
j[mlif

rf}dfl;s
s[lif

klqsf

j[mlif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|

/]l8of] / 6]lnlehg j[mlif sfo{qmd

/]l8of] g]kfn / g]kfn 6]lnlehgaf6 b}lgs ;fFem ^M$) b]lv ^M%& ah];Dd s[lif sfo{s|d k|;f/0f
eO{/x]sfn] pGgt s[lif k|ljlwaf/] hfgsf/L lng lgoldt sfo{qmd ;'Gg] / x]g]{ u/f}+ . 

sf=d]=c=b=g+=((÷!(#

af/ lbg
/]l8of] s[lif sfo{qmd
-;fFem ^M$) ^M%%_

6]lnlehg s[lif sfo{qmd
-;fFem ^M$) ^M%&_

cfOtaf/ ;fKtflxs s[lif ultljlw s[lif ;+jfb

;f]daf/ kf}/vL s[ifs gljg s[lif k|ljlw

d+unaf/ gljg s[lif k|ljlw ls;fg k|Zg d~r

a'waf/ s[lif ;+jfb ;kmn s[ifs

laxLaf/ ls;fg k|Zg d~r s[lifdf dlxnf

z'qmaf/ h]=l6=P / a"9L cfdf s[lif ultljlw

zlgaf/ /]l8of] klqsf tyf s[lif gf6s s[lif 6]ln l;l/on æe/f];fÆ

OG6/g]6df s[lif ;]jf

ls;fg sn ;]G6/
s[lif;DaGwL ljljw k|fljlws hfgsf/L lngsf]nflu o; s]Gb|sf] 6f]n lk|m gDa/ !^^))!(%))) df
cfO{taf/ b]lv z'qmaf/;Dd lj1x?;Fu k|ToIf kmf]g ;Dks{dfkm{t hfgsf/L lng ;Sg'x'g]5 . 

g]kfn ;/sf/
s[lif tyf kz'kG5L ljsf; dGqfno

s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|åf/f k|sflzt
k|ltM ^)))

xl/x/ejg, nlntk'/ kmf]g g+= (&&–%%@@@$*, %%@%^!&, %%@@@%*
Email: info@aitc.gov.np, website: www.aitc.gov.np

6f]n lk|m g+=M !^^))!(%)))

s[lif rf}dfl;s klqsfsf ;a} c+sx¿, cGo k'l:tsf tyf kmf]N8/x? s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|sf] 
j]e;fO{6 www.aitc.gov.np df k9\g ;lsg]5 .

s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|åf/f k|sflzt
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s[lif rf}dfl;s klqsfsf] u|fxs aGg rfxg] JolQm jf ;+:yfn] s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]G›, 
xl/x/ejgdf cfP/ cfjZos z'Ns a'emfP/ jf lhNnf l:yt s[lif 1fg s]G› jf e]6]g/L c:ktfn 
tyf kz' ;]jf lj1 s]G› dfkm{t u|fxs aGg]n] cfjZos gub a'emfO{ o; s]G›df pQm gub hDdf 
ePkl5 u|fxs aGg ;lsg] Joxf]/f hfgsf/L u/fO{G5 . ;fy} s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]G›sf] 
sf]8 g+= #!@))#$)@, g]kfn a}+s ln= sf] /fhZj vftf g+= ))!)!))))))))!))!))!, 
/fhZj lzif{s !$@!# df /sd hDdf ePsf] ef}r/sf ;fy cfˆgf] :ki6 kqfrf/ ug]{ 7]ufgf o; 
s]G›df cfOk'u]kl5 klg u|fxs ag]/ k|sfzg ;fdu|L k|fKt ug{ ;lsg]5 .

u|fxs z'Ns -s[lif rf}dfl;s_ 

jflif{s -JolQm_  ?= !)).–

jflif{s -;+:yf_  ?= !%).–

cflhjg -JolQm_  ?= @))).–

cflhjg -;+:yf_  ?= #))).–

s[lif rf}dfl;s klqsfsf] u|fxs aGgsf] nflu

कृषिमा मषिला कार्यक्रमको छाराँकनको क्रममा
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;DkfbsLo
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;lrj, s[lif tyf kz'kG5L ljsf; dGqfno

k|wfg ;Dkfbs
O{Zj/L k|;fb kf08]

k|d'v, s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|

;Dkfbs 
;/f]hsfGt clwsf/L

s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|

;Dkfbs d08n
/fh]Gb| s'df/ dNn
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;lagf sf]O/fnf
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;'/h nfdf
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b]j/fh uf}nL

n'lgef ah|frfo{
dgf]x/ Gof}kfg]

ljt/0f
zDe' yfkf

निषधेाज्ामा कृषषउपज बजारीकरण

कोरोिा महामारीमा कमी ल्ाउि सरकारले अवलमबि गरेको दोस्ो चरणको 
निषधेाज्ाको एक मषहिा सषकि लागददै छ । ्सबीच देशको अर्थतन्त्र ठपपजसतदै 
भएको छ । कृषष उपजको ओसारपसार घटेको छ, बजारीकरणमा अवरोध खडा 
भएको छ । रोजगारी ठपप हुँदा असरा्ी ्ा ज्ालादारी अरवा करारमा काम 
गिने श्रनमक बेरोजगार भएका छि ्। उतपादिका अनधकांश क्ेत्रहरू बन्दको 
प्रभावमा परेका छि ्।

कृषष क्ेत्रमा हरेक ददि केही ि केही कम्थहरू चनलरहेकदै  हनु्छि ् । जसतदै 
कृषषबाली लगाउिे, षटपिे तरा बजारीकरण गिने बेला भइरहेकदै  हनु्छ । माछा, 
अन्डा तरा दगुधजन्् पदार्थ तरकारी, फलफूल जसता उपजहरू आज िषटपेर 
दईु ददिपनछ षटपदा उपभोग्ोग् हुँददैिि ्।  

ददैनिक रूपमा तरकारी तरा फलफूल र माछामासकुो खपत घटेको तरा 
निषधेाज्ाको कारणले कृषष उपजको ढुवािीमा भएको समस्ाले त्सता वसतकुो 
उतपादि गिने षकसािलाई बजारको अभाव भएको र आनर्थक मका्थमा पारररहेको 
अवसरा छ । 

्सतो अवसराको आकलि गरेर भोनलका ददिहरूमा के कसता उपा्हरू 
अपिाउिे भन्ेमा गमभीर बहस जरुरी भदैसकेको छ । कमसेकम उतपादि 
लागतमा घाटा बेहोिु्थ िपिने गरी आवश्क परे राहतको व्वसरा गि्थ पनि सबदै 
तहका सरकारबाट रालिी हिुपुिने देखखन्छ । 

व्ावसाष्क षकसािहरू त झि ्बढी मारमा परेका छि ्। नबक्रीको अवसरामा 
पगेुका तरकारी बारीमा सषुकरहेका छि ्। ्सतो अवसरामा भारतबाट आएका 
तरकारी भिे नसधदै नभनत्ररहेका छि ् । िेपाली उतपादिहरू तालमेल नमलि 
िसकदा बारीमा िदै सडि गएका छि ्। ्सता निषधेाज्ा तरा बन्दाबन्दीहरू 
आनर्थक चिुौतीको रूपमा रहिे गरेका छि ्। हालको पररखसरले बजार मूल् 
शङृ् खला, षवतरण प्रणाली र माग तरा आपूनत्थमा भएका समस्ाहरू सबदैको साम ु
सपष्ट रूपमा ल्ाएको छ ।

नबचौनल्ा र व्ापारीको मिोमािीमा कृषषउपजको मूल् त् भइरहेको छ।षवतरण 
प्रणाली सीनमत व्खति र समूहको हातमा रहेकाले समस्ा झि ्बढददै गइरहेको 
छ।सबदै तहमा कृषष आधनुिकरीकरणको िाममा ठूलो धिराखश कृषष अिदुाि र 
कृषक सहनुल्तको िाममा खच्थ भइरहेको छ । ्ी सबदै का््थक्मले उतपाददत 
वसतकुो बजार व्वसरापि, षवतरण र मूल् निधा्थरण प्रषक््ालाई छुि सकेको 
पाइएि । उतपादि भएको कृषषउपज मागअिरुूप बजारसमम परु ्् ाउिका लानग 
्ी का््थक्मले षवतरण प्रणालीको षवकास गि्थ पनि सषकएि ि त कृषकलाई 
सहनुल्त ढुवािीको सेवा प्रदाि गर ्् ो ि त बजार व्वसरापिमा सधुार गि्थ 
सक्ो ।

हालको निषधेाज्ाको अवसराले उतपादिभन्दा पनि बजार व्वसरापि हाम्ो लानग 
ठूलो चिुौती हो भन्े देखाइसक्ो । तसर्थ आगामी कृषष परर्ोजिा र 
का््थक्महरूलाई अषहलेको नसकाइ, अध््ि र अिसुन्धािका आधारमा त्ार 
गिु्थपद्थछ । उतपादि भएका कृषषउपजहरूको कसरी सरुखक्त ढुवािीको व्वसरा 
गिने, सरािी् सतरमा अलपकालीि भणडारणको व्वसरा तरा उपजहरूको 
प्रशोधि गरी बजारीकरणको व्वसरा गिु्थ जरुरी भइसकेको छ । कृषष उपजको 
उतपादि वषृधि र बजार व्वसरापिको का््थलाई समग्र एकरीकृत रूपमा 
लािपुद्थछ । षवतरण र सरुखक्त बजारीकरण प्रणालीलाई समेत ्ी का््थक्मले 
सघाउिपुद्थछ अन््रा कृषषमा भएको लगािीले सार्थकता पाउिे छदैि। 

अन्तमा ्सता महामारी तरा अन्् षवनभन्खाले बन्दमा हिेु  कृषषउपजहरूको 
िोकसािीबाट कृषकहरूलाई संरक्ण गि्थ आजदैदेखख कृषषउपजहरूको सरुखक्त 
भणडारण तरा प्रशोधि र उखचत मूल्सषहतको सवदेशी उतपादिहरूको षवतरण 
तरा बजारीकरणका लानग आवश्क पहल जरुरी भइसकेको छ ।



n]vx¿ k7fp”bf Wofg lbg' kg]{ s'/fx?

!= o; klqsfdf hf] sf]xLn] k7fPsf] g]kfnL efiffdf n]lvPsf] s[lif k|ljlwdf cfwfl/t ;fy} s[lif 
ljsf;df 6]jf k'Ug] k|fljlws, ;fdflhs, cfly{s kIfsf] ljZn]if0ffTds /rgfnfO{ plrt :yfg 
lbO{g] 5 . 

@= n]vx¿ k7fpFbf o'lgsf]8 kmG6 -!@ kf]OG6_df 6fOk ul/Psf] / rf/}lt/ !÷! O{Gr 5f]8]/ 
@))) b]lv @%)) zAbdf n]lvPsf] x'g'kg]{5 / ;f] n]vnfO{ s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]G›sf] 
O{d]n info@aitc.gov.np df k7fpg jf cfkm} cfP/ klg s]G›sf] ;DalGwt zfvfdf a'emfpg 
;lsg]5 . x:t lnlvt n]vx¿ lnO{g] 5}g . 

#= pkof]uL cg'bLt n]vnfO{ klg :yfg lbO{g]5, t/ d'n n]vssf] gfd / lstfasf] gfd klg 
pNn]v ePsf] x'g'kb{5 . cfwf/ lnO{Psf] n]v eP ;f] klqsf jf lstfasf] gfd ;fef/ ug{' kb{5 
t/ cGoq k|sflzt n]v x'jx' k|sflzt ul/g] 5}g . 

$= n]vnfO{ pko'Qm kmf]6f] k7fPdf To;nfO{ ;d]t ;dfj]z u/L n]vx¿ k|sflzt ul/g]5 . 
%= n]vssf] gfd, kb, cfkm" sfo{/t sfof{no / 7]ufgf :ki6;Fu pNn]v x'g'kb{5 . pQm ljj/0fx¿ 

k"0f{ gePdf n]v 5flkg] 5}g . 
^= n]vsn] n]v k|sflzt eP jfkt kfpg] kfl/>lds n]v k|sflzt ePsf] ;f]xL cfly{s jif{ leqdf 

lnO{ ;Sg' kb{5 . 
&= o; klqsfdf k|sflzt n]vx¿sf] cfFlzs jf k"0f{ efu hf] sf]xLn] klg k|sfzg ug{ kfpg]5, 

t/ klqsfnfO{ ;Gbe{ ;fdfu|Lsf] ¿kdf lglb{i6 ug{' kg]{5 . 
*= k7fO{Psf n]vx¿ 5fKg], g5fKg] jf s]xL kl/dfh{g u/L 5fKg] ;Dk"0f{ clwsf/ ;Dkfbs d08ndf 

lglxt /xg]5 / dfly pNn]lvt dfkb08 k"/f gePsf] n]v 5fKg ;Dkfbs d08n afWo x'g] 
5}g . ck|sflzt n]v lkmtf{ lbg ;Dkfbs d08n afWo x'g] 5}g . 

n]vx¿sf] k|sf/ / kfl/>lds 
!= df}lns cWoog / cg';Gwfgsf] glthf / vf]hsf] cfwf/df s[lif ljsf;sf] ljleGg kIfdf ;xof]u 

k'¥ofpg] n]v                ?=$%)) 
@= ;Gbe{sf] cfwf/df tof/ kfl/Psf] n]v          ?=#%)) 
#= cg'ej Pj+ ;kmntfsf] cfwf/df tof/ kfl/Psf] n]v        ?=#%)) 
$= h]=l6=P= / a"9L cfdf            ?=@))) 
%= sljtf, s] tkfO{nfO{ yfxf 5 < s[lif ultljlw / cGo 5f]6f n]vx¿      ?=!))) 
^= k'l:tsf             ?=$%))

o; klqsfdf k|sflzt n]v, /rgf cflbsf] ljifo tyf ljrf/x¿ n]vssf] lghL x'g] ePsf]n] 
o;df ;Dkfbs d08n tyf s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]G› hjfkmb]xL x'g] 5}g .



ljifo;"rL
qm=;+=    zLif{s       n]vs    k]h

! wfgv]tL tyf kz'kfng ;+:s[ltdf ¿kfGt/0fsf] 
vf“rf] M ;Gbe{ g]kfnsf] hnjfo' kl/jt{g

8f= dfwj hf]zL !

@ s]/fsf] kfgfdf ljN6 -Panama wilt– 
Fusarium oxysporium f.sp. cubense–Foc_ 
Joj:yfkgdf k|fª\ufl/s tl/sf

b'uf{k|;fb bjf8L $

# ;fd'bflos aLp a}+s / ;fd'bflos lkmN8 lhg a}+s 
M 3/uf]7 v]tL :ynLo s[lif h}ljs ljljwtf ;+/
If0f k4lt

8f= afns[i0f hf]zL ^

$ j[mlif kof{j/0fdf sL/fx?sf] kof{j/0fLo 
Joj:yfkg

8f= ;'Gb/ ltjf/L !#

% jif]{ kmnkm"nsf la?jf /f]k0f tyf Joj:yfkg z/b kf08] !&

^ g]kfndf vfB ;Dk|e'tfsf] ;'/Iff tyf jt{dfg 
cj:yf

uDeL/axfb'/ xf8f @!

& Jofj;flos kz'kfngsf nflu 3f“; ;+/If0fsf] 
k|d'v ljlw

s[i0f la=s= k/fh'nL @%

* g]kfn b"w pTkfbgdf cfTdlge{/tkm{ M lgsf;Ldf 
cu|;/tf

8f= ;'dgs'df/ /]UdL @*

( pGgt sfpnL v]tL k|ljlw 8f= xf]dgfy lu/L #)

!) cf]v/ pTkfbg k|ljlw
(Walnut Production Technology)

k4dgfy cfq]o #%

!! /f;folgs ljiffbLn] hGdfPsf] c;/ / 
Go"lgs/0f ug]{ pkfox?

k/z'/fd clwsf/L $@





j[mlif rf}dfl;s jif{ %& c+s ! j[mlif rf}dfl;s jif{ %* c+s # 

1

A
I T

C

wfgv]tL tyf kz'kfng ;+:s[ltdf ¿kfGt/0fsf] vf“rf] M 
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/fhdf v]tL k|ljlw 
(Cultivation Practices of Rajma) 
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kl/ro (Introduction)
/fhdf ; fdfG o l; dL  ; d"xcG tu{ tsf]  P s dxT jk" 0 f{  bnxg afnL xf ] . o; sf]  j} 1flgs gfd km ] l; jf] n;  
eN u] l/;  (Phaseolus vulgaris Linn) xf]  / of] sf] zafnL  kl/jf/cG tu{ t kb{ 5 . /fhdfsf]  
bfgfsf]  agf] 6 / /Ë  d[ uf} nf; Fu ldN bf] h'N bf]  x'g]  eP sfn]  o; nfO {  cª\u|hL df lduf} { n]  l; dL (Kidney 
Bean) klg elgG 5 . o; nfO {  cG o y'k | }  gfdx¿n]  lrlgG 5 h:t} M  xl/s6 l; dL , 5f] 6]  l; dL , 
:G ofkljg, ge] ljg, j' ; ljg, v' ; f{ g]  l; dL cflb . lxG bL df o; nfO {  /fhdf g}  elgG 5 . g] kfndf eg]  
:yfg / ; d'bfocg' ; f/ o; sf]  gfd km /s lsl; dn]  k 'sfg] {  rng 5 . h'D nL  l; dL ,1 o l; dL cflbnfO {  
klg /fhdf elgP sf]  kfO P sf]  5 . /fhdfdf bfgfsf]  /Ë , cfsf/, :j¿k / la?jfsf]  prfO { jf j[ l4sf]  
:jefj -nxl/g]  / em flË g] _ df w ] /}  ljljw tf kfOG 5 . /fhdf d'V otof slnnf]  sf] ; fsf]  t/sf/L , 
; 's] sf]  bfgfsf]  bfn / kftnfO {  kz'x¿sf]  3fF; kftsf]  ¿kdf k | of] u ug{  v] tL  ul/G 5 -Pandey et 
al., 2012_. /fhdfsf]  v] tL  ul/P sf]  ; a} eG bf k '/fgf]  k | hfltdf s] lG ›o / blIf0 f cd] l/sfsf]  /} yfg]  
k | hflt dflgG 5 -Swaideret al., 1992_ . t/ clxn]  eg]  /fhdfnfO {  :jf:Y ojw { s t/sf/L sf 
; fy}  :jflbnf]  kl/sf/sf ¿k df ljZ jel/  g}  v] tL ug] {  ul/G 5 . pT kflbt /fhdfsf]  7"nf]  lx:; f 
ls; fgx¿af6 g} pkef] u ul/g]   / /fli6« o tyf cG t/f{li6« o J ofkf/sf lx:; fdf y'k | }  l; dL x¿sf]  
k | hflt :t/df ljefhg gul/P sf sf/0 f /fhdf  l; dLsf]  dfq pT kfbg ljZ jdf  slt dfqfdf x' G 5 
eG g]  tY of+ s lgsfN g lgs}  ufx|f]  eP sf]  5 (Lackey, 1981; Voysest, 1983; FAOSTAT, 
2019) . ljZ jdf ; a} eG bf w ] /}  /fhdf pT kfbg ug] {  b ] zx¿df ef/t,  D ofgdf/, a| flhn, cd] l/sf, 
rL g, clk | m sL d'n'sx¿, tfG hflgof, o'ufG 8f, s] G of / O lyof] lkof kb { 5g\ -FAOSTAT 2019_ . 
g] kfndf /fhdf v] tL ljljw  xfjfkfgL  / Ct'x¿df ; d'›L  ; txaf6 #)) b] lv @ % )) ld6/; D dsf]  
prfO df ug{  ; lsG 5 -Neupane etal., 2008_ . of]  n] vdf ljz] ift : t/fO {  If] qb ] lv G ofgf]  
xfjfkfgL df eP sf :yfgdf x'g] , nx/f gx'g], em flË g] , :j+; ] lrt,  kftsf]  /fd| f]  j[ l4kl5 dfq km "n / 
km n nfUg]  :jefj eP sf]  / 5f] 6f]  cjlw df kfS g]  u' 0 f eP sf]  /fhdfsf]  pG gt v] tL k | ljlw af/] rrf{  
ul/P sf]  5 . g] kfndf /fhdf v] tL x'g]  If] qkm nsf]  cflw sfl/s tY of++s pknA w geP  tf klg o;  
                                                            
1  

पररच्
हावापािी पररवत्थिका सन्दभ्थमा िेपालमा धािखेती संसकृनतमा 
रूपान्तरणको खाँचो देखा परेको छ जसले जलवा् ुपररवत्थिको 
असर न््ूिीकरणमा क्नमक रूपमा सघाउिेछ । षवतग केही 
वष््थ ता िेपालमा पनि अप्रत्ानसत रूपमा जलवा् ुपररवत्थिका 
िकारातमक सङ्केतहरू देखा परेका छि् । संसारभरका 
मानिसहरूद्ारा पथृवीमा भएका षवनभन् गनतषवनधका कारणले 
हररत ग्ाँसहरू जसतदै काब्थिडाइअकसाइड (CO2) नमरेि, (CH4), 
िाइट्रस अकसाइड तरा कलोरोफलोरो काब्थि (CFC) जसता 
्ौनगकहरूको उतसज्थि भदैरहेका छि ् । पथृवीको सतहदेखख 

मानर पथृवीको वररपरर वा्मुणडली् घेराले ढाकेको हनु्छ जसमा 
२१ प्रनतशत अखकसजि, ७९ प्रनतशत िाइट्रोजि, ०.०४ प्रनतशत 
काब्थिडाइअकसाइड जसता ग्ाँसहरू प्रमखु रूपमा मौजदु छि ्। 
उति वा्मुणडली् क्ेत्रको उपललो वा बाषहरको भागको वररपरर 
३ नमली नमटर (3mm) को च्ादरले ढाकेको जसतो ओजोि 
तहले ढाकेको छ । कलोरोफलोरो काब्थिको उतसज्थिले 
ओजोिको ढकिी तहमा पवाल पारेर पथृवीतफ्थ  सू््थबाट आउिे 
अलट्राभवाइलेट षवषकरणहरूको प्रवाह बढाउँददै छ जिु पथृवीका 
सबदैखाले जीवहरूको सवासथ्का लानग एकदम हानिकारक छ । 

*n]vs xfn s[lif cg';Gwfg kl/ifb\af6 ;]jflgj[Q e} :jtGq s[lif ;Nnfxsf/ x'g'x'G5 .

खचत्र १. चौँरीपालि व्वसा् र पहाडी बसतीका जिसमदुा् जलवा् ुपररवत्थिको उचच जोखखममा ।

्सबाहेक काब्थिडाइअकसाइड (CO2) नमरेि (CH4) र 
िाइट्रसअकसाइड (N2O) जसता ग्ाँसहरू उतसज्थि हन्छि ्र ती 
ग्ाँसहरू गह्ौ भएको हिुाले वा्मुणडलकदै  आकाशको तललो 
तहनभत्रदै धखुममएर डेरा जमाएर बसछि ्। अनि सू््थबाट पथृवीमा 
ठोषकिे सू््थको तापको परावत्थि भएर पिुः हाम्दै सौ््थमणडली् 
ब्रह्ाणडको आकाशमा फषक्थ िे नि्नमत प्राकृनतक का््थको क्ममा 
ती हररतगहृ ग्ाँसहरू बढी तातेर पथृवीको समपूण्थ वा्मुणडलको 
तापक्म एककानस बढाउँछि ्। ्ही िदै जलवा् ुपररवत्थिको 
प्रमखु वदैज्ानिक कारण हो । कलोरोफलोरो काब्थिको उतसज्थि 
हिेु का््थका कारणहरूमा षवकनसत तरा षवकासशील देशहरूमा 
अत्नधक रूपमा भदैरहेका मािवी् षक््ाकलापहरू जसतदै 
रेषरिखजरेटरहरू, शीतभणडारण गहृहरूनभत्र चलिे शीतषक््ा 
सन्चालि का््थहरू तरा वातािकुूल भविहरू र गाडीहरू 
इत्ाददबाट हनु्छि ् जसले वा्मुणडलको उपललो घेरामा हिेु 

ओजोिको सतहमा ससािा पवालहरू पारेर पथृवीमा भएका 
आजका वत्थमाि पसुता र भावी पसुतालाई समेत दखल हिेु ठूलो 
खतराको सङ्ेत देखा परेको छ । ओजोि तहमा पवाल पिने कुरा 
तरा वा्मुणडलको तापक्म बढिे क्मलाई हररतगहृको 
असरहरू (Greenhouse Gas Effects) भनिन्छ । षवकखशत 
देशहरूबाट हररतगहृ ग्ाँसहरूको उतसज्थि एकदमदै बढी हनु्छ 
तर ्सको कुप्रभाव संसारभरर पछ्थ । "धाि खािे मसुो चोट 
पाउिे भ्ागतुो" भन्े उखाि चररतार्थ भएझैं हाम्ो षहमाल् 
पगलिे, षहमरेखा उँभो सिने, तापक्ममा वषृधि, सकुखा वा कतदै अनत 
वषृष्ट कतदै अिावषृष्ट, बाढीपषहरो जसता जलवा् ु पररवत्थिका 
प्रत्क्् असरहरू तरा त्सबाट समपूण्थ मािवलगा्त 
जीवजन्तहुरू र विजङ्गलहरूमा परेका अप्रत्क्् असरहरू 
िेपालले बढी मात्रामा समेत भोगिपुरेको छ । वत्थमाि पररप्रेक्मा 
िेपालको चौँरीपालि व्वसा् र पहाडी बसतीका जिसमदुा्हरू 
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जलवा् ु पररवत्थिको उचच जोखखममा भएको पाइएको छ । 
्सबाट जनमिको उतपादि शखतिमा समेत ह्ास भएको छ । 
्सतो समस्ाबाट कृषकहरू खचखन्तत भदैरहेको ्रार्थ सव्थषवददत 
छ ।
िेपालमा कृषष क्ेत्रबाट उतसज्थि हिेु हररतगहृ ग्ाँसहरु
िेपालमा हररतगहृ ग्ाँस उतसज्थि हिेु षवनभन् क्ेत्रहरू छि ्
जसमा निमि कुराहरू पद्थछि ्।
(क) औेद्ोनगक क्ेत्र (ख) आवास क्ेत्र (ग) वाखणज् र सहरी 
क्ेत्र (फोहोरमदैला आदद) (घ) कृषष क्ेत्र प्रमखु हिु ्। कुल 
उतसज्थिको कररब ११ प्रनतशत हररतगहृ ग्ाँस उतसज्थि कृषष 
क्ेत्रबाट हनु्छ जिु सरुखक्त तहनभत्र छ भन्े मानिएको छ । 
लेखकले सि ् २०१३ मा गरेको एक षवसततृ अध््ि र 
षवश्षेणअिसुार (IMC and SIDeF, 2013) जसअिसुार कुल 
कृषष क्ेत्रबाट हिेु सरदर प्रनतवष्थ नमरेि ग्ाँस उतसज्थिको मात्रा 
७२७.४१ नगगाग्राम छ जसमध्े िेपालको धािखेतीबाट मात्र 
हिेु नमरेि ग्ाँस उतसज्थिको मात्रा सरदर १२७.१३ नगगाग्राम 
छ । बाँकरी ६००.२८ नगगाग्राम नमरेि ग्ाँस िेपालका षवनभन् 
पशहुरूको उग्राउिे क्म तरा पशकुो छाडा षहसाबको मलमूत्र 
व्वसरापिको प्र्ोगबाट हिेु गद्थछ । िेपालमा सरदर प्रनतवष्थ 
हिेु काब्थिडाइअकसाइडको उतसज्थिको न््ूितम रूपमा भएको 
देखखए पनि ्सको मात्रा ८०–९० नगगाग्राम छ । सशति भएर 
जलवा् ुपररवत्थि अिकुूल हिु हाम्ो परमपरागत धािखेती तरा 
पशपुालि संसकृनतमा उप्ोगी प्रषवनधहरूको रूपान्तरणको खाँचो 
देखखएको छ पररवत्थिको षवनधहरूमा ्ी कुराहरू पद्थछि ्जसतदै 
कृषष क्ालेि ्डरमा हेरफेर, बाली–प्रणालीमा सधुार, धािका 
ि्ाँि्ाँ सकुखा सहिे जातहरूको प्र्ोग, नसंचाइको मात्रा र 
सम्मा हेरफेर र सधुार, सन्तनुलत मलखादको प्र्ोग तरा 
उप्तुि मल छराइको अभ्ासमा सधुार, पशपुालि व्वसरापिमा 
व्ापक सधुार आदद कुराहरू पद्थछि ् । त्सतदै पशपुालि 
संसकृनत व्वसरापिमा पनि सधुारहरूको व्ापक खाँचो छ । 
षवषाति हररतगहृ ग्ाँसहरूको उतसज्थि ददिप्रनतददि वा्मुणडलमा 
बढददै गइरहेको छ र परावनत्थत षवषकरणहरू हररतगहृ ग्ाँसले 
गदा्थ वा्मुणडलमदै रोषकिाले पथृवीको तापक्ममा वषृधि हुँददै छ । 
हररतगहृ ग्ाँसका प्रमखु स्ोतहरूमा विजङलको षविास, कोइला, 
नडजेल, पेट्रोलजसता खनिजजन्् इन्धिहरूको अत्नधक प्र्ोग, 

औधोनगकरणका प्रदूषणहरु जसता मािवी् षक््ाकलापहरू 
पद्थछि ्। अनि पशहुरूको मलमूत्र व्वसरापि प्रणाली,  प्रत्क् 
रूपमा माटो व्वसरापिबाट तरा अप्रत्क् रूपमा माटो 
व्वसरापि तरा गोठेमल व्वसरापि प्रणाली गरी जममा कृषष 

क्ेत्रबाट सरदर प्रनतवष्थ उतसज्थि हिेु िाइट्रस अकसाइड (N2O) 
को कुल मात्रा २२.६४ नगगाग्राम भएको पाइएको छ । 
ग्ाँसको षहसाब गदा्थ १ नगगाग्राम बराबर १००० टि अरा्थत ्
१०९ ग्राम हो ।
धािखेती संसकृनतमा रूपान्तरणको खाँचो
्समा षवनभन् कुराहरू पद्थछि ्जिु ्स प्रकार छि ्।
(क) बाली व्वसरापिमा सधुारमा खडेरी सहि सकिे जातहरूको 

खेती गिने जसतदै सखुा÷१, सखुा÷२, सखुा÷३, सखुा÷४ 
लोकतन्त्र जातको धाि तरा राधा÷४ तरा सरािी् घदै्ा 
धािका जातहरूको खेती गिने ।

(ख) रासा्निक मल व्वसरापिको प्रभावकारी व्वसरापि 
गिने र हालेको मललाई खेतबाट पािीले बगाउि िददिे 
तरा धािखेतमा अखन्तम जगगा त्ारीका बखत बाउसे गिने 
बेलामा मल छिने ।

(ग) पोषण व्वसरापिमा सधुार गिने । 

्समा निमि कुरा पद्थछि ्।
अ) माटोको सवासथ् तरा हररतगहृ ग्ाँस उतसज्थि तरा सोको 

न््ूिीकरणबारे जिचेतिा जगाउिे ।
आ) माटो जाँचको आधारमा मलहरू नसफाररसअिसुार सन्तनुलत 

मात्रामा नसफाररस षवनधअिसुार मलहरू हालिे ।
इ) ढदै ँचा, बोडीको बोटहरू, असरुो आदद हरर्ो मलको हरर्ा 

पातहरू र कनलला डाँठहरू प्र्ोग गरी माटोमा हालेर 
जोत् ेकाम गिने ।

ई) कम खिजोत गरेर खेती गिनेबारे जिचेतिा जगाउिे र 
बालीका अवशेष माटोमा नमसाउिे अनि खेतबारी जोतेर 
त्हाँ नसँचाइ गरेर कुषहि छोनडदखिे ।

उ) खेतमा पराल, छ्वाली बालेर वातावरण प्रदूषण गि्थ कदाषप 
हुँददैि ।

(घ) त्सतदै धािबालीको जल व्वसरापिमा षवशेष ध्ाि 
ददिे । खेतबाट पािी सकुाउिे तरा खेतमा पािी पटाउिे 
काममा ध्ाि परु ्् ाएर एकपनछ अकको तररका अरा्थत ्माटो 
नभजाउिे काम गददै गिने तर एक ददि भन्दा बढी र खेतमा 
पािी जमि िददिे । ्दद लगातार पािी जमेमा धािको 
बोट नभत्रनभत्रदैबाट नमरेि ग्ाँस बिेर त्सको उतसज्थि 
बाषहर वा्मुणडलमा पमप गरेर फ्ाँकेजसतदै लगातार 
गएको हनु्छ । ्सो हिु िददि धािखेतलाई पािीले 
नभजाउिे तर पािी िजमाउि ुराम्ो हनु्छ । माटो सकुि 
ददि ुहनु् । 

खचत्र २ : पहाडी क्ेत्रमा धािखेती संसकारको िमिुा ।
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(ङ) विक्ेत्र रूपान्तरणका कुराहरूमा कृषषवि क्ेत्र बढाउँददै 
लदैजािे ।
षवनभन् षकनसमका पशपुालि तरा कुखरुापालितफ्थ  हिुपुिने 
रूपान्तरण षवनधहरूमा निमि कुराहरू पद्थछि÷् 
क) पशपुालिबाट उतसज्थि हिेु हररतगहृ ग्ाँसहरूबारे जिचेतिा 
जगाउिे ।
ख) भकारो सधुार गिने (गोठेमल व्वसरापि र मूत्र सङ्कलिको 
ट्ाङ्करी व्वसरापि आदद) मा ध्ाि ददिे ।
ग) कृनत्रम गभा्थधाि का््थक्ममा व्ापकता ल्ाएर सरािी् 

पशहुरूको िशल सधुार गददै लािे ताषक गाईभैंसीहरूमा दूध, मास ु
उतपादि क्मता बढेर जाओस ् । ्ो क्म घटीमा पशकुो 
पाँच–सात पसुतापनछ िनतजा आउँददै जािेछ ।पशसुवासथ् 
सावधािीजन्् सेवामा रप सधुार ल्ाउिे जसतदै रोग लागि िददिे 
भ्ाखकसिहरू ददिे तरा रोग लागेमा उप्तुि नि्न्त्रण षवनधवाला 
औषनध गिने ।

 

  

खचत्र ३. उन्त पशपुालि गोठ (भकारो) तरा षवशेषज्द्ारा कृनत्रम गभा्थधाि प्रषवनध सेवा अवलमबि ।

घ) षवकासे घाँस तरा चारा दािा खवुाएर पशपुालि गिने । 
छाडा चरिमा िचराउिे । ्सो गदा्थ परजीषवहरू र पशरुोगमा 
समस्ा सवतः घटेर जान्छ ।
ङ) गोठेमललाई षवनधपूव्थक कुहाउिे र भएसमम गोबरग्ाँस 

राखेर त्सबाट निसकेको लेदो मल खेतबारीमा जगगा त्ारी गिने 
बेलामा हालिे र मल हालेपनछ त्सलाई माटोमा सकुि िददिे 
बरु बारी जनतसक्ो नछटदै जोनतहालिे । 

pk;+xf/ 
ædfgj g} bfgj ef] hnjfo' ablnof],
kof{j/0f la6'lnof] hnjfo' ablnof] æ
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s]/fsf] kfgfdf ljN6 -Panama wilt– Fusarium oxysporium 
f.sp. cubense–Foc_ Joj:yfkgdf k|fª\ufl/s tl/sf

@ b'uf{k|;fb bjf8L*

पररच्
्ो रोग सव्थप्ररम १९५० को दशकमा अमेररकाको पािामा भन्े 
देशमा देखखएको हुँदा सोही देशको िामबाट पािामा षवलट िाम 
रहि गएको हो । ्ो रोगको खजवाण ुपािी, माटो, सङक्नमत 
नबरुवा, बाली अवशेषहरू तरा कृषष औजारहरूको माध्मबाट 
एक ठाउँबाट अकको ठाउँमा सखजलदैसँग फदै लि सकदछ । माटोमा 
पािीको राम्ो निकास िभएको र तापक्म बढी भएको अवसरामा 
्ो रोगको ढुसी बढी सषक्् भई सञ्ार कोखशकाको (Vascular 
Tissue) माध्म हुँददै गािा राम र ि्ाँ कोषमा सद्थछ ।

िेपालको खचतवि खजललामा झापा खजललाबाट ल्ाइएको झापाली 
मालभोग जातमा सरुुवातको चरणमा देखा परेको पाइन्छ । तर 
नबसतारदै मानरको अवसरा नसज्थिा भएको सरािमा क्मश: फदै लँददै 
गएको पाइन्छ । ्ो रोग नबसतारदै िेपालका षवनभन् सरािमा 
फदै लँददै गएको र कुिदै पनि रसा्िले नि्न्त्रण हिु िसकेको 
कृषकहरूको भिाइ रहेको छ र ्ही अवसरा रहेमा िेपालमा 
केराखेतीको िदै भषवष् िभएको षकसािहरू बताउिहुनु्छ । 
्सर्थ ्स लेखमा प्राङ् गाररक तवरबाट ्ो रोग व्वसरापि गिने 
तररकाबारे षवसततृ चचा्थ गररन्छ ।

* k"j{;x;lrj, s[lif tyf kz'kG5L ljsf; dGqfno, l;+xb/af/, sf7df8f}+ 

रोगका लक्णहरू

•	 परुािा पातहरू छेउनतरबाट मखु् िसा (Mid rib) नतर 
पहेंनलददै जान्छि ्। पहेंनलिे क्म मानरका पातहरूमा सददै 
जान्छ र अन्त्मा गभुोको पात पनि पहेंनलन्छ ।

•	 पातहरू फेदबाट भाँखचएर रामको वररपरर झखुन्डएर 
रहन्छि ्।

•	 रामहरू फेदनतरबाट ठाडो तररकाले (Longitudinal cracks) 
फुटछि ्।

•	 रामहरू सञ्ार केखशकाहरूमा पहेंला वा खदैरा धसा्थहरू 
देखखन्छि ्। ्सता धसा्थहरू गािा र घरीको डाँठमा समेत 
हिु सकछि ्। ्सलाई भाषकुलर षवलट (Vascular wilt) 
पनि भनिन्छ ।

रोगको व्वसरापि
्ो रोगको व्वसरापि त्नत सखजलो छदैि । सबदै प्रकारका 
रसा्िबाट ्ो रोग व्वसरापि गि्थ कदठिाइ भएकोले 
प्राङ् गाररकका सबदै षवनध अपिाउि सके मात्र ् ो रोग व्वसरापि 
गि्थ सषकन्छ ।

