
तरकारी बालीका मूख्य-मूख्य रोग

ककरा र कतनकोव्यवस्थापन

.



१. बेनाा कुकिने रोग(Damping off)

यो रोग माटोमा बसे्न कपकथयमजातको ढुसीले गराउँछ । ब्याडमा राखेका

कलललो बेर्ााका फेदको भाग पार्ीले सोसे जस्तो देखखन्छ, फेदको भाग

पातललदै जान्छ र बेर्ाा कुलिएर मदाछ ।



बेनाा कुकिने रोग(Damping off)

व्यवस्थापन:
• बीउलाई ब्याडमा लगाउरु् भन्दा पलिले २ ग्राम

बेलभलिर् (काबेन्डालजम) प्रलत केजीका दरले उपचार
गरे्

• बीउ बाक्लो र्छरे्, पार्ीको लर्कासको व्यवस्था
लमलाउरे् ।

• ब्याडमा रोगको लक्षण देखखर्ासाथ म्यार्कोजेब
(डाइथेर् एम-४५) वा काबेन्डालजम (बेलभलिर्) २-३
ग्राम प्रलत लल. पार्ीमा लमसाई डर े खिङ्ग गरे् (बजारमा
साफ भरे्र पाइन्छ) ।

• आजकल प्लाकिक ट्र ेमा कोकोकपट्को प्रयोग गरेर
बेर्ाा उमारे् प्रचलर् छ । यो प्रलवलिमा बेर्ाा कुलिरे्
रोगको प्रकोप कम हुरु्का साथै गुणस्तरीय बेर्ाा
उत्पादर् गर्ा सलकन्छ ।



२. गााँठे रोग (क्लबरुट्)

• यो रोग लवशेष गरी लव.सं. २०६०

साललतर काठमाड ँ उपत्यका र

आसपासका के्षत्र मकवार्पुरको

लटसु्टङ्ग, पालुङ्गमा ठूलो प्रकोपको

रुपमा देखखएको लथयो ।

• यो रोग लागेका लबरुवाको वृखि

रोलकन्छ र लबरुवा लवस्तारै पिेंललदै

जान्छर्् । यस्ता लबरुवा उखेलेर

िेरेमा जरा गदा जस्तो डल्लो परेको

आकार देखखन्छ । यसरी वृखि

भएका जरािरु कुलिएर काला भएर

जान्छर््



.गााँठे रोग (क्लबरुट्)
व्यवस्थापन:

• यो रोग कम लप.एच. भएको अखिय माटोमा िेरै लछटो फैललरे् भएकोले
चूर् प्रयोग गरी माटोको लप.एच. ७.२ भन्दा बढी बर्ाउरे् ।

• बाली चक्र अपर्ाउरे्, रोगी बोट र्ि गरे् ।

• जीवाणु रलित र्सारीमा बेर्ाा हुकााउरे् र रोग लागेको ठाँउको बेर्ाा अन्य
ठाँउमा लैजार् रोक लगाउरे् ।

• बेर्ोमाइल ५०% डबु्ल लप लवषादी ०.५ लम.ली प्रलत लल. पार्ीमा लमसाई
माटो लभजे्न गरी छरे् ।

• समस्याग्रस्त ठाउँमा नेकिकिन १०-१५ केिी प्रकत रोपनी वा ३ ग्राम
प्रलत बोट, र्सारी ब्याडमा ३ केजी प्रलत १० घर् लमटरका दरले प्रयोग
गरे् ।

• बेर्ाा उखेलेपलछ सारु्ा भन्दा लठक अगालड टर ाइकोडमााको घोलमा
डुबाउरे् ।



३. (किते ढुसी)डाउनी कमल्डयू

व्यवस्थापन:

• सारु्ा अलघ टर ाइकोडमाा २ ग्राम प्रलत ललटर

पार्ीमा वा ब्यालसलस थुररखन्जयखिस (जसै्त:
मिाशखि लब.टी) २ ग्राम प्रलत ललटर पार्ीमा

झोल बर्ाई बेर्ााको जरा १५ देखख २० लमरे्ट

सम्म डुबाई सारे् ।

• म्यार्कोजेब ७५% डबु्ल लप (डाइथेर् एम-४५)
वा कप्पर अखिक्लोराइड ५०% डबु्ल लप

(ब्लाईटि) २-३ देखख ग्राम प्रलत ललटर पार्ीमा

लमसाई छरे् ।

पातमा• स-सार्ा प्याजी रङ्गका थोप्लािरु देखखई तल्लो सतिमा सेतो ढूसी उमे्रको देखखन्छ, रोग

