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निषेधाज्ञामा कृषिउपज बजारीकरण
कोरोना महामारीमा कमी ल्याउन सरकारले अवलम्बन गरे को दोस्रो चरणको
निषेधाज्ञाको एक महिना सकिन लाग्दै छ । यसबीच दे शको अर्थतन्त्र ठप्पजस्तै
भएको छ । कृषि उपजको ओसारपसार घटे को छ, बजारीकरणमा अवरोध खडा
भएको छ । रोजगारी ठप्प हुँदा अस्थायी या ज्यालादारी अथवा करारमा काम
गर्ने श्रमिक बेरोजगार भएका छन् । उत्पादनका अधिकांश क्षेत्रहरू बन्दको
प्रभावमा परे का छन् ।
कृषि क्षेत्रमा हरे क दिन केही न केही कर्महरू चलिरहे कै हुन्छन ् । जस्तै
कृषिबाली लगाउने, टिप्ने तथा बजारीकरण गर्ने बेला भइरहे कै हुन्छ । माछा,
अन्डा तथा दुग्धजन्य पदार्थ तरकारी, फलफूल जस्ता उपजहरू आज नटिपेर
दुई दिनपछि टिप्दा उपभोगयोग्य हुँदैनन् ।
दै निक रूपमा तरकारी तथा फलफूल र माछामासुको खपत घटे को तथा
निषेधाज्ञाको कारणले कृषि उपजको ढु वानीमा भएको समस्याले त्यस्ता वस्तुको
उत्पादन गर्ने किसानलाई बजारको अभाव भएको र आर्थिक मर्कामा पारिरहे को
अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थाको आकलन गरे र भोलिका दिनहरूमा के कस्ता उपायहरू
अपनाउने भन्नेमा गम्भीर बहस जरुरी भैसकेको छ । कमसेकम उत्पादन
लागतमा घाटा बेहोर्नु नपर्ने गरी आवश्यक परे राहतको व्यवस्था गर्न पनि सबै
तहका सरकारबाट थालनी हुनपु र्ने दे खिन्छ ।
व्यावसायिक किसानहरू त झन् बढी मारमा परे का छन् । बिक्रीको अवस्थामा
पुगेका तरकारी बारीमा सुकिरहे का छन् । यस्तो अवस्थामा भारतबाट आएका
तरकारी भने सिधै भित्रिरहे का छन् । नेपाली उत्पादनहरू तालमेल मिल्न
नसक्दा बारीमा नै सड्न गएका छन् । यस्ता निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीहरू
आर्थिक च ुनौतीको रूपमा रहने गरे का छन् । हालको परिस्थिले बजार मूल्य
शृङ्खला, वितरण प्रणाली र माग तथा आपूर्तिमा भएका समस्याहरू सबैको सामु
स्पष्ट रूपमा ल्याएको छ ।
बिचौलिया र व्यापारीको मनोमानीमा कृषिउपजको मूल्य तय भइरहे को छ।वितरण
प्रणाली सीमित व्यक्ति र समूहको हातमा रहे काले समस्या झन् बढ्दै गइरहे को
छ।सबै तहमा कृषि आधुनिकीकरणको नाममा ठू लो धनराशि कृषि अनुदान र
कृषक सहुलियतको नाममा खर्च भइरहे को छ । यी सबै कार्यक्रमले उत्पादित
वस्तुको बजार व्यवस्थापन, वितरण र मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई छु न सकेको
पाइएन । उत्पादन भएको कृषिउपज मागअनुरूप बजारसम्म पुर ्याउनका लागि
यी कार्यक्रमले वितरण प्रणालीको विकास गर्न पनि सकिएन न त कृषकलाई
सहुलियत ढु वानीको सेवा प्रदान गर ्यो न त बजार व्यवस्थापनमा सुधार गर्न
सक्यो ।
हालको निषेधाज्ञाको अवस्थाले उत्पादनभन्दा पनि बजार व्यवस्थापन हाम्रो लागि
ठू लो च ुनौती हो भन्ने दे खाइसक्यो । तसर्थ आगामी कृषि परियोजना र
कार्यक्रमहरूलाई अहिलेको सिकाइ, अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा तयार
गर्नुपर्दछ । उत्पादन भएका कृषिउपजहरूको कसरी सुरक्षित ढु वानीको व्यवस्था
गर्ने, स्थानीय स्तरमा अल्पकालीन भण्डारणको व्यवस्था तथा उपजहरूको
प्रशोधन गरी बजारीकरणको व्यवस्था गर्नु जरुरी भइसकेको छ । कृषि उपजको
उत्पादन वृद्धि र बजार व्यवस्थापनको कार्यलाई समग्र एकीकृत रूपमा
लानुपर्दछ । वितरण र सुरक्षित बजारीकरण प्रणालीलाई समेत यी कार्यक्रमले
सघाउनुपर्दछ अन्यथा कृषिमा भएको लगानीले सार्थकता पाउने छैन।
अन्तमा यस्ता महामारी तथा अन्य विभिन्नखाले बन्दमा हुने कृषिउपजहरूको
नोक्सानीबाट कृषकहरूलाई सं रक्षण गर्न आजैदेखि कृषिउपजहरूको सुरक्षित
भण्डारण तथा प्रशोधन र उचित मूल्यसहितको स्वदे शी उत्पादनहरूको वितरण
तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पहल जरुरी भइसकेको छ ।
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(Introduction)

8f= dfwj hf]zL*

माथि पृथ्वीको वरिपरि वायुमण्डलीय घेराले ढाकेको हुन्छ जसमा
२१ प्रतिशत अक्सिजन, ७९ प्रतिशत नाइट्रोजन, ०.०४ प्रतिशत
कार्बनडाइअक्साइड जस्ता ग्याँसहरू प्रमुख रूपमा मौजुद छन् ।
उक्त वायुमण्डलीय क्षेत्रको उपल्लो वा बाहिरको भागको वरिपरि
३ मिली मिटर (3mm) को च्यादरले ढाकेको जस्तो ओजोन
तहले ढाकेको छ । क्लोरोफ्लोरो कार्बनको उत्सर्जनले
ओजोनको ढकनी तहमा प्वाल पारे र पृथ्वीतर्फ सूर्यबाट आउने
अल्ट्राभ्वाइलेट विकिरणहरूको प्रवाह बढाउँदै छ जुन पृथ्वीका
1
सबैखाले जीवहरूको स्वास्थ्यका लागि एकदम
हानिकारक छ ।

हावापानी परिवर्तनका सन्दर्भमा नेपालमा धानखेती सं स्कृतिमा
रूपान्तरणको खाँचो दे खा परे को छ जसले जलवायु परिवर्तनको
असर न्यूनीकरणमा क्रमिक रूपमा सघाउनेछ । वितग केही
वर्षयता नेपालमा पनि अप्रत्यासित रूपमा जलवायु परिवर्तनका
नकारात्मक सङ्केतहरू दे खा परे का छन् । सं सारभरका
मानिसहरूद्वारा पृथ्वीमा भएका विभिन्न गतिविधिका कारणले
हरित ग्याँसहरू जस्तै कार्बनडाइअक्साइड (CO2) मिथेन, (CH4),
नाइट्रस अक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC) जस्ता
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तहभित्रै धुम्मिएर डेरा जमाएर बस्छन् । अनि सूर्यबाट पृथ्वीमा तथा वायुमण्डलको तापक्रम बढ्ने क्रमलाई हरितगृहको
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ठोकिने सूर्यको तापको परावर्तन भएर पुनः हाम्रै सौर्यमण्डलीय असरहरू (Greenhouse Gas Effects) भनिन्छ । विकशित
km nnfUg] :jefj eP sf] / 5f] 6f] cjlw dfkfS g] u'0 f eP sf] /fhdfsf] pG gtv]k| tlj
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ब्रह्माण्डको आकाशमा फर्किने नियमित प्राकृतिक कार्यको क्रममा दे शहरूबाट हरितगृह ग्याँसहरूको उत्सर्जन एकदमै बढी हुन्छ
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तापक्रम एक्कासि बढाउँछन् । यही नै जलवायु परिवर्तनको

पाउने भ्यागुतो" भन्ने उखान चरितार्थ भएझैं हाम्रो हिमालय

हुने कार्यका कारणहरूमा विकसित तथा विकासशील दे शहरूमा

वृ1ष्टि कतै अनावृष्टि, बाढीपहिरो जस्ता जलवायु परिवर्तनका

1

पग्लने, हिमरे खा उँभो सर्ने, तापक्रममा वृद्धि, सुक्खा वा कतै अति

प्रमुख वैज्ञानिक कारण हो । क्लोरोफ्लोरो कार्बनको उत्सर्जन
अत्यधिक

रूपमा

भैरहे का

रे फ्रिजिरे टरहरू, शीतभण्डारण

मानवीय

क्रियाकलापहरू

गृहहरूभित्र

चल्ने

प्रत्यक्ष्य

जस्तै

असरहरू

तथा

त्यसबाट

सम्पूर्ण

मानवलगायत

जीवजन्तुहरू र वनजङ्गलहरूमा परे का अप्रत्यक्ष्य असरहरू

शीतक्रिया

नेपालले बढी मात्रामा समेत भोग्नुपरे को छ । वर्तमान परिप्रेक्षमा

सन्चालन कार्यहरू तथा वातानुकूल भवनहरू र गाडीहरू

इत्यादिबाट हुन्छन ् जसले वायुमण्डलको उपल्लो घेरामा हुने

नेपालको चौँरीपालन व्यवसाय र पहाडी बस्तीका जनसमुदायहरू

*n]vs xfn s[lif cg';Gwfg kl/ifb\af6 ;]jflgj[Q e} :jtGq s[lif ;Nnfxsf/ x'g'x'G5 .
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जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा भएको पाइएको छ ।
यसबाट जमिनको उत्पादन शक्तिमा समेत ह्रास भएको छ ।
यस्तो समस्याबाट कृषकहरू चिन्तित भैरहे को यथार्थ सर्वविदित
छ ।

क्षेत्रबाट सरदर प्रतिवर्ष उत्सर्जन हुने नाइट्रस अक्साइड (N2O)
को कुल मात्रा २२.६४ गिगाग्राम भएको पाइएको छ ।
ग्याँसको हिसाब गर्दा १ गिगाग्राम बराबर १००० टन अर्थात ्
१०९ ग्राम हो ।

नेपालमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन हुने विभिन्न क्षेत्रहरू छन्
जसमा निम्न कुराहरू पर्दछन् ।
(क) औेद्योगिक क्षेत्र (ख) आवास क्षेत्र (ग) वाणिज्य र सहरी
क्षेत्र (फोहोरमैला आदि) (घ) कृषि क्षेत्र प्रमुख हुन ् । कुल
उत्सर्जनको करिब ११ प्रतिशत हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कृषि
क्षेत्रबाट हुन्छ जुन सुरक्षित तहभित्र छ भन्ने मानिएको छ ।
लेखकले सन् २०१३ मा गरे को एक विस्तृत अध्ययन र
विश्लेषणअनुसार (IMC and SIDeF, 2013) जसअनुसार कुल
कृषि क्षेत्रबाट हुने सरदर प्रतिवर्ष मिथेन ग्याँस उत्सर्जनको मात्रा

यसमा विभिन्न कुराहरू पर्दछन् जुन यस प्रकार छन् ।
(क) बाली व्यवस्थापनमा सुधारमा खडेरी सहन सक्ने जातहरूको
खेती गर्ने जस्तै सुखा÷१, सुखा÷२, सुखा÷३, सुखा÷४
लोकतन्त्र जातको धान तथा राधा÷४ तथा स्थानीय घैया
धानका जातहरूको खेती गर्ने ।
(ख) रासायनिक मल व्यवस्थापनको प्रभावकारी व्यवस्थापन
गर्ने र हालेको मललाई खेतबाट पानीले बगाउन नदिने
तथा धानखेतमा अन्तिम जग्गा तयारीका बखत बाउसे गर्ने
बेलामा मल छर्ने ।
(ग) पोषण व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने ।

नेपालमा कृषि क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्याँसहरु

धानखेती सं स्कृतिमा रूपान्तरणको खाँचो

७२७.४१ गिगाग्राम छ जसमध्ये नेपालको धानखेतीबाट मात्र
हुने मिथेन ग्याँस उत्सर्जनको मात्रा सरदर १२७.१३ गिगाग्राम
छ । बाँकी ६००.२८ गिगाग्राम मिथेन ग्याँस नेपालका विभिन्न
पशुहरूको उग्राउने क्रम तथा पशुको छाडा हिसाबको मलमूत्र
व्यवस्थापनको प्रयोगबाट हुने गर्दछ । नेपालमा सरदर प्रतिवर्ष
हुने कार्बनडाइअक्साइडको उत्सर्जनको न्यूनतम रूपमा भएको
दे खिए पनि यसको मात्रा ८०–९० गिगाग्राम छ । सशक्त भएर
जलवायु परिवर्तन अनुकूल हुन हाम्रो परम्परागत धानखेती तथा
पशुपालन सं स्कृतिमा उपयोगी प्रविधिहरूको रूपान्तरणको खाँचो
दे खिएको छ परिवर्तनको विधिहरूमा यी कुराहरू पर्दछन् जस्तै
् रमा हे रफेर, बाली–प्रणालीमा सुधार, धानका
कृषि क्यालेन
ड
नयाँनयाँ सुक्खा सहने जातहरूको प्रयोग, सिं चाइको मात्रा र
समयमा हे रफेर र सुधार, सन्तुलित मलखादको प्रयोग तथा
उपयुक्त मल छराइको अभ्यासमा सुधार, पशुपालन व्यवस्थापनमा
व्यापक सुधार आदि कुराहरू पर्दछन् । त्यस्तै पशुपालन
सं स्कृति व्यवस्थापनमा पनि सुधारहरूको व्यापक खाँचो छ ।
विषाक्त हरितगृह ग्याँसहरूको उत्सर्जन दिनप्रतिदिन वायुमण्डलमा
बढ्दै गइरहे को छ र परावर्तित विकिरणहरू हरितगृह ग्याँसले
गर्दा वायुमण्डलमै रोकिनाले पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि हुँदै छ ।
हरितगृह ग्याँसका प्रमुख स्रोतहरूमा वनजङ्लको विनास, कोइला,
डिजेल, पेट्रोलजस्ता खनिजजन्य इन्धनहरूको अत्यधिक प्रयोग,
औधोगिकरणका प्रदूषणहरु जस्ता मानवीय क्रियाकलापहरू
पर्दछन् । अनि पशुहरूको मलमूत्र व्यवस्थापन प्रणाली, प्रत्यक्ष
रूपमा माटो व्यवस्थापनबाट तथा अप्रत्यक्ष रूपमा माटो
व्यवस्थापन तथा गोठे मल व्यवस्थापन प्रणाली गरी जम्मा कृषि
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यसमा निम्न कुरा पर्दछन् ।
अ) माटोको स्वास्थ्य तथा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन तथा सोको
न्यूनीकरणबारे जनचेतना जगाउने ।
आ) माटो जाँचको आधारमा मलहरू सिफारिसअनुसार सन्तुलित
मात्रामा सिफारिस विधिअनुसार मलहरू हाल्ने ।
इ) ढै ँचा, बोडीको बोटहरू, असुरो आदि हरियो मलको हरिया
पातहरू र कलिला डाँठहरू प्रयोग गरी माटोमा हालेर
जोत्ने काम गर्ने ।
ई) कम खनजोत गरे र खेती गर्नेबारे जनचेतना जगाउने र
बालीका अवशेष माटोमा मिसाउने अनि खेतबारी जोतेर
त्यहाँ सिँचाइ गरे र कुहिन छोडिदिने ।
उ) खेतमा पराल, छ्वाली बालेर वातावरण प्रदूषण गर्न कदापि
हुँदैन ।
(घ) त्यस्तै धानबालीको जल व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान
दिने । खेतबाट पानी सुकाउने तथा खेतमा पानी पटाउने
काममा ध्यान पुर ्याएर एकपछि अर्को तरिका अर्थात ् माटो
भिजाउने काम गर्दै गर्ने तर एक दिन भन्दा बढी र खेतमा
पानी जम्न नदिने । यदि लगातार पानी जमेमा धानको
बोट भित्रभित्रैबाट मिथेन ग्याँस बनेर त्यसको उत्सर्जन
बाहिर वायुमण्डलमा पम्प गरे र फ्याँकेजस्तै लगातार
गएको हुन्छ । यसो हुन नदिन धानखेतलाई पानीले
भिजाउने तर पानी नजमाउनु राम्रो हुन्छ । माटो सुक्न
दिनु हुन्न ।

चित्र २ : पहाडी क्षेत्रमा धानखेती सं स्कारको नमुना ।
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(ङ) वनक्षेत्र रूपान्तरणका कुराहरूमा कृषिवन क्षेत्र बढाउँदै
लै जाने ।
विभिन्न किसिमका पशुपालन तथा कुखुरापालनतर्फ हुनपु र्ने
रूपान्तरण विधिहरूमा निम्न कुराहरू पर्दछन्÷

पशुहरूको नश्ल सुधार गर्दै लाने ताकि गाईभैं सीहरूमा दूध, मासु
उत्पादन क्षमता बढे र जाओस् । यो क्रम घटीमा पशुको
पाँच–सात पुस्तापछि नतिजा आउँदै जानेछ ।पशुस्वास्थ्य
सावधानीजन्य सेवामा थप सुधार ल्याउने जस्तै रोग लाग्न नदिने
भ्याक्सिनहरू दिने तथा रोग लागेमा उपयुक्त नियन्त्रण विधिवाला
औषधि गर्ने ।

C

क) पशुपालनबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्याँसहरूबारे जनचेतना
जगाउने ।
ख) भकारो सुधार गर्ने (गोठे मल व्यवस्थापन र मूत्र सङ्कलनको
ट्याङ्की व्यवस्थापन आदि) मा ध्यान दिने ।
ग) कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रममा व्यापकता ल्याएर स्थानीय

T

चित्र ३. उन्नत पशुपालन गोठ (भकारो) तथा विशेषज्ञद्वारा कृत्रिम गर्भाधान प्रविधि सेवा अवलम्बन ।
राखेर त्यसबाट निस्के को लेदो मल खेतबारीमा जग्गा तयारी गर्ने
बेलामा हाल्ने र मल हालेपछि त्यसलाई माटोमा सुक्न नदिने
बरु बारी जतिसक्यो छिटै जोतिहाल्ने ।

A

I

घ) विकासे घाँस तथा चारा दाना खुवाएर पशुपालन गर्ने ।
छाडा चरनमा नचराउने । यसो गर्दा परजीविहरू र पशुरोगमा
समस्या स्वतः घटे र जान्छ ।
ङ) गोठे मललाई विधिपूर्वक कुहाउने र भएसम्म गोबरग्याँस

pk;+xf/

ædfgj g} bfgj ef] hnjfo' ablnof],
kof{j/0f la6'lnof] hnjfo' ablnof] æ
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नेपालको चितवन जिल्लामा झापा जिल्लाबाट ल्याइएको झापाली
मालभोग जातमा सुरुवातको चरणमा दे खा परे को पाइन्छ । तर
बिस्तारै माथिको अवस्था सिर्जना भएको स्थानमा क्रमश: फैलँदै
गएको पाइन्छ । यो रोग बिस्तारै नेपालका विभिन्न स्थानमा
फैलँदै गएको र कुनै पनि रसायनले नियन्त्रण हुन नसकेको
कृषकहरूको भनाइ रहे को छ र यही अवस्था रहे मा नेपालमा
केराखेतीको नै भविष्य नभएको किसानहरू बताउनुहन्छ
।
ु
यसर्थ यस लेखमा प्राङ्गारिक तवरबाट यो रोग व्यवस्थापन गर्ने
तरिकाबारे विस्तृत चर्चा गरिन्छ ।

परिचय

C

यो रोग सर्वप्रथम १९५० को दशकमा अमेरिकाको पानामा भन्ने
दे शमा दे खिएको हुँदा सोही दे शको नामबाट पानामा विल्ट नाम
रहन गएको हो । यो रोगको जिवाणु पानी, माटो, सङ्क्रमित
बिरुवा, बाली अवशेषहरू तथा कृषि औजारहरूको माध्यमबाट
एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै सँग फैलन सक्दछ । माटोमा
पानीको राम्रो निकास नभएको र तापक्रम बढी भएको अवस्थामा
यो रोगको ढु सी बढी सक्रिय भई सञ्चार कोशिकाको (Vascular
Tissue) माध्यम हुँदै गाना थाम र नयाँ कोषमा सर्दछ ।

रोगका लक्षणहरू
पुराना पातहरू छे उतिरबाट मुख्य नसा (Mid rib) तिर
पहें लिदै जान्छन् । पहें लिने क्रम माथिका पातहरूमा सर्दै
जान्छ र अन्त्यमा गुभोको पात पनि पहें लिन्छ ।

•

पातहरू फेदबाट
रहन्छन् ।

•

थामहरू फेदतिरबाट ठाडो तरिकाले (Longitudinal cracks)
फुट्छन् ।

•

थामहरू सञ्चार केशिकाहरूमा पहें ला वा खैरा धर्साहरू
दे खिन्छन् । यस्ता धर्साहरू गाना र घरीको डाँठमा समेत
हुन सक्छन् । यसलाई भाष्कु लर विल्ट (Vascular wilt)
पनि भनिन्छ ।

T

•

b'uf{k|;fb bjf8L*

थामको

वरिपरि

झुन्डिएर

A

I

भाँचिएर

सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी नयाँ बगैंचा लगाउँदा निम्न

रोगको व्यवस्थापन
यो रोगको व्यवस्थापन त्यति सजिलो छैन । सबै प्रकारका

बमोजिमका कार्य गरे मा यसको सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

प्राङ्गारिकका सबै विधि अपनाउन सके मात्र यो रोग व्यवस्थापन

1.

रसायनबाट

यो

रोग

व्यवस्थापन

गर्न कठिनाइ

भएकोले

माटो जाँच र पिएच व्यवस्थापन : अम्लिय माटोमा

गर्न सकिन्छ ।

Fusarium oxysporium तथा अन्य हानिकारक ढु सीहरूको

एक पटक आक्रमण गरे पछि यो ढु सी माटोमा वर्षौंसम्म सक्रिय

फाइदाजनक ढु सीहरूको वृद्धि रोकावट हुन जाने भएकाले

वृद्धि छिटो गतिमा हुने र ट्राइकोडर्मा (Tricoderma) जस्ता

रहन सक्ने भएकोले यस्तो जग्मा तीनदे खि पाँच वर्षसम्म केरा

फाइदाजनक ढु सीको वृद्धि र विकासका लागि बिरुवा रोप्नु

खेती नगर्न राम्रो हुन्छ । तथापि केरामा भविष्यमा दे खा पर्न

ु ाबिक कृषि
अगाडि नै माटो जाँच गरी सिफारिस गरे मत

* k"j{;x;lrj, s[lif tyf kz'kG5L ljsf; dGqfno, l;+xb/af/, sf7df8f}+
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च ुनको प्रयोग गरी तटस्थ (Neutral) गराउनुपर्दछ । केरा

सिँचाइ सम्भव नभएमा ट्राइकोडर्मा ५ मिलिलिटर प्रतिलिटर

आवश्यक पर्ने भएकाले ६.५ भन्दा कम पिएच मान भएको

गरी हरे क बोटमा प्रतिवर्ष ३ पटक प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

खेतीको लागि ६.५ दे खि ७ पिएच मान भएको माटो

पानीमा मिसाएको झोल प्रतिबोट २०० मिलिलिटर पर्ने

माटोमा केरा खेती नगरे कै राम्रो हुन्छ ।

2.

7.

खाडलमा चार्ज गरे को बायोचारको प्रयोग : केरा रोप्नुभन्दा

एग्रोलिक्युड विभिन्न प्रकारका फाइदाजनक ब्याक्टेरियाको

१ महिनापहिल्यै ६० घन सेमीको खाडल खन्नुपर्छ । उक्त

मिश्रणबाट तयार गरिएको झोल हो । यसको प्रयोगबाट

खाडलहरूलाई १ हप्ताजति खुल्ला छोडिदिने र त्यसपछि

बिरुवालाई रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गराउन मद्दत गर्दछ

त्यस खाडलमा सिफारिस गरिएको मलको साथमा प्रतिबोट

र बोट निरोगी हुन्छ ।

कम्तीमा ५०० ग्राम गाईभैं सीको पिसाबबाट चार्ज गरिएको

8.

बायोचार प्रतिखाडलका दरले बिरुवा रोप्नुभन्दा पहिले

म्यागनिज,

सूक्ष्म जीवाणुहरूको असल खाना हो र यसले पानी धारण

रहे का

हुन्छन ्

जसले

काम गरी बिरुवालाई स्वस्थ बनाउँदछ । अप्टिमस १

कारणबाट हामीले दिएको मलमा भएको सबै पौष्टिक तत्त्व
बिरुवाले लिन सक्छ र रोगको जिवाणुसँग लड्न सक्ने
बोट बनाउँछ । बायोचार प्राप्त नभएमा ५ केजी गाईभैं सीको

मिलिलिटर प्रतिलिटर पानीमा मिसाई पातमा वर्षमा कम्तीमा
३ पटक स्प्रे गरे मा बोटको स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव परी

C

रोगबाट बोटलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ ।

पिसाबबाट चार्ज गरिएको खरानी प्रतिखाडलका दरले
राख्नपु र्छ ।

खाडलमा ट्राईको कम्पोस्टको प्रयोग : खाडलमा अन्य

यसको साथमा बगैँचा व्यवस्थापन गर्ने अन्य क्रियाकलापहरू

प्राङ्गारिक मलको सट्टामा ट्राइकोडर्माले उपचार गरिएको

T

जस्तै गोडमेल सरसफाइ सकर हटाउने सधै ट्राइकोडर्मा राखेको

कम्तीमा १५ केजीसम्म प्राङ्गारिक मल राख्ने ।

मलखादको प्रयोग जस्ता कार्यसँग गर्ने र हरे क ३ वर्षमा माटो

बिरुवा सार्नुअघि ट्राइकोडर्माबाट सकर उपचार : स्वस्थ

परीक्षण गरी माटोको पिएच मान राखी तटष्थ बनाउने कार्य

बिरुवा रोप्ने तर माटोमा फाइदाजनक जिवाणुको वृद्धि
बिरुवा

सार्नुअघि

सकरलाई

ट्राइकोडर्मा

I

गराउन

गरे मा रासायनिक प्रणालीबाट भन्दा बढी केरा उत्पादनसमेत गर्न

५

सकिन्छ र भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमबाट केरा खेतीलाई

मिलिलिटर प्रतिलिटर पानीमा मिसाएको झोलमा कम्तीमा

बचाउन सकिन्छ ।

५ मिनेट सकरलाई डुबाएर मात्र खाडलमा बिरुवा रोप्ने ।

प्रस्तुत लेख लेखकको आफ्नै अनुभवबाट तयार गरिएको हो ।

माटोमा माइकोराइजाको प्रयोग : स्वस्थ बोट बनाउन

सन्दर्भ सामग्रीहरू

माइकोराइजाले

1.

A

जसले गर्दा ट्राइकोडर्माको सङ्ख्या वृद्धि भई हानिकारक
ढु सीको सङ्ख्या कम गराउन मद्दत गर्दछ ।

माइकोराइजाको

महत्वपूर्ण

बिरुवाको

भूमिका
जरामा

रहे को
बसी

हुन्छ

।

बिरुवालाई

आत्रेय, पध्मनाथ (२०७२) उष्णप्रदे शीय फलफूल प्रविधि
पुस्तिका, नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास

फस्फोरस लगायत नाइट्रोजन क्याल्सियम जिं क तथा
म्याग्नेसियम उपलब्ध गराउनुका साथै बिरुवाको रोगसँग

मन्त्रालय, कृषि विभाग, फलफूल विकास मन्त्रालय,
कीर्तिपुर, काठमाडौं ।

लड्न सक्ने शक्ति प्रदान गर्दछ । यसका लागि High
yielding Technology बाट उत्पादन भएको Endo mycor-

2.

rhiza प्रतिबोट ५० ग्राम प्रतिवर्ष प्रतिबोट प्रतिवर्षका दरले

केरा खेती प्रविधि पुस्तिका (२०७६), नेपाल सरकार, कृषि
तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, प्रधान मन्त्री कृषि

प्राङ्गारिक मलको साथमा प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

6.

तत्त्वहरू

यसका साथै यो एक प्रकारको प्राङ्गारिक बायो स्टुमेलेन्टको

मलखाद च ुहिन र उड्न नदिई बाँधेर राख्छ । जसको

5.

कपर

प्रकाशसं श्ष
ले णमा भूमिका खेल्दछ र बिरुवा स्वस्थ हुन्छ ।

गर्ने क्षमता तीन गुणा बढाउनुका साथै हामीले दिएको

4.

बोटमा अप्टिमस झोल स्प्रे : अप्टिमस एक अर्यागिक

एमिनो एसिड हो । यसमा एमिनो एसिडको साथमा फलाम,

राख्नपु र्छ । बायोचार आफैं मल होइन तर माटोमा रहे का

3.

थोपा सिँचाइमार्फ त आईपी एग्रोलिक्युडको प्रयोग : आईपी

आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई,

थोपा सिँचाइमार्फ त ट्राइकोडर्माको प्रयोग : फाइदाजनक

चितवन ।

ढु सीको माटोमा वृद्धि गर्न कम्तीमा ३ पटक प्रतिवर्ष थोपा
सिँचाइको माध्यमबाट ट्राइकोडर्मा प्रयोग गर्नुपर्दछ वा थोपा
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सारांश

कृषि जैविक विविधता र सं रक्षण

नेपाल कृषि जैविक विविधतामा धनी भए पनि यसको प्रयोग न्यून

किसान सं ग समन्धित सम्पूर्ण जैविक स्रोतहरूलाई कृषि जैविक
विविधता भनिन्छ (चित्र १) । नेपाल फूल फुल्ने वनस्पतिको

रहे को छ । कृषि जैविक विविधता सं रक्षणका लागि २५ विभिन्न
स्थानीय

विविधतामा एसियामा दशौँ तथा विश्वमा ३१औ ं स्थानमा रहे को

पहुँचका लागि सामुदायिक जिन बैंक अन्तर्गतको दुईवटा बैंक,

खानामा प्रयोग हुने ७९० प्रजातिहरू तथा खेती गरिने ५७७

अभ्यासमा

छन् ।

गाउँघरमा

पाइने

छ (जैविक विविधता प्रोफाइल परियोजना १९९५) । यहाँ

जातहरूको सं रक्षण तथा स्थानीय कृषकहरूलाई सहज रूपमा

प्रजातिहरू रहे का छन् । खेती गरिएका ५७७ प्रजाति मध्ये

सामुदायिक बीउ बैंक र सामुदायिक फिल्ड जिन बैंक एक सरल

४८४ रैथाने तथा ९३ आयातित प्रजातिहरू रहे का छन् (जोशी

तरिका हुन आएको छ । सामुदायिक बिउ बैंकमा बिउ सुकाउन

र साथीहरू २०१७) । यहाँ करिब २२४ जङ्गली प्रजातिहरू

सकिने बालीहरू जस्तै मकै, धान, तोरी, सिमि आदि राखिन्छ

विभिन्न

भने बिउ सुकाउन नसकिने जस्तै आप, सुन्तला र बिउ नै

C

तरिकाहरू

खेति

गरिएका

प्रजातिका

नजिकका

नातेदारहरू

पाइन्छन् । दे शमा विभिन्न बालीका करिब ३०,००० स्थानीय

उत्पादन नहुने बाली जस्तै केरा, आलु, आदिहरूलाई सामुदायिक

जातहरू रहे को अनुमान छ । नेपालमा समुद्री सतहबाट ६०

फिल्ड जिन बैंक मार्फ त सं रक्षण तथा उपयोग गरिन्छ ।

मिटर (केचनाकलन, झापा) दे खि ४७०० मिटर (खुम्बु,
सोलुखमु ्बु) सम्म खेती गरिन्छ । यहाँ १३ वटा माछाका

T

कृषकको समूह बनाएर सामुदायिक जिन बैंक सन्चालन कार्य
नीति बनाउनु पर्छ | सबै बिउ तथा जातहरू सबैको लागि हो

प्रजाति तथा १० वटा पशुका प्रजातिहरू पालन गरिएका पाइएको

भन्ने उदे श्यले स्थानिय जातहरूको निरन्तर खेति गर्ने व्यवस्था

छ भने १५० भन्दा धेरै फाइदाजनक किराहरू तथा ८० भन्दा

मिलाउनु पर्दछ | रैथाने जातहरूको साथै विकासे जातहरूको

धेरै सुक्ष्म जीवाणुहरू पाइन्छन् । तराई, पहाडी र हिमाली

पनि केहि हद सम्म बिउ उत्पादन तथा बिक्रि गर्न सकिन्छ ।

I

क्षेत्रमा उपोष्णदे खि शीतोष्णसम्मको हावापानी तथा बर्षमा ६

सार्बजनिक स्थल, धार्मिक स्थल, सार्बजनिक बगैचा, सार्बजनिक

वटा ऋतुहरू पाइन्छ । यहाँ उच्च पहाडी आकाशे, मध्ये

भवन आदि स्थलहरूमा फिल्ड जिन बैंक स्थापना गर्न सकिन्छ

पहाडी आकाशे, तराई आकाशे, उच्च पहाडी सिं चित, मध्ये

भने सबैलाई पाएक पर्ने ठाउमा सामुदायिक बिउ बैंक स्थापन

A

गर्नु पर्दछ ।

पहाडी सिं चित, तराई सिं चित, सिम तथा हिमाली चरन क्षेत्र गरी
आठ किसिमका पर्या-प्रणालीहरू उपलब्ध छन् ।यो विविधताको

प्रमूख कारण समुन्द्र सतह दे खिको उचाइमा भएको फराकिलो
अन्तर नै हो, जुन तराइको ६० मिटरदे खि विश्वको सबैभन्दा

अग्लो सगरमाथाको ८८४८ मिटरसम्म रहे को छ ।

चित्र १. कृषि जैविक विविधता भित्र पर्ने
अनुबंशिक स्रोतहरू
स्रोत:

* /fli6«o lhg a}+s, v'dn6f/ .
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उक्त विविधता सं रक्षण को लागि निम्न रणनीतिहरू अपनाउनु

सम्पदा स्थलहरू, ५. रामसार क्षेत्रहरू, ६. बन्दकी, सामुदायिक
तथा निजी बन, ७. कृषक बीउ सं जाल प्रणाली, ८. केही

पर्दछ ।

1.

