अमेरीकन फौजीकीराको व्यवस्थापन कसरी गने ?

बचावट

फषाात शुरु हुनासाथ सकेसम्भ चाॉडै भकै योप्ने

ननरीऺण

सकेसम्भ सफैरे एकै सभमभा भकै योप्ने

अण्डा: ऩातको तल्रो सतहभा
अण्डाको थुप्रोहरु ननमाल्नुस
नतनीहरु साभान्मतमा हल्का
फक्रभजकतो/ हल्का हरयमो/िैयो य
कत्रारे ढाफकएका हुन्छन ् ।

नोक्सानीको रऺणहरु थाहा ऩाउन भकैराइ प्रत्मेक हप्ता
ननयीऺण गनह
ुा ोस ् ।

ननयन्त्रण

िेतफायीको वरयऩयी पयर पयल्ने पवरुवाहरु रगाइ मभरजीवहरुको
सॊयऺण गने

भकैवारीभा अन्तयवारीको रुऩभा मस कीयाराइ भन नऩने
तरुर, मसभर तरुर रगामतका वारीहरु रगाउने

ननयीऺण गदाा कनत प्रनतशत बफरुवभा ताजा नोक्सानी दे खिन्छ
टीऩोट गनह
ुा ोस ् ।

नोक्सानी: ऩातभा साना
फपका यॊ गका दागहरु य
अननममभत राम्चा प्वारहरु
तथा गुफोफाट ननस्ककदै
गये का ऩातभा एकनाशका
प्वारहरु बएको ।
राबााहरु : ऩातको तल्रो सतह
तथा गुवोभा बेटटन्छन ् । नमनीहरु
फपका हरयमो दे खि गाढा िैयो य
पऩठमयॉभा तीनवटा पीका राइनहरु
टाउको दे खि ऩछाडीसम्भ
पैमरएका हुन्छन ् टाउकोको
अग्रबागभा उल्टो Y आकायको
चचन्ह य ऩेटको अस्न्तभनतय आठौ
िण्डभा चायवटा कारा थोप्राहरु
फगााकायभा यहे का हुन्छन ् ।

मटद २० % गफ
ु ोहरुभा नोक्सानी वा राबााहरुको उऩस्कथनत
बएभा ननमन्रणका उऩामहरु अवरम्फन गनह
ुा ोस ्

मसपारयश फभोस्जभको सन्तुमरर भाराभा भरिाद य मसॊचाइको
व्मवकथाऩन गनह
ुा ोस ् । कवकथ बफरुवारे फकयाको आक्रभण
सहन गना सक्छ ।

राबााको व्मवकथाऩनको राचग गुफोभा बफषादी ऩनेगरय छनह
ुा ोस ् । बफषादी छदाा राभो फाहुरा बएको सटा , प्मान्ट,
भाकक, चकभा, ऩञ्जा तथा फुट रगाएय भार छनुा ऩछा फकनकी यासामननक बफषादीहरु बफषारु हुन्छन ् ।

बफषादी छनुा ऩये भा :

बफरुवाको कमररो अवकथाभा यासामननक
बफषादीहरु प्रमोग नगनह
ुा ोस ् मसरे कीयाका
प्राकृनतक शरुहरुराइ नास गदा छ य
पाइदाजनक ऩनन नहुन सक्छ ।

अण्डाको थप्र
ु ो तथा राबााहरु सॊकरन गरय नष्ट गनह
ुा ोस ् ।

ननभजन्म
बफषदीहरु

व्माक्टे यीमा जन्म
जैपवक बफषदीहरु (बफ
टी) अऩयान्हभा छने

बफषादी प्रापवचधक
सल्राह मरएयभार
छनह
ुा ोस ्

यासामननक
बफषादी छनुा ऩयवा
कुन बफषादी कनत
भाराभा कसयी
छने सम्फन्धभा
कृपष प्रापवचधक
फाट सल्राह
मरनुहोस ्

यो प्रकाशनको सामाग्री श्रोत CABI Plantwise Program बाट प्राप्त भएको र यसको अनुवाद प्ऱान्त्ट क्वारे न्न्त्टन एवं बबषादी व्यवस्थापन
केन्त्रबाट गरर CABI Plantwise को आर्थिक सहयोगमा प्रकाशन गररएको हो ।

