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भोगटे ईनटरसटक गरर तयार गररएको कलमी बोटको सनुतलाजात फलफूलले 
ग्रिग्िङ्ग रोग सहि सकिे पाईएको छ।

रोग वयवस्ापिको लाग्ग गिुनुपिने पहलहरु: यो रोगको वयवस्ापिको 
लाग्ग ववग्भन्न प्रयासहरु ववश्व भरर िै भइरहेका छि।् यस सन्दभनुमा ततकाग्लि 
त्ा ्दीरनुकाग्लि रणिीग्त तय गरी अघर बढि ुजरुरी छ। रोगले सनुतलाजात 
फलफूल उतपा्दिमा पारेको िोकसािी, क्षग्तको ग्बवरण र कीराको फैलावटको 
तथयाांक सांकलि गरी यसबाट कृषक वगनुमा परेको सामाघजक/आग््नुक 
प्रभावको लेखाजोखा गिुनु आवशयक छ। सांक्रग्मत ग्बरुवा र ग्बरुवाजनय 
प्दा्नुको ओसार-पसारले हिु सकिे कीराको फैलावट रोकि आनतररक 
कवारेनटाईिको समयोघित अवलमबि गिुनु प्दनुछ। हाल समम सनुतलाबाली 
लागिे सबै जसो घजललाहरू का कुिै ि कुिै भागमा ग्रिग्िांग रोग लागेको 
ररपोटनु गररएको छ l रोगको गाघमभयनुता, पवहिाि, फैलावट र वयवस्ापिका 
ववग्िहरु बारेमा स्ािीय सतरमा कायनुरत कृवष प्राववग्िकहरु, उतपा्दक 
कृषकहरु, वयापारी वगनु र उपभोक्ाहरु लगायत समपूणनु सरोकारवालाहरुमा 
प्राववग्िक एवां वयवस्ापकीय जािकारीहरुको वयापक रुपमा प्रसार गिुनु 
जरुरी छ। रोग बारेमा िेपाल कै सन्दभनुमा प्राववग्िक जािकारी र 
वयवस्ापिका ववग्िहरु पवहलयाउि अिसुनिािमा ततपरताका सा् लागि ु
प्दनुछ। समयमै रोगी बगैंिाको ग्िकययौल गिनुको लाग्ग पवहिािको ्दायरा 
फरावकलो बिाउि ु प्दनुछ। शांकासप्द बोटहरुको िमिुा सांकलि गरर 
ग्ियग्मत रुपमा वपग्सआर परीक्षणको वयवस्ा सवनुसलुभ हिु ुप्दनुछ। हाल 
िेपालमा राव्रिय ववग्ि ग्बज्ाि प्रयोगशाला, राव्रिय सनुतलाजात अिसुनिाि 
कायनुक्रम ििकुटा र एउटा ग्िजी प्रयोगशालामा मात्र यो रोगको परीक्षण गिने 
सवुविा छ l यसलाई बढाएर सबै प्र्ेदशमा पयुानुउि ुआवशयक छ l  रोगको 
प्राववग्िक त्ा वयवस्ापकीय सूििा आ्दाि-प्र्दािको लाग्ग राव्रिय कायनु्दल 
गठि गरी अगाडी बढि ुप्दनुछ। िेपालमा यस समबघनित अिसुनिािबाट 
प्राप्त सफल प्रववग्िहरुलाई यस रोगको वयवस्ापि अभयासमा समयोघित 
अवलमबिको लाग्ग सरकारी ग्िकायहरु सा्ै समबघनित कायनुक्षेत्रमा कायनुरत 
सांर-सांस्ाहरुबाट अि्ुदाि सहयोग र समनवयातमक कायनुमा कवटबद्धताका 
सा् लागि ुप्दनुछ। यसमा कृषक सवयांको अग्िवायनु साझे्दाररता र सहभाग्गता 
ग्िकै िै महतवपणुनु हनुछ।रोग वयवस्ापिमा ग्िरनतरता सा् सा्ै सनुतलाजात 
फलफूल बगैंिाको सतरीय वयवस्ापि समबघनित कृवष कमनुहरुको उघित 
प्रवाह हिु ुप्दनुछ। ववश्वको ग्बग्भन्न ठाउँहरुमा ग्रिग्िङ्ग रोग वयवस्ापिका 
लाग्ग प्रभावकारी पाईएको अमबा बालीसांग अनतरबाली, सांवाहक कीराको 
प्रकोपको पूवनु सूििा र कीरा वयवस्ापिको लाग्ग वहउँ्दमा र पालवुा पलाउिे 