वनस्पति प्रजातिहरूको कानुनी सं रक्षण, ९. बीउ बैंक, १०.

पर-स्थानीय सं रक्षण:

तन्तु बैंक, ११. बं शाणु (डि.यन.ए.) बैंक, १२. फिल्ड जिन

क. बीउ बैंक (सक्रिय र आधार सं कलन): कम चिस्यानमा

बैंक, १३. घरायसी जिन बैंक (घरायसी बिउ बैंक तथा घरायसी

सुकाएर भण्डारण गर्न सकिने परम्परागत बीउहरू

फिल्ड जिन बैंक), १४. सामुदायिक बीउ बैंक (सामुदायिक

जस्तै- धान, फापर, आदिको लागि

बीउ बैंक तथा सामुदायिक फिल्ड जिन बैंक), १५. स्वल्वार्ड

ख.	फिल्ड जिन बैंक तथा तन्तु बैंक: बीउ सुकाएर सं रक्षण

ग्लोवल सीड भल्ट (नर्वे), १६. वर्ल्ड सीड भल्ट (कोरिया),

गर्न नसकिने तथा वानस्पतिक प्रसारण हुने प्रजातिहरूको

१७. अन्तर्राष्ट्रिय जिन बैंकहरू, १८. वानस्पतिक बगैंचा तथा

लागि

पार्क हरू, १९. हिमालयन बीउ बैंक, २०. रैथाने जात सुधार,

ग. बं शाणु (डि.यन.ए.) बैंक तथा क्रायो बैंक

2.

२१. जल कुण्ड जिन बैंक, २२. पशु फार्म जिन बैंक, २३.

घर गोठ खेती-स्थलीय सं रक्षण: सामुदायिक बीउ बैंक,

क्रायो बैंक, २४. स्कु ल फिल्ड जिन बैंक, र २५. सुक्ष्म जीवाणु

पारिवारिक जिन बैंक (बीउ बैंक तथा फिल्ड जिन बैंक),

बैंक आदि रहे का छन् (Joshi et al 2017, Joshi and Upadhya

सामुदायिक फिल्ड जिन बैंक, स्कु ल फिल्ड जिन बैंक,
गाउँस्तरीय फिल्ड जिन बैंक, कृषक बीउ सं जाल प्रणाली,

2019) ।

सामुदायिक जिन बैंक

रैथाने जात सुधार, जल कुण्ड जिन बैंक, पशु फार्म जिन

बैंक, आदि

घर गोठ खेति स्थालीय सं रक्षण अन्तर्गतको सबै भन्दा महत्व

यथा-स्थानीय सं रक्षण: अन्य निकायहरूसँगको सहकार्यमा

पूर्ण स्थानीय कृषि बालीहरूको सं रक्षण गर्ने प्रबिधि तथा ब्यबस्था

C

3.

जङ्गली खान योग्य वनस्पतिहरू तथा विभिन्न बालीहरूका
जङ्गली नातेदारहरूको लागि

नै सामुदायिक जिन बैंक हो । नेपालमा विकासे जातहरूको
बिउहरू सहजै रूपमा विभिन्न पसलहरूमा किन्न पाहिए पनि

4. प्रजनन्: सं रक्षण प्रजनन् बिधि जस्तै क्रमिक विकासबादी

स्थानीय जातहरूको बिउ किन्न नपाहिने र उक्त जातहरू हराएर
गइरहे को अवस्था थियो । आफ्नो गाउँ घरमा भइरहे को

T

प्रजनन्, उत्परिवर्तनशिल बाली प्रजनन्, जातीय एकरुपता
भन्दा विविधता, फराकिलो अनुकुलता भन्दा बिशिष्ठता

जातहरूको बारे जानकारी दिन र किन्न पाइने व्यवस्था गर्नको

लागि नेपालमा पहिलो सामुदायिक बिउ बैंक २०५१ सालमा

विश्व खाद्य तथा कृषि सं गठन (एफ.ए.ओ.) का अनुसार गत

ललितपुरको दलचोकीमा स्थापना गरिएको थियो (Joshi et al

बीसौं शताब्दीमा मात्रै विश्वको बाली विविधतामा पूर्ति गर्नै

2018)। हाल आएर ४६ वटा सामुदायिक बीउ बैंकहरू छन् ।

I

नसकिने गरी करीब ७५% प्रतिशतले ह्रास आएको छ । यो

ति बैंकहरू मध्ये केहि बैंकहरू स्थानीय जातहरूको सं रक्षण

अवधिमा नेपालबाट मात्रै महत्वपूर्ण बालीहरूका करिव ५०%

तथा उपयोगको साथै विकासे जातहरूको बिउ उत्पादन गरि

रैथाने जातहरू लोप भैसकेका छन् । रैथाने जातहरू लोप भई

बिक्रि वितरण को साथै अन्य आयमुलक कार्य पनि गरे को

A

ु ो प्रमुख कारणमा कृषकका स्थानीय
बाली विविधता ह्रास हुनक

पाइन्छ ।

जातहरूलाई जथाभावी रूपमा आधुनिक उन्नत जातहरूले

विस्थापित गर्नु हो । जङ्गली नातेदारहरू वनस्पति मध्ये नेपाल

गाउँ घरमा पाइने स्थानीय जातहरूको सं रक्षण तथा स्थानीय

११ जाति र २९ प्रजातिका खाद्य बालीहरू तथा ६ जाति र १२

कृषकहरूलाई सहज रूपमा पहुच पुग्ने गरि समुदायले व्यवस्था

मानिन्छ । जलवायु परिवर्तन तथा आधुनिकीकरणले गर्दा

जिन बैंक हो।मुख्यत यस्ता बैंक अन्तरगत दुई वटा बैंक,

प्रजातिका वागवानी बालीहरूको उत्पतिको प्राथमिक केन्द्र

गरे को कृषि जैविक विविधताको भण्डारण स्थल नै सामुदायिक

महत्वपूर्ण खाद्य बालीहरूका धेरै जङ्गली नातेदारहरू केही दशक
मै लोप हुने अवस्थामा छन् । कुनै निश्चित भूभागमा ऐतिहासिक

सामुदायिक बिउ बैंक र सामुदायिक फिल्ड जिन बैंक पर्दछ ।
सामुदायिक बिउ बैंकमा बिउ सुकाउन सकिने बालीहरू जस्तै

रूपमा खेती गरिं दै आएका बालीहरू हराउने र अन्य बालीहरू

मकै, धान, तोरी, सिमि

द्वारा विस्थापित हुने अवस्थामा छन् ।

आदि राखिन्छ भने बिउ सुकाउन

नसकिने जस्तै आप, सुन्तला र बिउ नै उत्पादन नहुने बाली

जस्तै केरा, आलु, आदिहरूलाई सामुदायिक फिल्ड जिन बैंक

राष्ट्रिय विकासमा कृषि जैविक विविधताको महत्वलाई महसुस

मार्फ त सं रक्षण तथा उपयोग गरिन्छ(Joshi 2014)।

गर्दै यसको सं रक्षण र दिगो उपयोग गर्ने अभिप्रायले नेपालमा

थुप्रै सं रक्षण कार्यहरू भइरहे को छ । नेपालमा हाल रहे का

स्थानीय प्रविधिहरू (जात, ज्ञान, तौर तरिका, औजार तथा

सं रक्षण तरिका, सं यन्त्र तथा विकल्पहरूमा १. हिन्दुहरूको

सामग्री) को सं रक्षण साथै सबैलाई सहज रूपमा उपलब्ध

धार्मिक सं स्कार (रुद्राक्ष, तुलसी, जौ, तिल आदि जस्ता चोखा

गराउन सामुदायिक बीउ बैंक (चित्र २क) र सामुदायिक फिल्ड

बालीहरू), २. साँस्कृतिक रुपले सं रक्षित क्षेत्र (मन्दिर तथा

जिन बैंक एकदमै प्रभावकारी माध्यम भएको छ । राष्ट्रिय जिन

सं रक्षण क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष), ४. विश्व

स्थलीय सं रक्षण अन्तर्गत सामुदायिक बीउ बैंक र सामुदायिक

अन्य धार्मिक स्थलहरू), ३. सं रक्षित क्षेत्रहरू (राष्ट्रिय निकुन्ज,

बैंक, खुमलटारले विभिन्न सं रक्षण रणनीतिहरूमध्ये घरगोठ खेती
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फिल्ड जिन बैंक स्थापना तथा सन्चालनका लागि आवश्यक
सहयोग गर्दै आएको छ ।

सामुदायिक जिन बैंक स्थापना प्रक्रिया
सामुदायिक बीउ बैंक स्थापनाका लागि निम्नआनुसारको
कार्यहरू गर्नुपर्छ (जोशी २०७५) ।

ललितपुर जिल्लाको दलचोकीबाट सुरु भएको सामुदायिक बीउ
बैंकसम्बन्धी काम हाल नेपालका ३५ जिल्लाहरूमा फैलिइसकेको
छ र यसको विकास र विस्तार निरन्तर भइरहे को छ।गैरसरकारी
सं स्थाको अगुवाईमा थालनी भएको यस कामलाई नेपाल कृषि
अनुसन्धान परिषद्ले वि.सं . २०६० मा र कृषि, भूमि व्यवस्था
तथा सहकारी मन्त्रालयले वि.सं . २०६५ दे खि विभिन्न नीति
तथा कार्यक्रमहरूमा समावेश गरी कार्यान्वयन गरिरहे को कुरा
सर्वविदितै छ । नेपालमा हालसम्म स्थापना गरिएका सामुदायिक
बीउ बैंकहरूले तीव्र गतिमा लोप भइरहे का कृषि जैविक
विविधताको यथास्थानीय तथा घरखेत स्थलीय सं रक्षण गर्न र
कृषकहरूको खेतबारी र हावापानी सुहाउँदा थरीथरीका बीउहरू
ू का निर्वाह गरिरहे का
सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन अहं भमि
छन्।यसलाई बीउमा कृषक अधिकार कायम गर्ने र खाद्यसम्प्रभ ुता

•

स्थानीय जातहरू बढी पाइने ठाउँ तथा समुदाय पत्ता
लगाउने ।

•

समुदायमा स्थानीय जात, यसको विविधता, सं रक्षण
तथा सदुपयोगबारे छलफल गर्ने ।

•

कृषकहरूको समूह बनाउने ।

•

कृषि जैविक विविधता मेला सन्चालन गर्ने ।

•

मेलामा आएको बीउहरू प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गरी
राख्ने ।

•

तालिम सन्चालन गर्ने ।

•

सन्चालन कार्यविधि तयार गर्ने ।

•

भवन वा सं रक्षण कक्ष बनाउने ।

•

बीउ सङ्कलन गर्ने, पासपोर्ट आकडा सङ्कलन गर्ने,
स्थानीय ज्ञान, औजार तथा सामग्री सङ्कलन गर्ने,
कृषकलाई सं रक्षण स्थान उपलब्ध गराउने ।

•

C

ँ का पुराना बगैंचाहरू (चित्र २ख)
पुर्खाहरूले स्थापना गरे का आप
विभिन्न कारणले ह्रास हुँदै गइरहे काले आनुवंशिक स्रोतहरू नष्ट
ँ को
भइरहे को अवस्थामा, सामुदायिक फिल्ड जिन बैंक तथा आप
पुरानो बगैंचालाई जोगाउन सामुदायिक वनको सिद्धान्त र
कार्यप्रणाली अनुसार नै यस्ता बगैंचा र सामुदायिक फिल्ड जिन
बैंकहरूको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

बीउहरू सं रक्षण गर्ने, बेचबिखन गर्ने, साटासाट
गर्ने ।

•

हराउन लागेका जातहरू राष्ट्रिय जिन बैंकमा
पठाउने ।

•

कृषि जैविक विविधतामा धनी कृषकहरू पहिचान गरी
स्थानीय जातहरूको बीउ उत्पादन गर्ने गराउने ।

T

सुनिश्चित गर्ने पद्धतिका रूपमा पनि विश्वव्यापी रूपमा प्रस्तुत गर्न
थालिएको छ।

A

I

विश्वका अन्य दे शहरूमा जस्तै नेपालमा पनि विभिन्न स्वरूप र
आकार प्रकारका सामुदायिक बीउ बैंकहरू स्थापना तथा
सञ्चालन भइरहे का छन् । यसले समुदायलाई दिने सेवा तथा
सुविधाहरूमा पनि विविधता छ । नेपालमा सामुदायिक बीउ
बैंकसम्बन्धी भए गरे का काम तथा नतिजाको आदानप्रदान गर्ने
र त्यसको अभिलेखीकरण गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक बीउ बैंक
स्थापना तथा व्यवस्थापनमा सं लग्न सरकारी, गैरसरकारी तथा
साझेदार सङ्घसं स्थाहरूको सहभागितामा वि.सं . २०६९को जेठ
महिनामा पोखरामा सामुदायिक बीउ बैंकसम्बन्धी पहिलो राष्ट्रिय
कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको थियो।

•

जातीय विविधता प्रदर्शनी स्थल राख्ने, चरित्र चित्रण
गर्ने, जातीय सुधार गर्ने ।

•

विभिन्न सं घसस्थासँग समन्वय गर्ने ।

•

राम्रो जातहरूको बीउ उत्पादन तथा बेचबिखन
गर्ने ।

सामुदायिक फिल्ड जिन बैंक स्थापना गर्दा निम्नअनुसार
गर्नुपर्दछ ।

बीउ नै उत्पादन नहुने बालीहरू जस्तै केरा, आलु, पिंडालु आदि
र बीउ उत्पादन भए पनि धेरै सुकाउन नसकिने बालीहरू जस्तै
आँप, मेवा, इस्कु स आदिलाई दीर्कालिन रूपमा सं रक्षण गर्नका
लागि तिनीहरूलाई फिल्डमा नै लगाइरहनुपर्छ।यस्ता किसिमका
बालीहरूलाई सं रक्षणका लागि लगाइएको फिल्ड नै फिल्ड जिन
बैंक हो।

सामुदायिक बीउ बैंक कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका
(२०६५), कृषि जैविक विविधता नीति (२०६३ र यसको
पहिलो सं शोधन २०७१) र राष्ट्रिय बीउबिजन दूरदृष्टि (वि.सं .
२०६९ दे खि २०८१) मा सामुदायिक बीउ बैंक प्रवर्धन गर्ने
कुरा समावेश गरिनुले नेपाल सरकारले सामुदायिक बीउ बैंकलाई
महत्त्व दिएको कुरा स्पष्ट हुन्छ । सामुदायिक बीउ बैंक
स्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन गाउँ विकास
समिति, हालको गाउपालिका तथा नगरपालिका र जिल्ला कृषि
विकास कार्यालयहरूको भूमिका तथा सहयोग पनि सराहनीय नै
रहे को छ । तर माथि उल्लिखित नीति, निर्देशिका र कानुनमा
उल्लिखित प्रावधानहरूको कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा गर्ने हो
भने धेरै काम गर्न बाँकी नै रहे को दे खिन्छ ।

•

आफ्नो क्षेत्रवरपर भएको सार्वजनिक बगैंचा, धार्मिक
स्थल, बाटोवरपर, नदीकिनारा, सार्वजनिक स्थल,
सार्वजनिक भवनवरपर आदिमा फिल्ड जिन बैंक
स्थापना गर्ने ।

•
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आफ्नो क्षेत्रमा पाइने, बीउ नै उत्पादन नहुने बालीहरू
जस्तै केरा, आलु, पिंडालु आदि र बीउ उत्पादन भए
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१० वटाको सङ्ख्यामा सं रक्षण गर्ने ।

पनि धेरै सुकाउन नसकिने बालीहरू जस्तै आँप, मेवा,
इस्कु स आदिको नाम सङ्कलन गर्ने । नाम सङ्कलन
गर्दा समूहमा छलफल गरी जातहरूको अवस्थाबारे
पनि टिपोट गर्ने ।
•

आफ्नो क्षेत्रमा उक्त किसिमका बालीहरूको सर्भेक्षण
तथा खोज गरी कृषक तथा फिल्डबाट आवश्यक
मात्रामा बीउ सङ्कलन गर्ने ।

•

सङ्क
 लन गर्दा खेती गरिँदै आएको बालीका जातहरू,
कृषिको लागि महत्त्वपूर्ण भएका जातहरू र जङ्गलमा
पाइने खानयोग्य बालीहरू सङ्कलन गर्ने ।
फिल्ड जिन बैंकमा, ठू लो बोट हुने जातहरू २ दे खि ५
वटाको सङ्ख्यामा र साना आकारका जातहरू ५ दे खि

•

सङ्कलन गर्दा जति सक्दो धेरै क्षेत्रहरू र धेरै जातहरू
समेट्ने । विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न कृषकहरू वा विभिन्न
फिल्डहरूबाट नमुना सङ्कलन गर्ने ।

•

सङ्कलन गर्दा थोरै नमुनामा धेरै विविधता हुने गरी
सङ्कलन गर्ने ।

•

सङ्कलित नमुनाहरू, झारपात तथा रोग तथा कीरारहित
हुनपु र्छ ।

•

बालीको जात हे री, तिनीहरूलाई हे जरोको रूपमा वा
बारको रूपमा पनि लगाउन सकिन्छ।

•

फिल्ड जिन बैंकमा बालीबिरुवाहरू सं रक्षण गर्दा
साधरण खेती गर्दा अपनाइने तौरतरिका अपनाउने।

ख

I

T

C

क

•

A

ँ को बगैंचा (ख), लमजुङ ।
चित्र २. सामुदायिक बीउ बैंक (क), बारा र सार्वजनिक आप

सन्चालन प्रक्रिया

रूपमा उपलब्ध गराई उत्पादन बढाउने उदे श्य भएकोले

कृषकको समूह बनाएर सामुदायिक जिन बैंक सन्चालन कार्य

सामुदायिक जिन बैंकअन्तर्गत थुप्रै अङ्गहरू स्थापना गरी विभिन्न

उद्देश्यले स्थानीय जातहरूको निरन्तर खेती गर्ने व्यवस्था

अनुसन्धान केन्द्रहरू र राष्ट्रिय जिन बैंकसँग समन्वय गर्नुपर्दछ ।

समन्वय गर्नुपर्छ । बीउ उत्पादन तथा बेचबिखन कार्य अपनाएर

प्रर्दशनी कक्ष स्थापनाको साथै बिउ भण्डारण कक्षको व्यवस्था

जिन बैंक (सामुदायिक बीउ बैंक र सामुदायिक फिल्ड जिन

गरी विविधता गरा मार्फ त कृषक तथा अनुसन्धान कर्ताहरूमा

सं रक्षण र सदुपयोग हुन गई आर्थिक स्तर पनि सुधार हुन

राष्ट्रिय जिन बैंकमा पठाउनुपर्दछ भने राम्रो जातहरूलाई

नीति बनाउनुपर्छ | सबै बीउ तथा जातहरू सबैका लागि हो भन्ने

कार्यहरू गर्नुपर्दछ (चित्र ३) । उक्त कार्यहरू गर्न विभिन्न

मिलाउनुपर्दछ | आर्थिक पक्ष बलियो बनाउन विभिन्न सं घसस्थासँग

आफ्नो क्षेत्रमा पाइने कृषि जैविक विविधता दे खिने हिसाबले

आर्थिक पक्ष सुधार्न सकिन्छ । विभिन्न रणनीतिमार्फ त सामुदायिक

गर्नुपर्छ । समय समयमा कृषि जैविक विविधता मेला सन्चालन

बैंक) सन्चालन गर्न सके दिगो रूपमा जातीय विविधताको

पहुँच पुर ्याउनुपर्दछ । कृषकहरूले मन नपराएको जातहरूलाई

जान्छ ।

व्यवसायीकारण गर्दै लानुपर्दछ । यी दुईवटा बैंकलगायत

सामुदायिक जिन बैंक अन्तर्गत गरिने कार्य र अङ्गहरू

कार्य गर्नुपर्छ, जसको सूची कोठा १ मा उल्लेख गरिएको छ

स्थानीय जैविक विविधतालाई सं रक्षण र प्रयोग गर्न अन्य थुप्रै

सबै कृषि जैविक विविधता सबैका लागि सदाका लागि सहज

(Joshi 2017) ।
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चित्र ३. सामुदायिक जिन बैंकअन्तर्गत गरिने कार्यहरू तथा अङ्गहरू ।

सामुदायिक जिन बैंकको महत्त्व र फाइदाहरू

A

पाउँछ ।

•

स्थानीय जातहरूको सं रक्षण हुन्छ ।

•

कृषकहरूले आफूसँग भएको जातहरू आफ्नै नाममा
सं रक्षण गर्न सक्छन ।

•

लोपन्मुख तथा कम मात्रामा पाइने जातहरूको नास
हुनबाट बचाउँछ ।

•

सबै कृषकहरूको स्थानीय रूपमा नै विभिन्न
जातहरूमा पहुँच पुग्दछ ।

•

आफूसँग बीउ भण्डार गर्ने ठाउँ नहुँदा आफ्नो बीउ
उक्त बैंकमा भण्डारण गर्न पाउँछ ।

•

स्थानीय स्तरमा पाइने जातहरू, तौरतरिका तथा
औजार र सामग्रीको बारे एकै स्थलबाट जानकारी
पाउन सक्छ ।

•

बिउहरू बेचबिखन गरी आम्दानी लिन्न सकिन्छ |

•

कृषकहरूलाई आफूलाई मनपर्ने जात छान्ने अवसर
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•

बैंकमा आफ्नो पैसा सुरक्षित गरे जस्तै आफ्नो बिउ
उक्त बैंकमा सुरक्षित गरी बिउ साटासाट तथा
बेचबिखन गर्न सक्छन् ।

•

स्थानीय जातहरूको प्रदर्शनी स्थल पनि हुने हुँदा
विभिन्न सं घसं स्थासँग समन्वय बढ्न जान्छ र पर्यटन
प्रवर्धनमा टे वा पुग्छ ।

•

आफ्नो ठाउँमा उपयुक्त हुने विकासे जातको पनि
बिउ उत्पादन तथा बेचबिखन गर्न सहज हुन
जान्छ ।

•

स्थानीय जातहरूको निरन्तर खेती हुने हुँदा विभिन्न
रोग कीरा तथा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सक्ने
जातहरूको विकास हुँदै जान सहयोग पुग्छ ।

•

स्थानीय जातहरूको जातीय सुधार गर्न र चरित्र
चित्रण गर्न सहज हुन्न जान्छ ।

कोठा १ घर गोठ खेती स्थलमा सं रक्षणका लागि सहयोगी अभ्यास तथा अवधारणाहरू
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1.

जैविक विविधतामा धनी किसान, सं रक्षक
कृषकहरूलाई पुरस्कार

2.

घरायसी जिन बैंक (बिउ बैंक र फिल्ड जिन बैंक)

3.

सामुदायिक जल कुण्ड जिन बैंक

4.

फोटो बैंक

5.

बाली विशेष पार्क , सं रक्षित क्षेत्रमा जङ्गली नातेदार
सं रक्षण

6.

रैथाने जातहरू भौगोलिक सूचकको अधिकार

7.

जातीय मिश्रण

8.

रैथाने जात सुधार र सं रक्षण

9.

विविधता ब्लक

10.

रैथाने जातको किताब तथा दर्ता

11.

विविधता मेला र स्थानीय खाद्य परिकार मेला

12.

सामुदायिक पशु फार्म जिन बैंक

13.

विविधता कृषक पाठशाला

14.

खतरा क्षेत्र र खतरा सूची तयार

15.

विविधता किट/पोकाहरूको वितरण

16.

पुनर्स्थापना

17.

स्कु ल फिल्ड जिन बैंक

19.

बिउ हर्बेरिया र कृषि वनस्पति हबेर्रिया

21.

अनुभव साटासाट गोष्ठी

विविधतामार्फ त् समाधान
गाउँ

सं रक्षित

20.

सहभागितामूलक उत्परिवर्तनशील बाली प्रजनन्

22.

कृषि जविक विविधता पदमार्ग

24.

रैथाने जात उद्दार कार्यक्रम

26.

कृषि आनुवंशिक आरक्षस्थल
Joshi et al 2019

23.

गाउँ स्तरीय फिल्ड जिन बैंक

25.

स्थानीय खाद्य विविधीकरण

27.

कृषि वृक्ष रोपण

T

स्रोत :

C

18.

स्थानीय स्तरमा सं रक्षण कार्यका लागि सबैले निम्न कार्यमा सोच दिनुपर्छ

2.

I

कृषि क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने खेती तथा घर पालुवा कृषि
स्रोतहरू, कृषिका जङ्गली प्रजातिहरू र खान योग्य जङ्गली
आनुवंशिक स्रोतहरूको सं रक्षण गरौँ ।
लोप हुन लागेका जातहरूलाई कि जिन बैंकमा पठाऊँ
कि जिन बैंकमा खबर गरी यस्ता जातहरूको उद्धारमा
सहयोग गरौँ।

A

1.

3.

ु न्छ
स्थानीय जातहरू नलगाई अन्य जातहरू लगाउँदै हुनह
ु
भने पहिले स्थानीय जातहरूलाई जिन बैंकमा राखौँ।

4.

सबै सरकारी कार्यालय, विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय,
धार्मिक स्थल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक स्थल तथा बाटो
घाटोमा फिल्ड जिन बैंक, जलीय कुण्ड जिन बैंकको
स्थापना गरौँ ।

5.

सबै सरकारी कार्यालय, विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय
तथा धार्मिक स्थलमा कृषि जैविक विविधता झल्कने
म्युजियम तथा हर्बेरियम स्थापना गरौँ ।

6.

सडकको छे उछाउ, सहरी क्षेत्र र सार्वजनिक स्थलहरूमा
विभिन्न बाली, बालीका जङ्गली नातेदारहरू तथा खान
योग्य जङ्गली प्रजातिहरू रोपौँ ।

7.

ठू ला परियोजनाहरू सन्चालन गर्दा रैथाने जातहरू
मासिनुपूर्व स्थानीय जातहरूको सङ्कलन गरौँ ।
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8.

जैविक विविधताका धनी, सं रक्षक कृषकहरू पहिचान
गरी पुरस्कृ त गरौँ ।

9.

हरे क किसानको घरलाई एक जिन बैंक र एक पसलको
रूपमा लिऊँ ।

10.

कृषि जैविक विविधता पद मार्गको विकास गरौँ । अफिस
तथा घरहरूमा सुन्दरतामार्फ त पनि सं रक्षण कार्य गरौँ ।

11.

कृषि सं रक्षित गाउँको सोचलाई बढावा दिऊँ । मिश्रित/
बहुरूपीय कृषि प्रणालीलाई जोड दिऊँ ।

12.

सबै क्षेत्रमा पाइने, पालिका स्तरमा वा जिल्ला स्तरमा र
कार्यालयको अधिनमा रहे का सबै कृषि जैविक स्रोतहरूको
प्रोफाइल तयार गरौँ ।

13.

रैथाने जातहरूलाई हे लाँ नगरौँ ।

14.

सम्पूर्ण कृषि स्रोतहरू वा जातहरूको नामाकरण गरौं ।

15.

सम्पूर्ण जातहरूलाई खतराको सूचीबाट हटाउने प्रयास
गरौं ।

16.

विभिन्न कार्यक्रममा गरिने वृक्षारोपण कार्यहरू तथा कुनै
दिवसहरूमा रैथाने कृषि बालीहरूलाई पनि सं लग्न गरौं ।

17.

शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा पाइने वस्तुहरूको अध्ययन
अध्यापन गरौं ।

18.

कृषि उपजमा भौगोलिक सङ्केत प्रयोगमा जोड दिई
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19.

ु ा
हरे क व्यापारिक पसल, रे स्टुरा तथा होटलको मेनम
कम्तीमा एक स्थानीय वस्तु वा त्यसको परिकार राखौं ।

20.

ठाउँ विशेष खाने परिकारको विकास गरौं ।

21.

स्थानीय परिकारहरूलाई परिमार्जित गरी यसको बजार
क्षेत्र बढाऊँ ।

22.

स्थानीय उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर ्याउन
सहयोग गरौँ ।

23.

नेपालको उत्पादनलाई शुद्धता, गुणस्तर,
हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाऊँ ।

स्वादको
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नेपालको भ ुबनोटको फाइदा लिऊँ ।
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जोशी, बालकृष्ण २०७५ । सामुदायिक बिउ बैंक र सामुदायिक फिल्ड जिन बैंक : स्थापना, सन्चालन प्रक्रिया र
फाइदा । यसमा : १३ औ ँ बाह्य अनुसन्धान कार्यशाला
गोष्ठीको प्रोसिड़िङ र नवीनतम कृषि प्रविधि (ध्वरु भट्टराई
र अन्य, सम्पादक) । बाह्य अनुसन्धान महाशाखा,
खुमलटार; पेज २९-३३ ।
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यसलाई “पर्यावरणीय व्यवस्थापन” भनिन्छ ।
पर्यावरणीय व्यवस्थापनको आवश्यकता
नेपाललगायत विश्वका धेरैजसो दे शहरूमा उत्पादन वृद्धि गर्ने
नाउँमा मानवनिर्मित रासायनिक मल, कीटनाशक, ढु सीनाशक र
झारपातनाशक विषादीको अत्यधिक प्रयोगका साथसाथै छोटो
समयमा धेरै फल्ने हाइब्रिड जातहरूको प्रयोग हुन थाल्यो ।
एकल बालीहरूको प्रयोग एवं अव्यवस्थित खनजोतका कारणले
कृषि पर्यावरण खल्बलिन गई उत्पादन बढ्नुको सट्टा घट्न
गएका तथ्यहरू धेरै आउन थाले । कीराहरुको प्रकोप बढ्दै
जानु, कीरा तथा रोगहरूको विषादी सहन सक्ने क्षमता वृद्धि हुँदै
जानु, माटोको भौतिक एवं रासायनिक अवस्थाहरू बिग्रन गई
माटोको उर्वरा क्षमतामा ह्रास आउन थाल्नु आदिआदि कुराहरूले
आज हामी यी यस्ता गलत तरिका अपनाउनुभन्दा कृषकमुखी
पर्यावरणीय व्यवस्थापनमा जानु नै आजको आवश्यकता हो ।
अझ भन्ने हो भने ती अन्धाधुन्ध रूपमा प्रयोग भएका रासायनिक
पदार्थहरू एवं विषादीले मानवस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष
असरहरू पार्दछ ।

T

C

खेतीपातीमा विभिन्न रोग तथा कीराहरूले क्षति पुर ्याउने
गर्दछन् । रोग तथा कीरा व्यवस्थापनमा एकीकृत व्यवस्थापनका
माध्यमहरू जस्तै÷ खेतीबालीमा परिवर्तन गर्ने, कीराहरूको
विभिन्न अवस्थालाई समातेर र थिचेर मार्ने, विभिन्न घरे ल ु
विषादीहरू प्रयोग गर्ने एवं विभिन्न पासोहरू प्रयोग गरी रोग तथा
कीराहरूको व्यवस्थापन गर्ने गरे को पाइन्छ । जनसङ्ख्याको
वृद्धि भएसँगै उत्पादनका प्रविधिहरू प्रयोग गरी उत्पादन
बढाउनुपर्ने पनि अवस्था आउन थाल्यो र सोही अनुसार आधुनिक
प्रविधि, रासायनिक वस्तुहरूको प्रयोग, कीटनाशक एवं ढु सीनाशक
पदार्थहरूको प्रयोग हुन थाल्यो । यसरी प्रयोग भएका रासायनिक
वस्तुहरूले अल्पकालीन रुपमा उत्पादन बढ्न त गयो तर
दीर्घकालीन रूपमा पर्यावरणमा नकारात्मक असरहरू पर्न जानु,
पर्यावरणमा भएका धेरैजसो मित्रजीवहरू नष्ट हुँदै जानु, माटोमा
भएको फाइदाजनक सूक्ष्म जीवहरूको नष्ट हुँदै जानु एवं मानव
स्वास्थ्य एवं वातावरणमा नकारात्मक असरहरू पर्न गई हामीले
सोचेको दिगो उत्पादन घट्दै गएका तथ्यहरू बाहिर आउन
थाल्यो ।

@

I

तसर्थ यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गरी “पर्यावरणीय व्यवस्थापन”
वा “Ecological Management” मा जानु आजको टड्कारो
आवश्यकता हो । माथि उल्लेख गरिएका पर्यावरणीय
व्यवस्थापनको बारे मा चर्चा गर्नुभन्दा पहिले पर्यावरण भनेको के

A

हो ? पर्यावरणमा कस्ताकस्ता फाइदाजनक प्राणीहरू रहे का
हुन्छन ् ? पर्यावरण सुधार्ने तोडतरिकाहरू केके हुन् ? पर्यावरण
कसरी नष्ट भइरहे को छ ? पर्यावरण र रोग तथा कीरा
व्यवस्थापनको कस्तो अन्तरसम्बन्ध छ भन्ने कुराहरू बुझ्न
जरुरी हुन्छ । खास गरी प्रकृतिमा भएका जैविक र अजैविक
चिजहरुको अन्तरसम्बन्धलाई “पर्यावरण” भनिन्छ । जस्तै÷
एउटा खेतको पर्यावरण भन्नाले खेतीबालीमा आवश्यक पर्ने
सम्पूर्ण चीजहरू माटो, पानी, हावा, सूक्ष्म जीवहरू, परागसेची
जीवहरू, फाइदाजनक एवं हानिकारक रोग तथा कीराहरू र
तिनीहरूको एकआपसमा हुने अन्तरसम्बधलाई “कृषि पर्यावरण”
भनिन्छ । उदाहरणका लागि बिरुवामा घुम्ने मौरीजस्ता
जीवहरूले परागसेचनमा सहयोग गर्दछन्, मित्रजीवहरूले बालीका
शत्रुजीवलाई खाएर नष्ट गर्दछ आदि । तसर्थ यिनै पर्यावरणीय
वस्तुहरूको अधिकतम प्रयोग गरी र तिनीहरूको सं रक्षण गरी
कीरा तथा रोगहरुको दिगो रूपमा व्यवस्थापन गरिन्छ भने हामी

