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हुनाले विकर्षक बालीको रुपमा मकैको बीच बीचमा लगाउने र 
छेउछाउमा पासो बालीको रुपमा नेवपयर घाँस लगाएर कीरालाई 
आकवर्षत गरी नेवपयरमा मात्र विरादी प्रयोगद्ारा मान्ष सवकनछ । 

•	 वबरुिालाई सिस्थय र कीराको क्षवत सहनसकने बनाउन वसफाररस गररए 
अनसुार सनतवुलत मलखादको प्रयोग गनने । 

•	 मकै रोपन ुअवघ इवमडाकलोवप्रड (Imidacloropid) ४८ प्रवतशत एफ. एस. 
वबरादी प्रवत वकलोग्ाम बीउमा ४ मी.ली.का दरले बीउ उपचार गरेर रोपदा 
शरुुको ३ हप्ासममको वबरुिाहरुलाई क्षवत हुनबाट बचाउन सवकनछ । 

•	 वनरीक्षणको क्रममा सामानयतया पातको तललो सतहमा (कवहले कावह 
माविललो सतहमा) झणुडमा पाररएका अणडाहरु संकलन गरी नष्ट गनने । 

•	 पातमा सेता लामचा वझलली सवहतका पिाल Papery window हरु दखेा परेमा 
िा लारा्षका साना अिसिामा जैविक विरादी बी.टी. २ ग्ाम प्रवत वलटर िा 
नीमजनय विरादी एजावडरावकटन १५०० पी.पी.एम. (Azadirachtin 1500 
ppm) ५ वमलीवलटर प्रवत वलटर पानीमा वमसाएर छनने  

•	 मकैको पातमा लारा्षले क्षवत गरेको पिालहरु तिा गरुो मा क्षवतको लक्षण 
दखेापरेमा अवनिाय्ष रुपमा सरुवक्षत पवहरन लगाई वनमनानसुारका रासायवनक 
विरादीहरु आलोपालो गरी विरादी वमसाएको घोल प्रवत रोपनी २५ वलटरका 
दरले प्रयोग गनु्षपद्षछ । 

o सपाइनेटोराम (Spinetoram) ११.७ एस.सी. १ मी.ली. प्रवत २ वलटर 
पानीका दरले िा

o कलोरएनट्ावनलीप्रोल (Chlorantraniliprole) १८.५ प्रवतशत एस.सी.  १ 
मी.ली. प्रवत २.५ वलटर पानीका दरले  िा

o सपाइनोसयाड (Spinosad) ४५ प्रवतशत एस.सी. १ मी.ली. प्रवत ३ वलटर 

पानीका दरले वमसाएर छनने।
o इमामवेकटनबेनजोएट (Emamectin Benzoate) ५ प्रवतशत एस.जी. १ ग्ाम प्रवत 

२.५ वलटर पानीका दरले िा 
o िायामिेाकजाम १२.६% + लयामडा साइह्ालोवरिन ९.५ जेड सी ०.५ वम.ली. 

प्रवत वलटर पानीका दरले वमसाएर छनने ।
लारा्ष हुकने पवछ तिा मकैको घोगा लागन िाले पवछ विरादीको प्रयोग प्ररािकारी नहुने 

हुदँा विरादी प्रयोग नगनने । तयसैले, मकै बालीमा कीराको क्षवतको लक्षणहरु दवेखनासाि विरादीको 
प्रयोग िा अनय वयिसिापन विवि अपनाई वनयनत्रण गनु्ष पद्षछ । रासायवनक विरादीको प्रयोग गदा्ष 
सरुक्षातमक उपायहरु (मासक, चसमा, परुा बाहुला रएको लगुा र जतु्ा लगाएर) अिलमिन गनु्षपछ्ष । 
पख्षन ुपनने समयको खयाल गरौ र जिारािी वबरादीको दरुुपयोग नगरौं ।
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परिचय