बेलामा ्ैदवहक कीटिाशक ग्बषा्दी प्रयोगका प्रववग्िहरु कृषकले अबलमबि गिनु 
गराउि प्रववग्ि प्र्दशनुि त्ा सहघजकरण जरुरी छ।प्र्ेदश-प्र्ेदश बीि ग्बरुवा 
ओसार-पसारमा कवारेनटाइिको पालिा र यसको वयवस्ापिका लाग्ग स्ािीय, 
प्र्ेदश र सांघरय सरकारको मातहातको ग्िकायहरुबाट समनवयातमक तवरले काम 
गिुनु पिने हनुछ। रोगको फैलावट रोकि रोग सांक्रग्मत बोटहरु िष्ट गिने कायनुग्बग्ि 
लाग ुगरर सनुतलाजात फलफूल बगैंिा ििीहरुलाई उघित क्षग्तपगु्तनु / राहत सा्ै 
बगैंिा पिुस्ानुपिाको पयाकेज सवहत सरोकारवाला ग्िकायहरु समनवयातमक तवरले 
लागि ुजरुरी छ।
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ग्सट्रस ग्रिग्िङ्ग रोग सांक्रग्मत सनुतला बगैंिा



िेपालमा सनुतलाजात फलफूलको सांासकृग्तक महतव  छ । मौसम 
अिसुार  सनुतला फल खाि ुिेपालीहरुको परमपरा हो। ववगत ्ेदघखिै रर, 
करेसामा भएका सनुतला त्ा जिुारका बोटहरुमा फलेका फल पररवारका 
स्दसयहरुले खािे र छरग्छमेकी िातागोतालाई कोशेलीको रुपमा द्दिे प्रिलि 
छ। कृवषमा वयवसावयकता सँगै सनुतलाजात फलफूलको वयवसावयक बगैंिा 
स्ापिा गिने कायनुको सरुुवात भएको पाईनछ। िेपालका ६९ घजललाहरुमा 
सनुतलाजात फलफुलको खेती हिेु भए पग्ि ििकुटा, तेह्र्मु, ग्सनिलुी, 
रामेछाप, काभ्,े िाद्दङ्ग, गोरखा, लमजङु्ग, तिहुँ, कासकी, पवनुत, सयाङ्गजा, मयाग्दी, 
पालपा, सलयाि, ्ैदलेख, बैतडी, डडेलिरुा लगायतका पैताग्लस घजललाका िौ सय 
्ेदघख पनध्र सय ग्मटरसमम उिाई भएका मधयपहाडी क्षेत्रमा बयवसावयक 
रुपमा खेती ह्ैुद आएको छ। सनुतलाजात फलफूलले मधयपहाडी क्षेत्रको 
आग््नुक अवस्ामा सिुार लयाउि महतवपणुनु योग्दाि गरेकोछ। िेपालमा 
फलफूलले ढाकेको कुल क्षेत्रफलको २८% भाग अ्ानुत ् ४४,४२४ हे. 