* ;xk|fWofks sL6 lj1fg ljefu, s[lif ;+sfo,
s[lif / jglj1fg ljZjljBfno, /fdk'/, lrtjg
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विषादी प्रयोगले छाला बिग्रनु, बोली लखराउनु, छाद्नु (Vomit),
ँ ा चिलाउनु आदि तुरुन्तै असर गर्ने लक्षणहरू हुन ् भने
आख
दीर्घकालीन रूपमा यसले क्यान्सरजस्तो खतरनाक रोग
निम्त्याउँछ । अझ विषादीको प्रयोगले गर्भवती महिलाबाट
जन्मने बच्चा लुलोलँगडो हुने जस्ता समस्यहरू दे िखन सक्दछ ।
त्यसै गरी विषादी प्रयोगले वातावरणमा पनी अति नै असर
गरिरहे का तथ्यहरू सुन्न र पढ्न पाउँछौँ । यसले प्रकृतिमा
भएका मित्रजीवहरू मौरी, कमिला, बारुला, क्यारबिड खपटे ,
माकुराजस्ता फाइदाजनक जीवहरूलाई मार्दछ । हामीले नै
प्रयोग गरे को रासायनिक पदार्थका कारण आज खोला नदीमा
माछाहरू नष्ट हुँदै गइरहे का छन् । यी सबै हामीले गरिआएका
नराम्रा खेतीबाली प्रणालीले गर्दा भएको हो । तसर्थ यस्ता
गतिविधिले गर्दा कृषि पर्यावरण खलबलिन गएको हो । कृषि
पर्यावरण बिग्रनु भनेको माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास आउनु हो ।
मित्रजीवहरू नष्ट हुनु, मौरीको सङ्ख्यामा ह्रास आउनु आदि
हुन् । तसर्थ उत्पादन बढ्नुको सट्टा झन् दीर्घकालीन रूपमा
उत्पादन घट्न जान्छ ।
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हाम्रो पर्यावरणमा थुप्रै जीवहरू छन् जसले पर्यावरणलाई कुनै न
कुनै तवरबाट सहयोग गरिरहे का हुन्छन ् । ती जीवहरूको
बारे मा यहाँ छोटकरीमा वर्णन गरिएको छ । ती पर्यावरणमा
ँ ाले दे ख्न
सेवा दिने वा सेवाप्रदायक जीवहरू कतिपय आख
ँ ाले दे ख्न सकिँदैन ।
सकिन्छ भने कतिपय जीवहरू आख
१) माहुरीहरू– परागसेचन बिरुवालाई नभै नहुने तत्त्व हो ।
बिरुवामा परागसेचन भएन भने फल तथा दाना लाग्दै न ।
परागसेचनको ९०% हिस्सा कीराहरूले पूर्ण गर्दछन् ।
कीराहरूले गर्ने परागसेचनमा ८०–८५% मोरी एक्लैले
गर्दछन् । मौरीले बिरुवामा कुनै किसिमको हानि गर्दै न
बरु फाइदा नै फाइदा दिन्छ । सबै जातका मौरीहरू
जस्तै घर मौरी, आधुनिक मौरी, वन मौरी, खाग मौरीले
बिरुवामा परागसेचन गर्नमा मद्दत पुर ्याउँछन् । मौरी वा
परागसेची जीवहरू सं रक्षणका लागि विषादी हाल्न हुँदैन ।
विषादी यदि मौरीमा पर ्यो भने यसले तुरुन्तै मौरीमा असर
गर्दछ । तसर्थ मौरी बचाउनका लागि जैविक खेतीबाली
प्रणाली या फूल फुल्ने बिरुवाहरू बाह्रै महिना लगाउनुपर्दछ ।

७) गाइने कीरा– यसलाई कहिलेकाहीँ पानी छिपुवा पनि
भनिन्छ । यो विषादी प्रयोग कम भएको क्षेत्रमा बढी
दे खिन्छ । यसले लामखुट्टेको अण्डा तथा बच्चालाई
खाइदिन्छ ।
८) जुनकिरी– यो कीरा रातको समयमा प्रस्ट दे खिन्छ । यो
खपटे समूहमा पर्दछ । यसको पेट पछाडिपट्टि चम्किलो
पदार्थ हुन्छ र रातको समयमा चम्कन्छ । यसले
सङ्खेकीरा वा चिप्लेकीराको बच्चालाई खान्छ ।
९) सबै जातका बारुलाहरु– सबै जातका बारुलाहरू भन्नाले
कुमालकोटी, बारुला, अरिङ्गाल आदि पर्दछन् । यसले
कीराको लार्भा अवस्था तथा कहिलेकाहीँ हानिकारक
पुतलीहरूलाई खाइदिन्छ ।
१०) कीरा मार्ने ढु सी– कतिपय ढु सीहरूको रङ्ग हरियो हुन्छ
भने कतिपय सेतो हुन्छ । हरियो रङ्गका ढु सीलाई हरियो
ढु सी र सेतो रङ्गको ढु सीलाई सेतो ढु सी भनिन्छ । यी
ढु सीहरूले खुम्क
रे ीरा, लाई तथा अन्य पुतली वा बच्चा
लार्भाहरूमा रोग ल्याउँछ र मार्दछन् ।
११) रोग कम गर्ने ढु सी– हामीकहाँ हानिकारक ढु सीलाई
नियन्त्रण गर्नका लागि अन्य ढु सीहरू पनि छन् । जसलाई
फाइदाजनक ढु सी भनिन्छ । ट्राइकोडरमा नामक ढु सी
यसको उदाहरण हो । यसले हानिकारक ढु सीलाई बढ्न
दिँदैन । खास गरी यो माटोमा बढ्ने ढु सीहरूलाई नियन्त्रण
गर्दछ ।

T

२) माकुराहरू– माकुराहरूको चार जोडी खुट्टा हुन्छन ् ।
माकुराहरूले हाम्रा धेरै शत्रुजीवहरू जस्तो कि फट्याङ्ग्रो,
सेतो गबारो, पुतली, झुसिलकीरा आदिलाई खान्छ ।
बालीनालीमा भेट्ने माकुराहरू जालो बनाईकन बस्दछ भने
कतिपय जालो नबनाईकन बस्दछ । माकुराहरूको सं रक्षण

कीराहरू खान्छन् । यसलाई बचाउनका लागि खेतबारीमा
विषादी प्रयोग गर्नु हुँदैन ।

C

कृषि पर्यावरण सेवाप्रदायक जीवहरू

गर्नका लागि वनस्पति एवं जैविकजन्य विषादीहरू प्रयोग
गर्नुपर्दछ ।

१२) फाइदाजनक भाइरस– भाइरसले सधै ँ बिरुवालाई रोग मात्रै
ल्याउँदैन कतिपय भाइरसले बिरुवामा लाग्ने हानिकारक
कीराहरूलाई मार्दछ । त्यसकारण यसलाई फाइदाजनक
भाइरस पनि भनिन्छ । न्युक्लिएर पोलिहे ड्रोसिस भाइरस
(एनपिभी) फाइदाजनक भाइरस हो । यसले चनाको
गवारो अन्य पुतलीका लार्भामा रोग ल्याउँदछ । यसलाई
हामीले कृत्तिम रूपमा तयार गरी विषादी जस्तै गरी छर्न
सकेमा थुप्रै कीराहरूलाई मार्न सकिन्छ । यो भाइरस
लागेको खण्डमा कीराहरू उदोमुन्टो लगाएर बिरुवामा
झुण्डिएको अवस्थामा भेटिन्छन ् ।

A

I

३) स्त्रीजन्य खपटे – यो खपटे ले लाई कीरालाई खान्छ ।
एउटा स्त्रीजन्य खपटे ले एक दिनमा ३०–४० वटासम्म
लाई खान सक्छ । यसको आकार सानो र पखेटा
चम्किलो हुन्छ । बिहानको समयमा यो कीरा बढी सक्रिय
हुन्छ । यो कीरा सं रक्षण गर्नका लागि विषादी प्रयोग गर्न
हँदैन । यसले मिलिबग, थ्रिस र सेतो झिँगाजस्ता कीरालाई
पनि खान्छ ।
ँ ाफोरुवा– कहिलेकाहीँ यो जीवलाई नमस्ते कीरा पनि
४) आख
भनिन्छ । यो हाम्रो लागि मित्रजीव हो । यसको अण्डा
गोलो र पानीको वा बिरुवाको साने हाँगामा टाँसिएर बसेको
हुन्छ । यिनीहरूले झुसिलकीरा, पतेरा, पुतली आदि
हानिकारक कीराहरूलाई खान्छ । यो कीरा सं रक्षण
गर्नका लागि विषादी प्रयोग गर्न हुँदैन ।

५) बाघे खपटे – यो कीराले धानको पतेरोलाई खान्छ । यसको
पछाडि पखेटामा सेतासेता धब्बाहरू हुन्छन ् र यसको शरीर
कालो हुन्छ । विषादी बढी प्रयोग भएको ठाउँमा कम
दे खिने यो कीरा सं रक्षण गर्नका लागि विषादी प्रयोग गर्न
हुँदैन ।
६) कान्छी औँले– यो झिँगा समूहको कीरा हो । यो हल्का
गुलाबी पहे ल
ँ ो हुन्छ । यसले माउ तथा वच्चाले लाई
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१३) फाइदाजनक ब्याक्टेरिया– यो ब्याक्टेरियाले कतिपय
कीराहरूमा रोग ल्याउँछ र कीरालाई मार्दछ । यदी
कीरामा ब्याक्टेरियाले आक्रमण गर ्यो भने कीराको शरीर
मोटाउने र शरीरबाट चिप्ला पर्दाथहरू निस्कन्छन् ।
यसले खुम् रे कीरा, पुतलीको लार्भालाई आक्रमण गर्दछ ।
यसलाई बिटी पनि भनिन्छ ।
१४) फाइदाजनक जुका– माटोमा थुप्रै जुका हुन्छन ् । जसलाई
अङ्ग्रेजीमा निमाटोड भनिन्छ । यसले कीरालाई आक्रमण
गरी मार्दछ । यो जुकाले कुनै पनि बिरुवालाई आक्रमण
गर्दैन । हे टेरो ट्याब्डिट्स र स्टेनरनिमा यसका जातहरू
हुन ् ।

j[mlifj[rf}
jif{ jif{
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हुने हुँदा रोग तथा कीराको व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ र
उत्पादन पनि बढ्न जान्छ । मिश्रित बाली लगाउँदा

१५) गड्यौला– गड्यौलालाई किसानको हलो पनि भनिन्छ ।
यो जीवले माटोलाई हल्का बनाउने एवं झरे का
पातपतिङ्गरहरूलाई टु क्राई कुहाउनमा मद्दत पुर ्याउँछ ।
१६) माटोमा बस्ने क्यारबिड्स खपटे – यो माटोमा बसी
हानिकारक कीरालई आक्रमण गरी मार्दछ । कतिपय
क्यारबिड्सले माटोमा भएको पातपतिङ्गरलाई टु क्र्याएर
कुहाउन पनि सहयोग गर्दछ ।

सकेसम्म, फूल फुल्ने मिश्रित बाली छनोट गर्नुपर्दछ ।
जस्तै– मकैबाली र बोडी एवं अन्य फूल फुल्ने बालीहरू
लगाउनु राम्रो हुन्छ ।

२. पासो बालीहरू प्रयोग गरे र– कतीपय यस्ता बालीहरू छन्
जुन कीराहरूलाई अत्यधिक मन पर्दछ । ती मन पर्ने

१७) अरिगाँठे एवं अन्य स्रे डर्सहरु माटोमा बस्छन् । माटोमा
भएका ससाना पातपतिङ्गरलाई टु क्र्याएर सहयोग गर्दछ ।

बालीलाई कम मन पर्ने बालीको छे उमा वा चारैतिर

लगाइदिनाले कम मन पर्ने बालीमा लाग्ने कीराहरु धेरै मन
पर्ने बालीतर्फ आकर्षित हुन्छन ् त्यसकारणले कम मन पर्ने

कृषि पर्यावरण सुधार गर्ने तरिकाहरू

बालीलाई बचाउन सकिन्छ । जस्तो आलुबालीमा लाग्ने

रातो कमिला नियन्त्रण गर्नका लागि पासो बालीको रूपमा

गाजर लगाइदिनुपर्दछ किनकि रातो कमिलालाई आलुभन्दा
गाजर बढी मन पर्दछ ।

३. घुम्तीबालीमा जोड दिनु– सधै ँ एउटै परिवार वा समूहमा पर्ने

खालका बिरुवाहरू लगाउँदा उक्त जमिनमा रोग र कीराको

प्रकोप हुन्छ तसर्थ एउटा समूह वा परिवारमा पर्ने बालीलाई
अर्को पटक फेरि लगाउनु हुँदैन । यसो गर्नाले रोग र
कीराहरूको जीवनचक्रमा असर पुर ्याउँ छ र नियन्त्रण

C

हामीले कृषि पर्यावरण सुधार गर ्यौँ भने प्रकृतिमा पाइने पर्यावरण
सेवाप्रदायक जीवहरू जस्तै परभक्षी (Predators), परजीवि
(Parasitoids), सूक्ष्म जीवहरू एवं माटोमा पाइने फाइदाजनक
जीवहरूको सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुन गई प्राकृतिक रूपमा नै रोग
तथा कीरा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । ती पर्यावरण सुधार गर्ने
तरिकाहरू यस प्रकारका छन्–
१. खेतीबालीमा परिवर्तन गरे र– यस अन्तर्गत मिश्रित बाली
प्रयोग गर्ने, पासो बालीहरूको प्रयोग, पराग र पुष्परस दिने
फूलका बिरुवाहरु प्रयोग गर्ने, घुम्तीबाली प्रयोग गर्ने,
जमिनको उचित मात्रामा खनजोत गर्ने आदि पर्दछन् ।

T

हुन्छ ।

२. माटोको गुणस्तर बढाउनका लागि प्राङ्गारिक पदार्थको
प्रयोग गर्ने ।

I

३. रासायनिक मल र रासायनिक विषादीको सट्टामा जैविक
मल र जैविक विषादीको प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्न ।

A

४. स्थानीय बीउ, रोग तथा कीरा कम लाग्ने जातहरू, बाह्रै
महिना फूल फुल्ने जातका बीउहरूको प्रयोगमा जोड
दिने ।
५. माटोमा चिस्यानको मात्रा एवं प्रकृतिमा पानीको स्रोत वा
ससाना पोखरीको व्यवस्थापन गर्ने ।

४. फूल फुल्ने बिरुवाहरू लगाउने– खेतबारीभित्र एवं कान्लामा
फूल फुल्ने बिरुवाहरू लगाइदिँदा त्यस्तो खेतबारीमा मौरी
एवं अन्य मित्रजीवहरूको सङ्ख्यामा बढोत्तरी हुन जान्छ ।
किनकि फूलमा पाइने पुष्परस र परागकणले मित्रजीवहरूको

वृद्धिविकासमा टे वा एवं सन्तान उत्पादन क्षमतामा उल्लेख्य
रूपमा सहयोग पुर ्याउँछ । यसो हुनाले मित्रजीवहरूको

सङ्ख्या वृद्धि हुन जान्छ र प्राकृतिक रूपमा नै कीराहरूको
नियन्त्रण गर्न सक्दछ । तर सबै फूल फुल्ने बिरुवाहरू

उत्तिकै महत्त्वका छन् भन्ने हुँदैन जसले प्रशस्त पुष्परस र
पराग उत्पादन गर्ने खालको हुनपु र्दछ ।

६. मौरीपालन एवं मौरीजन्य जीवलाई आकर्षण गर्नका लागि
प्राङ्गारिक खेतीमा जोड दिने ।

५. माटोको गुणस्तर बढाउनु– माटोमा थुप्रै फाइदाजनक

७. खेतीबारीमा सङ्कलन गरिएका पातपतिङ्गरलाई कम्पोस्ट
मल बनाई पुन: माटोमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

जस्ता जीवहरू रहे का हुन्छन् । तिनीहरूको गतिविधि एवं

८. खेतबारीवरिपरि भएका जङ्गल बुट्यान झाडी आदिको
सं रक्षण गर्ने ।
पर्यावरण सुधार गर्ने तरिकाहरू र रोग तथा कीराको अन्तर्सम्बन्ध
माथि उल्लेख गरिएका पर्यावरण सुधार गर्ने तरिकाहरूले रोग
तथा कीरा व्यवस्थापनमा कसरी सहयोग गर्दछ र यिनीहरू
एकअर्कामा कस्तो अन्तरसम्बन्ध छ भन्ने कुराहरूलाई यहाँ
प्रस्ट्याउन खोजिएको छ ।
१.	मिश्रित बालीको प्रयोग– एकल बाली लगाउनुभन्दा मिश्रित
बाली लगाउँदा, माटोको गुणस्तर पनि बढ्ने र यस्तो
खेतीबाली प्रणालीमा मौरीलगायत थुप्रै मित्रजीवहरू आकर्षण
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जीवहरू गड्यौला, क्यारबिड खपटे ,

सूक्ष्मजीव, अरिगाँठे

सङ्ख्यामा वृद्धि गर्नका लागि माटोको गुणस्तर एवं माटोमा
प्रशस्त मात्रामा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा हुनपु र्दछ । जति
यस्ता जीवहरू बढी हुन्छन ् त्यति नै रोग तथा कीरा
व्यवस्थापन हुन्छन ् । रुखो, कम मलिलो माटोहरूमा
माथि उल्लिखित फाइदाजनक जीवहरू कम हुन्छन ् ।

६. जैविक एवं प्राङ्गारिक विषादीको प्रयोग गरे र– रासायनिक
विषादीले

शत्रुजीवलाई

मार्दछ । अर्कोतर्फ

भन्दा

मित्रजीवहरूलाई

चाँडै

रासायनिक विषादीले कीराहरूमा

विषादी पचाउने क्षमताको वृद्धि गर्दछ । रासायनिक

विषादीहरू मौरी एवं मित्रजीवहरूलाई मार्दछ । तसर्थ
त्यस्ता विषादीहरूका सट्टामा निमबाट बनेको विषादी,
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हाम्रा खेतबारीवरिपरि भएको पर्यावरणलाई सुधारे र रोग तथा
कीरा व्यवस्थापन गर्ने प्रविधि नै पर्यावरणीय व्यवस्थापन हो ।
यी तरिकाहरू हामीले परापूर्वकालदे खि नै प्रयोग गर्दै आइरहे को
छौ । मिश्रित खेतीलाई जोड दिनु, घुम्ती बाली प्रयोग गर्नु,
स्थानीय रोग तथा कीरा सहन सक्ने जातहरू लगाउनु, पासो
बाली प्रयोग गरी कीराको व्यवस्थापन गर्नु, खेतबारी वरिपरि
विभिन्न फूल फुल्ने बिरुवाहरू लगाई जैविक विविधतामा जोड
दिनु, माटोको सुधार गरी माटोको भौतिक एवं रासायनिक
अवस्थालाई सुधार ल्याई, प्राङ्गारिक खेतीलाई जोड दिनु र
अन्त्यमा जैविक एवं घरे ल ु विषादीहरू बनाई रोगकीरा व्यवस्थापन
गर्नु आदि उपायहरू पर्यावरणीय व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछन् ।
पर्यावरणीय व्यवस्थापन गर्नाले प्रकृतिमा भएका पर्यावरण
सेवाप्रदायक जीवहरू मौरी, पुतली, गाइनेकीरा, माकुरा एवं माटोमा
हुने सूक्ष्म जीवहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन जान्छ । यसो हुनाले
उत्पादन एवं उत्पादकत्व दिगो रूपमा बढ्न जान्छ । अर्का तर्फ
पर्यावरणीय व्यवस्थापनले विषादीको मात्रालाई उल्लेखनीय
मात्रामा घटाई मानवस्वास्थ्य, वातावरण एवं जैविक विविधता
सं रक्षणमा ठू लो सहयोग गर्दछ ।

नेपाल ।

C

ढु सीमा आधारित विषादी एवं झोलमोलहरू प्रयोग गरे र
कीराहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

634-640.
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स्रोत तथा जात खुलेको स्वस्थ माउबोटबाट सायनप्राप्त
गरी कलमी गरे को ।

परिचय
नेपालको भौगोलिक भूबनोट र विविध हावापानीका कारण यस
दे शमा विश्वमा खेतीगरिने अधिकांश फलफूलहरू खेती गर्न
सकिन्छ ।नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भौगोलिक विविधता
र हावापानीको विशिष्टतालाई हे र्दा फलफूल बाली नेपालको एक

बिजु बिरुवा भए स्रोत तथा जात खुलेको स्वस्थ
माउबोटबाट बीउलिई उत्पादन गरे को।
बेर्ना बाङ्गोटिङ्गो नभई सीधा बढे को र जरा सीधा गई
प्रशस्त मसिना जराभएको ।

प्रमुख बालीको रूपमा रहे को पाइन्छ। यहाँ पाइने कतिपय
विकासे फलफूलका जङ्गली नातेदारहरूले पनि यही कुराको पुष्टि
गर्दछन्।प्राचीनकालदे खि नै नेपालमाधार्मिक एवं सांस्कृतिक
दृष्टिकोणले फलफूल एवं फूलको महत्त्वपूर्ण स्थान रहँदैआएको

पातहरू गाढा हरियो र चिल्लो भएको ।
बेर्नाको काण्ड कम्तीमा सिसाकलमको जति मोटाइ
भएको ।

पाइन्छ भने खाद्य पोषण सुरक्षा, आर्थिक,सामाजिक समृद्धि र
वातावरणीयसुधारमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको
छ ।नेपालमा फलफूल खेती गर्ने क्षेत्रफलको वृद्धि पनि
भइरहे को त्यसै गरी जनसङ्ख्याको दर पनि वृद्धि हुँदै गएको
छ।फलफूलको आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी
दे शमा रोजगारीवृद्धि तथा आर्थिक समृद्धि र खाद्य पोषण
सुरक्षाकालागि समेत फलफूल खेतीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको
हुन्छ।

सुन्तलाजात फलफूलको हकमा कलमी बिरुवा भए
तिनपाते सुन्तलाकोरुट्स्टकमा कलमी गरे को।

C

कलमी गरे पछि कम्तीमा १.५ वर्षको उमेर, कम्तीमा २
फिट उचाइ भएको र कम्तीमा १५ से.मी. उचाइमा
कलमी गरे को ।

T

वर्षे फलफूलका जातहरू
फलफूल
बाली

स्रोत तथा जात खुलेको स्वस्थ गुणस्तरीय रुटस्टकमा
कलमी गरे को ।
फलफूलको हकमा ग्रिनिङ, क्याङ्कर र
ट्रिस्ट्रे जा जस्ता रोग र लिफ माइनर, कत्ले कीराजस्ता
हानिकारक रोग कीरा नलागेको स्वस्थ भएको।

सुन्तलाजात

जातको नाम

बगैँचा स्थापना

धनकुटा, स्थानीय खोकु,ओकित्सुवासे, मियागावा वासे,
मरकट,योशिदा पोङकान, ओता पोङकान, किन्नो,

जुनार

नेपाली जुनार, वासिङ्टन नाभेल, भ्यालेन्सिया
लेट, ब्लड माल्टा,योशिदा नेमल

कागती

ु स्थानीय, सुनकागती १, सुनकागती २,
तेह्रथम
युरेका लेमन, सिडलेस लेमन

•

सिँचाइका लागि बगैँचानजिकै भएको सानो पानीको स्रोत
वा वर्षाको पानीसङ्कलन गर्न प्लास्टिक पोखरी निर्माण गर्ने

ँ
आप

अगौटे जातहरू: बम्बई, ग्रीन, बम्बई एला, कृष्ण
भोग, अल्फान्सो, गुलाबखास, मध्यम: दसहरी,
मालदह, लङ्गस, जर्दा,अम्रपाली (दसहरी/निलम),
मल्लिका (निलम/दसहरी) रत्ना (अल्फान्सो/
निलम)
पछौटे जातहरू: चौसा, कलकत्तीया,
निलम, सफेदा, लखनउ, फजली, तोतापर
(बग्लोरा), (अब्बेहया)

•

बगैँचाको झारपात सङ्कलन गरी कम्पोस्ट मल बनाउन
चाहिने कम्पोस्ट खाडलतयार गर्ने ।

•

प्रति २० रोपनीमा
व्यवस्था मिलाउने ।

•

बगैँचामा चाहिने आवश्यक बागवानी औजार व्यवस्था
गर्ने ।

I

सुन्तला

A

बगैँचा लगाएपछिवार्षिक कार्यतालिकाअनुसार बगैँचा व्यवस्थापन
गर्नुपर्छ । व्यावसायिक किसिमकाबगैँचा स्थापना गर्दा निम्न
कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ ।

कम्तीमा

४

घार

मौरी

लिची

मुजाफरपुर, रोज सेन्टे ड, कलकत्तीया, शाही,
अर्लि सिडलेस, लेट सिडलेस, दे हरादुन, चाइना

•

तुलनात्मक रूपमा ताप र हावाको खतराबाट मुक्त
जलवायु हुनपु र्दछ ।

केरा

वासराई ड्वार्फ (ड्वार्फ केभेन्डिस), रोवस्टा,
विलियम हाइब्रिड, मालभोग, धुस्रे, मुंग्रे, जि९

•

पर्याप्त पानी उपलब्ध (सिँचाइ सुविधा)हुनपु र्दछ ।

•

भ ुइँकटर

जायन्ट क्यु, क्वीन, मौरिसस, स्पेनिस

उर्वर माटो तथा आन्तरिक जल निकासको राम्रो व्यवस्था
हुनपु र्दछ ।

•

उपयुक्त जलवायु एवं माटोको आवश्यकतालाई ख्याल
गर्नुपर्दछ ।

गुणस्तरीय बिरुवामा निम्नअनुसारका गुणहरू हुनपु र्दछ ।

*s[lif k|;f/ clws[t, /fli6«o kmnkm"n ljsf; s]Gb|, sLlt{k'/, sf7df08f} .
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यसबाहे क चयन गरिएका फलफूलअनुसार जातको
अनुकूलता,सस्तो मजदुरको उपलब्धता, बजारसँगको
निकटता,ढु वानीको लागि सडकको निकटता आदि
कुराहरूमा पनि विचार पुर ्याउनुपर्दछ ।

बगैँचा स्थलको छनोट
जमिनको छनोट गर्दा जमिनको मोहडा, सिं चाइ, जमिनको उचाइ,
सूर्यको प्रकाश,तापक्रम, यातायात, बजार आदिलाई विचार
गर्नुपर्दछ । यदि सिँचाइसुविधा छैन भने जग्गाको मोहडामा
ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ किनभने पहाडी जिल्लाहरूको
जग्गामा मोहडाअनुसार घाम कम बेसी लाग्ने हुन्छ ।
सिँचाइसुविधा नभएको दक्षिण मोहडा भएमा जमिन धेरै सुक्खा
हुन्छ । सिँचाइसुविधा छ भने दक्षिणपूर्व मोहडा फर्कि एको
जग्गामा उच्च गुणस्तरीयफलफूल उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
सिँचाइसुविधा छैन भने उत्तरपूर्वमोहडा भएको जग्गामा उत्पादन
राम्रो हुन्छ ।

जलवायु

एक बोटदे खि अर्को बोटको दूरीसमानान्तर एकअर्को लाइनदे खि
लाइनको दूरी फरक राखी वर्गाकारजस्तै गरी रे खाङ्कन गर्ने
तरिकालाई आयताकार तरिका भनिन्छ ।
ग) त्रिभ ुजाकार वा षट्कोणाकार तरिका
यो तरिकामा पनि पहिलो बाटो वा बारको करिब समानान्तरमा
आधार रे खा खिचिन्छ । त्यसमा पनि पहिले बाटो वा बारको
नजिक समानान्तरमा आधार रे खा खिचिन्छ । त्यसमा
फलफूलको किसिम अनुसारको दूरी कायम गरी चिन्ह
लगान्छ । सँगैका दुई चिन्हबाट त्यही दूरी बराबरका दुई
डोरीको छे उ जहाँ मिल्छ त्यहाँ एकचिन्ह (कीला) लगाइन्छ।
एवं रीतले अरू चिन्ह लगाउने काम बढाउँदै लगेपछि दोस्रो
अधार रे खा तयार हुन्छ । त्यही क्रमले अन्य अधार रे खाहरू
बनाउँदै जादा सम्पूर्ण क्षेत्रको रे खाङ्कन हुन्छ । यसमा प्रत्येक
तीन बोटले त्रिभ ुज र एक केन्द्रमापारे र वरपरका ५ बोटले
षट्कोण बनाउँछन् । षट्कोण तरिकामा सबै बिरुवाको
दूरीआपसमा बराबर हुन्छ तर त्रिभ ुजाकारमा नहुन पनि सक्छ ।
षट्कोणाकार तरिकाबाट रे खाङ्कन गर्दा बर्गाकार तरिकामा भन्दा
१५ प्रतिशत बिरुवा त्यतिनै जमिनमा बढी रोप्न सकिन्छ ।
घ) गह्रा/कान्ला तरिका
प्राय पहाडी क्षेत्र जहाँ खेतबारीहरू सना/ठू लागह्रागह्रा परे का
हुन्छन ् ।ती जग्गाहरूमा योविधि अपनाइन्छ । यसमा एक
लाइनदे खि अर्को लाइनको दूरी बराबर राखिन्छ तरएक
गह्रागह्राको दूरी साँघरु ो वा फराकिलो हुने भएकोले लाइनभित्र
बिरुवादे खिबिरुवाको दूरी भने फरक पर्छ । यस तरिकाबाट
रे खाङ्कन गर्दा सबभन्दा पुछार सिरानमा डोरी टाँगी आधार रे खा
तानेर ठीक्कको दूरीमा कीला गाडी चिन्ह लगाई रे खाङ्कन
गरिन्छ ।

माटो

I

T

फलफूल खेतीका लागि जग्गा छनोट गर्दा सबभन्दा पहिले
जलवायुलाई ध्यान दिनुपर्छ ।औसत सरदर वार्षिक तापक्रम
१५–२५ डिग्री सेल्सियस, औसतवार्षिकवर्षा १५००–२०००
मिलिलिटर, औसतसापेक्षिक आर्द्रता ७०–८० प्रतिशत भएको र
तुसारो एवं असिना नपर्ने क्षेत्र छनोट गर्नुपर्दछ । वार्षिकऔसत
तापक्रम १० डिग्री सेल्सियसभन्दा कम र २८ डिग्री
सेल्सियसभन्दा बढी खेतीको लागिउपयुक्त हुँदैन ।

ख) आयताकार तरिका

C

•

A

फलफूल खेतीका लागि माटोको पीएच ५.5–६.५ भएको
खुकुलो, प्रशस्त प्राङ्गारिक पदार्थ र कम्तीमा ३० सेमीसम्म
माथिल्लो सतहमा माटो भएको मलिलो र पानी नजम्ने दुमट
माटो हुनपु र्दछ ।कम्तीमा ३ फिट गहिराइसम्म पहरो, ठू ला
चट्टान नभएको जग्गा छनोट गर्नुपर्छ । धेरै बलौटे र गिर्खा/
ु माटो भएको जग्गा छनोट गर्नु हुँदैन ।
ढु ङ्गायक्त

बगैँचा रे खाङ्कन विधिहरू
रे खाङ्कन गरी लगाइएको बगैँचा आकर्षक र बगैँचा व्यवस्थापन
कार्य गर्न सजिलो हुन्छ । जग्गाको बनावटअनुसार बगैँचा
रे खाङ्कनविधि पनि फरकफरक पर्दछ । केही प्रचलित रे खाङ्कन
विधि यस प्रकार छन्।
क) वर्गाकार तरिका
यो तरिकाबाट रे खाङ्कन गर्दा एकबोटदे खि अर्को बोटको दूरी र
एकलाइनदे खि अर्को लाइनको दूरी बराबर राखिन्छ । रे खाङ्कन
सुरु गर्दा पहिले सडकवा बारबन्देजसँग समानान्तर हुने
गरीबोटको बीचमा राखिने आधा दूरी छोडेरआधार रे खा खिचिन्छ
र त्यसमा ३,४,५ को सूत्र प्रयोग गरी ९० डिग्रीको कोण

बनाईआधार रे खा तानिन्छ । यो तरिका प्रायः ठू ला गह्रावा
समथर मिलेको जग्गामा गरिन्छ ।
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बिरुवा लगाउने दूरी
बिजु
फलफूल
बाली

कलमी

बिरुवा रोप्ने दूरी बिरुवा बिरुवा रोप्ने दूरी बिरुवा
मिटर
मिटर
सङ्ख्या
सङ्ख्या
प्रति
प्रति
हारदे खि बोटदे खि
हारदे खि बोटदे खि रोपनी
रोपनी
हार
बोट
हार
बोट

सुन्तला

५

५

20

५

४

२५

जुनार

५

५

20

५

४

२५

कागती

५

४

25

4

4

३१

१०

१०

५

१०

१०

५

10

8

6

8

8

8
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केरा

भ ुइँकटर

३

२.५
अग्लो

६६

1.8

१.८
होचो

१५४

0.60

छापो

0.२५३३३३
0.३०

खाडल खन्ने र पुर्ने

सिँचाइ
हाम्रो दे शमा पुसदे खि चैत-वैशाखसम्म वर्षा कम हुनेर त्यही
समयमा बर्से फलफूलको फूल फुल्ने, फल लाग्ने समय पनि
सुरु हुने भएकोले चिस्यानको व्यवस्था गर्न अति आवश्यक
हुन्छ । यसका लागि माटोमा चिस्यान व्यवस्थापन गर्न
विशेषध्यान दिनुपर्दछ । यी अवस्थाहरूमा सिँचाइ गर्दा
उत्पादनमा दोब्बरसम्म वृद्धि हुन सक्छ । बिरुवा लगाएको
वर्ष, फूल फुल्ने समय र फलको विकास हुने अवस्था बोटको
अति सं वेदनशील अवस्थाहरू हुन ् ।

