
  

 

आदरणीय कृषक महानभुावहरुमा, ददके्तल रुपाकोट मझवुागढ़ी नगरपाललकाको कृषष शाखाबाट प्रकाशशत अत्यन्त महत्वपणुण 
जानकारी:  

लमलत 2077 साल बैशाख 2 गते नगरपाललकाको कृषष शाखा, कृषष ज्ञान केन्र खोटाङ्ग र प्रधानमन्री कृषष आधलुनकीकरण 
पररयोजना,पररयोजना कायाणन्वयन ईकाई मकै जोन खोटाङ्गको  संयकु्त अनगुमनवाट अत्यन्त हालनकारक  अमेररकन फौजी कीरा 
(फल आमीवमण) खोटाङ्ग शजल्ला को ददके्तल रुपाकोट मझवुागढ़ी नगरपाललका वडा नं. 4, खानीडांडामा देखा परेको सूचना यसै 
साथ जानकारी गराईन्छ। यो कीरा छोटो समयमै ठूलो क्षेरमा देखा पनण सक्ने र षवशेष गरी मकै बालीलाई पूणणरूपमा क्षलत 
गनण सक्न ेभएकाले लनम्न अनसुारको प्राषवलधक जानकारी यहांहरू सम्पूणणमा अवगत गराउन चाहन्छौं।       

मकैमा लाग्न ेफल आमीवमण (अमेररकन फौजी कीरा) 
अमेररकन फौजी कीरा (फल आमीवमण) पतुली वगणको रारीचार कीरा हो | यस को वैज्ञालनक नाम स्पोडोप्टेरा फ्र्यलुगपेडाण 
(Spodoptera frugiperda) हो। यो कीराले ३५३ षवलभन्न प्रजालतका लबरुवाहरुमा नोक्सानी गने सक्न ेतथ्य वैज्ञालनकहरुले 
जनाएका छन ्| अन्तरराषिय  जगत मै यस कीरालाई बालीका लालग अत्यन्त हालनकारक कीराको रुपमा ललईन्छ | मखु्तया, 
मकै बाली मन पराउने यस कीराले मकै मारै नभई अन्य अन्नबाली खासगरी जनुेलो, धान, गहुुँ, कोदो, उख ुतथा अन्य घाुँसमा 
पलन असर परु् याउने गदणछ | बालीनाली नभेटेका बेला घाुँस मारै खाएर पलन बाुँच्ने यो कीराले बन्दा, चकुन्दर, बदाम, प्याज, 

भटमास, गोलभेडा, आलमुा पलन क्षलत परु् याउन सक्छ। गमी मषहनामा एक रातमै एक सय षकलोलमटरभन्दा लामो यारा गनण सक्ने 
यो लमचाहा कीरा पतुली समूहमा पछण र रालत सषिय हनु्छ। यस कीराले मकैका पातहरु, गबुो आदद खाएर पूणणरुपमा क्षलत 
परुाउने गछण|  

 

कीराको उत्पती  

अमेररकन फौजी कीरा सन ्२०१६ मा पषहलो पटक अमेररकामा देखा परेको लथयो । अमेररकाको षवलभन्न भाग हुुँदै अषिका 
महादेश पगुेको यो कीरा सन ्२०१८ मा भारत, श्रीलङ्का, म्यान्मार, लभयतनाम, चीन, ताइवान, थाईल्यान्ड र बाङ्गग्लादेशमा पलन 
देखा परेको लथयो। नेपालमा भने यो कीराले प्रवेश गरेको आलधकाररक पषुि राषिय लबरुवा संरक्षण संगठन नेपालले लमलत २०७६ 
श्रावण २७ गते का ददन गरेको लथयो | नेपाली कीटवैज्ञालनकहरु का अनसुार पषहलो पटक नवलपरुशस्थत गैँडाकोटको मकैबारीमा 
यो कीरा भेषटएको लथयो । तर हाल यो कीराको प्रकोप तराईका क्षेर हुुँदै पूवणका पहाडी शजल्लासम्म फैललसकेको छ। 

