बोर्डो मिश्रण (१५ मिटर) बनाउने तररका

१. पहििो पाइिााः ननिोतुथोको घोि बनाउने

एउटा पलाष्टटकको भााँडोमा १५० ग्राम (७ मैन सलाईको भभत्री
बट्टा) ननलोतथ
ु ो हाली विभलन गराउने । यसका लागग कररब

बोर्डो मिश्रण र बोर्डो पेष्ट
बनाउने र प्रयोग विधि

आधा भलटर (१ माना) तातोपानी हाली विलाउने र पनि सो
साठे सात भलटर बनाउने ।

भलटर (५ माना) पानी थपेर पातलो पाने र पातलो मलमलको
कपडाले िान्ने ।

जनाले बबस्तारै भमसाउदै तेस्रो व्यष्ततले लठ्ठीले चलाउने र

३. तेस्रो पाइिााः ननिोतुथो र चुनको घोििाई मिसाउने

अन्तमा पन्र भलटरको तयार झोल बनाउने ।

पूिण बनाइएको दि
ु ै घोलहरुलाई तेस्रो भााँडोमा एक साथ दईु
जनाले बबस्तारै भमसाउदै तेस्रो व्यष्ततले लठ्ठीले चलाउने र

४. चौथो पाइिााः अम्लियपनाको जााँच गने

तयारी झोलमा खिया नलागेको फलामको कााँटी लाई आधा

अन्तमा दश भलटरको तयार झोल बनाउने ।

भाग झोलमा र आधा भाग हािामा रहने गरर एक डोरीमा

४. चौथो पाइिााः प्रयोग

पााँच भमनेट सम्म झण्
ु डाई अष्म्लयपनाको जााँच गने ।

रङ्ग लगाउने ब्रसको प्रयोग गरर झोललाई बोटको काण्ड िा

यदद रातो िस्तु खिया लागेको जस्तो दे खिएमा झोलमा

फेद एकनासले िा काटे को घाउमा लगाउने ।

ननलोतथ
ु ो बदि भएि भन्ने संकेत हुन्ि ।
यदद झोल अष्म्लपना भएमा तुरुन्तै चुन पानीको घोल बनाई

२ दे खि ३ हप्ताको फरकमा ३ पटक माघ फागुन र २ पटक
जेठमा स्प्रे गदाण बोट रोग मत
ु त र फल राम्रो हुन्ि ।

तीन

पानी संग चुनको झोल बनाउने अनन त्यसमा अरु साठे दईु

पूिण बनाइएको दि
ु ै घोलहरुलाई तेस्रो भााँडोमा एक साथ दईु

बोटमा स्प्रे गनण सककन्ि ।

(साठे

सानो गगलास) चुन राख्ने र कररब साठे दईु भलटर (५ माना)

थपेर पातलो पाने र पातलो मलमलको कपडाले िान्ने ।

उतत तयार झोल बोटको आकार अनुसार १० दे खि १५ स्याउ

ग्राम

अको भााँडोमा १३२० ग्राम (१५–१७ पलाष्टटकको गचया िाने

३. तेस्रो पाइिााः ननिोतथ
ु ो र चन
ु को घोििाई मिसाउने

िानी बोटमा स्प्रे गने ।

६६०

२. दोस्रो पाइिााः चुनको घोि बनाउने

झोल बनाउने अनन त्यसमा अरु सात भलटर (१४ माना) पानी

१६ भलटर क्षमताको न्याकस्याप स्प्रेमा झोललाई जालीले

भााँडोमा

भलटर बनाउने ।

चुन राख्ने र कररब आधा भलटर (१ माना) पानी संग चुनको

५. पााँचौ पाइिााः प्रयोग

पलाष्टटकको

पलाष्टटकको गचया िाने सानो गगलास) ननलोतथ
ु ो हाली

भलटर (९ माना) पानी हाली पर्
ू ण घोलको मात्रा साठे सात

अको भााँडोमा १५० ग्राम (१६–२१ मैन सलाईको भभत्री बट्टा)

प्रयोग गनणको लागग उपयत
ु त भयो भनन बझ्
ु नु पदण ि ।

एउटा

तातोपानी हाली विभलन गराउने र पनि सो घोलमा साठे चार

२. दोस्रो पाइिााः चन
ु को घोि बनाउने

कााँटी भमश्रर्मा डुबाउदा पनन खिया लागेन भने भमश्रर्

१. पहििो पाइिााः ननिोतुथोको घोि बनाउने

विभलन गराउने । यसका लागग कररब आधा भलटर (१ माना)

घोलमा सात भलटर (१४ माना) पानी हाली पूर्ण घोलको मात्रा

आिश्यक मात्रामा थप्दै पुनः जााँच गदै अन्तमा फलामको

बोर्डो पेष्ट (१० मिटर) बनाउने तररका

उतत तयार झोल आकार अनुसार ३० दे खि ४० स्याउ बोटमा
लगाउन सककन्ि ।
नेपाल सरकार
कृवि विकास मंत्रालय

कृवि विभाग

क्षेत्रीय कृवि ननदे शनालय

जिल्ला कृषि षिकास कार्ाालर्
(बाली संरक्षर् शािा)
जुम्ला

२०७१/७२

बाली सं रक्षण अधिकृत श्री चन्द्रबहादुर बुढा
०८७–५२००२७, १६६०८७५२०००

पि
ु माघ मदहनामा कााँटिााँट गरर सकेपनि एक पटक र
बैशाि मदहनामा बोटको काण्ड िा फेद िा काटे को घाउमा