T

C

रे खाङ्कन गरी निश्चित चिनो लगाएकोठाउँमा ३ फिट लम्बाइ,३
फिट चौडाइ र ३ फिट गहिराइको खाडल खन्नुपर्छ ।
खाडलखन्दाठू ला ढु ङ्गा आएमा फोरे र हटाइदिनुपर्छ र माथिल्लो
सतहको माटो एकातिर र तल्लो सतहको माटो अर्कातिर
राख्नुपर्छ । यसरी तयारगरे को खाल्डो ७–१० दिन खुल्ला राखी
खाडलमा पातपतिङ्गर तथा स्याउला राखी आगो बाल्नु
राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा माटोमा भएका कीरा र रोगका
जीवाणुहरू तथा झारपातका बीउहरू नष्ट हुन्छन ् । खाडल
माटोले पुर्दा माथिल्लो सतहकोमाटो पहिला पुर्ने र तल्लो सतहको
माटोमा ३०–४० के.जी.राम्रोसँग पाकेको कम्पोष्ट तथा गोठे मल,
२५० ग्राम नीम वा च्यूरीको पीना/खरानी र २०० ग्राम कृषि
च ुन मिलाई माटोमा मिसाई पुर्ने । यसरी जमिनको सतहभन्दा
१५ से.मी अग्लो सतह हुने गरी पुर्नुपर्छ । खाडल खन्नु अगाडि
बोर्डको प्रयोग गरी चिनो राखेपछि मात्रै खाडल खन्ने काम
गर्नुपर्दछ । जसले गर्दा बिरुवा रोप्ने बेलामा खाडलको
केन्द्रबिन्दु पत्ता लगाउन सजिलोहुन्छ ।

छापो भन्नाले सुकेको झारपात, पराल, खर, धानको भ ुस, कागज,
प्लास्टिक आदि प्रयोगगरी बोटबिरुवाको वरिपरिको माटोलाई
छोप्ने प्रक्रियालाई भनिन्छ ।फलफूल बगैँचा गोडमेल
गरिसकेपछि अन्य प्राङ्गारिक पदार्थले छापो दिँदा माटोमा चिस्यान
बढी समयसम्म रहन्छ, झार उम्रनपाउँदैन, बोटबिरुवाका जरालाई
न्यानो बनाउँछ, पछि छापो सडेर मल पनिबन्छ र माटो बगेर,
उडेर नोक्सानहुन पाउँदैन । साना फलफूलका बोटलाई छापो
नदिने हो भने सुक्खा समयमा मर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । छापो
दिँदा बोटको मूलकाण्ड १५ सेमीवरिपरि छोडेर १० सेमीको
बाक्लो हुने गरी दिनुपर्छ । पुसदे खि जेठसम्मको लामो
सुक्खायममा माटोको चिस्यान बचाइराख्न मल्चिङको महत्त्वपूर्ण
भूमिका रहन्छ ।

१) बिरुवा लगाइएको वर्ष

बिरुवा ढु वानी

I

फलफूल पकेट क्षेत्रभित्र नै नर्सरी गरीबिरुवा उत्पादन गर्नु
उपयुक्त हुन्छ। फलफूलका बिरुवा प्लास्टिक थैलामा माटोको
गोलासहित सार्ने बगैँचामा लै जानुपर्छ ।

A

बिरुवा सार्ने समय

वर्षे फलफूलका बिरुवा वर्षाको सुरु (असार) मा नै सार्नु राम्रो
हुन्छ । ठू लो प्लास्टिक थैलाका बिरुवा भए र सिँचाइ उपलब्ध
ु ीपख
हुने ठाउँमा माघ महिनामा लगाउन सकिन्छ । बिरुवा बेलक
सार्दा घामको तापले ओइलाउनपाउँदैन ।

बिरुवा सार्ने
बिरुवा लगाउने समयमा खाडल खन्नुपूर्व प्रयोग गरी लगाइएको
चिनोमा पुनः प्लाप्न्टिङ बोर्ड राखी त्यसको केन्द्रभागमा पोली
ब्यागबाट बिरुवा निकाल्दागोला नफुटाई निकाल्ने र गोलासहित
खाल्टोमा राखीपुर्नुपर्छ । पुर्ने क्रममा प्लास्टिक थैलामा जहाँसम्म
माटोलेढाकेको थियो त्यति भाग मात्र बिरुवा पुर्नुपर्छ । कम पुरे
बिरुवा सुक्ने र बढी पुरे डाँठकुहिने डर हुन्छ । बिरुवाको मूल
जरा च ुडिएको, बाङ्गो भईबटारिएको, मसिनो डाँठ भै अग्लिएको र
अस्वस्थ बिरुवा सार्नु हुँदैन । बिरुवा रोपेपछिबिरुवाको नजिकै
१ मिटर लामो बाँसको भाटाको टे को गाडी टे कोमा सटाएर
रोपेकोबिरुवालाई डोरीले अङ्ग्रेजी8आकारमा डोरी क्रस गरी
बिरुवालाई बाँधिदिनुपर्छ ।
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साना बिरुवाको जरा माटोमा गहिरोसम्म फैलिएको हुँदैन ।
तसर्थ सुक्खा मौसममा माटोमा चिस्यानकायम राख्न पटकपटक
सिँचाइ दिनुपर्छ । खास गरे र फागुनबाट जेठ महिनासम्म खडेरी
पर्ने भएको हुँदा पटकपटक सिँचाइ गर्नुपर्छ । सिँचाइ गर्दा जरा
क्षेत्रको तल्लो भागसम्म पुग्ने गरीपानी दिनुपर्छ।
२) फूल फुल्ने समयमा
सिँचाइ अपुग भएको अवस्थामा कोपिला फक्रन नसकिरहे को
अवस्थामा पुनः वर्षा भएपछि फूल फुल्छन् । पानी पाएको
९-१० दिनमा फूलको कोपिला फक्रन्छ । यस समयमा प्रशस्त
पानी नपाउँदा फूल फुल्ने र पछि फल पाक्ने समय एकनासको
हुँदैन ।
३) फलको विकास हुने समयमा
यस समयमा सिँचाइ गर्दा फल पोटिलो र ठू लो हुनाका साथै
फल झर्ने समस्या पनि कम हुन्छ ।

पानी निकास
पहाडको भिरालो जमिनमा पानी निकासको आवश्यकता नभएपनि
समथर जग्गामा लामो अवधिसम्म वर्षाको पानी जमिरहे मा
बिरुवाको जराले अक्सिजन पाउँदैन र कुहिएर मर्न थाल्छ ।
यसर्थ बोटको पङ्क्ति बीचबाट एकफुट गहिरो पानी निकासको
नाली खन्नुपर्दछ । सबै ठाउँको पानी यी नालीबाट ठू लोनालीमा

!j[mslifc
+ rf}&d% fl;s
f{ij sjif{
;lfd%*f}r c+fislmj[#
जोड्नुपर्छ र अन्त्यमा पोखरीमा जम्मा हुने व्यवस्था
मिलाउनुपर्छ । यो पोखरीको पानीपछि सिँचाइको लागि प्रयोग
गर्न सकिन्छ ।

कमजोर हुन्छन ् र मर्दछन् । झारपातको नियन्त्रण निम्नअनुसार
गर्न सकिन्छ ।

खाद्यतत्त्व व्यवस्थापन

नयाँ बगैँचामा वर्षको ३-४ पटक र पुरानो बगैँचामा २-३ पटक
झारपात उखेलेर, काटे र वा छाँटेर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । वर्षातको
समयमा झार काटे र छाड्ने र बर्सातको अन्तमा गोडेर बगैँचा
सफा राख्ने गर्नुपर्छ ।

मल राख्ने समय र मलखादको मात्रा

बर्सातको अन्तमा नयाँ बगैँचामा १-१.५ फिट गहिरो र पुरानो
बगैँचामा ३ इन्च हलुका खनजोत गरीझार पुर्ने गर्दा जमिन उर्वर
हुन्छ, झार कम आउँछ र माटोमा चिस्यान रहिरहन्छ ।
३) छापो हाल्ने
बर्सातको अन्ततिर गोडमेल गरी रूखको पात, काटे को झारपातर
अन्य प्राङ्गारिक पदार्थले छापो हाल्दा झार नियन्त्रण हुन्छ ।
साना बिरुवालाई छापो दिनु अति जरुरी हुन्छ ।
४) मिश्रित बाली लगाउने

एकआपसमा मेल खाने दुई वा दुईभन्दा बढी बालीलाई जमिनको
सदुपयोग हुने गरीलगाउँदा कुनै एक बाली नोक्सान भए पनि
अर्को बालीबाट क्षतिपूर्त हुन सक्छ । भटमास, भागो, सिमी,
सागपात, काउली, मूलाजस्ता कुनैपनि फलफूल बगैँचाको
बीचको खाली ठाउँमा रोपेमा माटोको मलिलोपना बढ्नुको साथै

T

बोटको समुचित वृद्धि र विकासको लागि आवश्यक खाद्यतत्त्वको
मात्रा तथा माटोले मल सोसेर लिन सक्नेक्षमताको र माटो वा
बोटको पात जाँच गरे र प्राप्त नतिजाको आधारमा मलखादको
मात्रा सिफारिस गरिन्छ।साधारणतया फलले माटोबाट लिएको
पोषक तत्त्वको मात्रा अर्को वर्ष फल लाग्ने डाँठ, पात, हाँगा,
काण्डलाई आवश्यक पर्ने पोषक तत्त्व र माटोबाट उडेर र
च ुहिएरजाने पोषक तत्त्वसमेत विचार गरी मलखादको मात्रा
सिफारिस गर्ने गरिन्छ । बिरुवालगाउने बेलामा प्रत्येक खाडलमा
५ किलो कम्पोस्ट मल उपलब्ध भएमा २५० ग्राम नीमकोपिना/
खरानी र २०० ग्राम कृषि चून माटोमा मिलाई बिरुवा रोप्ने र
नियमित रूपमा गहुँत वा झोलमलको प्रयोग गर्दा बिरुवाको वृद्धि
र विकास राम्रो भएको पाइएको छ । विशेष गरी फल
ु घि र
टिपिसकेपछि, र फूल फुल्नुअघि, वर्षा सुरु हुनअ

२) झार खनेर पल्टाउने

C

खाद्यतत्त्वको व्यवस्थापनले फल उत्पादन (परिमाण) का
साथसाथै फल गुणस्तरजस्तै दानाको रङ, बास्ना, स्वाद तथा
भण्डारण क्षमता आदिमा पनि असर पार्दछ । यस्तो अवस्थामा
माटोमा प्रशस्त र सन्तुलित मलको प्रयोग गर्न सकिएको खण्डमा
मात्र फलफूलका बोटहरू स्वस्थ रहनुको साथै रोगकीराको
प्रकोप सहन सक्ने तथा राम्रो उत्पादन दिन सक्ने हुन्छ ।

१) झारपात उखेल्ने

सकर हटाउने

कलमी गरिएका बिरुवाको रुटस्टकबाट बारम्बार सकरहरू
पलाइ रहन्छ । यी सकरहरूले सायनले भन्दा बढी खाद्यतत्त्व
लिने भएकोले यसको वृद्धि छिटो हुन्छ । जसले गर्दा भने
सायनको भाग बिस्तारै बढ्छ । केही समयपछि सायनले
खाद्यतत्त्व पाउन नसक्दा मर्दै जान्छ र रुटस्टकबाट पलाएको
सकर मात्र हुर्किन्छ । कहिलेकाही ँ कृषकको बगैँचामा कलमी
सुन्तला वा जुनार रोपेको बोटमा सायनको भाग मरी तिनपाते
सुन्तलाको सकर हुर्कि एको पाइन्छ । तसर्थ रुटस्टकबाट
आउने सकरहरूलाई तुरुन्त हटाइदिनुपर्छ ।

I

वर्षासकिएपछि गरी कम्तीमा पनि तीन पटक प्रयोग गर्नु राम्रो
हुन्छ ।

चिस्यान कायम राख्न मद्दत पुग्छ ।

A

प्रभावकारी रूपमा मलको प्रयोग गर्ने तरिका
•

प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढीभन्दा बढी गर्ने ।

•

खेतबारीमा भएका झारपातहरू कुहाएर मलको रूपमा
प्रयोग गर्ने ।

•

हाँगाहरू जहाँसम्म फैलिएको छ, सोको मुनि ३०-४० सेमी
चौडाइ र ३०-४० सेमी गहिरो खाडल खनी मल राख्ने ।

•

प्रत्येक वर्ष हाँगाहरू फैलिएको आधारअनुसार बोटबाट दूरी
मिलाई खाडल खनी मल राख्ने र खाडल फरकदिशामा
बनाउने

•

महिनामा एक पटक झोलमलको प्रयोग गर्ने ।

•

हरे क ३-३ वर्षको फरकमा माटो जाँच गराउने र कृषि चून
प्रयोग गर्ने ।

झारपात व्यवस्थापन
बिरुवा लगाइएको पहिलो तीन वर्षसम्म नियमित रूपमा झारपात
नियन्त्रण अनिवार्य रूपलेगर्नुपर्छ । झारपातले बिरुवासँग
खाद्यतत्त्व र चिस्यानको लागि प्रतिस्पर्धा गर्छ र बोटमा सूर्यको
प्रकाशछिर्न दिँदैन । जसको फलस्वरूप खास गरे र साना बोट
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बगैँचा सरसफाइ
बगैँचामा गर्नुपर्ने कार्यहरू समयमै गर्न सके बगैँचा स्वस्थ एवं
उत्पादनशील रहन्छ । अनावश्यक झारपात गोडमेल गर्ने,
झरे को फल जम्मा गरीमाटोमा पुर्ने (खासगरी असोजदे खि
कात्तिकमा झरे का फल), बोटमा आएका ऐज
ं ेरु, झ्याउ र
आकाशबेली हटाउने, बोटको अवस्था ठीक छ छैन समयसमयमा
निरीक्षण गरी उपचार गर्ने, बोटको फेदमा बोर्डो पेस्ट लगाउने,
बोटको पातमा बोर्डो मिक्स्चर छर्ने आदि कामहरू गर्न सके
लामो समयसम्म बगैँचा स्वस्थ र उत्पादनशील रहन्छ ।

ma)
j[mlifj[rf}
jif{ jif{
%* c+%&s c+#s !
mlifdfl;s
rf}dfl;s

@

uDeL/axfb'/ xf8f*

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

A

I

T

C

sf] j}1flgsपरिचय
gfdkm ] l; jf] n;
अवैज्ञानिक कृषिप्रणाली, घट्दो उत्पादन, उत्पादनको असन्तुलित
cG tu{ t kb{गाँस5,. वास
/fhdfsf]
र कपडा हरे क मानिसको नैसर्गिक आवश्यकता हो । वितरणजस्ता कुराले खाद्यसुरक्षाको स्थितिलाई कमजोर पारिरहे को
ु भएर पनि यस्ता विभिन्न कारणले
पाइन्छ । कृषिप्रधान मुलक
F
cª
flduf} { n] l;न्यूनतम
(Kidney
dL मानवीय आवश्यकताको अभावमा मानवजीवनको नेपाल खाद्यसुरक्षाको दृष्टिले बिस्तारै दारुण बन्न थालेको छ ।
अस्तित्व नै रहन सक्दै न । मानिसले खाना, वास, कपडा, शिक्षा
xl/s6
, 5f] 6] l; dL ,
h:t
} l; dL
र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिकै लागि नेपालको हालसम्मको जनसङ्ख्या र खाद्यान्न उत्पादानको
ँ ैन ।
df g} elgG.प्राथमिकतासाथ
g]5kfndfeg]
काम गर्ने गर्दछ । त्यसमध्ये पनि खाद्य वस्तुको अनुपातका आधारमा खाद्य असुरक्षाको सम्भावना पनि दे खिद
1 ,o आवश्यकता
पूरा गर्न
.l; h'DdLnL
l; dLcflbnfO
{ मानिसले शारीरिक र मानसिक शक्ति बढी केही पहाडी र हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न वितरण प्रणालीको
। त्यसै ले भन्ने गरिन्छ केका लागि काम गर्ने यही विकास हुन नसक्नाले यदाकदा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुने
a?jfsf] prखर्च
fO { गर्नुपर्दछ
jf j[l4sf]
न हो ।यसबाट स्पष्ट हुन्छ खाद्यान्न मानिसको गरेको छ भने निरपेक्ष गरिबीको रे खामुनि रहे का कतिपय
slnnf] sf]पे; टकाfsf]लागि
t/sf/L
,
पहिलो आवश्यकता हो र यसको अभावमा जीवन चल्नै सम्भव परिवारले उचित समयमा आवश्यक खाद्यान्नको जोहो गर्न
F
v] tL ul/GहुPandey
et
ँद5
ैन । खाद्यसुरक्षा यस्तो शब्द हो, जसलाई विश्वव्यापी रूपमा नसक्नाले समस्या उब्जिने गरे को पाइन्छ । तथापि, हाम्रो
ु को खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगको यथार्थ अवस्थाकै
/ blIf0 f cd]
/} yfg]
ग्रहणl/sfsf]
गरी लोकप्रियतासाथ
प्रचलनमा ल्याइएको छ । विश्वका मुलक
खि sf
गैरसरकारी सं स्थासम्म, अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था र परिवेशमा रहे र खाद्यसुरक्षाको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
O { :jf:Y ojसरकारदे
w { st/sf/L
गैरसरकारी सं स्थासम्म, बहुराष्ट्रिय सहयोग नियोगदे खि विकसित,
नेपालमा भैगोलिक जटिलता, यातायातको कठिनाइ र
lbt /fhdfsf]
7"nf] lx:; f
ु सम्म सबैले
धनी र अनुदान सहयोग प्रदान गर्न सक्षम मुलक
वर्तमान समयमा दे खा परे को सामाजिक द्वन्द्वले दे शमा उत्पादित
sf lx:;df f y'k|
} रl;क्षाको
dL विषयलाई
x¿sf] अगाडि सारे को पाइन्छ ।
खाद्यसु
खाद्यान्नको समानुपातिक वितरण हुन सकिरहे को छैन ।
jZ jdf slt dfqfdf x'G 5
दुर्गम जिल्लाहरूमा सरकारले नेपाल खाद्य सं स्थानमार्फ त केही खाद्यान्नको आपूर्ति सुगम क्षेत्रमा गर्दा बढी लाभ प्राप्त गर्न सकिने
1983; FAOSTAT,
खाद्यान्न वितरण गरे तापनि यी जिल्लाहरूको खाद्यान्न हुँदा व्यापारिक पक्षबाट दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको बिक्रीवितरणको
ofgdf/, a|आवश्यकताको
flhn, cd] l/sf,
तुलनामा ज्यादै नै अपुग रहे को छ । खाद्यान्न व्यवस्था मिलाउन रुचि दे खाइएको पाइँदैन । सामाजिक द्वन्द्वका
गराउने . अन्य उपायमा कामका लागि खाद्यान्न, स्कु ल अवस्थामा एक पक्षले आपूर्ति गरे को खाद्यान्न अर्को पक्षबाट
kb{
FAOSTAT
5g उपलब्ध2019_
कार्यक्रम आदि जस्ता कार्यक्रम सन्चालन हुँदै आएका लुट्ने कार्यमा बढोत्तरी हुन्छ । यस अवस्थामा खाद्यान्नको न्यून
b] lv @ % खाजा
)) ld6/;
D dsf]
छन् । तथापि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश भागमा खाद्यान्नको उत्पादन हुने क्षेत्रमा खाद्यसुरक्षामा अवरोध उत्पन्न भई
t : t/fO { पहु
If]ँचqb न्यून
] lv Gछ ofgf]
भोकमरीको अवस्था उत्पन्न हुन्छ । उल्लिखित कारणले
।
fd| f] j[l4kl5 dfq kmn " /
खाद्यान्नको उत्पादन ह्रास हुँदै गएर खाद्यान्न सुरक्षा व्यवस्था
नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै ६६ प्रतिशत कमजोर हुँदै जाने सम्भावना एकतिर बढे को छ भने अर्कोतिर
pG gtv]k| tlj
Llw af/] rrf{
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा आधारित छ । केही वर्षयता उत्पादित खाद्यान्नको समुचित वितरणको अभावमा खाद्यान्न कम
pknA w geP
tf klg o;
कृषिआश्रित जनसङ्ख्यामा कमी आउँदै गरे को पाइए पनि
अत्यधिक जनसङ्ख्याको मूल पेसा कृषिमै आधारित छ ।
अहिलेसम्म विकासका पूर्वाधार पुग्न नसकेको विकट भौगोलिक
अवस्थितिमा खाद्यसुरक्षा बढी सरोकारको विषय बन्दै आएको
छ । नेपालको सन्दर्भमा खाद्यसुरक्षाको कुरा गर्दा निरपेक्षित
रूपमा भन्दा सापेक्षित रूपमा व्याख्या गर्नु बढी सान्दर्भिक हुने
दे खिन्छ । खाद्यसुरक्षा पृथक् नभई विविध पक्षसँग गाँसिएर
रहे को हुन्छ । यसका कतिपय सन्दर्भ प्राकृतिक विषयवस्तुसँग
पनि गाँसिएका हुन्छन ् । तर, वर्तमान समयमा मानवीय गतिविधि,
चाहना र आवश्यकता, युद्ध, सामाजिक द्वन्द्व, बढ्दो जनसङ्ख्या,

*;xk|fWofks, cy{zf:q, eQmk'/ ax'd'vL SofDk;
21

उत्पादन हुने क्षेत्रमा खाद्यसङ्कट र उत्पन्न हुँदै गएको छ ।

नेपालको तराई क्षेत्रमा उत्पादित आवश्यकताभन्दा बढी भएको

खाद्यान्न भारततर्फ निकासी हुन्छ भने खाद्यान्न उत्पादन न्यून हुने

उच्चपहाडी र हिमाली जिल्लामा तराईको खाद्यान्न ढु वानी गर्न
कठिन भएकाले वर्षैपिच्छे खाद्यान्न सङ्कट तथा भोकमरीको
अवस्था सिर्जना हुने गरे को छ ।

हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्न २५०० दे खि ३००० क्यालोरीको

(पौष्टिक आहारको मात्र नाप्ने मापदण्ड) को दिन प्रतिदिन

आवश्यकता पर्दछ । तर कडा मेहनत गर्ने नेपालीहरूको लागि

!j[mslifc
+ rf}&d% fl;s
f{ij sjif{
;lfd%*f}r c+fislmj[#

आवश्यक छ ।

कुपोषणबाट बच्नका लागि सफासुग्घर तरिकाले बस्ने ढङ्ग
हुनपु र्दछ । हाम्रो दे शमा झाडावान्ता र अरु रोग प्रकोपहरूको
मुख्य कारण दिसापिसाब, फोहोरमैला झिँगा इत्यादि भएकाले
जथाभाबी दिसापिसाब र फोहोरमैला गर्न हुन्न र झिँगाबाट
ँ न, चोकवरिपिरि
बच्नुपर्छ । आफू बस्ने, सुत्ने कोठाहरू, घर, आग
फोहोरमैला गर्न दिनु हुँदैन । जनावरहरूलाई पनि आफू बस्ने
ठाउँदेखि अलि पर राख्ने बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ । अर्को कुरा
सफा एवं सुरक्षित पानी मात्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ ।
बाध्यतापूर्वक सजिलै प्रदूषण एवं सङ्क्रमण हुने पानी छ भने
खानु अगाडि उमाल्नु सबभन्दा राम्रो उपाय हो । अधिकांश
जनवर्ग ग्रामीण र गरिब भएको हाम्रो दे शमा बालकहरूको
स्वस्थ शारिरीक तथा मानसिक विकासका लागि स्थानीय रुपमा
उपलव्ध पदार्थहरू प्रयोगमा ल्याइए एकातिर हाम्रो दे शमा
पाइएको व्याप्त कुपोषण र अल्पपोषणजस्ता समस्यालाई नियन्त्रण
गर्न सकिन्छ भने अर्कोतर्फ विदे शी बालआहारको बढ्दो
आयातमा पनि कटौती हुने जाने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

T

खाद्य तथा कृषि सङ्गठन एवं विश्व खाद्य सङ्गठनहरूको अर्को
ु
विशेषज्ञहरूको सं यक्त
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार १ बर्से
बालकका लागि दै निक ८२० क्यालोरीको आवश्यकता हुन्छ
भने जवान लोग्नेमानिसका निमित्त ३००० क्यालोरीको
आवश्यकता पर्दछ । त्यसै गरी गर्भवती आइमाईलाई उसको
निमित्त अरु बेला आवश्यक क्यालोरी (२२०० मा थप ३५००
क्यालोरीको आवश्यकता हुन्छ भने दूध खुवाउने आइमाईलाई
थप ५५० क्यालोरीको आवश्यकता हुन्छ । प्रत्येक खाद्यपदार्थमा
क्यालोरी शक्ति हुने भए तापनि उपलब्ध खाद्य पदार्थमध्ये कुनै
खाद्य पदार्थ शरीर निर्माण गर्ने र कुनै खाद्य पदार्थ रोगबाट
बचाउने खालको हुने हुँदा सबै खाद्य पदार्थ अनुपातीय मात्रामा
खानुपर्ने भएको हो । सन् १९७५ मा तत्कालीन सरकार तथा
ु प्रयासबाट गरिएको सर्वेक्षणले
अमेरिकी सहायता नियोगको सं यक्त
दे शमा रहे को न्यून पोषण तथा कुपोषणको स्थिति धेरै हदसम्म
छर्लङ्ग पार्न सफल भएको छ । सो सर्वेक्षणमा २२१ ठाउँहरूमा
६ महिनादे खि ७२ महिनासम्मको ६५६२ शिशुहरूको कुपोषण
स्थिति थाहा पाउनका लागि उमेर, उचाइ, तौल, पाखुराको मोटाइ
इत्यादिलाई आधार बनाइएको थियो । सोही आँकडाअनुसार
नेपालमा सामान्य अवस्थामा रहे का शिशुहरू केवल २६.३
प्रतिशत दे खिन्छन् । प्रथम अवस्था (जो सुरु अवस्था) को
कुपोषण ४१.५ प्रतिशत रहे को छ तापनि होसियारीपूर्वक रे खदे ख
गर्न जरुरी भएको दोस्रो अवस्थाको कुपोषण २४ प्रतिशत
दे खिन्छ र तृतिय अवस्थाको कुपोषण जो कि भविष्यमा गएर
कामै नलाग्ने स्थितिमा पुग्न सक्ने सम्भावना भएका ५.१
प्रतिशत शिशुहरूलाई भएको दे खिएको छ । फेरि उचाइको
हिसाबले हे र्ने हो भने शिशुको तौलबाट १२.६ प्रतिशत मात्र
समान्य अवस्थामा रहे को दे खिन्छ ।

खाद्यन्नको परिपूर्णताले नै हाम्रो क्यालोरी र पौष्टिक आहारको
आवश्यकता पूरा हुन्छ भन्ने सोचाइलाई हटाउनुपरे को छ ।
हाम्रो आहारमा ७१ प्रतिशत जति प्रोटिन बिरुवाजगत्बाट प्राप्त
हुन्छ । जसमा खाद्यान्नले ५० प्रतिशत दलहन, तेलहन र कडा
बोक्रे फलफूलले १३ प्रतिशत सखर भएको जरे उब्जनी ५
प्रतिशत र सागपातले ३ र बाँकी २६ प्रतिशत अन्य स्रोत जस्तै
माछामासु, फुल इत्यादिबाट प्राप्त हुन्छ भने हामीले खाद्यान्नको
पछि मात्र हिँड्नु वाञ्छनीय दे खिँदैन ।

C

प्रत्येक लिन ४ हजार क्यालोरी खाद्यपदार्थको आवश्यकता
पर्दछ । दै निक व्यवहारमा २ हजार क्यालोरीभन्दा बढी खाद्य
पदार्थ उपभोग गरिएको पाइएको छैन । प्रतिव्यक्तिले उपभोग
नगरी नहुने त्यो दुई हजार क्यालोरी खाद्यपदार्थ जनसङ्ख्या
वृद्धिले गर्दा घट्दै जाने क्रम दे खिन्छ । यही कारणले गर्दा
खाद्यान्न आयात नगरी सुख छैन । हाम्रो शरीरमा आवश्यक
मात्रामा प्रोटिनको अपर्याप्त आपूर्तिबाट खास गरी आवश्यक
एमिनो एसिडको विभिन्न प्रकृतिहरू र खास गरी आज सं सारभरि
दे खा परिरहे को कुपोषणको समस्या नै विनाशका प्रमुख रुपमा
दे खा पर्दछ । प्रोटिनको कमीबाट दे खा पर्ने सुरुका लक्षणहरू
तौलको कमी, कुनै बेला थाकेको महसुस हुने, घट्दो रोग
प्रतिरोध शक्ति, स्वास्थ्य लाभ गर्न कठिन र बच्चाहरूमा ढिलो
एवं कम वृद्धि हुन ु आदि हुन ् । लगातार प्रोटिनको कमीबाट
रक्तप्रोटिन (हे मोग्लोबिन सहित) तथा कलेजोको क्षति आदि
परिणाम हुन्छन ् । प्रोटिनले शरीरको वृद्धिका साथसाथै शक्ति
प्रदान गर्ने र शारीरिक प्रक्रिया सन्चालन गर्ने पनि गर्दछ ।
प्रोटिनको कमीबाट रक्त सन्चालन र पाचनक्रियामा पनि ज्यादै
नराम्रो असर पर्छ । अत: कुपोषण र विविध रोगहरूबाट बच्न
आवश्यक प्रोटिन आपूर्तिमा हामीले विशेष ध्यान पुर ्याउनु

A

I

नेपालमा खाद्यान्नको उत्पादन तथा परिचालन स्थिति
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नेपालमा झन्डै २५ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रे खामुनि
रहे का वा प्रतिदिन पेटभरि खाना (२३०० क्यालोरी शक्ति दिने)
खान नपाउनेछन् । पछिल्लो (२००५) तथ्याङ्कअनुसार यो
जनसङ्ख्या २८ प्रतिशतमा घटे को बताइएको भए पनि गहिरिएर
गएको हिं सात्मक द्वन्द्व, शोषण र भ्रष्टाचारलाई ध्यानमा राख्दा
ँ ैन ।
गरिबी र खाद्यसुरक्षाको स्थितिमा खास सुधार आएको दे खिद
खाद्य असुरक्षाको प्रभाव बालबालिका, अशक्त र वृद्धवृद्धामा बढी
पर्दछ । बालकलाई जन्मनासाथ शारीरिक तथा मानसिक
विकासका लागि पौष्टिक आहारको आवश्यकता पर्दछ । सुत्के री
महिलालाई यथेष्ट खाना प्राप्त नभए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दुधे
बच्चामा पर्दछ । यसबाट कुपोषणको सिकार भई बालबालिकामा
शारीरिक तथा मानसिक विकृति दे खा पर्न सक्दछ । त्यसै गरी,
कठिन शारीरिक र मानसिक काम गर्न असमर्थ, अशक्त व्यक्तिले
आफूलाई आवश्यक खाद्यवस्तु जुटाउन नसकेर मृत्युको मुखमा
पुग्नुपर्ने अवस्था आउँछ । शारीरिक रूपमा कमजोर वृद्धवृद्धाका
लागि आवश्यक खाद्यान्न, रे खदे ख उपलब्ध भएन भने तिनको
अवस्था निकै दयनीय बन्दछ । अतः खाद्य असुरक्षाको प्रत्यक्ष
प्रभाव अशक्त र वृद्धहरूमा बढी पर्दछ । गर्भवती महिलामा
खाद्य असुरक्षाको प्रभाव सबैभन्दा बढी पर्दछ । गर्भवती महिलाले
पोषणयुक्त खाना नपाएमा जन्मने बच्चा विकलाङ्ग हुन सक्ने,
मातृशिशु मृत्युदर उच्च हुने, आर्थिक रुपले सक्रिय जनशक्तिमा
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कमी आउनेजस्ता समस्यासमेत उत्पन्न हुन सक्छन् । त्यसै ले
सम्पूर्ण पक्षलाई चक्रीय रूपमा गाँज्ने मानवीय समस्याका रूपमा
रहे को खाद्य असुरक्षाको निराकरणका लागि सबै पक्षबाट गम्भीर
रूपमा लिइनुपर्ने हुन्छ । जीविकोपार्जन यस्तो माध्यम हो
जसबाट मानिसले आफ्नो जीवन धान्न आवश्यक कुराहरू
(पोषण, आवास, कपडा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार,
मनोरञ्जन, रोजगार इत्यादि) प्राप्त गर्दछ । जीविकोपार्जनका
स्रोतहरू र त्यसलाई सुरक्षित र दिगो राख्ने रणनीतिहरू
मानिसैपिच्छे, समुदायपिच्छे र राष्ट्रपिच्छे विविध हुन सक्दछन् ।
जीविकोपार्जनको अवधारणाले स्रोतहरूको उपलब्धता, त्यसलाई
व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन गर्ने र सबै प्रकारका बाह्य धक्काबाट
बचाएर दिगो बनाउने उद्देश्यलाई समेटेको छ ।

३. सबै जनताको आय न्यायपूर्ण हुनपु र्दछ ।
४. जग्गाजमिन सीमसार, पानीको मुहान, पशु तथा जैविक
विविधताको स्वामित्व र त्यसको सं रक्षण हुनपु र्दछ ।
५. लैंगिक, जातीय र वर्गीय विभेदलाई समाप्त पार्दै सबैलाई
खाद्य अधिकार प्रदान गरिएको हुनपु र्दछ ।
६. कृषकहरूबाट सरकार र सरकारी कम्पनीले सोझै
खाद्यान्न खरिद गरिदिनुपर्दछ ।

नेपालमा खाद्य सम्प्रभ ुताको अवस्था
नेपालमा कृषकहरूको नीतिनिर्माण प्रक्रियामा पहुँच कम छ ।
१. कृषि क्षेत्र व्यावसायिक नभएको र स्वनिर्भरतामा आधारित
कृषि पेसा भएकाले कृषकहरूले सङ्गठित भई कार्य गर्न
नसकेको अवस्था छ ।
२. लाखौं कृषकहरू कृषिभूमिमा आफ्नो स्वामित्व नभएको
अर्थात ् अर्काको भूमिमा अधिया र ठेक्कामा काम गर्ने हुँदा
मल, बीउ, कृषि सामग्रीको छनोटको अधिकार न्यून छ।

