनाएको	झोललाई	१५	वलटर	पानीमा	वमसाई	हरेक	१०	वदनमा	छना्डले	कते्	कीरा,	वरिप्स,	
लाही	कीरा	र	सुलसुले	कीरा	वनयन्त्रण	िन्ड	सवकनछ	।

• िोलभेंरामा	लागे्	ओइलाउने	रोि	(wilt	disease)	को	व्यिसथापन	िन्ड	१	ग्ाम	वटमु्मर	१०	वम.ली.	पानीमा	उमालेर	यसको	२०प्रवतशत	झोल	बनाएर	त्यसमा	
बेना्डको	जरा	१	घण्ा	सम्म	रुबाएर	मात्	बेना्ड	सानु्डपछ्ड 	अथिा	१२	प्रवतशत	लसुनको	पोटीको	झोल	बनाएर	बेना्डको	जरा	रुिाएर	सारेमा	रोि	कम	लागछ	।
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