•
•
•
•

तयारी

घोलको पिएच मान ७÷८ मा हुनपु र्छ| ।

तयार गरे को २४ घण्टाभित्रै बोर्डो मिश्रण प्रयोग

बोर्डो मिश्रण विशेष गरी डाउनी मिलड्यु, पाउडरी मिलड्यु र अन्य 

गर्नुपर्दछ| ।

ढु सीजन्य  रोगहरूको रोकथामका लागि  प्रयोग गरिन्छ| । उपरोक्त

तयार पार्नुपर्छ| ।

आरुको पात खुम्चिएको अवस्थामा, तरकारी फलफूल तथा फूलहरूमा

पानी, निलोतुथो र च ुनाको सही मात्रा मिलाई मिश्रण
धेरै  घाम लागेको, पानी परे को र बिरुवाको पालुवा

पलाएको कलिलो पात भएको अवस्थामा बोर्डो मिश्रणको

प्रयोग गर्नु हुँदै न ।

•

तत्त्वको पनि आपूर्ति गर्ने र माइट्स कीरा पनि व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ ।

बालीहरूबाहे क आलु तथा टमाटरको काण्ड  तथा हाँगामा लाग्ने डढु वा,
ढु सीजन्य रोगहरूको प्रभावकारी र सस्तो हुने गरी व्यवस्थापन गर्नमा बोर्डो

मिश्रण प्रयोग गर्न सकिन्छ| ।

बोर्डो मिश्रण कुनै पनि  रसायन वा

विषादीसँग मिसाएर छर्नु हुँदै न ।जिङ्
क

सल्फेट छर्नुपरे मा बोर्डो मिश्रण छरे को
कम्तीमा एक हप्तापछि छर्नुपर्छ ।

•

बोर्डो मिश्रणले स्प्रेयरको नोजल बन्द 

गर्न  सक्ने भएकाले छानेर छर्नुपर्दछ  र
झोल जम्नबाट  रोक्न  समयसमयमा

१. बोर्डो मिश्रण तयार पार्दै                   २. बोर्डो मिश्रण लगाउने तयारी       ३. बोर्डो पेस्ट लगाएको बगैँचा

चलाउनुपर्दछ ।

•

विशेषत: स्याउ र नास्पतीमा फल लागेपछि  बोर्डो
मिश्रण छर्नु हुँदै न ।

•

बढी भएको बोर्डो मिश्रण जमिनमा पनि  सुरक्षित र
बिरुवा नभएको ठाउँ मा राख्नुपर्दछ ।

आचार्य, भरतबहादुर, सुन्तलाजात फलफूल खेती प्रविधि (२०७२): राष्ट्रिय सुन्तालाजात
बाली विकास कार्यक्रम, कीर्तिपुर, नेपाल।
अधिकारी, गोवर्धन, सुन्तलाजात फलफूलबालीमा रोग कीरा (२०७१/७२): राष्ट्रिय

बोर्डो मिश्रणको प्रयोग गर्न मिल्ने बाली र रोगहरू  

दे हायका बोटबिरुवामा दे खिने रोगहरूबाट  बचाउन यसको

प्रयोग गर्ने गरिन्छ÷

फलफूल र रोग

सन्दर्भ सामग्री 
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परिचय

बोर्डे क्स मिक्सचर

वा

बोर्डो मिश्रण (अङ्ग्रेजी Bordeaux

बन्छ जुन घोल छर्न काम लाग्दैन । बोर्डो मिश्रणको घोललाई ठीकसँग
बन्यो बनेन भनेर जाँच्नका लागि एउटा सफा ब्लेड वा चम्किलो फलामको

mixture) च ुन (स्लेक्ड लाइम; Ca (OH)2) र निलोतुथो (कपर सल्फेट;