C

खाद्यसुरक्षा र असुरक्षाका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू एकैसाथ गाँसिएर
आउने गर्छन् । यस्ता सवालका पछाडि गाँसिएर आउने
कारणलाई अलग्याएर हे र्न पनि मिल्दै न । खाद्यसुरक्षा भनेको
पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन वा उपलब्ध भएको समयमा भविष्यमा
वृद्धि हुने जनसङ्ख्या, खाँचो र विपद्कालीन अवस्थाका लागि
आवश्यक पर्ने परिमाणमा खाद्यान्नको सञ्चय गरी सहज प्राप्ति र
समुचित वितरण गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नु हो ।

२. खाद्यान्नको व्यापार पारदर्शी हुनुपर्दछ ।

४. परम्परागत कृषि प्रणालीहरूमा विगतमा प्रयोग गर्दै आएको
बीउको प्रयोग भइरहे को छ ।

T

खाद्य अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ का अनुसार खाद्य सम्प्रभ ुता
भन्नाले खाद्य उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा किसानले उपभोग
वा अभ्यास गर्ने दे हायका अधिकारहरू सम्झनुपर्दछ ।

३. मल बीउ, कृषि औजारमा छनोटको अवस्था कम रहे को
छ ।

१. खाद्यसम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने

I

२. खाद्य उत्पादन वा वितरण प्रणलीसँग सम्बन्धित कुनै पनि
व्यवसाय रोज्ने

A

३. कृषियोग्य भूमि, श्रम, बीउबिजन प्रविधि औजारको छनोट
गर्ने
४. कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण र व्यापारीकरणको
प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त रहने ।
खेती, मत्स्यपालन, चरनक्षेत्र, पशुपालनको स्वामित्व किसानहरूमा
हुनपु र्दछ । किसानले उत्पादन गरे का वस्तुहरू कति उपभोग
गर्ने, कति मूल्यमा बेच्ने र कृषि क्षेत्रमा दिगो विकास कसरी गर्ने
भन्ने विषयमा कृषकहरूको निर्णायक भूमिका हुनपु र्दछ भन्ने
अवधारणा नै Food Sovereignty हो । उत्पादन गर्नेले पर्याप्त
खान पाउनुपर्ने र समयमै खान पाउनुपर्दछ र पोषणयुक्त खान
पाउनुपर्दछ भन्ने मान्यता पनि Food Sovereignty को हो ।

ग्लोबल ग्यादरिङको धारणा
मालीमा सन् २००७ मा भएको ८० राष्ट्र सम्मिलित Global
Gathering ले जारी गरे को घोषणापत्रमा निम्न कुराहरू उल्लेख
गरिए ।
१. कृषि र कृषिसम्बद्ध उत्पादनका कार्यहरू, चरण, क्षेत्र र
खाद्य वितरण र उपभोग, कृषिको दिगोपन प्रवर्द्धन जस्ता
कार्यहरू कषकको चाहनाअनुसार हुनपु र्दछ ।
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५.	किसानहरूलाई उत्पादित वस्तु कुन बजारमा बिक्री गर्ने
भन्ने छनोटको सुविधा छैन ।

६. बजारसम्म पहुँच अप्ठेरो छ । यातायातको सुविधा कम
रहे को छ ।
७.	किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य नपाएको
अवस्था छ ।
८. उपभोक्ताले खाद्यान्न खरिद गर्दा महँगोमा खरिद गर्दछन्
तर किसानले लाभ नपाएको अवस्था छ । बिचैलियाहरूले
बढी नाफा लिइरहे का छन् ।
९. कृषि तथा खाद्यान्नको बिमा व्यवस्था नहुँदा कृषकहरू
खाद्यान्न नष्ट हुँदा पनि क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् ।
१०. कृषिमूल्यको अनुगमन नभएको र राज्यले खाद्यान्न खरिद
गरिदिने व्यवस्था छैन तर नयाँ सं विधानले कृषकहरूको
अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरे को छ ।

खाद्य अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०५५ का विशेषताहरू
१. खाद्यसम्बन्धी अधिकार खाद्यसुरक्षा, सम्प्रभ ुतासम्बन्धी
अधिकार कार्यान्वयन गराउने पहिलो कानुन
२. कृषक, खाद्यसुरक्षा, खाद्य सम्प्रभ ुता आदि विषयमा स्पष्ट
रूपमा परिभाषित गरिएको
३. खाद्य परिचयपत्रको व्यवस्था
४. स्थानीय खाद्य उत्पादनलाई प्रथामिकता दिइने व्यवस्था
५. कृषि पेसा र किसानको सुरक्षा, सं रक्षण र सं वर्द्धन
६.	किसान परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था

!j[mslifc
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७. कृषि भूमिको सं रक्षण र दिगो उपयोग गर्ने व्यवस्था

जनतान्त्रिक स्थानीय
सं स्थाहरूको स्थापना,

८. जलवायु परिवर्तन सिर्जित असर न्यूनीकरण्को प्रबन्ध
९. कृषि बालीमा आउने कमी र हानिनोक्सानी सम्बन्धित
पक्षले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने
१०. राष्ट्रिय खाद्य योजना
११. खाद्य अधिकार पालना भए नभएको अनुगमन गरिने ।

उपलब्धता

—

पहुँच

—

प्रयोग

—

स्थिरता

खाद्य उपलब्धता : यसले राष्ट्रिय उत्पादनलाई मात्र नसमेटेर
व्यापारिक रुपमा आयात गरिएका र वैदेशिक सहयोगको रूपमा
प्राप्त भएको सम्पूर्ण खाद्य वस्तुको परिणामलाई समेट्दछ ।
तथापि कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई नै खाद्य उपलब्धताको रूपमा
बुझ्ने गरिन्छ ।

वातावरण तथा मानव र पशुहरूको स्वास्थ्य अनुकूल
उत्पादन तथा उपभोग प्रणालीहरूको कार्यान्वयनमा
जोड र

•

बहुसङ्ख्यक कृषक र ग्रामीण गरिबलाई लक्षित
गरिएको सामाजिक बजारको पूर्वाधारहरूको निर्माण र
सुदृढीकरण ।

दे शको ठू लो जनसङ्ख्याको हिस्सा न्यूनतम क्यालोरी आवश्यकता
अनुरूप उपभोग गर्न सक्षम छैनन् । खाद्य पदार्थको वितरणमा
सामाजिक विभेद रहे को छ । सडक यातायात नपुगेका ठाउँमा
उच्च ढू वानी लागतका कारण पर्याप्त खाद्यान्न वितरणमा कठिनाइ
रहे को छ । खाद्य स्वच्छता, खाद्य पदार्थहरूमा पौष्टिक
तत्त्वहरूको स्रोत र उचित उपयोगबारे जनसाधारणमा चेतना र
ज्ञानको कमी छ । स्वस्थकर खानपान तथा सोका लागि
व्यवहार परिवर्तन केन्द्रित सशक्त कार्यक्रम सन्चालन नहुन ु र
सुलभ तर अस्वस्थकर खाना खाने बानीका कारण खाद्य पोषणमा
जटिलता तथा खाद्य वस्तुको नियमन कार्य कमजोर रहनुजस्ता
समस्याहरू रहे का छन् । खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट
जोखिममा रहे का समूह र क्षेत्रको आयस्तर बढाउने, खाद्य
वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने र आयातमा सन्तुलन कायम गर्ने, खाद्य
वस्तुको गुणस्तर नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने, खानपानको
बानीमा परिवर्तन ल्याउने कार्यहरू च ुनौतीका रूपमा रहे का
छन् ।

T

पहुँच : उपलब्ध खाद्य पदार्थमाथि प्रत्येक नागरिकको भौतिक,
सामाजिक र आर्थिक पहुँच पुग्नुपर्दछ । भौतिक पूर्वाधार
(यातायातको सञ्जाल), भेदभाव, रोजगारी, खेतीयोग्य जमिन,
खाद्यवस्तुको बजार र मूल्यले खाद्यमाथिको सर्वसाधारणको पहुँच
निर्धारण गर्दछ ।

विविध

C

—

शासनका

•

१२. खाद्य सञ्चिती प्रणालीको विकास

खाद्यसुरक्षाका तत्त्वहरू

स्वायत्त

I

सन्दर्भ ग्रन्थहरू

A

उपभोग : पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ, खाना पकाउने विधि, खाद्य
पदार्थ प्रशोधन, भण्डारण र सञ्चयन गर्ने तरिका, शारीरिक
स्वास्थ्यको अवस्था (निरोगी भएको) आदिले उपलब्ध र पहुँच
भएका खाद्य पदार्थको सही उपभोग सुनिश्चित गर्दछ ।

स्थिरता : स्वास्थ्य र पोषणयुक्त खाद्य पदार्थमाथिको उपलब्धता
र पहुँचमा निरन्तरता हुनपु र्दछ ।

भद्रे श्वरप्रसाद उपाध्याय, दिगो विकास तथा वातावरणीय लेखापरीक्षण, लेखापरीक्षण
पत्रिका, महालेखा परीक्षकको विभाग, २०६१ पुस, काठमाडौं ।
गम्भीरबहादुर हाडा, दिगो विकास र वातावरणबीच अन्तर्सम्बन्ध, पर्यावरण

मासिक, वर्ष ९, अंक ७, माघ २०५८, काठमाडौं ।
गम्भीरबहादुर हाडा, दिगो ग्रामीण विकास, प्रथम प्रकाशन २०६४, ८, १५,
दीक्षान्त प्रकाशन, कीर्तिपुर, काठमाडौं, नेपाल ।
आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय,

दिगो जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षाका लागि के गर्ने त ?

२०७७ ।

माथि उल्लिखित अवस्थाहरूले के दे खाएका छन् भने
दिगो जीविकोपार्जन तथा गरिबी र खाद्य सङ्कट निवारण गर्ने
कार्यक्रमको सफलता राष्ट्रिय तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान
र विभेदपूर्ण सामाजिक मान्यता र सं रचनाको परिवर्तनमा निर्भर
गर्दछ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान राष्ट्रिय तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको
पुनरुत्थानका लागि निम्नलिखित अवस्थाहरू हासिल गर्नुपर्ने
हुन्छ−

नेपाल जनसङ्ख्या प्रतिवेदन २०६८ नेपाल सरकार, जनसङ्ख्या तथा वातावरण

•
•

मन्त्रालय, काठमाडौं, नेपाल, असार, २०६९ ।
पन्ध्रौं योजना (२०७६÷७७—२०८०÷८१), नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना
आयोग, सिं हदरबार, काठमाडौं, नेपाल, असार, २०७६ ।
सोमलाल सुवेदी, प्रकोप व्यवस्थापनमा सजगताको खाँचो, विकेन्दीकरण र
स्थानीय वित्त व्यवस्था, पहिलो सं स्करण, २०६३, फाल्गुण, काठमाडौं ।
नेपाल जनसङ्ख्या प्रतिवेदन २०६७ नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या

बाह्य आर्थिक धक्काबाट सुरक्षित रहनका लागि
माथिल्लो स्तरको आर्थिक र प्राविधिक आत्मनिर्भरता,

मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौं, नेपाल, २०६३ असार ।

परम्परागत ज्ञान, स्वदे शी तथा उपयुक्त प्रविधिहरू र
स्थानीय स्रोतहरूमाथि निर्भरतामा वृद्धि, सहभागितामूलक

कृष्णबहादुर कँ ु वर, नेपालमा गरिबी र ग्रामीण विकास, मीना कँ ु वर, मीना प्रकाशन,

24

पर्यावरणीय मासिक २०६३, काठमाडौं ।
काठमाडौं, तेस्रो सं स्करण, २०६०
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२.१

१. विषय प्रवेश
वर्षात\को समयमा बढी भएको हरियो घाँसलाई सं रक्षण गरी

हरियो घाँसको अभाव हुने समयमा पशुलाई खुवाउन सकिन्छ ।

उत्पादन

production)
•

कुनै पनि घाँस प्राकृतिक होस\ वा खेती गरिएको दुवै थरी घाँस

घाँसमा

गर्ने

सिद्धान्त

( Principle of

Hay

भएको

पानीको मात्रालाई १० दे खि १५
प्रतिशतसम्म घटाई कुनै पनि रासायनिक प्रक्रियाबिना

सुरक्षित साथ लामो समयको निम्ति भण्डार गरे र राख्नु ।

बढी भएको समयमा विभिन्न रुपमा सं रक्षण गरी पछि घाँसको

अभाव भएको समयमा खुवाउन सं रक्षण गरी राखिन्छ । यसरी

•

हाम्रो दे शको उच्च पहाडी क्षेत्रमा जहाँ वर्षको करिब छ महिना
बढी चिसोको कारणले हरियो घाँस उत्पादन हुँदैन र यस्तो

•

घाँसमा भएको पौष्टिक तत्वलाई यथोचित मात्रामा सं रक्षण

गरी राख्नु, वर्षाको पानीबाट नष्ट हुन नदिनु र सुकेको
घाँसका पातहरू कम मात्रामा नोक्सान हुनबाट बचाउनु ।

तयार गरिएको घाँसलाई हे , साइलेज र हे लेज भनिन्छ ।

राम्रोसँग तयार पारिएको हे ले दूध उत्पादनलगायत अन्य
उद्देश्यको निम्ति पालिएको पशुहरूलाई हरियो घाँसले

अवस्थामा कृषकहरूले वर्षातको समयमा बढी भएको घाँसलाई

जस्तै पौष्टिकता लिने ।

हरियो घाँस उपलब्ध नहुने समयमा र उपलब्ध भएमा पनि

C

सुकाएर हे बनाएर खुवाउने चलन छ । कर्णाली प्रदे शमा यसरी

हे

s[i0f la=s= k/fh'nL *

सुकाएर राखिएको घाँसलाई गाँजो भन्ने चलन छ । यस्तै अन्य

•

पानीको मात्रा बढी भएको अवस्थामा पशुहरूलाई सुक्खा

क्षेत्रमा पनि स्थानीय नामबाट हे बनाउने र खुवाउने चलन छ ।
तराई तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा वर्षात बढी हुने हुँदा कृषकहरूलाई

२.२ असल हे मा हुनपु र्ने गुणहरू

T

साइलेज बनाउँदा फाइदा हुन्छ । व्यावसायिक डेरी फार्मिङ गर्ने

चिजको आवश्यकता पूरा गर्न ।

कृषकहरूका लागि साइलेज बनाउन राम्रो हुन्छ ।यसबाट
वर्षभरि एकैनास पशुपालन गरी फाइदा लिन सकिन्छ ।

२. हे (Hay)

•

हुन्छ ।

•

I

सुकाएर १०-१५ प्रतिशतमा झारी लामो समयसम्म सं रक्षण गर्न

A

सकिने गरी बनाएको 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 बनाउनुको मुख्य उद्देश्य हरियो घाँसको अभाव भएको
अथस्थामा पशुलाई खुवाउनको लागि घाँसमा घाँसलाई सं रक्षण

गरी राख्नु हो। हे बनाउनका लागि घाँसलाई फूल फूल्नु अगावै
वा फूल लाग्ने बेलामा काट्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । हे

बनाउनका लागि घाँस काट्दा पारिलो घाम भएको दिन घाँस

काट्नुपर्दछ । जै घाँसबाट सबैभन्दा राम्रो हे बनाउन सकिन्छ ।
वरसिम र बोडीबाट हे बनाउन सबैभन्दा कठिन हुन्छ । साधारणतया
जै घाँसबाट बनेको हे मा ९.६ प्रतिशत प्रोटिन तथा ४५-६०

प्रतिशत TDN पाइन्छ । (सुक्खा पदार्थको आधारमा)

फूल फूल्ने वा पोटाएको अवस्थामा काटे को घाँसबाट
बनेको हे राम्रो हुन्छ ।

घाँसलाई हरियो, कलिलो र पौष्टिक तत्व बढी भएको अवस्थामा

काटे र त्यसमा भएको पौष्टिक तत्व नष्ट नहुने गरी पानीको मात्रा

पातको मात्रा बढी भएको बालीबाट हे बनाएको हे राम्रो

•

हे हरियो, नरम हुनपु र्छ, धुलो तथा ढु सीरहित हुनपु र्दछ ।

•

पानीको मात्रा १५ प्रतिशतभन्दा कम हुनपु र्दछ ।

•

जुन बालीबाट बनाइएको हो त्यसै को बास्ना आउने
खालको हुनपु र्दछ ।

•

झारबालीका ठु टाठु टीरहित हुनपु र्दछ ।

•

९ दे खि १० प्रतिशत कच्चा प्रोटिन (CP), २५ दे खि

३० प्रतिशत क्रुड फाइबर (CF) र ४५ दे खि ६०
प्रतिशत कुल पाच्य पदार्थ (TDN) हुनपु र्दछ ।
•

असल हे हरियो रङ्गको हुनपु र्दछ । यसमा भिटामिन एको
मात्रा प्रशस्त पाइन्छ र घाँसमा सुकाएको हुँदा भिटामिन

डी पनि पाइन्छ ।
२.३ घाँस काट्ने

हे बनाउने घाँस जहिले पनि शीत ओभाइसकेपछि मात्र
काट्नुपर्दछ । घाम लागेको दिनमा घाँस काट्ने र मुठ्ठा बनाई

खेतबारी वा कान्लामा सुकाउनुपर्दछ ।तर जमिन चिसो हुन ु
हुँदैन । जमिन चिसो भएमा घाँस राम्रोसँग सुक्न पाउँदैन । हे

clws[t -clws[t:t/ 5}6f}+ _
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बनाउनको लागि जब घाँस १० प्रतिशत जति फुल्दछ त्यसपछि

मात्र घाँस काट्न उपयुक्त मानिन्छ । यदि कलिलो घाँस काटे र

ु ो साथै भिटामिन बढी हुन्छ र
हे बनाइयो भने प्रोटिन धेरै हुनक
हे को परिमाण भने कम हुन्छ ।

बर्षाको पानीको च ुहावटबाट

२–३ प्रतिशत

३. साइलेज (Silage)
घाँस प्रशस्त मात्रामा पाइने बेलामा धेरै नछिप्पिएको

कलिलो अवस्थामा घाँसलाई काटे र टु क्रा पारी खाडलमा खाँदेर

२.४ घाँस सुकाउने तरिका
विभिन्न दे शमा विभिन्न तरिकाद्वारा घाँस सुकाई हे उत्पादन

हावापानीबाट बचाई उचित प्रविधिबाट अक्सिजनको सम्पर्कबिना
सूक्ष्म जीवाणुद्वारा अम्लपैदा भई (Fermantation) गराई लामो

गरिन्छ तर हाम्रो जस्तो मौसमी वर्षामा भरपर्ने दे शमा वर्षाको

समयसम्म सं रक्षण गरी राखिएको घाँसलाई साइलेज भनिन्छ ।

हे तयार पार्न निकै गाह्रो हुन्छ ।हे बनाउने प्रक्रियालाई यस

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.

समयमा मात्र प्रशस्त घाँस उत्पादन हुने हुनाले छायामा सुकाई
प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
•

घाँस काटे र खेतबारी वा कान्लामा फिँजाएर सुकाउने ।

•

घाँस काटे र सानासाना मुठ्ठा पारे र पर्खाल वा छानामा

सुकाउने ।

यसलाई घाँसको अभाव हुने समयमा १२ दे खि १८ महिनासम्म
प्रयोग गर्न सकिन्छ । साइलेज ३० दे खि ४५ दिनमा नै तयार

हुन्छ र यसलाई सामान्य तय २-३ महिनापछि अथवा हरियो
घाँसको उपलब्धता कम हुने हिउँदको सुक्खा समयमा

मुठ्ठा बनाएर डोरीमा गोठभित्र छहारीमा सुकाउने ।

•

हे बनाउने घाँसलाई सिधै सूर्यको प्रकाशमा सुकाउनु
हुन्न । यसबाट घाँसमा भएको पोषक तत्व न्यून हुने

सम्भावना रहन्छ ।

उपरोक्त तरिकाहरूमध्ये मुठ्ठा बनाएर डोरी टाँगी झुन्ड्याएर

बचाउन सकेमा १२ दे खि १८ महिनासम्म सं रक्षित रूपमा राख्न
सकिन्छ।एक घनमिटर खाल्डोमा ४०० दे खि ७०० किलोग्राम
हरियो घाँस साइलेजको रूपमा सं रक्षण गर्न सकिन्छ।

३.१ साइलेज बनाउने तरिका (Method of silage making)
1)

खाडल बनाउने (silo pit making)

T

सुकाउने तरिका उत्तम हो । यसरी तयार पारिएको हे लाई
हिउँदमा जब हरियो घाँसको अभाव हुन्छ । त्यस समयमा प्रति

पशुबस्तुलाई खुवाउन सकिन्छ । यसलाई हावापानी पस्नबाट

C

•

जनावर सरदर ५ किलोग्रामका दरले खुवाउन सकिन्छ । हे

बनाउने घाँस काट्ने पहिलो दिन घाममा सुकाउने र त्यसपछि
छहारीमा नै सुकाएर राख्नाले पोषण तत्व नघट्ने र हे घाँस हरियै

बनाउने पनि एक तरिका हो ।सामान्यतया साइलेज बनाउन

खाडल निर्माण गर्दा ५ फिट गहिरो, ४ दे खि ५ फिट
ँ को व्यास र खाडलको मुखको व्यास ६ दे खि ७ फिट
पिध
गोलकार हे र्दा सोली आकारको हुन ु पर्दछ । पशुको सं ख्या
बढी भएमा वा बढी परिणाममा साइलेज बनाउन परे मा

२.५ हे का किसिमहरू

A

क) कोशेबालीबाट बनाएको हे (Legume Hay) : कोशेबालीका
घाँसहरूबाट बनाएको हे

ु
लाई लेगम
हे (Legume Hay)

यसको व्यास बढाउन सकिन्छ।
2)

घाँसको छनौट (Grass selection)
•

भनिन्छ । जस्तै वर्षिम, भेच, स्टाइलो, ह्वाइट क्लोभर आदि ।

Legume Hay मा प्रोटिन, भिटामिन र खनिज तत्वहरू मात्रा

बनाउन सकिन्छ ।

कार्बोहाईड्रे टको मात्रा कम हुन्छ ।

•

ख) अकोशेबालीबाट बनाएको हे (Non-Legume Hay) :

•

लाई Non-Legume Hay भनिन्छ ।यस्ता हे मा पौष्टिक तत्वहरू

र

सरगमबाट

प्रोटिनभन्दा

उच्चकोटिको

कार्बोहाइड्रे ट

बढी

साइलेज बनाउन राम्रो हुन्छ ।

कम हुन्छन ् । तर कार्बोहाईड्रे टको मात्रा बढी हुन्छ ।

•

हुने

गुणस्तरीय
घाँसबाट

साइलेज बनाउने घाँसमा ३५ दे खि ४० प्रतिशत
सुक्खा पदार्थ र ६० दे खि ६५ प्रतिशत पानीको
मात्रा हुनपु र्दछ ।

ग) मिश्रित हे (Mixed Hay): कोशे र अकोशे घाँसको मिश्रण

गरी बनाएको हे लाई मिश्रित हे (Mixed Hay) भनिन्छ ।यस
प्रकारको हे मा पोषक तत्वहरू सन्तुलित हुने हुँदा दूध उत्पादन

•

साइलेज बनाउनका लागि घाँस काट्दा फूल फुल्ने
अवस्थामा काट्नुपर्दछ ।

बढी हुन्छ ।

3)

ओइलाउँदा र सुकाउँदा ४–१५ प्रतिशत

मकै

साइलेज बन्दछ ।

कोशेबालीबाहे क अन्य घाँस अर्थात अकोशे घाँसबाट बनाएको हे

२.६ हे बनाउँदा हुने सुक्खा पदार्थको नोक्सानी

सामान्यतय मोटो डाँठ हुने र डाँठका केही मात्रामा
गुलियोपना हुने घाँसहरू जस्तैः मकै, सुडान,

टियोसेन्टि, सरगम, नेपिएर आदिबाट राम्रो साइलेज

बढी हुने र पशुहरूले रुचाएर खाने भए तापनि यसमा

पात झरे र

खाडलमा साइलेज

I

अवस्थामा रहिरहन्छ ।

साइलेज बनाउने तरीकाहरूमध्ये

साइलेज

बनाउने तरिका (Making procedure)

साइलेज बनाउने घाँसलाई ओइलाएर ६० दे खि ६५
प्रतिशत चिस्यानमा कायम गरी २ दे खि २.५ इन्चसम्म

२–५ प्रतिशत

टु क्रा पार्ने ।
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•

खाडलको

ँ मा
पिध

प्लाष्टिक

ओछ्याउनुपर्छ।

•

वा

केराको

पात

टु क्राटु क्रा काटे का घाँसहरू खाडलमा राखेर सकभर

छिटोछिटो कसिलो हुने गरी खाद्दै गर्दा तहतह परे र

बस्दछ र हावा बाहिर निस्कन्छ।यसरी दिनदिनै

काटे को घाँसलाई सकेसम्म कम समयमा खाडलमा

पुर्ने काम गर्नुपर्दछ।
•

साइलो पिट भरिसकेपछि माथिबाट पानी तथा हावा
नछिर्ने गरी मुख प्लाष्टिक वा केराका पातहरूले नै
राम्ररी छोपी १२ दे खि १५ सेमीसम्म माटोले

चारैतिर छोपेर माटोले लिप्नुपर्छ। माथिवाट ढु ङ्गा,
मुढा, इँटा आदिले थिच्नुपर्दछ।राम्रो साइलेज बन्नका
लागि ३० दे खि ३८ डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तापक्रमको

आवश्यकता पर्ने हुन्छ र हावा तथा पानी छिर्यो भने
•

साइलेजको गुण बिग्रन सक्छ ।
राम्रोसँग तयार भएको साइलेज लामो समयसम्म
पनि बिग्रँदैन ।

सामान्य तया राम्रो खालको साइलेज समाउँदा नरम,
रसिलो, सुँङ्दा अमिलो मिठो बासना आउने गाडा

साइलेजको पि.एच. ३.८ दे खि ४.२ सम्म हुनपर्छ ।
र समाउँदा
कुहिएको गन्हाउने, ढु सी परे को

I

च्यापच्याप भएको हुन ु हुँदैन ।
३.२ साइलेजबाट हुने फाइदाहरू
•

साइलेज घाममा सुकाउनु नपर्ने भएकाले वर्षा याममा पनि

A

बनाउन सकिन्छ।

•

मकैको टु प्पो, उखुको टु प्पो जस्ता मोटो डाँठ भएका

घाँसपातबाट साइलेज बनाउन सकिन्छ।
•

४. सारांश
गुणस्तरीय पशुपालन भनेको समग्र पशुहरूलाई प्राकृतिक

स्वभावअनुसारको क्रियाकलापमा अवरोध नहुने र स्वाभाविक

तरिकाले बढ्न र हुर्कन सक्ने , प्रजनन तथा वृद्बिका लागि

हर्मोनहरूको प्रयोग नभएको, पशु उत्पादनमा यस्ता रसायनको
अवशेष (residue) स्वीकृत मापदण्डभन्दा अधिक नभएको र

प्रमाणीकरण निकायबाट (Certification body) प्रमाणित भएको
पशु तथा पशुजन्य उत्पादन हो, जसले कृषि इकोसिस्टम र
मानव स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन गर्दछ । प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीका

सन्दर्भमा खाद्यचक्र (food-cycle) व्यवस्थापन, प्राङ्गारिक पुनः
प्रयोग (organic recycling), कृषिजन्य उपउत्पादनहरू (by-

रहन्छ । पशुपालनमा पशुपन्छीहरूको सन्तुलित आहार एवं

शारीरिक तन्दुरुस्ती र पर्यावरणीय सन्तुलनको महत्वपूर्ण स्थान

रहन्छ । आन्तरिक एव बाह्य बजारमा गुणस्तरीय खाद्य वस्तु
एवं अन्य कृषि तथा पशुजन्य उपजहरू माग दिनानुदिन बढदै
गैरहे को, दे शका अधिकांश जनता कृषि पेसामा आधारित भएका

र विश्वमा फैलिएको कोभिड १९ को कारण रोजगारी गुमाई

हजारौं युवाहरू स्वदे श फर्कि एको परिप्रेक्षमा प्राङ्गारिक पशुपन्छी
उत्पादन तथा प्रशोधनबाट कृषक वर्गको आयआर्जनमा वृद्धि
ु ो साथै परम्परागत ज्ञान, सीप र कलाको सं रक्षण,
हुनक
पशुपालनमा उत्पादकत्व वृद्धि गरी आनुवंशिक तथा जातीय

विविधताको सं रक्षण गर्न पशुआहारा महत्वपूर्ण हुने भएकाले
पशुपालन व्यवसायमा पशुआहारको निकै महत्वपूर्ण भूमिका
रहिआएको हुन्छ । कुल सन्चालन उत्पादन लागतको करिब

पनि उक्त समयमा प्रशस्त ताजा हरियो घाँस नै पाइने हुनाले
हिउँदको समयमा साइलेज खुवाउँदा यसको उपयोगिता

सं रक्षण गरी घाँसको अभाव भएको समयमा उपयोग गर्दै

यसै ले, प्रशस्त मात्रामा घाँस पाइने समयमा त्यस घाँसलाई
पशुआहाराको सन्तुलन मिलाउन नितान्त जरुरी दे खिन्छ ।
सन्दर्भ सामग्रीहरू

हरियो घाँसलाई सं रक्षण गर्दा कम ठाउँको आवश्यकता

•

पर्दछ।

प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन प्रणालीको राष्ट्रिय

प्राविधिक

झारपातलाई पनि साइलेजको रूपमा उपयोगमा ल्याउन

मापदण्डसम्बन्धी

(सं शोधन २०६५),

सकिन्छ साथै धेरै जसो झारपातको बीउ सडेपछि उमार

•

शक्ति नष्ट हुन्छ र झारपात नियन्त्रण गर्न मद्दत
पुर्याउँछ।
•

५–१० %

६५ प्रतिशतदे खि ७० प्रतिशत पशुआहारमा खर्च हुने गर्दछ ।

बढ्छ।

•

पानी र ग्याँसको फर्मेन्टेसन प्रक्रियाद्वारा

साइलेज हरियो घाँसको बढी उपलब्धता हुने समय खास

गरी वर्षा याममा बनाइन्छ र १ महिनामा तयार हुने भए

•

३–१० %

T

•

घुलन शील तत्त्वहरू च ुहिएर

सं रक्षणका दृष्टिले पशुपालन व्यवसायको महत्वपूर्ण भूमिका

खैरो वा हल्का पहेँ लो रङ्गको हुनपु र्दछ ।
•

४–१३ %

product) को सदुपयोग र माटो, जैविक विविधता तथा वातावरण

सामान्यतया साइलेज एक महिनामा तयार हुन्छ ।

ु र्ने गुणहरू
4) राम्रो साइलेजमा हुनप
•

ँ , भित्तामा टाँसिएर र ढु सी परे र कुहिने
पिध

C

•

३.३ साइलेज बनाउँदा हुने नोक्सानी

निर्देशिका, २०६४

पौडेल, रुद्रप्रसाद, व्यावसायिक गाईभैं सीपालन प्रविधि,

केन्द्रीय गाईभैं सीपालन प्रवर्द्धन कार्यालय, हरिहरभवन,
ललितपुर, नेपाल, २०७३,

साइलेज बनाउँदा भिटामिन ए बन्ने तत्त्व क्यारोटिन कम

•

मात्रामा नष्ट हुन्छ।
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आ.व. २०७२–७३ मा नेपाल सरकारले पशुक्षेत्रका लागि ४
अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे को थियो। निजी
क्षेत्रले धेरै लगानी गरे को क्षेत्रमा पोल्ट्री पहिलो स्थानमा रहे को
थियो भने दोस्रोमा डेरी व्यवसाय थियो। नेपालको दूध उत्पादन
प्रतिव्यक्ति ७ लिटरभन्दा बढी भएको दे खिन्छ। नेपालको वार्षिक
दूध उत्पादन १७ लाख २४ हजार टन भएको थियो । तर
आ.व. २०७७/७८ आउँदा यो कायम राख्न नै हम्मे भएको
छ।

T

नेपालका गाउँगाउँमा सडकको विकासले उत्पादन गरे का दुग्ध
पदार्थ बजारमा पुर्याउन सहज बन्दै गएको छ। दूध उत्पादनकै
लागि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा होलेस्टन, जर्सी गाई
आदि अरू उन्नत नश्लका गाई बर्सेनि भित्र्याउँदै आएका
दे खिन्छन्।

गएको छ। नेपालको डेरी क्षेत्रमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी
रहे को बताइन्छ । आ.व. २०७१–७२ मा पशुपालन क्षेत्रमा
निजी क्षेत्रको लगानी २२ अर्बको हाराहारीमा पुगेको थियो। तर
पोल्ट्री र दुग्ध व्यवसायमा सं लग्न व्यवसायीहरूको हाल लगानी
१ खर्बको हाराहारीमा पुगेको अनुमान गरिएको छ।

C

जिल्लाका धेरै युवाहरू रोजगारीका लागि विभिन्न दे शमा अझ
पनि गइराखेका छन्। हातमा सीप र शिक्षाको अभावका कारण
विदे शी भूमिमा कष्टकर जीवन बिताएका छन्। तर नेपालका
विभिन्न जिल्लामा पछिल्ला समयमा व्यावसायिक गाईभैँ सीपालन
गरे र दूध उत्पादन गर्दै आएका दे खिन्छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट
फर्के का युवाहरू पनि फर्म दर्ता गरी दुग्ध व्यवसाय सन्चालन
गर्दै आएका छन्। दे शभर पशुपालनमा लाग्ने युवाहरू बढ्दै
गएका गएका छन् । विदे शमा दुख गरे र फर्कि एका युवा
पुस्ताले दे शका जिल्लाजिल्लामा कतै व्यावसायिक कुखुरापालन,
कतै गाईपालन त कतै तरकारी खेती गरी कृषिलाई आम्दानीका
रूपमा निर्वाह र व्यावसायिक कृषि गर्दै आएका छन्।

