वाली शत्रु व्यवस्थापन ननर्णय सहयोगी: हरियो तथा पहें लो सूनि

दक्षिण अमेरिकी गोलभेंडाको पात खन्ने कीिा South American Tomato Leafminer
Tuta absoluta (Meyrick, 1917)
बचावट>>




बयस्क माउ पुतली र अन्डाहरु







टाउकोको पछाडी अर्ध चन्द्राकार
कालो घेरा भएको लाभाध





पात र फलमा कीराको क्षतत

र्तुरो, कालीगेडी जस्ता
आश्रयदाता तवरुवाहरु नष्ट
गने ।
बतिमा १.६ तम.तम. साइजको
जाली घर तभत्र नसधरीमा
स्वस्थ बेनाध तयार गने ।
गमीयाममा कम्तीमा तीस
से.मी. गतहरो जोताई गने ।
तनयतमत तसिंचाइ गरर माटोमा
तचस्यान कायम गने ।

अनुगमन >>








प्लातष्टक मल्चचङ्ग गने।



जालीघर (बतिमा १.६ तम.तम.
नेट साइज) तभत्र गोलभेडा
खेती गने



सिंक्रतमत बारीबाट स्वस्थ
बारीमा औजार उपकरण
तथा
क्रेट
लगायतका
सामातिहरु लैजादा राम्ररी
सरसफाई गने
सिंक्रतमत क्षेत्रबाट स्वस्थ
क्षेत्रमा बेनाध तथा फलहरु
ओसार
पसार
नगने
(क्वारे ल्िन अपनाउने)





लाभाधबाट भएको क्षततको लक्षण थाहा
पाउन हप्ताको २ पटक अनुगमन गने;
पातमााः अतनयतमत रुपमा तभत्री भागमा
वसी हररयो भाग खाइ सेता पारदतशध
र्ब्वाहरु वा तिल्ली दे ल्खन्छन् जसमा
लाभाध हरु हुन सक्दछन्।

प्रत्यक्ष तनयन्त्रण>>




मुनामााः लाभाध ले खाएको र कालो तबष्टाहरु
दे ल्खन्छ ।
फलमााः भेट्नोको वररपरर अतनयतमत
मतसना प्वालहरु तथा कालो तबष्टाहरु
अतर्क क्षतत भएको अवस्थामा बोटहरु
सुकेको जस्तो दे ल्खन्छ ।
लाभाध हरु हररयो सेतो दे ल्ख गुलाबी रिं गका
हुन्छन् र टाउकोको पछाडी अर्ध
चन्द्राकार कालो घेरा स्पष्ट दे ल्खन्छ ।
माउ पुतली प्राय: पातको तल्लो भागमा
वस्छन र वोट हल्लाउदा उडे को
दे ल्खन्छन्
१ रोपनी सम्मको क्षेत्रफलमा १ वटाका
दरले टु टा/तटएलएम ल्युर वटा-तट वा
फनेल पासो राल्ख माउ पुतलीलाई
अनुगमन गने। यतद प्रतततदन ५ भन्दा बिी
कीरा फसेमा प्रत्यक्ष तनयन्त्रणका हररयो
तबतर्हरु अपनाउने ।







कीराले सिंक्रतमत पातहरु र
तबरुवाका अन्य भागहरु
हटाई नष्ट गने (जलाउने वा
कल्म्तमा १ फुट गाड् ने ।
माउ पुतलीलाई तनयन्त्रण
गनध टु टा/तटएलएम ल्युर
वटा-तट/फनेल पासो प्रतत
रोपनी ५ वटाका दरले वा
प्रतत रोपनी १ बतिको पासो
प्रयोग गने।

प्रत्यक्ष तनयन्त्रण>>






गहुुँ त पानी १:५ को
अनुपातमा तमसाई ५-५
तदनको अन्तरालमा छने।
तनममा आर्ाररत तबषादी
एजातडररल्िन १% ईतस ३
तमतल प्रतत तलटर पानीमा
तमसाई ७-७ तदनको
अन्तरालमा छने।
मेटाराइतजएम एतनसोफ्लीई
(१x१०८ तस.एफ.यु. प्रतत
िाम) ४ केजी प्रतत
हे िरका दरले माटो
उपचार गने।





तबतट क्रुस्टाकी १% डब्लु.तप. २
िाम प्रतत तलटर पानीमा तमसाई
७-७ तदनको फरकमा साुँ िपख
छने।

प्रततवन्धहरु


स्पीनोस्याड ४५% एस.तस. १
तम.तल. प्रतत ३ तलटर पानीमा
तमसाई १०-१५ तदनको फरकमा
छने।
क्लोरािर ातनतलप्रोल १८.५%
एस.तस. १ तम.तल. प्रतत ३ तलटर
पानीमा तमसाई १०-१५ तदनको
फरकमा छने ।
फ्लुतबल्न्डयामाईड ३९.३५%
एस.तस. १ तम.तल. प्रतत ३-५ तल.
पानीमा तमसाई १०-१५ तदनको
फरकमा छने।

इमामेल्िन बेन्जोएट ५%
डब्लु.तड.जी .१ िाम प्रतत ३
तल .पानीमा तमसाई १०-१५
तदनको फरकमा छने ।

बी टी तवश्व स्वास्थ्य सिंगठनको वगध III (कम घातक) मा
पदध छ ।

स्पीनोस्याड तवश्व स्वास्थ्य सिंगठनको वगध III (कम घातक)
मा पदध छ । पखधनु पने अवतर् ७ तदन ।











क्लोरािर ातनतलप्रोल तवश्व स्वास्थ्य सिंगठनको वगध U (
सामान्य उपयोगमा तत्काल घातक नहुने ) मा पदध छन् ।
पखधनु पने अवतर् ७ तदन ।
फ्लुतबल्न्डयामाईड र इमामेल्िन बेन्जोएट तवश्व स्वास्थ्य
सिंगठनको वगध II मध्यम घातक मा पदध छन् र पखधनु पने
अवतर् ७-१० तदन ।
कीराको तबष पचाउने क्षमतालाई रोक्न मातथ उल्लेल्खत
तबषादीहरु आलोपालो गरर प्रयोग गने।
तबषादीको प्रयोग गदाध सदै ब सुरतक्षत पतहरन प्रयोग गनुधका
साथै तबषादीको सुचक पत्र अनुसार पालना गनुध होला।
प्लाण्ट क्वारे ल्ण्टन एविं तबषादी व्यवस्थापन केन्द्र,
प्रदे शस्तरीय बाली सिंरक्षण प्रयोगशाला ,कृतष ज्ञान
केन्द्र/कृतष तवकास कायाध लय वा स्थानीय तनकायको कृतष
शाखामा अद्यावतर्क तबषादीहरुको जानकारी तलनु होला।

नेपाल
तयार गररएको तमतत: अिु वर, २०१९
तयार गने :रातजवदास राजभण्डारी, लतलत शाह, महे शचन्द्र आचायध , रामकृष्ण सु वेदी, यम कुमार श्रे ष्ठ, अजय श्रीरत्न वज्राचायध र होम वहादु र तव.क.
सम्पादन तथा प्रकाशन:प्लाि क्वारे ल्िन एविं तवषादी व्यवस्थापन केन्द्र तथा प्लाि वाइज कायध क्रम
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