ज्यादा ब्याडमा लागे्न भएतापलर् प्रलतकूल वातावरणमा पुरै काउली र डाँठ समेत कालो भएर

सुक्दछ ।

ब्याड• राख्रु्पूवा बीउलाई काबेन्डालजम ५०% डबु्ल लप (डेरोसाल) ले उपचार गरे् ।

बीउ• बाक्लो र्छरे्, रोगी पात र झारिरु संकलर् गरेर र्ि गरे्, िेरै रोग लागेका खेतमा बाली

चक्र अपर्ाउरे्



४. अल्टरनेररया थोपे्ल (कालो थोपे्ल)

• खैरो वा कालो स-सार्ा गोलाकार थोप्लािरु पलिले पातमा देखखन्छर््

जसमा पलछ चक्का लवकास हुन्छर्् ।

व्यवस्थापन

• रोगी झारपात र बोटलबरुवा र्ि गरे् ।

• म्यार्कोजेब ७५% डबु्ल लप (डाइथेर् एम-४५) वा कप्पर

अखिक्लोराइड ५०% डबु्ल लप (ब्लाईटि) २-३ देखख ग्राम प्रलत ललटर

पार्ीमा लमसाई छरे् ।

अल्टरनेररया

थोपे्ल



५. बन्दाको पुतली (cabbage butterfly)

• बयस्क पुतलीको पखँटाको रङ्ग सेतो र

अलघल्ला पखँटाको अग्र भागमा काला िब्बा

हुन्छर्् । लाभेको ढाड्पट्टी पिेंला िसाािरु

हुन्छर्् भरे् शरीर भरी काला थोप्लािरु र झुस

हुन्छर्् ।

• लाभेले शुरुमा एकै ठाउँमा जम्मा भएर र पलछ

बढ्दै गएपलछ अलग अलग भएर लबरुवाका

पात डाँठ खान्छर्् । पातमा प्वालै प्वाल

भेलटन्छर्् र प्रकोप बढी भएको खण्डमा

समू्पणा पातिरु खाईलदन्छर्् ।

• लकराको पिेंला फुल तथा लाभाािरु सकंलर्

गरी र्ि गरे् पुतलीिरुलाई िाते जाली पके्रर

र्ि गरे् ।

• लकराको प्रकोप बढी भएमा डाइक्लोरभस

७६% ई.सी (रु्भार्) १ लम.ली. अथवा

मालाथायर् ५०% ई.सी २ लम.ली प्रलत ललटर

पार्ीमा लमसाई छरे् ।



६. इाँट्बुटे्ट पुतली (Diamond back moth)

• बयस्क पुतली सार्ो खैरो रङ्गको हुन्छ, पखेटाको लभत्री लकर्ारमा सेतो
अथवा िल्का खैरो रङ्गको लत्रकोणाकारका ३ वटा लचन्हिरु हुन्छर्् र
पुतली बसेको बेला दुबै पखेटाका उि लचन्हिरु लमलेर ईँटको आकार
बर्ाउँछर्् ।

• लाभाािरु पातको तल्लो पट्टी बसेर दुलो पारेरखान्छर्् । पातको
िररयो भाग खाई लदर्ाले पातिरु िररयो लझल्ली जस्तो बन्दछर्् ।
प्रकोप बढी भएमा लबरुवाको समू्पणा पातिरु र्ि भई बढ्र् सकै्दर् ।



.

इाँट्बुटे्ट पुतली (Diamond back moth)

व्यवस्थापन:

• तरकारी ललईसकेपलछ बाँकी रिेका बोट र पात र्ि गरे् ।

• प्राकृलतक शतु्रिरु जसै्त: कोटेलसया पु्लटेली, कलमला, माकुरा, चरा

आलदको संरक्षण गरे् ।

• पासोिरु पु्यटे्ल्ला लु्यर,स्पोडोलु्यरआलदको प्रयोग गरे् ।

• र्ीममा आिाररत लवषादी (जसै्त: कनम्बीसाइकडन, मल्टीनीम) ५

लम.ली प्रलत लल पार्ीका दरले प्रयोग गरे् ।

• साइपरमेलिर् (१०% ई.सी.) २ लम.ली वा फेन्भेलरेट (२०% ई.सी.) ०.५
लम.ली प्रलत लल. पार्ीमा लमसाई प्रयोग गरे् ।



७. लािी (Aphids)

• लािीले लाख कँो संख्यामा आक्रमण गछा र
आक्रमण गरेको ठाँउमा कलमला लिंडेको
देखखन्छ ।

• लयर्ले लबरुवाको पात र कलललो डाँठबाट रस
चुस्दछर्् जसले गदाा लबरुवा बढ्र् सकै्दर् ।