एक पटक आक्मण गरेपनछ ्ो ढुसी माटोमा वषषौंसमम सषक्् 
रहि सकिे भएकोले ्सतो जगमा तीिदेखख पाँच वष्थसमम केरा 
खेती िगि्थ राम्ो हनु्छ । तराषप केरामा भषवष्मा देखा पि्थ 

सकिे अवसरालाई मध्िजर गरी ि्ाँ बगैंचा लगाउँदा निमि 
बमोखजमका का््थ गरेमा ् सको सहजदै व्वसरापि गि्थ सषकन्छ । 

1. माटो जाँच र षपएच व्वसरापि : अखमल् माटोमा 
Fusarium oxysporium तरा अन्् हानिकारक ढुसीहरूको 
वषृधि नछटो गनतमा हिेु र ट्राइकोडमा्थ (Tricoderma) जसता 
फाइदाजिक ढुसीहरूको वषृधि रोकावट हिु जािे भएकाले 
फाइदाजिक ढुसीको वषृधि र षवकासका लानग नबरुवा रोपि ु
अगानड िदै माटो जाँच गरी नसफाररस गरेमतुानबक कृषष 

j[mlif rf}dfl;s jif{ %& c+s ! j[mlif rf}dfl;s jif{ %* c+s # 



j[mlif rf}dfl;s jif{ %& c+s ! j[mlif rf}dfl;s jif{ %* c+s # 

5

A
I T

C

चिुको प्र्ोग गरी तटसर (Neutral) गराउिपुद्थछ । केरा 
खेतीको लानग ६.५ देखख ७ षपएच माि भएको माटो 
आवश्क पिने भएकाले ६.५ भन्दा कम षपएच माि भएको 
माटोमा केरा खेती िगरेकदै  राम्ो हनु्छ ।   

2. खाडलमा चाज्थ गरेको बा्ोचारको प्र्ोग : केरा रोपिभुन्दा 
१ मषहिापषहल द्ै ६० घि सेमीको खाडल खन्ुपछ्थ । उति 
खाडलहरूलाई १ हप्ाजनत खलुला छोनडददिे र त्सपनछ 
त्स खाडलमा नसफाररस गररएको मलको सारमा प्रनतबोट 
कमतीमा ५०० ग्राम गाईभैंसीको षपसाबबाट चाज्थ गररएको 
बा्ोचार प्रनतखाडलका दरले नबरुवा रोपिभुन्दा पषहले 
राख् िपुछ्थ । बा्ोचार आफैं  मल होइि तर माटोमा रहेका 
सूक्म जीवाणहुरूको असल खािा हो र ्सले पािी धारण 
गिने क्मता तीि गणुा बढाउिकुा सारदै हामीले ददएको 
मलखाद चषुहि र उडि िददई बाँधेर राखछ । जसको 
कारणबाट हामीले ददएको मलमा भएको सबदै पौषष्टक तत्व 
नबरुवाले नलि सकछ र रोगको खजवाणसँुग लडि सकिे 
बोट बिाउँछ । बा्ोचार प्राप् िभएमा ५ केजी गाईभैंसीको 
षपसाबबाट चाज्थ गररएको खरािी प्रनतखाडलका दरले 
राख् िपुछ्थ । 

3. खाडलमा ट्राईको कमपोसटको प्र्ोग : खाडलमा अन्् 
प्राङ् गाररक मलको सट्ामा ट्राइकोडमा्थले उपचार गररएको 
कमतीमा १५ केजीसमम प्राङ् गाररक मल राख् िे ।

4. नबरुवा सािु्थअखघ ट्राइकोडमा्थबाट सकर उपचार : सवसर 
नबरुवा रोपिे तर माटोमा फाइदाजिक खजवाणकुो वषृधि 
गराउि नबरुवा सािु्थअखघ सकरलाई ट्राइकोडमा्थ ५ 
नमनलनलटर प्रनतनलटर पािीमा नमसाएको झोलमा कमतीमा 
५ नमिेट सकरलाई डबुाएर मात्र खाडलमा नबरुवा रोपिे । 
जसले गदा्थ ट्राइकोडमा्थको सङख्ा वषृधि भई हानिकारक 
ढुसीको सङख्ा कम गराउि मद्दत गद्थछ । 

5. माटोमा माइकोराइजाको प्र्ोग : सवसर बोट बिाउि 
माइकोराइजाको महतवपूण्थ भनूमका रहेको हनु्छ । 
माइकोराइजाले नबरुवाको जरामा बसी नबरुवालाई 
फसफोरस लगा्त िाइट्रोजि क्ाखलस्म खजंक तरा 
म्ागिेनस्म उपलबध गराउिकुा सारदै नबरुवाको रोगसँग 
लडि सकिे शखति प्रदाि गद्थछ । ्सका लानग High 
yielding Technology बाट उतपादि भएको Endo mycor-
rhiza प्रनतबोट ५० ग्राम प्रनतवष्थ प्रनतबोट प्रनतवष्थका दरले 
प्राङ् गाररक मलको सारमा प्र्ोग गिु्थपद्थछ ।

6. रोपा नसँचाइमाफ्थ त ट्राइकोडमा्थको प्र्ोग : फाइदाजिक 
ढुसीको माटोमा वषृधि गि्थ कमतीमा ३ पटक प्रनतवष्थ रोपा 
नसँचाइको माध्मबाट ट्राइकोडमा्थ प्र्ोग गिु्थपद्थछ वा रोपा 

नसँचाइ समभव िभएमा ट्राइकोडमा्थ ५ नमनलनलटर प्रनतनलटर 
पािीमा नमसाएको झोल प्रनतबोट २०० नमनलनलटर पिने 
गरी हरेक बोटमा प्रनतवष्थ ३ पटक प्र्ोग गिु्थपद्थछ । 

7. रोपा नसँचाइमाफ्थ त आईपी एग्रोनलक्डुको प्र्ोग : आईपी 
एग्रोनलक्डु षवनभन् प्रकारका फाइदाजिक ब्ाकटेरर्ाको 
नमश्रणबाट त्ार गररएको झोल हो । ्सको प्र्ोगबाट 
नबरुवालाई रोग प्रनतरोधी क्मता वषृधि गराउि मद्दत गद्थछ 
र बोट निरोगी हनु्छ ।

8. बोटमा अखपटमस झोल सप्र े : अखपटमस एक अ्ा्थनगक 
एनमिो एनसड हो । ् समा एनमिो एनसडको सारमा फलाम, 
म्ागनिज, कपर तत्वहरू रहेका हनु्छि ् जसले 
प्रकाशसंश्षेणमा भनूमका खेलदछ र नबरुवा सवसर हनु्छ । 
्सका सारदै ् ो एक प्रकारको प्राङ् गाररक बा्ो सटुमेलेन्टको 
काम गरी नबरुवालाई सवसर बिाउँदछ । अखपटमस १ 
नमनलनलटर प्रनतनलटर पािीमा नमसाई पातमा वष्थमा कमतीमा 
३ पटक सप्र ेगरेमा बोटको सवासथ्मा राम्ो प्रभाव परी 
रोगबाट बोटलाई सरुखक्त राख् ि सषकन्छ ।  

्सको सारमा बगैँचा व्वसरापि गिने अन्् षक््ाकलापहरू 
जसतदै गोडमेल सरसफाइ सकर हटाउिे सधदै ट्राइकोडमा्थ राखेको 
मलखादको प्र्ोग जसता का््थसँग गिने र हरेक ३ वष्थमा माटो 
परीक्ण गरी माटोको षपएच माि राखी तटषर बिाउिे का््थ 
गरेमा रासा्निक प्रणालीबाट भन्दा बढी केरा उतपादिसमेत गि्थ 
सषकन्छ र भषवष्मा हिु सकिे जोखखमबाट केरा खेतीलाई 
बचाउि सषकन्छ ।

प्रसततु लेख लेखकको आफिदै अिभुवबाट त्ार गररएको हो ।
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v]tL :ynLo s[lif h}ljs ljljwtf ;+/If0f k4lt

@ 8f= afns[i0f hf]zL*

सारांश 

िेपाल कृषष जदैषवक षवषवधतामा धिी भए पनि ् सको प्र्ोग न््ूि 
रहेको छ । कृषष जदैषवक षवषवधता संरक्णका लानग २५ षवनभन् 
तररकाहरू अभ्ासमा छि ् । गाउँघरमा पाइिे सरािी् 
जातहरूको संरक्ण तरा सरािी् कृषकहरूलाई सहज रूपमा 
पहुँचका लानग सामदुाष्क खजि बैंक अन्तग्थतको दईुवटा बैंक, 
सामदुाष्क बीउ बैंक र सामदुाष्क षफलड खजि बैंक एक सरल 
तररका हिु आएको छ । सामदुाष्क नबउ बैंकमा नबउ सकुाउि 
सषकिे बालीहरू जसतदै मकदै , धाि, तोरी, नसनम आदद राखखन्छ 
भिे नबउ सकुाउि िसषकिे जसतदै आप, सनु्तला र नबउ िदै 
उतपादि िहिेु बाली जसतदै केरा, आल,ु आददहरूलाई सामदुाष्क 
षफलड खजि बैंक माफ्थ त संरक्ण तरा उप्ोग गररन्छ । 
कृषकको समूह बिाएर सामदुाष्क खजि बैंक सन्चालि का््थ 
िीनत बिाउि ुपछ्थ | सबदै नबउ तरा जातहरू सबदैको लानग हो 
भन्े उदेश्ले सरानि् जातहरूको निरन्तर खेनत गिने व्वसरा 
नमलाउि ुपद्थछ | रदैरािे जातहरूको सारदै षवकासे जातहरूको 
पनि केषह हद समम नबउ उतपादि तरा नबषक् गि्थ सषकन्छ । 
साब्थजनिक सरल, धानम्थक सरल, साब्थजनिक बगदैचा, साब्थजनिक 
भवि आदद सरलहरूमा षफलड खजि बैंक सरापिा गि्थ सषकन्छ 
भिे सबदैलाई पाएक पिने ठाउमा सामदुाष्क नबउ बैंक सरापि 
गिु्थ पद्थछ । 

कृषष जदैषवक षवषवधता र संरक्ण 

षकसाि संग समखन्धत समपूण्थ जदैषवक स्ोतहरूलाई  कृषष जदैषवक 
षवषवधता भनिन्छ (खचत्र १) । िेपाल फूल फुलिे विसपनतको 
षवषवधतामा एनस्ामा दशौँ तरा षवश्वमा ३१औ ंसरािमा रहेको 
छ (जदैषवक षवषवधता प्रोफाइल परर्ोजिा १९९५) । ्हाँ 
खािामा प्र्ोग हिेु ७९० प्रजानतहरू तरा खेती गररिे ५७७ 
प्रजानतहरू रहेका छि ्। खेती गररएका ५७७ प्रजानत मध्े 
४८४ रदैरािे तरा ९३ आ्ानतत प्रजानतहरू रहेका छि ्(जोशी 
र सारीहरू २०१७) । ्हाँ कररब २२४ जङ्गली प्रजानतहरू 
षवनभन् खेनत गररएका प्रजानतका िखजकका िातेदारहरू 
पाइन्छि ्। देशमा षवनभन् बालीका कररब ३०,००० सरािी् 
जातहरू रहेको अिमुाि छ । िेपालमा समदु्ी सतहबाट ६० 
नमटर (केचिाकलि, झापा) देखख ४७०० नमटर (खमुब,ु 
सोलखुमुब)ु समम खेती गररन्छ । ्हाँ १३ वटा माछाका 
प्रजानत तरा १० वटा पशकुा प्रजानतहरू पालि गररएका पाइएको 
छ भिे १५० भन्दा धेरदै फाइदाजिक षकराहरू तरा ८० भन्दा 
धेरदै सकु्म जीवाणहुरू पाइन्छि ् । तराई, पहाडी र षहमाली 
क्ेत्रमा उपोषणदेखख शीतोषणसममको हावापािी तरा बष्थमा ६ 
वटा ऋतहुरू पाइन्छ । ्हाँ उचच पहाडी आकाशे, मध्े 
पहाडी आकाशे, तराई आकाशे, उचच पहाडी नसंखचत, मध्े 
पहाडी नसंखचत, तराई नसंखचत, नसम तरा षहमाली चरि क्ेत्र गरी 
आठ षकनसमका प्ा्थ-प्रणालीहरू उपलबध छि ्।्ो षवषवधताको 
प्रमूख कारण समनु्द् सतह देखखको उचाइमा भएको फराषकलो 
अन्तर िदै हो, जिु तराइको ६० नमटरदेखख षवश्वको सबदैभन्दा 
अगलो सगरमाराको ८८४८ नमटरसमम रहेको छ ।

खचत्र १. कृषष जदैषवक षवषवधता नभत्र पिने 
अिबंुखशक स्ोतहरू 

स्ोत: Joshi et al 2019

* /fli6«o lhg a}+s, v'dn6f/ .
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उति षवषवधता संरक्ण को लानग निमि रणिीनतहरू अपिाउि ु
पद्थछ । 

1. पर-सरािी् संरक्ण:
क . बीउ बैंक (सषक्् र आधार संकलि): कम खचस्ािमा 

सकुाएर भणडारण गि्थ सषकिे परमपरागत बीउहरू 
जसतदै- धाि, फापर, आददको लानग

ख. षफलड खजि बैंक तरा तन्त ुबैंक: बीउ सकुाएर संरक्ण 
गि्थ िसषकिे तरा वािसपनतक प्रसारण हिेु प्रजानतहरूको 
लानग

ग. बंशाण ु(नड.्ि.ए.) बैंक तरा क्ा्ो बैंक
2. घर गोठ खेती-सरली् संरक्ण: सामदुाष्क बीउ बैंक, 

पाररवाररक खजि बैंक (बीउ बैंक तरा षफलड खजि बैंक), 
सामदुाष्क षफलड खजि बैंक, सकुल षफलड खजि बैंक, 
गाउँसतरी् षफलड खजि बैंक, कृषक बीउ संजाल प्रणाली, 
रदैरािे जात सधुार, जल कुणड खजि बैंक, पश ुफाम्थ खजि 
बैंक, आदद

3. ्रा-सरािी् संरक्ण: अन्् निका्हरूसँगको सहका््थमा 
जङ्गली खाि ्ोग् विसपनतहरू तरा षवनभन् बालीहरूका 
जङ्गली िातेदारहरूको लानग

4. प्रजिि:् संरक्ण प्रजिि ् नबनध जसतदै क्नमक षवकासबादी 
प्रजिि,् उतपररवत्थिखशल बाली प्रजिि,् जाती् एकरुपता 
भन्दा षवषवधता, फराषकलो अिकुुलता भन्दा नबखशष्ठता 

षवश्व खाद् तरा कृषष संगठि (एफ.ए.ओ.) का अिसुार गत 
बीसौं शताबदीमा मात्रदै षवश्वको बाली षवषवधतामा पूनत्थ गिदै 
िसषकिे गरी करीब ७५% प्रनतशतले ह्ास आएको छ । ्ो 
अवनधमा िेपालबाट मात्रदै महतवपूण्थ बालीहरूका कररव ५०% 
रदैरािे जातहरू लोप भदैसकेका छि ्। रदैरािे जातहरू लोप भई 
बाली षवषवधता ह्ास हिुकुो प्रमखु कारणमा कृषकका सरािी् 
जातहरूलाई जराभावी रूपमा आधनुिक उन्त जातहरूले 
षवसराषपत गिु्थ हो । जङ्गली िातेदारहरू विसपनत मध्े िेपाल 
११ जानत र २९ प्रजानतका खाद् बालीहरू तरा ६ जानत र १२ 
प्रजानतका वागवािी बालीहरूको उतपनतको प्रारनमक केन्द् 
मानिन्छ । जलवा् ु पररवत्थि तरा आधनुिकरीकरणले गदा्थ 
महतवपूण्थ खाद् बालीहरूका धेरदै जङ्गली िातेदारहरू केही दशक 

मदै लोप हिेु अवसरामा छि ्। कुिदै निखचित भभूागमा ऐनतहानसक 
रूपमा खेती गररंददै आएका बालीहरू हराउिे र अन्् बालीहरू  

द्ारा षवसराषपत हिेु अवसरामा छि ्। 

राष्रि् षवकासमा कृषष जदैषवक षवषवधताको महतवलाई महससु 
गददै ्सको संरक्ण र ददगो उप्ोग गिने अनभप्रा्ले िेपालमा 
रपु्रदै संरक्ण का््थहरू भइरहेको छ । िेपालमा हाल रहेका 
संरक्ण तररका, सं्न्त्र तरा षवकलपहरूमा १. षहन्दहुरूको 
धानम्थक संसकार (रुद्ाक्, तलुसी, जौ, नतल आदद जसता चोखा 
बालीहरू), २. साँसकृनतक रुपले संरखक्त क्ेत्र (मखन्दर तरा 
अन्् धानम्थक सरलहरू), ३. संरखक्त क्ेत्रहरू (राष्रि् निकुन्ज, 
संरक्ण क्ेत्र, वन््जन्त ु आरक्, खशकार आरक्), ४. षवश्व 

समपदा सरलहरू, ५. रामसार क्ेत्रहरू, ६. बन्दकरी, सामदुाष्क 
तरा निजी बि, ७. कृषक बीउ संजाल प्रणाली, ८. केही 
विसपनत प्रजानतहरूको काििुी संरक्ण, ९. बीउ बैंक, १०. 
तन्त ुबैंक, ११. बंशाण ु(नड.्ि.ए.) बैंक, १२. षफलड खजि 
बैंक, १३. घरा्सी खजि बैंक (घरा्सी नबउ बैंक तरा घरा्सी 
षफलड खजि बैंक), १४. सामदुाष्क बीउ बैंक (सामदुाष्क 
बीउ बैंक तरा सामदुाष्क षफलड खजि बैंक), १५. सवलवाड्थ 
गलोवल सीड भलट (िवने), १६. वलड्थ सीड भलट (कोरर्ा), 
१७. अन्तरा्थष्रि् खजि बैंकहरू, १८. वािसपनतक बगैंचा तरा 
पाक्थ हरू, १९. षहमाल्ि बीउ बैंक, २०. रदैरािे जात सधुार, 
२१. जल कुणड खजि बैंक, २२. पश ुफाम्थ खजि बैंक, २३. 
क्ा्ो बैंक, २४. सकुल षफलड खजि बैंक, र २५. सकु्म जीवाण ु
बैंक आदद रहेका छि ्(Joshi et al 2017, Joshi and Upadhya 
2019) ।

सामदुाष्क खजि बैंक 
घर गोठ खेनत सराली् संरक्ण अन्तग्थतको सबदै भन्दा महतव 
पूण्थ सरािी् कृषष बालीहरूको संरक्ण गिने प्रनबनध तरा ब्बसरा 
िदै सामदुाष्क खजि बैंक हो । िेपालमा षवकासे जातहरूको 
नबउहरू सहजदै रूपमा षवनभन् पसलहरूमा षकन् पाषहए पनि 
सरािी् जातहरूको नबउ षकन् िपाषहिे र उति जातहरू हराएर 
गइरहेको अवसरा नर्ो । आफिो गाउँ घरमा भइरहेको 
जातहरूको बारे जािकारी ददि र षकन् पाइिे व्वसरा गि्थको 
लानग िेपालमा पषहलो सामदुाष्क नबउ बैंक २०५१ सालमा 
लनलतपरुको दलचोकरीमा सरापिा गररएको नर्ो (Joshi et al 
2018)। हाल आएर ४६ वटा सामदुाष्क बीउ बैंकहरू छि ्। 
नत बैंकहरू मध्े केषह बैंकहरू सरािी् जातहरूको संरक्ण 
तरा उप्ोगको सारदै षवकासे जातहरूको नबउ उतपादि गरर 
नबषक् षवतरण को सारदै अन्् आ्मलुक का््थ पनि गरेको 
पाइन्छ । 

गाउँ घरमा पाइिे सरािी् जातहरूको संरक्ण तरा सरािी् 
कृषकहरूलाई सहज रूपमा पहचु पगुिे गरर समदुा्ले व्वसरा 
गरेको कृषष जदैषवक षवषवधताको भणडारण सरल िदै सामदुाष्क 
खजि बैंक हो।मखु्त ्सता बैंक अन्तरगत दईु वटा बैंक, 
सामदुाष्क नबउ बैंक र सामदुाष्क षफलड खजि बैंक पद्थछ । 
सामदुाष्क नबउ बैंकमा नबउ सकुाउि सषकिे बालीहरू जसतदै 
मकदै , धाि, तोरी, नसनम  आदद राखखन्छ भिे नबउ सकुाउि 
िसषकिे जसतदै आप, सनु्तला र नबउ िदै उतपादि िहिेु बाली 
जसतदै केरा, आल,ु आददहरूलाई सामदुाष्क षफलड खजि बैंक 
माफ्थ त संरक्ण तरा उप्ोग गररन्छ(Joshi 2014)।

सरािी् प्रषवनधहरू (जात, ज्ाि, तौर तररका, औजार तरा 
सामग्री) को संरक्ण सारदै सबदैलाई सहज रूपमा उपलबध 
गराउि सामदुाष्क बीउ बैंक (खचत्र २क) र सामदुाष्क षफलड 
खजि बैंक एकदमदै प्रभावकारी माध्म भएको छ । राष्रि् खजि 
बैंक, खमुलटारले षवनभन् संरक्ण रणिीनतहरूमध्े घरगोठ खेती 
सरली् संरक्ण अन्तग्थत सामदुाष्क बीउ बैंक र सामदुाष्क 
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षफलड खजि बैंक सरापिा तरा सन्चालिका लानग आवश्क 
सह्ोग गददै आएको छ ।

पखुा्थहरूले सरापिा गरेका आपँका परुािा बगैंचाहरू (खचत्र २ख) 
षवनभन् कारणले ह्ास हुँददै गइरहेकाले आिवंुखशक स्ोतहरू िष्ट 
भइरहेको अवसरामा, सामदुाष्क षफलड खजि बैंक तरा आपँको 
परुािो बगैंचालाई जोगाउि सामदुाष्क विको नसधिान्त र 
का््थप्रणाली अिसुार िदै ्सता बगैंचा र सामदुाष्क षफलड खजि 
बैंकहरूको व्वसरा गिु्थपद्थछ ।

लनलतपरु खजललाको दलचोकरीबाट सरुु भएको सामदुाष्क बीउ 
बैंकसमबन्धी काम हाल िेपालका ३५ खजललाहरूमा फदै नलइसकेको 
छ र ् सको षवकास र षवसतार निरन्तर भइरहेको छ।गदैरसरकारी 
संसराको अगवुाईमा रालिी भएको ्स कामलाई िेपाल कृषष 
अिसुन्धाि पररषदले षव.सं. २०६० मा र कृषष, भनूम व्वसरा 
तरा सहकारी मन्त्राल्ले षव.सं. २०६५ देखख षवनभन् िीनत 
तरा का््थक्महरूमा समावेश गरी का्ा्थन्व्ि गरररहेको कुरा 
सव्थषवददतदै छ । िेपालमा हालसमम सरापिा गररएका सामदुाष्क 
बीउ बैंकहरूले तीव्र गनतमा लोप भइरहेका कृषष जदैषवक 
षवषवधताको ्रासरािी् तरा घरखेत सरली् संरक्ण गि्थ र 
कृषकहरूको खेतबारी र हावापािी सहुाउँदा ररीररीका बीउहरू 
सव्थसलुभ रूपमा उपलबध गराउि अहंभनूमका निवा्थह गरररहेका 
छि।््सलाई बीउमा कृषक अनधकार का्म गिने र खाद्समप्रभतुा 
सनुिखचित गिने पधिनतका रूपमा पनि षवश्वव्ापी रूपमा प्रसततु गि्थ 
रानलएको छ।

षवश्वका अन्् देशहरूमा जसतदै िेपालमा पनि षवनभन् सवरूप र 
आकार प्रकारका सामदुाष्क बीउ बैंकहरू सरापिा तरा 
सञ्ालि भइरहेका छि ्। ्सले समदुा्लाई ददिे सेवा तरा 
सषुवधाहरूमा पनि षवषवधता छ । िेपालमा सामदुाष्क बीउ 
बैंकसमबन्धी भए गरेका काम तरा िनतजाको आदािप्रदाि गिने 
र त्सको अनभलेखीकरण गिने उद्देश्ले सामदुाष्क बीउ बैंक 
सरापिा तरा व्वसरापिमा संलगि सरकारी, गदैरसरकारी तरा 
साझेदार सङ्घसंसराहरूको सहभानगतामा षव.सं. २०६९को जेठ 
मषहिामा पोखरामा सामदुाष्क बीउ बैंकसमबन्धी पषहलो राष्रि् 
का््थशाला गोष्ठी समपन् भएको नर्ो।

सामदुाष्क बीउ बैंक का््थक्म का्ा्थन्व्ि निदने खशका 
(२०६५), कृषष जदैषवक षवषवधता िीनत (२०६३ र ्सको 
पषहलो संशोधि २०७१) र राष्रि् बीउनबजि दूरदृषष्ट (षव.सं. 
२०६९ देखख २०८१) मा सामदुाष्क बीउ बैंक प्रवध्थि गिने 
कुरा समावेश गररिलेु िेपाल सरकारले सामदुाष्क बीउ बैंकलाई 
महत्व ददएको कुरा सपष्ट हनु्छ । सामदुाष्क बीउ बैंक 
सरापिा तरा व्वसरापिका लानग ततकालीि गाउँ षवकास 
सनमनत, हालको गाउपानलका तरा िगरपानलका र खजलला कृषष 
षवकास का्ा्थल्हरूको भनूमका तरा सह्ोग पनि सराहिी् िदै 
रहेको छ । तर मानर उखललखखत िीनत, निदने खशका र काििुमा 
उखललखखत प्रावधािहरूको का्ा्थन्व्ि खसरनतको समीक्ा गिने हो 
भिे धेरदै काम गि्थ बाँकरी िदै रहेको देखखन्छ ।

सामदुाष्क खजि बैंक सरापिा प्रषक््ा
सामदुाष्क बीउ बैंक सरापिाका लानग निमिआिसुारको 
का््थहरू गिु्थपछ्थ (जोशी २०७५) । 

•	 सरािी् जातहरू बढी पाइिे ठाउँ तरा समदुा् पत्ा 
लगाउिे । 

•	 समदुा्मा सरािी् जात, ्सको षवषवधता, संरक्ण 
तरा सदपु्ोगबारे छलफल गिने । 

•	 कृषकहरूको समूह बिाउिे । 

•	 कृषष जदैषवक षवषवधता मेला सन्चालि गिने । 

•	 मेलामा आएको बीउहरू प्रदश्थिी कक् सरापिा गरी 
राख् िे । 

•	 तानलम सन्चालि गिने । 

•	 सन्चालि का््थषवनध त्ार गिने । 

•	 भवि वा संरक्ण कक् बिाउिे । 

•	 बीउ सङ् कलि गिने, पासपोट्थ आकडा सङ् कलि गिने, 
सरािी् ज्ाि, औजार तरा सामग्री सङ् कलि गिने, 
कृषकलाई संरक्ण सराि उपलबध गराउिे । 

•	 बीउहरू संरक्ण गिने, बेचनबखि गिने, साटासाट 
गिने । 

•	 हराउि लागेका जातहरू राष्रि् खजि बैंकमा 
पठाउिे । 

•	 कृषष जदैषवक षवषवधतामा धिी कृषकहरू पषहचाि गरी 
सरािी् जातहरूको बीउ उतपादि गिने गराउिे । 

•	 जाती् षवषवधता प्रदश्थिी सरल राख्,े चररत्र खचत्रण 
गिने, जाती् सधुार गिने । 

•	 षवनभन् संघससरासँग समन्व् गिने । 

•	 राम्ो जातहरूको बीउ उतपादि तरा बेचनबखि 
गिने । 

सामदुाष्क षफलड खजि बैंक सरापिा गदा्थ निमिअिसुार 
गिु्थपद्थछ । 
बीउ िदै उतपादि िहिेु बालीहरू जसतदै केरा, आल,ु षपंडाल ुआदद 
र बीउ उतपादि भए पनि धेरदै सकुाउि िसषकिे बालीहरू जसतदै 
आँप, मेवा, इसकुस आददलाई दीका्थनलि रूपमा संरक्ण गि्थका 
लानग नतिीहरूलाई षफलडमा िदै लगाइरहिपुछ्थ।्सता षकनसमका 
बालीहरूलाई संरक्णका लानग लगाइएको षफलड िदै षफलड खजि 
बैंक हो।

•	 आफिो क्ेत्रवरपर भएको साव्थजनिक बगैंचा, धानम्थक 
सरल, बाटोवरपर, िदीषकिारा, साव्थजनिक सरल, 
साव्थजनिक भविवरपर आददमा षफलड खजि बैंक 
सरापिा गिने ।

•	 आफिो क्ेत्रमा पाइिे, बीउ िदै उतपादि िहिेु बालीहरू 
जसतदै केरा, आल,ु षपंडाल ुआदद र बीउ उतपादि भए 
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पनि धेरदै सकुाउि िसषकिे बालीहरू जसतदै आँप, मेवा, 
इसकुस आददको िाम सङ्कलि गिने । िाम सङ्कलि 
गदा्थ समूहमा छलफल गरी जातहरूको अवसराबारे 
पनि षटपोट गिने ।

•	 आफिो क्ेत्रमा उति षकनसमका बालीहरूको सभनेक्ण 
तरा खोज गरी कृषक तरा षफलडबाट आवश्क 
मात्रामा बीउ सङ्कलि गिने ।

•	 सङ् कलि गदा्थ खेती गररँददै आएको बालीका जातहरू, 

कृषषको लानग महत्वपूण्थ भएका जातहरू र जङ्गलमा 
पाइिे खाि्ोग् बालीहरू सङ्कलि गिने ।

•	 षफलड खजि बैंकमा, ठूलो बोट हिेु जातहरू २ देखख ५ 
वटाको सङ्ख्ामा र सािा आकारका जातहरू ५ देखख 

१० वटाको सङ्ख्ामा संरक्ण गिने ।

•	 सङ् कलि गदा्थ जनत सकदो धेरदै क्ेत्रहरू र धेरदै जातहरू 
समेटिे । षवनभन् क्ेत्रका षवनभन् कृषकहरू वा षवनभन् 
षफलडहरूबाट िमिुा सङ्कलि गिने ।

•	 सङ्कलि गदा्थ रोरदै िमिुामा धेरदै षवषवधता हिेु गरी 
सङ्कलि गिने ।

•	 सङ्कनलत िमिुाहरू, झारपात तरा रोग तरा कीरारषहत 
हिुपुछ्थ ।

•	 बालीको जात हेरी, नतिीहरूलाई हेजरोको रूपमा वा 
बारको रूपमा पनि लगाउि सषकन्छ।

•	 षफलड खजि बैंकमा बालीनबरुवाहरू संरक्ण गदा्थ 
साधरण खेती गदा्थ अपिाइिे तौरतररका अपिाउिे।

खचत्र २. सामदुाष्क बीउ बैंक (क), बारा र साव्थजनिक आपँको बगैंचा (ख), लमजङु ।

क ख

सन्चालि प्रषक््ा
कृषकको समूह बिाएर सामदुाष्क खजि बैंक सन्चालि का््थ 
िीनत बिाउिपुछ्थ | सबदै बीउ तरा जातहरू सबदैका लानग हो भन्े 
उद्देश्ले सरािी् जातहरूको निरन्तर खेती गिने व्वसरा 
नमलाउिपुद्थछ | आनर्थक पक् बनल्ो बिाउि षवनभन् संघससरासँग 
समन्व् गिु्थपछ्थ । बीउ उतपादि तरा बेचनबखि का््थ अपिाएर 
आनर्थक पक् सधुाि्थ सषकन्छ । षवनभन् रणिीनतमाफ्थ त सामदुाष्क 
खजि बैंक (सामदुाष्क बीउ बैंक र सामदुाष्क षफलड खजि 
बैंक) सन्चालि गि्थ सके ददगो रूपमा जाती् षवषवधताको 
संरक्ण र सदपु्ोग हिु गई आनर्थक सतर पनि सधुार हिु 
जान्छ ।

सामदुाष्क खजि बैंक अन्तग्थत गररिे का््थ र अङ् गहरू 

सबदै कृषष जदैषवक षवषवधता सबदैका लानग सदाका लानग सहज 

रूपमा उपलबध गराई उतपादि बढाउिे उदेश् भएकोले 
सामदुाष्क खजि बैंकअन्तग्थत रपु्रदै अङ्गहरू सरापिा गरी षवनभन् 
का््थहरू गिु्थपद्थछ (खचत्र ३) । उति का््थहरू गि्थ षवनभन् 
अिसुन्धाि केन्द्हरू र राष्रि् खजि बैंकसँग समन्व् गिु्थपद्थछ । 
आफिो क्ेत्रमा पाइिे कृषष जदैषवक षवषवधता देखखिे षहसाबले 
प्रद्थशिी कक् सरापिाको सारदै नबउ भणडारण कक्को व्वसरा 
गिु्थपछ्थ । सम् सम्मा कृषष जदैषवक षवषवधता मेला सन्चालि 
गरी षवषवधता गरा माफ्थ त कृषक तरा अिसुन्धाि कता्थहरूमा 
पहुँच परु ्् ाउिपुद्थछ । कृषकहरूले मि िपराएको जातहरूलाई 
राष्रि् खजि बैंकमा पठाउिपुद्थछ भिे राम्ो जातहरूलाई 
व्वसा्ीकारण गददै लािपुद्थछ । ्ी दईुवटा बैंकलगा्त 
सरािी् जदैषवक षवषवधतालाई संरक्ण र प्र्ोग गि्थ अन्् रपु्रदै 
का््थ गिु्थपछ्थ, जसको सूची कोठा १ मा उललेख गररएको छ 
(Joshi 2017) । 
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सामदुाष्क खजि बैंकको महत्व र फाइदाहरू

•	 सरािी् जातहरूको संरक्ण हनु्छ ।

•	 कृषकहरूले आफूसँग भएको जातहरू आफिदै िाममा 
संरक्ण गि्थ सकछि ।

•	 लोपन्मखु तरा कम मात्रामा पाइिे जातहरूको िास 
हिुबाट बचाउँछ ।

•	 सबदै कृषकहरूको सरािी् रूपमा िदै षवनभन् 
जातहरूमा पहुँच पगुदछ ।

•	 आफूसँग बीउ भणडार गिने ठाउँ िहुँदा आफिो बीउ 
उति बैंकमा भणडारण गि्थ पाउँछ ।

•	 सरािी् सतरमा पाइिे जातहरू, तौरतररका तरा 
औजार र सामग्रीको बारे एकदै  सरलबाट जािकारी 
पाउि सकछ ।

•	 नबउहरू बेचनबखि गरी आमदािी नलन् सषकन्छ |

•	 कृषकहरूलाई आफूलाई मिपिने जात छान्े अवसर 

पाउँछ । 

•	 बैंकमा आफिो पदैसा सरुखक्त गरे जसतदै आफिो नबउ 
उति बैंकमा सरुखक्त गरी नबउ साटासाट तरा 
बेचनबखि गि्थ सकछि ्। 

•	 सरािी् जातहरूको प्रदश्थिी सरल पनि हिेु हुँदा 
षवनभन् संघसंसरासँग समन्व् बढि जान्छ र प््थटि 
प्रवध्थिमा टेवा पगुछ । 

•	 आफिो ठाउँमा उप्तुि हिेु षवकासे जातको पनि 
नबउ उतपादि तरा बेचनबखि गि्थ सहज हिु 
जान्छ । 

•	 सरािी् जातहरूको निरन्तर खेती हिेु हुँदा षवनभन् 
रोग करीरा तरा जलवा् ुपररवत्थिसँग जधुि सकिे 
जातहरूको षवकास हुँददै जाि सह्ोग पगुछ । 

•	 सरािी् जातहरूको जाती् सधुार गि्थ र चररत्र 
खचत्रण गि्थ सहज हनु् जान्छ ।

खचत्र ३. सामदुाष्क खजि बैंकअन्तग्थत गररिे का््थहरू तरा अङ्गहरू ।

ljljwtf d]nf

;+sng / ;+/If0f

hftLo ;'wf/

;dGjo

sfo{ lgb]{lzsf e08f/0f :yn

ljljwtf u/f}

lrq a}+s

tYof+s

xa]{l/of

s[lif cf}hf/

k/Dk/f 1fg

l;sfO{ s]Gb|

lap k|zf]wg

rl/q lrq0f / 
d'Nof+sg

k'g/ lhljs/0f /
lap pTkfbg

hf]lvd :yn / 
hft cWoog

lsga]r ;f6f;f6

/fli6«o hLg a}+s ;+u
lap cfbfg k|bfg



j[mlif rf}dfl;s jif{ %& c+s ! j[mlif rf}dfl;s jif{ %* c+s # 

11

A
I T

C

कोठा १ घर गोठ खेती सरलमा संरक्णका लानग सह्ोगी अभ्ास तरा अवधारणाहरू

1. जदैषवक षवषवधतामा धिी षकसाि, संरक्क 
कृषकहरूलाई परुसकार

2. घरा्सी खजि बैंक (नबउ बैंक र षफलड खजि बैंक)

3. सामदुाष्क जल कुणड खजि बैंक 4. फोटो बैंक

5. बाली षवशेष पाक्थ , संरखक्त क्ेत्रमा जङ्गली िातेदार 
संरक्ण 

6. रदैरािे जातहरू भौगोनलक सूचकको अनधकार 

7. जाती् नमश्रण 8. रदैरािे जात सधुार र संरक्ण

9. षवषवधता बलक 10.  रदैरािे जातको षकताब तरा दता्थ

11.  षवषवधता मेला र सरािी् खाद् पररकार मेला 12.  सामदुाष्क पश ुफाम्थ खजि बैंक

13.  षवषवधता कृषक पाठशाला 14.  खतरा क्ेत्र र खतरा सूची त्ार

15.  षवषवधता षकट/पोकाहरूको षवतरण 16.  पिुसरा्थपिा 

 षवषवधतामाफ्थ त ्समाधाि 17.  सकुल षफलड खजि बैंक 

18.  संरखक्त  गाउँ 19.  नबउ हबनेरर्ा र कृषष विसपनत हबेरर्थ्ा

20.  सहभानगतामूलक उतपररवत्थिशील बाली प्रजिि् 21.  अिभुव साटासाट गोष्ठी

22.  कृषष जषवक षवषवधता पदमाग्थ 23.  गाउँ सतरी् षफलड खजि बैंक 

24.  रदैरािे जात उद्दार का््थक्म 25.  सरािी् खाद् षवषवधीकरण 

26.  कृषष आिवंुखशक आरक्सरल 27.  कृषष वकृ् रोपण 
स्ोत :  Joshi et al 2019

सरािी् सतरमा संरक्ण का््थका लानग सबदैले निमि का््थमा सोच ददिपुछ्थ 

8. जदैषवक षवषवधताका धिी, संरक्क कृषकहरू पषहचाि 
गरी परुसकृत गरौँ ।

9. हरेक षकसािको घरलाई एक खजि बैंक र एक पसलको 
रूपमा नलऊँ ।

10. कृषष जदैषवक षवषवधता पद माग्थको षवकास गरौँ । अषफस 
तरा घरहरूमा सनु्दरतामाफ्थ त पनि संरक्ण का््थ गरौँ । 

