
सुन्तलाजात फलफूलमा ग्रीनीङ्ग रोग ननयन्त्रण सम्बन्धमा कृषकवगगहरुमा अनुरोध 
 

 

आदरणीय कृषक दाजुभाई तथा दददीीबदिनीिरु, 
 

नेपालमा मध्यपिाड देखि तराईका दजल्लािरुमा लगाइने सुन्तला, मुन्तला, जुनार, कागती, भोगटे, दबदमरो, 

चाक्सी, ज्यादमर लगायतका सुन्तलाजात फलफूलिरुमा दिगत केिी दशक देखि ग्रीनीङ्ग रोग प्रकोपको रुपमा देिा 

परररिेको छ । नेपालमा मात्र नभई दिश्वका अन्य मुलुकिरुमा समेत यस रोगले सुन्तलाजात फलफूलमा ठुलो क्षदत 

पु¥याएको देखिन्छ । नेपालमा यो रोग क्यान्डीड्याटस लेब्रीब्याक्टर एदसयादटकस नामक जीिाणुको संक्रमणका कारण 

लाग्दछ । सुन्तलाजात फलफूल बगैंचाका ह्रास हुने दिभन्न कारण मध्य यो रोगको प्रकोप एक िो। नेपालमा दिगत केिी 

िषष देखि दनरन्तर रुपमा सुन्तलाजात फलफूलको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा ह्रास भई रिेको र व्यिसादयक बगैंचािरु 

मादसदै गएको अिस्था रिेको छ । व्यिस्थापनका दिदििरुबाट यो रोग लाग्न नददन र लागी िाले पदन क्षदत कम गनष मद्दत 

गने भए पदन यो रोग लागेको दबरुिािरुको पूणष उपचार िा दनदान िालसम्म सम्भि भएको छैन । यसथष कृषक दाजुभाई 

तथा दददीीबदिनीीिरुले दनम्नानुसारका सुझाििरुलाई मनन गरी तदनुरुपका दक्रयाकलापिरु माफष त यस रोगको  

व्यिस्थापनमा सघाउ पु¥याउनीु हुन अनुरोि गररन्छ । 
  

सुझावहरुुः 

• नेपाल सरकार, कृदष, भुदम व्यिस्था तथा सिकारी मन्त्रालय अन्तगषतका दनकायिरुबाट तोदकएको श्रोत केन्द्रिरुबाट 

मातै्र दबरुिा िररद गरर लगाउने ।  

• सामुखन्द्रक सति भन्दा १ िजार दमटर भन्दा तल पने स्थानिरुमा सुन्तलाजात फलफूलका दबरुिा तयार गने 

नसषरीिरु स्थापना नगने र त्यस्ता नसषरीिरुबाट उत्पाददत दबरुिा िररद गरर नलगाउने । 

• सुन्तलाजात फलफूलका दबरुिा लगाउदा प्रादिदिकिरुसंग सर–सल्लाि गरे पदछ मात्र लगाउने ।  

• नसषरी िनीिरुले बडउड (कलमकाठी) प्रमाणीकरण पद्धतीबाट दबरुिा उत्पादन गनष शुरु गने । यसका लागी 

आिश्यक पने प्रादिदिक तथा आदथषक सिायताका लादग कृदष, भुदम व्यिस्था तथा सिकारी मन्त्रालय अन्तगषतका 

पायक पने कायाषलयिरुमा सम्पकष  गने ।  

• नसषरी िनीिरुले आफ्नो बगैंचामा भएका माउबोटको समय समयमा स्वस्थता परीक्षण गरी स्वस्थ भएको प्रमाणीत 

भए पश्चात मात्र दबरुिा उत्पादनमा प्रयोग गने । 

• कृषकिरुले दबरुिा लगाउँदा उपलब्ध भएसम्म बडउड प्रमाणीकरण पद्धती अपनाई जालीघरमा उत्पाददत स्वस्थ 

दबरुिा िररद गरर लगाउने ।  

• संकास्पद र रोग संक्रदमत दिरुिािरु नलगाउने र एक ठाउँबाट अको ठाउँमा नलैजाने।  

• रोगग्रस्त दबरुिा र बगैचामा प्रदिदिकिरुको सर–सल्लाि दलई रोगी दबरुिािरु काटेर नष्ट गने ।  

यस सम्बन्धमा थप जानकारीका लागी कृषकिरुले आफूलाई पायक पने गाउँपादलका, नगरपादलका, उप–

मिानगरपादलका तथा मिानगरपादलकामा रिेका कृदष प्रीादिदिकिरु तथा कृदष, भुदम व्यिस्था तथा सिकारी मन्त्रालय 

अन्तगषतका दनकायिरुमा सम्पकष  गनष सकु्नहुनेछ । 
 

 

 
नेपाल सरकार                                                               

कृदष, भुदम व्यिस्था तथा सिकारी मन्त्रालय 

कृदष दिभाग 

फलफूल दिकास दनदेशनालय 
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