ु ाएर हे र्दा यदि खैरो रङ्ग
कुनै चिज काँटी, चक्कु वा छड १ मिनेट डब

पहिलो पटक यो मिश्रण फ्रान्समा बनाई प्रयोगमा ल्याइएको थियो ।

जानुपर्दछ । अनि खैरो रङ्ग आउन छाडेपछि  बोर्डो मिश्रण तयार भयो

CuSO4) छु ट्टाछु ट्टै  घोलेर बनाइएको घोल हो । उन्नाइसौँ शताब्दीमा
विशेषत: तरकारी बगैँचा र फलफूलका फार्महरूमा ढु सीजन्य 

पोतिएको खिया दे खियो भने निलोतुथो बढी भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ र च ुन थप्दै 

निलोतुथो जतिसुकै परिमाणमा भए पनि केही समयमै पानीमा

घुलेर जान्छ । बोर्डो मिश्रण बनाउँ दा १० ग्राम निलोतुथो, १० ग्राम
च ुना र १ लिटर पानी मिलाएर बनाएको घोलबाट १ प्रतिशतको बोर्डो

मिश्रण बन्दछ । बिरुवाको पात पलाएको पालुवाको अवस्था अनुसार

०.५ दे खि १ प्रतिशतसम्मको बनाएर बोर्डो मिश्रण छर्ने प्रचलन छ ।
मिश्रण छर्दा बिरुवाको पात, डाँठ र हाँगाको सबै भागमा पर्ने

जीवाणुहरूबाट बच्नका लागि बोर्डो मिश्रण, पेस्ट वा पेन्टको प्रयोग

गरी छर्नुपर्दछ । मिश्रण बनाएको भाँडा र छरिसकेपछिको

गरिन्छ ।

मिश्रणमा

हुने

(Cu2+)

आयन्सले

धातुको स्प्रेयर राम्ररी पखाली घोप्टो पारे र सुकाउनुपर्दछ।
यसले अन्य विषादीले झैँ प्रत्यक्ष  रूपमा मानव स्वास्थ्य  र