11. कृषष संरखक्त गाउँको सोचलाई बढावा ददऊँ । नमखश्रत/
बहरुूपी् कृषष प्रणालीलाई जोड ददऊँ ।

12. सबदै क्ेत्रमा पाइिे, पानलका सतरमा वा खजलला सतरमा र 
का्ा्थल्को अनधिमा रहेका सबदै कृषष जदैषवक स्ोतहरूको 
प्रोफाइल त्ार गरौँ ।

13. रदैरािे जातहरूलाई हेलाँ िगरौँ ।

14. समपूण्थ कृषष स्ोतहरू वा जातहरूको िामाकरण गरौं । 

15. समपूण्थ जातहरूलाई खतराको सूचीबाट हटाउिे प्र्ास 
गरौं ।

16. षवनभन् का््थक्ममा गररिे वकृ्ारोपण का््थहरू तरा कुिदै 
ददवसहरूमा रदैरािे कृषष बालीहरूलाई पनि संलगि गरौं ।

17. खशक्ा क्ेत्रमा सरािी् सतरमा पाइिे वसतहुरूको अध््ि 
अध्ापि गरौं ।

18. कृषष उपजमा भौगोनलक सङ्ेत प्र्ोगमा जोड ददई 

1. कृषष क्ेत्रअन्तग्थत पिने खेती तरा घर पालवुा कृषष 
स्ोतहरू, कृषषका जङ्गली प्रजानतहरू र खाि ्ोग् जङ्गली 
आिवंुखशक स्ोतहरूको संरक्ण गरौँ ।

2. लोप हिु लागेका जातहरूलाई षक खजि बैंकमा पठाऊँ 
षक खजि बैंकमा खबर गरी ्सता जातहरूको उधिारमा 
सह्ोग गरौँ।

3. सरािी् जातहरू िलगाई अन्् जातहरू लगाउँददै हिुहुनु्छ 
भिे पषहले सरािी् जातहरूलाई खजि बैंकमा राखौँ।

4. सबदै सरकारी का्ा्थल्, षवद्ाल्, कलेज, षवश्वषवद्ाल्, 
धानम्थक सरल, नसमसार क्ेत्र, साव्थजनिक सरल तरा बाटो 
घाटोमा षफलड खजि बैंक, जली् कुणड खजि बैंकको 
सरापिा गरौँ ।

5. सबदै सरकारी का्ा्थल्, षवद्ाल्, कलेज, षवश्वषवद्ाल् 
तरा धानम्थक सरलमा कृषष जदैषवक षवषवधता झलकिे 
म्खुज्म तरा हबनेरर्म सरापिा गरौँ ।

6. सडकको छेउछाउ, सहरी क्ेत्र र साव्थजनिक सरलहरूमा 
षवनभन् बाली, बालीका जङ्गली िातेदारहरू तरा खाि 
्ोग् जङ्गली प्रजानतहरू रोपौँ ।

7. ठूला परर्ोजिाहरू सन्चालि गदा्थ रदैरािे जातहरू 
मानसिपूुव्थ सरािी् जातहरूको सङ्लि गरौँ ।
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िेपालको भबुिोटको फाइदा नलऊँ ।

19. हरेक व्ापाररक पसल, रेसटुरा तरा होटलको मेिमुा 
कमतीमा एक सरािी् वसत ुवा त्सको पररकार राखौं ।

20. ठाउँ षवशेष खािे पररकारको षवकास गरौं ।

21. सरािी् पररकारहरूलाई पररमाखज्थत गरी ्सको बजार 
क्ेत्र बढाऊँ ।

22. सरािी् उतपादिहरूलाई अन्तरा्थष्रि् बजारमा परु ्् ाउि 
सह्ोग गरौँ ।

23. िेपालको उतपादिलाई शधुिता, गणुसतर, सवादको 
षहसाबले अन्तरा्थष्रि् सतरमा खचिाऊँ ।
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खेतीपातीमा षवनभन् रोग तरा करीराहरूले क्नत परु ्् ाउिे 
गद्थछि ्। रोग तरा करीरा व्वसरापिमा एकीकृत व्वसरापिका 
माध्महरू जसतदै÷ खेतीबालीमा पररवत्थि गिने, करीराहरूको 
षवनभन् अवसरालाई समातेर र नरचेर मािने, षवनभन् घरेल ु
षवषादीहरू प्र्ोग गिने एवं षवनभन् पासोहरू प्र्ोग गरी रोग तरा 
करीराहरूको व्वसरापि गिने गरेको पाइन्छ । जिसङख्ाको 
वषृधि भएसँगदै उतपादिका प्रषवनधहरू प्र्ोग गरी उतपादि 
बढाउिपुिने पनि अवसरा आउि राल्ो र सोही अिसुार आधनुिक 
प्रषवनध, रासा्निक वसतहुरूको प्र्ोग, करीटिाशक एवं ढुसीिाशक 
पदार्थहरूको प्र्ोग हिु राल्ो । ् सरी प्र्ोग भएका रासा्निक 
वसतहुरूले अलपकालीि रुपमा उतपादि बढि त ग्ो तर 
दीघ्थकालीि रूपमा प्ा्थवरणमा िकारातमक असरहरू पि्थ जाि,ु 
प्ा्थवरणमा भएका धेरदैजसो नमत्रजीवहरू िष्ट हुँददै जाि,ु माटोमा 
भएको फाइदाजिक सूक्म जीवहरूको िष्ट हुँददै जाि ुएवं मािव 
सवासथ् एवं वातावरणमा िकारातमक असरहरू पि्थ गई हामीले 
सोचेको ददगो उतपादि घटददै गएका तथ्हरू बाषहर आउि 
राल्ो । 

तसर्थ ष्िदै कुराहरूलाई मध्िजर गरी “प्ा्थवरणी् व्वसरापि” 
वा “Ecological Management” मा जाि ु आजको टडकारो 
आवश्कता हो । मानर उललेख गररएका प्ा्थवरणी् 
व्वसरापिको बारेमा चचा्थ गिु्थभन्दा पषहले प्ा्थवरण भिेको के 
हो ? प्ा्थवरणमा कसताकसता फाइदाजिक प्राणीहरू रहेका 
हनु्छि ्? प्ा्थवरण सधुािने तोडतररकाहरू केके हिु् ? प्ा्थवरण 
कसरी िष्ट भइरहेको छ ? प्ा्थवरण र रोग तरा करीरा 
व्वसरापिको कसतो अन्तरसमबन्ध छ भन्े कुराहरू बझुि 
जरुरी हनु्छ । खास गरी प्रकृनतमा भएका जदैषवक र अजदैषवक 
खचजहरुको अन्तरसमबन्धलाई “प्ा्थवरण” भनिन्छ । जसतदै÷ 
एउटा खेतको प्ा्थवरण भन्ाले खेतीबालीमा आवश्क पिने 
समपूण्थ चीजहरू माटो, पािी, हावा, सूक्म जीवहरू, परागसेची 
जीवहरू, फाइदाजिक एवं हानिकारक रोग तरा करीराहरू र 
नतिीहरूको एकआपसमा हिेु अन्तरसमबधलाई “कृषष प्ा्थवरण” 
भनिन्छ । उदाहरणका लानग नबरुवामा घमुिे मौरीजसता 
जीवहरूले परागसेचिमा सह्ोग गद्थछि,् नमत्रजीवहरूले बालीका 
शत्रजुीवलाई खाएर िष्ट गद्थछ आदद । तसर्थ ष्िदै प्ा्थवरणी् 
वसतहुरूको अनधकतम प्र्ोग गरी र नतिीहरूको संरक्ण गरी 
करीरा तरा रोगहरुको ददगो रूपमा व्वसरापि गररन्छ भिे हामी 

्सलाई “प्ा्थवरणी् व्वसरापि”  भनिन्छ । 

 प्ा्थवरणी् व्वसरापिको आवश्कता

िेपाललगा्त षवश्वका धेरदैजसो देशहरूमा उतपादि वषृधि गिने 
िाउँमा मािवनिनम्थत रासा्निक मल, करीटिाशक, ढुसीिाशक र 
झारपातिाशक षवषादीको अत्नधक प्र्ोगका सारसारदै छोटो 
सम्मा धेरदै फलिे हाइनब्रड जातहरूको प्र्ोग हिु राल्ो । 
एकल बालीहरूको प्र्ोग एवं अव्वखसरत खिजोतका कारणले 
कृषष प्ा्थवरण खलबनलि गई उतपादि बढिकुो सट्ा घटि 
गएका तथ्हरू धेरदै आउि राले । करीराहरुको प्रकोप बढददै 
जाि,ु करीरा तरा रोगहरूको षवषादी सहि सक्िे क्मता वषृधि हुँददै 
जाि,ु माटोको भौनतक एवं रासा्निक अवसराहरू नबग्रि गई 
माटोको उव्थरा क्मतामा ह्ास आउि रालि ुआददआदद कुराहरूले 
आज हामी ्ी ्सता गलत तररका अपिाउिभुन्दा कृषकमखुी 
प्ा्थवरणी् व्वसरापिमा जाि ुिदै आजको आवश्कता हो । 
अझ भन्े हो भिे ती अन्धाधनु्ध रूपमा प्र्ोग भएका रासा्निक 
पदार्थहरू एवं षवषादीले मािवसवासथ्मा प्रत्क् एवं अप्रत्क् 
असरहरू पाद्थछ । 

षवषादी प्र्ोगले छाला नबग्रि,ु बोली लखराउि,ु छाद्ि ु(Vomit), 
आखँा खचलाउि ुआदद तरुुन्तदै असर गिने लक्णहरू हिु ् भिे 
दीघ्थकालीि रूपमा ्सले क्ान्सरजसतो खतरिाक रोग 
निमत्ाउँछ । अझ षवषादीको प्र्ोगले गभ्थवती मषहलाबाट 
जन्मिे बचचा ललुोलँगडो हिेु जसता समस्हरू देखखि सकदछ । 
त्सदै गरी षवषादी प्र्ोगले वातावरणमा पिी अनत िदै असर 
गरररहेका तथ्हरू सनु् र पढि पाउँछौँ । ्सले प्रकृनतमा 
भएका नमत्रजीवहरू मौरी, कनमला, बारुला, क्ारनबड खपटे, 
माकुराजसता फाइदाजिक जीवहरूलाई माद्थछ । हामीले िदै 
प्र्ोग गरेको रासा्निक पदार्थका कारण आज खोला िदीमा 
माछाहरू िष्ट हुँददै गइरहेका छि ्। ्ी सबदै हामीले गररआएका 
िराम्ा खेतीबाली प्रणालीले गदा्थ भएको हो । तसर्थ ्सता 
गनतषवनधले गदा्थ कृषष प्ा्थवरण खलबनलि गएको हो । कृषष 
प्ा्थवरण नबग्रि ुभिेको माटोको उव्थराशखतिमा ह्ास आउि ुहो । 
नमत्रजीवहरू िष्ट हिुु, मौरीको सङ्ख्ामा ह्ास आउि ुआदद 
हिु् । तसर्थ उतपादि बढिकुो सट्ा झि्  दीघ्थकालीि रूपमा 
उतपादि घटि जान्छ । 

* ;xk|fWofks sL6 lj1fg ljefu, s[lif ;+sfo, 
 s[lif / jglj1fg ljZjljBfno, /fdk'/, lrtjg



j[mlif rf}dfl;s jif{ %& c+s ! j[mlif rf}dfl;s jif{ %* c+s # 

14

A
I T

C

 कृषष प्ा्थवरण सेवाप्रदा्क जीवहरू

हाम्ो प्ा्थवरणमा रपु्रदै जीवहरू छि ्जसले प्ा्थवरणलाई कुिदै ि 
कुिदै तवरबाट सह्ोग गरररहेका हनु्छि ् । ती जीवहरूको 
बारेमा ्हाँ छोटकरीमा वण्थि गररएको छ । ती प्ा्थवरणमा 
सेवा ददिे वा सेवाप्रदा्क जीवहरू कनतप् आखँाले देखि 
सषकन्छ भिे कनतप् जीवहरू आखँाले देखि सषकँददैि ।

१) माहरुीहरू– परागसेचि नबरुवालाई िभदै िहिेु तत्व हो । 
नबरुवामा परागसेचि भएि भिे फल तरा दािा लागददैि । 
परागसेचिको ९०% षहससा करीराहरूले पूण्थ गद्थछि ् । 
करीराहरूले गिने परागसेचिमा ८०–८५% मोरी एकलदैले 
गद्थछि ्। मौरीले नबरुवामा कुिदै षकनसमको हानि गददैि 
बरु फाइदा िदै फाइदा ददन्छ । सबदै जातका मौरीहरू 
जसतदै घर मौरी, आधनुिक मौरी, वि मौरी, खाग मौरीले 
नबरुवामा परागसेचि गि्थमा मद्दत परु ्् ाउँछि ्। मौरी वा 
परागसेची जीवहरू संरक्णका लानग षवषादी हालि हुँददैि । 
षवषादी ्दद मौरीमा पर ्् ो भिे ्सले तरुुन्तदै मौरीमा असर 
गद्थछ । तसर्थ मौरी बचाउिका लानग जदैषवक खेतीबाली 
प्रणाली ् ा फूल फुलिे नबरुवाहरू बाह्दै मषहिा लगाउिपुद्थछ ।

२) माकुराहरू– माकुराहरूको चार जोडी खटु्ा हनु्छि ् । 
माकुराहरूले हाम्ा धेरदै शत्रजुीवहरू जसतो षक फट्ाङ् ग्रो, 
सेतो गबारो, पतुली, झनुसलकरीरा आददलाई खान्छ । 
बालीिालीमा भेट्िे माकुराहरू जालो बिाईकि बसदछ भिे 
कनतप् जालो िबिाईकि बसदछ । माकुराहरूको संरक्ण 
गि्थका लानग विसपनत एवं जदैषवकजन्् षवषादीहरू प्र्ोग 
गिु्थपद्थछ । 

३) स्तीजन्् खपटे– ्ो खपटेले लाई करीरालाई खान्छ । 
एउटा स्तीजन्् खपटेले एक ददिमा ३०–४० वटासमम 
लाई खाि सकछ । ्सको आकार सािो र पखेटा 
चखमकलो हनु्छ । नबहािको सम्मा ्ो करीरा बढी सषक्् 
हनु्छ । ्ो करीरा संरक्ण गि्थका लानग षवषादी प्र्ोग गि्थ 
हँददैि । ्सले नमनलबग, नरिस र सेतो खझँगाजसता करीरालाई 
पनि खान्छ ।

४) आखँाफोरुवा– कषहलेकाहीँ ्ो जीवलाई िमसते करीरा पनि 
भनिन्छ । ्ो हाम्ो लानग नमत्रजीव हो । ्सको अणडा 
गोलो र पािीको वा नबरुवाको सािे हाँगामा टाँनसएर बसेको 
हनु्छ । ष्िीहरूले झनुसलकरीरा, पतेरा, पतुली आदद 
हानिकारक करीराहरूलाई खान्छ । ्ो करीरा संरक्ण 
गि्थका लानग षवषादी प्र्ोग गि्थ हुँददैि ।

५) बाघे खपटे– ् ो करीराले धािको पतेरोलाई खान्छ । ् सको 
पछानड पखेटामा सेतासेता धबबाहरू हनु्छि ्र ् सको शरीर 
कालो हनु्छ । षवषादी बढी प्र्ोग भएको ठाउँमा कम 
देखखिे ्ो करीरा संरक्ण गि्थका लानग षवषादी प्र्ोग गि्थ 
हुँददैि ।

६) कान्छछी औँले–  ्ो खझँगा समूहको करीरा हो । ्ो हलका 
गलुाबी पहेँलो हनु्छ । ्सले माउ तरा वचचाले लाई 

करीराहरू खान्छि ्। ्सलाई बचाउिका लानग खेतबारीमा 
षवषादी प्र्ोग गिु्थ हुँददैि ।

७) गाइिे कीरा– ्सलाई कषहलेकाहीँ पािी नछपवुा पनि 
भनिन्छ । ्ो षवषादी प्र्ोग कम भएको क्ेत्रमा बढी 
देखखन्छ । ्सले लामखटेु्को अणडा तरा बचचालाई 
खाइददन्छ ।

८) जिुषकरी– ्ो करीरा रातको सम्मा प्रस ्ट देखखन्छ । ्ो  
खपटे समूहमा पद्थछ । ्सको पेट पछानडपषट् चखमकलो 
पदार्थ हनु्छ र रातको सम्मा चमकन्छ । ्सले 
सङ्खेकरीरा वा खचपलेकरीराको बचचालाई खान्छ ।

९) सबदै जातका बारुलाहरु– सबदै जातका बारुलाहरू भन्ाले 
कुमालकोटी, बारुला, अररङ् गाल आदद पद्थछि ् । ्सले 
करीराको लाभा्थ अवसरा तरा कषहलेकाहीँ हानिकारक 
पतुलीहरूलाई खाइददन्छ ।

१०) करीरा मािने ढुसी– कनतप् ढुसीहरूको रङ्ग हरर्ो हनु्छ 
भिे कनतप् सेतो हनु्छ । हरर्ो रङ्गका ढुसीलाई हरर्ो 
ढुसी र सेतो रङ्गको ढुसीलाई सेतो ढुसी भनिन्छ । ्ी 
ढुसीहरूले खमु्केरीरा, लाई तरा अन्् पतुली वा बचचा 
लाभा्थहरूमा रोग ल्ाउँछ र माद्थछि ्। 

११) रोग कम गिने ढुसी– हामीकहाँ हानिकारक ढुसीलाई 
नि्न्त्रण गि्थका लानग अन्् ढुसीहरू पनि छि ्। जसलाई 
फाइदाजिक ढुसी भनिन्छ । ट्राइकोडरमा िामक ढुसी 
्सको उदाहरण हो । ्सले हानिकारक ढुसीलाई बढ्ि 
ददँददैि । खास गरी ् ो माटोमा बढिे ढुसीहरूलाई नि्न्त्रण 
गद्थछ ।

१२) फाइदाजिक भाइरस– भाइरसले सधदैँ नबरुवालाई रोग मात्रदै 
ल्ाउँददैि कनतप् भाइरसले नबरुवामा लागिे हानिकारक 
करीराहरूलाई माद्थछ । त्सकारण ्सलाई फाइदाजिक 
भाइरस पनि भनिन्छ । न््खुकलएर पोनलहेड्ोनसस भाइरस 
(एिषपभी) फाइदाजिक भाइरस हो । ्सले चिाको 
गवारो अन्् पतुलीका लाभा्थमा रोग ल्ाउँदछ । ्सलाई 
हामीले कृखत्म रूपमा त्ार गरी षवषादी जसतदै गरी छि्थ 
सकेमा रपु्रदै करीराहरूलाई माि्थ सषकन्छ । ्ो भाइरस 
लागेको खणडमा करीराहरू उदोमनु्टो लगाएर नबरुवामा 
झखुणडएको अवसरामा भेषटन्छि ्।

१३) फाइदाजिक ब्ाकटेरर्ा– ्ो ब्ाकटेरख्ाले कनतप् 
करीराहरूमा रोग ल्ाउँछ र करीरालाई माद्थछ । ्दी 
करीरामा ब्ाकटेरर्ाले आक्मण गर ्् ो भिे करीराको शरीर 
मोटाउिे र शरीरबाट खचपला पदा्थरहरू निसकन्छि ् । 
्सले खमु् ेकरीरा, पतुलीको लाभा्थलाई आक्मण गद्थछ । 
्सलाई नबटी पनि भनिन्छ ।

१४) फाइदाजिक जकुा– माटोमा रपु्रदै जकुा हनु्छि ्। जसलाई 
अङ्ग्रजेीमा निमाटोड भनिन्छ । ्सले करीरालाई आक्मण 
गरी माद्थछ । ्ो जकुाले कुिदै पनि नबरुवालाई आक्मण 
गद्थदैि । हेटेरो ट्ाबनडटस र सटेिरनिमा ्सका जातहरू 
हिु ्।
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१५) गड्ौला– गड्ौलालाई षकसािको हलो पनि भनिन्छ । 
्ो जीवले माटोलाई हलका बिाउिे एवं झरेका 
पातपनतङ्गरहरूलाई टुक्ाई कुहाउिमा मद्दत परु ्् ाउँछ । 

१६) माटोमा बसिे क्ारनबडस खपटे– ्ो माटोमा बसी 
हानिकारक करीरालई आक्मण गरी माद्थछ । कनतप् 
क्ारनबड्सले माटोमा भएको पातपनतङ्गरलाई टुक् ् ा्थएर 
कुहाउि पनि सह्ोग गद्थछ । 

१७) अररगाँठे एवं अन्् से्डस्थहरु माटोमा बसछि ्। माटोमा 
भएका ससािा पातपनतङ्गरलाई टुक््ाएर सह्ोग गद्थछ । 

 कृषष प्ा्थवरण सधुार गिने तररकाहरू

हामीले कृषष प्ा्थवरण सधुार गर ्् ौँ भिे प्रकृनतमा पाइिे प्ा्थवरण 
सेवाप्रदा्क जीवहरू जसतदै परभक्ी (Predators), परजीषव 
(Parasitoids), सूक्म जीवहरू एवं माटोमा पाइिे फाइदाजिक 
जीवहरूको सङख्ामा बढोत्री हिु गई प्राकृनतक रूपमा िदै रोग 
तरा करीरा व्वसरापि गि्थ सषकन्छ । ती प्ा्थवरण सधुार गिने 
तररकाहरू ्स प्रकारका छि–् 

१. खेतीबालीमा पररवत्थि गरेर– ्स अन्तग्थत नमखश्रत बाली 
प्र्ोग गिने, पासो बालीहरूको प्र्ोग, पराग र पषुपरस ददिे 
फूलका नबरुवाहरु प्र्ोग गिने,  घमुतीबाली प्र्ोग गिने, 
जनमिको उखचत मात्रामा खिजोत गिने आदद पद्थछि ्। 

२. माटोको गणुसतर बढाउिका लानग प्राङ्गाररक पदार्थको 
प्र्ोग गिने ।

३. रासा्निक मल र रासा्निक षवषादीको सट्ामा जदैषवक 
मल र जदैषवक षवषादीको प्र्ोगका लानग प्रोतसाहि गि्थ ।

४. सरािी् बीउ, रोग तरा करीरा कम लागिे जातहरू, बाह्दै 
मषहिा फूल फुलिे जातका बीउहरूको प्र्ोगमा जोड 
ददिे । 

५. माटोमा खचस्ािको मात्रा एवं प्रकृनतमा पािीको स्ोत वा 
ससािा पोखरीको व्वसरापि गिने । 

६. मौरीपालि एवं मौरीजन्् जीवलाई आकष्थण गि्थका लानग 
प्राङ्गाररक खेतीमा जोड ददिे । 

७. खेतीबारीमा सङ्कलि गररएका पातपनतङ्गरलाई कमपोसट 
मल बिाई पिु: माटोमा प्र्ोग गिने व्वसरा नमलाउिपुद्थछ । 

८. खेतबारीवररपरर भएका जङ्गल बटु्ाि झाडी आददको 
संरक्ण गिने । 

 प्ा्थवरण सधुार गिने तररकाहरू र रोग तरा करीराको अन्तस्थमबन्ध 

मानर उललेख गररएका प्ा्थवरण सधुार गिने तररकाहरूले रोग 
तरा करीरा व्वसरापिमा कसरी सह्ोग गद्थछ र ष्िीहरू 
एकअका्थमा कसतो अन्तरसमबन्ध छ भन्े कुराहरूलाई ्हाँ 
प्रसट् ् ाउि खोखजएको छ । 

१. नमखश्रत बालीको प्र्ोग– एकल बाली लगाउिभुन्दा नमखश्रत 
बाली लगाउँदा, माटोको गणुसतर पनि बढिे र ्सतो 
खेतीबाली प्रणालीमा मौरीलगा्त रपु्रदै नमत्रजीवहरू आकष्थण 

हिेु हुँदा रोग तरा करीराको व्वसरापि सखजलो हनु्छ र 
उतपादि पनि बढि जान्छ । नमखश्रत बाली लगाउँदा 
सकेसमम, फूल फुलिे नमखश्रत बाली छिोट गिु्थपद्थछ । 
जसतदै– मकदै बाली र बोडी एवं अन्् फूल फुलिे बालीहरू 
लगाउि ुराम्ो हनु्छ । 

२. पासो बालीहरू प्र्ोग गरेर– कतीप् ्सता बालीहरू छि ्
जिु करीराहरूलाई अत्नधक मि पद्थछ । ती मि पिने 
बालीलाई कम मि पिने बालीको छेउमा वा चारदै नतर 
लगाइददिाले कम मि पिने बालीमा लागिे करीराहरु धेरदै मि 
पिने बालीतफ्थ  आकषष्थत हनु्छि ्त्सकारणले कम मि पिने 
बालीलाई बचाउि सषकन्छ । जसतो आलबुालीमा लागिे 
रातो कनमला नि्न्त्रण गि्थका लानग पासो बालीको रूपमा 
गाजर लगाइददिपुद्थछ षकिषक रातो कनमलालाई आलभुन्दा 
गाजर बढी मि पद्थछ । 

३. घमुतीबालीमा जोड ददि–ु सधदैँ एउटदै पररवार वा समूहमा पिने 
खालका नबरुवाहरू लगाउँदा उति जनमिमा रोग र करीराको 
प्रकोप हनु्छ तसर्थ एउटा समूह वा पररवारमा पिने बालीलाई 
अकको पटक फेरर लगाउि ुहुँददैि । ्सो गिा्थले रोग र 
करीराहरूको जीविचक्मा असर परु ्् ाउँछ र नि्न्त्रण 
हनु्छ । 

४. फूल फुलिे नबरुवाहरू लगाउिे– खेतबारीनभत्र एवं कान्लामा 
फूल फुलिे नबरुवाहरू लगाइददँदा त्सतो खेतबारीमा मौरी 
एवं अन्् नमत्रजीवहरूको सङख्ामा बढोत्री हिु जान्छ । 
षकिषक फूलमा पाइिे पषुपरस र परागकणले नमत्रजीवहरूको 
वषृधिषवकासमा टेवा एवं सन्ताि उतपादि क्मतामा उललेख् 
रूपमा सह्ोग परु ्् ाउँछ । ्सो हिुाले नमत्रजीवहरूको 
सङख्ा वषृधि हिु जान्छ र प्राकृनतक रूपमा िदै करीराहरूको 
नि्न्त्रण गि्थ सकदछ । तर सबदै फूल फुलिे नबरुवाहरू 
उखत्कदै  महत्वका छि ्भन्े हुँददैि जसले प्रशसत पषुपरस र 
पराग उतपादि गिने खालको हिुपुद्थछ । 

५. माटोको गणुसतर बढाउि–ु माटोमा रपु्रदै फाइदाजिक 
जीवहरू गड्ौला, क्ारनबड खपटे,  सूक्मजीव, अररगाँठे 
जसता जीवहरू रहेका हनु्छि् । नतिीहरूको गनतषवनध एवं 
सङख्ामा वषृधि गि्थका लानग माटोको गणुसतर एवं माटोमा 
प्रशसत मात्रामा प्राङ्गाररक पदार्थको मात्रा हिुपुद्थछ । जनत 
्सता जीवहरू बढी हनु्छि ् त्नत िदै रोग तरा करीरा 
व्वसरापि हनु्छि ् । रुखो, कम मनललो माटोहरूमा 
मानर उखललखखत फाइदाजिक जीवहरू कम हनु्छि ्। 

६. जदैषवक एवं प्राङ्गाररक षवषादीको प्र्ोग गरेर–  रासा्निक 
षवषादीले शत्रजुीवलाई भन्दा नमत्रजीवहरूलाई चाँडदै 
माद्थछ । अककोतफ्थ  रासा्निक षवषादीले करीराहरूमा 
षवषादी पचाउिे क्मताको वषृधि गद्थछ । रासा्निक 
षवषादीहरू मौरी एवं नमत्रजीवहरूलाई माद्थछ । तसर्थ 
त्सता षवषादीहरूका सट्ामा निमबाट बिेको षवषादी,  
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ढुसीमा आधाररत षवषादी एवं झोलमोलहरू प्र्ोग गरेर 
करीराहरू व्वसरापि गिु्थपद्थछ । 

निषकष्थ 

हाम्ा खेतबारीवररपरर भएको प्ा्थवरणलाई सधुारेर रोग तरा 
करीरा व्वसरापि गिने प्रषवनध िदै प्ा्थवरणी् व्वसरापि हो । 
्ी तररकाहरू हामीले परापूव्थकालदेखख िदै प्र्ोग गददै आइरहेको 
छौ । नमखश्रत खेतीलाई जोड ददि,ु घमुती बाली प्र्ोग गिु्थ, 
सरािी् रोग तरा करीरा सहि सकिे जातहरू लगाउि,ु पासो 
बाली प्र्ोग गरी करीराको व्वसरापि गिु्थ, खेतबारी वररपरर 
षवनभन् फूल फुलिे नबरुवाहरू लगाई जदैषवक षवषवधतामा जोड 
ददि,ु माटोको सधुार गरी माटोको भौनतक एवं रासा्निक 
अवसरालाई सधुार ल्ाई, प्राङ्गाररक खेतीलाई जोड ददि ु र 
अन्त्मा जदैषवक एवं घरेल ुषवषादीहरू बिाई रोगकरीरा व्वसरापि 
गिु्थ आदद उपा्हरू प्ा्थवरणी् व्वसरापि अन्तग्थत पद्थछि ्। 
प्ा्थवरणी् व्वसरापि गिा्थले प्रकृनतमा भएका प्ा्थवरण 
सेवाप्रदा्क जीवहरू मौरी, पतुली, गाइिेकरीरा, माकुरा एवं माटोमा 
हिेु सूक्म जीवहरूको सङख्ामा वधृिख हिु जान्छ । ्सो हिुाले 
उतपादि एवं उतपादकतव ददगो रूपमा बढि जान्छ । अका्थ तफ्थ  
प्ा्थवरणी् व्वसरापिले षवषादीको मात्रालाई उललेखिी् 
मात्रामा घटाई मािवसवासथ्, वातावरण एवं जदैषवक षवषवधता 
संरक्णमा ठूलो सह्ोग गद्थछ । 

सन्दभ्थ सामग्रीहरु

•	 रामकृषण सवेुदी र तेजबहादरु बसिेत (२०७५), 
आईपीएम सँगालो, कृषक सहजकता्थको लानग तानलम 
पखुसतका, धोबीघाट, लनलतपरु, िेपाल । 

•	 तरकारी खेती प्रषवनध (२०६८), कृषष व्वसा् 
प्रवधि्थि तरा तथ्ाङ् महाशाखा, नसहंदरबार, काठमाडौँ, 

िेपाल । 

•	 कृषष डा्री, २०७६ । 

•	 Khan, Z., Pickett, J., Wadhams, L., & Muyekho, F. 
(2001). Habitat management strategies for the 
control of cereal stem borers and striga in maize in 
Kenya. International Journal of Tropical Insect 
Science, 21 (4), 375-380.

•	 Reddy, P. P. (2017). Trap Cropping. In P. V. Reddy 
(Ed.), Agro-ecological approaches to pest 
management for sustainable agriculture (pp. 133-
147): Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-
10-4325-3_9. 

•	 González-Chang, M., Tiwari, S., Sharma, S., & 
Wratten, S. D. (2019). Habitat management for 
pest management: limitations and 
prospects. Annals of the Entomological Society of 
America, 112(4), 302-317.

•	 Tiwari, S., Sharma, S., & Wratten, S. D. (2020). 
Flowering alyssu (Lobularia maritima) promote 
arthropod diversity and biological control of Myzus 
persicae. Journal of Asia-Pacific Entomology, 23(3), 
634-640. 

•	 Tiwari, S., Pudasaini, R., Kafle, L., Bhattarai, S., Ali, 
M. P., Babar, T. K., ... & Reddy, G. V. P. (2019). Trap 
cropping in South Asia: concepts, limitations, and 
future strategy. Annals of the Entomological 
Society of America, 112(4), 340-347.



j[mlif rf}dfl;s jif{ %& c+s ! j[mlif rf}dfl;s jif{ %* c+s # 

17

A
I T

C

jif]{ kmnkm"nsf la?jf /f]k0f tyf Joj:yfkg

@ z/b kf08]*

*s[lif k|;f/ clws[t, /fli6«o kmnkm"n ljsf; s]Gb|, sLlt{k'/, sf7df08f} .