व्यवस्थापन

• गाउँघरमा तयार गररएको झोलमोल अथवा
गाईवसु्तको मुत्र र पानी (१:५) को अरु्पातमा
लमसाइ २-३ लदर्को फरकमा पटक पटक छरे् ।

• लर्मजन्य लवषादीको प्रयोग गरे् ।

• लकराको प्रकोप अत्यलिक देखखएमा
इकमडाक्लोपीडअथवा रोगर (डाईमेथोयट्) १
लम.ली प्रलत ललटर पार्ीमा लमसाई छरे् ।



८. ट्माट्रको पछौटे् डढुवा (late blight)

• शुरुमा पात पार्ीले लभजेको जस्तो िल्का खैरो हुन्छ जुर् पलछ गाढा

खैरो वा कालो रङ्गमा पररणत हुन्छ । प्रलतकूल वातावरणमा त्यस्ता

थोप्लािरु वृखि भई बोटलाई डढाइ लदन्छ ओलसलो अवस्थामा पातको

तल्लो सतिमा सेतो ढूसी देखखन्छ र फलमा खैरा कालो दागिरु देखा

पदाछर्् ।

लदर्मा बादल लागे्न र रातमा

िेरै लशत परे् अथवा िल्का

वषाा भएमा यो रोगको प्रकोप

बढ्छ |



ट्माट्रको पछौटे् डढुवा (late blight)
व्यवस्थापन:

रोग• लागेका बोट, पुरार्ा बोटिरु, झारपातिरु बटुली र्ि गरे् ।

घुम्ती• बाली अपर्ाउरे्, उलचत दुरीमा लबरुवा लगाउरे्, स्वस्थ बेर्ाा
प्रयोग गरे् ।

रोग• सिरे् जातिरु जसै्त सृिना लगाउरे् ।

रोग• शरु हुरे् बेलादेखख रै् कपर अक्सिक्लोराइड (ब्लाइट्ि)
५०% डबु्ल कप १.५ ग्राम र मेन्कोिेब (डाइथेन एम-४५) ७५%
डबु्ल कप १.५ ग्राम लमलाई जम्मा ३ ग्राम प्रलतललटर पार्ीमा लमसाएर
७-१० लदर्को फरकमा ३-४ पटक बोट राम्ररी लभजे्न गरी छरे् ।

बजारमा• पाइरे् किनोक्सिल गोल्ड र्ामक ढुसीर्ासक लबषादी
प्रयोग गरे्|
सेक्सिन• र्ामक लवषादी एक पटक छदाा रै् रै् रोग व्यवस्थापर् गर्ा
सलकन्छ!!



९. पात घुकिने रोग(Leaf curl virus)

• यो रोग खुसाार्ी र गोलभेडँामा िेरै देखखन्छ । रोग लागेको बोटका

पातिरु घुलम्रएर लफका पिेंलो र स-सार्ा हुन्छर्् । रोगी बोट कम फल्रे्

वा फल रै् र्लागे्न पलर् हुन्छर्् ।

• रोग लागेका बोट देखा पर्ाासाथ उखेलेर र्ि गरे् ।

• यो रोग सेतो क िंगाबाट सरे् हँुदा त्यसलाई लर्यन्त्रण गर्ा डाईमेथोएट

(रोगर ३०% ई.सी) लकटर्ाशक लवषादी १ लम.ली प्रलत लल. पार्ीमा

लमसाई छरे् ।

• १० लम.लल. ताजा दुि १ ललटर पार्ीमा लमसाएर ४ लदर्को फरकमा ३

देखख ४ पटकसम्म छरे्



१०. ट्माट्रकोओइलाउने रोग (Fusarium wilt)
• बोटिरु सलाक्क ओइलाएको देखखन्छ

त्यस्ता बोटलाई काटेर सफा पार्ीमा

डाँठ डुबायो भरे् सेतो खैरो पदाथा

पार्ीमा घोललन्छ र िलमलो बन्छ ।

व्यवस्थापन:
• टमाटर पररवारका बाली (जसै्त: आलु,

खुसाार्ी, भान्टा, भेडें खुसाार्ी) बािेक

अन्य बालीसँग घुम्ती बाली अपर्ाउरे् ।

• रोग अवरोिक जातिरु जसै्त सृजर्ा

लगाउरे् ।

• खेतबारी सफा राखे्न र रोगी बोटलबरुवा

र्ि गरे् ।

• माटोमा बसे्न ढुसी भएको कारणले

माटोको लर्मलीकरणमा लवशेष ध्यार्

लदरे् ।



११. ट्माट्रको फलमा लागे्न गवारो(Fruit Borer)

• यो लकराको लाभााले टमाटरको फललभत्र बसी फल
खान्छ र फल कुलिन्छ । लाभााको शरीरको आिा भाग
फल लभत्र हुन्छ भरे् आिा भाग बालिर देखखन्छ ।



.