एक पटक लगाउदा बोटलाई िुसीको आक्रमर्बाट बचाउन
सककन्ि ।

बोर्डो पेष्ट बनाउाँ दााः

१ बोटको लागग २२ ग्राम ननलोतुथो र ४४ ग्राम चन
ु चादहन्ि ।

५० बोटको लागग ११०० ग्राम ननलोतुथो र २२०० ग्राम चन
ु चादहन्ि ।

बोर्डो मिश्रण बनाउाँ दााः

१ बोटको लागग १५ ग्राम ननलोतथ
ु ो र १५ ग्राम चन
ु चादहन्ि ।

५० बोटको लागग ७५० ग्राम ननलोतुथो र ८०० ग्राम चन
ु चादहन्ि ।

१५ मिटर बोर्डो मिश्रण बनाउने तररका
चुन

ननलोतुथो
मैन सलाईको भभत्री बट्टा

१० मिटर बोर्डो पेष्ट बनाउने तररका

बोर्डो मिश्रणाः बोटिा स्प्प्रे गने
ननलोतुथो र चुन बाट बनाइएको फलफुलका बोटमा िनणका लागग

ननलोतुथो

तयार गररने झोल हो ।

मैन सलाईको भभत्री बट्टा

चुन

पलाष्टटकको गचया िाने सानो
गगलास

प्रायः एक प्रनतशतको झोल बनाई प्रयोग गनणका लागग भसफाररस
ननलोतुथोः ७ बट्टा मैन सलाईको भभत्री बट्टा

चुनः २१ बट्टा मैन सलाईको भभत्री बट्टा
काठको लठ्ठी

पलाष्टटकको बाल्टी

काठको लठ्ठी

पलाष्टटकको बाल्टी

१ माना तातोपानीमा

१ माना पानीमा

ननलोतुथोलाई बबलाउने

चुनलाई घोल्ने

गररएको ि ।

बोर्डो पेष्टाः फेद िा काहटएको भागिा िगाउने

ननलोतुथो र चुन बाट बनाइएको फलफुलका बोटको काण्ड िा

घोल बनाउने र पातलो
मलमलको कपडाले

ननलोतुथो, चुन र पानी

पलाष्टटकको बाल्टी (नतन िटा)



नापो भलने भााँडा (मैन सलाईको भभत्री बट्टा र पलाष्टटकको

१५ माना

१५ माना चुनको घोल

ननलोतुथोको घोल
चुनको घोल



पातलो मलमलको कपडा



काठको लठ्ठी



फलामको खिंया नलागेको कााँटी



रङ्ग लगाउने ब्रस

चुनलाई
घोल्ने

५ माना पानी

गचया िाने सानो गगलास)

काठको लठ्ठी झोल घोलाउने

काठको लठ्ठी

पानीमा

ननलोतुथोलाई
बबलाउने

पलाष्टटकको बाल्टी
५ माना

१ माना
तातोपानीमा



िान्ने

ननलोतुथोको घोल

चुनः १७ गगलास

पलाष्टटकको बाल्टी

आिश्यक सािाग्रीिरु

१४ माना पानी थपी

घोल बनाउने

गगलास
काठको
लठ्ठी

फेदमा लेप िा कादटएका हााँगाहरुमा मलम लगाउने झोल हो ।


१४ माना पानी थपी

ननलोतुथोः ३ र आधा

थपी घोल

९ माना
पानी थपी
घोल बनाउने

बनाउने र
मलमलको
कपडाले िान्ने
काठको लठ्ठी झोल घोलाउने

१० माना
ननलोतुथोको घोल

१० माना
चुनको घोल

बनाउाँ दा ध्यान हदनु पने कुरािरु



भमश्रर् बनाउाँ दा सधै पनन पलाष्टटकको भााँडा मात्र प्रयोग
गनप
ुण िण ।

दुई जनाले एकै साथ दुिै घोललाई तेस्रो भााँडोमा
िन्याउदै तेस्रो व्यष्ततले घोल घोलाउने



झोल सधै ताजै प्रयोग गरर सतनु पिण

त्यसैले झोल

चुनको घोल

ननलोतुथोको घोल

आिश्यक मात्रामा मात्र तयार गरर प्रयोग गने गनप
ुण िण ।

डोरी
फलामको ककला

भमश्रर्लाई सधै पलाष्टटकको न्याकस्याप स्प्रेयर र पेटटलाई
सधै ब्रसले एकनासले िने िा लगाउने गनप
ुण िण ।

लठ्ठी



ननलोतथ
ु ो तरु
ु न्तै नघोभलने भएकाले तातोपानीको प्रयोग गरर

विभलन गराउनु पिण िा एक ददन अगािै कपडामा बेरी पानीमा
भभजाउनु पिण ।

खिया नलागेको फलामको ककला अष्म्लयपना
जााँच गरी प्रयोग गने

दुई जनाले एकै साथ दुिै घोललाई तेस्रो भााँडोमा

नेपािको पहििो प्राांगाररक म्जलिााः जल
ु िा

िन्याउदै तेस्रो व्यष्ततले घोल घोलाउने