पररच्
िेपालको भौगोनलक भबूिोट र षवषवध हावापािीका कारण ्स 
देशमा षवश्वमा खेतीगररिे अनधकांश फलफूलहरू खेती गि्थ 
सषकन्छ ।िेपालको सांसकृनतक, धानम्थक एवं भौगोनलक षवषवधता 
र हावापािीको षवखशष्टतालाई हेदा्थ फलफूल बाली िेपालको एक 
प्रमखु बालीको रूपमा रहेको पाइन्छ। ्हाँ पाइिे कनतप् 
षवकासे फलफूलका जङ्गली िातेदारहरूले पनि ्ही कुराको पषुष्ट 
गद्थछि।्प्राचीिकालदेखख िदै िेपालमाधानम्थक एवं सांसकृनतक 
दृषष्टकोणले फलफूल एवं फूलको महत्वपूण्थ सराि रहँददैआएको 
पाइन्छ भिे खाद् पोषण सरुक्ा, आनर्थक,सामाखजक समषृधि र 
वातावरणी्सधुारमा समेत महत्वपूण्थ ्ोगदाि रहँददै आएको 
छ ।िेपालमा फलफूल खेती गिने क्ेत्रफलको वषृधि पनि 
भइरहेको त्सदैगरी जिसङख्ाको दर पनि वषृधि हुँददै गएको 
छ।फलफूलको आ्ात प्रनतसरापि तरा नि्ा्थत प्रवधि्थि गरी 
देशमा रोजगारीवषृधि तरा आनर्थक समषृधि र खाद् पोषण 
सरुक्ाकालानग समेत फलफूल खेतीले महत्वपूण्थ भनूमका खेलेको 
हनु्छ। 

वषने फलफूलका जातहरू

फलफूल 
बाली जातको िाम

सनु्तला धिकुटा, सरािी् खोकु,ओषकतसवुासे, नम्ागावा वासे, 
मरकट,्ोखशदा पोङकाि, ओता पोङकाि, षकन्ो,

जिुार िेपाली जिुार, वानसङटि िाभेल, भ्ालेखन्स्ा 
लेट, बलड मालटा,्ोखशदा िेमल

कागती तेह्रमु सरािी्, सिुकागती १, सिुकागती २, 
्रेुका लेमि, नसडलेस लेमि

आपँ अगौटे जातहरू: बमबई, ग्रीि, बमबई एला, कृषण 
भोग, अलफान्सो, गलुाबखास, मध्म: दसहरी, 
मालदह, लङ्गस, जदा्थ,अम्पाली (दसहरी/निलम), 
मखललका (निलम/दसहरी) रत्ा (अलफान्सो/
निलम)  पछौटे जातहरू: चौसा, कलकत्ी्ा, 
निलम, सफेदा, लखिउ, फजली, तोतापर 
(बगलोरा), (अबबेह्ा)

नलची मजुाफरपरु, रोज सेन्टेड, कलकत्ी्ा, शाही, 
अनल्थ नसडलेस, लेट नसडलेस, देहरादिु, चाइिा

केरा वासराई डवाफ्थ  (डवाफ्थ  केभेखन्डस), रोवसटा,  
षवनल्म हाइनब्रड,  मालभोग,  धसेु्, मुंग्र,े खज ९

भइँुकटर जा्न्ट क्,ु कवीि, मौररसस, सपेनिस

गणुसतरी् नबरुवामा निमिअिसुारका गणुहरू हिुपुद्थछ ।

  स्ोत तरा जात खलेुको सवसर माउबोटबाट सा्िप्राप् 
गरी कलमी गरेको ।

  नबज ु नबरुवा भए स्ोत तरा जात खलेुको सवसर 
माउबोटबाट बीउनलई उतपादि गरेको।

  बेिा्थ बाङ्गोषटङ्गो िभई सीधा बढेको र जरा सीधा गई 
प्रशसत मनसिा जराभएको ।

  पातहरू गाढा हरर्ो र खचललो भएको ।

  बेिा्थको काणड कमतीमा नससाकलमको जनत मोटाइ 
भएको ।

  सनु्तलाजात फलफूलको हकमा कलमी नबरुवा भए 
नतिपाते सनु्तलाकोरुटसटकमा कलमी गरेको।

  कलमी गरेपनछ कमतीमा १.५ वष्थको उमेर, कमतीमा २ 
षफट उचाइ भएको र कमतीमा १५ से.मी. उचाइमा 
कलमी गरेको ।

  स्ोत तरा जात खलेुको सवसर गणुसतरी् रुटसटकमा 
कलमी गरेको ।

  सनु्तलाजात फलफूलको हकमा नग्रनिङ, क्ाङ्र र 
षट्रसटे्रजा जसता रोग र नलफ माइिर, कतले करीराजसता 
हानिकारक रोग करीरा िलागेको सवसर भएको।

बगैँचा सरापिा
बगैँचा लगाएपनछवाषष्थक का््थतानलकाअिसुार बगैँचा व्वसरापि 
गिु्थपछ्थ । व्ावसाष्क षकनसमकाबगैँचा सरापिा गदा्थ निमि 
कुराहरूमा ध्ाि ददिपुछ्थ ।

•	 नसँचाइका लानग बगैँचािखजकदै  भएको सािो पािीको स्ोत 
वा वषा्थको पािीसङ्लि गि्थ पलाखसटक पोखरी निमा्थण गिने

•	 बगैँचाको झारपात सङ्लि गरी कमपोसट मल बिाउि 
चाषहिे कमपोसट खाडलत्ार गिने ।

•	 प्रनत २० रोपिीमा कमतीमा ४ घार मौरी 
व्वसरा नमलाउिे ।

•	 बगैँचामा चाषहिे आवश्क बागवािी औजार व्वसरा 
गिने ।

•	 तलुिातमक रूपमा ताप र हावाको खतराबाट मतुि 
जलवा् ुहिुपुद्थछ ।

•	 प्ा्थप् पािी उपलबध (नसँचाइ सषुवधा)हिुपुद्थछ ।

•	 उव्थर माटो तरा आन्तररक जल निकासको राम्ो व्वसरा 
हिुपुद्थछ ।

•	 उप्तुि जलवा् ुएवं माटोको आवश्कतालाई ख्ाल 
गिु्थपद्थछ ।
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•	 ्सबाहेक च्ि गररएका फलफूलअिसुार जातको 
अिकूुलता,ससतो मजदरुको उपलबधता, बजारसँगको 
निकटता,ढुवािीको लानग सडकको निकटता आदद 
कुराहरूमा पनि षवचार परु ्् ाउिपुद्थछ ।

बगैँचा सरलको छिोट 
जनमिको छिोट गदा्थ जनमिको मोहडा, नसंचाइ, जनमिको उचाइ, 
सू््थको प्रकाश,तापक्म, ्ाता्ात, बजार आददलाई षवचार 
गिु्थपद्थछ । ्दद नसँचाइसषुवधा छदैि भिे जगगाको मोहडामा 
ध्ाि ददि ु आवश्क हनु्छ षकिभिे पहाडी खजललाहरूको 
जगगामा मोहडाअिसुार घाम कम बेसी लागिे हनु्छ । 
नसँचाइसषुवधा िभएको दखक्ण मोहडा भएमा जनमि धेरदै सकुखा 
हनु्छ । नसँचाइसषुवधा छ भिे दखक्णपूव्थ मोहडा फषक्थ एको 
जगगामा उचच गणुसतरी्फलफूल उतपादि गि्थ सषकन्छ । 
नसँचाइसषुवधा छदैि भिे उत्रपूव्थमोहडा भएको जगगामा उतपादि 
राम्ो हनु्छ ।

जलवा्ु
फलफूल खेतीका लानग जगगा छिोट गदा्थ सबभन्दा पषहले 
जलवा्लुाई ध्ाि ददिपुछ्थ ।औसत सरदर वाषष्थक तापक्म 
१५–२५ नडग्री सेखलस्स, औसतवाषष्थकवषा्थ १५००–२००० 
नमनलनलटर, औसतसापेखक्क आद््थता ७०–८० प्रनतशत भएको र 
तसुारो एवं अनसिा िपिने क्ेत्र छिोट गिु्थपद्थछ । वाषष्थकऔसत 
तापक्म १० नडग्री सेखलस्सभन्दा कम र २८ नडग्री 
सेखलस्सभन्दा बढी खेतीको लानगउप्तुि हुँददैि ।

माटो
फलफूल खेतीका लानग माटोको पीएच ५.5–६.५ भएको 
खकुुलो, प्रशसत प्राङ्गाररक पदार्थ र कमतीमा ३० सेमीसमम 
मानरललो सतहमा माटो भएको मनललो र पािी िजमिे दमुट 
माटो हिुपुद्थछ ।कमतीमा ३ षफट गषहराइसमम पहरो, ठूला 
चट्ाि िभएको जगगा छिोट गिु्थपछ्थ । धेरदै बलौटे र नगखा्थ/
ढुङ्गा्तुि माटो भएको जगगा छिोट गिु्थ हुँददैि ।

बगैँचा रेखाङ्ि षवनधहरू
रेखाङ्ि गरी लगाइएको बगैँचा आकष्थक र बगैँचा व्वसरापि 
का््थ गि्थ सखजलो हनु्छ । जगगाको बिावटअिसुार बगैँचा 
रेखाङ्िषवनध पनि फरकफरक पद्थछ । केही प्रचनलत रेखाङ्ि 
षवनध ्स प्रकार छि।्

क) वगा्थकार तररका

्ो तररकाबाट रेखाङ्ि गदा्थ एकबोटदेखख अकको बोटको दूरी र 
एकलाइिदेखख अकको लाइिको दूरी बराबर राखखन्छ । रेखाङ्ि 
सरुु गदा्थ पषहले सडकवा बारबन्देजसँग समािान्तर हिेु 
गरीबोटको बीचमा राखखिे आधा दूरी छोडेरआधार रेखा खखखचन्छ 
र त्समा ३,४,५ को सूत्र प्र्ोग गरी ९० नडग्रीको कोण 
बिाईआधार रेखा तानिन्छ । ्ो तररका प्रा्ः ठूला गह्ावा 
समरर नमलेको जगगामा गररन्छ ।

ख) आ्ताकार तररका 

एक बोटदेखख अकको बोटको दूरीसमािान्तर एकअकको लाइिदेखख 
लाइिको दूरी फरक राखी वगा्थकारजसतदै गरी रेखाङ्ि गिने 
तररकालाई आ्ताकार तररका भनिन्छ ।

ग) नत्रभजुाकार वा षटकोणाकार तररका 

्ो तररकामा पनि पषहलो बाटो वा बारको कररब समािान्तरमा 
आधार रेखा खखखचन्छ । त्समा पनि पषहले बाटो वा बारको 
िखजक समािान्तरमा आधार रेखा खखखचन्छ । त्समा 
फलफूलको षकनसम अिसुारको दूरी का्म गरी खचन्ह 
लगान्छ । सँगदैका दईु खचन्हबाट त्ही दूरी बराबरका दईु 
डोरीको छेउ जहाँ नमलछ त्हाँ एकखचन्ह (करीला) लगाइन्छ। 
एवं रीतले अरू खचन्ह लगाउिे काम बढाउँददै लगेपनछ दोस्ो 
अधार रेखा त्ार हनु्छ । त्ही क्मले अन्् अधार रेखाहरू 
बिाउँददै जादा समपूण्थ क्ेत्रको रेखाङ्ि हनु्छ । ्समा प्रत्ेक 
तीि बोटले नत्रभजु र एक केन्द्मापारेर वरपरका ५ बोटले 
षटकोण बिाउँछि ् । षटकोण तररकामा सबदै नबरुवाको 
दूरीआपसमा बराबर हनु्छ तर नत्रभजुाकारमा िहिु पनि सकछ । 
षटकोणाकार तररकाबाट रेखाङ्ि गदा्थ बगा्थकार तररकामा भन्दा 
१५ प्रनतशत नबरुवा त्नतिदै जनमिमा बढी रोपि सषकन्छ ।

घ) गह्ा/कान्ला तररका

प्रा् पहाडी क्ेत्र जहाँ खेतबारीहरू सिा/ठूलागह्ागह्ा परेका 
हनु्छि ्।ती जगगाहरूमा ्ोषवनध अपिाइन्छ । ्समा एक 
लाइिदेखख अकको लाइिको दूरी बराबर राखखन्छ तरएक 
गह्ागह्ाको दूरी साँघरुो वा फराषकलो हिेु भएकोले लाइिनभत्र 
नबरुवादेखखनबरुवाको दूरी भिे फरक पछ्थ । ्स तररकाबाट 
रेखाङ्ि गदा्थ सबभन्दा पछुार नसरािमा डोरी टाँगी आधार रेखा 
तािेर ठछीक्कको दूरीमा करीला गाडी खचन्ह लगाई रेखाङ्ि 
गररन्छ ।

नबरुवा लगाउिे दूरी

फलफूल 
बाली

नबजु कलमी

नबरुवा रोपिे दूरी 
नमटर

नबरुवा 
सङख्ा 
प्रनत 
रोपिी

नबरुवा रोपिे दूरी 
नमटर

नबरुवा 
सङख्ा 
प्रनत 
रोपिीहारदेखख 

हार
बोटदेखख 
बोट

हारदेखख 
हार

बोटदेखख 
बोट

सनु्तला ५ ५ 20 ५ ४ २५

जिुार ५ ५ 20 ५ ४ २५

कागती ५ ४ 25 4 4 ३१

आपँ १० १० ५

नलची

१० १० ५

10 8 6

8 8 8
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केरा
३ २.५ 

अगलो ६६

1.8 १.८ 
होचो १५४

भइँुकटर 0.60 0.२५-
0.३० ३३३३

खाडल खन्े र पिुने
रेखाङ्ि गरी निखचित खचिो लगाएकोठाउँमा ३ षफट लमबाइ,३ 
षफट चौडाइ र ३ षफट गषहराइको खाडल खन्ुपछ्थ । 
खाडलखन्दाठूला ढुङ्गा आएमा फोरेर हटाइददिपुछ्थ र मानरललो 
सतहको माटो एकानतर र तललो सतहको माटो अका्थनतर 
राख्पुछ्थ । ्सरी त्ारगरेको खालडो ७–१० ददि खलुला राखी 
खाडलमा पातपनतङ्गर तरा स्ाउला राखी आगो बालि ु
राम्ो हनु्छ । ्सो गदा्थ माटोमा भएका करीरा र रोगका 
जीवाणहुरू तरा झारपातका बीउहरू िष्ट हनु्छि ् । खाडल 
माटोले पदुा्थ मानरललो सतहकोमाटो पषहला पिुने र तललो सतहको 
माटोमा ३०–४० के.जी.राम्ोसँग पाकेको कमपोष्ट तरा गोठेमल, 
२५० ग्राम िीम वा च्ूरीको पीिा/खरािी र २०० ग्राम कृषष 
चिु नमलाई माटोमा नमसाई पिुने । ्सरी जनमिको सतहभन्दा 
१५ से.मी अगलो सतह हिेु गरी पिु ु्थपछ्थ । खाडल खन्ु अगानड 
बोड्थको प्र्ोग गरी खचिो राखेपनछ मात्रदै खाडल खन्े काम 
गिु्थपद्थछ । जसले गदा्थ नबरुवा रोपिे बेलामा खाडलको 
केन्द्नबन्द ुपत्ा लगाउि सखजलोहनु्छ ।

नबरुवा ढुवािी 
फलफूल पकेट क्ेत्रनभत्र िदै िस्थरी गरीनबरुवा उतपादि गिु्थ 
उप्तुि हनु्छ। फलफूलका नबरुवा पलाखसटक रदैलामा माटोको 
गोलासषहत सािने बगैँचामा लदैजािपुछ्थ ।

नबरुवा सािने सम् 
वषने फलफूलका नबरुवा वषा्थको सरुु (असार) मा िदै सािु्थ राम्ो 
हनु्छ । ठूलो पलाखसटक रदैलाका नबरुवा भए र नसँचाइ उपलबध 
हिेु ठाउँमा माघ मषहिामा लगाउि सषकन्छ । नबरुवा बेलकुरीपख 
सादा्थ घामको तापले ओइलाउिपाउँददैि ।

नबरुवा सािने
नबरुवा लगाउिे सम्मा खाडल खन्ुपूव्थ प्र्ोग गरी लगाइएको 
खचिोमा पिुः पलाखपन्टङ बोड्थ राखी त्सको केन्द्भागमा पोली 
ब्ागबाट नबरुवा निकालदागोला िफुटाई निकालिे र गोलासषहत 
खालटोमा राखीपिु ु्थपछ्थ । पिुने क्ममा पलाखसटक रदैलामा जहाँसमम 
माटोलेढाकेको नर्ो त्नत भाग मात्र नबरुवा पिु ु्थपछ्थ । कम परेु 
नबरुवा सकुिे र बढी परेु डाँठकुषहिे डर हनु्छ । नबरुवाको मूल 
जरा चनुडएको, बाङ्गो भईबटाररएको, मनसिो डाँठ भदै अखगलएको र 
असवसर नबरुवा सािु्थ हुँददैि । नबरुवा रोपेपनछनबरुवाको िखजकदै  
१ नमटर लामो बाँसको भाटाको टेको गाडी टेकोमा सटाएर 
रोपेकोनबरुवालाई डोरीले अङग्रजेी8आकारमा डोरी क्स गरी 
नबरुवालाई बाँनधददिपुछ्थ ।

छापो 
छापो भन्ाले सकेुको झारपात, पराल, खर, धािको भसु, कागज, 
पलाखसटक आदद प्र्ोगगरी बोटनबरुवाको वररपररको माटोलाई 
छोपिे प्रषक््ालाई भनिन्छ ।फलफूल बगैँचा गोडमेल 
गररसकेपनछ अन्् प्राङ्गाररक पदार्थले छापो ददँदा माटोमा खचस्ाि 
बढी सम्समम रहन्छ, झार उम्िपाउँददैि, बोटनबरुवाका जरालाई 
न््ािो बिाउँछ, पनछ छापो सडेर मल पनिबन्छ र माटो बगेर, 
उडेर िोकसािहिु पाउँददैि । सािा फलफूलका बोटलाई छापो 
िददिे हो भिे सकुखा सम्मा मिने समभाविा बढी हनु्छ । छापो 
ददँदा बोटको मूलकाणड १५ सेमीवररपरर छोडेर १० सेमीको 
बाकलो हिेु गरी ददिपुछ्थ । पसुदेखख जेठसममको लामो 
सकुखा्ममा माटोको खचस्ाि बचाइराख् मखलचङको महत्वपूण्थ 
भनूमका रहन्छ ।

नसँचाइ
हाम्ो देशमा पसुदेखख चदैत-वदैशाखसमम वषा्थ कम हिेुर त्ही 
सम्मा बसने फलफूलको फूल फुलिे, फल लागिे सम् पनि  
सरुु हिेु भएकोले खचस्ािको व्वसरा गि्थ अनत आवश्क 
हनु्छ । ्सका लानग माटोमा खचस्ाि व्वसरापि गि्थ 
षवशेषध्ाि ददिपुद्थछ । ्ी अवसराहरूमा नसँचाइ गदा्थ 
उतपादिमा दोबबरसमम वषृधि हिु सकछ । नबरुवा लगाएको 
वष्थ, फूल फुलिे सम् र फलको षवकास हिेु अवसरा बोटको 
अनत संवेदिशील अवसराहरू हिु ्।

१) नबरुवा लगाइएको वष्थ

सािा नबरुवाको जरा माटोमा गषहरोसमम फदै नलएको हुँददैि । 
तसर्थ सकुखा मौसममा माटोमा खचस्ािका्म राख् पटकपटक 
नसँचाइ ददिपुछ्थ । खास गरेर फागिुबाट जेठ मषहिासमम खडेरी 
पिने भएको हुँदा पटकपटक नसँचाइ गिु्थपछ्थ । नसँचाइ गदा्थ जरा 
क्ेत्रको तललो भागसमम पगुिे गरीपािी ददिपुछ्थ।

२) फूल फुलिे सम्मा

नसँचाइ अपगु भएको अवसरामा कोषपला फक्ि िसषकरहेको 
अवसरामा पिुः वषा्थ भएपनछ फूल फुलछि ् । पािी पाएको 
९-१० ददिमा फूलको कोषपला फक्न्छ । ् स सम्मा प्रशसत 
पािी िपाउँदा फूल फुलिे र पनछ फल पाकिे सम् एकिासको 
हुँददैि ।

३) फलको षवकास हिेु सम्मा

्स सम्मा नसँचाइ गदा्थ फल पोषटलो र ठूलो हिुाका सारदै 
फल झिने समस्ा पनि कम हनु्छ ।

पािी निकास 
पहाडको नभरालो जनमिमा पािी निकासको आवश्कता िभएपनि 
समरर जगगामा लामो अवनधसमम वषा्थको पािी जनमरहेमा 
नबरुवाको जराले अखकसजि पाउँददैि र कुषहएर मि्थ रालछ । 
्सर्थ बोटको पखङति बीचबाट एकफुट गषहरो पािी निकासको 
िाली खन्ुपद्थछ । सबदै ठाउँको पािी ्ी िालीबाट ठूलोिालीमा 
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जोडिपुछ्थ र अन्त्मा पोखरीमा जममा हिेु व्वसरा 
नमलाउिपुछ्थ । ्ो पोखरीको पािीपनछ नसँचाइको लानग प्र्ोग 
गि्थ सषकन्छ ।

खाद्तत्व व्वसरापि
खाद्तत्वको व्वसरापिले फल उतपादि (पररमाण) का 
सारसारदै फल गणुसतरजसतदै दािाको रङ, बासिा, सवाद तरा 
भणडारण क्मता आददमा पनि असर पाद्थछ । ्सतो अवसरामा 
माटोमा प्रशसत र सन्तनुलत मलको प्र्ोग गि्थ सषकएको खणडमा 
मात्र फलफूलका बोटहरू सवसर रहिकुो सारदै रोगकरीराको 
प्रकोप सहि सकिे तरा राम्ो उतपादि ददि सकिे हनु्छ ।

मल राख् ेसम् र मलखादको मात्रा
बोटको समखुचत वषृधि र षवकासको लानग आवश्क खाद्तत्वको 
मात्रा तरा माटोले मल सोसेर नलि सकिेक्मताको र माटो वा 
बोटको पात जाँच गरेर प्राप् िनतजाको आधारमा मलखादको 
मात्रा नसफाररस गररन्छ।साधारणत्ा फलले माटोबाट नलएको 
पोषक तत्वको मात्रा अकको वष्थ फल लागिे डाँठ, पात, हाँगा, 
काणडलाई आवश्क पिने पोषक तत्व र माटोबाट उडेर र 
चषुहएरजािे पोषक तत्वसमेत षवचार गरी मलखादको मात्रा 
नसफाररस गिने गररन्छ । नबरुवालगाउिे बेलामा प्रत्ेक खाडलमा 
५ षकलो कमपोसट मल उपलबध भएमा २५० ग्राम िीमकोषपिा/
खरािी र २०० ग्राम कृषष चिू माटोमा नमलाई नबरुवा रोपिे र 
नि्नमत रूपमा गहुँत वा झोलमलको प्र्ोग गदा्थ नबरुवाको वषृधि 
र षवकास राम्ो भएको पाइएको छ । षवशेष गरी फल 
षटषपसकेपनछ, र फूल फुलिअुखघ, वषा्थ सरुु हिुअुखघ र 
वषा्थसषकएपनछ गरी कमतीमा पनि तीि पटक प्र्ोग गिु्थ राम्ो 
हनु्छ । 

प्रभावकारी रूपमा मलको प्र्ोग गिने तररका
•	 प्राङ्गाररक मलको प्र्ोग बढीभन्दा बढी गिने ।

•	 खेतबारीमा भएका झारपातहरू कुहाएर मलको रूपमा 
प्र्ोग गिने ।

•	 हाँगाहरू जहाँसमम फदै नलएको छ, सोको मनुि ३०-४० सेमी 
चौडाइ र ३०-४० सेमी गषहरो खाडल खिी मल राख् े।

•	 प्रत्ेक वष्थ हाँगाहरू फदै नलएको आधारअिसुार बोटबाट दूरी 
नमलाई खाडल खिी मल राख् े र खाडल फरकददशामा 
बिाउिे 

•	 मषहिामा एक पटक झोलमलको प्र्ोग गिने ।

•	 हरेक ३-३ वष्थको फरकमा माटो जाँच गराउिे र कृषष चिू 
प्र्ोग गिने ।

झारपात व्वसरापि
नबरुवा लगाइएको पषहलो तीि वष्थसमम नि्नमत रूपमा झारपात 
नि्न्त्रण अनिवा््थ रूपलेगिु्थपछ्थ । झारपातले नबरुवासँग 
खाद्तत्व र खचस्ािको लानग प्रनतसपधा्थ गछ्थ र बोटमा सू््थको 
प्रकाशनछि्थ ददँददैि । जसको फलसवरूप खास गरेर सािा बोट 

कमजोर हनु्छि ्र मद्थछि ्। झारपातको नि्न्त्रण निमिअिसुार 
गि्थ सषकन्छ ।

१) झारपात उखेलिे

ि्ाँ बगैँचामा वष्थको ३-४ पटक र परुािो बगैँचामा २-३ पटक 
झारपात उखेलेर, काटेर वा छाँटेर नि्न्त्रण गिु्थपछ्थ । वषा्थतको 
सम्मा झार काटेर छाडिे र बसा्थतको अन्तमा गोडेर बगैँचा 
सफा राख् ेगिु्थपछ्थ ।

२) झार खिेर पलटाउिे

बसा्थतको अन्तमा ि्ाँ बगैँचामा १-१.५ षफट गषहरो र परुािो 
बगैँचामा ३ इन्च हलकुा खिजोत गरीझार पिुने गदा्थ जनमि उव्थर 
हनु्छ, झार कम आउँछ र माटोमा खचस्ाि रषहरहन्छ ।

३) छापो हालिे

बसा्थतको अन्तनतर गोडमेल गरी रूखको पात, काटेको झारपातर 
अन्् प्राङ्गाररक पदार्थले छापो हालदा झार नि्न्त्रण हनु्छ । 
सािा नबरुवालाई छापो ददि ुअनत जरुरी हनु्छ ।

४) नमखश्रत बाली लगाउिे

एकआपसमा मेल खािे दईु वा दईुभन्दा बढी बालीलाई जनमिको 
सदपु्ोग हिेु गरीलगाउँदा कुिदै एक बाली िोकसाि भए पनि 
अकको बालीबाट क्नतपूत्थ हिु सकछ । भटमास, भागो, नसमी, 
सागपात, काउली, मूलाजसता कुिदैपनि फलफूल बगैँचाको 
बीचको खाली ठाउँमा रोपेमा माटोको मनललोपिा बढिकुो सारदै 
खचस्ाि का्म राख् मद्दत पगुछ ।

सकर हटाउिे
कलमी गररएका नबरुवाको रुटसटकबाट बारमबार सकरहरू 
पलाइ रहन्छ । ्ी सकरहरूले सा्िले भन्दा बढी खाद्तत्व 
नलिे भएकोले ्सको वषृधि नछटो हनु्छ । जसले गदा्थ भिे 
सा्िको भाग नबसतारदै बढछ । केही सम्पनछ सा्िले 
खाद्तत्व पाउि िसकदा मददै जान्छ र रुटसटकबाट पलाएको 
सकर मात्र हषुक्थ न्छ । कषहलेकाही ँकृषकको बगैँचामा कलमी 
सनु्तला वा जिुार रोपेको बोटमा सा्िको भाग मरी नतिपाते 
सनु्तलाको सकर हषुक्थ एको पाइन्छ । तसर्थ रुटसटकबाट 
आउिे सकरहरूलाई तरुुन्त हटाइददिपुछ्थ ।

बगैँचा सरसफाइ
बगैँचामा गिु्थपिने का््थहरू सम्मदै गि्थ सके बगैँचा सवसर एवं 
उतपादिशील रहन्छ । अिावश्क झारपात गोडमेल गिने, 
झरेको फल जममा गरीमाटोमा पिुने (खासगरी असोजदेखख 
काखत्कमा झरेका फल), बोटमा आएका ऐजेंरु, झ्ाउ र 
आकाशबेली हटाउिे, बोटको अवसरा ठछीक छ छदैि सम्सम्मा 
निरीक्ण गरी उपचार गिने, बोटको फेदमा बोडको पेसट लगाउिे, 
बोटको पातमा बोडको नमकसचर छिने आदद कामहरू गि्थ सके 
लामो सम्समम बगैँचा सवसर र उतपादिशील रहन्छ ।
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kl/ro (Introduction)
/fhdf ; fdfG o l; dL  ; d"xcG tu{ tsf]  P s dxT jk" 0 f{  bnxg afnL xf ] . o; sf]  j} 1flgs gfd km ] l; jf] n;  
eN u] l/;  (Phaseolus vulgaris Linn) xf]  / of] sf] zafnL  kl/jf/cG tu{ t kb{ 5 . /fhdfsf]  
bfgfsf]  agf] 6 / /Ë  d[ uf} nf; Fu ldN bf] h'N bf]  x'g]  eP sfn]  o; nfO {  cª\u|hL df lduf} { n]  l; dL (Kidney 
Bean) klg elgG 5 . o; nfO {  cG o y'k | }  gfdx¿n]  lrlgG 5 h:t} M  xl/s6 l; dL , 5f] 6]  l; dL , 
:G ofkljg, ge] ljg, j' ; ljg, v' ; f{ g]  l; dL cflb . lxG bL df o; nfO {  /fhdf g}  elgG 5 . g] kfndf eg]  
:yfg / ; d'bfocg' ; f/ o; sf]  gfd km /s lsl; dn]  k 'sfg] {  rng 5 . h'D nL  l; dL ,1 o l; dL cflbnfO {  
klg /fhdf elgP sf]  kfO P sf]  5 . /fhdfdf bfgfsf]  /Ë , cfsf/, :j¿k / la?jfsf]  prfO { jf j[ l4sf]  
:jefj -nxl/g]  / em flË g] _ df w ] /}  ljljw tf kfOG 5 . /fhdf d'V otof slnnf]  sf] ; fsf]  t/sf/L , 
; 's] sf]  bfgfsf]  bfn / kftnfO {  kz'x¿sf]  3fF; kftsf]  ¿kdf k | of] u ug{  v] tL  ul/G 5 -Pandey et 
al., 2012_. /fhdfsf]  v] tL  ul/P sf]  ; a} eG bf k '/fgf]  k | hfltdf s] lG ›o / blIf0 f cd] l/sfsf]  /} yfg]  
k | hflt dflgG 5 -Swaideret al., 1992_ . t/ clxn]  eg]  /fhdfnfO {  :jf:Y ojw { s t/sf/L sf 
; fy}  :jflbnf]  kl/sf/sf ¿k df ljZ jel/  g}  v] tL ug] {  ul/G 5 . pT kflbt /fhdfsf]  7"nf]  lx:; f 
ls; fgx¿af6 g} pkef] u ul/g]   / /fli6« o tyf cG t/f{li6« o J ofkf/sf lx:; fdf y'k | }  l; dL x¿sf]  
k | hflt :t/df ljefhg gul/P sf sf/0 f /fhdf  l; dLsf]  dfq pT kfbg ljZ jdf  slt dfqfdf x' G 5 
eG g]  tY of+ s lgsfN g lgs}  ufx|f]  eP sf]  5 (Lackey, 1981; Voysest, 1983; FAOSTAT, 
2019) . ljZ jdf ; a} eG bf w ] /}  /fhdf pT kfbg ug] {  b ] zx¿df ef/t,  D ofgdf/, a| flhn, cd] l/sf, 
rL g, clk | m sL d'n'sx¿, tfG hflgof, o'ufG 8f, s] G of / O lyof] lkof kb { 5g\ -FAOSTAT 2019_ . 
g] kfndf /fhdf v] tL ljljw  xfjfkfgL  / Ct'x¿df ; d'›L  ; txaf6 #)) b] lv @ % )) ld6/; D dsf]  
prfO df ug{  ; lsG 5 -Neupane etal., 2008_ . of]  n] vdf ljz] ift : t/fO {  If] qb ] lv G ofgf]  
xfjfkfgL df eP sf :yfgdf x'g] , nx/f gx'g], em flË g] , :j+; ] lrt,  kftsf]  /fd| f]  j[ l4kl5 dfq km "n / 
km n nfUg]  :jefj eP sf]  / 5f] 6f]  cjlw df kfS g]  u' 0 f eP sf]  /fhdfsf]  pG gt v] tL k | ljlw af/] rrf{  
ul/P sf]  5 . g] kfndf /fhdf v] tL x'g]  If] qkm nsf]  cflw sfl/s tY of++s pknA w geP  tf klg o;  
                                                            
1  

पररच्
गाँस, वास र कपडा हरेक मानिसको िदैसनग्थक आवश्कता हो । 
न््ूितम मािवी् आवश्कताको अभावमा मािवजीविको 
अखसततव िदै रहि सकददैि । मानिसले खािा, वास, कपडा, खशक्ा 
र सवासथ्जसता आधारभतू आवश्कता पररपूनत्थकदै  लानग 
प्रारनमकतासार काम गिने गद्थछ । त्समध्े पनि खाद् वसतकुो 
आवश्कता पूरा गि्थ मानिसले शारीररक र मािनसक शखति बढी 
खच्थ गिु्थपद्थछ । त्सदैले भन्े गररन्छ केका लानग काम गिने ् ही 
पेटका लानग ि हो ।्सबाट सपष्ट हनु्छ खाद्ान् मानिसको 
पषहलो आवश्कता हो र ्सको अभावमा जीवि चल्िदै समभव 
हुँददैि । खाद्सरुक्ा ्सतो शबद हो, जसलाई षवश्वव्ापी रूपमा 
ग्रहण गरी लोकषप्र्तासार प्रचलिमा ल्ाइएको छ । षवश्वका 
सरकारदेखख गदैरसरकारी संसरासमम, अन्तरा्थष्रि् दातसंृसरा र 
गदैरसरकारी संसरासमम, बहरुाष्रि् सह्ोग नि्ोगदेखख षवकनसत, 

धिी र अिदुाि सह्ोग प्रदाि गि्थ सक्म मलुकुसमम सबदैले 
खाद्सरुक्ाको षवष्लाई अगानड सारेको पाइन्छ । 

दगु्थम खजललाहरूमा सरकारले िेपाल खाद् संसरािमाफ्थ त केही 
खाद्ान् षवतरण गरे तापनि ्ी खजललाहरूको खाद्ान् 
आवश्कताको तलुिामा ज्ाददै िदै अपगु रहेको छ । खाद्ान् 
उपलबध गराउिे अन्् उपा्मा कामका लानग खाद्ान्, सकुल 
खाजा का््थक्म आदद जसता का््थक्म सन्चालि हुँददै आएका 
छि ्। तराषप दगु्थम ग्रामीण क्ेत्रका अनधकांश भागमा खाद्ान्को 
पहुँच न््ूि छ । 

 िेपालको कुल जिसङ्ख्ाको झन्डदै ६६ प्रनतशत 
प्रत्क् वा अप्रत्क् रूपमा कृषषमा आधाररत छ । केही वष््थ ता 
कृषषआखश्रत जिसङ्ख्ामा कमी आउँददै गरेको पाइए पनि 
अत्नधक जिसङ्ख्ाको मूल पेसा कृषषमदै आधाररत छ । 
अषहलेसमम षवकासका पूवा्थधार पगुि िसकेको षवकट भौगोनलक 
अवखसरनतमा खाद्सरुक्ा बढी सरोकारको षवष् बन्ददै आएको 
छ । िेपालको सन्दभ्थमा खाद्सरुक्ाको कुरा गदा्थ निरपेखक्त 
रूपमा भन्दा सापेखक्त रूपमा व्ाख्ा गिु्थ बढी सान्दनभ्थक हिेु 
देखखन्छ । खाद्सरुक्ा परृक् िभई षवषवध पक्सँग गाँनसएर 
रहेको हनु्छ । ्सका कनतप् सन्दभ्थ प्राकृनतक षवष्वसतसँुग 
पनि गाँनसएका हनु्छि ्। तर, वत्थमाि सम्मा मािवी् गनतषवनध, 

चाहिा र आवश्कता, ्धुि, सामाखजक द्न्द्, बढदो जिसङ्ख्ा, 

अवदैज्ानिक कृषषप्रणाली, घटदो उतपादि, उतपादिको असन्तनुलत 
षवतरणजसता कुराले खाद्सरुक्ाको खसरनतलाई कमजोर पारररहेको 
पाइन्छ । कृषषप्रधाि मलुकु भएर पनि ्सता षवनभन् कारणले 
िेपाल खाद्सरुक्ाको दृषष्टले नबसतारदै दारुण बन् रालेको छ । 
िेपालको हालसममको जिसङ्ख्ा र खाद्ान् उतपादािको 
अिपुातका आधारमा खाद् असरुक्ाको समभाविा पनि देखखदँदैि । 
केही पहाडी र षहमाली खजललामा खाद्ान् षवतरण प्रणालीको 
षवकास हिु िसकिाले ्दाकदा भोकमरीको अवसरा नसज्थिा हिेु 
गरेको छ भिे निरपेक् गररबीको रेखामनुि रहेका कनतप् 
पररवारले उखचत सम्मा आवश्क खाद्ान्को जोहो गि्थ 
िसकिाले समस्ा उखबजिे गरेको पाइन्छ । तराषप, हाम्ो 
मलुकुको खाद्ान् उतपादि र उपभोगको ्रार्थ अवसराकदै  
पररवेशमा रहेर खाद्सरुक्ाको चचा्थ गिु्थ सान्दनभ्थक हिेुछ । 

 िेपालमा भदैगोनलक जषटलता, ्ाता्ातको कदठिाइ र 
वत्थमाि सम्मा देखा परेको सामाखजक द्न्द्ले देशमा उतपाददत 
खाद्ान्को समािपुानतक षवतरण हिु सषकरहेको छदैि । 
खाद्ान्को आपूनत्थ सगुम क्ेत्रमा गदा्थ बढी लाभ प्राप् गि्थ सषकिे 
हुँदा व्ापाररक पक्बाट दगु्थम क्ेत्रमा खाद्ान्को नबक्रीषवतरणको 
व्वसरा नमलाउि रुखच देखाइएको पाइँददैि । सामाखजक द्न्द्का 
अवसरामा एक पक्ले आपूनत्थ गरेको खाद्ान् अकको पक्बाट 
लटुिे का््थमा बढोत्री हनु्छ । ्स अवसरामा खाद्ान्को न््ूि 
उतपादि हिेु क्ेत्रमा खाद्सरुक्ामा अवरोध उतपन् भई 
भोकमरीको अवसरा उतपन् हनु्छ । उखललखखत कारणले 
खाद्ान्को उतपादि ह्ास हुँददै गएर खाद्ान् सरुक्ा व्वसरा 
कमजोर हुँददै जािे समभाविा एकनतर बढेको छ भिे अककोनतर 
उतपाददत खाद्ान्को समखुचत षवतरणको अभावमा खाद्ान् कम 
उतपादि हिेु क्ेत्रमा खाद्सङ्ट र उतपन् हुँददै गएको छ । 
िेपालको तराई क्ेत्रमा उतपाददत आवश्कताभन्दा बढी भएको 
खाद्ान् भारततफ्थ  निकासी हनु्छ भिे खाद्ान् उतपादि न््ूि हिेु 
उचचपहाडी र षहमाली खजललामा तराईको खाद्ान् ढुवािी गि्थ 
कदठि भएकाले वषदैषपचछे खाद्ान् सङ्ट तरा भोकमरीको 
अवसरा नसज्थिा हिेु गरेको छ । 

हाम्ो शरीरलाई सवसर राख् २५०० देखख ३००० क्ालोरीको 
(पौषष्टक आहारको मात्र िापिे मापदणड) को ददि प्रनतददि 
आवश्कता पद्थछ । तर कडा मेहित गिने िेपालीहरूको लानग 

*;xk|fWofks, cy{zf:q, eQmk'/ ax'd'vL SofDk;



j[mlif rf}dfl;s jif{ %& c+s ! j[mlif rf}dfl;s jif{ %* c+s # 

22

A
I T

C

प्रत्ेक नलि ४ हजार क्ालोरी खाद्पदार्थको आवश्कता 
पद्थछ । ददैनिक व्वहारमा २ हजार क्ालोरीभन्दा बढी खाद् 
पदार्थ उपभोग गररएको पाइएको छदैि । प्रनतव्खतिले उपभोग 
िगरी िहिेु त्ो दईु हजार क्ालोरी खाद्पदार्थ जिसङ्ख्ा 
वषृधिले गदा्थ घटददै जािे क्म देखखन्छ । ्ही कारणले गदा्थ 
खाद्ान् आ्ात िगरी सखु छदैि । हाम्ो शरीरमा आवश्क 
मात्रामा प्रोषटिको अप्ा्थप् आपूनत्थबाट खास गरी आवश्क 
एनमिो एनसडको षवनभन् प्रकृनतहरू र खास गरी आज संसारभरर 
देखा परररहेको कुपोषणको समस्ा िदै षविाशका प्रमखु रुपमा 
देखा पद्थछ । प्रोषटिको कमीबाट देखा पिने सरुुका लक्णहरू 
तौलको कमी, कुिदै बेला राकेको महससु हिेु, घटदो रोग 
प्रनतरोध शखति, सवासथ् लाभ गि्थ कदठि र बचचाहरूमा षढलो 
एवं कम वषृधि हिु ुआदद हिु ्। लगातार प्रोषटिको कमीबाट 
रतिप्रोषटि (हेमोगलोनबि सषहत) तरा कलेजोको क्नत आदद 
पररणाम हनु्छि ्। प्रोषटिले शरीरको वषृधिका सारसारदै शखति 
प्रदाि गिने र शारीररक प्रषक््ा सन्चालि गिने पनि गद्थछ । 
प्रोषटिको कमीबाट रति सन्चालि र पाचिषक््ामा पनि ज्ाददै 
िराम्ो असर पछ्थ । अत: कुपोषण र षवषवध रोगहरूबाट बचि 
आवश्क प्रोषटि आपूनत्थमा हामीले षवशेष ध्ाि परु ्् ाउि ु
आवश्क छ । 

खाद् तरा कृषष सङ्गठि एवं षवश्व खाद् सङ्गठिहरूको अकको 
षवशेषज्हरूको सं्तुि प्रनतवेदिमा उललेख भएअिसुार १ बसने 
बालकका लानग ददैनिक ८२० क्ालोरीको आवश्कता हनु्छ 
भिे जवाि लोगिेमानिसका निनमत् ३००० क्ालोरीको 
आवश्कता पद्थछ । त्सदै गरी गभ्थवती आइमाईलाई उसको 
निनमत् अरु बेला आवश्क क्ालोरी (२२०० मा रप ३५०० 
क्ालोरीको आवश्कता हनु्छ भिे दूध खवुाउिे आइमाईलाई 
रप ५५० क्ालोरीको आवश्कता हनु्छ । प्रत्ेक खाद्पदार्थमा 
क्ालोरी शखति हिेु भए तापनि उपलबध खाद् पदार्थमध्े कुिदै 
खाद् पदार्थ शरीर निमा्थण गिने र कुिदै खाद् पदार्थ रोगबाट 
बचाउिे खालको हिेु हुँदा सबदै खाद् पदार्थ अिपुाती् मात्रामा 
खािपुिने भएको हो । सि ्१९७५ मा ततकालीि सरकार तरा 
अमेररकरी सहा्ता नि्ोगको सं्तुि प्र्ासबाट गररएको सवनेक्णले 
देशमा रहेको न््ूि पोषण तरा कुपोषणको खसरनत धेरदै हदसमम 
छल्थङ्ग पाि्थ सफल भएको छ । सो सवनेक्णमा २२१ ठाउँहरूमा 
६ मषहिादेखख ७२ मषहिासममको ६५६२ खशशहुरूको कुपोषण 
खसरनत राहा पाउिका लानग उमेर, उचाइ, तौल, पाखरुाको मोटाइ 
इत्ाददलाई आधार बिाइएको नर्ो । सोही आँकडाअिसुार 
िेपालमा सामान्् अवसरामा रहेका खशशहुरू केवल २६.३ 
प्रनतशत देखखन्छि ् । प्ररम अवसरा (जो सरुु अवसरा) को 
कुपोषण ४१.५ प्रनतशत रहेको छ तापनि होनस्ारीपूव्थक रेखदेख 
गि्थ जरुरी भएको दोस्ो अवसराको कुपोषण २४ प्रनतशत 
देखखन्छ र तनृत् अवसराको कुपोषण जो षक भषवष्मा गएर 
कामदै िलागिे खसरनतमा पगुि सकिे सम ्भाविा भएका ५.१ 
प्रनतशत खशशहुरूलाई भएको देखखएको छ । फेरर उचाइको 
षहसाबले हेिने हो भिे खशशकुो तौलबाट १२.६ प्रनतशत मात्र 
समान्् अवसरामा रहेको देखखन्छ । 

