
हाल ैराष्ट्रिय गहुवाली अनसुन्धान काययक्रम भरैहवाबाट प्राप्त जानकारी अनसुार प्रदेश ५ को प्यठुान ष्ट्जल्ला 
प्यठुान नगरपाललका वडा न ८, ९ ,१० क्षते्रमा खेतत गरीएका अधधकाश गहुुँका जातहरु WK1204, Bijaya 

Sworgadwari, Gautam Nl171 आददमा पहेलो लसन्दरेु रोग देखा परेको छ । गत वर्य अवरोधक देखखएका 
जातहरुमा पतन यसवर्य रोग देखखनाले यस ष्ट्जवाणुको नयाुँ प्रजातीको आक्रमण भएको हुन सक्छ राष्ट्रिय 
वालल रोग ववज्ञान अनसुन्धान केन्र नाकय सङ्गको सहकाययमा सन्चाललत CIMMYT अन्तरगत परीयोजनाको 
ARRCC (Asian Regional Resilience to Changing Climate ) काययक्रमको UK Met र  Cambridge 

University  को जानकारी अनसुार तत ठाुँउमा देखखएको लसन्दरेु रोगको ष्ट्जवाणु पवुयततर हुदै गण्डकी र 
लषु्ट्ववनी प्रदेशका तराई एवम ्मध्य पहाडी भभुाग लगाएत बाग्मतत प्रदेशको पहाडी ष्ट्जल्लाहरुमा फैलने 
प्रवल सवभावना छ । यी स्थानहरु लगाएत प्रदेश १ र २ को पष्ट्चचम तराई तथा मध्य पहाडको भभुागमा 
पतन फैलने सवभावना देखखन्छ । फाल्गनुको अन्तसवम पहाडी तथा अन्य स्थानहरुमा वर्ायत हुने 
सवभावना भएको हुुँदा आउदो केदह समयसवम यस रोग ववलभन्न स्थानहरुमा फैलनका लाधग अनकुुल 
वातावरण देखखएकाले यदद रोग फैललएमा यसपालीको गहुुँवालीमा बदि नोक्सान गरी उत्पादनमा क्षती 
पयुायउन सक्दछ तसथय यो रोगको लक्षण गहुुँवालीमा देखखने बबविकै रोगको ष्ट्जवाणु बढ्न (Spore 

multiplication) रोक लगाई अन्य स्थानमा फैलन नददन समयम ैयस ष्ट्जवाणु ववरुद प्रभावकारर ववर्ादद 
Propiconazole (Tilt) ०.७५ लम.लल. प्रतत ललटर वा यो बबर्ाधी उपलब्ध नभएमा वकैष्ट्ल्पक रुपमा Metalxy 

यकु्ि ववर्ादद १.५ ग्राम प्रतत ललटर पानीका दरले छनय आवचयक देखखन्छ । यदद रोगको प्रकोप नघटेमा 
१० ददनको फरकमा फेरी एक पटक आवचयकता अनसुार ववर्ादद छनय सककन्छ । 

  यसुगैरी पवुय देखख पष्ट्चचमका १४४ स्थानमा सवेक्षण गरीएको अध्ययनमा गहुुँका जातहरु ववजय, गौतम, 
वव एल ४३४१, एन एल ९७१ लगाएत अन्य जातहरुमा खैरो लसन्दरेु रोग पतन देखखएको छ तत मध्य 
कणायली र लषु्ट्ववनी प्रदेशमा यो रोग व्यापक देखखएको छ । खैरो लसन्दरेु रोग पतन पवुय तथा दक्षक्षण पवुय 
हुदै प्रदेश २ र ५ का तराई र प्रदेश ३ र ४ को मध्य पहाडमा फैलन सवभावना छ । यो  रोग  सहन 
नसक्ने जातमा झन बदि आक्रमण गदयछ । खैरो रोग लसन्दरेु रोगलाइ पतन माधथ उल्लेखखत  ववर्ादद 
प्रभावकारी छ । 