अमरेरकन फौजीकीरा ( American Fall Armyworm- FAW, Spodoptera 
frugiperda: Lepidoptera, Noctuidae) मकै बालीमा लागने पतुली िग्षको रात्रीचर कीरा हो । 
यो कीरा काउली बनदामा लागने सवुत्षको लारा्ष (Tobacco Caterpillar) सँग िरैे हदसमम 
वमलदोजलुदो हुनछ । उत्र अमरेरकामा यो कीरा गषृम ऋतकुो अनतय र शरद ऋत ु(Fall Season) 
को शरुुिात म ैदवक्षण एिं उषण हािापानीको क्षेत्रबाट प्रिेश गरी फौजी जसतै झणुडमा रहने रएकाले 
यो कीरालाइ Fall Armyworm रवनएको हो । अमरेरकी महादशेको उषण तिा उपोषण क्षेत्रहरुको 
रैिाने मावनने यस कीराको लारा्षले मकै लगायत ३५३ विवरनन प्रजावतका वबरुिाहरुमा नोकसानी 
पयुा्षउन सकने त्थय जानकारीमा आएको छ । मखुयतया, मकै बाली मन पराउने यस कीराले मकै 
नपाएमा जनेुलो, िान, गहु,ँ कोदो, उख,ु घाँसे बालीहरु, काउली िग्षका तरकारी बालीहरु, तेल 
बालीहरु, काँक्रो लगायतका लहरे तरकारी, बदाम, रटमास, पयाज, कपास, गोलरेंडा, आल ु
बालीहरुमा समते क्षवत पयुा्षउन सकदछ । 

यो कीरा आक्रामक तिरले वछटै् ठूलो क्षेत्रमा फैलन सकने वमचाहा प्रिवृत्को हुनछ । 
उपयकु्त आहारा तिा आिहिाको खोजीमा यो कीराको ियसक पतुली अणडा पानु्ष अगावड ५०० 
वकलो वमटर टाढासमम पवन उडेर जान सकदछ । सन ्२०१५ समम अमरेरकामा सीवमत रहकेो यो 
कीरा सन ् २०१६ मा पवहलो पटक अवरिकी दशे नाइजेरीयामा पवहचान रई हालसमम तयस 
महादशेका अनय िप ३० दशेहरु, र सन ्२०१८ को मई मवहनामा एवशया महादशेमा रारतको 
कना्षटका राजयमा पवहचान रई हालसमम अनय दशेहरु जसतै बंगलादशे, श्ीलंका, मयानमार, 
वरयतनाम, िाईलयाणड, इणडोनेशीया, जापान, कोरीया, लाओस, मलेसीया, चीन, ताइिान तिा 
यमनमा फेला पररसकेको छ । नेपालमा यस कीराको प्रिेश गरेको आविकाररक पवुष्ट वमवत २०७६ 
श्ािण २७ गते बसेको रावषट्य वबरुिा संरक्षण संगठनको १९ औ ं बैठकले दशेका विवरनन 
सिानहरुबाट संकवलत नमनुाहरुको डीएनए परीक्षणबाट प्राप् नवतजाहरुको आिारमा गरेको वियो । 

समते पाद्षछ । लारा्षका तयस पवछका अिसिाहरु कवललो अिसिाको मकैको गिुोवरत्र पिाल पारी 
पसद ै खान िालदछन ् र वबरुिा बढ्द ै जाँदा पातमा लहरै स–साना पिालहरु परेको दखेन सवकनछ ।  
लारा्षहरु बढ्द ै जाँदा पररवक्ष सिरािका समते हुनछन ् । लारा्षका ६ िटा अिसिाहरु मधये चौिो 
अिसिा पवछका लारा्षले खानाको अरािमा एकले अककोलाई खाने वकवसमको सिराि दखेाउछन ्। 
कीराको आक्रमण रएको ठाउँमा काठको िलुो जसतो विष्टा पवन प्रशसत मात्रामा दवेखनछ । यस 
कीराबाट अतयविक आक्रमण रएको अिसिामा मकैमा अवसनाबाट रएको क्षवत जसतै पातहरु 
वछयावछया रएको दवेखनछ । वबरुिा हुक्ष द ैजाँदा मकैको िान चमरा, जुँगा र घोगामा समते पसेर यसले 
नोकसान गन्ष सकदछ । 