खाद्न्को पररपूण्थताले िदै हाम्ो क्ालोरी र पौषष्टक आहारको 
आवश्कता पूरा हनु्छ भन्े सोचाइलाई हटाउिपुरेको छ । 
हाम्ो आहारमा ७१ प्रनतशत जनत प्रोषटि नबरुवाजगत्बाट प्राप् 
हनु्छ । जसमा खाद्ान्ले ५० प्रनतशत दलहि, तेलहि र कडा 
बोके् फलफूलले १३ प्रनतशत सखर भएको जरे उबजिी ५ 
प्रनतशत र सागपातले ३ र बाँकरी २६ प्रनतशत अन्् स्ोत जसतदै 
माछामास,ु फुल इत्ाददबाट प्राप् हनु्छ भिे हामीले खाद्ान्को 
पनछ मात्र षहँडि ुवाञछिी् देखखँददैि । 

कुपोषणबाट बचिका लानग सफासगुघर तररकाले बसिे ढङ्ग 
हिुपुद्थछ । हाम्ो देशमा झाडावान्ता र अरु रोग प्रकोपहरूको 
मखु् कारण ददसाषपसाब, फोहोरमदैला खझँगा इत्ादद भएकाले 
जराभाबी ददसाषपसाब र फोहोरमदैला गि्थ हनु् र खझँगाबाट 
बचिपुछ्थ । आफू बसिे, सतु् ेकोठाहरू, घर, आगँि, चोकवररषपरर 
फोहोरमदैला गि्थ ददि ुहुँददैि । जिावरहरूलाई पनि आफू बसिे 
ठाउँदेखख अनल पर राखिे बन्दोबसत गिु्थपद्थछ । अकको कुरा 
सफा एवं सरुखक्त पािी मात्र प्र्ोगमा ल्ाउिपुद्थछ । 
बाध्तापूव्थक सखजलदै प्रदूषण एवं सङ्क्मण हिेु पािी छ भिे 
खाि ुअगानड उमालि ुसबभन्दा राम्ो उपा् हो । अनधकांश 
जिवग्थ ग्रामीण र गररब भएको हाम्ो देशमा बालकहरूको 
सवसर शारररीक तरा मािनसक षवकासका लानग सरािी् रुपमा 
उपलवध पदार्थहरू प्र्ोगमा ल्ाइए एकानतर हाम्ो देशमा 
पाइएको व्ाप् कुपोषण र अलपपोषणजसता समस्ालाई नि्न्त्रण 
गि्थ सषकन्छ भिे अककोतफ्थ  षवदेशी बालआहारको बढदो 
आ्ातमा पनि कटौती हिेु जािे अिमुाि गि्थ सषकन्छ । 

िेपालमा खाद्ान्को उतपादि तरा पररचालि खसरनत 
िेपालमा झन्डदै २५ प्रनतशत जिसङख्ा गररबीको रेखामनुि 
रहेका वा प्रनतददि पेटभरर खािा (२३०० क्ालोरी शखति ददिे) 
खाि िपाउिेछि ्। पनछललो (२००५) तथ्ाङकअिसुार ्ो 
जिसङख्ा २८ प्रनतशतमा घटेको बताइएको भए पनि गषहररएर 
गएको षहंसातमक द्न्द्, शोषण र भ्रष्टाचारलाई ध्ािमा राखदा 
गररबी र खाद्सरुक्ाको खसरनतमा खास सधुार आएको देखखदँदैि । 
खाद् असरुक्ाको प्रभाव बालबानलका, अशति र वृधिवृधिामा बढी 
पद्थछ । बालकलाई जन्मिासार शारीररक तरा मािनसक 
षवकासका लानग पौषष्टक आहारको आवश्कता पद्थछ । सतुकेरी 
मषहलालाई ्रेष्ट खािा प्राप् िभए त्सको प्रत्क् प्रभाव दधेु 
बचचामा पद्थछ । ् सबाट कुपोषणको नसकार भई बालबानलकामा 
शारीररक तरा मािनसक षवकृनत देखा पि्थ सकदछ । त्सदै गरी, 
कदठि शारीररक र मािनसक काम गि्थ असमर्थ, अशति व्खतिले 
आफूलाई आवश्क खाद्वसत ुजटुाउि िसकेर मतृ्कुो मखुमा 
पगुिपुिने अवसरा आउँछ । शारीररक रूपमा कमजोर वधृिवृधिाका 
लानग आवश्क खाद्ान्, रेखदेख उपलबध भएि भिे नतिको 
अवसरा निकदै  द्िी् बन्दछ । अतः खाद् असरुक्ाको प्रत्क् 
प्रभाव अशति र वधृिहरूमा बढी पद्थछ । गभ्थवती मषहलामा 
खाद् असरुक्ाको प्रभाव सबदैभन्दा बढी पद्थछ । गभ्थवती मषहलाले 
पोषण्तुि खािा िपाएमा जन्मिे बचचा षवकलाङ्ग हिु सकिे, 

मातखृशश ुमतृ्दुर उचच हिेु, आनर्थक रुपले सषक्् जिशखतिमा 
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कमी आउिेजसता समस्ासमेत उतपन् हिु सकछि ्। त्सदैले 
समपूण्थ पक्लाई चक्री् रूपमा गाँजिे मािवी् समस्ाका रूपमा 
रहेको खाद् असरुक्ाको निराकरणका लानग सबदै पक्बाट गमभीर 
रूपमा नलइिपुिने हनु्छ । जीषवकोपाज्थि ्सतो माध्म हो 
जसबाट मानिसले आफिो जीवि धान् आवश्क कुराहरू 
(पोषण, आवास, कपडा, खशक्ा, सवासथ्, ्ाता्ात, सञचार, 
मिोरञजि, रोजगार इत्ादद) प्राप् गद्थछ । जीषवकोपाज्थिका 
स्ोतहरू र त्सलाई सरुखक्त र ददगो राखिे रणिीनतहरू 
मानिसदैषपचछे, समदुा्षपचछे र रा्रिषपचछे षवषवध हिु सकदछि ्। 
जीषवकोपाज्थिको अवधारणाले स्ोतहरूको उपलबधता, त्सलाई 
व्वसरापि र प्रवधि्थि गिने र सबदै प्रकारका बाह्य धककाबाट 
बचाएर ददगो बिाउिे उद्देश्लाई समेटेको छ । 

खाद्सरुक्ा र असरुक्ाका महत्वपूण्थ पक्हरू एकदै सार गाँनसएर 
आउिे गछ्थि ् । ्सता सवालका पछानड गाँनसएर आउिे 
कारणलाई अलग्ाएर हेि्थ पनि नमलददैि । खाद्सरुक्ा भिेको 
प्ा्थप् खाद्ान् उतपादि वा उपलबध भएको सम्मा भषवष्मा 
वृषधि हिेु जिसङख्ा, खाँचो र षवपदकालीि अवसराका लानग 
आवश्क पिने पररमाणमा खाद्ान्को सञच् गरी सहज प्रानप् र 
समखुचत षवतरण गि्थ सकिे क्मताको षवकास गिु्थ हो । 

खाद् अनधकार समबन्धी ऐि, २०७५ का अिसुार खाद् समप्रभतुा 
भन्ाले खाद् उतपादि तरा षवतरण प्रणालीमा षकसािले उपभोग 
वा अभ्ास गिने देहा्का अनधकारहरू समझिपुद्थछ । 

१.  खाद्समबन्धी िीनत निमा्थण प्रषक््ामा सहभागी हिेु

२. खाद् उतपादि वा षवतरण प्रणलीसँग समबखन्धत कुिदै पनि 
व्वसा् रोजिे 

३. कृषष्ोग् भनूम, श्रम, बीउनबजि प्रषवनध औजारको छिोट 
गिने

४. कृषष व्वसा्को षवश्वव्ापीकरण र व्ापारीकरणको 
प्रनतकूल प्रभावबाट मतुि रहिे । 

खेती, मतस्पालि, चरिक्ेत्र, पशपुालिको सवानमतव षकसािहरूमा 
हिुपुद्थछ । षकसािले उतपादि गरेका वसतहुरू कनत उपभोग 
गिने, कनत मूल्मा बेचिे र कृषष क्ेत्रमा ददगो षवकास कसरी गिने 
भन्े षवष्मा कृषकहरूको  निणा्थ्क भूनमका हिुपुद्थछ भन्े 
अवधारणा िदै Food Sovereignty हो । उतपादि गिनेले प्ा्थप् 
खाि पाउिपुिने र सम्मदै खाि पाउिपुद्थछ र पोषण्तुि खाि 
पाउिपुद्थछ भन्े मान््ता पनि Food Sovereignty को हो । 

गलोबल ग्ादररङको धारणा  
 मालीमा सि ्२००७ मा भएको ८० रा्रि सखममनलत Global 
Gathering ले जारी गरेको घोषणापत्रमा निमि कुराहरू उललेख 
गररए ।

१.  कृषष र कृषषसमबधि उतपादिका का््थहरू, चरण, क्ेत्र र 
खाद् षवतरण र उपभोग, कृषषको ददगोपि प्रवधि्थि जसता 
का््थहरू कषकको चाहिाअिसुार हिुपुद्थछ । 

२. खाद्ान्को व्ापार पारदशशी हिुुपद्थछ । 

३. सबदै जिताको आ् न््ा्पूण्थ हिुपुद्थछ । 

४. जगगाजनमि सीमसार, पािीको महुाि, पश ुतरा जदैषवक 
षवषवधताको सवानमतव र त्सको संरक्ण हिुपुद्थछ । 

५. लदैंनगक, जाती् र वगशी् षवभेदलाई समाप् पाददै सबदैलाई 
खाद् अनधकार प्रदाि गररएको हिुपुद्थछ । 

६. कृषकहरूबाट सरकार र सरकारी कमपिीले सोझदै 
खाद्ान् खररद गररददिपुद्थछ । 

िेपालमा खाद् समप्रभतुाको अवसरा 
िेपालमा कृषकहरूको िीनतनिमा्थण प्रषक््ामा पहुँच कम छ । 

१. कृषष क्ेत्र व्ावसाष्क िभएको र सवनिभ्थरतामा आधाररत 
कृषष पेसा भएकाले कृषकहरूले सङ्गदठत भई का््थ गि्थ 
िसकेको अवसरा छ । 

२. लाखौं कृषकहरू कृषषभनूममा आफ्िो सवानमतव िभएको 
अरा्थत ्अका्थको भनूममा अनध्ा र ठेककामा काम गिने हुँदा 
मल, बीउ, कृषष सामग्रीको छिोटको अनधकार न््ूि छ। 

३. मल बीउ, कृषष औजारमा छिोटको अवसरा कम रहेको 
छ । 

४. परमपरागत कृषष प्रणालीहरूमा षवगतमा प्र्ोग गददै आएको 
बीउको प्र्ोग भइरहेको छ । 

५. षकसािहरूलाई उतपाददत वसत ु कुि बजारमा नबक्ी गिने 
भन्े छिोटको सषुवधा छदैि । 

६. बजारसमम पहुँच अप्ठेरो छ । ्ाता्ातको सषुवधा कम 
रहेको छ । 

७. षकसािहरूले आफ्िो उतपादिको सही मूल् िपाएको 
अवसरा छ ।

८. उपभोतिाले खाद्ान् खररद गदा्थ महँगोमा खररद गद्थछि ्
तर षकसािले लाभ िपाएको अवसरा छ । नबचदैनल्ाहरूले 
बढी िाफा नलइरहेका छि ्। 

९. कृषष तरा खाद्ान्को नबमा व्वसरा िहुँदा कृषकहरू 
खाद्ान् िष्ट हुँदा पनि क्नतपूनत्थ पाउँददैिि ्। 

१०. कृषषमूल्को अिगुमि िभएको र राज्ले खाद्ान् खररद 
गररददिे व्वसरा छदैि तर ि्ाँ संषवधािले  कृषकहरूको 
अनधकारलाई मौनलक हकको रूपमा सराषपत गरेको छ । 

खाद् अनधकारसमबन्धी ऐि, २०५५ का षवशेषताहरू
१. खाद्समबन्धी अनधकार खाद्सरुक्ा, समप्रभतुासमबन्धी 

अनधकार का््थान्व्ि गराउिे पषहलो काििु 

२. कृषक, खाद्सरुक्ा, खाद् समप्रभतुा आदद षवष्मा सपष्ट 
रूपमा पररभाषषत गररएको 

३. खाद् पररच्पत्रको व्वसरा 

४. सरािी् खाद् उतपादिलाई प्ररानमकता ददइिे व्वसरा 

५. कृषष पेसा र षकसािको सरुक्ा, संरक्ण र संवधि्थि 

६. षकसाि पररच्पत्र जारी गिने व्वसरा 



j[mlif rf}dfl;s jif{ %& c+s ! j[mlif rf}dfl;s jif{ %* c+s # 

24

A
I T

C

७. कृषष भनूमको संरक्ण र ददगो उप्ोग गिने व्वसरा 

८. जलवा् ुपररवत्थि नसखज्थत असर न््ूिीकरणको प्रबन्ध 

९. कृषष बालीमा आउिे कमी र हानििोकसािी समबखन्धत 
पक्ले क्नतपूनत्थ ददिपुिने 

१०. राष्रि् खाद् ्ोजिा 

११. खाद् अनधकार पालिा भए िभएको अिगुमि गररिे ।

१२. खाद् सखञचती प्रणालीको षवकास 

खाद्सरुक्ाका तत्वहरू 

— उपलबधता

— पहुँच

— प्र्ोग

— खसररता

खाद् उपलबधता : ्सले राष्रि् उतपादिलाई मात्र िसमेटेर 
व्ापाररक रुपमा आ्ात गररएका र वदैदेखशक सह्ोगको रूपमा 
प्राप् भएको समपूण्थ खाद् वसतकुो पररणामलाई समेटदछ । 
तराषप कुल गाह्थसर उतपादिलाई िदै खाद् उपलबधताको रूपमा 
बझुिे गररन्छ । 

पहुँच : उपलबध खाद् पदार्थमानर प्रत्ेक िागररकको भौनतक, 

सामाखजक र आनर्थक पहुँच पगुिपुद्थछ । भौनतक पूवा्थधार 
(्ाता्ातको सञजाल), भेदभाव, रोजगारी, खेती्ोग् जनमि, 

खाद्वसतकुो बजार र मूल्ले खाद्मानरको सव्थसाधारणको पहुँच 
निधा्थरण गद्थछ । 

उपभोग : पोषण्तुि खाद् पदार्थ, खािा पकाउिे षवनध, खाद् 
पदार्थ प्रशोधि, भणडारण र सञच्ि गिने तररका, शारीरखक 
सवासथ्को अवसरा (निरोगी भएको) आददले उपलबध र पहुँच 
भएका खाद् पदार्थको सही उपभोग सनुिखशचत गद्थछ । 

खसररता : सवासथ् र पोषण्तुि खाद् पदार्थमानरको उपलबधता 
र पहुँचमा निरन्तरता हिुपुद्थछ । 

ददगो जीषवकोपाज्थि र खाद् सरुक्ाका लानग के गिने त ?
 मानर उखललखखत अवसराहरूले के देखाएका छि ्भिे 
ददगो जीषवकोपाज्थि तरा गररबी र खाद् सङ्ट निवारण गिने 
का््थक्मको सफलता राष्रि् तरा सरािी् अर्थतन्त्रको पिुरुतराि 
र षवभेदपूण्थ सामाखजक मान््ता र संरचिाको पररवत्थिमा निभ्थर 
गद्थछ । अर्थतन्त्रको पिुरुतराि राष्रि् तरा सरािी् अर्थतन्त्रको 
पिुरुतरािका लानग निमिनलखखत अवसराहरू हानसल गिु्थपिने 
हनु्छ−

•	 बाह्य आनर्थक धककाबाट सरुखक्त रहिका लानग 
मानरललो सतरको आनर्थक र प्राषवनधक आतमनिभ्थरता,

•	 परमपरागत ज्ाि, सवदेशी तरा उप्तुि प्रषवनधहरू र 
सरािी् स्ोतहरूमानर निभ्थरतामा वृषधि, सहभानगतामूलक 

जिताखन्त्रक सरािी् सवा्त् शासिका षवषवध 
संसराहरूको सरापिा,

•	 वातावरण तरा मािव र पशहुरूको सवासथ् अिकूुल 
उतपादि तरा उपभोग प्रणालीहरूको का्ा्थन्व्िमा 
जोड र 

•	 बहसुङ्ख्क कृषक र ग्रामीण गररबलाई लखक्त 
गररएको सामाखजक बजारको पूवा्थधारहरूको निमा्थण र 
सदुृढीकरण । 

देशको ठूलो जिसङख्ाको षहससा न््ूितम क्ालोरी आवश्कता 
अिरुूप उपभोग गि्थ सक्म छदैिि ्। खाद् पदार्थको षवतरणमा 
सामाखजक षवभेद रहेको छ । सडक ्ाता्ात िपगेुका ठाउँमा 
उचच ढूवािी लागतका कारण प्ा्थप् खाद्ान् षवतरणमा कदठिाइ 
रहेको छ । खाद् सवचछता, खाद् पदार्थहरूमा पौषष्टक 
तत्वहरूको स्ोत र उखचत उप्ोगबारे जिसाधारणमा चेतिा र 
ज्ािको कमी छ । सवसरकर खािपाि तरा सोका लानग 
व्वहार पररवत्थि केखन्द्त सशति का््थक्म सन्चालि िहिु ुर 
सलुभ तर असवसरकर खािा खािे बािीका कारण खाद् पोषणमा 
जषटलता तरा खाद् वसतकुो नि्मि का््थ कमजोर रहिजुसता 
समस्ाहरू रहेका छि ् । खाद् सरुक्ाका दृषष्टकोणबाट 
जोखखममा रहेका समूह र क्ेत्रको आ्सतर बढाउिे, खाद् 
वसतमुा आतमनिभ्थर हिेु र आ्ातमा सन्तलुि का्म गिने, खाद् 
वसतकुो गणुसतर नि्न्त्रणलाई प्रभावकारी बिाउिे, खािपािको 
बािीमा पररवत्थि ल्ाउिे का््थहरू चिुौतीका रूपमा रहेका 
छि ्।

सन्दभ्थ ग्रन्रहरू

भदे्श्वरप्रसाद उपाध्ा्, ददगो षवकास तरा वातावरणी् लेखापरीक्ण, लेखापरीक्ण 

पनत्रका, महालेखा परीक्कको षवभाग, २०६१ पसु, काठमाडौं । 

गमभीरबहादरु हाडा, ददगो षवकास र वातावरणबीच अन्तस्थमबन्ध, प्ा्थवरण 

मानसक, वष्थ ९, अंक ७, माघ २०५८, काठमाडौं । 

गमभीरबहादरु हाडा, ददगो ग्रामीण षवकास, प्ररम प्रकाशि २०६४, ८, १५, 

दीक्ान्त प्रकाशि, करीनत्थपरु, काठमाडौं, िेपाल । 

आनर्थक सवनेक्ण, आनर्थक वष्थ २०७६÷७७, िेपाल सरकार, अर्थ मन्त्राल्, 

२०७७ । 

िेपाल जिसङख्ा प्रनतवेदि २०६८ िेपाल सरकार, जिसङख्ा तरा वातावरण 

मन्त्राल्, काठमाडौं, िेपाल, असार, २०६९ । 

पन्ध्ौं ्ोजिा (२०७६÷७७—२०८०÷८१), िेपाल सरकार, राष्रि् ्ोजिा 

आ्ोग, नसंहदरबार, काठमाडौं, िेपाल, असार, २०७६ ।

सोमलाल सवेुदी, प्रकोप व्वसरापिमा सजगताको खाँचो, षवकेन्दीकरण र 

सरािी् षवत् व्वसरा, पषहलो संसकरण, २०६३, फालगणु, काठमाडौं । 

िेपाल जिसङख्ा प्रनतवेदि २०६७ िेपाल सरकार, सवासथ् तरा जिसङख्ा 

मन्त्राल्, रामशाहपर, काठमाडौं, िेपाल, २०६३ असार । 

प्ा्थवरणी् मानसक २०६३, काठमाडौं । 

कृषणबहादरु कँुवर, िेपालमा गररबी र ग्रामीण षवकास, मीिा कँुवर, मीिा प्रकाशि, 

काठमाडौं, तेस्ो संसकरण, २०६० 
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१. षवष् प्रवेश
वषा्थत\को सम्मा बढी भएको हरर्ो घाँसलाई संरक्ण गरी 
हरर्ो घाँसको अभाव हिेु सम्मा पशलुाई खवुाउि सषकन्छ । 
कुिदै पनि घाँस प्राकृनतक होस \ वा खेती गररएको दवुदै ररी घाँस 
बढी भएको सम्मा षवनभन् रुपमा संरक्ण गरी पनछ घाँसको 
अभाव भएको सम्मा खवुाउि संरक्ण गरी राखखन्छ । ्सरी 
त्ार गररएको घाँसलाई हे, साइलेज र हेलेज भनिन्छ ।

हाम्ो देशको उचच पहाडी क्ेत्रमा जहाँ वष्थको कररब छ मषहिा 
बढी खचसोको कारणले हरर्ो घाँस उतपादि हुँददैि र ्सतो 
अवसरामा कृषकहरूले वषा्थतको सम्मा बढी भएको घाँसलाई 
सकुाएर हे बिाएर खवुाउिे चलि छ । कणा्थली प्रदेशमा ्सरी 
सकुाएर राखखएको घाँसलाई गाँजो भन्े चलि छ । ्सतदै अन्् 
क्ेत्रमा पनि सरािी् िामबाट हे बिाउिे र खवुाउिे चलि छ । 
तराई तरा मध्पहाडी क्ेत्रमा वषा्थत बढी हिेु हुँदा कृषकहरूलाई 
साइलेज बिाउँदा फाइदा हनु्छ । व्ावसाष्क डेरी फानम्थङ गिने 
कृषकहरूका लानग साइलेज बिाउि राम्ो हनु्छ ।्सबाट 
वष्थभरर एकदै िास पशपुालि गरी फाइदा नलि सषकन्छ । 

२. हे (Hay)

घाँसलाई हरर्ो, कनललो र पौषष्टक ततव बढी भएको अवसरामा 
काटेर त्समा भएको पौषष्टक ततव िष्ट िहिेु गरी पािीको मात्रा 
सकुाएर १०-१५ प्रनतशतमा झारी लामो सम्समम संरक्ण गि्थ 
सषकिे गरी बिाएको घाँसलाई हे भनिन्छ ।

"Hay is the name given to such a grass which has been 
dried and maintain 10 to 15% moisture and stored 
under conditions without the loss or it’s nutrients and 
orginal green colouration."  

हे बिाउिकुो मखु् उद्देश् हरर्ो घाँसको अभाव भएको 
अरसरामा पशलुाई खवुाउिको लानग घाँसमा घाँसलाई संरक्ण 
गरी राख् ुहो। हे बिाउिका लानग घाँसलाई फूल फूलि ुअगावदै 
वा फूल लागिे बेलामा काटि ु सबदैभन्दा उत्म हनु्छ । हे 
बिाउिका लानग घाँस काटदा पाररलो घाम भएको ददि घाँस 
काटिपुद्थछ । जदै घाँसबाट सबदैभन्दा राम्ो हे बिाउि सषकन्छ । 
वरनसम र बोडीबाट हे बिाउि सबदैभन्दा कदठि हनु्छ । साधारणत्ा 
जदै घाँसबाट बिेको हेमा ९.६ प्रनतशत प्रोषटि तरा ४५-६० 
प्रनतशत TDN  पाइन्छ । (सकुखा पदार्थको आधारमा)

२.१ हे उतपादि गिने नसधिान्त ( Principle of  Hay  
production)
•	 घाँसमा भएको पािीको मात्रालाई १० देखख १५ 

प्रनतशतसमम घटाई कुिदै पनि रासा्निक प्रषक््ानबिा 
सरुखक्त सार लामो सम्को निखमत भणडार गरेर राख् ु।

•	 घाँसमा भएको पौषष्टक ततवलाई ्रोखचत मात्रामा संरक्ण 
गरी राख्,ु वषा्थको पािीबाट िष्ट हिु िददि ु र सकेुको 
घाँसका पातहरू कम मात्रामा िोकसाि हिुबाट बचाउि ु।

•	 राम्ोसँग त्ार पाररएको हेले दूध उतपादिलगा्त अन्् 
उद्देश्को निखमत पानलएको पशहुरूलाई हरर्ो घाँसले 
जसतदै पौषष्टकता नलिे ।

•	 हरर्ो घाँस उपलबध िहिेु सम्मा र उपलबध भएमा पनि 
पािीको मात्रा बढी भएको अवसरामा पशहुरूलाई सकुखा 
खचजको आवश्कता पूरा गि्थ । 

२.२ असल हेमा हिुपुिने गणुहरू

•	 पातको मात्रा बढी भएको बालीबाट हे बिाएको हे राम्ो 
हनु्छ ।  

•	 फूल फूलिे वा पोटाएको अवसरामा काटेको घाँसबाट 
बिेको हे राम्ो हनु्छ ।

•	 हे हरर्ो, िरम हिुपुछ्थ, धलुो तरा ढुसीरषहत हिुपुद्थछ ।

•	 पािीको मात्रा १५ प्रनतशतभन्दा कम हिुपुद्थछ ।

•	 जिु बालीबाट बिाइएको हो त्सदैको बासिा आउिे 
खालको हिुपुद्थछ ।

•	 झारबालीका ठुटाठुटीरषहत हिुपुद्थछ ।

•	 ९ देखख १० प्रनतशत कचचा प्रोषटि (CP), २५ देखख 
३० प्रनतशत कु्ड फाइबर (CF) र ४५ देखख ६० 
प्रनतशत कुल पाच् पदार्थ (TDN) हिुपुद्थछ ।

•	 असल हे हरर्ो रङ्गको हिुपुद्थछ । ् समा नभटानमि एको 
मात्रा प्रशसत पाइन्छ र घाँसमा सकुाएको हुँदा नभटानमि 
डी पनि पाइन्छ ।

२.३ घाँस काटिे

हे बिाउिे घाँस जषहले पनि शीत ओभाइसकेपनछ मात्र 
काटिपुद्थछ । घाम लागेको ददिमा घाँस काटिे र मठु्ा बिाई 
खेतबारी वा कान्लामा सकुाउिपुद्थछ ।तर जनमि खचसो हिु ु
हुँददैि । जनमि खचसो भएमा घाँस राम्ोसँग सकुि पाउँददैि । हे 
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बिाउिको लानग जब घाँस १० प्रनतशत जनत फुलदछ त्सपनछ 
मात्र घाँस काटि उप्तुि मानिन्छ । ्दद कनललो घाँस काटेर 
हे बिाइ्ो भिे प्रोषटि धेरदै हिुकुो सारदै नभटानमि बढी हनु्छ र 
हे को पररमाण भिे कम हनु्छ ।

२.४ घाँस सकुाउिे तररका

षवनभन् देशमा षवनभन् तररकाद्ारा घाँस सकुाई हे उतपादि 
गररन्छ तर हाम्ो जसतो मौसमी वषा्थमा भरपिने देशमा वषा्थको 
सम्मा मात्र प्रशसत घाँस उतपादि हिेु हिुाले छा्ामा सकुाई 
हे त्ार पाि्थ निकदै  गाह्ो हनु्छ ।हे बिाउिे प्रषक््ालाई ्स 
प्रकार उललेख गि्थ सषकन्छ ।

•	 घाँस काटेर खेतबारी वा कान्लामा षफँजाएर सकुाउिे ।

•	 घाँस काटेर सािासािा मठु्ा पारेर पखा्थल वा छािामा 
सकुाउिे ।

•	 मठु्ा बिाएर डोरीमा गोठनभत्र छहारीमा सकुाउिे ।

•	 हे बिाउिे घाँसलाई नसधदै सू््थको प्रकाशमा सकुाउि ु
हनु् । ्सबाट घाँसमा भएको पोषक ततव न््ूि हिेु 
समभाविा रहन्छ ।

उपरोति तररकाहरूमध्े मठु्ा बिाएर डोरी टाँगी झनु्ड्ाएर 
सकुाउिे तररका उत्म हो । ्सरी त्ार पाररएको हेलाई 
षहउँदमा जब हरर्ो घाँसको अभाव हनु्छ । त्स सम्मा प्रनत 
जिावर सरदर ५ षकलोग्रामका दरले खवुाउि सषकन्छ । हे 
बिाउिे घाँस काटिे पषहलो ददि घाममा सकुाउिे र त्सपनछ 
छहारीमा िदै सकुाएर राख्ाले पोषण ततव िघटिे र हे घाँस हरर द्ै 
अवसरामा रषहरहन्छ । 

२.५ हे का षकनसमहरू

क)  कोशेबालीबाट बिाएको हे (Legume Hay) : कोशेबालीका 
घाँसहरूबाट बिाएको हे लाई लेगमु हे (Legume Hay) 
भनिन्छ । जसतदै वषष्थम, भेच, सटाइलो, ह्ाइट कलोभर आदद । 
Legume Hay मा प्रोषटि, नभटानमि र खनिज ततवहरू मात्रा 
बढी हिेु र पशहुरूले रुचाएर खािे भए तापनि ्समा 
काबकोहाईडे्टको मात्रा कम हनु्छ ।

ख) अकोशेबालीबाट बिाएको हे (Non-Legume Hay) : 
कोशेबालीबाहेक अन्् घाँस अरा्थत अकोशे घाँसबाट बिाएको हे 
लाई Non-Legume Hay भनिन्छ ।्सता हेमा पौषष्टक ततवहरू 
कम हनु्छि ्। तर काबकोहाईडे्टको मात्रा बढी हनु्छ ।

ग) नमखश्रत हे (Mixed Hay): कोशे र अकोशे घाँसको नमश्रण 
गरी बिाएको हे लाई नमखश्रत हे (Mixed Hay) भनिन्छ ।्स 
प्रकारको हेमा पोषक ततवहरू सन्तनुलत हिेु हुँदा दूध उतपादि 
बढी हनु्छ ।

२.६ हे बिाउँदा हिेु सकुखा पदार्थको िोकसािी

ओइलाउँदा र सकुाउँदा  ४–१५ प्रनतशत

पात झरेर         २–५ प्रनतशत

बषा्थको पािीको चहुावटबाट       २–३ प्रनतशत

३. साइलेज (Silage) 
घाँस प्रशसत मात्रामा पाइिे बेलामा धेरदै िनछखपपएको 

कनललो अवसरामा घाँसलाई काटेर टुक्ा पारी खाडलमा खाँदेर 
हावापािीबाट बचाई उखचत प्रषवनधबाट अखकसजिको समपक्थ नबिा 
सूक्म जीवाणदु्ारा अमलपदैदा भई (Fermantation) गराई लामो 
सम्समम संरक्ण गरी राखखएको घाँसलाई साइलेज भनिन्छ ।

The green fodder is preserved in it’s succulent 
stage in side a silo pit is called "siloing or Ensiling" and 
product thus formed is called silage.

्सलाई घाँसको अभाव हिेु सम्मा १२ देखख १८ मषहिासमम 
प्र्ोग गि्थ सषकन्छ । साइलेज ३० देखख ४५ ददिमा िदै त्ार 
हनु्छ र ्सलाई सामान्् त् २-३ मषहिापनछ अरवा हरर्ो 
घाँसको उपलबधता कम हिेु षहउँदको सकुखा सम्मा 
पशबुसतलुाई खवुाउि सषकन्छ । ्सलाई हावापािी पसिबाट 
बचाउि सकेमा १२ देखख १८ मषहिासमम संरखक्त रूपमा राख् 
सषकन्छ।एक घिनमटर खालडोमा ४०० देखख ७०० षकलोग्राम 
हरर्ो घाँस साइलेजको रूपमा संरक्ण गि्थ सषकन्छ।
३.१ साइलेज बिाउिे तररका  (Method of silage making)  

1) खाडल बिाउिे (silo pit making)
 साइलेज बिाउिे तरीकाहरूमध्े  खाडलमा साइलेज 
बिाउिे पनि एक तररका हो ।सामान््त्ा साइलेज बिाउि 
खाडल निमा्थण गदा्थ ५ षफट गषहरो, ४ देखख ५ षफट 
षपधँको व्ास र खाडलको मखुको व्ास ६ देखख ७ षफट 
गोलकार हेदा्थ सोली आकारको हिु ुपद्थछ । पशकुो संख्ा 
बढी भएमा वा बढी पररणाममा साइलेज बिाउि परेमा 
्सको व्ास बढाउि सषकन्छ।

2) घाँसको छिौट (Grass selection) 
•	 सामान््त् मोटो डाँठ हिेु र डाँठका केही मात्रामा 

गनुल्ोपिा हिेु घाँसहरू जसतदैः मकदै , सडुाि,  
षट्ोसेखन्ट, सरगम, िेषपएर आददबाट राम्ो साइलेज 
बिाउि सषकन्छ ।

•	 मकदै  र सरगमबाट उचचकोषटको गणुसतरी् 
साइलेज बन्दछ ।

•	 प्रोषटिभन्दा काबकोहाइडे्ट बढी हिेु घाँसबाट 
साइलेज बिाउि राम्ो हनु्छ ।

•	 साइलेज बिाउिे घाँसमा ३५ देखख ४० प्रनतशत 
सकुखा पदार्थ र ६० देखख ६५ प्रनतशत पािीको 
मात्रा हिुपुद्थछ ।

•	 साइलेज बिाउिका लानग घाँस काटदा फूल फुलिे 
अवसरामा काटिपुद्थछ ।

3) साइलेज  बिाउिे तररका (Making procedure)  
साइलेज बिाउिे घाँसलाई ओइलाएर ६० देखख ६५ 
प्रनतशत खचस्ािमा का्म गरी २ देखख २.५ इन्चसमम 
टुक्ा पािने ।
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•	 खाडलको षपधँमा पलाषष्टक वा केराको पात 
ओछ्ाउिपुछ्थ।

•	 टुक्ाटुक्ा काटेका घाँसहरू खाडलमा राखेर सकभर 
नछटोनछटो कनसलो हिेु गरी खाद्ददै गदा्थ तहतह परेर 
बसदछ र हावा बाषहर निसकन्छ।्सरी ददिददिदै 
काटेको घाँसलाई सकेसमम कम सम्मा खाडलमा 
पिुने काम गिु्थपद्थछ।

•	 साइलो षपट भररसकेपनछ मानरबाट पािी तरा हावा 
िनछिने गरी मखु पलाषष्टक वा केराका पातहरूले िदै 
राम्री छोपी १२ देखख १५ सेमीसमम माटोले 
चारदै नतर छोपेर माटोले नलपिपुछ्थ। मानरवाट ढुङ्गा, 
मढुा, इँटा आददले नरचिपुद्थछ।राम्ो साइलेज बन्का 
लानग ३० देखख ३८ नडग्री सेखन्टग्रडेसमम तापक्मको 
आवश्कता पिने हनु्छ र हावा तरा पािी नछ्को भिे 
साइलेजको गणु नबग्रि सकछ ।

•	 राम्ोसँग त्ार भएको साइलेज लामो सम्समम 
पनि नबग्रदँदैि ।

•	 सामान््त्ा साइलेज एक मषहिामा त्ार हनु्छ ।

4) राम्ो साइलेजमा हिुपुिने गणुहरू
•	 सामान्् त्ा राम्ो खालको साइलेज समाउँदा िरम, 

रनसलो, सुँङदा अनमलो नमठो बासिा आउिे गाडा 
खदैरो वा हलका पहेँलो रङ्गको हिुपुद्थछ ।

•	 साइलेजको षप.एच. ३.८ देखख ४.२ समम हिुपछ्थ ।
•	  कुषहएको गन्हाउिे, ढुसी परेको  र समाउँदा  

च्ापच्ाप  भएको हिु ु हुँददैि ।

३.२ साइलेजबाट हिेु फाइदाहरू

•	 साइलेज घाममा सकुाउि ुिपिने भएकाले वषा्थ ्ाममा पनि 
बिाउि सषकन्छ।

•	 मकदै को टुपपो, उखकुो टुपपो जसता मोटो डाँठ भएका 
घाँसपातबाट साइलेज बिाउि सषकन्छ।

•	 साइलेज हरर्ो घाँसको बढी उपलबधता हिेु सम् खास 
गरी वषा्थ ्ाममा बिाइन्छ र १ मषहिामा त्ार हिेु भए 
पनि उति सम्मा प्रशसत ताजा हरर्ो घाँस िदै पाइिे हिुाले 
षहउँदको सम्मा साइलेज खवुाउँदा ्सको उप्ोनगता 
बढछ।

•	 हरर्ो घाँसलाई संरक्ण गदा्थ कम ठाउँको आवश्कता 
पद्थछ।

•	 झारपातलाई पनि साइलेजको रूपमा उप्ोगमा ल्ाउि 
सषकन्छ सारदै धेरदै जसो झारपातको बीउ सडेपनछ उमार 
शखति िष्ट हनु्छ र झारपात नि्न्त्रण गि्थ मद्दत 
पु् ा्थउँछ।

•	 साइलेज बिाउँदा नभटानमि ए बन्े तत्व क्ारोषटि कम 
मात्रामा िष्ट हनु्छ।

३.३ साइलेज बिाउँदा हिेु िोकसािी

षपधँ, नभत्ामा टाँनसएर र ढुसी परेर कुषहिे ४–१३ % 
घलुि शील तत्वहरू चषुहएर        ३–१० % 
पािी र ग्ाँसको फमनेन्टेसि प्रषक््ाद्ारा ५–१० %