ट्माट्रको फलमा लागे्न गवारो(Fruit Borer)

व्यवस्थापन:
बाली• लगाएको ठाँउको लर्यलमत अवलोकर् गरे्, लाभाािरु र फुल देखखएमा
र्ि गरे् ।

टमाटर• रोपु्न भन्दा १५ लदर् पलिले पासो बालीको रुपमा प्रलत रोपर्ी २५ वटा
(प्रलत कठ्ठा १७) सुयामुखी फूलका बोटिरु रोपेमा पुतलीले टमाटरको सट्टा
सुयामुखीको बोटमा फुल पादाछ र सुयामुखी बोटमा भएका फुल र लाभाािरु
र्ि गर्ा सलजलो हुन्छ ।

िेलीलु्यर• पासो ५ पट्ा प्रकत रोपनी (३ वटा प्रलत कठ्ठा) को दरले प्रयोग गरी
भाले पुतलीलाई लर्यन्त्रण गरे् ।

जैलवक• लवषादीको प्रयोग: िेली एर्.पी.भी. १०० एल.ई (िेलीसाइड) १ लम.ली
प्रलत लल. पार्ीमा लमसाई संक्रलमत लबरुवाको भागमा ६ लदर्को फरकमा २/३
पटक से्प्र गरे्, लब.लट लवषादी (मिािक्सि कब.कट्) २ ग्राम प्रलत ललटर पार्ीमा
लमसाई १५ लदर्को फरकमा २ पटक से्प्र गरे्, र्ीममा आिाररत लवषादी ५
लम.ली प्रलत लल. पार्ीमा लमसाई प्रयोग गरे् ।



१२. ट्माट्रको पातखने्न ककरा(Tomato leaf miner; 
Tuta absoluta)

• रे्पालमा लव.सं. २०७३ सालमा मात्र आलिकाररक

रुपमा पुलि भएको, टमाटरबािेक भन्टा, भेंडे

खुसाार्ीमा पलर् आक्रमण गर्ा सके्न र ितुरो,
कालीगेलड लगायतको झारमा बसे्न, लाभााको

टाउको मालथल्लो भागमा हुरे् कालो अिा-चन्द्रकार

िब्बाले पलिचार् हुरे्, बयस्क पुतली खैरो वा खरार्ी

रङ्ग लमलसएको र पखेटामा स-सार्ा कालो िब्बािरु

भएको ।

• लाभााले पात डाँठ मुर्ा र फल लभत्र छेडेर क्षलत

गदाछ, पातको लबचको िररयो भाग खाई सेतो

लझल्लीमात्र छाड्छ, पातलाई लर्यालेर िेदाा

लझल्लीलभत्र लाभाा देख्न सलकन्छ र वरीपरी कालो

लबिा पलर् भेलटन्छ , कलललो फल तथा डाँठमा

मलसर्ो प्वाल पारी लभत्र सुरुङ्ग बर्ाई क्षलत गदाछ ।



ट्माट्रको पातखने्न ककरा
व्यवस्थापन

• खेतबारी सफा राखे्न, झारपात (कालीगेलड, ितुरो) लर्यन्त्रण गरे्, लर्यलमत रुपमा क्षलतग्रस्त भागिरु
(पात, मुर्ा, फल) जम्मा गरी जलाउरे् ।

• सम्भव भएसम्म जाली घरलभत्र खेलत गरे्, प्लालिक छापो (मल्चीङ्ग) प्रयोग गरे् ।

• फेरोमर् पासो, पार्ीको पासो, प्रकाश पासो, च्यापच्यापे पासो आलदको प्रयोगले बयस्क लकरा लर्यन्त्रण
गरे् ।

• जैलवक लवषादी लब.टी.(बायोलेप) १-२ ग्राम प्रलत लल. पार्ीमा, लर्मजन्य लवषादी(एजालडराखिर्) १%
ई.सी, ३ लम.ली प्रलत लल. पार्ीमा लमसाइ छरे् ।

• लकराको प्रकोप िेरै रै् भएको अवस्थामा रासायलर्क लवषादीिरु जसै्त: रु्भालुरोर् १०% ईसी, १ लम.ली
प्रलत लल. पार्ीमा, इण्डोिाकाबा १५.८% ईसी १ लम.ली प्रलत लल. पार्ीमा आलोपालो गरेर प्रयोग गरे् ।
एउटा लवषादी लगातार प्रयोग र्गरे् ।