 

कीरा को जीवन चि  

यस कीराको जीवन चिमा जम्मा ४ ओटा अवस्थाहरु (पतुली/बयस्क अवस्था, अण्डा अवस्था, लाभाण अवस्था र प्यपुा अवस्था 
) हनु्छन, जनु परुा गनण २८- ४८ ददनसम्म लाग्छ | बयस्क पोथी पतुलीले रातको समयमा सामान्यतया पातको सतह वा अन्य 
भागमा सरदर १ देशख २ सयको झणु्डमा अण्डा पदणछ | सरुु मा अण्डाहरु नौनी जस्तो सेतो, हररयो वा खैरो रङका हनु्छन भने 
पररपक्क हदैु जादा कालो रङ मा पररणत हनु्छन | अण्डाहरु बाट ३-१० ददनमा लाभाण लनशस्कन्छन | सबै भन्दा हालनकारक 
अवस्था लाभाण अवस्था हनु्छ | यो लाभाण १४-२१ ददन लभरमा ५ पटक काचलुी फेरे पलछ मार प्यपुा अवस्थामा जान्छन | 
प्यपुा को रङ रातो खैरो हनु्छ | प्यपुा ९ देशख १३ ददनसम्मको अचल अवस्था पलछ रातमा वयस्क पतुलीहरु लनशस्कन्छन | 
वयस्क पतुलीहरु खरानी लमशश्रत खैरो रङका हनु्छन र षयनीहरु रातमा सषिय हनु्छन | पतुलीहरुको पलछल्लो पखेटा सेतो र 
बाषहरी षकनारामा कालो धसाण भएको हनु्छ |  

 

लाभाण (कीराको  खन्चवुा अवस्था) शचन्न ेतररका:  

अमेररकन फौजी कीराको लाभाण धेरै खन्चवुा हनु्छ । यस कीराको लाभाण अवस्थाले मकैको पात, गभुो, जुुँगा, घोगा समेतमा असर 
परु् याउुँछ। साना लाभाण पातको तल्लो सतहबाट हररयो भाग खाुँदै शझल्ली बनाएर पातमा सछणन।् त्यसपलछ लाभाणको आकारमा 
वषृि हुुँदै जाुँदा पातमा खाएको प्वालहरू देखा पदै जाने र पलछ यसले गभुो र घोगासमेत खाने गछण। अझ प्रि संग भन्दा पातमा 
षवलभन्न साइजका शशशशको ज्याल जस्ता आकृलतहरु तथा मलसना सीयोले घोचेजस्ता प्वालहरु देख्न सषकन्छ | खासगरी यसको 



  

लाभाण अन्य कीराको लाभाणभन्दा भवुादार रेसामा झसुले ढाषकएको अवस्थामा हनु्छ। षयनीहरू सरुुमा हररयो अवस्थामा हनु्छन ्| 

पलछ यो लाभाण हररयोबाट कालो टाउको हुुँदै जान्छ र पलछल्लो अवस्थामा लाभाणको शरीरको खैरो रङ्गको टाउकोमा खासगरी 
अङ्गरजेी अक्षरको वाई आकारको सेतो धसाणहरू हनु्छन।् तेसै गरर लाभाणको पेटको अशन्तम लतर (आठ ौ खण्डमा) बगाणकर रुपमा 
रहेका चार वाट ठूला र गाढा कालो थोप्लाले पलन अमेररकन फौजी कीरा भएको पषुि गछण |   

 

व्यवस्थापनका उपायहरु  

 