४. सारांश
गणुसतरी् पशपुालि भिेको समग्र पशहुरूलाई प्राकृनतक 
सवभावअिसुारको षक््ाकलापमा अवरोध िहिेु र सवाभाषवक 
तररकाले बढि र हकु्थ ि सकिे , प्रजिि तरा वदृबिका लानग 
हमकोिहरूको प्र्ोग िभएको, पश ुउतपादिमा ्सता रसा्िको 
अवशेष (residue) सवीकृत मापदणडभन्दा अनधक िभएको र 
प्रमाणीकरण निका्बाट (Certification body) प्रमाखणत भएको 
पश ु तरा पशजुन्् उतपादि हो, जसले कृषष इकोनससटम र 
मािव सवासथ्को प्रवधि्थि गद्थछ । प्राङ्गाररक कृषष प्रणालीका 
सन्दभ्थमा खाद्चक् (food-cycle) व्वसरापि, प्राङ्गाररक पिुः 
प्र्ोग (organic recycling), कृषषजन्् उपउतपादिहरू (by-
product) को सदपु्ोग र माटो, जदैषवक षवषवधता तरा वातावरण 
संरक्णका दृषष्टले पशपुालि व्वसा्को महतवपूण्थ भनूमका 
रहन्छ । पशपुालिमा पशपुन्छछीहरूको सन्तनुलत आहार एवं 
शारीररक तन्दरुुसती र प्ा्थवरणी् सन्तलुिको महतवपूण्थ सराि 
रहन्छ । आन्तररक एव बाह्य बजारमा गणुसतरी् खाद् वसत ु
एवं अन्् कृषष तरा पशजुन्् उपजहरू माग ददिािदुदि बढददै 
गदैरहेको, देशका अनधकांश जिता कृषष पेसामा आधाररत भएका 
र षवश्वमा फदै नलएको कोनभड १९ को कारण रोजगारी गमुाई 
हजारौं ्वुाहरू सवदेश फषक्थ एको पररप्रके्मा प्राङ्गाररक पशपुन्छछी 
उतपादि तरा प्रशोधिबाट कृषक वग्थको आ्आज्थिमा वषृधि 
हिुकुो सारदै परमपरागत ज्ाि, सीप र कलाको संरक्ण, 
पशपुालिमा उतपादकतव वषृधि गरी आिवंुखशक तरा जाती् 
षवषवधताको संरक्ण गि्थ पशआुहारा महतवपूण्थ हिेु भएकाले 
पशपुालि व्वसा्मा पशआुहारको निकदै  महतवपूण्थ भनूमका 
रषहआएको हनु्छ । कुल सन्चालि उतपादि लागतको कररब 
६५ प्रनतशतदेखख ७० प्रनतशत पशआुहारमा खच्थ हिेु गद्थछ । 
्सदैले, प्रशसत मात्रामा घाँस पाइिे सम्मा त्स घाँसलाई 
संरक्ण गरी घाँसको अभाव भएको सम्मा उप्ोग गददै 
पशआुहाराको सन्तलुि नमलाउि नितान्त जरुरी देखखन्छ ।

सन्दभ्थ सामग्रीहरू 

•	 प्राङ्गाररक कृषष उतपादि तरा प्रशोधि प्रणालीको राष्रि् 
प्राषवनधक मापदणडसमबन्धी निदने खशका, २०६४ 
(संशोधि २०६५),

•	 पौडेल, रुद्प्रसाद, व्ावसाष्क गाईभैंसीपालि प्रषवनध, 
केन्द्ी् गाईभैंसीपालि प्रवधि्थि का्ा्थल्, हररहरभवि, 
लनलतपरु, िेपाल, २०७३,

•	 बन्जाडे, बलारामकृषण, गडुषवल एकरीकृत कृषष ज्ाि ।
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खजललाका धेरदै ्वुाहरू रोजगारीका लानग षवनभन् देशमा अझ 
पनि गइराखेका छि।् हातमा सीप र खशक्ाको अभावका कारण 
षवदेशी भनूममा कष्टकर जीवि नबताएका छि।् तर िेपालका 
षवनभन् खजललामा पनछलला सम्मा व्ावसाष्क गाईभैँसीपालि  
गरेर दूध उतपादि गददै आएका देखखन्छि।् वदैदेखशक रोजगारीबाट 
फकने का ्वुाहरू पनि फम्थ दता्थ गरी दगुध व्वसा् सन्चालि 
गददै आएका छि।् देशभर पशपुालिमा लागिे ्वुाहरू बढददै 
गएका गएका छि ् । षवदेशमा दखु गरेर फषक्थ एका ्वुा 
पसुताले देशका खजललाखजललामा कतदै व्ावसाष्क कुखरुापालि, 

कतदै गाईपालि त कतदै तरकारी खेती गरी कृषषलाई आमदािीका 
रूपमा निवा्थह र व्ावसाष्क कृषष गददै आएका छि।् 

िेपालका गाउँगाउँमा सडकको षवकासले उतपादि गरेका दगुध 
पदार्थ बजारमा प्ु्ाउि सहज बन्ददै गएको छ। दूध उतपादिकदै  
लानग एक खजललाबाट अकको खजललामा होलेसटि,  जसशी गाई 
आदद अरू उन्त िश्का गाई बसनेनि नभत््ाउँददै आएका 
देखखन्छि।् 

िेपालको निजी क्ेत्रमा फसटाएको दगुध व्वसा्लाई सरकारले 
कम सह्ोग गरेको षवचार निजी क्ेत्रको छ । ्स क्ेत्रमा 
आबधि षकसािलाई सलुभ व्ाजदरमा ऋण उपलबध गराउिपुिने 
भनिए पनि गराइएको छदैि भनिएको छ। दगुध क्ेत्रले देशको 
कुल ग्राह्थसर उतपादिको कररब दश प्रनतशत ् ोगदाि प्ु्ाएकोले 
्स क्ेत्रलाई अिदुाि ददइिे भनिए पनि अिदुाि ददइएको 
देखखदँदैि र ्ो कुरा व्वहार कदठि रहँददै आएको षकसािले 
बताउँददै आएका छि ्। तर सरकारले आ.व. २०७३–७४ मा 
कृषष तरा पशपुन्छछी क्ेत्रमा आबधि षकसािहरूलाई ५ प्रनतशत 
व्ाजदरमा ऋण ददिे उद्देश्ले व्ावसाष्क कृषष तरा पशपुन्छछी 
कजा्थमा प्रदाि गररिे सलुभ ब्ाज अिदुािसमबन्धी का््थषवनध 
२०७३ जारी गरेको नर्ो। तर का््थषवनध जारी गरेको ४ वष्थ 
नबत् लागदा समेत का्ा्थन्व्िमा िआएको सो क्ेत्रमा आबधिले 
बतएका छि ् । आएका का््थक्म का्ा्थन्व्ि भएमा कृषष 
उतपादि बढददै जािे हनु्थ्ो। बाषहर देशबाट आ्ानतत भन्दा 
िेपालमा उतपाददत कृषष वसत ुमहँगो पिने भएकोले िेपाली कृषष 
वसतकुा उतपादिमा हौसला देखखिे खसरनत आएको देखखदँदैि। 

भारतको सीमावतशी क्ेत्र र िेपालको तराई क्ेत्रमा पाइिे दूध 
महँगो भएकाले िेपालमा दगुध व्वसा् फसटाउि सम् लागददै 

गएको छ। िेपालको डेरी क्ेत्रमा कररब १५ अब्थ रुपदै्ाँ लगािी 
रहेको बताइन्छ । आ.व. २०७१–७२ मा पशपुालि क्ेत्रमा 
निजी क्ेत्रको लगािी २२ अब्थको हाराहारीमा पगेुको नर्ो। तर 
पोलट्री र दगुध व्वसा्मा संलगि व्वसा्ीहरूको हाल लगािी 
१ खब्थको हाराहारीमा पगेुको अिमुाि गररएको छ। 

आ.व. २०७२–७३ मा िेपाल सरकारले पशकु्ेत्रका लानग ४ 
अब्थ ९२ करोड रुपदै्ाँ बजेट षवनि्ोजि गरेको नर्ो। निजी 
क्ेत्रले धेरदै लगािी गरेको क्ेत्रमा पोलट्री पषहलो सरािमा रहेको 
नर्ो भिे दोस्ोमा डेरी व्वसा् नर्ो। िेपालको दूध उतपादि 
प्रनतव्खति ७ नलटरभन्दा बढी भएको देखखन्छ। िेपालको वाषष्थक 
दूध उतपादि १७ लाख २४ हजार टि भएको नर्ो । तर 
आ.व. २०७७/७८ आउँदा ्ो का्म राखि िदै हममे भएको 
छ। 

िेपालमा हरेक वसतकुो उतपादि कम हुँददै गइरहेको छ । 
त्समा पनि उतपादि भएका वसतलुाई जनतसकदो प्रोतसाषहत गिने 
िीनत ल्ाएर वा संशोधि गरेर उतपादिमूलक वसतहुरू बहृत ्
रूपमा बढाउि आवश्क मात्र िभदै षढला भसकेको छ। 

िेपालमा सािाठूला गरी हजारौं दूध डेरी रहेको भए पनि सरकारी 
दगुध षवकास संसराि र केही निजी बाहेकले कृषकका दूध 
कमदैले सङ्लि गददै आएका छि।् उपत्का केखन्द्त दूध सङ्लि 
केन्द् साँखबुाट ददैनिक २८ स् नलटर दूध नबक्री हुँददै आएको 
भनिन्छ। ्समा निजी कमपिीले ५ स् नलटर उठाउिे गरेको 
देखखन्छ। समपूण्थ दूध सङकलि केन्द्मा निजी क्ेत्रले कम 
सङकलि गरेको देखखन्छ । ्सको कारणमा आ्ानतत पाउडर 
दूध ससतो पि्थ आएको हो। दूध उतपादिको क्ेत्रमा कररब पाँच 
लाख षकसाि आबधि छि ् । ष्िीहरूले ददैनिक सात लाख 
नलटरभन्दा बढी दूध उतपादि गरररहेका छि ्। बेलाबेलामा 
कररब १० अब्थ रुषप्ाँभन्दा बढीका दगुधजन्् पदार्थ डमप भएर 
बसेका कारण सम्मा भतुिािी गि्थ िसषकएको बताइन्छ। 

कोरोिाको बन्दाबन्दीमा पनि षकसािबाट एक अब्थबराबरका एक 
करोड २० लाख नलटरभन्दा बढी दूध सङकलि गरी िौ स् 
मे. टि धलुो दूध र छ स् मे. टि िौिी उतपादि गरी आ्ात 
प्रनतसरापिमा ्ोगदाि गरेको देखखएको छ। 

सरकारी तरा गदैरसरकारी डेरी उद्ोगहरूले बेलाबेलामा दूध 
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षकसािका बक्ौता रकम ददएका देखखदँदैिि।् हर वष्थ 
उद्ोगीहरूबाट षकसािका पाउि पिने कररब एक अब्थ रुपी्ाँ 
बक्ौता रहददै आएको देखखन्छ। 

्रुोप तरा अमेररकरी देशहरूले रनस्ामा दगुधजन्् पदार्थलगा्तका 
सामग्री नि्ा्थतमा रोक लगाएका कारण बाह्य बजारमा पाउडर 
दूधको भाउ निकदै  कम भएको केही वष्थको उदाहरण देखखन्छ। 
त्सको प्रभाव िेपालमा पनि परेको नर्ो। ्सतो कारण भए 
पनि िभए पनि िेपालमा दगुध पदार्थ प्रशसत आ्ात भइरहेको 
छ। 

िेपाली बजारमा सामान््त्ा प्रनतकेजी पाउडर दूध दईु स् ५० 
देखख ३ स्समम केही वष्थ अगानड रहेको नर्ो । व्वसा्ीहरूले 
षकसािबाट उतपाददत दूध षकन्ुभन्दा पाउडर दूधको प्र्ोग गि्थ 
िाफा हिेु भएकाले सरािी् सतरमा उतपाददत षकसािी दूध 
सङकलि गरेको देखखदँदैि ।

दूध उतपादि ददि प्रनतददि बढददै गएको छ। आ.व. २०६८–
६९ मा १६ लाख नलटर दूध उतपादि भएकोमा आनर्थक वष्थ 
२०७२–७३ मा १८ लाख १५ हजार दूध उतपादि भएको 
नर्ो। पाँच वष्थको अवनधमा २ लाख नलटर दूध उतपादिमा 
वषृधि भएको देखखन्छ। दूध तरा दगुधजन्् उतपादिको 
नबक्रीषवतरण गददै आएको डीडीसीले ददैनिक १ लाख १० हजार 
नलटर दूध प्रशोधि गरी नबक्रीषवतरण गददै आएको छ । आनर्थक 
वष्थ २०६९–७० समम १ लाख ५० हजार कृषकसँग दूध 
सङकलि गिने गरेको नर्ो । ्सतदै उकत अवनधमा २ अब्थ २६ 
करोड रुपदै्ाँबराबरको दूध खररद गरेको नर्ो । एक वष्थको 
अवनधमा ५ करोड ७० लाख नलटर दूध तरा दगुधजन्् उतपादि 
सहरी क्ेत्रमा नबक्री डीडीसीले गददै आएको देखखन्छ । संसरािले 
८० वटा सहकारीमाफ्थ त दूध सङकलि गरी ती सहकारीलाई 
पशसुमेत षवतरण गददै आएको देखखन्छ। 

िेपालमा ददैनिक ४६ लाख ६० हजार नलटर दूध उतपादि हिेु 
गरेको छ। केही वष््थ ता दूध उतपादिमा ३ दशमलव २२ 
प्रनतशत वषृधि भएको देखखन्छ। देशमा ४ लाख ५० हजार 
पररवार प्रत्क् रूपमा दूध उतपादिमा संलगि रहेको र 

उद्ोगसतरमा २० हजारले रोजगारी पाएको देखखन्छ। दूध 
उतपादिका क्ेत्रमा निजी क्ेत्रको १५ अब्थ लगािी रहेको छ। 

ददैनिक ३ लाख नलटर दूध उतपादि हुँददै आएको काभ्रलेाई दूध 
आतमनिभ्थर खजलला घोषणा का््थषवनध २०७३ अिसुार सरकारले 
देशकदै  पषहलो दूध आतमनिभ्थर खजलला घोषणा गरेको नर्ो। ् स 
खजललामा बढी भएको दूध राजधािीमा खपत हिेु गरेको छ। 
खजललाका दूध उतपादि ढुवािीमा  पषहरोले समस्ा गददै आएको 
छ। त्सतदै इलाम खजलला पनि दूधमा आतमनिभ्थर उन्मखु रहेको 
छ। राष्रि् िीनतबमोखजम प्रनतव्खति प्रनतवष्थ ९१ नलटर दूधको 
आवश्कता रहेकोमा इलाममा जिसङख्ाका आधारमा 
उतपाददत दूध २ करोड ६७ लाख ५८ हजार २ स् ७७ 
नलटर खपत भई ९ करोड १९ लाख  ५८ हजार ७ स् ३३ 
नलटर बढी उतपादि भइरहेको बताइन्छ। ्सतदै सरकारले 
खचतवि, कासकरी, तिहुँ, िवलपरासी, रूपन्देही र पालपालाई दूधमा 
आतमनिभ्थर खजलला घोषणा गिने त्ारीमा नर्ो। 

एचएस कोडको च्ापटर ४ अन्तग्थतका डेरी उतपादि जसतदै दूध 
तरा षक्म पाउडर तरा झोलमा, बटरनमलक, बटर, दगुध फ्ाट, 

पाउडर खचज र ्सतदै दगुध पदार्थ कुिदै वष्थ रु. कररब २४ 
करोडको  नि्ा्थत भएको देखखन्छ । कुिदै वष्थ च्ापटर ४ 
अन्तग्थतका रु. १.५ अब्थका दगुध वसतहुरू षवनभन् देशबाट 
आ्ात हुँददै आएको  छ। 

धाददङ खजललाको उतरी क्ेत्रमा उतपाददत दगुधजन्् वसत ु
सीमावतशी खचनि्ाँ बजारमा नि्ा्थत हिेु गरेको देखखन्छ । 
िेपालका चौँरीका खघउ, दूध, छुपशी र खचज नछमेकरी देशको 
केरुङमा पदैठारी हिेु गरेको छ । पशपुालि दगुध उद्ोग, 

भणडारण तरा प्रशोधिका लानग बैंकहरूबाट ६ प्रनतशत 
व्ाजदरमा ऋण सषुवधा उपलबध गराउँददै आएको छ। ्सता 
क्ेत्रमा सरकारले कृषष अिदुाि पनि ददइआएको देखखन्छ। तीि 
वष्थनभत्र देशलाई दूधमा आतमनिभ्थर बिाउिे सरकारी लक्् पूरा 
गि्थ उतपादि बढाई प्रशोधि तरा बजारीकरणमाफ्थ त षकसािका 
लानग उन्त िश्ले षवनभन् का््थक्म सञ्ालि गररएको 
बताइन्छ । देशमा गणुसतरी् दूध उतपादि र निकासी आजको 
आवश्कता हो। 
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पररच्
िेपालको तराई, नभत्री तराई, खोँच, बेसी तरा मध्पहाडी क्ेत्रमा 
काउली बाली समूह तरकारीको खेती जाडो ्ाममा गररन्छ । 
उचच पहाडी तरा शीतोषण क्ेत्रमा भिे ्सको खेती ग्रीषम–वषा्थ 
मौसममा गररन्छ । काउलीको खािे भाग सेतो फूलको 
रुगँाजसतो हिुाले फूलकोभी पनि भनिन्छ । हामीले खािे 
फूलकोभी बोटको डाँठको टुपपो भागबाट निसकेका प्रशसत 
सहा्क डाँठहरू, नतिबाट पलाएका अिेकौँ सािा डाँठहरू र 
सेता रङका मनसिा दािादार फूलजसतोले बिेको हनु्छ । 
काउलीको भिे ् ही फूलबाट फूललाई तरकारीको रूपमा प्र्ोग 
गररन्छ बीउ बन्दछ । खािे कोपी वासतवमा फूल िभई एक 
षकनसमको फूल आउिलाई त्ार भएको कोषपलाको शीष्थसर 
भाग हो । बोटबाट पषहला खािे फूल लागदछ र सोही खािे 
फूलबाट डकुु निसकरी त्हाँ कोषपला लानग बीउ लागिे फूल 
फूलदछ । काउलीको फूल तोरीको जसतदै पहेँलो हनु्छ । ्ो 
धेरदै उपभोतिाले रुचाउिे सवाददलो तरकारी हो । काउलीमा 
गलकुोनसिोलेट िामक पदार्थ पाइन्छ जसमा क्ान्सरको प्रनतरोध 
गिने गणु हनु्छ ।

हावापािी र माटो
धेरदै षकनसमको हावापािीका सरािहरूमा काउलीको खेती गि्थ 
सषकन्छ । शीतल र ओनसलो मौसममा काउलीले उचच 
गणुसतरका फूलकोभी उतपादि गद्थछ । काउलीका पातले 
तषुारो सहि सकछि ्। तर कोपीले भिे तसुारो सहि सकददैि । 
काउलीबालीलाई १५–२० नड.से. तापक्म उप्तुि हनु्छ । 
सू््थको षकरणले फूलकोभीको रङलाई पहेंलो बिाउँदछ । बढी 
ठन्डी तापक्मले फूलकोभीमा वदैजिी रङको षवकास गद्थछ । 
काउली बालीको उतपादिमा तापक्मले ठूलो असर पाद्थछ । 
वािसपनतक षवकासको अवसराबाट फूलकोभी लागिे र षवकास 
गिने अवसरामा पगुि उपलबध तापक्मले असर पाद्थछ । 
फूलकोभी लागि आवश्क पिने तापक्म र बाली अवनधका 
आधारमा काउलीका जातहरूलाई निमि ४ समूहमा षवभाजि 
गररएको छ ।

क) असोजमा (२०–३० नड.से.) बाली त्ार हिेु

ख) काखत्कमा (२०–२५ नड.से.) बाली त्ार हिेु

ग) मंनसरमा (१५–२० नड.से.) बाली त्ार हिेु

घ) पसु (१२–१५ नड.से.) बाली त्ार हिेु

काउली खेतीका लानग उव्थर, पाररलो, नसँचाइ र निकासी गिने 
सषुवधा भएको जनमि छान्ुपद्थछ । काउलीको खेती धेरदै ररीका 
माटोमा गि्थ सषकन्छ तापनि अगौटे बालीको लानग प्राङ्गाररक 
पदार्थ प्रशसत भएको बलौटे, दोमट माटो उप्तुि हनु्छ । 
मध्म मौसमी र पछौटे बालीलाई दोमट माटो उप्तुि हनु्छ । 
मध्म मौसमी र पछौटे बालीले दोमट र खचमटाइलो दोमट 
माटोमा राम्ो उतपादि ददन्छि ्। माटोको पीएच माि ६.०–

६.५ उप्तुि हनु्छ ।

जातहरू
िेपाली काउलीका बोट मध्म अगला, लामा र फराषकला प्रशसत 
पातहरू र उचच गणुसतरका, खकुुला र हलका पहेँला रङका 
काउली लागदछि ्। सिोबल समूहका ्रुोपेली काउलीका बोट 
छोटा पात, गाढा र छोटा काउली चखमकला सेता कखससएका, 
कम बासिादार र उचच गणुसतरका हनु्छि ्। हाइनब्रड जातहरू 
उचच तरा ठणडी तापक्म सहि सकिे क्मतामा लगाउिे 
सम्मा र बाली अवनधमा फरक छि ्। काउलीका केही खलुा 
सेखचत (Open Pollinated) र हाइनब्रड (Hybrid)  जातहरू 
निमिबमोखजम रहेका छि ्।

१. सला्थही ददपाली: ्ो अगौटे जात हो, बेिा्थ सारेको ५५ देखख 
६० ददिमा त्ार हनु्छ । बोट नसधा हकु्थ न्छ, पातहरू 
गोलाकार १५–२० वटा हनु्छि ्। कोभी सेतो, कडा, गोलो 
हनु्छ । ्ो जातको उतपादि क्मता ५–१० मे. टि 
प्रनतहेकटर रहेको छ ।

२. काठमाडौं सरािी्: ्ो मध्मौसमी जात हो, बेिा्थ सारेको 
१०० देखख ११० ददिमा त्ार हनु्छ । कोभी सेतो, गोलो 
हनु्छ भिे डाँठ लामो र २५–३० वटा पातहरू हनु्छि ्। 
्ो जातको उतपादि क्मता २०–३० मे. टि प्रनतहेकटर 
रहेको छ । उचच सवादका लानग ्ो जात प्रख्ात छ । 

३. नसलभर कप: ्ो प्रचनलत अगौटे वण्थशंकर जात हो, बेिा्थ 
सारेको ५५ देखख ७० ददिमा त्ार हनु्छ । बोट मध्म 
खालको र कोभी सेतो हनु्छ । प्रनतगोटा कोभीको औसत 

* ;xk|fWofks, jfujfgL lj1fg ljefu, s[lif ;Ífo 
    s[lif / jg lj1fg ljZjljBfno, /fdk'/, lrtjg
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तौल ६००–७०० ग्राम हनु्छ । ्सले वषा्थ सहि 
सकदछ । मध्पहाडमा साउिको मध्देखख भदौ मध्समम 
र उचच पहाडमा जेठदेखख साउिसमम बेिा्थ साि्थ सषकन्छ ।

४. ह्ाइट फल्ास: बेिा्थ सारेको ६५ ददिमा बाली त्ार 
हनु्छ । बोट मध्म खालको हनु्छ । कोभी गमुबज 
आकारको, सफा सेतो, कखससएको ७००–१२०० ग्रामको 
हनु्छ । पातले कोभीलाई राम्री ढाकदछ । ्सले गमशी 
सारदै माटोमा अनधक खचस्ाि सहि सकदछ । डाउिी 
नमलड्ु र बल्ाक रट रोग सहिे ्सको जानत् गणु हो । 
मध्पहाडमा साउिदेखख असोजसमम र उचच पहाडमा 
मध्असारदेखख मध्भदौसमम बेिा्थ साि्थ सषकन्छ ।

५. सिोषकङ्ग: बेिा्थ सारेको ६० ददिमा बाली त्ार हनु्छ । 
कोभी अनलकनत चचुचो परेको गमुबजाकार, सेतो, औसत 
तौल ८०० ग्रामको हनु्छ । मध्पहाडी क्ेत्रमा साउिदेखख 
असोजको पषहलो हप्ासमम बेिा्थ साि्थ सषकन्छ । कोभीको 
ब्ास १७ से.मी. हनु्छ । ्ो जातले गमशी तरा वषा्थ सहि 
सकदछ ।

६. सिोखकवि: बेिा्थ सारेको ५० ददिमा बाली त्ार हिेु ्ो 
अगौटे जात हो । कोभी अनलकनत चचुचो परेको गमुबजाकार, 
सेतो, औसत तौल ६०० ग्रामको हनु्छ । कोभीको ब्ास 
१५ से.मी. हनु्छ । ्ो जातले गमशी सहि सकदछ ।

७. सिो क्ाउि: बेिा्थ सारेको ९० ददिमा बाली त्ार हनु्छ । 
कोभी हलका चेपटो परेको (समतल) गमुबजाकार, सेतो, तौल 
८५० ग्रामदेखख २ षकलोग्रामसममको हनु्छ । ्ो जातले 
खचसो र गमशी सहि सकदछ । मध्पहाडमा साउिदेखख 
काखत्कसमममा र उचच पहाडमा माघको दोस्ो हप्ादेखख 
चदैतसमम बेिा्थ लगाउि उप्तुि हनु्छ ।

८. नमलक वे: बेिा्थ सारेको ७०–९० ददिमा बाली त्ार 
हनु्छ । बोट मध्म आकारको हनु्छ । कोभी गमुबज 
आकारको, सेतो, िरम र एकिासको १ देखख १.५ षकलो 
सममको हनु्छ । कोभीलाई पातले राम्ोसँग ढाकदछ । 
गमशी, आद््थता र रोगहरू सहि सकदछ । मध्पहाडमा 
साउिको दोस्ो हप्ादेखख असोजको दोस्ो हप्ासमम र उचच 
पहाडमा मध्असारदेखख मध्भदौसमम बेिा्थ साि्थ उप्तुि 
हनु्छ ।

९. काखशमरे: बेिा्थ सारेको ७५–९० ददिमा बाली त्ार 
हनु्छ । कोभी उचच गमुबज आकारको, शदु्घ सेतो, कडा 
खालको ०.७५–१.२५ षकलोको हनु्छ । कोभीलाई ठूला 
पातहरूले छोपेको हनु्छ । मध्पहाडमा साउिदेखख 
भदौसमम र उचच पहाडमा जेठदेखख साउिसमम बेिा्थ साि्थ 
सषकन्छ ।

१०. ् कुोि : बेिा्थ सारेको ८५ ददिमा बाली त्ार हनु्छ । 
बोट मध्म आकारको हनु्छ, कोभी उचच गमुबज आकारको, 
शदु्घ सेतो ०.८–१.५ षकलोको हनु्छ । षहउँद्ामका लानग 
उप्तुि जात हो ।

११. सिो नमखसटक: बेिा्थ सारेको १०० देखख १२० ददिमा बाली 

त्ार हनु्छ । बोट नसधा हषुक्थ न्छ, कोभीलाई पातहरूले 
राम्ोसँग ढाकेको हनु्छ । मध्पहाडमा भदौदेखख माघसमम 
र उचच पहाडमा माघदेखख चदैतसमम बेिा्थ साि्थ सषकन्छ । 
कोभी गमुबजाकार, शदु्घ चखमकलो सेतो, औसत तौल २.५ 
षकलोग्रामको हनु्छ ।

१२. रमी : बेिा्थ सारेको ६०–७० ददिमा बाली त्ार हनु्छ । 
्ो कालो कुषहिे वा सडिे रोग र वषा्थ सहि सकिकुा सारदै 
डाउिी नमलड् ुसहि सकिे जात हो । ्सको कोभी सफा 
सेतो ८०० ग्रामदेखख २ षकलोग्रामको हनु्छ । ्ो 
मध्पहाडमा भदौदेखख असोजसमम र उचच पहाडमा 
वदैशाखदेखख साउिसमम बेिा्थ साि्थ सषकन्छ ।

१३. सवेता: बेिा्थ सारेको करीब १०० ददिमा बाली त्ार हिेु 
पछौटे जात हो ।्सबाट सफा सेतो काउली १ देखख १.५ 
षकलोको फलछ । पहाडमा मध्माघदेखख चदैतसमम र 
उचच पहाडमा मध् असोजदेखख वदैशाखको सरुुसमम बेिा्थ 
साि्थ सषकन्छ ।

१४. एि एस–९०: बेिा्थ सारेको कररब ९० ददिमा बाली त्ार 
हिेु जात हो । ्सको पात ठूलो हनु्छ र बोट मध्म 
खालको हनु्छ । कोभीको सरदर तौल २ षकलोग्रामको 
हनु्छ । मध्पहाडमा माघको पषहलो हप्ादेखख फागिुसमम 
र उचच पहाडमा फागिुदेखख चदैतसमममा बेिा्थ साि्थ 
सषकन्छ ।

१५. एि एस–८४: ्ो बेिा्थ सारेको ७०–९० ददिमा त्ार 
हनु्छ । ्सको पात ठाडो जान्छ र नबरुवा मध्म 
प्रकारको हनु्छ । कोभी सेतो रङ्गको र १ देखख १.५ 
षकलोग्रामको हनु्छ । मध्पहाडमा माघदेखख फागिुमा र 
उचच पहाडमा फागिुदेखख चदैतसमम बेिा्थ साि्थ सषकन्छ ।

िस्थरी व्वसरापि 
िस्थरीका लानग पािी िजमिे जनमिको छिोट गिु्थपछ्थ । १०० 
वग्थनमटरको िस्थरीले १ हेकटरलाई बेिा्थ पगुछ । िस्थरी बिाउँदा 
५–७ के.जी. राम्री पाकेको गोठेमल प्रनत वग्थनमटरको दरले 
राख्पुदछ्थ । वषा्थ सम्मा िस्थरी ब्ाड १५ से.मी. उचच र 
ब्ाडको बीचमा २५ से.मी. फराषकलो कुलेसो बिाउिपुद्थछ । 
िस्थरी ब्ाड प्रा् गरेर १ नमटर चौडाइ र ३–४ नमटर लमबाइको 
हनु्छ । िस्थरी ब्ाडको माटोलाई घामको प्रकाशले निमू्थलीकरण 
गिा्थले ढुसी र अन्् षकटाणकुो अन्त् गि्थ सषकन्छ । ्सको 
लानग पलाखसटकले छोपी २ हप्ाजनत घामको तापले निरन्तर 
उपचार गिु्थपछ्थ । ब्ाड त्ार गररसकेपनछ २–३ से.मी. गषहरो 
सािो कुलेसो बिाई बीउ खसालिपुछ्थ । अिी कुलेसोलाई परेुर 
समरर पािु्थपद्थछ । बीउ छरेपनछ छापो ददिपुद्थछ र हजारीको 
सहा्ताले पािी ददिपुद्थछ । छरेको कररब ४–५ ददिमा बेिा्थ 
उम्न्छ । बेिा्थलाई नि्नमत नसँचाइ गिु्थपद्थछ । बेिा्थ सािु्थभन्दा 
अखन्तम ५–७ ददि बेिा्थलाई पािी ददिबाट रोकिपुद्थछ, ्सो गदा्थ 
बेिा्थहरू मजबतु हनु्छि ्। ३–४ हप्ापनछ बेिा्थहरू साि्थका लानग 
त्ार हनु्छि ्।
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बीउदर तरा लगाउिे दूरी 
अगौटे जातका लानग बीउदर २५–३० ग्राम÷रोपिी र मध्म 
मौसमी तरा पछौटे जातका लानग २०–२५ ग्राम÷रोपिी 
लागदछ । अगौटे जातलाई हारहार र बोटबोटको ६०*५० 
से.मी. फरकमा लगाइन्छ । मध्म मौसमी जातलाई हारहार 
र बोटबोटको ६०*६० से.मी. फरकमा र पछौटे जातलाई 
७५*६० से.मी. फरकमा लगाइन्छ ।

जनमिको त्ारी 
बेिा्थ रोपिभुन्दा एक मषहिाअगानड गषहरो गरी माटो पलटाएर 
जोत्पुद्थछ । डलला फोिने, झारढुङ्गा, पलाखसटक र अखघललो 
बालीका अवशेषहरू हटाई राम्री कुहेको गोबर मल छरेर 
जोत्पुद्थछ । रासा्निक मल बेिा्थ सािु्थभन्दा एक हप्ाअगानड 
छरेर जोत्पुद्थछ । वषा्थ ्ाममा बेमौसमी खेती गदा्थ १५–२० 
से.मी. उठेका, १२० से.मी. चौडाइ र जगगाअिसुार लमबाइ 
का्म गिु्थपछ्थ ।

काउली समूहका बालीलाई धेरदै पोषण ततव चाषहन्छ । ५०–६० 
डोका गोबरमल प्रनतरोपिीका दरले जनमि त्ारी गिने बेलामा 
ददिपुद्थछ । रासा्निक मल १० के.जी. ्रुर्ा, ८ के.जी. 
डी.ए.पी. र ५ के.जी. पोटास प्रनतरोपिी आवश्क पद्थछ ।

्ीमध्े िाइट्रोजिको आधा मात्रा र फसफोरस र पोटासका पूरदै 
मात्रा जनमि त्ारीको अखन्तम जोताई गदा्थ माटोमा 
नमलाउिपुद्थछ । बाँकरी िाइट्रोजिको आधा मात्रा बेिा्थ सारेको 
३ हप्ापनछ पषहलो रप मलको रूपमा ददिे र बाँकरी आधा मात्रा 
फूलकोभी लागि सरुु गरेको अवसरामा ददिपुद्थछ । माटोमा 
सहुाग (बोरि) तरा मोनलबडेिम ततवको कमी भएमा बोर्ाकस 
७०० ग्राम र सोनड्म मोनलबडेट ७५ ग्राम प्रनतरोपिीका दरले 
बेिा्थ सािु्थभन्दा पषहला िदै माटोमा नमलाउिपुद्थछ । बेमौसमी 
खेती गदा्थ तोरीको षपिा (२५ के.जी. प्रनतरोपिीका दरका सारदै 
वषृधिवध्थक रसा्िहरूको आवश्कताअिसुार प्र्ोग गिु्थपद्थछ ।

बेिा्थ सािने सम् 
तराई, नभत्री तराई, खोँच र बेसीमा सरदर मखु् मौसमीको 
काउली उतपादि गि्थ सषकन्छ । तराईमा अगौटे काउलीको 
बेिा्थ असारमा सारे पनि असोजको अन्त्भन्दा अगानड बाली नलि 
सषकँददैि । त्सदै गरी पछौटे काउलीले पनि फागिुभन्दा षढलो 
राम्ो गणुसतरको बाली ददि कदठि छ । त्ो क्ेत्रमा जाडो 
्ाममा उतपादि गरेको काउली ठन्डी मलुकुमा नि्ा्थत गि्थ 
सषकिे समभाविा छ । िेपालको मध्पहाडमा सालभर काउली 
उतपादि गि्थ सषकिे र ्सको उतपादि आन्तररक बजारलाई 
लखक्त गि्थ सषकन्छ । उचच पहाडको काउली वषा्थ ्ाममा 
उतपादि हिेु हुँदा आन्तररक बजारसषहत उषण हावापािीका 
नछमेकरी मलुकुमा नि्ा्थत गि्थ सषकन्छ ।

नसँचाइ र गेडमेल 
बेिा्थ सारेपनछ तरुुन्तदै हलका नसँचाइ गिु्थपद्थछ । बेिा्थ सारेको 

७–१० ददिसमम मौसम हेरेर ददिह ु एक ददिको अन्तरमा 
नसँचाइ गिु्थपद्थछ । काउलीका जरा गषहरो जाँददैिि ्र तलको 
खचस्ाि जराले तान् सकददैिि ्। अककोतफ्थ  बोटले प्रभावकारी 
ढङ्गले खचस्ािको उप्ोग गददैि । तसर्थ काउलीका लानग 
जनमिमा सधैँ प्ा्थप् खचस्ाि हिुपुद्थछ । नसँचाइ ५–१० ददिको 
अन्तरमा गिु्थपद्थछ । बढी भएको पािी निसकि निकासको 
व्वसरा पनि राम्ोसँग गिु्थपछ्थ ।

बेिा्थ सारेको ३०–४५ ददिसमम झारले बढी दःुख ददन्छ । 
जनमिको सतहको रोरदै गषहराइको माटो कुटो वा कोदालोले 
खिेर झार हटाउिे र माटो खकुुलो पािु्थपद्थछ । ्सतो गोडमेल 
बोटदेखख ५–६ से.नम. पर र ५–६ से.नम. गषहराइसमम गि्थ 
सषकन्छ । पषहलो र दोस्ो रपमल बोटको वररपरर औठँछी 
आकारको कुलेसोमा ददइन्छ । रप मल ददएपनछ हलका उकेरा 
ददिपुद्थछ ।

आन्तररक षवकृनतहरू 

सािो गचुचा जत्रो फूलकोभी लागि ु(Buttoning) 

अगौटे जात षढलो लगाएमा, लामो सम् ब्ाडमा रहेका बढुा 
बेिा्थ रोपेमा, माटोमा िाइट्रोजि्तुि वा खचस्ाि वा दवुदै कम 
भएमा वा बोटको वषृधि अवसरामा सकुखा र तातो मौसम भएमा 
बोट सािो छँददै गचुचाजत्रो फुलकोभी लागदछ । ् सको नि्न्त्रण 
गि्थ मानर उललखखत अवसरा आउि ददि ुहुँददैि ।

फूलकोभीको झसु निसकिे (Riceyness)

फूलकोभीको बाषहरी सतहमा झसु निसकिेलाई झनुसले भनिन्छ । 
तापक्म घटबढ हिु,ु मल ददँदा िाइट्रोजि बढी ददि ुवा जातको 
कारणबाट पनि फूलकोभी झनुसलो हिु सकदछ । ्सको 
रोकरामका लानग जातअिसुारको खेती प्रषवनध अपिाउिपुद्थछ ।

फूलकोभी खदैरो हिेु (Browning)

्ो बोरि भन्े सूक्म खाद् ततवको कमीबाट हनु्छ । सरुुमा 
फूलकोभीको सतहमा पािीले नभजेजसतो दाग देखखन्छ । पनछ 
खदैरो रङको हनु्छ । ्सता बोटको डाँठ खदैरो रङको खोक्ो 
हनु्छ । खदैरो फूलकोभी बजारमा नबक्री हुँददैिि ् । ्सको 
नि्न्त्रण गि्थ ०.२५–०.५% बोर्ाकसको झोल बालीमा 
छक्थ िपुद्थछ । जनमिको त्ारी गिने अवसरामा ५००–७०० 
ग्राम बोर्ाकस वा सोनड्मबोरेट प्रनतरोपिी बोरि कमी भएको 
माटोमा नमलाउिपुद्थछ ।

साँगरुो पात हिेु (Whiptail) 