जीवनचक्र तथा पहिचान:

अनय पतुली िग्षका कीराहरुजसतै यस कीराको पवन जीिनचक्रमा ४ अिसिाहरु (अणडा, 
लारा्ष, पयपुा र ियसक) हुनछन,् जनु परुा गन्ष २८ दवेख ४८ वदनसमम लागने गद्षछ रने नेपालमा 
खमुलटारको प्रयोगशालामा गररएको अधययन अनसुार २७ वडग्ी सेवलसयसमा २७ दवेख ३२ वदनसमम 
लागेको पाइएको छ । अतयविक िरा्षको अिसिामा यसको जीिन चक्रमा प्रवतकूल प्रराि पद्षछ । नयाँ 

कररब अवनतम रागवतर) िगा्षकार रुपमा वमलेर रहकेा ४ िटा काला िोपलाहरु सपष्ट 
रुपमा दखेन सवकनछ । शरररको अनय रागमा  पवन केही उठेका काला िोपलाहरु र ती 
िोपलामा मवसना रौंहरु पवन दवेखनछन तर वतनीहरु िगा्षकारमा वमलेर रहकेा हुदनैन ्। तर 
विकवसत िा पवछललो अिसिाको लारा्षको शरीरमा रौंहरु 
हुदँनै ।  लारा्षको शरीरको माविललो रागमा तीनिटा हलका 
पहेंलो रंगका िका्षहरु टाउको पछावड दवेख पेटको अवनतम 
रागसमम समानानतर रुपमा रहकेो प्रष्ट दवेखनछ । लारा्षको 
अिसिा आहार तिा तापक्रमको आिारमा १४ दवेख २१ 
वदनसमम रहन सकदछ । लारा्ष पणु्षरुपमा वबकवसत हुन ५ 
पटक काचलुी फेरेपवछ मात्र पयपुा अिसिामा 
जानछ । लारा्षले खानाको आिारमा फरक  वकवसमको रङ्ग दखेाउछ । पात खाएको 
लारा्ष गाढा हररयो हुनछ, जुँगा खाएको हलका खरैो तिा मकैको दाना खाएको लारा्ष 

वक्रम रंगको हुनछ ।

पययूपा : यो कीराको पयपूाको रंग 
रातो खरैो हुनछ । पणू्ष विकवसत 
लारा्ष सामानयतया माटोवरत्र गई 
माटो तिा जैविक पदाि्षहरुलाई 

रेशमी िागोले जोडी कोकुन बनाई तयसवरत्र अचल (पयपूा) अिसिामा जानछ । पयपुा 
९ दवेख १३ वदनसममको अचल अिसिापवछ रातमा ियसक पतुलीहरु वनवसकनछन ्।
वयस्क पुतली: ियसक पतुलीहरु खरानी वमवश्त खरैो रंगका हुनछन ्र रातीमा सवक्रय 
हुनछन ्। राले पतुलीको अवघललो पखटेाहरुको टुपपो वतर ठुलो सेतो िबबा हुनछ रने 
बीच वतर अणडाकार हलका खरैो रंगको िबबा दवेखनछ । पोिी पतुलीमा यसता िबबाहरु 
दवेखदैंनन ् । राले तिा पोिी पतुली दिुैको पवछललो पखटेा सेतो र वरत्री वकनारामा 
कालो िसा्ष रएको हुनछ । 

वयवसथापन :
यो खतरनाक कीरा रएकोले सबै सरोकारिालाहरु र कृरकहरु यस कीराको 
बयिसिापनको वनवमत चनाखो हुनपुछ्ष । यो कीराको उपवसिवत रए नरएको िाहा पाउन 
FAW Lure को प्रयोग गरी वनयवमत अनगुमन गनु्षपछ्ष । यो कीराको बयिसिापनको 
वनवमत एउटै मात्र उपाय प्ररािकारी हुन सकदनै । तयसैले यो कीराको बयिसिापनका 
लावग वनमन बमोवजमका एवककृत शत्रजुीि बयिसिापनका उपायहरु अिलमबन गनु्ष 
पछ्ष ।