सनुतला जात फलफूलले  ओगटेको छ र फलफूलको कुल उतपा्दिको २३% 
(२४५१७५ मे.ट.)  वहससा सनुतलाजात फलफूलको रहेको छ। ववगत १५ 
वषनुमा सनुतलाजात फलफुलको खेती गररएको कुल क्षेत्रफलमा बवृघि भए पग्ि 
उतपा्दि र उतपा्दकतवको घस्ग्त सनतोषजिक छैि। आ.व. २०६५/६६ 
मा ११.२९ मे.टि प्रग्त हेकटर उतपा्दकतव रहेकोमा आ.व. २०७६/७७ 
मा १०.०३ मे.टि प्रग्त हेकटरमा पगेुको छ। यसले सनुतलाजात फलफूलको 
बढ्दो आनतररक मागलाई सव्ेदशी उतपा्दिले पररपगु्तनु गिनुको लाग्ग मलुकुमा 
सनुतलाजात फलफूलको क्षेत्र ववसतार त्ा उतपा्दि अग्भबवृद्ध गिनु ववशेष 
पहल गिुनु पिने अपररहायनु ्ेदघखनछ। यसरी वयवसावयक रुपमा लगाईएका 
सनुतलाजात फलफूल बगैंिामा हाल ग्बग्भन्न प्रकारका समसयाहरु खास गरर 
रोग कीराको प्रकोपले उतपा्दिमा कमी आउिे त छ्ैदछ, बगैंिा िै ह्यस हिेु 
्ेदघखएको  छ। यसको उ्दाहरणको रुपमा पवुवी िेपालको ग्बग्भन्न भेगहरु 
(खोटाङ्ग लामीडाँडा ववमािस्ल वरपरको सनुतला बगैंिा, ििकुटा बजारको 
बगैंिा) का सा्ै मधय िेपालको  काभ्,े िाद्दङ्ग सा्ै पघचिमी िेपालमा  बन्दीपरु 
बजार तिहँ,ु गोखानु, कासकी लगायतका घजललाहरुको बगैंिाहरुका सनुतलाजात 
फलफूलका बोटहरुको उतपा्दिमा कमी आउिे र ग्तिको वयवस्ापि ग्दानु 
समेत सनतोषजिक प्रग्तफल हाग्सल िभएको र कग्तपय बगैंिा िै िष्ट भएका 
उ्दाहरण छि।् यस प्रकारको समसयाको कारण स्ाि ग्बशेष अिसुार ववग्भन्न 
हिु सक्दछि।् ग्तिको पवहिाि गरर बयवस्ापिमा लागि ुपिने हनुछ।

ववगतमा मधय पहाडी घजललाका स्ािीय कृषकहरुको खाद्य त्ा 
पोषण सरुक्षा सा्ै आयआजनुिमा सहयोग पयुानुईरहेको सनुतलाजात फलफूल 
बाली यसरी उपिार हिु िसकिे समसयाले रिसत भई सनुतलाजात फलफूलको ग्सट्रस ग्रिग्िङ्ग रोगको लक्षण    

ग्ियनत्रण गिनु िसके समपणुनु बगैंिा िै सखाप हनुछ। रोगी बोटको उपिार 
समबनिमा ववश्व भरर िै अिसुनिाि िग्लरहेको छ र हाल समम उघित 
वयवस्ापि पत्ा लागेको छैि।यसतो वयवस्ापिको सरल ववग्िहरु िभएको 
अवस्ामा रोग लागि वा बढि िद्दि ुिै राम्ो उपिार हो l

Joj:yfkg

बाह्र सय ग्मटर उिाई भन्दा कम उिाईको क्षेत्रको बगैंिामा 
सांवाहक कीरा ग्सट्रस ग्सललाको अिगुमि, ग्िरीक्षण गिने।जवहले पग्ि १२०० 
ग्मटर भन्दा बढी उिाईमा रहेको िसनुरीबाट ग्बरुवा ग्लि ु पछनु।रोगी 
माउबोटबाट कलमी ग्बरुवा तयार गरेको िसनुरीबाट ववरुवाहरू वकन्नु 
हुँ्ैदि।आिगु्िक िसनुरी वयवस्ापि गरर सवस् बेिानु उतपा्दि, घसक्रि हाउसमा 
सायि ग्लिे माउ बोट उतपा्दि गिने, सांवाहक कीरा ग्सट्रस ग्सलला 
वयवस्ापिका लाग्ग कीटिाशक ग्बषा्दी प्रयोग आ्दी अवलमबि गिुनु प्दनुछ। 
रोगको एकीकृत वयवस्ापिका लाग्ग रोग रिसत क्षेत्र पवहिाि र सवनेक्षण, 