्ो मोनलबडेिम िामको सूक्म खाद्ततवको कमीबाट हनु्छ । 
पातको षकिारा नभत्रपषट् फक्थ ि,ु पात बढि िसकि ुर पातको 
डाँठ मात्र हिु ु् सका लक्ण हिु ्। ् ो समस्ा अमली् माटोमा 
देखा पद्थछ । ्सको नि्न्त्रण निमि ताररकाबाट गररन्छ । 
जनमिको त्ारी गदा्थ रासा्निक मलसँगदै ५० ग्राम एमोनि्म 
वा सोनडएम मोनलबडेट प्रनतरोपिीका दरले माटोमा नमलाउिपुद्थछ । 
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चिुा हालेर माटोको षप.्च. माि ६.५ पु् ा्थउिपुद्थछ ।

बाली संरक्ण
काउली बाली समूहका तरकारीमा षवनभन् रोग तरा करीराहरूले 
आक्मण गदछ्थि ्। खेती गिने कृषकहरूले रोग तरा करीराहरूको 
अवसरा, क्नतको प्रकार, सम् आददलाई मध्िजर गरी रोकराम 
तरा उपचारका उपा्हरू अपिाउिपुद्थछ । 

काउलीमा लागिे मखु् करीराहरू 

बन्दाको पतुली 

्ो एक पतुली करीरा हो । ्सले पहाड र तराई दवुदै क्ेत्रमा 
क्नत पु् ा्थउँछ । ्ो पतुलीमा पखेटाहरू पहेँनलएका सेता रङका 
हनु्छि ्। ्सको लाभ्रकेो शरीर िीलो हरर्ो रङको हनु्छ । 
शरीरभरर काला रोपला र ससािा झसु र ढाडमा तीिवटा पहेँला 
धसा्थ हनु्छि ् । मनसिा लाभ्रहेरूमा पातमा छाला खोनस्एको 
लक्ण देखखन्छ । ठूला लाभ्रहेरूले पातहरूका मखु् िसाहरू 
बाँकरी राखेर अरू भाग खाइददन्छि ्। काउलीको फूलकोभीमा 
लाभ्रलेे पवाल पारी खाई नबसटाएको हनु्छ ।

नि्न्त्रण तरा रोकराम  

१) िभुाि ७५ इ.सी. ६.७ नम.नल. वा फेन्फेि २० इ.सी. ५ 
नम.नल.÷नलटर पािीमा नमसाई छिु्थपद्थछ । 

२) ्ो करीराका फुल लाभ्र ेर अचल अवसरालाई जममा गरी 
िष्ट गिु्थपद्थछ्थ । 

३) पतुलीहरूलाई हाते जालीले पके्र िष्ट गिु्थपछ्थ । 

इँटाबटे् पतुली 

्ो एक सािो पतुली करीरा हो । अखघलला पखेटामा तीिवटा 
नत्रकोणातमक पहेंला दाग हनु्छि ्। पतुलीले पखेटा जोडी बसदा 
ढाडमा ३ वटा इँटाबटेु् आकार हनु्छ । लाभ्र ेषफका हरर्ा छँदा 
बढी चलमलाउिे हनु्छि ् । लाभ्रहेरू पातको तललो भाग र 
भख्थरदै बन् लागेका पातहरूमा बसेर खान्छि ्। कनलला भागहरू 
्सरी ्स करीराले खािाले नबरुवाहरू बढि सकददैिि ्। अनलक 
ठूलो पातका तललो भागबाट ष्िले कोते्रर हरर्ो भाग खान्छि ्
र मानरललो सतहको पातलो खझलली भिे बाँकरी छाडदछि ्। 
केही सम्पनछ सो नभलली च्ानतन्छ र त्हाँ दलुो पि्थ जान्छ । 
ष्िको सङख्ा बढी भएमा नबरुवालाई िाङ्गो पाद्थछि ्। 

नि्न्त्रण तरा रोकराम  

१) तरकारी नलइसकेपनछ बाँकरी रहेका बोट र नतिका पातलाई 
िष्ट गिु्थपछ्थ । 

२) िीमबाट त्ार गररएका करीटिाशक पदार्थहरू । 

३) ्सका प्राकृनतक शत्रहूरूमध्े कनमला, माकुरा, चरा आदद 
प्रमखु हिु ्। अतः ष्िको संरक्ण जरुरी छ ।

४) फूलकोभी समूहका बाली र गोलभेँडा सँगसँगदै लगाउिाले 
बढी िोकसाि हिु पाउँददैि । गोलभेँडाले ्ो करीरालाई 

प्रनतकार गद्थछि ्। 

५) फेन्भेलरेट षवषादी ४०० नम.नल. प्रनत हेकटरका दरले प्र्ोग 
गि्थ सषकन्छ ।

६) िभुाि ७५ इ.सी. ६.७ नम.नल. वा फेन्फेि २० इ.सी. ५ 
नम.नल.÷नलटर पािीमा नमसाई छिु्थपद्थछ । 

काउली वग्थमा लागिे मखु् रोगहरु

बेिा्थ कुषहिे रोग 

जनमिमा बीउ रोपेपनछ उम्ि लागदा ढुसीले आक्मण गछ्थ । 
्सरी ग्रनसत नबरुवाको फेदमा हलका पहेँलो वा हलका हरर्ो 
वा पहेँलो नमनसएको वा खदैरो रङ्गका पािीले नभजेका जसता धबबा 
देखा पछ्थि ्। पनछ गएर उति लक्ण तल र मानर सछ्थि ्। 
्सता लक्णहरूले काणडलाई वररपररबाट घेछ्थ । ग्रनसत कोषहरू 
सडछि ्र अन्त्मा गएर बेिा्थ िदै मरेर जान्छ । सरुुमा ब्ाडमा 
कतदैकतदै ्सतो लक्ण देखा पछ्थ । २–४ ददिमदै समपूण्थ नबरुवा 
िदै ग्रनसत भएर जान्छि ्।

रोकराम तरा नि्न्त्रण  

१) एक भाग फम्थलनडहाइड र ५० भाग पािीमा नमसाएर ४ 
इन्च माटोलाई बीउ रोपि ु१०–१५ ददि अगानड उपचार 
गिने । 

२) नररम र डाइरेि एम ४५ को ०.२% झोल बेनभखसटि 
०.१% झोलले ब्ाडको उपचार गिने । 

३) ब्ाडको खचस्ाि बढी हिु िददिे । 

४) पातलो गरी बीउ छिने र बाकलो भएमा पातलो पािने ।

अलटिेरर्ा रोपले रोग 
्ो ढुसीबाट लागिे रोग हो । पषहलो पातको मानरललो सतहमा 
सािा काला दाग देखा पद्थछि ्र पनछ गएर ्ी लक्ण गोला 
हनु्छि ्। पनछ सािा दागहरू बढददै गएर पूरदै पात र बोट डढेर 
कालो भएको जसतो देखखन्छ । काउलीको फूलमा सरुुमा खदैरा 
रङ्ग देखा पछ्थि ्र पनछ गएर प्ाजी रङ्गमा पररणत हनु्छ । 

रोकराम

१) बीउलाई ५० से.ग्र.े तातो पािीमा ३० नमिेटसमम उपचार 
गिने । 

२) रोगी बोट र ठुटाहरू जममा गरेर जलाउिे । 

३) डाइरेि एम ्४५ वा फाइटोलि वा बलाइटकस २–३ ग्राम 
प्रनतनलटर पािीमा नमसाएर रोग देखखिासार छि्थ सरुु गरी 
२–३ पटक पन्ध् ददिको अन्तरमा छिने ।

४) राइराइड २–२.५ ग्राम प्रनतषकलो बीउको षहसाबले बीउ 
उपचार गिने ।

डाउिी नमलड् ु

्ो ढुसीबाट लागिे रोग हो । सरुुमा पातमा, डाँठमा र कोषमा 
सािा बदैजिी रङ्गका अनिखचित आकारका धबबाहरू देखा पछ्थि ्। 
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खचसो र खचस्ाि भएका ठाउँमा पातका रोपलाहरू बढछि ्र 
पातको मानरललो सतहमा पहेँलो क्ेत्र देखा पछ्थ तललो सतहमा 
ढुसीका रपु्रा पररपकव हिु रालछि ्र खािे भागमा पनि आक्मण 
गछ्थि ् र पनछ त्ही बदैजिी रङ्गका दागहरू देखा पछ्थि ् । 
टाउकोमा (खािे भाग) आक्मण हुँदा खदैरा दाग देखखन्छि ्र 
बाषहरका पातमा लक्ण देखखि ्ा िदेखखि सकदछ ।

रोकराम तरा नि्न्त्रण

१) ब्ाडमा बेिा्थ राख् ु१०–१५ ददिअखघ ५–१०% फमा्थनलि 
झोलले माटोको उपचार गिने । 

२) क्ापटि वा नररम २ ग्राम प्रनत के.जी. बीउका दरले 
उपचार गिु्थपद्थछ ।

३) डाइरेि एम ्४५ ०.३ % को झोल वा रोडोनमल एम ्जेड 
७२ को ०.२५ % को झोल १०–१५ ददिको अन्तरमा 
बालीमा छक्थ िपुद्थछ ।

ब्ाकटेरर्ाको नगलो सडि 

आद् मौसममा पररपकव हिु लागेका काउलीका टाउकाहरूमा 
कालो सडि कुिदै ठक्करबाट लागेको घाउबाट सरुु हनु्छ र 
फदै लन्छ । करीराका बचचाहरूले रोग प्रसारण गछ्थि ्।

रोकराम तरा नि्न्त्रण  

१) रोग देखखि रालेपनछ तरुुन्तदै तरकारी षटपेर बेचिपुछ्थ ।

२) खस्ो वसतलेु तरकारी पछुि ुहुँददैि । 

३) भणडारण ओसारपसार गदा्थ सकेसमम कम तापक्ममा गिने ।

बाली नभत््ाउिे र उतपादकतव 

जातअिसुार बेिा्थ सारेको ४५–७५ ददिमा अगौटे, ९०–१०० 
ददिमा मध्म मौसमी र ११०–१३० ददिमा षढलो जातको 
काउली बाली नलिे सम् हनु्छ । पूरा बढेका र कनसला 
फूलकोभीको ठछीक तललो भागमा लागिे चक्कुले काटेर बाली 
नलिपुद्थछ । काउली षटपि नबहाि शीत ओभाए पनछ वा साँझपख 
ठणडा भएपनछ उप्तुि हनु्छ । षटपेका काउली घाममा राख् ु
हुँददैि ।

अगौटे जातको काउलीको उतपादकतव ६०० देखख ७५० के.
जी.÷रोपिी हनु्छ । मध्म र षढलो जातको काउली १ 
टि÷रोपिी हनु्छ । सिोबल समूहका जातका बोट होचा र सािा 
हिुाले धेरदै बोट अटिे र काउली पनि बढी खदँदलो हिेु हुँदा 
उतपादकतव १.५ मे. टि÷रोपिीसमम हनु्छ ।

सन्दभ्थ सूची

कृषष डा्री (२०७७), िेपाल सरकार, हररहरभवि, लनलतपरु ।

िाक्थ  (२०७१), बागवािीका उन्त प्रषवनधहरू, िेपाल कृषष 
अिसुन्धाि पररषद्, मालेपाटि पोखरा ।

िाक्थ  (२०७७), तरकारी बालीका लानग प्ाकेज अफ प्राखकटस, 

िेपाल कृषष अिसुन्धाि केन्द् ।

वासदेुव कम्थचा््थ (२०७४), तरकारी खेती, रोग, करीरा, बीउ 
उतपादि र भणडारण प्रषवनध, हेररटेज पखबलसस्थ एन्ड नडखसट्रब्टुस्थ 
प्रा.नल. भोटाषहटी काठमाडौँ िेपाल ।



j[mlif rf}dfl;s jif{ %& c+s ! j[mlif rf}dfl;s jif{ %* c+s # 

35

A
I T

C

cf]v/ pTkfbg k|ljlw

@ k4dgfy cfq]o*

*  lztf]i0f afujfgLs]G›, dfkmf{

पररच् (Introduction)
ओखर िेपालको षहमाली क्ेत्रमा हिेु मखु् फलफूल बाली हो । 
्ो सकुखा फलफूल (Dry fruits) अन्तग्थत पद्थछ । संसारभर 
्सका कररब २० जानतहरू छि,् अषहलेको इरािको पनस््थ ा 
क्ेत्रमा ्सको खेती बढी गररएकाले ्सलाई पनस््थ ि ओखर 
(Persian walnut) भिेर पनि खचनििे गद्थछ । ्सको उतपखत् 
उत्र-पखचिम षहमाल्ि क्ेत्रदेखख पनस््थ ा (इराि) सममको क्ेत्रमा 
भएको मानिन्छ । षवश्वमािखचत्रमा हेदा्थ शीतोषण तरा समशीतोषण 
क्ेत्रमा ्ो फलको खेती बढी गररन्छ । सामदुद्क सतहदेखख 
१२००-२५०० नमटरसमम ्सको खेती गि्थ सषकन्छ । 
िेपालको उत्र-पखचिमी षहमाली खजललाहरूमा धेरदै वष्थ अखघदेखख 
ओखर जङ्गली अवसरामा फनलरहेको पाइन्छ तसर्थ ्सको 
उद्गमसरल िेपाल हो भन् सषकन्छ । ्सको नबरुवा अपेक्ाकृत 
रूपमा सकुखा हावापािी र कम मनललो माटोमा पनि हकु्थ ि 
सकिे, फलको गदुीमा प्रशसत पोषक ततवहरू (खास गरी खचललो 
पदार्थ, प्रोषटि र खनिज) पाइिे तरा ्सको काठ फनि्थचर 
बिाउि काम लागिे हुँदा ् सलाई पहाडी क्ेत्रको एउटा महतवपूण्थ 
बाली मानिन्छ । षवश्वका प्रमखु ओखर उतपादक देशहरूमा 
चीि, अमेररका, रिान्स, इटाली, टककी, इराक, अफगानिसताि, 
रुस आदी पद्थछि ्। हाल आएर ्सको उतपादि भारत तरा 
िेपालका षहमाली खजललाहरूमा बषढरहेको छ । 

वािसपनतक षववरण (Botanical description)
ओखर बहवुषशी् पतझड फलफूल बाली हो । ्ो जगुलाखन्डएसी 
(Junglandaceae) पररवारमा पद्थछ । ्सको वदैज्ानिक िाम 
Juglans regia L. हो । धदैरदै हाँगाहरू षफँखजएको र नबज ुनबरुवा 
१५-२० नमटरसमम उचाइको हनु्छ भिे कलमी नबरुवा ५-७ 
नमटरको हनु्छ तर ्सको उचाइ तरा फदै लावट बगैँचा 
व्वसरापिमा भर पिने कुरा हो । एउटा नसधदै तल जािे मखु् 
जरा (Tap root) र अन्् सहा्क जराहरू (Adventitious root)  
वरपर षफँखजएका हनु्छि ्। ्सको एउटदै बोटमा भाले फूल र 

पोरी फूल फुलिे गद्थछ जसलाई Monoecious  भनिन्छ र ्ो 
परासेखचत (Cross pollinated) बाली हो । 

महतव तरा उप्ोग (Importance and Uses)
 y ्ो अत्न्त सवाददष्ट तरा पौषष्टक पदार्थले भररपूण्थ भएको 

फल हो । ्समा औसत ६५ प्रनतशत खचललो पदार्थ, 
१५.२ प्रनतशत प्रोषटि, १३.७ प्रनतशत काबकोहाइडे्ट तरा 
रोरदै मात्रामा खनिज पदार्थहरू र नभटानमि बी पाइन्छ । 

 y धानम्थक तरा सांसकृनतक षहसाबले िेपालमा अत्न्त 
महतवपूण्थ फल हो ।

 y सकुखा फलफूल भएको हिुाले भणडारण तरा ढुवािी गि्थ 
सहज हनु्छ । 

 y नबज ुनबरुवा रोपेको ५-६ वष्थबाट उतपादि ददि सरुु गछ्थ 
भिे कलमी नबरुवाले ३-४ वष्थमा िदै फल ददन्छ ।

 y ्सको काठबाट सतरी् फनि्थचर बिाउि सषकन्छ ।

 y फलको बोक्ा कपाल रङ्गाउि प्र्ोग गररन्छ ।

 y भकू््बाट प्रभाषवत, कमसल जगगामा ओखर लगाई भकू्् 
नि्न्त्रण तरा वातावरण संरक्ण र उतपादि बढाउि 
सषकन्छ ।

ओखरको अवसरा (Status of Pecanut)
क) षवश्वमा ओखरकोे अवसरा (Status in the world)
षवश्वमा ओखरको उतपादिको अवसरालाई हेदा्थ खचि एक 
िमबरमा आउँछ । त्सदै गरी अमेररका, टककी, मेखकसको, इराि, 
भारत, खचली, ्केु्ि, अफगानिसताि, रिान्स, रोमानि्ा आदद 
देशहरू अग्रपखङतिमा देखखन्छि ्। 

ख) िेपालमा ओखरको अवसरा (Status in Nepal)
िेपालको प्रा् षहमाली हावापािी भएका पखचिमी पहाडी 
खजललाहरूमा हाडे ओखरका नबरुवाहरू जङ्गली अवसरामा 
फनलरहेको पाइन्छ । हाल कणा्थली अञ्लका खजललाहरूका 
सारदै मिाङ र मसुताङ खजललाहरूमा दाँते ओखरका नबरुवाहरूको 
व्ावसाष्क खेती हिु रालेको छ । आ.व. २०७५÷७६ को 
तथ्ाङ्अिसुार हाल िेपालमा ओखरले ओगटेको कुल क्ेत्रफल 
५०३७ हे., उतपादिशील क्ेत्रफल २१६७ हे., उतपादि 
८९३४ मे.टि तरा उतपादकतव ४.१२ मे.टि./हे . रहेको 
छ ।
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उन्त जातका ओखर कररब ४० वष्थअगानड िेपालमा ल्ाई 
सरकारी फाम्थ÷केन्द्हरूमा खेती गि्थ रालेको पाइन्छ । सरकारी 
फाम्थ÷केन्द्हरूमा सकुखा फलफूल षवकास केन्द्, सतबाँझ, 
बदैतडी र शीतोषण बागवािी षवकास केन्द्, माफा्थ, मसुताङमा 
्सका गणुसतरी् नबरुवा उतपादि गरी नबक्रीषवतरण हुँददै 
आइरहेको छ । िेपाल कृषष अिसुन्धाि पररषद्अन्तग्थत कृषष 
अिसुन्धाि केन्द्, राखजकोट, जमुलामा ओखरको आसले, हाट्थले 
र पा्िे जातहरूमा वािसपनतक प्रसारण (टङ ग्राखफटङ) मा 
अध््ि अिसुन्धाि भइरहेको छ । त्सरी िदै कृषष अिसुन्धाि 
केन्द्, लमुले, कासकरीमा ओखरको जम्थपलाजम सङ्लि तरा 
मूल्ाङ्िका सारदै वािसपनतक प्रसारण समबन्धी अिसुन्धािातमक 
का््थहरू भइरहेका छि ्। अत्न्त समभाविा हुँदाहुँददै पनि अन्् 
रा्रिको तलुिामा िेपालमा ओखरको उतपादि तरा उतपादकतव 
ज्ाददै न््ूि रहेको छ जसको मखु् कारणहरूमा गणुसतरी् 
नबरुवाको अभाव, व्ावसाष्क रूपमा िदै नबज ुनबरुवा प्र्ोग हिु,ु 
उचच प्रषवनध तरा प्राषवनधक ज्ािको कमी आदद रहेका छि ्। 
आ.व. २०७५÷७६ मा समशीतोषण बागवािी षवकास केन्द् 
करीनत्थपरु, काठमाडौंमा ओखरको प्रसारणमा गररएको 
अध््िअिसुार पसु–माघ मषहिामा कृषष अिसुन्धाि केन्द् 
राखजकोटबाट सा्ि ल्ाई साइड ग्राखफटङ, टङ ग्राखफटङ र खचप 
बनडङ गररएको नर्ो जसमा ६ मषहिासममको तथ्ाङ्लाई हेदा्थ 
७० देखख ७५ प्रनतशतसमम सफलता पाउि सषकएको नर्ो । 
जसमा रुटसटकका रूपमा हाडे ओखर प्र्ोग गररएको नर्ो । 
हाल शीतोषण बागवािी षवकास केन्द् माफा्थमा जाती् गणुहरू, 
उतपादि तरा प्रसारणजसता षवषवध षवष्हरूमा अध््ि 
अिसुन्धािका कामहरू भइरहेका छि ्। 

हावापािी (Climate)
साधारणत्ा ओखरको खेती सामदुद्क सतहदेखख १२००–
२५०० नमटरको उचाइमा गि्थ सषकन्छ । ्सरी तसुारो 
पिनेदेखख नलएर मध्म षहउँ पिने ठाउँमा ्सको व्ावसाष्क 
खेती गि्थ सषकन्छ । अन्् शीतोषण फलफूल बालीहरूलाई 
जसतदै ्सलाई पनि फूल फुलि र फल लागिका लानग केही 
न््ूितम तापक्म (Chilling temperature)  चाषहन्छ । 
जातअिसुार ओखरलाई ७००-१५०० घणटासमम ७ नडग्रीभन्दा 
कम तापक्मको आवश्कता पद्थछ । ्सलाई औसत वाषष्थक 
वषा्थ ७६० नम.नम. हिेु ठाउँमा राम्ोसँग खेती गि्थ सषकन्छ । 

माटो (Soil)
पािीको निकास राम्ो भएको तर खचस्ाि रषहरहिे, प्रशसत 
प्राङ्गाररक पदार्थ भएको मनललो तरा कररब ३ नमटरसमम गषहरो 
माटो ओखर खेतीका लानग उप्तुि मानिन्छ । माटोको षपएच 
तरसट िखजक भएको हिुपुद्थछ ।

जातहरू (Varieties)
साधारणत्ा िेपालमा ओखरका जातहरूलाई दाँते र हाडे गरी 
दईु भागमा बाँडि सषकन्छ । षवदेशबाट आ्ानतत जातहरूमा 
नरिसेल, आसले, पा्िे, हाट्थले, रिान्कवेटे, चान्डलर, परताप, 

गोषवन्द, के डबल् ु०१२, खजखन्ज्ाङ (Xinjiang),  ्ाि ्ाि 
(Yan Yan), चवुाि ज्ाक (Chuan Zhaq) र खज्ाङनलङ 
(Xianglin)  आदद पद्थछि ्। 

क) सरािी् जातहरू (Local varieties)
१. सरािी् हाडे ओखर ः ्ो िेपालको पहाडी तरा उचच 
षहमाली क्ेत्रमा पाइिे ओखर हो । षवशेष गरी कडा बोक्ा हिेु 
र फुटालेर खािका लानग गाह्ो हनु्छ । ्ो जात जङ्गली 
प्रजानतको भएको हिुाले कलमी नबरुवा उतपादि गदा्थ रुटसटकको 
रूपमा प्र्ोग गि्थ उप्तुि मानिन्छ । ्सको रूख काठका 
रूपमा प्र्ोग गिने गररएको पनि छ ।  

२. सरािी् दाँते ओखर ः िेपालमा वषषौंदेखख ्सको उतपादि 
भएको पाइन्छ । पातलो बोक्ा हिेु ्ो जातको ओखर खािका 
लानग उप्तुि मानिन्छ । ्सलाई सरािी् नरिसेल (Local 
Thin shell)  ओखर पनि भन्े गररन्छ ।  

ख) आ्ानतत जातहरू (Imported Varieties)
१. क्ानलफोनि््थ ाबाट आ्ानतत जातहरू ः नरिसेल, आसले, 
पा्िे, हाट्थले, रिान्कवेट जातहरू क्ानलफोनि््थ ाबाट आ्ानतत 
ओखरका उन्त जातहरू हिु ्।

२. भारतबाट आ्ानतत जातहरू ः भारतको षहमाञ्ल प्रदेशमा 
परताप, गोषवन्द र के डबल् ु०१२ भन्े दाँते ओखरका राम्ा 
जातहरूको षवकास गररएको छ । खास गरी के डबल् ु०१२ 
भन्े जात अन्तरा्थष्रि् सतरको उचच गणुसतर्तुि (९८ प्रनतशत) 
गदुी भएको मानिएको छ ।

३. चीिबाट आ्ानतत जातहरू ः आ.व. २०७५÷७६ मा 
समशीतोषण बागवािी केन्द् करीनत्थपरुमा चीिबाट खजखन्ज्ाङ 
(Xinjiang), ्ाि ्ाि (Yan Yan), चवुाि ज्ाक (Chuan Zhaq) 
र खज्ाङनलङ (Xianglin) जातका ओखरहरू ल्ाई परीक्णका 
लानग लगाइएको छ । 

जगगाको छिोट (Site Selection)
हलका नभरालो जनमि ओखरखेतीका लानग उप्तुि हनु्छ । 
पािी िजमिे कररब १०-२० नडग्रीको नभरालोपि भएको जगगा 
्सका लानग उप्तुि मानिन्छ । नसंचाइ सषुवधा भएको ठाउँमा 
दखक्णी मोहडामा र नसंचाइ सषुवधा िभएको ठाउँमा उत्र-पूव्थ 
फषक्थ एको जगगामा खेती गि्थ उप्तुि हनु्छ ।

प्रसारण (Propagation)
क) लदैषङ्गक प्रसारण (Sexual Propagation)

ओखरको लदैषङ्गक प्रसारणमा बाषहरी बोक्ाबाट छुषट्एको फललाई 
नबरुवा उतपादिका लानग उप्ोग गररन्छ । ्स षवनधबाट 
वण्थशङ्र (Hybrid) जातको नबरुवा उतपादि हिु सकिे कारण 
व्ावसाष्क खेतीका लानग त्नत उप्तुि मानिदँदैि । ्सबाट 
उतपाददत नबरुवाले फल ददि ७-८ वष्थ लागदछ । बीउबाट 
प्रसारण गि्थका लानग बीउको श्रोत (माउवोट) सदु्घ हिु ुपद्थछ र 
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जात पषहचाि भएको हिु ुपद्थछ । ओखरको बीउ नछपपीएको र 
ताजा (सोषह वष्थ फलेका)े हिु ुपद्थछ । परुािो फलमा उमारशखति 
अत्न्त न््ूि हनु्छ ।

ओखरलाई रुखबाट षटपेको १०-१५ ददि नभत्र वा सकुाएर 
षढलो पनि रोपि सषकन्छ । ओखरको बीउ नछटो रोपिे भए 
भदौको दोस्ो हप्ादेखख असोजको पषहलो हप्ासमम उप्तुि हनु्छ 
भिे षढला गरी रोपदा खचसो सषकएपचिात ्माघको अखन्तम हप्ादेखख 
फागिुको पषहलो हप्ासमम पनि रोपि सषकन्छ । बीउलाई 
रोपिका लानग त्ारी जनमिमा ब्ाड बिाई ३० से.मी.को 
फरकमा ७-१० से.मी. गषहरो रोपिपुद्थछ । नछटो रोपेका 
नबरुवाहरू खचसो सरुु हिुभुन्दा अगावदै उम्न्छि ्तर पसु–माघको 
कडा खचसोमा ्सको वषृद्घ षवकास रोषकन्छ । अत्न्त धेरदै 
तसुारो र षहउँ पिने ठाउँमा भख्थर पलाएका मिुाहरूलाई खचसोले 
खाि सकछ । तसर्थ त्सतो ठाउँमा सेड हाउस÷िेट हाउसको 
निमा्थण गरी नबरुवालाई बचाउिपुद्थछ । पिुः गमशी सरुु भएपचिात ्
नबरुवा पलाउि रालदछि ्। षढला गरी रोपिे बीउलाई शीतघर 
(Cold storage)  मा राखी खचसोबाट उपचार (Stratification)  
गराएर मात्र रोपिपुद्थछ । 

ख) वािसपनतक प्रसारण (Vegetative Propagation)
्स षवनधबाट माउबोटमा भएको जाती् गणुहरू हबुह ु ि्ाँ 
नबरुवामा ल्ाउि सषकिे हिुाले ्ो षवनध एक महतवपूण्थ षवनध 
हो । ्सरी उतपाददत नबरुवामा फल नछटो र गणुसतरी् 
उतपादि गि्थ सषकन्छ । मखु् गरी ओखरको वािसपनतक 
प्रसारण ग्राखफटङ र बनडङ षवनधबाट गि्थ सषकन्छ । 

अ. खजबे्र कलमी (Tongue grafting)
महतवपूण्थ षवनध हो । ्स षवनधबाट कलमी गि्थ पालवुा 
आउिअुखघको फागिुको दोस्ो हप्ादेखख चदैतको पषहलो 
हप्ासममको सम् उप्तुि मानिन्छ । ्स तररकाअिसुार 
सव्थप्ररम रुटसटक नबरुवाहरू त्ार गि्थ मानर लदैषङ्गक षवनधमा 
उललेख गरेअिसुार ब्ाड बिाएर एक वष्थअगानड िदै बीउ 
िस्थरीमा राख्पुद्थछ । रुटसटकको रूपमा हाडे ओखर 
रोपिपुद्थछ । सवसर र उप्तुि आकारका रुटसटकहरूको 
छिोट गरी त्सलाई भइँुबाट १५-२० से.मी. मानर काटेर 
त्समा खजब्रोजसतो बिाएर काषटन्छ र उति ठाउँमा सवसर, 
जात पषहचाि भएको, दाँते ओखरको माउबोटबाट उप्तुि 
आकारको सा्ि छिोट गरी ्सको तलपषट्को भागमा 
सोहीअिसुारको खजब्रो बिाई काषटन्छ । ्सरी काषटएका 
रुटसटक र सा्िलाई राम्ोसँग जोडी पलाखसटकले हावा र पािी 
िनछिने गरी बाँनधन्छ । उप्तुि वातावरण (२१-२४ नडग्री 
सेखन्टग्रडे) तापक्म पाएमा १५-२५ ददिनभत्र मिुा पलाउि 
रालछ । िस्थरीको नि्नमत अवलोकि गरी रुटसटकबाट 
पलाएका मिुाहरू, झारपातहरू नि्नमत रूपमा हटाउिपुद्थछ । 

आ. खचप बनडङ (Chip budding)
्समा हरेक आखँा (Bud) हरूलाई काटेर रुटसटकमा जोडी 
ि्ाँ नबरुवा बिाउि सषकन्छ । ्सरी बनडङ गदा्थ रुटसटकको 

कटाइ र आखँाको कटाइ नमलिपुद्थछ । उति बडलाई 
रुटसटकमा जोनडसकेपचिात ् राम्ोसँग पलाखसटकले हावा तरा 
पािी िपसिे गरी बाँधिपुद्थछ । अन्् हेरचाह मानर खजबे्र 
कलमीमा उललेख गरेअिरुूप िदै गिु्थपद्थछ । 

जमुलाको बागवािी अिसुन्धाि केन्द्, राखजकोटमा हाडे ओखरको 
रुटसटक प्र्ोग गरी चदैत मषहिामा दाँते ओखरहरू पा्िे र 
हाट्थलेमा गररएको अिसुन्धािको िनतजाअिसुार पा्िेभन्दा 
हाट्थले जातको दाँते ओखरमा ग्राखफटङ सफल प्रनतशत बढी 
पाइएको नर्ो भिे बेन्च अवसरामा भन्दा इिनसटु अवसरामा 
गरेको टङ ग्राखफटङ सफल प्रनतशत बढी पाइएको नर्ो । 

कलमीपचिात ्गिु्थपिने हेरचाह (After care) 
 y कलमी गरेका नबरुवाहरूको नि्नमत निरीक्ण गरी घाम, 

पािी प्ा्थप् पगेु िपगेुको हेरी उखचत स्ाहारसमभार 
गिु्थपद्थछ । 

 y जङ्गली तरा धरपालवुा जिावरबाट बचाउिका लानग 
राम्ोसँग तारबारको व्वसरा नमलाउिपुद्थछ ।

 y चोर मिुा (Suckers) हरूलाई नि्नमत रूपमा हेरी 
हटाउिपुद्थछ ।

 y सम्सम्मा गोडमेल गरी नि्नमत रूपमा झारपातलाई 
हटाउिपुद्थछ ।

 y ग्राखफटङ पलाखसटकलाई ३-४ मषहिापचिात ्अनिवा््थ रूपमा 
हटाउिपुद्थछ । अन््रा उति पलाखसटकले ग्राफटेड 
नबरुवालाई काटिे समभाविा रहन्छ ।

 y हावाहरुीबाट नबरुवालाई बचाउिका लानग उखचत टेकाको 
व्वसरा नमलाउिपुद्थछ । 

 y रोग करीरा व्वसरापिका लानग नि्नमत रूपमा निरीक्ण 
गरी उखचत व्वसरा नमलाउिपुद्थछ ।

जगगाको त्ारी तरा बगैंचाको रेखाङ्ि (Land 
preparation and orchard layout)
नबरुवा रोपिभुन्दा २-३ मषहिाअगानड िदै जगगाको त्ारी 
गिु्थपद्थछ । िेपालको षहमाली क्ेत्रमा ओखरको रोपण गि्थ 
उप्तुि हावापािी हिेु र प्रा् जनमि नभरालो हिेु हिुाले गह्ा, 
कान्ला प्रषवनधबाट रेखाङ्ि गरी बगैंचा सरापिा गिु्थ उप्तुि 
हनु्छ । समरर जनमि भएमा वगा्थकार, आ्ताकार र 
नत्रभजुाकारमा पनि नबरुवा रोपि सषकन्छ । 

रोपिे दूरी (Planting distance)
सामान््त्ा नबज ुनबरुवा १२×१२ नमटर तरा कलमी नबरुवा 
भएमा १०×१० नमटरमा रोपिपुद्थछ । तर उचच घितवमा 
बगैंचा सरापिा गदा्थ दूरीलाई कम गरी ६-७×६-७ नमटरको 
फरकमा रोपि ुउप्तुि हनु्छ । 

खाडलको त्ारी (Pit preparation)
त्ारी जगगामा उप्तुि दूरी का्म गरी पलाखन्टङ बोड्थको 



j[mlif rf}dfl;s jif{ %& c+s ! j[mlif rf}dfl;s jif{ %* c+s # 

38

A
I T

C

सहा्ताबाट नबरुवा रोपिभुन्दा एक मषहिाअगानड िदै १ घि 
नमटरको खाडल खन्ुपद्थछ । खाडल खन्दा तलको माटो 
एकानतर र मानरको माटो अककोनतर राखी उति माटोमा प्रनतखाडल 
३०-४० षकलो पाकेको गोबरमल नमसाउिपुद्थछ । खाडल पदुा्थ 
तलको माटो मानर र मानरको माटो खाडलको षपधँमा पिने गरी 
पिु ु्थपद्थछ । ्सरी माटो पदुा्थ जनमिको सतहदेखख १५-२० 
से.मी.मानरसमम आउिे गरी पिु ु्थपद्थछ र बीचमा एउटा करीला 
गाडेर छोडिपुद्थछ । 

नबरुवा रोपण (Planting)
ओखर पतझड नबरुवा भएको हिुाले षहउँद सम्मा (पसु÷माघ) 
मषहिामा रोपिपुद्थछ । नबरुवा रोपदा खाडलको बीचमा राखेको 
करीला हटाई, पलाखन्टङ बोड्थको सहा्ताले, कलमी गरेको भाग 
माटोभन्दा मानर पिने गरी रोपिपुद्थछ । नबरुवा रोषपसकेपचिात ्
छेवदैमा दह्ो करीला गाडी, नबरुवालाई सोझो पारेर उति करीलामा 
िहखललिे गरी बाँधिपुद्थछ । रोपेको नबरुवालाई सकेुका 
झारपातले राम्ोसँग छापो ददिे र िसरुन्जेलसमम नि्नमत रूपमा 
नसंचाइ गिु्थपद्थछ । 

फूल फुलिे प्रषक््ा तरा परागसेचि (Flowering and 
pollination)
ओखरको एउटदै बोटमा भाले र पोरी फूल अलगअलग हाँगामा 
लागदछि ्। भाले फूल एक वष्थ परुािो हाँगाको छेउमा झखुन्डएर 
फुलदछ भिे पोरी फूल ि्ाँ हाँगाको टुपपामा जोडामा फुलदछि ्। 
सामान््त्ा फूल चदैत मषहिादेखख फुलदछ । भाले र पोरी फूल 
अलगअलग हाँगामा लागिे तरा नतिको पररपकव हिेु सम् पनि 
फरकफरक हिेु हुँदा ओखरमा फल लागि प्रा्ः परसेचि षक््ा 
हिु ुजरुरी हनु्छ । ओखरमा परसेचि षक््ा मखु्त्ा हावाद्ारा 
हनु्छ र ्सका परागकण धेरदै हलका हिेु हुँदा २ षकमी 
परसममका नबरुवामा समेत ्ो षक््ा हिु सकदछ । त्सदैले 
दाँते र हाडे ओखरबीच उप्तुि (२ षकमी) भन्दा बढी दूरी 
का्म गिु्थपद्थछ अन््रा दाँते ओखर पनि हाडे निसकि सकदछ ।

्दद लगाइएका परुािा ओखर नबरुवाहरूमा फल िलागिे वा 
कम लागिे समस्ा छ भिे त्सता नबरुवाका मोटा हाँगाहरू 
काटी त्समा राम्ो फलिे जातका तरा परसेचिमा सह्ोग 
पु् ा्थउिे जातका हाँगा ल्ाई कलमी गिु्थपद्थछ । ्सका लानग 
बोके् ग्राखफटङ षवनध उप्तुि मानिन्छ । 

तानलम तरा काटछाँट (Training and pruning)  

अ. तानलम (Training)
ओखरलाई सरुुका केही वष्थहरूमा पररवनत्थत मूल अगवुा प्रणाली 
(Modified Leader system)  द्ारा तानलम ददि सषकन्छ । 
्सका लानग नबरुवालाई २-३ वष्थसमम बढि ददई भइँुबाट १ 
नमटर मानर चारदै नतर पलाएका ४-५ वटा हाँगाहरू मात्र राखी 
अन््लाई पसु÷माघ मषहिामा मूल हाँगाबाट काटी हटाउिुपुद्थछ । 
्सरी छानडएका हाँगाहरूबीच कररब ३० सेमीको दूरी का्म 
गिु्थपद्थछ । शाखा हाँगाहरूमा पनि प्रत्ेकमा २-३ वटा मात्र 

प्रशाखा हाँगाहरू राख् े र लामा हाँगाहरूको टुपपा छोट्ाई 
नबरुवालाई अखन्तम रूप ददि का््थ समपन् गिु्थपद्थछ । 