8f= ;'dgs'df/ /]UdL*
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नेपालको निजी क्षेत्रमा फस्टाएको दुग्ध व्यवसायलाई सरकारले
कम सहयोग गरे को विचार निजी क्षेत्रको छ । यस क्षेत्रमा
आबद्ध किसानलाई सुलभ व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने
भनिए पनि गराइएको छैन भनिएको छ। दुग्ध क्षेत्रले दे शको
कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको करिब दश प्रतिशत योगदान पुर्याएकोले
यस क्षेत्रलाई अनुदान दिइने भनिए पनि अनुदान दिइएको
ँ ैन र यो कुरा व्यवहार कठिन रहँदै आएको किसानले
दे खिद
बताउँदै आएका छन् । तर सरकारले आ.व. २०७३–७४ मा
कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा आबद्ध किसानहरूलाई ५ प्रतिशत
व्याजदरमा ऋण दिने उद्देश्यले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी
कर्जामा प्रदान गरिने सुलभ ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि
२०७३ जारी गरे को थियो। तर कार्यविधि जारी गरे को ४ वर्ष
बित्न लाग्दा समेत कार्यान्वयनमा नआएको सो क्षेत्रमा आबद्धले
बतएका छन् । आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन भएमा कृषि
उत्पादन बढ्दै जाने हुन्थ्यो। बाहिर दे शबाट आयातित भन्दा
नेपालमा उत्पादित कृषि वस्तु महँगो पर्ने भएकोले नेपाली कृषि
ँ ैन।
वस्तुका उत्पादनमा हौसला दे खिने स्थिति आएको दे खिद

नेपालमा हरे क वस्तुको उत्पादन कम हुँदै गइरहे को छ ।
त्यसमा पनि उत्पादन भएका वस्तुलाई जतिसक्दो प्रोत्साहित गर्ने
नीति ल्याएर वा सं शोधन गरे र उत्पादनमूलक वस्तुहरू बृहत्
रूपमा बढाउन आवश्यक मात्र नभै ढिला भसकेको छ।

भारतको सीमावर्ती क्षेत्र र नेपालको तराई क्षेत्रमा पाइने दूध
महँगो भएकाले नेपालमा दुग्ध व्यवसाय फस्टाउन समय लाग्दै

नेपालमा सानाठू ला गरी हजारौं दूध डेरी रहे को भए पनि सरकारी
दुग्ध विकास सं स्थान र केही निजी बाहे कले कृषकका दूध
कमैले सङ्कलन गर्दै आएका छन्। उपत्यका केन्द्रित दूध सङ्कलन
ु ाट दै निक २८ सय लिटर दूध बिक्री हुँदै आएको
केन्द्र साँखब
भनिन्छ। यसमा निजी कम्पनीले ५ सय लिटर उठाउने गरे को
दे खिन्छ। सम्पूर्ण दूध सङ्कलन केन्द्रमा निजी क्षेत्रले कम
सङ्कलन गरे को दे खिन्छ । यसको कारणमा आयातित पाउडर
दूध सस्तो पर्न आएको हो। दूध उत्पादनको क्षेत्रमा करिब पाँच
लाख किसान आबद्ध छन् । यिनीहरूले दै निक सात लाख
लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गरिरहे का छन् । बेलाबेलामा
करिब १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीका दुग्धजन्य पदार्थ डम्प भएर
बसेका कारण समयमा भ ुक्तानी गर्न नसकिएको बताइन्छ।
कोरोनाको बन्दाबन्दीमा पनि किसानबाट एक अर्बबराबरका एक
करोड २० लाख लिटरभन्दा बढी दूध सङ्कलन गरी नौ सय
मे. टन धुलो दूध र छ सय मे. टन नौनी उत्पादन गरी आयात
प्रतिस्थापनमा योगदान गरे को दे खिएको छ।
सरकारी तथा गैरसरकारी डेरी उद्योगहरूले बेलाबेलामा दूध
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ँ ैनन्। हर वर्ष
किसानका बक्यौता रकम दिएका दे खिद
उद्योगीहरूबाट किसानका पाउन पर्ने करिब एक अर्ब रुपीयाँ
बक्यौता रहदै आएको दे खिन्छ।
युरोप तथा अमेरिकी दे शहरूले रसियामा दुग्धजन्य पदार्थलगायतका
सामग्री निर्यातमा रोक लगाएका कारण बाह्य बजारमा पाउडर
दूधको भाउ निकै कम भएको केही वर्षको उदाहरण दे खिन्छ।
त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परे को थियो। यस्तो कारण भए
पनि नभए पनि नेपालमा दुग्ध पदार्थ प्रशस्त आयात भइरहे को
छ।
नेपाली बजारमा सामान्यतया प्रतिकेजी पाउडर दूध दुई सय ५०
दे खि ३ सयसम्म केही वर्ष अगाडि रहे को थियो । व्यवसायीहरूले
किसानबाट उत्पादित दूध किन्नुभन्दा पाउडर दूधको प्रयोग गर्न
नाफा हुने भएकाले स्थानीय स्तरमा उत्पादित किसानी दूध
ँ ैन ।
सङ्कलन गरे को दे खिद

दै निक ३ लाख लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको काभ्रेलाई दूध
आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा कार्यविधि २०७३ अनुसार सरकारले
दे शकै पहिलो दूध आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा गरे को थियो। यस
जिल्लामा बढी भएको दूध राजधानीमा खपत हुने गरे को छ।
जिल्लाका दूध उत्पादन ढु वानीमा पहिरोले समस्या गर्दै आएको
छ। त्यस्तै इलाम जिल्ला पनि दूधमा आत्मनिर्भर उन्मुख रहे को
छ। राष्ट्रिय नीतिबमोजिम प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ९१ लिटर दूधको
आवश्यकता रहे कोमा इलाममा जनसङ्ख्याका आधारमा
उत्पादित दूध २ करोड ६७ लाख ५८ हजार २ सय ७७
लिटर खपत भई ९ करोड १९ लाख ५८ हजार ७ सय ३३
लिटर बढी उत्पादन भइरहे को बताइन्छ। यस्तै सरकारले
चितवन, कास्की, तनहुँ, नवलपरासी, रूपन्देही र पाल्पालाई दूधमा
आत्मनिर्भर जिल्ला घोषणा गर्ने तयारीमा थियो।
एचएस कोडको च्याप्टर ४ अन्तर्गतका डेरी उत्पादन जस्तै दूध

तथा क्रिम पाउडर तथा झोलमा, बटरमिल्क, बटर, दुग्ध फ्याट,
पाउडर चिज र यस्तै दुग्ध पदार्थ कुनै वर्ष रु. करिब २४
करोडको निर्यात भएको दे खिन्छ । कुनै वर्ष च्याप्टर ४
अन्तर्गतका रु. १.५ अर्बका दुग्ध वस्तुहरू विभिन्न दे शबाट
आयात हुँदै आएको छ।

A

I

T

C

दूध उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। आ.व. २०६८–
६९ मा १६ लाख लिटर दूध उत्पादन भएकोमा आर्थिक वर्ष
२०७२–७३ मा १८ लाख १५ हजार दूध उत्पादन भएको
थियो। पाँच वर्षको अवधिमा २ लाख लिटर दूध उत्पादनमा
वृद्धि भएको दे खिन्छ। दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादनको
बिक्रीवितरण गर्दै आएको डीडीसीले दै निक १ लाख १० हजार
लिटर दूध प्रशोधन गरी बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ । आर्थिक
वर्ष २०६९–७० सम्म १ लाख ५० हजार कृषकसँग दूध
सङ्कलन गर्ने गरे को थियो । यस्तै उक्त अवधिमा २ अर्ब २६
करोड रुपैयाँबराबरको दूध खरिद गरे को थियो । एक वर्षको
अवधिमा ५ करोड ७० लाख लिटर दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादन
सहरी क्षेत्रमा बिक्री डीडीसीले गर्दै आएको दे खिन्छ । सं स्थानले
८० वटा सहकारीमार्फ त दूध सङ्कलन गरी ती सहकारीलाई
पशुसमेत वितरण गर्दै आएको दे खिन्छ।

उद्योगस्तरमा २० हजारले रोजगारी पाएको दे खिन्छ। दूध
उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको १५ अर्ब लगानी रहे को छ।

नेपालमा दै निक ४६ लाख ६० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने
गरे को छ। केही वर्षयता दूध उत्पादनमा ३ दशमलव २२
प्रतिशत वृद्धि भएको दे खिन्छ। दे शमा ४ लाख ५० हजार
परिवार प्रत्यक्ष रूपमा दूध उत्पादनमा सं लग्न रहे को र
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धादिङ जिल्लाको उतरी क्षेत्रमा उत्पादित दुग्धजन्य वस्तु
सीमावर्ती चिनियाँ बजारमा निर्यात हुने गरे को दे खिन्छ ।
नेपालका चौँरीका घिउ, दूध, छु र्पी र चिज छिमेकी दे शको
केरुङमा पैठारी हुने गरे को छ । पशुपालन दुग्ध उद्योग,
भण्डारण तथा प्रशोधनका लागि बैंकहरूबाट ६ प्रतिशत
व्याजदरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस्ता
क्षेत्रमा सरकारले कृषि अनुदान पनि दिइआएको दे खिन्छ। तीन
वर्षभित्र दे शलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी लक्ष्य पूरा
गर्न उत्पादन बढाई प्रशोधन तथा बजारीकरणमार्फ त किसानका
लागि उन्नत नश्लले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको
बताइन्छ । दे शमा गुणस्तरीय दूध उत्पादन र निकासी आजको
आवश्यकता हो।

!j[mslifc
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ग) मं सिरमा (१५–२० डि.से.) बाली तयार हुने
घ) पुस (१२–१५ डि.से.) बाली तयार हुने

C

काउली खेतीका लागि उर्वर, पारिलो, सिँचाइ र निकासी गर्ने
सुविधा भएको जमिन छान्नुपर्दछ । काउलीको खेती धेरै थरीका
माटोमा गर्न सकिन्छ तापनि अगौटे बालीको लागि प्राङ्गारिक
पदार्थ प्रशस्त भएको बलौटे , दोमट माटो उपयुक्त हुन्छ ।
मध्यम मौसमी र पछौटे बालीलाई दोमट माटो उपयुक्त हुन्छ ।
मध्यम मौसमी र पछौटे बालीले दोमट र चिम्टाइलो दोमट
माटोमा राम्रो उत्पादन दिन्छन् । माटोको पीएच मान ६.०–
६.५ उपयुक्त हुन्छ ।

जातहरू

नेपाली काउलीका बोट मध्यम अग्ला, लामा र फराकिला प्रशस्त
पातहरू र उच्च गुणस्तरका, खुकुला र हल्का पहेँ ला रङका
काउली लाग्दछन् । स्नोबल समूहका युरोपेली काउलीका बोट
छोटा पात, गाढा र छोटा काउली चम्किला सेता कस्सिएका,
कम बास्नादार र उच्च गुणस्तरका हुन्छन ् । हाइब्रिड जातहरू
उच्च तथा ठण्डी तापक्रम सहन सक्ने क्षमतामा लगाउने
समयमा र बाली अवधिमा फरक छन् । काउलीका केही खुला
सेचित (Open Pollinated) र हाइब्रिड (Hybrid)
जातहरू
निम्नबमोजिम रहे का छन् ।

I

T

नेपालको तराई, भित्री तराई, खोँच, बेसी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा
काउली बाली समूह तरकारीको खेती जाडो याममा गरिन्छ ।
उच्च पहाडी तथा शीतोष्ण क्षेत्रमा भने यसको खेती ग्रीष्म–वर्षा
मौसममा गरिन्छ । काउलीको खाने भाग सेतो फूलको
ँ ाजस्तो हुनाले फूलकोभी पनि भनिन्छ । हामीले खाने
थुग
फूलकोभी बोटको डाँठको टु प्पो भागबाट निस्के का प्रशस्त
सहायक डाँठहरू, तिनबाट पलाएका अनेकौँ साना डाँठहरू र
सेता रङका मसिना दानादार फूलजस्तोले बनेको हुन्छ ।
काउलीको भने यही फूलबाट फूललाई तरकारीको रूपमा प्रयोग
गरिन्छ बीउ बन्दछ । खाने कोपी वास्तवमा फूल नभई एक
किसिमको फूल आउनलाई तयार भएको कोपिलाको शीर्षस्थ
भाग हो । बोटबाट पहिला खाने फूल लाग्दछ र सोही खाने
फूलबाट डुकु निस्की त्यहाँ कोपिला लागि बीउ लाग्ने फूल
फूल्दछ । काउलीको फूल तोरीको जस्तै पहेँ लो हुन्छ । यो
धेरै उपभोक्ताले रुचाउने स्वादिलो तरकारी हो । काउलीमा
ग्लुकोसिनोलेट नामक पदार्थ पाइन्छ जसमा क्यान्सरको प्रतिरोध
गर्ने गुण हुन्छ ।

हावापानी र माटो

A

धेरै किसिमको हावापानीका स्थानहरूमा काउलीको खेती गर्न
सकिन्छ । शीतल र ओसिलो मौसममा काउलीले उच्च
गुणस्तरका फूलकोभी उत्पादन गर्दछ । काउलीका पातले
तुषारो सहन सक्छन् । तर कोपीले भने तुसारो सहन सक्दै न ।
काउलीबालीलाई १५–२० डि.से. तापक्रम उपयुक्त हुन्छ ।
सूर्यको किरणले फूलकोभीको रङलाई पहें लो बनाउँदछ । बढी
ठन्डी तापक्रमले फूलकोभीमा वैजनी रङको विकास गर्दछ ।
काउली बालीको उत्पादनमा तापक्रमले ठू लो असर पार्दछ ।
वानस्पतिक विकासको अवस्थाबाट फूलकोभी लाग्ने र विकास
गर्ने अवस्थामा पुग्न उपलब्ध तापक्रमले असर पार्दछ ।
फूलकोभी लाग्न आवश्यक पर्ने तापक्रम र बाली अवधिका
आधारमा काउलीका जातहरूलाई निम्न ४ समूहमा विभाजन
गरिएको छ ।
क) असोजमा (२०–३० डि.से.) बाली तयार हुने
ख) कात्तिकमा (२०–२५ डि.से.) बाली तयार हुने

* ;xk|fWofks, jfujfgL lj1fg ljefu, s[lif ;Ífo
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१. सर्लाही दिपाली: यो अगौटे जात हो, बेर्ना सारे को ५५ दे खि
६० दिनमा तयार हुन्छ । बोट सिधा हुर्कन्छ, पातहरू
गोलाकार १५–२० वटा हुन्छन ् । कोभी सेतो, कडा, गोलो
हुन्छ । यो जातको उत्पादन क्षमता ५–१० मे. टन
प्रतिहे क्टर रहे को छ ।
२. काठमाडौं स्थानीय: यो मध्यमौसमी जात हो, बेर्ना सारे को
१०० दे खि ११० दिनमा तयार हुन्छ । कोभी सेतो, गोलो
हुन्छ भने डाँठ लामो र २५–३० वटा पातहरू हुन्छन ् ।
यो जातको उत्पादन क्षमता २०–३० मे. टन प्रतिहे क्टर
रहे को छ । उच्च स्वादका लागि यो जात प्रख्यात छ ।
३.	सिल्भर कप: यो प्रचलित अगौटे वर्णशंकर जात हो, बेर्ना
सारे को ५५ दे खि ७० दिनमा तयार हुन्छ । बोट मध्यम
खालको र कोभी सेतो हुन्छ । प्रतिगोटा कोभीको औसत

j[mlifj[rf}
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तौल ६००–७०० ग्राम हुन्छ । यसले वर्षा सहन

तयार हुन्छ । बोट सिधा हुर्किन्छ, कोभीलाई पातहरूले

र उच्च पहाडमा जेठदे खि साउनसम्म बेर्ना सार्न सकिन्छ ।

र उच्च पहाडमा माघदे खि चैतसम्म बेर्ना सार्न सकिन्छ ।

राम्रोसँग ढाकेको हुन्छ । मध्यपहाडमा भदौदे खि माघसम्म

सक्दछ । मध्यपहाडमा साउनको मध्यदे खि भदौ मध्यसम्म

४. ह्वाइट फ्ल्यास: बेर्ना सारे को ६५ दिनमा बाली तयार

कोभी गुम्बजाकार, शुद्घ चम्किलो सेतो, औसत तौल २.५

आकारको, सफा सेतो, कस्सिएको ७००–१२०० ग्रामको

१२. रमी : बेर्ना सारे को ६०–७० दिनमा बाली तयार हुन्छ ।

किलोग्रामको हुन्छ ।

हुन्छ । बोट मध्यम खालको हुन्छ । कोभी गुम्बज

हुन्छ । पातले कोभीलाई राम्ररी ढाक्दछ । यसले गर्मी

यो कालो कुहिने वा सड्ने रोग र वर्षा सहन सक्नुका साथै

साथै माटोमा अधिक चिस्यान सहन सक्दछ । डाउनी

डाउनी मिल्डयु सहन सक्ने जात हो । यसको कोभी सफा

मिल्ड्यु र ब्ल्याक रट रोग सहने यसको जातिय गुण हो ।

सेतो ८०० ग्रामदे खि २ किलोग्रामको हुन्छ । यो

मध्यपहाडमा साउनदे खि असोजसम्म र उच्च पहाडमा

मध्यपहाडमा भदौदे खि असोजसम्म र उच्च पहाडमा

मध्यअसारदे खि मध्यभदौसम्म बेर्ना सार्न सकिन्छ ।

५. स्नोकिङ्ग: बेर्ना सारे को ६० दिनमा बाली तयार हुन्छ ।
कोभी अलिकति च ुच्चो परे को गुम्बजाकार, सेतो, औसत

वैशाखदे खि साउनसम्म बेर्ना सार्न सकिन्छ ।

१३. स्वेता: बेर्ना सारे को करीब १०० दिनमा बाली तयार हुने

पछौटे जात हो ।यसबाट सफा सेतो काउली १ दे खि १.५

तौल ८०० ग्रामको हुन्छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा साउनदे खि

किलोको फल्छ । पहाडमा मध्यमाघदे खि चैतसम्म र

असोजको पहिलो हप्तासम्म बेर्ना सार्न सकिन्छ । कोभीको

उच्च पहाडमा मध्य असोजदे खि वैशाखको सुरुसम्म बेर्ना

ब्यास १७ से.मी. हुन्छ । यो जातले गर्मी तथा वर्षा सहन
सक्दछ ।

१४. एन एस–९०: बेर्ना सारे को करिब ९० दिनमा बाली तयार

C

६. स्नोक्विन: बेर्ना सारे को ५० दिनमा बाली तयार हुने यो

सार्न सकिन्छ ।

हुने जात हो । यसको पात ठू लो हुन्छ र बोट मध्यम

अगौटे जात हो । कोभी अलिकति च ुच्चो परे को गुम्बजाकार,

खालको हुन्छ । कोभीको सरदर तौल २ किलोग्रामको

सेतो, औसत तौल ६०० ग्रामको हुन्छ । कोभीको ब्यास

हुन्छ । मध्यपहाडमा माघको पहिलो हप्तादे खि फागुनसम्म

१५ से.मी. हुन्छ । यो जातले गर्मी सहन सक्दछ ।

T

७. स्नो क्राउन: बेर्ना सारे को ९० दिनमा बाली तयार हुन्छ ।
कोभी हल्का चेप्टो परे को (समतल) गुम्बजाकार, सेतो, तौल
८५० ग्रामदे खि २ किलोग्रामसम्मको हुन्छ । यो जातले

चिसो र गर्मी सहन सक्दछ । मध्यपहाडमा साउनदे खि

I

कात्तिकसम्ममा र उच्च पहाडमा माघको दोस्रो हप्तादे खि
चैतसम्म बेर्ना लगाउन उपयुक्त हुन्छ ।

८.	मिल्क वे: बेर्ना सारे को ७०–९० दिनमा बाली तयार

A

हुन्छ । बोट मध्यम आकारको हुन्छ । कोभी गुम्बज

आकारको, सेतो, नरम र एकनासको १ दे खि १.५ किलो
सम्मको हुन्छ । कोभीलाई पातले राम्रोसँग ढाक्दछ ।

गर्मी, आर्द्रता र रोगहरू सहन सक्दछ । मध्यपहाडमा

साउनको दोस्रो हप्तादे खि असोजको दोस्रो हप्तासम्म र उच्च

पहाडमा मध्यअसारदे खि मध्यभदौसम्म बेर्ना सार्न उपयुक्त
हुन्छ ।

९. काश्मिरे : बेर्ना सारे को ७५–९० दिनमा बाली तयार

हुन्छ । कोभी उच्च गुम्बज आकारको, शुद्घ सेतो, कडा

खालको ०.७५–१.२५ किलोको हुन्छ । कोभीलाई ठू ला

पातहरूले छोपेको हुन्छ । मध्यपहाडमा साउनदे खि

भदौसम्म र उच्च पहाडमा जेठदे खि साउनसम्म बेर्ना सार्न

सकिन्छ ।

१०.	युकोन : बेर्ना सारे को ८५ दिनमा बाली तयार हुन्छ ।

बोट मध्यम आकारको हुन्छ, कोभी उच्च गुम्बज आकारको,
शुद्घ सेतो ०.८–१.५ किलोको हुन्छ । हिउँदयामका लागि
उपयुक्त जात हो ।

११. स्नो मिस्टिक: बेर्ना सारे को १०० दे खि १२० दिनमा बाली
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र उच्च पहाडमा फागुनदे खि चैतसम्ममा बेर्ना सार्न
सकिन्छ ।

१५. एन एस–८४: यो बेर्ना सारे को ७०–९० दिनमा तयार

हुन्छ । यसको पात ठाडो जान्छ र बिरुवा मध्यम

प्रकारको हुन्छ । कोभी सेतो रङ्गको र १ दे खि १.५

किलोग्रामको हुन्छ । मध्यपहाडमा माघदे खि फागुनमा र
उच्च पहाडमा फागुनदे खि चैतसम्म बेर्ना सार्न सकिन्छ ।

नर्सरी व्यवस्थापन
नर्सरीका लागि पानी नजम्ने जमिनको छनोट गर्नुपर्छ । १००

वर्गमिटरको नर्सरीले १ हे क्टरलाई बेर्ना पुग्छ । नर्सरी बनाउँदा
५–७ के.जी. राम्ररी पाकेको गोठे मल प्रति वर्गमिटरको दरले

राख्नुपदर्छ । वर्षा समयमा नर्सरी ब्याड १५ से.मी. उच्च र

ब्याडको बीचमा २५ से.मी. फराकिलो कुलेसो बनाउनुपर्दछ ।
नर्सरी ब्याड प्राय गरे र १ मिटर चौडाइ र ३–४ मिटर लम्बाइको

हुन्छ । नर्सरी ब्याडको माटोलाई घामको प्रकाशले निर्मूलीकरण

गर्नाले ढु सी र अन्य किटाणुको अन्त्य गर्न सकिन्छ । यसको

लागि प्लास्टिकले छोपी २ हप्ताजति घामको तापले निरन्तर

उपचार गर्नुपर्छ । ब्याड तयार गरिसकेपछि २–३ से.मी. गहिरो

सानो कुलेसो बनाई बीउ खसाल्नुपर्छ । अनी कुलेसोलाई पुरेर

समथर पार्नुपर्दछ । बीउ छरे पछि छापो दिनुपर्दछ र हजारीको

सहायताले पानी दिनुपर्दछ । छरे को करिब ४–५ दिनमा बेर्ना
उम्रन्छ । बेर्नालाई नियमित सिँचाइ गर्नुपर्दछ । बेर्ना सार्नुभन्दा

अन्तिम ५–७ दिन बेर्नालाई पानी दिनबाट रोक्नुपर्दछ, यसो गर्दा
बेर्नाहरू मजबुत हुन्छन ् । ३–४ हप्तापछि बेर्नाहरू सार्नका लागि
तयार हुन्छन ् ।
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अगौटे जातका लागि बीउदर २५–३० ग्राम÷रोपनी र मध्यम
मौसमी तथा पछौटे जातका लागि २०–२५ ग्राम÷रोपनी
लाग्दछ । अगौटे जातलाई हारहार र बोटबोटको ६०*५०
से.मी. फरकमा लगाइन्छ । मध्यम मौसमी जातलाई हारहार
र बोटबोटको ६०*६० से.मी. फरकमा र पछौटे जातलाई
७५*६० से.मी. फरकमा लगाइन्छ ।

जमिनको तयारी
बेर्ना रोप्नुभन्दा एक महिनाअगाडि गहिरो गरी माटो पल्टाएर
जोत्नुपर्दछ । डल्ला फोर्ने, झारढु ङ्गा, प्लास्टिक र अघिल्लो
बालीका अवशेषहरू हटाई राम्ररी कुहे को गोबर मल छरे र
जोत्नुपर्दछ । रासायनिक मल बेर्ना सार्नुभन्दा एक हप्ताअगाडि
छरे र जोत्नुपर्दछ । वर्षा याममा बेमौसमी खेती गर्दा १५–२०
से.मी. उठे का, १२० से.मी. चौडाइ र जग्गाअनुसार लम्बाइ
कायम गर्नुपर्छ ।
काउली समूहका बालीलाई धेरै पोषण तत्व चाहिन्छ । ५०–६०
डोका गोबरमल प्रतिरोपनीका दरले जमिन तयारी गर्ने बेलामा
दिनुपर्दछ । रासायनिक मल १० के.जी. युरिया, ८ के.जी.
डी.ए.पी. र ५ के.जी. पोटास प्रतिरोपनी आवश्यक पर्दछ ।

बेर्ना सारे को ३०–४५ दिनसम्म झारले बढी दुःख दिन्छ ।
जमिनको सतहको थोरै गहिराइको माटो कुटो वा कोदालोले
खनेर झार हटाउने र माटो खुकुलो पार्नुपर्दछ । यस्तो गोडमेल
बोटदे खि ५–६ से.मि. पर र ५–६ से.मि. गहिराइसम्म गर्न
ँ
सकिन्छ । पहिलो र दोस्रो थपमल बोटको वरिपरि औठी
आकारको कुलेसोमा दिइन्छ । थप मल दिएपछि हल्का उकेरा
दिनुपर्दछ ।

आन्तरिक विकृतिहरू
सानो गुच्चा जत्रो फूलकोभी लाग्नु (Buttoning)
अगौटे जात ढिलो लगाएमा, लामो समय ब्याडमा रहे का बुढा
बेर्ना रोपेमा, माटोमा नाइट्रोजनयुक्त वा चिस्यान वा दुवै कम
भएमा वा बोटको वृद्धि अवस्थामा सुक्खा र तातो मौसम भएमा
बोट सानो छँदै गुच्चाजत्रो फुलकोभी लाग्दछ । यसको नियन्त्रण
गर्न माथि उल्लखित अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।

T

यीमध्ये नाइट्रोजनको आधा मात्रा र फस्फोरस र पोटासका पूरै
मात्रा जमिन तयारीको अन्तिम जोताई गर्दा माटोमा
मिलाउनुपर्दछ । बाँकी नाइट्रोजनको आधा मात्रा बेर्ना सारे को
३ हप्तापछि पहिलो थप मलको रूपमा दिने र बाँकी आधा मात्रा
फूलकोभी लाग्न सुरु गरे को अवस्थामा दिनुपर्दछ । माटोमा
सुहाग (बोरन) तथा मोलिब्डेनम तत्वको कमी भएमा बोरयाक्स
७०० ग्राम र सोडियम मोलिब्डेट ७५ ग्राम प्रतिरोपनीका दरले
बेर्ना सार्नुभन्दा पहिला नै माटोमा मिलाउनुपर्दछ । बेमौसमी
खेती गर्दा तोरीको पिना (२५ के.जी. प्रतिरोपनीका दरका साथै
वृद्धिवर्धक रसायनहरूको आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

७–१० दिनसम्म मौसम हे रेर दिनहु एक दिनको अन्तरमा
सिँचाइ गर्नुपर्दछ । काउलीका जरा गहिरो जाँदैनन् र तलको
चिस्यान जराले तान्न सक्दै नन ् । अर्कोतर्फ बोटले प्रभावकारी
ढङ्गले चिस्यानको उपयोग गर्दै न । तसर्थ काउलीका लागि
जमिनमा सधैँ पर्याप्त चिस्यान हुनपु र्दछ । सिँचाइ ५–१० दिनको
अन्तरमा गर्नुपर्दछ । बढी भएको पानी निस्कन निकासको
व्यवस्था पनि राम्रोसँग गर्नुपर्छ ।

C

बीउदर तथा लगाउने दूरी

फूलकोभीको झुस निस्कने (Riceyness)

A

I

फूलकोभीको बाहिरी सतहमा झुस निस्कनेलाई झुसिले भनिन्छ ।
तापक्रम घटबढ हुन,ु मल दिँदा नाइट्रोजन बढी दिनु वा जातको
कारणबाट पनि फूलकोभी झुसिलो हुन सक्दछ । यसको
रोकथामका लागि जातअनुसारको खेती प्रविधि अपनाउनुपर्दछ ।

बेर्ना सार्ने समय
तराई, भित्री तराई, खोँच र बेसीमा सरदर मुख्य मौसमीको
काउली उत्पादन गर्न सकिन्छ । तराईमा अगौटे काउलीको
बेर्ना असारमा सारे पनि असोजको अन्त्यभन्दा अगाडि बाली लिन
सकिँदैन । त्यसै गरी पछौटे काउलीले पनि फागुनभन्दा ढिलो
राम्रो गुणस्तरको बाली दिन कठिन छ । त्यो क्षेत्रमा जाडो
ु मा निर्यात गर्न
याममा उत्पादन गरे को काउली ठन्डी मुलक
सकिने सम्भावना छ । नेपालको मध्यपहाडमा सालभर काउली
उत्पादन गर्न सकिने र यसको उत्पादन आन्तरिक बजारलाई
लक्षित गर्न सकिन्छ । उच्च पहाडको काउली वर्षा याममा
उत्पादन हुने हुँदा आन्तरिक बजारसहित उष्ण हावापानीका
ु मा निर्यात गर्न सकिन्छ ।
छिमेकी मुलक

सिँचाइ र गेडमेल
बेर्ना सारे पछि तुरुन्तै हल्का सिँचाइ गर्नुपर्दछ । बेर्ना सारे को
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फूलकोभी खैरो हुने (Browning)
यो बोरन भन्ने सूक्ष्म खाद्य तत्वको कमीबाट हुन्छ । सुरुमा
फूलकोभीको सतहमा पानीले भिजेजस्तो दाग दे खिन्छ । पछि
खैरो रङको हुन्छ । यस्ता बोटको डाँठ खैरो रङको खोक्रो
हुन्छ । खैरो फूलकोभी बजारमा बिक्री हुँदैनन् । यसको
नियन्त्रण गर्न ०.२५–०.५% बोरयाक्सको झोल बालीमा
छर्कनुपर्दछ । जमिनको तयारी गर्ने अवस्थामा ५००–७००
ग्राम बोरयाक्स वा सोडियमबोरे ट प्रतिरोपनी बोरन कमी भएको
माटोमा मिलाउनुपर्दछ ।
साँगरु ो पात हुने (Whiptail)
यो मोलिब्डेनम नामको सूक्ष्म खाद्यतत्वको कमीबाट हुन्छ ।
पातको किनारा भित्रपट्टि फर्कनु, पात बढ्न नसक्नु र पातको
डाँठ मात्र हुन ु यसका लक्षण हुन ् । यो समस्या अम्लीय माटोमा
दे खा पर्दछ । यसको नियन्त्रण निम्न तारिकाबाट गरिन्छ ।
जमिनको तयारी गर्दा रासायनिक मलसँगै ५० ग्राम एमोनियम

वा सोडिएम मोलिब्डेट प्रतिरोपनीका दरले माटोमा मिलाउनुपर्दछ ।
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च ुना हालेर माटोको पि.यच. मान ६.५ पुर्याउनुपर्दछ ।

प्रतिकार गर्दछन् ।
५) फेन्भेलरे ट विषादी ४०० मि.लि. प्रति हे क्टरका दरले प्रयोग

बाली सं रक्षण

गर्न सकिन्छ ।

काउली बाली समूहका तरकारीमा विभिन्न रोग तथा कीराहरूले
आक्रमण गदर्छन् । खेती गर्ने कृषकहरूले रोग तथा कीराहरूको

६) नुभान ७५ इ.सी. ६.७ मि.लि. वा फेन्फेन २० इ.सी. ५

तथा उपचारका उपायहरू अपनाउनुपर्दछ ।

काउली वर्गमा लाग्ने मुख्य रोगहरु

काउलीमा लाग्ने मुख्य कीराहरू

बेर्ना कुहिने रोग

बन्दाको पुतली

यसरी ग्रसित बिरुवाको फेदमा हल्का पहेँ लो वा हल्का हरियो

अवस्था, क्षतिको प्रकार, समय आदिलाई मध्यनजर गरी रोकथाम

मि.लि.÷लिटर पानीमा मिसाई छर्नुपर्दछ ।

जमिनमा बीउ रोपेपछि उम्रन लाग्दा ढु सीले आक्रमण गर्छ ।

यो एक पुतली कीरा हो । यसले पहाड र तराई दुवै क्षेत्रमा
क्षति पुर्याउँछ । यो पुतलीमा पखेटाहरू पहेँ लिएका सेता रङका
हुन्छन ् । यसको लाभ्रेको शरीर नीलो हरियो रङको हुन्छ ।

शरीरभरि काला थोप्ला र ससाना झुस र ढाडमा तीनवटा पहेँ ला
धर्सा हुन्छन ् । मसिना लाभ्रेहरूमा पातमा छाला खोस्रिएको

लाभ्रेले प्वाल पारी खाई बिस्टाएको हुन्छ ।

नियन्त्रण तथा रोकथाम

दे खा पर्छन् । पछि गएर उक्त लक्षण तल र माथि सर्छन् ।
यस्ता लक्षणहरूले काण्डलाई वरिपरिबाट घेर्छ । ग्रसित कोषहरू
सड्छन् र अन्त्यमा गएर बेर्ना नै मरे र जान्छ । सुरुमा ब्याडमा