गषहरो खनजोत गरी माटो मा आश्रय ललईरहेका प्यपुालाई प्राकृलतक शरहुरु तथा घामबाट मानण सषकन्छ | कीरा को वंशवषृि 
घटाउन मकै को पकेट क्षेर मा एकै समय मा सक्दो चाडो मकै रोप्न ुपदणछ |  मस जस्ता कोसेबालीहरु मकै बारी मा अन्तरबाली 
वा लमलसररत बाली का रुप मा लगाउदा कीरा को प्रकोप काम गनण सषकन्छ | यसका साथै डेस्मोलडअम घाुँस यो कीरालाई मन 
नपने हनाुले मकैको बीचबीचमा यो घाुँस लगाएर कीरालाई धपाउने अलन छेउछेउमा कीरालाई मनपने नषेपअर घाुँस लगाएर 
कीरालाई आकषषणत गरी माने सषकन्छ | यो सब गरररहदा पलन, कीरा को प्रकोप सहन सक्ने बनाउन लसफाररस अनसुारको मल 
प्रयोग गरेर लबरुवालाई स्वस्थ र बललयो बनाउन ुपछण | 

 

यदद खेत बारीमा फौजी कीरा थोरै मार संख्यामा देशखएमा, घरेल ुलबषादीको प्रयोग गरेर पलन कीराहरुलाई  कम गनण सषकन्छ | 
गाई भैसीको गहतु संकलन गरेर त्यसमा खशुाणनी, असरुो, लततेपालत, अदवुा, लसनु, आदद हालेर वानस्पलतक लबषादी बनाउने र १ 
भाग वानस्पलतक लबषादी मा, १० भाग पानी राखेर हजारीको साहयताले मकैको बोट (गबुोमा पने गरर) मा छने | यस बाहेक 
कीराको लाभाणका लालग प्रलतकुल पररशस्थलत लसजणना गनण पातहरु तथा गबुोमा खरानी पलन प्रयोग गनण सषकन्छ | मकैको कलललो 
अवस्था (१५ देशख ३० ददन सम्म) टराइकोरामा प्रटेीयोसम परजीवी प्रलत रोपनी ५००० (२ वटा काडा) का दरले १५ ददनको 
फरकमा २ पटक छोडदा कीरा को लनयन्रण गनण सषकन्छ । यस कीराको प्रकोप लनयन्रण बाषहर गएमा, मकैको साटो अन्य 
कोसे बालीहरु लगाउदा यसले उपयकु्त बासस्थान गमुाउने भएकाले यो षवलध पलन अपनाउन सषकन्छ |   

यस कीराको प्रकोप बढ्दै गएमा मकैको उत्पादन ३०-५० % घट्न सक्ने र यसले खाध्य संकट लनम्त्याउन सक्न ेभएकाले 
उशचत समयमै सबै लमलेर यसको लनयन्रणमा लाग्नपुने देशखन्छ |  

 

थप जानकारी वा प्राषवलधक सल्लाह र यस अमेररकन फौजी कीरा रोकथाम तथा लनयन्रण अलभयानमा सहकायण र संलग्नताका 
लालग ददके्तल रुपाकोट मझवुागढ़ी नगरपाललका को कृषष शाखामा सम्पकण  गनण अनरुोध छ |  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

अमेररकन फौजी कीरा को जीवन चि 

 

मकैमा लाग्न ेअमेररकन फौजी कीराले गरेको क्षलत:  

 

मकै को गबुो नि परेको  

अण्डा अवस्था  

 

वयस्क अवस्था  

प्युपा अवस्था  
 

लार्ाा अवस्था  



  

 

ददनको समयमा वयस्क पतुली लषुकरहेको  

 

क्षलतरस्त मकैको बोट (पातहरु र गबुोमा गरेको आिमण)   

 
 
 

धमेन्र कलौनी  

कृषष प्रसार अलधकृत तथा कृषष शाखा प्रमखु  

कृषष शाखा,  ददके्तल रुपाकोट मझवुागढ़ी नगरपाललका 
सम्पकण  नं= ९८४३६९२६४८  

 

लमन बहादरु बढुाथोकी 
ना. प्रा. स. 
सम्पकण  नं. 9841967064 