आ. काटछाँट (Pruning)
ओखरको बोटलाई धेरदै काटछाँटको आवश्कता पददैि । भख्थर 
फलि सरुु गरेका नबरुवाहरूमा फललाई भन्दा हाँगाहरूको 
षवकासमा षवशेष ध्ाि ददिपुद्थछ । ्सका लानग पसु-माघमा 
धेरदैजसो हाँगाका टुपपाहरू छोट्ाउिे र अिावश्क हाँगानबगालाई 
हटाई पातलो बिाउिपुद्थछ । प्ा्थप् फल ददि रानलसकेपनछ 
प्रत्ेक वष्थ आवश्क संख्ामा ि्ाँ फलिे हाँगाहरूको षवकास 
हिेु गरी मात्र काटछाँट गिु्थपद्थछ षकिषक ् सको पालवुा आउिे, 
फूल फुलिे र फलिे प्रषक््ा केवल हाँगाको टुपपामा मात्र हिेु 
गद्थछ । काटछाँट गदा्थ टुपपातफ्थ  धेरदै काषटएमा फल िलागिे 
समस्ा हिु सकदछ । ् सदै गरी सकेुका, रोग लागेका, कमजोर, 
खखपटएका हाँगाहरूलाई नि्नमत रूपमा हटाउिपुद्थछ । 
काटछाँटपचिात ्ठूला घाउहरूमा बोडको पेसट, बोडको पेन्ट मलमको 
रूपमा लगाउिे र बोडको नमश्रणले पूरदै बोट नभजिे गरी सप्र े
गिु्थपद्थछ । 

बगैंचा व्वसरापि (Orchard Management)

क) नसंचाइ (Irrigation)
ओखर सकुखा फलफूल बाली हो । अन्् फलफूलको तलुिामा 
ओखरलाई नि्नमत नसंचाइ त चाषहँददैि तर बगैंचाबाट राम्ो 
उतपादि नलिका लानग नि्नमत नसंचाइको व्वसरा 
नमलाउिपुद्थछ । पािी कम हिेु क्ेत्रमा गोडमेलपचिात,् फूल 
फुलिे÷फल लागिे बेलामा र फलको वषृद्घ षवकास हिेु बेलामा 
पिीको प्रबन्ध नमलाउिपुद्थछ । राम्ोसँग छापोको व्वसरापि 
गि्थ सकेमा सकुखा क्ेत्रमा पािीको मागलाई केही हदसमम कम 
गि्थ सषकन्छ । षहमाली क्ेत्रमा ओखर बगदैदैंचामा पलाखसटक 
पोखरी, षहउँ पोखरी निमा्थण गरी नसंचाइका लानग पािी सङ्लि 
गि्थ सषकन्छ । पािी जमिे जगगामा ओखर राम्ो िहिेु कारण 
्सता ठाउँहरूमा निकासको राम्ो प्रबन्ध नमलाउिपुद्थछ । 

ख) झारपात व्वसरापि (Weed management)
बगैंचाबाट आशा गरेअिरुूप उतपादि नलिका लानग नि्नमत 
रूपमा झारपात नि्न्त्रण गिु्थ आवश्क हनु्छ । नबरुवा सािो 
अवसरामा हुँदा झारपात बढि गएमा नबरुवाको वषृद्घ षवकास 
राम्ोसँग हिु पाउँददैि । तसर्थ नि्नमत निरीक्ण गरी झारपात 
हटाउिपुद्थछ । साधारणत्ा िेपालको पहाडी भभूागमा ्सको 
खेती गररिे हिुाले हातले िदै झारपात हटाउि उप्तुि हनु्छ तर 
धेरदै क्ेत्रफलमा लगाइएको छ भिे झारिाशक षवषादी प्र्ोग गि्थ 
सषकन्छ । षवदेशनतर झरपात नि्न्त्रण गि्थका लानग मेनसिहरू 
प्र्ोग गरेको पाइन्छ ।

ग) अन्तरबाली व्वसरापि (Intercropping)
मखु् बालीबाट उतपादि नलिभुन्दा अगानड बगैंचामा 
अन्तरबालीको रूपमा षवनभन् तरकारी बालीहरू र नछट्ो उतपादि 
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ददिे खालका फलफूल बालीहरू लगाउि सषकन्छ । अन्तरबाली 
छिोट गदा्थ उति बालीले मखु् बालीलाई असर िपु् ा्थउिे 
खालका छिोट गिु्थपद्थछ । तरकारी बालीमा पनि कोसेबालीहरू 
छिोट गदा्थ ्सले बगैंचामा िाइट्रोजिको मात्रा पनि बढाउिाले 
दोहोरो उतपादि वषृद्घ गि्थ सषकन्छ । 

घ) मलखाद तरा खाद्ततव व्वसरापि (Manuring and 
Nutrient management)
मलखादको प्र्ोग माटोको उव्थराशखतिमा निभ्थर गिने कुरा हो । 
साधारणत्ा िफलिे ओखरको बोटलाई १-२ डोको (२५-५० 
केजी) पाकेको कमपोसट मल/गोठे मल प्रनतवष्थ प्रनतबोट र 
व्ावसाष्क उतपादि ददि रालेपचिात ्२-४ डोको  (५०-१०० 
केजी) प्रनतवष्थ प्रनतबोट पाकेको कमपोसट मल÷गोठे मल 
हालिपुद्थछ । मल हालदा हाँगाले ढाकेको क्ेत्रमा (Canopy 
area) पिने गरी नबरुवालाई गोडमेल गरी हालिपुद्थछ । रासा्निक 
मल २ः१ः१ (िाइट्रोजि, फसफोरस र पोटासकोे) अिपुातमा 
कररब १ केजी प्रनतबोट प्रनतवष्थ राम्ोसँग उतपादि ददइरहेका 
बोटहरूलाई हालि सषकन्छ ।

फल षटपाइ (Harvesting)
साधारणत्ा िेपालमा खेती गररिे ओखर भदौ मषहिामा षटपि 
त्ार हनु्छि ्। जब ओखर फलको बोक्ा ८० प्रनतशतजनत 
फुटी फल भइँुमा झि्थ रालदछ तब फल पाकेको राहा पाउि 
सषकन्छ । पाकेका फलको नभत्री कडा भाग नबसतारदै खदैरो रङ्गमा 
पररणत हिु रालेपचिात ्फल पाकेको राहा पाउि सषकन्छ । 
फल धेरदै नछटो र षढलो गरी षटपि ुहुँददैि । फललाई हातले, 
हाँगा हललाएर, बाँसको पोलले नबसतारदै हािेर झाि्थ सषकन्छ । 

षवकनसत देशनतर ओखर रूख हललाउिे ठूला मेनसिहरू 
(Mechanical shaker) को प्र्ोग गरी झािने गरेको पाइन्छ । 
ओखर षटषपसकेपचिात ्् सको बोक्ा गलाउि ४-५ ददि ् सलाई 
खचसो एवं सकुखा ठाउँमा राख्पुद्थछ । त्सपचिात ्फलको बोक्ा 
हटाई दािालाई धिेु, सफा गिने तरा पातलो गरी षफँजाएर केही 
ददि सकुाउिपुद्थछ । लामो सम्समम भणडारण गरी राख् ेभए 
्सरी सकुाएको ओखर दािामा कररब ८ प्रनतशत खचस्ाि हिु ु
जरुरी हनु्छ । 

उतपादि (Yield)
उतपादि जात, हावापािी, माटो, बगैंचा व्वसरापि आददजसता 
कुराहरूमा भर पिने कुरा हो । साधारणत्ा नबज ुनबरुवा रोपेको 
१२-१५ वष्थपनछ र कलमी नबरुवा ८-१० वष्थपनछ पूण्थ 
क्मतामा फल ददि रालदछ । एउटा पूण्थ रूपमा फल ददिे 
बोटले कररब १५०-२०० केजी सकुखा ओखरको फल ददि 
सकदछ । प्रनत षकलोग्राममा सरािी् दाँते ओखर ७०-८५ 
दािा र हाडे ओखर ५५-७५ दािा अटि सकदछ । 

प्रमखु रोग÷करीराहरू तरा नतिको व्वसरापि (Major 
insect/pests and their management)

क. प्रमखु रोगहरू (Major Diseases)

१. खदैरो पात रोपले रोग (Anthracnose/Leaf blotch)
बढी आद््थता र गमशी हिेु मौसममा ्सको आक्मण बढी हिेु 
गद्थछ । ्ो Ganomonia leptostyla भन्े ढुसीबाट हिेु रोग 
हो । कनलला हाँगाहरूमा एवं ससािा फलहरूमा खदैरा धबबाहरू 
देखखन्छि ्जिु पनछ गएर ठूला धबबाहरूमा पररणत हनु्छि ्। 
रोगको प्रकोप बढददै जाँदा पात र फलहरू झद्थछि ्। 

व्वसरापि
÷ भइँुमा झरेका पात तरा फलहरूलाई सङ्लि गरेर जलाउिे । 

बगैंचा सफा राख् े।

÷ ि्ाँ पालवुा पलाउि सरुु भएपचिात ् १ प्रनतशतको बोडको 
नमकसचर वा कपरअखकसकलोराइड २ ग्राम÷प्रनतनलटर पािीमा 
१०-१५ ददिको फरकमा २-३ पटक नबरुवा पूरदै नभजिे 
गरी छक्थ िे । 

२. टुपपा सकुिे रोग (Die back)
Glomerella cingulata  िामक ढुसीबाट लागिे ् ो रोगमा सरुुमा 
पातमा खदैरा रोपलाहरू देखा पद्थछि ्। पछानड ससािा रोपलाहरू 
बढेर पूरदै पात ढाकछ तरा पूरदै पातहरू झद्थछि ्। कनलला 
हाँगाहरू टुपपाबाट कालो हुँददै सकुददै जान्छि ्भिे ससािा बोटहरू 
पूरदै सकुदछि ्। 

व्वसरापि
÷ बगैंचाको सरसफाइमा ध्ाि ददिे र पूरा सफा राख् े।

÷ रोगी पात तरा हाँगाहरूलाई काटेर जलाउिे । 

÷ एक प्रनतशतको बोडको नमकसचर वा कपरअखकसकलोराइड २ 
ग्राम प्रनतनलटर पािीमा १०-१५ ददिको फरकमा २-३ 
पटक नबरुवा पूरदै नभजिे गरी छक्थ िे ।

३. डढुवा रोग (Blight)
Xanthomonas arboricola pv. Juglandis  भन्े ब्ाकटेरर्ाको 
आक्मणबाट ्ो रोग लागदछ । पातमा पािीले नभजेको जसतो 
दाग र पहेंलो तरा हरर्ो घेरा नलएको खदैरो कालो धबबा 
देखखन्छ । कनलला फलहरू झद्थछि ्भिे नछखपपएका फलहरू 
कालो र चाउररएर जान्छि ्। षवशेष गरी ्स रोगले पात, फूल 
तरा फलमा आक्मण गद्थछि ्। बढी वषा्थ, कुषहरो तरा तवुाँलो 
भएमा ्ो रोग नछटो फदै लि मद्दत गद्थछ । 

व्वसरापि
÷ भइँुमा झरेका पात तरा फलहरूलाई सङ्लि गरेर जलाउिे । 

बगैंचा सफा राख् े।

÷ ि्ाँ पालवुा पलाउि सरुु भएपचिात ् १ प्रनतशतको बोडको 
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नमकसचर वा कपरअखकसकलोराइड २ ग्राम÷प्रनतनलटर पािीमा 
१०–१५ ददिको फरकमा २–३ पटक नबरुवा पूरदै नभजिे 
गरी छक्थ िे ।

४. फेद तरा जरा कुषहिे रोग (Foot and root rot)

्ो रोग Phytophthora  िामक ढुसीबाट लागदछ । फेदमा 
चोटपटक लागेमा, बढी खचस्ाि भएमा तरा सङक्नमत 
नबरुवाहरूको प्र्ोग गरेमा ् सको जोखखम बढी हनु्छ । ् सबाट 
सङक्नमत बोटहरू ओइलाउँददै जािे, एकपषट्का हाँगाहरू सकुददै 
जािे, बोटहरू टुपपाबाट सकुददै जािे जसता लक्णहरू देखखन्छि् ्
र अन्तमा पूरदै बोट िदै सकेुर िष्ट हनु्छ । 

व्वसरापि

÷ बगैंचाको सरसफाइमा ध्ाि ददिे ।

÷ बगैंचामा खचस्ाि का्म राख् ेतर बढी खचस्ाि हिु िददिे, 
पािीको निकासको राम्ो प्रबन्ध नमलाउिे । 

÷ बगैंचा खिजोत गदा्थ जरा तरा काणडमा चोटपटक लागि 
िददिे ।

÷ षहउँदमा काटछाँट तरा गोडमेलपचिात ्अनिवा््थ रूपमा जरा 
नभजिे गरी बोडकोनमश्रणले डे्खन्चङ गिने र काणडमा बोडा्थेपेसट 
लगाउिे ।

ख. प्रमखु करीराहरू (Major Insects)

१. कडनलङ मर (Codling moth)
व्सक पतुलीले फलको भेटिोमा फूल पारी त्सबाट षवकनसत 
लाभा्थले फलको कनललो अवसरामा िदै भेटिोबाट नभत्र नछरी 
फलको गदुी खािे गद्थछ । ्सले क्नत पु् ा्थएका फलहरूमा 
ससािा पवालहरू देखखन्छि ्।

व्वसरापि

÷ नि्न्त्रणका लानग मोषहिी पासो (Pheromone trap) राखी 
त्समा भाले पतुलीलाई आकषष्थत गरी िष्ट गि्थ सषकन्छ ।

÷ बगैंचाको सरसफाइमा षवशेष ध्ाि ददिपुद्थछ ।

÷ ददैषहक षवषादी प्र्ोग गिने ।

२. बोके् खझगँा (Husk fly)
राता पहेँला पखेँटा भएका घरमा हिेु खझगँाभन्दा ठूला आकारका 
खझगँाहरूले फलमा फुल पाद्थछि ् र त्सबाट लाभा्थ निखसकई 
फलको गदुी खाई िष्ट गिने र फल कुहाउिे गद्थछ । ्सको 
प्रकोप भएको ठाउँमा फल पररपकव िभई झिने गद्थछ । 

व्वसरापि

÷ बगैंचालाई सफा राख् े।

÷ झरेका फलहरूलाई सङ्लि गरी गषहरो खाडल खिी 
गाडिे ।

÷ सेनभि÷कावा्थररल षवषादी २ नम. नल./नलटर पािमा नमसाई 

छिने ।

३. खपटे षकरा (Weevil)
्सले ि्ाँ पात आएपचिात ्पालवुा तरा मिुामा बसेर खाई िष्ट 
गद्थछ । खपटेका प्रजानतअिसुार कुिदै काला त कुिदै खदैरो 
वण्थका हनु्छि ्। हाँगा तरा फलमा कोतरेर फुल पािने गद्थछ 
जसबाट लाभा्थ षवकनसत भई पवाल पारेर क्नत गद्थछ । 

व्वसरापि

÷ बगैंचा सरसफाइमा ध्ाि ददिे ।

÷ भइँुमा खसेका सङक्नमत फल तरा हाँगाहरूलाई सङ्लि 
गरी जलाउिे ।

÷ ददैषहक षवषादी जसतदै रोग र २ नम.नल./नल पािीमा नमसाएर 
छिने ।

४. डाँठमा पवाल पािने करीरा वा गबारो (Stem/shoot borer)
षवशेष गरी मखु् काणड र मिुामा पोरी खपटे करीराले फुल 
पाद्थछ । फुलबाट लाभा्थ षवकनसत भई उति लाभा्थले काणडमा 
पवाल पारेर क्नत पु् ा्थउँछ । ्सको प्रकोप धेरदै भएमा काणड 
तरा हाँगामा पवाल धेरदै पद्थछ । फलसवरूप सािो हावाबाट पनि 
हाँगाहरू भाँखचिे डर हनु्छ । ्सको क्नत राहा पाउि काणड 
तरा हाँगाबाट काठको धूलो र षवष्टाहरू बाषहरदै देखखन्छ । 

व्वसरापि

÷ बगैंचा सफा राख् े।

÷ बोटको फेदको वररपरर खपटे करीरा देखखएमा षटपेर िष्ट 
गिने । 

÷ गबारोले पवाल पारेको ठाउँमा कपासमा मषट्तेल, पेट्रोल वा 
मालानर्िमा चोपेर तारको सहा्ताले नभत्रसमम पु् ा्थउिे र 
पवाललाई माटोको लेप बिाई बन्द गररददिे ।

५. लाही करीरा (Aplids)
्ो चसुवुा करीरा हो । ्सले पातको तललो भागमा बसेर रस 
चसुिे गद्थछ । कनलला मिुा र कनलला पातबाट रस चसुी बढी 
क्नत पु् ा्थएको पाइएको छ । ्सले छोडेको गनुल्ो र ््् ालमा 
कालो ढुसी (Shooty mould) पदैदा भई मिुा तरा पातलाई क्नत 
पु् ा्थउँछ । 

व्वसरापि

÷ बगैंचा सरसफाइमा ध्ाि ददिे ।

÷ ददैषहक षवषादी जसतदै इनमडाकलोरोषपड ०.५ नम.नल./नलटर 
पािीमा नमसाई छक्थ िे ।

÷ ढुसी नि्न्त्रण गि्थ १ प्रनतशतको बोडको नमश्रण बिाई 
१५÷१५ ददिको फरकमा छक्थ िे ।
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जीविाशक षवषादी भन्ाले  बोट, षवरुवा, कृषषजन्् पदार्थ र वि 
तरा वि पदैदावार, जीव, पशपुन्छछी, मािव सवासथ्, भणडारण, 
निमा्थण का््थमा हािी परुाउिे रोग, करीरा, सलुसलेु, िेमाटोड, 
झारपात, मसुा लगा्तबाट बचाउि प्र्ोग गररिे प्राङ्गाररक, 
विसपनत जदैषवक तरा रासा्निक वसत ुसमझिपुद्थछ  । ्सले 
मीत्रजीव, आकष्थण वा षवकष्थण गिने वसत ु, हािीकारक जीवको 
बधृिी र प्रजिि का््थमा असर पािने वसत ु, हािीकारक विसपनतको 
बधृिी नि्न्त्रण गिने वसत ु,फलफुलको संख्ा पतल्ाउिे वसत ु, 
सम् िपगुददै फल झािने समस्ाको नि्न्त्रण गिने वसत ु र 
प्र्ोगशालामा निसंक्मण गिने पदार्थ समेतलाई जिाउँदछ ।

षवश्वको बढदो जिसंख्ालाई आवश्क पिने खाद्ान् तरकारी र 
फलफुल रोरदै क्ेत्रफलबाट छोटो अवनधमा उतपादि गि्थ १००० 
भन्दा वढी प्रकारका षवषादीहरु प्र्ोगमा छि । षवश्वमा सि 
२०२० मा कररव ३.५ नमनल्ि टि षवषादी प्र्ोग भएको 
अिमुाि गररएको छ ।िेपालमा सि ्२०१८ मा रासा्निक 
षवषादी ६३२ मेषट्रकटि षवषादी प्र्ोग भएको देखखन्छ ।

षवषादीहरु रासा्निक र जदैषवक श्रोतबाट बिेका हनु्छि । 
विसपनत र जदैषवक  षवषादी बढी सरुखक्त हनु्छि तर ष्िको 
प्र्ोग षवश्वमा ३.४६ %  मात्र छ तर प्रत्ेक वष्थ बढदो छ । 
रासा्निक षवषादी भन्दा त्सबाट षवखखणडत भदै बिेको वसत ु
बढी खतरिाक हनु्छ ।कुिदै रासा्निक षवषादी एकबाट अकको 
पसुतासमम असर गिने र माटो र वातावरणमा ३०-४० वष्थसमम 
पनि रहिे गद्थछ ।

षवषादीको प्र्ोग षकि हनु्छ ?

•	 वालीिाली, फलफुल, खच्ा, कफरी, जडीबटुी वा वगदैचामा 
सौन्द््थकालानग लगाइएका वा काठ प्र्ोजिका बोट 
षवरुवामा िोकसािी गिने करीरा, रोग र झारपात नि्न्त्रण 
गि्थ 

•	 खाद्ान् वा अन्् वसतकुो भणडारणमा िोकसािी गिने मसुा 
करीरा वा ढुसीको नि्न्त्रण गि्थ

•	 मानिसमा रोगको समवाहक लामखटेु् वा अन्् जीव र 
पशकुो बाह्य परजीवी नि्न्त्रण गि्थ

षवषादीको शरररमा प्रवेश कसरर हनु्छ ?

छालाबाट: ओसार पसार , षकिबेच, नमसाउँदा वा छदा्थ शरीरढाकिे 
र सरुखक्त पषहरि िलगाइएमा षवषादी छालाको समपक्थ मा 
आउि सकिे 

मखुबाट: षवषादीको समपक्थ मा रहँदा सतुशी, चरुोट, पािी वा कुिदै 
खािेकुरा खाएमा 

िाकबाट: षवषादीको कणहरु िनछिने सरुखक्त मासक िलगाई 
षवषादीको समपक्थ मा रहँदा

षवषादीको असर ३ तहका व्खतिमा हिेु गद्थछ

1. प्रत्क् समपक्थ मा हिेु व्खति : षवषादी उद्ोगका 
कामदार,पसलवाला, ढुवािीकता्थ र कृषक 

2. षवषादी छरेको समदुा्को व्खति :षवषादी षवरुवा, 
माटो,पािी,वन््जन्त ुर वातावरणमा  पगुछ

3. षवषादीको अवशेष खािे उपभोतिा: उतपाददत वसत ुबजारबाट 
उपभोतिा कहाँ पगुदछ

षवषादीले मानिसमा पािने ततकाल र दीघ्थकालीि असर
ततकाल देखखिे लक्णहरु: सासफेि्थ कदठि हिेु, नतखा्थ 
लागिे, बान्ता हिेु, जवरो आउिे, मांशपेशी फरफराउिे, 
मांशपेशीले राहा िपाउिे, आखँाको आकार सािो हिेु, होस 
हराउिे, मांशपेशी अकको तफ्थ  फक्थ िे, सास नछटो नछटो 
फेिने ।

दीघ्थकालीि असर : दम, िशा, पेट, मटुु, पक्घात, छारे रोग, 
र क्ान्सर रोग, मषहलामा बाँझोपिा र गभ्थ पति, वंशािगुत 
पररवत्थि, कलेजोको खराबी, परुुषमा िपुंसकता, बचचाको 
मािनसक षवकासमा बाधा, दृषष्ट कमजोर र अन्धोपिा , 
बचचा फरक आकृनतका जन्मिे ।

वालीिालीमा षवषादीको प्र्ोग घटाउि गररिे उपा्हरु

1. कािूिधिारा षवषादीको 
व्वसरापि

2. जदैषवक र वािसपनतक 
षवषादीको प्र्ोग

j[mlif rf}dfl;s jif{ %& c+s ! j[mlif rf}dfl;s jif{ %* c+s # 
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3. सरानि् प्रषवनध र प्राकृनतक 
षवषादीको प्र्ोग

4. हरर्ो मल, र  कमपोष्ट 
मलको प्र्ोग

5. नमत्रजीवको उतपादि र 
वातावरणमा छाडिे

6. शत्र ु करीराको प्रजििमा 
अवरोध परुाउिे

7. वाली चक् र कृषष कम्थमा 
सधुार

8. जेिेषटक इखजिनि्ररङ्ग

9. आकष्थण पासोहरु 10. माटोलाई निम्थलीकरण 
गिने

11. बा्ोचारको प्र्ोग 12. एषककृत शत्रजुीव 
व्वसरापि तररका

13. प्राङ्गाररक खेती 14. असल कृषष अभ्ास

व्वसा्ी र कृषकको खजममेवारी: व्वसा्ीहरु र कृषकहरुले 
देहा्का तररकाहरु अपिाउँदा षवषादीबाट मानिस र वातावरणमा 
देखखिे अलपकालीि र दीघ्थकालीि असर न््ूि गि्थ मद्दत 
पगुदछ । 

आ्ातकता्थ र संश्षेणकता्थः जीविाशक षवषादी व्वसरापि ऐि 
२०७६ र नि्मावलीले व्वसरा गरे अिरुुप आफुले कुि कुि 
षवषादीहरु आ्ात गरी षवक्री वा  संश्के्ण गरी उतपादि गिने 
हो ती षवषादीहरु पत्जीकरण गराई उतपादि, भणडारण, र षवक्री 
षवतरण तोषकएको मापदणडमा रही गिने, षवषादी षवक्री षवतरण 
गदा्थ सरुक्ातमक सामाग्रीहरु जसतदै टोपी, चशमा, मासक, एप्रोि, 
पन्जा र रवर बटुको प्र्ोग गिने र काम सकेपनछ ती सामाग्री 
धिेु सारदै आफू िहुाउिे । 

छक्थ िे व्वसा्ीः षवषादीको लेवल पढिे, र सो अिसुार गिने, 
षवषादी शरीरनभत्र िपसिे गरी सरुखक्त पषहरि लगाउिे, षवषादी 
छिने सामग्रीहरु काम गिने अवसरामा छि ्छदैिि ्जाँच गिने, छदा्थ 
हावाको गनत र वहावटलाई ध्ाि ददई छिने, छिु्थपूव्थ कररव ४८ 
घणटा नभत्रमा पािी पिने संभाविा भएमा षवषादी िछिने वा पािीले 
िपखालिे खसटकर राखी छिने, सराि, षवरुवा वा वालीको सवभाव 
अिसुार षवषादी छिने, षवषादी छररसकेपनछ प्र्ोग गररएका सर 
सामाि र उपकरणहरु सही तररकाले सफा गिने, नतिलाई 
सकुाउिे र आफू िहुाउिे । 

कृषक वा प्र्ोगकता्थः षवषादी बाहेकका षवकलप अवलमवि गि्थ 
एषककृत वाली संरक्णका उपा्हरु अपिाउिे, षवषादी छिदै पिने 
भए जािकार व्खतिको सह्ोगले सरुखक्त षवषादी षकन्े, 
षवषादीको लेवल पढिे र सो अिसुार गिने, षवषादी शरीरनभत्र 
िपसिे गरी सरुखक्त पषहरि लगाउिे, पािीको महुाि र खोलामा 
षवषादी पखालेको झोल वा खाली भाँडो िफालिे, षवषादी छिने 
सरािको माटोको बिावट र चररत्र राम्री बझुी, कुि षवषादी 
उति पािीको सतहलाई असर िपािने हनु्छ सो छान्े, मौरी 
लगा्तका परागशेचि गराउिे करीरालाई असर िगिने षवषादी 
छिने, षवषादी छरेको सूचिा खेतमा राख्,े षवषादी छदा्थ लगाएको 

पषहरि सफा गिने, आफू िहुाउिे, छरेपनछ खाि ् ोग् हिुकालानग 
पख्थिे अवधीलाई ख्ाल गरेर मात्र बाली षटपेर षवषक् गिने ।

नि्मिकारी निका्ले  व्वसा्ी र कृषकलाई नि्मको पालिा 
गि्थ लगाउिे र सो िभएको पाइएमा नि्मािसुार काबा्थही गिु्थ 
पद्थछ । 

खािेकुराबाट आउिे षवषादीलाई उपभोगपूव्थ कम गिने 
उपा्हरु
षवषादी खािेकुरा, हावा र पािीबाट हाम्ो समपक्थ मा आउिे 
भएकाले खािेकुराबाट आउिे षवषादीलाई त्सको मात्रा कम 
गि्थ देहा्का उपा्हरु अपिाउि ुपद्थछ । 

पािीले धिेु: तरकारी र फलफुललाई भाँडोमा डवुाएर धिु ुभन्दा 
धारा वा वगदो पािीमा ब्रसले कुिाकापचामा समेत राम्री धोएपनछ 
त्समा रहेको समपक्थ  षवषादी, पाइरारिाइड षवषादी ७०% कम 
हिेु, ब्ाकटेरर्ा र फोहर समेत जािे गद्थछ । २% खािे िूि वा 
खािे सोडा सफा पािीमा नमसाएर १०–१५ नमिेट डवुाउिे वा 
आधा कप नभिेगर २ कप पािीमा १०–१५ नमिेट डवुाउिे वा 
कागती पािीमा तरकारीलाई धोएर प्रसेर कुकरमा पकाएर खाँदा 
षवषादीको मात्रा कररव ८०% घटदछ । 

बाषहरी पातहरु फालिे र बोक्ा ताछिे: बन्दा, लेटूस जसता 
तरकारीको बाषहरी पातहरु हटाई राम्री धुँदा वा संभव भएका 
तरकारी र फलफुलका बोक्ा ताछदा त्समा रहेको समपक्थ  
षवषादीहरुको मात्रा ४५–९९% कम हिेु, ब्ाकटेरर्ा र फोहर 
समेत पखानलएर जान्छ । 

धेरदै पररकाहरु खािे: धेरदै प्रकारका तरकारी, फलफुल र खािेकुरा 
खािाले ती खािेकुरामा षवषादीको अवशेष औषतमा कम हिु 
आउँछ । 

सखुखा बिाउिे: ब्रसले सफागरी धोएपनछ फलफुल र सलादको 
रुपमा काँचदै खािे तरकारीलाई कुिदै सफा कपडा वा कागजको 
टावलले सखुखा हिेु गरी पछेुर खािहुोस ्जसले गदा्थ व्ाकटेरर्ाको 
प्रकोप कम हनु्छ । 

पकाएर खािे: बोक्ा ताछिे र पकाउँदा अगा्थिोफसफेट 
षवषादीहरुको मात्रा ३५–६०% र अगा्थिोकलोररिको मात्रा 
२०–२५% कम हिेु गद्थछ । ३० नमिेट उमालदा ददैषहक 
षवषादी ८०–९०% कम हिेु गद्थछ । तरकारीलाई सखुखा हिेु 
गरी वा बफाएर पकाउँदा षवषादीको अवशेष कम भएको 
पाइएको छ । 

षरिजमा राख्:े तरकारी र फलफुललाई षरिजमा १० नड. से.मा 
३–४ ददि राखदा षवषादीहरुको मात्रा २४–९४ % कम हिेु 
गद्थछ ।

निम्थलीकरण: दूध वा खािेकुरालाई निखचित तापक्ममा 
निम्थलीकरणको लानग तताउँदा र खचसोमा राखदा धेरदैजसो 
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षवषादीको अवशेष कम हिेु र व्ाकटेरर्ाको प्रकोप कम हिेु 
गद्थछ । 

प्रसोधि गिने: दािादार खाद्ान्को बोक्ा मीलबाट फालदा 
षवषादीको अवशेष १७– २८% कम हिेु गद्थछ भिे पीठो बिाउँदा 
६०% कम हिेु गद्थछ । 

जसु विाउँदा: स्ाउको जसु निकालदा बोक्ा फानलिे र रसलाई 
षफलटर गररिे कारणले फेनिट्रोनर्ि षवषादी ९० % कम हिेु 
गद्थछ । 

खच्ा कषफ बिाउँदा: खच्ा वा कषफको षवरुवामा छरेको षवषादी 
प्रसोधि गदा्थ सखुखा हिेु, घमुिे र षवनभन् चरण पार भदै कपमा 
बिेर आउँदासमम षवषादीको समहु अिसुार ४५–६४% कम हिेु 
गद्थछ । त्सतदै कफरी प्रसोधि भदै षवनभन् चरण पार गरी कपमा 
बिेर आउँदासमम डाइकलोरभस षवषादी ८२–८८% कम हिेु 
गद्थछ । 

अनमल्ाउिे : फलफुलको रकसी बिाउँदा अगा्थिोफसफेट 
षवषादीको अवशेष ८३% कम हिेु गद्थछ भिे बन्दाको षकमची 
बिाउँदा ८६% कम हिेु गद्थछ । 

शकु्म जीवाणकुो प्रकोप कम गिने: धेरदै प्रकारका तरकारी र 
फलफुल माटोमा लगाउिे र माटो, पािी, मलको समपक्थ बाट 
सारदै भणडारण गदा्थ वा खाद् चक्को कुिदै पनि तहमा ती शकु्म 
जीवाणकुो प्रवेश हिु सकिे भएकाले नतिको सवभाव हेरी 
अखकसजिको मात्रा घटाउिे, पकाउिे, अलट्रा भवाइलेट लाइट 
ददिे वा अन्् उपा् अपिाउि ुपद्थछ । 

निषकष्थ र सझुाव: कृषष वाली उतपादि गदा्थ र भणडारणमा देखखिे 
रोग करीरा नि्न्त्रण गि्थ संभव भएसमम रासा्निक षवषादीको 
षवकलप खोजिे, आवश्क पिने िदै भएमा सरुखक्त र प्रभावकारी 
षवषादी सावधािीपूव्थक छिने, पख्थिे अवधी पनछ मात्र षटपिे, 
षवषादीको समपक्थ मा हिेु षवनभन् व्वसा्मा संलगि व्खतिले 
षवषादी शरररनभत्र िपसिे पषहरि लगाउिे, घर र भान्सामा आएको 
फलफुल र तरकारीलाई षवषादीको अवशेष कम गराउिे 
उपा्हरु अपिाउि सषकएमा मानिस, पशपुन्छछी र वा षवषादीबाट 
हिेु ततकाल र दीघ्थकालीि असर न््ूि गि्थ सषकन्छ ।
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7. जीविाशक षवषादी व्वसरापि ऐि २०७६ िेपाल कािूि 
आ्ोग नसंहदरवार 

s[lif rf}dfl;s klqsfsf] u|fxs aGg rfxg] JolQm jf ;+:yfn] s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]G›, 
xl/x/ejgdf cfP/ cfjZos z'Ns a'emfP/ jf lhNnf l:yt s[lif 1fg s]G› jf e]6]g/L c:ktfn 
tyf kz' ;]jf lj1 s]G› dfkm{t u|fxs aGg]n] cfjZos gub a'emfO{ o; s]G›df pQm gub hDdf 
ePkl5 u|fxs aGg ;lsg] Joxf]/f hfgsf/L u/fO{G5 . ;fy} s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]G›sf] 
sf]8 g+= #!@))#$)@, g]kfn a}+s ln= sf] /fhZj vftf g+= ))!)!))))))))!))!))!, 
/fhZj lzif{s !$@!# df /sd hDdf ePsf] ef}r/sf ;fy cfˆgf] :ki6 kqfrf/ ug]{ 7]ufgf o; 
s]G›df cfOk'u]kl5 klg u|fxs ag]/ k|sfzg ;fdu|L k|fKt ug{ ;lsg]5 .

u|fxs z'Ns -s[lif rf}dfl;s_ 

jflif{s -JolQm_  ?= !)).–

jflif{s -;+:yf_  ?= !%).–

cflhjg -JolQm_  ?= @))).–

cflhjg -;+:yf_  ?= #))).–

s[lif rf}dfl;s klqsfsf] u|fxs aGgsf] nflu

कृषिमा मषिला कार्यक्रमको छाराँकनको क्रममा



s[lif rf}dfl;s klqsfsf] u|fxs aGg rfxg] JolQm jf ;+:yfn] s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]G›, 
xl/x/ejgdf cfP/ cfjZos z'Ns a'emfP/ jf lhNnf l:yt s[lif 1fg s]G› jf e]6]g/L c:ktfn 
tyf kz' ;]jf lj1 s]G› dfkm{t u|fxs aGg]n] cfjZos gub a'emfO{ o; s]G›df pQm gub hDdf 
ePkl5 u|fxs aGg ;lsg] Joxf]/f hfgsf/L u/fO{G5 . ;fy} s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]G›sf] 
sf]8 g+= #!@))#$)@, g]kfn a}+s ln= sf] /fhZj vftf g+= ))!)!))))))))!))!))!, 
/fhZj lzif{s !$@!# df /sd hDdf ePsf] ef}r/sf ;fy cfˆgf] :ki6 kqfrf/ ug]{ 7]ufgf o; 
s]G›df cfOk'u]kl5 klg u|fxs ag]/ k|sfzg ;fdu|L k|fKt ug{ ;lsg]5 .

u|fxs z'Ns -s[lif rf}dfl;s_ 

jflif{s -JolQm_  ?= !)).–

jflif{s -;+:yf_  ?= !%).–

cflhjg -JolQm_  ?= @))).–

cflhjg -;+:yf_  ?= #))).–

s[lif rf}dfl;s klqsfsf] u|fxs aGgsf] nflu
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j[mlif

rf}dfl;s
s[lif

klqsf

j[mlif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|

/]l8of] / 6]lnlehg j[mlif sfo{qmd

/]l8of] g]kfn / g]kfn 6]lnlehgaf6 b}lgs ;fFem ^M$) b]lv ^M%& ah];Dd s[lif sfo{s|d k|;f/0f
eO{/x]sfn] pGgt s[lif k|ljlwaf/] hfgsf/L lng lgoldt sfo{qmd ;'Gg] / x]g]{ u/f}+ . 

sf=d]=c=b=g+=((÷!(#

af/ lbg
/]l8of] s[lif sfo{qmd
-;fFem ^M$) ^M%%_

6]lnlehg s[lif sfo{qmd
-;fFem ^M$) ^M%&_

cfOtaf/ ;fKtflxs s[lif ultljlw s[lif ;+jfb

;f]daf/ kf}/vL s[ifs gljg s[lif k|ljlw

d+unaf/ gljg s[lif k|ljlw ls;fg k|Zg d~r

a'waf/ s[lif ;+jfb ;kmn s[ifs

laxLaf/ ls;fg k|Zg d~r s[lifdf dlxnf

z'qmaf/ h]=l6=P / a"9L cfdf s[lif ultljlw

zlgaf/ /]l8of] klqsf tyf s[lif gf6s s[lif 6]ln l;l/on æe/f];fÆ

OG6/g]6df s[lif ;]jf

ls;fg sn ;]G6/
s[lif;DaGwL ljljw k|fljlws hfgsf/L lngsf]nflu o; s]Gb|sf] 6f]n lk|m gDa/ !^^))!(%))) df
cfO{taf/ b]lv z'qmaf/;Dd lj1x?;Fu k|ToIf kmf]g ;Dks{dfkm{t hfgsf/L lng ;Sg'x'g]5 . 

g]kfn ;/sf/
s[lif tyf kz'kG5L ljsf; dGqfno

s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|åf/f k|sflzt
k|ltM ^)))

xl/x/ejg, nlntk'/ kmf]g g+= (&&–%%@@@$*, %%@%^!&, %%@@@%*
Email: info@aitc.gov.np, website: www.aitc.gov.np

6f]n lk|m g+=M !^^))!(%)))

s[lif rf}dfl;s klqsfsf ;a} c+sx¿, cGo k'l:tsf tyf kmf]N8/x? s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|sf] 
j]e;fO{6 www.aitc.gov.np df k9\g ;lsg]5 .

s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|åf/f k|sflzt

jif{ %*     r}q–c;f/ @)&*       c+s #           April - July 2021                  www.aitc.gov.np