कतै कतै यस्तो लक्षण दे खा पर्छ । २–४ दिनमै सम्पूर्ण बिरुवा

नै ग्रसित भएर जान्छन् ।
रोकथाम तथा नियन्त्रण

C

लक्षण दे खिन्छ । ठू ला लाभ्रेहरूले पातहरूका मुख्य नसाहरू
बाँकी राखेर अरू भाग खाइदिन्छन् । काउलीको फूलकोभीमा

वा पहेँ लो मिसिएको वा खैरो रङ्गका पानीले भिजेका जस्ता धब्बा

१) एक भाग फर्मलडिहाइड र ५० भाग पानीमा मिसाएर ४
इन्च माटोलाई बीउ रोप्नु १०–१५ दिन अगाडि उपचार
गर्ने ।

२) थिरम र डाइथेन एम ४५ को ०.२% झोल बेभिस्टिन

T

१)	नुभान ७५ इ.सी. ६.७ मि.लि. वा फेन्फेन २० इ.सी. ५
मि.लि.÷लिटर पानीमा मिसाई छर्नुपर्दछ ।

२)	यो कीराका फुल लाभ्रे र अचल अवस्थालाई जम्मा गरी
नष्ट गर्नुपर्दर्छ ।

०.१% झोलले ब्याडको उपचार गर्ने ।

३) ब्याडको चिस्यान बढी हुन नदिने ।
४) पातलो गरी बीउ छर्ने र बाक्लो भएमा पातलो पार्ने ।

इँटाबट्टे पुतली

अल्टनेरिया थोप्ले रोग

I

३) पुतलीहरूलाई हाते जालीले पक्रेर नष्ट गर्नुपर्छ ।

A

यो एक सानो पुतली कीरा हो । अघिल्ला पखेटामा तीनवटा
त्रिकोणात्मक पहें ला दाग हुन्छन ् । पुतलीले पखेटा जोडी बस्दा
ढाडमा ३ वटा इँटाबुट्टे आकार हुन्छ । लाभ्रे फिका हरिया छँदा

बढी चलमलाउने हुन्छन ् । लाभ्रेहरू पातको तल्लो भाग र

यो ढु सीबाट लाग्ने रोग हो । पहिलो पातको माथिल्लो सतहमा

साना काला दाग दे खा पर्दछन् र पछि गएर यी लक्षण गोला
हुन्छन ् । पछि साना दागहरू बढ्दै गएर पूरै पात र बोट डढे र

कालो भएको जस्तो दे खिन्छ । काउलीको फूलमा सुरुमा खैरा

भर्खरै बन्न लागेका पातहरूमा बसेर खान्छन् । कलिला भागहरू

रङ्ग दे खा पर्छन् र पछि गएर प्याजी रङ्गमा परिणत हुन्छ ।

ठू लो पातका तल्लो भागबाट यिनले कोत्रेर हरियो भाग खान्छन्

रोकथाम

यसरी यस कीराले खानाले बिरुवाहरू बढ्न सक्दै नन ् । अलिक

र माथिल्लो सतहको पातलो झिल्ली भने बाँकी छाड्दछन् ।
केही समयपछि सो भिल्ली च्यातिन्छ र त्यहाँ दुलो पर्न जान्छ ।
यिनको सङ्ख्या बढी भएमा बिरुवालाई नाङ्गो पार्दछन् ।

१) बीउलाई ५० से.ग्रे. तातो पानीमा ३० मिनेटसम्म उपचार
गर्ने ।

२) रोगी बोट र ठु टाहरू जम्मा गरे र जलाउने ।
३) डाइथेन एम् ४५ वा फाइटोलन वा ब्लाइटक्स २–३ ग्राम

नियन्त्रण तथा रोकथाम
१) तरकारी लिइसकेपछि बाँकी रहे का बोट र तिनका पातलाई
नष्ट गर्नुपर्छ ।
२) नीमबाट तयार गरिएका कीटनाशक पदार्थहरू ।
३) यसका प्राकृतिक शत्रूहरूमध्ये कमिला, माकुरा, चरा आदि
प्रमुख हुन ् । अतः यिनको सं रक्षण जरुरी छ ।
४) फूलकोभी समूहका बाली र गोलभेँडा सँगसँगै लगाउनाले
बढी नोक्सान हुन पाउँदैन । गोलभेँडाले यो कीरालाई
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प्रतिलिटर पानीमा मिसाएर रोग दे खिनासाथ छर्न सुरु गरी

२–३ पटक पन्ध्र दिनको अन्तरमा छर्ने ।

४) थाइराइड २–२.५ ग्राम प्रतिकिलो बीउको हिसाबले बीउ
उपचार गर्ने ।

डाउनी मिल्डयु
यो ढु सीबाट लाग्ने रोग हो । सुरुमा पातमा, डाँठमा र कोषमा

साना बैजनी रङ्गका अनिश्चित आकारका धब्बाहरू दे खा पर्छन् ।
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चिसो र चिस्यान भएका ठाउँमा पातका थोप्लाहरू बढ्छन् र
पातको माथिल्लो सतहमा पहेँ लो क्षेत्र दे खा पर्छ तल्लो सतहमा
ढु सीका थुप्रा परिपक्व हुन थाल्छन् र खाने भागमा पनि आक्रमण
गर्छन् र पछि त्यही बैजनी रङ्गका दागहरू दे खा पर्छन् ।
टाउकोमा (खाने भाग) आक्रमण हुँदा खैरा दाग दे खिन्छन् र
बाहिरका पातमा लक्षण दे खिन या नदे खिन सक्दछ ।
रोकथाम तथा नियन्त्रण
१) ब्याडमा बेर्ना राख्नु १०–१५ दिनअघि ५–१०% फर्मालिन
झोलले माटोको उपचार गर्ने ।
२) क्याप्टन वा थिरम २ ग्राम प्रति के.जी. बीउका दरले
उपचार गर्नुपर्दछ ।
३) डाइथेन एम् ४५ ०.३ % को झोल वा रोडोमिल एम् जेड
७२ को ०.२५ % को झोल १०–१५ दिनको अन्तरमा
बालीमा छर्कनुपर्दछ ।

बाली भित्र्याउने र उत्पादकत्व
जातअनुसार बेर्ना सारे को ४५–७५ दिनमा अगौटे , ९०–१००
दिनमा मध्यम मौसमी र ११०–१३० दिनमा ढिलो जातको
काउली बाली लिने समय हुन्छ । पूरा बढे का र कसिला
फूलकोभीको ठीक तल्लो भागमा लाग्ने चक्कुले काटे र बाली
लिनुपर्दछ । काउली टिप्न बिहान शीत ओभाए पछि वा साँझपख
ठण्डा भएपछि उपयुक्त हुन्छ । टिपेका काउली घाममा राख्नु
हुँदैन ।
अगौटे जातको काउलीको उत्पादकत्व ६०० दे खि ७५० के.
जी.÷रोपनी हुन्छ । मध्यम र ढिलो जातको काउली १
टन÷रोपनी हुन्छ । स्नोबल समूहका जातका बोट होचा र साना
हुनाले धेरै बोट अट्ने र काउली पनि बढी खदँ िलो हुने हुँदा
उत्पादकत्व १.५ मे. टन÷रोपनीसम्म हुन्छ ।
सन्दर्भ सूची
कृषि डायरी (२०७७), नेपाल सरकार, हरिहरभवन, ललितपुर ।

आद्र मौसममा परिपक्व हुन लागेका काउलीका टाउकाहरूमा
कालो सडन कुनै ठक्करबाट लागेको घाउबाट सुरु हुन्छ र
फैलन्छ । कीराका बच्चाहरूले रोग प्रसारण गर्छन् ।

नार्क (२०७१), बागवानीका उन्नत प्रविधिहरू, नेपाल कृषि
अनुसन्धान परिषद्, मालेपाटन पोखरा ।
नार्क (२०७७), तरकारी बालीका लागि प्याकेज अफ प्राक्टिस,
नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र ।

T

रोकथाम तथा नियन्त्रण

C

ब्याक्टेरियाको गिलो सडन

१) रोग दे खिन थालेपछि तुरुन्तै तरकारी टिपेर बेच्नुपर्छ ।
२) खस्रो वस्तुले तरकारी पुछ्नु हुँदैन ।

A

I

३) भण्डारण ओसारपसार गर्दा सकेसम्म कम तापक्रममा गर्ने ।

वासुदेव कर्मचार्य (२०७४), तरकारी खेती, रोग, कीरा, बीउ
उत्पादन र भण्डारण प्रविधि, हे रिटे ज पब्लिसर्स एन्ड डिस्ट्रिब्युटर्स
प्रा.लि. भोटाहिटी काठमाडौँ नेपाल ।
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पोथी फूल फुल्ने गर्दछ जसलाई Monoecious भनिन्छ र यो

परासेचित (Cross pollinated) बाली हो ।

महत्व तथा उपयोग (Importance and Uses)
yy यो अत्यन्त स्वादिष्ट तथा पौष्टिक पदार्थले भरिपूर्ण भएको

फल हो । यसमा औसत ६५ प्रतिशत चिल्लो पदार्थ,

परिचय (Introduction)

१५.२ प्रतिशत प्रोटिन, १३.७ प्रतिशत कार्बोहाइड्रे ट तथा

ओखर नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हुने मुख्य फलफूल बाली हो ।
यो सुक्खा फलफूल (Dry fruits) अन्तर्गत पर्दछ । सं सारभर

yy धार्मिक

तथा

सांस्कृतिक

महत्वपूर्ण फल हो ।

हिसाबले

नेपालमा

अत्यन्त

C

यसका करिब २० जातिहरू छन्, अहिलेको इरानको पर्सिया

थोरै मात्रामा खनिज पदार्थहरू र भिटामिन बी पाइन्छ ।

क्षेत्रमा यसको खेती बढी गरिएकाले यसलाई पर्सियन ओखर

yy सुक्खा फलफूल भएको हुनाले भण्डारण तथा ढु वानी गर्न

उत्तर-पश्चिम हिमालयन क्षेत्रदे खि पर्सिया (इरान) सम्मको क्षेत्रमा

yy बिजु बिरुवा रोपेको ५-६ वर्षबाट उत्पादन दिन सुरु गर्छ

(Persian walnut) भनेर पनि चिनिने गर्दछ । यसको उत्पत्ति

T

भएको मानिन्छ । विश्वमानचित्रमा हे र्दा शीतोष्ण तथा समशीतोष्ण

सहज हुन्छ ।

क्षेत्रमा यो फलको खेती बढी गरिन्छ । सामुद्रिक सतहदे खि

१२००-२५०० मिटरसम्म यसको खेती गर्न सकिन्छ ।

नेपालको उत्तर-पश्चिमी हिमाली जिल्लाहरूमा धेरै वर्ष अघिदे खि
ओखर जङ्गली अवस्थामा फलिरहे को पाइन्छ तसर्थ यसको

I

उद्गमस्थल नेपाल हो भन्न सकिन्छ । यसको बिरुवा अपेक्षाकृत

रूपमा सुक्खा हावापानी र कम मलिलो माटोमा पनि हुर्कन
सक्ने, फलको गुदीमा प्रशस्त पोषक तत्वहरू (खास गरी चिल्लो

A

पदार्थ, प्रोटिन र खनिज) पाइने तथा यसको काठ फर्निचर
बनाउन काम लाग्ने हुँदा यसलाई पहाडी क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण

बाली मानिन्छ । विश्वका प्रमुख ओखर उत्पादक दे शहरूमा
चीन, अमेरिका, फ्रान्स, इटाली, टर्की, इराक, अफगानिस्तान,

रुस आदी पर्दछन् । हाल आएर यसको उत्पादन भारत तथा

नेपालका हिमाली जिल्लाहरूमा बढिरहे को छ ।

yy यसको काठबाट स्तरीय फर्निचर बनाउन सकिन्छ ।
yy फलको बोक्रा कपाल रङ्गाउन प्रयोग गरिन्छ ।
yy भूक्षयबाट प्रभावित, कमसल जग्गामा ओखर लगाई भूक्षय
नियन्त्रण तथा वातावरण सं रक्षण र उत्पादन बढाउन
सकिन्छ ।

ओखरको अवस्था (Status of Pecanut)
क) विश्वमा ओखरकोे अवस्था

ओखर बहुवर्षीय पतझड फलफूल बाली हो । यो जुग्लान्डिएसी

(Junglandaceae) परिवारमा पर्दछ । यसको वैज्ञानिक नाम
Juglans regia L. हो । धै रै हाँगाहरू फिँजिएको र बिजु बिरुवा

१५-२० मिटरसम्म उचाइको हुन्छ भने कलमी बिरुवा ५-७

मिटरको हुन्छ तर यसको उचाइ तथा फैलावट बगैँचा
व्यवस्थापनमा भर पर्ने कुरा हो । एउटा सिधै तल जाने मुख्य

जरा (Tap root) र अन्य सहायक जराहरू (Adventitious root)
वरपर फिँजिएका हुन्छन ् । यसको एउटै बोटमा भाले फूल र

lztf]i0f afujfgLs]G›, dfkmf{
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(Status in the world)

विश्वमा ओखरको उत्पादनको अवस्थालाई हे र्दा चिन एक
नम्बरमा आउँछ । त्यसै गरी अमेरिका, टर्की, मेक्सिको, इरान,

भारत, चिली, युक्रेन, अफगानिस्तान, फ्रान्स, रोमानिया आदि
दे शहरू अग्रपङ्क्तिमा दे खिन्छन् ।
ख) नेपालमा ओखरको अवस्था

वानस्पतिक विवरण (Botanical description)

*

भने कलमी बिरुवाले ३-४ वर्षमा नै फल दिन्छ ।

नेपालको

प्राय

हिमाली

(Status in Nepal)

हावापानी

भएका

पश्चिमी

पहाडी

जिल्लाहरूमा हाडे ओखरका बिरुवाहरू जङ्गली अवस्थामा

फलिरहे को पाइन्छ । हाल कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरूका
साथै मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाहरूमा दाँते ओखरका बिरुवाहरूको

व्यावसायिक खेती हुन थालेको छ । आ.व. २०७५÷७६ को
तथ्याङ्कअनुसार हाल नेपालमा ओखरले ओगटे को कुल क्षेत्रफल
५०३७ हे ., उत्पादनशील क्षेत्रफल २१६७ हे ., उत्पादन

८९३४ मे.टन तथा उत्पादकत्व ४.१२ मे.टन./हे . रहे को
छ ।
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क) स्थानीय जातहरू

(Local varieties)

१. स्थानीय हाडे ओखर ः यो नेपालको पहाडी तथा उच्च
हिमाली क्षेत्रमा पाइने ओखर हो । विशेष गरी कडा बोक्रा हुने
र फुटालेर खानका लागि गाह्रो हुन्छ । यो जात जङ्गली
प्रजातिको भएको हुनाले कलमी बिरुवा उत्पादन गर्दा रुटस्टकको
रूपमा प्रयोग गर्न उपयुक्त मानिन्छ । यसको रूख काठका
रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको पनि छ ।
२. स्थानीय दाँते ओखर ः नेपालमा वर्षौंदेखि यसको उत्पादन
भएको पाइन्छ । पातलो बोक्रा हुने यो जातको ओखर खानका
लागि उपयुक्त मानिन्छ । यसलाई स्थानीय थिनसेल (Local
Thin shell) ओखर पनि भन्ने गरिन्छ ।
ख) आयातित जातहरू

(Imported Varieties)

१. क्यालिफोर्नियाबाट आयातित जातहरू ः थिनसेल, आस्ले,
पायने, हार्टले, फ्रान्क्वेट जातहरू क्यालिफोर्नियाबाट आयातित
ओखरका उन्नत जातहरू हुन ् ।
२. भारतबाट आयातित जातहरू ः भारतको हिमाञ्चल प्रदे शमा
परताप, गोविन्द र के डब्ल्यु ०१२ भन्ने दाँते ओखरका राम्रा
जातहरूको विकास गरिएको छ । खास गरी के डब्ल्यु ०१२
भन्ने जात अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च गुणस्तरयुक्त (९८ प्रतिशत)
गुदी भएको मानिएको छ ।

हावापानी (Climate)

I

T

उच्च प्रविधि तथा प्राविधिक ज्ञानको कमी आदि रहे का छन् ।
आ.व. २०७५÷७६ मा समशीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्र
कीर्तिपुर,
काठमाडौंमा
ओखरको
प्रसारणमा
गरिएको
अध्ययनअनुसार पुस–माघ महिनामा कृषि अनुसन्धान केन्द्र
राजिकोटबाट सायन ल्याई साइड ग्राफ्टिङ, टङ ग्राफ्टिङ र चिप
बडिङ गरिएको थियो जसमा ६ महिनासम्मको तथ्याङ्कलाई हे र्दा
७० दे खि ७५ प्रतिशतसम्म सफलता पाउन सकिएको थियो ।
जसमा रुटस्टकका रूपमा हाडे ओखर प्रयोग गरिएको थियो ।
हाल शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्र मार्फामा जातीय गुणहरू,
उत्पादन तथा प्रसारणजस्ता विविध विषयहरूमा अध्ययन
अनुसन्धानका कामहरू भइरहे का छन् ।

गोविन्द, के डब्ल्यु ०१२, जिन्जियाङ (Xinjiang), यान यान
(Yan Yan), च ुवान ज्याक (Chuan Zhaq) र जियाङलिङ
(Xianglin) आदि पर्दछन् ।

C

उन्नत जातका ओखर करिब ४० वर्षअगाडि नेपालमा ल्याई
सरकारी फार्म÷केन्द्रहरूमा खेती गर्न थालेको पाइन्छ । सरकारी
फार्म÷केन्द्रहरूमा सुक्खा फलफूल विकास केन्द्र, सतबाँझ,
बैतडी र शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्र, मार्फा, मुस्ताङमा
यसका गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन गरी बिक्रीवितरण हुँदै
आइरहे को छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गत कृषि
अनुसन्धान केन्द्र, राजिकोट, जुम्लामा ओखरको आस्ले, हार्टले
र पायने जातहरूमा वानस्पतिक प्रसारण (टङ ग्राफ्टिङ) मा
अध्ययन अनुसन्धान भइरहे को छ । त्यसरी नै कृषि अनुसन्धान
केन्द्र, लुम्ले, कास्कीमा ओखरको जर्मप्लाज्म सङ्कलन तथा
मूल्याङ्कनका साथै वानस्पतिक प्रसारण सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक
कार्यहरू भइरहे का छन् । अत्यन्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अन्य
राष्ट्रको तुलनामा नेपालमा ओखरको उत्पादन तथा उत्पादकत्व
ज्यादै न्यून रहे को छ जसको मुख्य कारणहरूमा गुणस्तरीय
बिरुवाको अभाव, व्यावसायिक रूपमा नै बिजु बिरुवा प्रयोग हुन,ु

A

साधारणतया ओखरको खेती सामुद्रिक सतहदे खि १२००–
२५०० मिटरको उचाइमा गर्न सकिन्छ । यसरी तुसारो
पर्नेदेखि लिएर मध्यम हिउँ पर्ने ठाउँमा यसको व्यावसायिक
खेती गर्न सकिन्छ । अन्य शीतोष्ण फलफूल बालीहरूलाई
जस्तै यसलाई पनि फूल फुल्न र फल लाग्नका लागि केही
न्यूनतम तापक्रम (Chilling temperature)
चाहिन्छ ।
जातअनुसार ओखरलाई ७००-१५०० घण्टासम्म ७ डिग्रीभन्दा
कम तापक्रमको आवश्यकता पर्दछ । यसलाई औसत वार्षिक
वर्षा ७६० मि.मि. हुने ठाउँमा राम्रोसँग खेती गर्न सकिन्छ ।

माटो (Soil)
पानीको निकास राम्रो भएको तर चिस्यान रहिरहने, प्रशस्त
प्राङ्गारिक पदार्थ भएको मलिलो तथा करिब ३ मिटरसम्म गहिरो
माटो ओखर खेतीका लागि उपयुक्त मानिन्छ । माटोको पिएच
तथस्ट नजिक भएको हुनपु र्दछ ।

जातहरू (Varieties)
साधारणतया नेपालमा ओखरका जातहरूलाई दाँते र हाडे गरी
दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ । विदे शबाट आयातित जातहरूमा
थिनसेल, आस्ले, पायने, हार्टले, फ्रान्क्वेटे , चान्डलर, परताप,
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३. चीनबाट आयातित जातहरू ः आ.व. २०७५÷७६ मा
समशीतोष्ण बागवानी केन्द्र कीर्तिपुरमा चीनबाट जिन्जियाङ
(Xinjiang), यान यान (Yan Yan), च ुवान ज्याक (Chuan Zhaq)
र जियाङलिङ (Xianglin) जातका ओखरहरू ल्याई परीक्षणका
लागि लगाइएको छ ।

जग्गाको छनोट (Site Selection)
हल्का भिरालो जमिन ओखरखेतीका लागि उपयुक्त हुन्छ ।
पानी नजम्ने करिब १०-२० डिग्रीको भिरालोपन भएको जग्गा
यसका लागि उपयुक्त मानिन्छ । सिं चाइ सुविधा भएको ठाउँमा
दक्षिणी मोहडामा र सिं चाइ सुविधा नभएको ठाउँमा उत्तर-पूर्व
फर्कि एको जग्गामा खेती गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

प्रसारण (Propagation)
क) लैङ्गिक प्रसारण (Sexual Propagation)
ओखरको लैङ्गिक प्रसारणमा बाहिरी बोक्राबाट छु ट्टिएको फललाई
बिरुवा उत्पादनका लागि उपयोग गरिन्छ । यस विधिबाट
वर्णशङ्कर (Hybrid) जातको बिरुवा उत्पादन हुन सक्ने कारण
ँ ैन । यसबाट
व्यावसायिक खेतीका लागि त्यति उपयुक्त मानिद
उत्पादित बिरुवाले फल दिन ७-८ वर्ष लाग्दछ । बीउबाट
प्रसारण गर्नका लागि बीउको श्रोत (माउवोट) सुद्घ हुन ु पर्दछ र

j[mlifj[rf}
jif{ jif{
%* c+%&s c+#s !
mlifdfl;s
rf}dfl;s
जात पहिचान भएको हुन ु पर्दछ । ओखरको बीउ छिप्पीएको र
ताजा (सोहि वर्ष फलेका)े हुन ु पर्दछ । पुरानो फलमा उमारशक्ति
अत्यन्त न्यून हुन्छ ।

ख) वानस्पतिक प्रसारण

(Vegetative Propagation)

जुम्लाको बागवानी अनुसन्धान केन्द्र, राजिकोटमा हाडे ओखरको
रुटस्टक प्रयोग गरी चैत महिनामा दाँते ओखरहरू पायने र
हार्टलेमा गरिएको अनुसन्धानको नतिजाअनुसार पायनेभन्दा
हार्टले जातको दाँते ओखरमा ग्राफ्टिङ सफल प्रतिशत बढी
पाइएको थियो भने बेन्च अवस्थामा भन्दा इनसिटु अवस्थामा
गरे को टङ ग्राफ्टिङ सफल प्रतिशत बढी पाइएको थियो ।

कलमीपश्चात् गर्नुपर्ने हे रचाह (After care)
yy कलमी गरे का बिरुवाहरूको नियमित निरीक्षण गरी घाम,
पानी पर्याप्त पुगे नपुगेको हे री उचित स्याहारसम्भार
गर्नुपर्दछ ।
yy जङ्गली तथा धरपालुवा जनावरबाट बचाउनका लागि
राम्रोसँग तारबारको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

C

ओखरलाई रुखबाट टिपेको १०-१५ दिन भित्र वा सुकाएर
ढिलो पनि रोप्न सकिन्छ । ओखरको बीउ छिटो रोप्ने भए
भदौको दोस्रो हप्तादे खि असोजको पहिलो हप्तासम्म उपयुक्त हुन्छ
भने ढिला गरी रोप्दा चिसो सकिएपश्चात् माघको अन्तिम हप्तादे खि
फागुनको पहिलो हप्तासम्म पनि रोप्न सकिन्छ । बीउलाई
रोप्नका लागि तयारी जमिनमा ब्याड बनाई ३० से.मी.को
फरकमा ७-१० से.मी. गहिरो रोप्नुपर्दछ । छिटो रोपेका
ु न्दा अगावै उम्रन्छन् तर पुस–माघको
बिरुवाहरू चिसो सुरु हुनभ
कडा चिसोमा यसको वृद्घि विकास रोकिन्छ । अत्यन्त धेरै
तुसारो र हिउँ पर्ने ठाउँमा भर्खर पलाएका मुनाहरूलाई चिसोले
खान सक्छ । तसर्थ त्यस्तो ठाउँमा सेड हाउस÷नेट हाउसको
निर्माण गरी बिरुवालाई बचाउनुपर्दछ । पुनः गर्मी सुरु भएपश्चात्
बिरुवा पलाउन थाल्दछन् । ढिला गरी रोप्ने बीउलाई शीतघर
(Cold storage) मा राखी चिसोबाट उपचार (Stratification)
गराएर मात्र रोप्नुपर्दछ ।

ँ ाको कटाइ मिल्नुपर्दछ । उक्त बडलाई
कटाइ र आख
रुटस्टकमा जोडिसकेपश्चात् राम्रोसँग प्लास्टिकले हावा तथा
पानी नपस्ने गरी बाँध्नुपर्दछ । अन्य हे रचाह माथि जिब्रे
कलमीमा उल्लेख गरे अनुरूप नै गर्नुपर्दछ ।

हरूलाई

नियमित

रूपमा

हे री

yy समयसमयमा गोडमेल गरी नियमित रूपमा झारपातलाई
हटाउनुपर्दछ ।

T

यस विधिबाट माउबोटमा भएको जातीय गुणहरू हुबहु नयाँ
बिरुवामा ल्याउन सकिने हुनाले यो विधि एक महत्वपूर्ण विधि
हो । यसरी उत्पादित बिरुवामा फल छिटो र गुणस्तरीय
उत्पादन गर्न सकिन्छ । मुख्य गरी ओखरको वानस्पतिक
प्रसारण ग्राफ्टिङ र बडिङ विधिबाट गर्न सकिन्छ ।

yy चोर मुना (Suckers)
हटाउनुपर्दछ ।

(Tongue grafting)

I

अ. जिब्रे कलमी

A

महत्वपूर्ण विधि हो । यस विधिबाट कलमी गर्न पालुवा
आउनुअघिको फागुनको दोस्रो हप्तादे खि चैतको पहिलो
हप्तासम्मको समय उपयुक्त मानिन्छ । यस तरिकाअनुसार
सर्वप्रथम रुटस्टक बिरुवाहरू तयार गर्न माथि लैङ्गिक विधिमा
उल्लेख गरे अनुसार ब्याड बनाएर एक वर्षअगाडि नै बीउ
नर्सरीमा राख्नुपर्दछ । रुटस्टकको रूपमा हाडे ओखर
रोप्नुपर्दछ । स्वस्थ र उपयुक्त आकारका रुटस्टकहरूको
छनोट गरी त्यसलाई भ ुइँबाट १५-२० से.मी. माथि काटे र
त्यसमा जिब्रोजस्तो बनाएर काटिन्छ र उक्त ठाउँमा स्वस्थ,
जात पहिचान भएको, दाँते ओखरको माउबोटबाट उपयुक्त
आकारको सायन छनोट गरी यसको तलपट्टिको भागमा
सोहीअनुसारको जिब्रो बनाई काटिन्छ । यसरी काटिएका
रुटस्टक र सायनलाई राम्रोसँग जोडी प्लास्टिकले हावा र पानी
नछिर्ने गरी बाँधिन्छ । उपयुक्त वातावरण (२१-२४ डिग्री
सेन्टिग्रेड) तापक्रम पाएमा १५-२५ दिनभित्र मुना पलाउन
थाल्छ । नर्सरीको नियमित अवलोकन गरी रुटस्टकबाट
पलाएका मुनाहरू, झारपातहरू नियमित रूपमा हटाउनुपर्दछ ।
आ. चिप बडिङ

(Chip budding)

ँ ा (Bud) हरूलाई काटे र रुटस्टकमा जोडी
यसमा हरे क आख
नयाँ बिरुवा बनाउन सकिन्छ । यसरी बडिङ गर्दा रुटस्टकको
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yy ग्राफ्टिङ प्लास्टिकलाई ३-४ महिनापश्चात् अनिवार्य रूपमा
हटाउनुपर्दछ । अन्यथा उक्त प्लास्टिकले ग्राफ्टेड
बिरुवालाई काट्ने सम्भावना रहन्छ ।
yy हावाहुरीबाट बिरुवालाई बचाउनका लागि उचित टे काको
व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।
yy रोग कीरा व्यवस्थापनका लागि नियमित रूपमा निरीक्षण
गरी उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।

जग्गाको

तयारी

तथा

बगैंचाको

रे खाङ्कन (Land

preparation and orchard layout)

बिरुवा रोप्नुभन्दा २-३ महिनाअगाडि नै जग्गाको तयारी
गर्नुपर्दछ । नेपालको हिमाली क्षेत्रमा ओखरको रोपण गर्न
उपयुक्त हावापानी हुने र प्राय जमिन भिरालो हुने हुनाले गह्रा,
कान्ला प्रविधिबाट रे खाङ्कन गरी बगैंचा स्थापना गर्नु उपयुक्त
हुन्छ । समथर जमिन भएमा वर्गाकार, आयताकार र
त्रिभ ुजाकारमा पनि बिरुवा रोप्न सकिन्छ ।

रोप्ने दूरी (Planting distance)
सामान्यतया बिजु बिरुवा १२×१२ मिटर तथा कलमी बिरुवा
भएमा १०×१० मिटरमा रोप्नुपर्दछ । तर उच्च घनत्वमा
बगैंचा स्थापना गर्दा दूरीलाई कम गरी ६-७×६-७ मिटरको
फरकमा रोप्नु उपयुक्त हुन्छ ।

खाडलको तयारी (Pit preparation)
तयारी जग्गामा उपयुक्त दूरी कायम गरी प्लान्टिङ बोर्डको

!j[mslifc
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सहायताबाट बिरुवा रोप्नुभन्दा एक महिनाअगाडि नै १ घन
मिटरको खाडल खन्नुपर्दछ । खाडल खन्दा तलको माटो
एकातिर र माथिको माटो अर्कोतिर राखी उक्त माटोमा प्रतिखाडल

३०-४० किलो पाकेको गोबरमल मिसाउनुपर्दछ । खाडल पुर्दा
ँ मा पर्ने गरी
तलको माटो माथि र माथिको माटो खाडलको पिध

प्रशाखा हाँगाहरू राख्ने र लामा हाँगाहरूको टु प्पा छोट्याई

बिरुवालाई अन्तिम रूप दिन कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दछ ।
आ. काटछाँट (Pruning)

ओखरको बोटलाई धेरै काटछाँटको आवश्यकता पर्दै न । भर्खर

पुर्नुपर्दछ । यसरी माटो पुर्दा जमिनको सतहदे खि १५-२०

फल्न सुरु गरे का बिरुवाहरूमा फललाई भन्दा हाँगाहरूको

गाडेर छोड्नुपर्दछ ।

धेरैजसो हाँगाका टु प्पाहरू छोट्याउने र अनावश्यक हाँगाबिगालाई

से.मी.माथिसम्म आउने गरी पुर्नुपर्दछ र बीचमा एउटा कीला

विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । यसका लागि पुस-माघमा
हटाई पातलो बनाउनुपर्दछ । पर्याप्त फल दिन थालिसकेपछि

बिरुवा रोपण (Planting)
ओखर पतझड बिरुवा भएको हुनाले हिउँद समयमा (पुस÷माघ)

महिनामा रोप्नुपर्दछ । बिरुवा रोप्दा खाडलको बीचमा राखेको

कीला हटाई, प्लान्टिङ बोर्डको सहायताले, कलमी गरे को भाग

माटोभन्दा माथि पर्ने गरी रोप्नुपर्दछ । बिरुवा रोपिसकेपश्चात्
छे वैमा दह्रो कीला गाडी, बिरुवालाई सोझो पारे र उक्त कीलामा
नहल्लिने गरी बाँध्नुपर्दछ । रोपेको बिरुवालाई सुकेका
झारपातले राम्रोसँग छापो दिने र नसरुन्जेलसम्म नियमित रूपमा

प्रत्येक वर्ष आवश्यक सं ख्यामा नयाँ फल्ने हाँगाहरूको विकास

हुने गरी मात्र काटछाँट गर्नुपर्दछ किनकि यसको पालुवा आउने,
फूल फुलने र फल्ने प्रक्रिया केवल हाँगाको टु प्पामा मात्र हुने

गर्दछ । काटछाँट गर्दा टु प्पातर्फ धेरै काटिएमा फल नलाग्ने

समस्या हुन सक्दछ । यसै गरी सुकेका, रोग लागेका, कमजोर,

खप्टिएका

हाँगाहरूलाई

नियमित

रूपमा

हटाउनुपर्दछ

काटछाँटपश्चात् ठू ला घाउहरूमा बोर्डो पेस्ट, बोर्डो पेन्ट मलमको

रूपमा लगाउने र बोर्डो मिश्रणले पूरै बोट भिज्ने गरी स्प्रे

गर्नुपर्दछ ।

फूल फुल्ने प्रक्रिया तथा परागसेचन (Flowering and

बगैंचा व्यवस्थापन (Orchard Management)
क) सिं चाइ

(Irrigation)

ओखर सुक्खा फलफूल बाली हो । अन्य फलफूलको तुलनामा
ओखरलाई नियमित सिं चाइ त चाहिँदैन तर बगैंचाबाट राम्रो

T

ओखरको एउटै बोटमा भाले र पोथी फूल अलगअलग हाँगामा
लाग्दछन् । भाले फूल एक वर्ष पुरानो हाँगाको छे उमा झुन्डिएर
फुल्दछ भने पोथी फूल नयाँ हाँगाको टु प्पामा जोडामा फुल्दछन् ।

C

सिं चाइ गर्नुपर्दछ ।

pollination)