रोग पवहिािका लाग्ग  सक्रयाि ग्बग्िको प्रयोग, सांवाहक ग्सलला कीरा र रोग 
वयवस्ापि सा्ै रोगी बोट िष्ट गिने आ्दी गरर आनतररक ग्ियनत्रण 
प्रणालीलाई अवलमबि गिुनु प्दनुछ। जाली रर ग्भत्र रहेको कलमी गिनु हाँगो 
ग्लिे माउ बोट प्रमाघणकरण गरर उतपा्दि गररएका ग्बरुवा मात्र रोपण गिने। 
आयोग्डि प्रयोग गरर सक्रयाि टेसट र वपग्सआर ववग्िबाट रोगी वा ग्िरोगी 
बोट पवहिाि गरर रोग ग्ि्दाि गिने गिुनु प्दनुछ। तीि बषनु भन्दा बढीका 
ग्िरोगी कलमी सनुतला र जिुारका ग्बरुवाहरू उचि रितवमा लगाई ग्छटो 
उतपा्दि ग्लिे र सनुतलाजात बाली सांग सेतो ग्ुदी भएको अमबाको अनतरबाली 
गरेर पग्ि यो रोगबाट बोट बिाई आम्दािी ग्लि सवकनछ l यसको अलवा 

खेती वयवसायलाई िै िरासायी बिाएको सन्दभनुमा प्राय:जसो ग्सट्रस ग्रिग्िङ्ग 
रोगले हो की भन्ने आशांका रहेको छ। यो रोग वयवस्ापिको उघित ववग्िहरु 
अबलमबि गिनु यसको घििारी, क्षग्त र वयवस्ापिमा हाल भैरहेको पहल 
क्दमीहरु, यसका ििुौती र समािािका उपायहरुलाई सबै सरोकारवाला 
ग्िकायहरुले मिि ्गरेर लागि ुपिने आजको आवशयकता हो।

l;6«; lu|lgª\u /f]usf] klxrfg

सनुतलाजात फलफूलको वयाकटेररयाजनय citrus greening रोगलाई 
ह्ाङ्गलाङ्गववि (HLB) पग्ि भग्िनछ।यस रोगको सांवाहक ग्सटस ग्सलला (घित्रमा 
तल) कीरा हो। यो ग्सलला कीरा  प्रायः १२०० ग्म. उिाई भन्दा तल र गमवी 
क्षेत्रमा बढी पाईनछ। रोग वयवस्ापिका लाग्ग रोगको लक्षण, क्षग्तको 
प्रकृग्तका अलवा सांवाहक कीरालाई पवहिाि गिनु सकि ुप्दनुछ। ग्सट्रस ग्सलला 
कीरा काग्मिी फूल, बेल, कडी पत्ाको बोटमा भेवटनछ। यो कीराको ववग्भन्न 
अवस्ालाई प्राकृग्तक रुपमा स्ती सवभावको खपटे र ववग्भन्न जीवहरुले ग्ियनत्रण 
ग्दनुछ। यो रोगले सांक्रग्मत गरेको बोटहरु शरुुमा पातको िशाहरुको बीिको 
भाग पहेंलो हनुछ भिे िशाहरु हररयो िै रहनछ (घित्रमा) एवां पात सािो हनुछ। 
यसको लक्षण घजांकको कमीको लक्षणसांग मेल खानछ। अतः घजांक ततव हालेर 
हे्दानु  लक्षण सिुार भएि भिे रिीग्िांङ्ग रोग लागेको  बझुि ुपछनु । रोग लागेको 
आखँाले ्ेदघखिे लक्षण बोट टुपपोवाट मिनु ्ालेको ्ेदघखि ुहो। बेमौसममा फूल 
फूलिे र फल लागिे गछनु। फलको आकार सािो र हे्दानु आकषनुक िहिेु, फल 
बीिबाट काटेर हे्दानु ्दबैु काटेको भागमा ग्ुदी बरावर रहेको ह्ैुदि र बीयाँ 
समेत द्दउल िभएको फोस्ो हनुछ त्ा फल उतपा्दि अतयनत कम ह्ैुद जािे 
र अनतमा बोट सकुिे हनुछ। यो रोग एउटा क्षेत्रमा ्ेदघखएपग्छ समयमै 

रोग सािने ग्सलला कीरा