१३. िरामा लागे्न कगखाा रोग

माटोमा बसे्न जुकाको कारणले जरामा गांठािरु देखखन्छ | यसले गदाा

बोट राम्रो संग बढ्र् पाउदैर् र पिेलो देखखन्छ|

व्यवस्थापन:

• िार्संग घुम्ती बाली अपर्ाउरे् |

• रे्मालटसाइड जसै्त: रे्मागर् ३-४ लम. लल. प्रलत ललटर पार्ीमा

लमसाएर प्रयोग गरे्



१४. फल कुिाउनेऔिंसा

यो• एक जोडा पखेटा भएको
रलङ्गर् लझँगा िो । पोथी लझँगाले
कललला फल तथा फूलसलितका
बलतलामा घोचेर फुल पादाछ ।
फुलबाट ३–५ लदर्मा औसंा
लर्स्कन्छर्् र फलको लभत्री
भागमा खार् थाल्छर्् । औसंाले
खार् थालेपलछ फल पिेंललरे्,
कुलिरे् र झरे् हुन्छ ।



फल कुिाउनेऔिंसा

• व्यवस्थापन:
कुलिर् लागेका फल र फूल जम्मा गरी माटो लभत्र गलिरो गरी

गाड्रु्पदाछ ।

• कु्यललयर ४ थोपा र मालालथयर् वा रु्भार् ५–७ थोपा राखी बर्ाएको

फेरेमोर् पासो प्रलत रोपर्ी २–४ वटाका दरले ५ लफट उचाइमा

झुन्डाउँदा भाले कीराको लर्यन्त्रण हुन्छ ।

• एक ललटर पार्ीमा १० ग्राम लचर्ी र एक लम.लल. मालालथयर् झोल

लमसाएर बालीमा छका रु् पदाछ । लझँगाले लवषादीयुि झोल चाटेर

मदाछर्् ।

• वार्स्पलतक लवषादी (झोल मल) को प्रयोग ः झोल मल एक भागमा ७

भाग पार्ी लमसाउरे् र बोट फुल्र् थालेपलछ २–३ लदर्को फरकमा

छका रु् पदाछ । यो झोल मलले लझँगालाई भगाउरे् गदाछ ।



कोिेबालीका रोगिरु:
१. कसनु्धरे रोग
• लसमीको पातमा शुरुमा १–२ लमली लमटर व्यासका गोलाकार िब्बािरु पातको दुबै लतर छररएर

रिेका हुन्छर्् ।

• िब्वािरु फुट्छर्् र कालो खैरो बीजाणुको िुलो लर्खक्लन्छर्् जसको सतिको मालथ पट्टी पिेलो
घेरा हुन्छ ।

व्यबस्थापन
• लसमी र मकैको लमश्रीत खेती गरे् ।

• सल्फर ८०% डबु्ललप र्ामक लवषादी ३ ग्राम प्रलत ललटर पार्ीमा लमसाएर छरे् ।



sf]q] /f]u (Anthracnose)
• यो रोग खुसाार्ी र कोशेबालीमा लबशेस लाग्छ|

• लबरुवाको पात, डाठ, कोष र भेट्र्ोमा गाढा, खैरा र लाम्चा
थोप्लािरु देखखन्छर्|

व्यवस्थापन:
• रोपु्न अगाडी २ ग्राम बेलभलिर्ले

प्रलत के. जी. लबउलाई उपचार

गरे्,

• घुम्ती बालीको तररका

अपर्ाउरे्,

• रोग लागेमा बेलभलिर् २ ग्राम

प्रलत ललटर पार्ीमा लमसाई छरे्|



z'?df /f]uL kftsf g;fx? ;kmf eP/
kx]lnP/hfG5 . kl5 kftsf gzf tyf
pk gzfx?sf] hfnf] h:tf] k|i6
b]lvG5 . cfqmd0f a9L ePdf
gzfx?sf] lar efu klg kx]+lnP/
hfG5 / cGtt ;a} kft kx]lnG5g\ .

le08Lsf] g;f kx]+lng] u'hd'h] 
efO/;

Joa:yfkg
• /f]uL af]6 la?jf v]taf/Laf6 t'/Gt x6fO{ hnfpg]
• ;]tf] lem+uf Joa:yfkgsf nflu 8fod]yf]o6 #) Ü O{l;

ljiffbL !=% ld=ln=k|lt ln6/ kfgLsf b/n] ld;fO{ !) lbgsf]
km/sdf @—# k6s af]6 /fd|f];+u leHg] u/L 5g]{ .