सामान्यतया फूल चैत महिनादे खि फुल्दछ । भाले र पोथी फूल

उत्पादन

लिनका

लागि

नियमित

सिं चाइको

व्यवस्था

मिलाउनुपर्दछ । पानी कम हुने क्षेत्रमा गोडमेलपश्चात्, फूल

फुल्ने÷फल लाग्ने बेलामा र फलको वृद्घि विकास हुने बेलामा
पनीको प्रबन्ध मिलाउनुपर्दछ । राम्रोसँग छापोको व्यवस्थापन

I

अलगअलग हाँगामा लाग्ने तथा तिनको परिपक्व हुने समय पनि
फरकफरक हुने हुँदा ओखरमा फल लाग्न प्रायः परसेचन क्रिया
हुन ु जरुरी हुन्छ । ओखरमा परसेचन क्रिया मुख्यतया हावाद्वारा
हुन्छ र यसका परागकण धेरै हल्का हुने हुँदा २ किमी

।

A

परसम्मका बिरुवामा समेत यो क्रिया हुन सक्दछ । त्यसै ले

दाँते र हाडे ओखरबीच उपयुक्त (२ किमी) भन्दा बढी दूरी
कायम गर्नुपर्दछ अन्यथा दाँते ओखर पनि हाडे निस्कन सक्दछ ।
यदि लगाइएका पुराना ओखर बिरुवाहरूमा फल नलाग्ने वा

कम लाग्ने समस्या छ भने त्यस्ता बिरुवाका मोटा हाँगाहरू

काटी त्यसमा राम्रो फल्ने जातका तथा परसेचनमा सहयोग

पुर्याउने जातका हाँगा ल्याई कलमी गर्नुपर्दछ । यसका लागि
बोक्रे ग्राफ्टिङ विधि उपयुक्त मानिन्छ ।

तालिम तथा काटछाँट (Training and pruning)
अ. तालिम

गर्न सकेमा सुक्खा क्षेत्रमा पानीको मागलाई केही हदसम्म कम

गर्न सकिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा ओखर बगैैंचामा प्लास्टिक
पोखरी, हिउँ पोखरी निर्माण गरी सिं चाइका लागि पानी सङ्कलन

गर्न सकिन्छ । पानी जम्ने जग्गामा ओखर राम्रो नहुने कारण
यस्ता ठाउँहरूमा निकासको राम्रो प्रबन्ध मिलाउनुपर्दछ ।

ख) झारपात व्यवस्थापन

(Weed management)

बगैंचाबाट आशा गरे अनुरूप उत्पादन लिनका लागि नियमित

रूपमा झारपात नियन्त्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ । बिरुवा सानो
अवस्थामा हुँदा झारपात बढ्न गएमा बिरुवाको वृद्घि विकास
राम्रोसँग हुन पाउँदैन । तसर्थ नियमित निरीक्षण गरी झारपात

हटाउनुपर्दछ । साधारणतया नेपालको पहाडी भूभागमा यसको

(Training)

ओखरलाई सुरुका केही वर्षहरूमा परिवर्तित मूल अगुवा प्रणाली
(Modified Leader system) द्वारा तालिम दिन सकिन्छ ।
यसका लागि बिरुवालाई २-३ वर्षसम्म बढ्न दिई भ ुइँबाट १

खेती गरिने हुनाले हातले नै झारपात हटाउन उपयुक्त हुन्छ तर

धेरै क्षेत्रफलमा लगाइएको छ भने झारनाशक विषादी प्रयोग गर्न
सकिन्छ । विदे शतिर झरपात नियन्त्रण गर्नका लागि मेसिनहरू
प्रयोग गरे को पाइन्छ ।

मिटर माथि चारैतिर पलाएका ४-५ वटा हाँगाहरू मात्र राखी
अन्यलाई पुस÷माघ महिनामा मूल हाँगाबाट काटी हटाउनुपु र्दछ ।

ग) अन्तरबाली व्यवस्थापन

गर्नुपर्दछ । शाखा हाँगाहरूमा पनि प्रत्येकमा २-३ वटा मात्र

अन्तरबालीको रूपमा विभिन्न तरकारी बालीहरू र छिट्टो उत्पादन

यसरी छाडिएका हाँगाहरूबीच करिब ३० सेमीको दूरी कायम
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मुख्य

बालीबाट

(Intercropping)

उत्पादन

लिनुभन्दा

अगाडि

बगैंचामा
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दिने खालका फलफूल बालीहरू लगाउन सकिन्छ । अन्तरबाली

छनोट गर्दा उक्त बालीले मुख्य बालीलाई असर नपुर्याउने

खालका छनोट गर्नुपर्दछ । तरकारी बालीमा पनि कोसेबालीहरू
छनोट गर्दा यसले बगैंचामा नाइट्रोजनको मात्रा पनि बढाउनाले
दोहोरो उत्पादन वृद्घि गर्न सकिन्छ ।

घ) मलखाद तथा खाद्यतत्व व्यवस्थापन

Nutrient management)

प्रमुख रोग÷कीराहरू तथा तिनको व्यवस्थापन (Major

insect/pests and their management)

क. प्रमुख रोगहरू

(Major Diseases)

१. खैरो पात थोप्ले रोग

(Manuring and

मलखादको प्रयोग माटोको उर्वराशक्तिमा निर्भर गर्ने कुरा हो ।

साधारणतया नफल्ने ओखरको बोटलाई १-२ डोको (२५-५०
केजी) पाकेको कम्पोस्ट मल/गोठे मल प्रतिवर्ष प्रतिबोट र

व्यावसायिक उत्पादन दिन थालेपश्चात् २-४ डोको (५०-१००

(Anthracnose/Leaf blotch)

बढी आर्द्रता र गर्मी हुने मौसममा यसको आक्रमण बढी हुने

गर्दछ । यो Ganomonia leptostyla भन्ने ढु सीबाट हुने रोग
हो । कलिला हाँगाहरूमा एवं ससाना फलहरूमा खैरा धब्बाहरू

दे खिन्छन् जुन पछि गएर ठू ला धब्बाहरूमा परिणत हुन्छन ् ।
रोगको प्रकोप बढ्दै जाँदा पात र फलहरू झर्दछन् ।

व्यवस्थापन

मल

÷ भ ुइँमा झरे का पात तथा फलहरूलाई सङ्कलन गरे र जलाउने ।

area) पर्ने गरी बिरुवालाई गोडमेल गरी हाल्नुपर्दछ । रासायनिक

÷ नयाँ पालुवा पलाउन सुरु भएपश्चात् १ प्रतिशतको बोर्डो

करिब १ केजी प्रतिबोट प्रतिवर्ष राम्रोसँग उत्पादन दिइरहे का

१०-१५ दिनको फरकमा २-३ पटक बिरुवा पूरै भिज्ने

केजी) प्रतिवर्ष प्रतिबोट पाकेको कम्पोस्ट मल÷गोठे

बगैंचा सफा राख्ने ।

हाल्नुपर्दछ । मल हाल्दा हाँगाले ढाकेको क्षेत्रमा (Canopy
मल २ः१ः१ (नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासकोे) अनुपातमा

गरी छर्कने ।

C

बोटहरूलाई हाल्न सकिन्छ ।

मिक्स्चर वा कपरअक्सिक्लोराइड २ ग्राम÷प्रतिलिटर पानीमा

फल टिपाइ (Harvesting)

२. टु प्पा सुक्ने रोग

साधारणतया नेपालमा खेती गरिने ओखर भदौ महिनामा टिप्न

Glomerella cingulata नामक ढु सीबाट लाग्ने यो रोगमा सुरुमा
पातमा खैरा थोप्लाहरू दे खा पर्दछन् । पछाडि ससाना थोप्लाहरू

T

तयार हुन्छन ् । जब ओखर फलको बोक्रा ८० प्रतिशतजति

(Die back)

फुटी फल भ ुइँमा झर्न थाल्दछ तब फल पाकेको थाहा पाउन

सकिन्छ । पाकेका फलको भित्री कडा भाग बिस्तारै खैरो रङ्गमा

I

परिणत हुन थालेपश्चात् फल पाकेको थाहा पाउन सकिन्छ ।
फल धेरै छिटो र ढिलो गरी टिप्नु हुँदैन । फललाई हातले,

हाँगा हल्लाएर, बाँसको पोलले बिस्तारै हानेर झार्न सकिन्छ ।

A

विकसित दे शतिर ओखर रूख हल्लाउने ठू ला मेसिनहरू

(Mechanical shaker) को प्रयोग गरी झार्ने गरे को पाइन्छ ।

ओखर टिपिसकेपश्चात् यसको बोक्रा गलाउन ४-५ दिन यसलाई
चिसो एवं सुक्खा ठाउँमा राख्नुपर्दछ । त्यसपश्चात् फलको बोक्रा

हटाई दानालाई धुने, सफा गर्ने तथा पातलो गरी फिँजाएर केही

दिन सुकाउनुपर्दछ । लामो समयसम्म भण्डारण गरी राख्ने भए

यसरी सुकाएको ओखर दानामा करिब ८ प्रतिशत चिस्यान हुन ु
जरुरी हुन्छ ।

बढे र पूरै पात ढाक्छ तथा पूरै पातहरू झर्दछन् । कलिला
हाँगाहरू टु प्पाबाट कालो हुँदै सुक्दै जान्छन् भने ससाना बोटहरू

पूरै सुक्दछन् ।

व्यवस्थापन
÷ बगैंचाको सरसफाइमा ध्यान दिने र पूरा सफा राख्ने ।
÷ रोगी पात तथा हाँगाहरूलाई काटे र जलाउने ।
÷ एक प्रतिशतको बोर्डो मिक्स्चर वा कपरअक्सिक्लोराइड २
ग्राम प्रतिलिटर पानीमा १०-१५ दिनको फरकमा २-३
पटक बिरुवा पूरै भिज्ने गरी छर्कने ।
३. डढु वा रोग

(Blight)

Xanthomonas arboricola pv. Juglandis

भन्ने ब्याक्टेरियाको

आक्रमणबाट यो रोग लाग्दछ । पातमा पानीले भिजेको जस्तो
दाग र पहें लो तथा हरियो घेरा लिएको खैरो कालो धब्बा

उत्पादन (Yield)
उत्पादन जात, हावापानी, माटो, बगैंचा व्यवस्थापन आदिजस्ता
कुराहरूमा भर पर्ने कुरा हो । साधारणतया बिजु बिरुवा रोपेको

१२-१५ वर्षपछि र कलमी बिरुवा ८-१० वर्षपछि पूर्ण
क्षमतामा फल दिन थाल्दछ । एउटा पूर्ण रूपमा फल दिने

बोटले करिब १५०-२०० केजी सुक्खा ओखरको फल दिन

सक्दछ । प्रति किलोग्राममा स्थानीय दाँते ओखर ७०-८५

दाना र हाडे ओखर ५५-७५ दाना अट्न सक्दछ ।

दे खिन्छ । कलिला फलहरू झर्दछन् भने छिप्पिएका फलहरू
कालो र चाउरिएर जान्छन् । विशेष गरी यस रोगले पात, फूल

तथा फलमा आक्रमण गर्दछन् । बढी वर्षा, कुहिरो तथा तुवाँलो
भएमा यो रोग छिटो फैलन मद्दत गर्दछ ।

व्यवस्थापन
÷ भ ुइँमा झरे का पात तथा फलहरूलाई सङ्कलन गरे र जलाउने ।
बगैंचा सफा राख्ने ।

÷ नयाँ पालुवा पलाउन सुरु भएपश्चात् १ प्रतिशतको बोर्डो
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४. फेद तथा जरा कुहिने रोग (Foot and root rot)
यो रोग Phytophthora नामक ढु सीबाट लाग्दछ । फेदमा
चोटपटक लागेमा, बढी चिस्यान भएमा तथा सङ्क्रमित
बिरुवाहरूको प्रयोग गरे मा यसको जोखिम बढी हुन्छ । यसबाट
सङ्क्रमित बोटहरू ओइलाउँदै जाने, एकपट्टिका हाँगाहरू सुक्दै
जाने, बोटहरू टु प्पाबाट सुक्दै जाने जस्ता लक्षणहरू दे खिन्छन््
र अन्तमा पूरै बोट नै सुकेर नष्ट हुन्छ ।
व्यवस्थापन
÷ बगैंचाको सरसफाइमा ध्यान दिने ।
÷ बगैंचामा चिस्यान कायम राख्ने तर बढी चिस्यान हुन नदिने,
पानीको निकासको राम्रो प्रबन्ध मिलाउने ।
÷ बगैंचा खनजोत गर्दा जरा तथा काण्डमा चोटपटक लाग्न
नदिने ।

ख. प्रमुख कीराहरू

(Major Insects)

१. कडलिङ मथ (Codling

३. खपटे किरा (Weevil)
यसले नयाँ पात आएपश्चात् पालुवा तथा मुनामा बसेर खाई नष्ट
गर्दछ । खपटे का प्रजातिअनुसार कुनै काला त कुनै खैरो
वर्णका हुन्छन ् । हाँगा तथा फलमा कोतरे र फुल पार्ने गर्दछ
जसबाट लार्भा विकसित भई प्वाल पारे र क्षति गर्दछ ।
व्यवस्थापन
÷ बगैंचा सरसफाइमा ध्यान दिने ।
÷ भ ुइँमा खसेका सङ्क्रमित फल तथा हाँगाहरूलाई सङ्कलन
गरी जलाउने ।
÷ दैहिक विषादी जस्तै रोग र २ मि.लि./लि पानीमा मिसाएर
छर्ने ।
४. डाँठमा प्वाल पार्ने कीरा वा गबारो (Stem/shoot borer)
विशेष गरी मुख्य काण्ड र मुनामा पोथी खपटे कीराले फुल
पार्दछ । फुलबाट लार्भा विकसित भई उक्त लार्भाले काण्डमा
प्वाल पारे र क्षति पुर्याउँछ । यसको प्रकोप धेरै भएमा काण्ड
तथा हाँगामा प्वाल धेरै पर्दछ । फलस्वरूप सानो हावाबाट पनि
हाँगाहरू भाँचिने डर हुन्छ । यसको क्षति थाहा पाउन काण्ड
तथा हाँगाबाट काठको धू लो र विष्टाहरू बाहिरै दे खिन्छ ।

T

÷ हिउँदमा काटछाँट तथा गोडमेलपश्चात् अनिवार्य रूपमा जरा
भिज्ने गरी बोर्डोमिश्रणले ड्रेन्चिङ गर्ने र काण्डमा बोर्डाेपेस्ट
लगाउने ।

छर्ने ।

C

मिक्स्चर वा कपरअक्सिक्लोराइड २ ग्राम÷प्रतिलिटर पानीमा
१०–१५ दिनको फरकमा २–३ पटक बिरुवा पूरै भिज्ने
गरी छर्कने ।

व्यवस्थापन

moth)

÷ बोटको फेदको वरिपरि खपटे कीरा दे खिएमा टिपेर नष्ट
गर्ने ।

A

I

वयस्क पुतलीले फलको भेट्नोमा फूल पारी त्यसबाट विकसित
लार्भाले फलको कलिलो अवस्थामा नै भेट्नोबाट भित्र छिरी
फलको गुदी खाने गर्दछ । यसले क्षति पुर्याएका फलहरूमा
ससाना प्वालहरू दे खिन्छन् ।

÷ बगैंचा सफा राख्ने ।

व्यवस्थापन

÷ नियन्त्रणका लागि मोहिनी पासो (Pheromone trap) राखी
त्यसमा भाले पुतलीलाई आकर्षित गरी नष्ट गर्न सकिन्छ ।
÷ बगैंचाको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।
÷ दैहिक विषादी प्रयोग गर्ने ।
ँ ा (Husk
२. बोक्रे झिग

fly)

ँ ाभन्दा ठू ला आकारका
राता पहेँला पखेँ टा भएका घरमा हुने झिग
ँ ाहरूले फलमा फुल पार्दछन् र त्यसबाट लार्भा निस्किई
झिग
फलको गुदी खाई नष्ट गर्ने र फल कुहाउने गर्दछ । यसको
प्रकोप भएको ठाउँमा फल परिपक्व नभई झर्ने गर्दछ ।
व्यवस्थापन
÷ बगैंचालाई सफा राख्ने ।
÷ झरे का फलहरूलाई सङ्कलन गरी गहिरो खाडल खनी
गाड्ने ।
÷ सेभिन÷कार्वारिल विषादी २ मि. लि./लिटर पानमा मिसाई
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÷ गबारोले प्वाल पारे को ठाउँमा कपासमा मट्टितेल, पेट्रोल वा
मालाथियनमा चोपेर तारको सहायताले भित्रसम्म पुर्याउने र
प्वाललाई माटोको लेप बनाई बन्द गरिदिने ।
५. लाही कीरा

(Aplids)

यो च ुसुवा कीरा हो । यसले पातको तल्लो भागमा बसेर रस
च ुस्ने गर्दछ । कलिला मुना र कलिला पातबाट रस च ुसी बढी
्
क्षति पुर्याएको पाइएको छ । यसले छोडेको गुलियो रयालमा
कालो ढु सी (Shooty mould) पैदा भई मुना तथा पातलाई क्षति
पुर्याउँछ ।
व्यवस्थापन
÷ बगैंचा सरसफाइमा ध्यान दिने ।
÷ दैहिक विषादी जस्तै इमिडाक्लोरोपिड ०.५ मि.लि./लिटर
पानीमा मिसाई छर्कने ।
÷ ढु सी नियन्त्रण गर्न १ प्रतिशतको बोर्डो मिश्रण बनाई
१५÷१५ दिनको फरकमा छर्कने ।
सन्दर्भ सामग्रीहरू
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जीवनाशक विषादी भन्नाले बोट, विरुवा, कृषिजन्य पदार्थ र वन
तथा वन पैदावार, जीव, पशुपन्छी, मानव स्वास्थ्य, भण्डारण,
निर्माण कार्यमा हानी पुराउने रोग, कीरा, सुलसुले, नेमाटोड,
झारपात, मुसा लगायतबाट बचाउन प्रयोग गरिने प्राङ्गारिक,
वनस्पति जैविक तथा रासायनिक वस्तु सम्झनुपर्दछ । यसले
मीत्रजीव, आकर्षण वा विकर्षण गर्ने वस्तु , हानीकारक जीवको
बृद्धी र प्रजनन कार्यमा असर पार्ने वस्तु , हानीकारक वनस्पतिको
बृद्धी नियन्त्रण गर्ने वस्तु ,फलफुलको सं ख्या पतल्याउने वस्तु ,
समय नपुग्दै फल झार्ने समस्याको नियन्त्रण गर्ने वस्तु र
प्रयोगशालामा निसं क्रमण गर्ने पदार्थ समेतलाई जनाउँदछ ।

k/z'/fd clwsf/L*

विषादीको शरिरमा प्रवेश कसरि हुन्छ ?
छालाबाट: ओसार पसार , किनबेच, मिसाउँदा वा छर्दा शरीरढाक्ने
र सुरक्षित पहिरन नलगाइएमा विषादी छालाको सम्पर्क मा
आउन सक्ने
मुखबाट: विषादीको सम्पर्क मा रहँदा सुर्ती, च ुरोट, पानी वा कुनै
खानेकुरा खाएमा
नाकबाट: विषादीको कणहरु नछिर्ने सुरक्षित मास्क नलगाई
विषादीको सम्पर्क मा रहँदा

विषादीको असर ३ तहका व्यक्तिमा हुने गर्दछ

विषादीहरु रासायनिक र जैविक श्रोतबाट बनेका हुन्छन ।
वनस्पति र जैविक विषादी बढी सुरक्षित हुन्छन तर यिनको
प्रयोग विश्वमा ३.४६ % मात्र छ तर प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ ।
रासायनिक विषादी भन्दा त्यसबाट विखण्डित भै बनेको वस्तु
बढी खतरनाक हुन्छ ।कुनै रासायनिक विषादी एकबाट अर्को
पुस्तासम्म असर गर्ने र माटो र वातावरणमा ३०-४० वर्षसम्म
पनि रहने गर्दछ ।

C

विश्वको बढ्दो जनसं ख्यालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न तरकारी र
फलफुल थोरै क्षेत्रफलबाट छोटो अवधिमा उत्पादन गर्न १०००
भन्दा वढी प्रकारका विषादीहरु प्रयोगमा छन । विश्वमा सन
२०२० मा करिव ३.५ मिलियन टन विषादी प्रयोग भएको
अनुमान गरिएको छ ।नेपालमा सन् २०१८ मा रासायनिक
विषादी ६३२ मेट्रिकटन विषादी प्रयोग भएको दे खिन्छ ।

प्रत्यक्ष सम्पर्क मा हुने व्यक्ति : विषादी
कामदार,पसलवाला, ढु वानीकर्ता र कृषक

उद्योगका

2.

विषादी छरे को समुदायको व्यक्ति :विषादी
माटो,पानी,वन्यजन्तु र वातावरणमा पुग्छ

3.

विषादीको अवशेष खाने उपभोक्ता: उत्पादित वस्तु बजारबाट
उपभोक्ता कहाँ पुग्दछ

विरुवा,

I

T

1.

विषादीले मानिसमा पार्ने तत्काल र दीर्घकालीन असर

A

तत्काल दे खिने लक्षणहरु: सासफेर्न कठिन हुने, तिर्खा
लाग्ने, बान्ता हुने, ज्वरो आउने, मांशपेशी फरफराउने,
ँ ाको आकार सानो हुने, होस
मांशपेशीले थाहा नपाउने, आख
हराउने, मांशपेशी अर्को तर्फ फर्कने, सास छिटो छिटो
फेर्ने ।

विषादीको प्रयोग किन हुन्छ ?
•

वालीनाली, फलफुल, चिया, कफी, जडीबुटी वा वगैचामा
सौन्दर्यकालागि लगाइएका वा काठ प्रयोजनका बोट
विरुवामा नोक्सानी गर्ने कीरा, रोग र झारपात नियन्त्रण
गर्न

•

खाद्यान्न वा अन्य वस्तुको भण्डारणमा नोक्सानी गर्ने मुसा
कीरा वा ढु सीको नियन्त्रण गर्न

•

*

दीर्घकालीन असर : दम, नशा, पेट, मुटु, पक्षघात, छारे रोग,
र क्यान्सर रोग, महिलामा बाँझोपना र गर्भ पतन, वंशानुगत
परिवर्तन, कलेजोको खराबी, पुरुषमा नपुंसकता, बच्चाको
मानसिक विकासमा बाधा, दृष्टि कमजोर र अन्धोपना ,
बच्चा फरक आकृतिका जन्मने ।

वालीनालीमा विषादीको प्रयोग घटाउन गरिने उपायहरु

मानिसमा रोगको सम्वाहक लामखुट्टे वा अन्य जीव र
पशुको बाह्य परजीवी नियन्त्रण गर्न

s[lif lj1 tyf cWoIf, 6fO6g g]kfn
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1.

कानूनद्धारा

व्यवस्थापन

विषादीको 2. जैविक

र

वानस्पतिक

विषादीको प्रयोग
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पहिरन सफा गर्ने, आफू नुहाउने, छरे पछि खान योग्य हुनकालागि
पर्खने अवधीलाई ख्याल गरे र मात्र बाली टिपेर विक्रि गर्ने ।

शत्रु कीराको प्रजननमा

नियमनकारी निकायले व्यवसायी र कृषकलाई नियमको पालना
गर्न लगाउने र सो नभएको पाइएमा नियमानुसार कार्बाही गर्नु
पर्दछ ।

3. स्थानिय प्रविधि र प्राकृतिक 4. हरियो मल, र

विषादीको प्रयोग

5. मित्रजीवको

उत्पादन

वातावरणमा छाड्ने

मलको प्रयोग

र 6.

अवरोध पुराउने

7. वाली चक्र र कृषि कर्ममा 8. जेनेटिक इञ्जिनियरिङ्ग

खानेकुराबाट आउने विषादीलाई उपभोगपूर्व कम गर्ने
उपायहरु

सुधार

9. आकर्षण पासोहरु

10. माटोलाई

11. बायोचारको प्रयोग

12. एकिकृत

13. प्राङ्गारिक खेती

14. असल कृषि अभ्यास

गर्ने

निर्मलीकरण

विषादी खानेकुरा, हावा र पानीबाट हाम्रो सम्पर्क मा आउने
भएकाले खानेकुराबाट आउने विषादीलाई त्यसको मात्रा कम
गर्न दे हायका उपायहरु अपनाउनु पर्दछ ।

शत्रुजीव

व्यवस्थापन तरिका

C

व्यवसायी र कृषकको जिम्मेवारी: व्यवसायीहरु र कृषकहरुले
दे हायका तरिकाहरु अपनाउँदा विषादीबाट मानिस र वातावरणमा
दे खिने अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर न्यून गर्न मद्दत
पुग्दछ ।

पानीले धुने: तरकारी र फलफुललाई भाँडोमा डुवाएर धुन ु भन्दा
धारा वा वग्दो पानीमा ब्रसले कुनाकाप्चामा समेत राम्ररी धोएपछि
त्यसमा रहे को सम्पर्क विषादी, पाइराथ्राइड विषादी ७०% कम
हुने, ब्याक्टेरिया र फोहर समेत जाने गर्दछ । २% खाने नून वा
खाने सोडा सफा पानीमा मिसाएर १०–१५ मिनेट डुवाउने वा
आधा कप भिनेगर २ कप पानीमा १०–१५ मिनेट डुवाउने वा
कागती पानीमा तरकारीलाई धोएर प्रेसर कुकरमा पकाएर खाँदा
विषादीको मात्रा करिव ८०% घट्दछ ।
बाहिरी पातहरु फाल्ने र बोक्रा ताछ्ने: बन्दा, लेटूस जस्ता
तरकारीको बाहिरी पातहरु हटाई राम्ररी धुँदा वा सं भव भएका
तरकारी र फलफुलका बोक्रा ताछ्दा त्यसमा रहे को सम्पर्क
विषादीहरुको मात्रा ४५–९९% कम हुने, ब्याक्टेरिया र फोहर
समेत पखालिएर जान्छ ।

I

T

आयातकर्ता र सं श्ष
ले णकर्ताः जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन
२०७६ र नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुरुप आफुले कुन कुन
विषादीहरु आयात गरी विक्री वा सं श्लेक्षण गरी उत्पादन गर्ने
हो ती विषादीहरु पत्र्जीकरण गराई उत्पादन, भण्डारण, र विक्री
वितरण तोकिएको मापदण्डमा रही गर्ने, विषादी विक्री वितरण
गर्दा सुरक्षात्मक सामाग्रीहरु जस्तै टोपी, चश्मा, मास्क, एप्रोन,
पन्जा र रवर बुटको प्रयोग गर्ने र काम सकेपछि ती सामाग्री
धुने साथै आफू नुहाउने ।

A

छर्कने व्यवसायीः विषादीको लेवल पढ्ने, र सो अनुसार गर्ने,
विषादी शरीरभित्र नपस्ने गरी सुरक्षित पहिरन लगाउने, विषादी
छर्ने सामग्रीहरु काम गर्ने अवस्थामा छन् छैनन् जाँच गर्ने, छर्दा
हावाको गति र वहावटलाई ध्यान दिई छर्ने, छर्नुपूर्व करिव ४८
घण्टा भित्रमा पानी पर्ने सं भावना भएमा विषादी नछर्ने वा पानीले
नपखाल्ने स्टिकर राखी छर्ने, स्थान, विरुवा वा वालीको स्वभाव
अनुसार विषादी छर्ने, विषादी छरिसकेपछि प्रयोग गरिएका सर
सामान र उपकरणहरु सही तरिकाले सफा गर्ने, तिनलाई
सुकाउने र आफू नुहाउने ।
कृषक वा प्रयोगकर्ताः विषादी बाहे कका विकल्प अवलम्वन गर्न
एकिकृत वाली सं रक्षणका उपायहरु अपनाउने, विषादी छर्नै पर्ने
भए जानकार व्यक्तिको सहयोगले सुरक्षित विषादी किन्ने,
विषादीको लेवल पढ्ने र सो अनुसार गर्ने, विषादी शरीरभित्र
नपस्ने गरी सुरक्षित पहिरन लगाउने, पानीको मुहान र खोलामा
विषादी पखालेको झोल वा खाली भाँडो नफाल्ने, विषादी छर्ने
स्थानको माटोको बनावट र चरित्र राम्ररी बुझी, कुन विषादी
उक्त पानीको सतहलाई असर नपार्ने हुन्छ सो छान्ने, मौरी
लगायतका परागशेचन गराउने कीरालाई असर नगर्ने विषादी
छर्ने, विषादी छरे को सूचना खेतमा राख्ने, विषादी छर्दा लगाएको
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धेरै परिकाहरु खाने: धेरै प्रकारका तरकारी, फलफुल र खानेकुरा
खानाले ती खानेकुरामा विषादीको अवशेष औषतमा कम हुन
आउँछ ।
सुख्खा बनाउने: ब्रसले सफागरी धोएपछि फलफुल र सलादको
रुपमा काँचै खाने तरकारीलाई कुनै सफा कपडा वा कागजको
टावलले सुख्खा हुने गरी पुछेर खानुहोस् जस्ले गर्दा व्याक्टेरियाको
प्रकोप कम हुन्छ ।
पकाएर खाने: बोक्रा ताछ्ने र पकाउँदा अर्गानोफस्फे ट
विषादीहरुको मात्रा ३५–६०% र अर्गानोक्लोरिनको मात्रा
२०–२५% कम हुने गर्दछ । ३० मिनेट उमाल्दा दैहिक
विषादी ८०–९०% कम हुने गर्दछ । तरकारीलाई सुख्खा हुने
गरी वा बफाएर पकाउँदा विषादीको अवशेष कम भएको
पाइएको छ ।
फ्रिजमा राख्ने: तरकारी र फलफुललाई फ्रिजमा १० डि. से.मा
३–४ दिन राख्दा विषादीहरुको मात्रा २४–९४ % कम हुने
गर्दछ ।
निर्मलीकरण: दूध वा खानेकुरालाई निश्चित तापक्रममा
निर्मलीकरणको लागि तताउँदा र चिसोमा राख्दा धेरैजसो
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सन्दर्भ सामाग्री

प्रसोधन गर्ने: दानादार खाद्यान्नको बोक्रा मीलबाट फाल्दा
विषादीको अवशेष १७– २८% कम हुने गर्दछ भने पीठो बनाउँदा
६०% कम हुने गर्दछ ।
जुस वनाउँदा: स्याउको जुस निकाल्दा बोक्रा फालिने र रसलाई
फिल्टर गरिने कारणले फेनिट्रोथियन विषादी ९० % कम हुने
गर्दछ ।
चिया कफि बनाउँदा: चिया वा कफिको विरुवामा छरे को विषादी
प्रसोधन गर्दा सुख्खा हुने, घुम्ने र विभिन्न चरण पार भै कपमा
बनेर आउँदासम्म विषादीको समुह अनुसार ४५–६४% कम हुने
गर्दछ । त्यस्तै कफी प्रसोधन भै विभिन्न चरण पार गरी कपमा
बनेर आउँदासम्म डाइक्लोरभस विषादी ८२–८८% कम हुने
गर्दछ ।
अमिल्याउने : फलफुलको रक्सी बनाउँदा अर्गानोफस्फे ट
विषादीको अवशेष ८३% कम हुने गर्दछ भने बन्दाको किम्ची
बनाउँदा ८६% कम हुने गर्दछ ।
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शुक्ष्म जीवाणुको प्रकोप कम गर्ने: धेरै प्रकारका तरकारी र
फलफुल माटोमा लगाउने र माटो, पानी, मलको सम्पर्क बाट
साथै भण्डारण गर्दा वा खाद्य चक्रको कुनै पनि तहमा ती शुक्ष्म
जीवाणुको प्रवेश हुन सक्ने भएकाले तिनको स्वभाव हे री
अक्सिजनको मात्रा घटाउने, पकाउने, अल्ट्रा भ्वाइलेट लाइट
दिने वा अन्य उपाय अपनाउनु पर्दछ ।

1. Grewal, A.S., et al. Pesticide Residues in Food Grains,

C

विषादीको अवशेष कम हुने र व्याक्टेरियाको प्रकोप कम हुने
गर्दछ ।

A

निष्कर्ष र सुझाव: कृषि वाली उत्पादन गर्दा र भण्डारणमा दे खिने
रोग कीरा नियन्त्रण गर्न सं भव भएसम्म रासायनिक विषादीको
विकल्प खोज्ने, आवश्यक पर्ने नै भएमा सुरक्षित र प्रभावकारी
विषादी सावधानीपूर्वक छर्ने, पर्खने अवधी पछि मात्र टिप्ने,
विषादीको सम्पर्क मा हुने विभिन्न व्यवसायमा सं लग्न व्यक्तिले
विषादी शरिरभित्र नपस्ने पहिरन लगाउने, घर र भान्सामा आएको
फलफुल र तरकारीलाई विषादीको अवशेष कम गराउने
उपायहरु अपनाउन सकिएमा मानिस, पशुपन्छी र वा विषादीबाट
हुने तत्काल र दीर्घकालीन असर न्यून गर्न सकिन्छ ।
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7. जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन २०७६ नेपाल कानून
आयोग सिं हदरवार

कृषिमा मषिला कार्यक्रमको छाराँकनको क्रममा

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

?= #))).–

sf=d]=c=b=g+=((÷!(#

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}+ .
af/ lbg
cfOtaf/
;f]daf/
d+unaf/
a'waf/
laxLaf/
z'qmaf/
zlgaf/

/]l8of] s[lif sfo{qmd
-;fFem ^M$) ^M%%_
;fKtflxs s[lif ultljlw
kf}/vL s[ifs
gljg s[lif k|ljlw
s[lif ;+jfb
ls;fg k|Zg d~r
h]=l6=P / a"9L cfdf
/]l8of] klqsf tyf s[lif gf6s

6]lnlehg s[lif sfo{qmd
-;fFem ^M$) ^M%&_
s[lif ;+jfb
gljg s[lif k|ljlw
ls;fg k|Zg d~r
;kmn s[ifs
s[lifdf dlxnf
s[lif ultljlw
s[lif 6]ln l;l/on æe/f];fÆ

OG6/g]6df s[lif ;]jf
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 .
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 !^^))!(%)))