(क्युप्रिक

वातावरणमा असर पार्दै न ।

हाइड्रोअक्साइडबाट प्राप्त  हुने) ढु सीलाई हुर्क न नदिई जैविक

प्रक्रियालाई असर गर्दछ । यसमा रासायनिक प्रक्रिया CuSO4 +

बोर्डो पेस्ट बनाउने र प्रयोग गर्ने विधि

लाग्नुभन्दा पहिल्यै मिश्रणको प्रयोग भएको हुनपु र्दछ  ।यसलाई

ग्राम, धुलो बनाएको च ुना १५० ग्राम र १ लिटर पानी

मिश्रणको प्रयोग गर्न  सकिन्छ, तर चिसो र बादल लागेको

बनाएझैँ अलगअलग भाँडामा घोल्ने र तेस्रो भाँडोमा च ुना र

बोर्डो पेस्ट बनाउन धुलो बनाएको निलोतुथो १००

Ca OH)2 = Cu(OH)2 + CaSO4 हुन्छ  । यसका निम्ति  ढु सी

पानीले सजिलै पखाल्न सक्ने हुँदा साधारणतया जाडोको समयमा

आवश्यक पर्दछ  । यी तीनवटा वस्तुलाई बोर्डो मिश्रण
निलोतुथो मिसाएको

अवस्थामा प्रयोग नगर्दा नै उत्तम हुन्छ ।

घोल बिस्तारै खन्याउँ दै  चलाउँ दै 

जानुपर्दछ । यसरी बिस्तारै बाक्लो बनेको लेदो बिरुवाको

बोर्डो मिश्रण बनाउने तथा प्रयोग गर्ने विधि

काँटछाँट गरे को हाँगा वा फेदमा लेप लगाउन तयार हुन्छ ।

निलोतुथो, च ुना र पानीको निश्चित परिमाण मिलाई

बनाएको झोललाई बोर्डो मिश्रण भनिन्छ । यस विधिमा प्रयोग हुने

बोर्डो पेन्ट बनाउने र प्रयोग गर्ने विधि

भैसकेको च ुना गुणस्तरीय हुँदै न । यसै गरी निलोतुथो ढिक्कामा

copper sulphate) माटे कराई वा माटोको हाँडीमा सेतो

धुलो पारे को १ किलोग्राम निलोतुथो (Monohydrated

च ुना ढिक्कावाला हुनपु र्छ । हावामा भएको पानी सोसेर धुलो

हुने भएकाले यसलाई मसिनो पिठो हुने गरी पिस्ने वा पानी र शुद्ध

हुँदासम्म  राम्ररी भुट्ने  । २ किलोग्राम ढिक्कावाला च ुना

पोको आधा मात्र डुब्ने गरी झुन्ड्याएर राख्नपु र्दछ।

गर्दा  च ुनामा भएको पानीको मात्रा  सबै  उडेर जाओस्। ३

(Hydrated lime dust)  फुटाएर फेरि  हल्का भुट्ने जसले

निलोतुथोको परिमाण पातलो कपडामा पोको पारी पानीको भाँडोमा

लिटर आलसको तेल एकछिन हल्का  उमाल्ने  र त्यसलाई

धातुको भाँडामा निलोतुथोको झोलले तुरुन्त खियाउने

भएकोले भाँडोलाई प्वाल बनाइदिन्छ  । तसर्थ  बोर्डो मिश्रण

बनाउँ दा प्लास्टिक वा काठ वा माटोको भाँडो प्रयोग गर्नुपर्छ ।

lgnf]t'yf] kfgL

सेलाउन दिने, सेलाएपछि  आधा-आधा पार्ने र माथि भनेझैँ

r'gf kfgL

अलगअलग भाँडामा च ुना र निलोतुथो राम्ररी घोल्ने । च ुना

र निलोतुथो राम्ररी घोलिसकेपछि पुनः दुवैलाई अर्को भाँडामा

• १ लिटर पानीलाई दुइटा भाँडामा आधाआधा पार्ने ।
• १० ग्राम निलोतुथो आधा पानी भएको एउटा

बिस्तारै खन्याउँ दै घोल्दै जाने वा च ुनाको घोलमा निलोतुथोको

घोल बिस्तारै खन्याउँ दै  घोल्ने  गर्नुपर्दछ। यसरी बनाएको

भाँडामा घोल्ने ।

• १० ग्राम धुलो पारे को च ुना अर्को आधा पानी भएको

वस्तुलाई बोर्डो पेन्ट भनिन्छ । बोर्डो पेन्ट ब्रसको सहायताले

• दुवै झोललाई तेस्रो एकै भाँडोमा मिसाउने ।

र एक पटक प्रयोग गरे पछि त्यो बोटमा ४÷५ वर्षसम्म प्रयोग

बिरुवामा जमिनको सतहबाट एक मिटर माथिसम्म लगाइन्छ 

भाँडामा फिट्ने ।

तेस्रो भाँडामा च ुना र निलोतुथो घोललाई एकैसाथ बिस्तारै 

खन्याउँ दै काठले घोल्ने वा तेस्रो भाँडो नभएमा च ुनाको घोलमा निलोतुथो

बिस्तारै खन्याउँ दै काठले चलाउने गर्नुपर्दछ । एकै पटक खन्याएमा वा

निलोतुथोको घोलमा च ुना खन्याएमा बोर्डो मिश्रण फाट्छ  र गिर्खागिर्खा 

भनेर बुझ्नुपर्दछ ।

यसरी तयार भएको बोर्डो मिश्रण २४ घण्टाभित्रमा प्रयोग

गरिसक्नुपर्छ । परीक्षण नगरी खिया आउने अवस्थाको मिश्रण प्रयोग
भएमा बिरुवाको पात जलाइदिन्छ ।

गर्नु पर्दै न ।

बोर्डो मिश्रण, पेस्ट र पेन्ट बनाउँ दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

•

बोर्डो मिश्रण बनाउँ दा धातुको भाँडाहरू प्रयोग गर्नु 
हुँदै न ।