•	 खतेबारीमा मकै उमे् दवेख वनयवमत रुपमा अनगुमन गरी कीराको उपवसिवत 
र समरावित क्षवतको आकँलन गनु्षपद्षछ ।

•	 मकैको घोगामा समते नोकसान गन्ष सकने रएकाले उपलबि रए समम 
खोसटाले परुा घोगा छोवपने जातको मकै लगाउने । 

•	 एउटा पकेट क्षेत्रमा सकेसमम एकै समयमा र सि ैलगाउने रनदा केवह समय 
अगावड मकै रोपने ।

•	 मकैको एकल बाली लगाउन ुरनदा कोशबेाली अनतर बाली िा वमवश्त 
बालीको रुपमा लगाउँदा कीराको प्रकोप कम हुनछ ।

•	 डेसमोवडयम  घाँसमा कीरालाई मन नपनने एक वकवसमको गनि आउने 

ठाउँमा पवहलो पसुता अनयत्रबाट आएर आक्रमण गनने र तयस पवछ उषण हािापानी रएका क्षेत्रमा 
िर्षमा ४ दवेख ६ पसुतासमम र वचसो मौसम हुने क्षेत्रमा २ पसुतासमम हुनसकने अनमुान छ । 
अण्ा : ियसक पोिी पतुलीले रातको समयमा सामानयतया पातको तललो सतहमा सरदर 
१ दवेख २ सयको संखयामा झणुडमा पाररएका 
अणडालाई पेटमा रएको खरैौ कतलाजसतो रिुा 
दली ढाकेर सरुवक्षत राखदछ । शरुुमा नौनी जसतो 
सेतो, हररयो िा खरैो रंगका अणडाहरु पररपकि हुदँ ै
जाँदा कालो रंगमा पररणत हुनछन ् । अणडा गमुबज 
आकारका हुनछन ् । मौसमको अिसिा हरेरकन 

वयनीहरु सामानयतया ३ दवेख ५ वदनसमममा 
(कवहलेकाहीं २ दवेख १० वदनसमम)लारा्षहरु  
वनवसकनछन ्। 

लाराभा: अनय पतुली िग्षको कीरा जसतै 
अमरेरकन फौजी कीराको पवन क्षवत पयुा्षउने अिसिा 

लारा्ष हो । लारा्षको समयम ै पवहचान गन्ष सके यस 

कीराको क्षवतबाट केवह हदसमम बचन सवकनछ । ियशक 

लारा्षको वनिारमा दईुिटा आखँाको वबच रागमा 

अगँ्ेजी अक्षरको उलटो Y जसतो वचनह दवेखनछ । 

यसको पेटको आठौं खणडको माविवतर (शरररको 

क्षहत्को लक्षण :

लारा्ष अिसिाले मकैको पात, गरुो, िानचमरा, जुँगा, घोगा तिा डाँठमा समते क्षवत 

पयुा्षउँछ । झणुडमा पाररएका फुलहरुबाट वनसकने वबवत्कै सानो लारा्षले शरुुमा िररपररको पातको 

बावहरी सतहमा मात्र कोत्रेर खानछ, जसले गदा्ष पातमा वससाको झयाल जसतो आकृवतहरु 

दवेखनछन ्। यसतो प्रकारको क्षवतलाई  Papery window damage रनने गररनछ । तयसपवछ यी 

लारा्षहरु आफैँले बनाएको रेसाहरु र हािाको साहारामा अनय बोटहरुमा फैवलनछन ्। लारा्ष िवृधि  

संगै यसले गनने क्षवत पवन फरक हुनछ । दोश्ो अिसिाको लारा्षले पीनको टाउका जत्रा पिालहरु 

१२


