
फलहरू लागेका भएमा साना फलहरू टिपेर हिाउनपुर्दछ। 

छापो हालने, झारपात व्यवस्ापन र ्ाँक्ा दरने
पेटपनोमेलनको जरा धेरै गटहरोसमम नजाने भएकाले मािोको 

माथ्ललो सतहमा थन्यथमत चिस्यान हनु जरुरी हनुछ । तस््द सकेुका 
पातहरू, पराल त्ा गहुँको छवालीलाई छापोको रूपमा प्र्योग गनु्दपर्दछ । 
छापोले मािोमा चिस्यान का्यम गन्द र झारपातको थन्यनत्रणलाई समेत 
प्रभावकारी हनुछ। 

झारपातको थन्यनत्रणका गन्द थसफाररस गररएको रूरीमा थिरुवा 
लगाउने र थिरुवा लगाएको केही सम्यमा हातैले झार थनकालेर उकेरा 
लगाउँरा राम्ो हनुछ । थिरुवाको वटृधि टवकास त्ा फलको गणुसतरलाई 
राम्ो िनाउन िेना्द सारेको २ मटहनामा ्ाँक्ोको व्यवस्ा गनु्दपर्दछ।

रोग त्ा कीराहरू 
पेटपनोमेलोन गोलभेँडा िालीको वग्दमा पनने हुँरा ्यसमा समान 

प्रकृथतका रोग त्ा कीराहरूले नोकसान गनने गर्दछ । पेटपनोमेलोनको 
रोगहरूमा पछौिे डढुवारोग, ्ोपले डढुवारोग, जरा सडने रोग, कागेरोग, पात 
रोथरिने त्ा ओइलाउने रोगहरू मखु्य हनु ्। त्यसै गरी कीराहरूमा पात र 
डाँठिाि रस िसुने कीराहरू जसतै लाइ, फडके, थमथलिग, माइटस र टवथभन्न 
चझगँाहरू, सेतो पतुली र राता कथमलाले पथन ्यो फललाई रखु दरने गरेको 
पाइनछ ।

उतपारन र फलको टिपाइ
फल टिपन ्योग्य भएपथछ िैजनी रङको हनुछ र फलको वररपरर 
धसा्दहरू रेचखनछन ्। ्यो फल पूरा पाकेपथछ भने हलका पहेँलो रङको 
हछु । पेटपनोमेलनको फल एकै पिक नपाकने भएकाले, पाकेका 
फलहरू टिपरै जानपुर्दछ । एउिा िोििाि कमतीमा पथन ४ 
केजीरेचख ६ केजीसमम उतपारन थलन सटकनछ ।
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पेटपनोमा प्रोटिन, फलामजसता प्रथतरक्ा प्रणालीलाई आवश्यक पनने तत्वहरूसमेत 
हनुछन ्। हड्ी मजितु िनाउन िाटहने क्याचलस्यम, रक्तिाप घिाउन िाटहने 
पोिाथस्यमसमेत पाइने हुँरा ्यसलाई सववोत्तम फल माथनएको हो र ्यो फल 
टपसािसमिनधी रोगमा समेत टहतकारी रेचखएको छ ।

पेटपनो फलका धेरै प्रकारहरू हनुछन ्। कुनै हरर्यो, पहेँलो, धकने  हनुछ 
भने कुनै पाकेको मेवाजसतो रेचखनछ ।आकारमा पथन गोलो, लामिो, अणडाकार 
आदर हनुछन ्। िहगुणुकारी ्यो फल काँिोमा तरकारीको रूपमा उपभोग गन्द 
सटकनछ भने पाकेपथछ सगुचनधत त्ा हलका गथुल्यो हनेु भएकोले जसुहरू 
िनाउन रेचख थसधै फलको रूपमा पथन खान सटकनछ ।  

हावापानी
पेटपनोमेलनका लाथग समदु्र सतहिाि कररि ३००० थमिरसममको 

उिाइ, वाट््दक रूपमा ८०० रेचख १२०० थमथलथमिर पानी पनने, गममी मौसम र 
तसुारो नपनने ठाउँ धेरै राम्ो माथननछ । हलका छा्या पनने ठाउँमा पथन खेती 
गन्द सटकने भए तापथन व्यावसाट्यक उतपारनका लाथग भने प्रशसत घाम लागने 
र पाररलो ठाउँ उप्यकु्त हनुछ ।

मािो
पेटपनोमेलनको खेती सामन्यत्या सिैखाले मािोमा गन्द सटकने भए 

तापथन व्यावसाट्यक उतपारनको टहसािले पानी नजमने त्ा पानीको राम्ो 
थनकास भएको िलौिे रोमि मािो राम्ो माथननछ । प्राङ् गाररक परा््द प्रशसत 
भएको र टप.्यि. ५.५ रेचख ७.५ सममको मािोमा राम्ो उतपारन थलन 
सटकनछ ।

थिरुवाको प्रसारण
पेटपनोमेलनको प्रसारण िीउ त्ा कटिङ हाँगािाि गन्द सटकनछ । 

राम्ो थिरुवा त्यार गन्द पररपक्क अ्वा फल लागनेसम्य भएको माउिोि छनोि 
गनु्द पर्दछ जसले गरा्द रोटपएका थिरुवावाि फल थछिो प्राप्त गन्द सटकनछ । 
कटिङ टवथध सचजलो हनेु भएकाले पथन कटिङ गरी त्यार गररएका थिरुवाहरू 
राम्ा माथननछन ्। 

१) कटिङ टवथधिाि 
पेटपनोमेलन टवशे् गरी हाँगा कािेर कटिङ टवथधिाि प्रसारण गनने 

गररनछ । ्यसका लाथग  िसा्दत ्थसजन उप्यकु्त हनुछ ।५ रेचख ६ से.थम को 
हागा थलएर त्यसलाइ १ भाग िालवुा, १ भाग मािो अथन १ भाग पाकेको 
कमपोष्ट मलको थमश्रण त्यार गनु्दपछ्द । ्यसरी त्यार गररएका थिरुवाहरू २० 
रेचख ३० दरनमा रोपन ला्यक हनुछन ्। ्यसरी त्यार भएका थिरुवाहरू  १×१ 
थमिर को ररुरमा राम्ोसँग जथमन त्यार गरी सानु्दपछ्द।

२) हाँगालाई मािोमा परेुर 
्यसका हाँगाहरूलाई मािोमा राम्ोसँग परुरदरने हो भने पथन परेुको 

भागिाि जराहरू थनसकनछन ् । राम्ोसँग जराको टवकास भइसकेपथछ 
जरासटहतको हाँगालाई कािेर िेना्दको रूपमा प्र्योग गन्द सटकनछ ।

३) िीउिाि प्रसारण 
िीउलाई नस्दरीमा फागनु÷िैत मटहनामा राम्ोसँग ब्याड त्यार 

गरी लाइन थमलाएर रोपनपुर्दछ । ७÷१० दरनसमममा पेटपनोमेलनको िीउ 
उम्न सरुु गर्दछ । ्यसको वटृधि टवकास  थिसतारै हनेु हुँरा ४० रेचख ६० 
दरनमा िेना्द सान्द त्यार हनुछन ्। िेना्द त्यार भएपथछ १×१ थमिरको 
रूरीमा ्यसलाई रोपण गनु्दपर्दछ ।

जगगाको त्यारी र िेना्द सानने तररका
राम्ोसँग सम्र पाररएको जगगामा प्रथतरोपनी २०० टकलोग्ाम 

राम्ोसँग पाकेको कमपोसि मल मािोमा राम्ोसँग थमसाउने र िेना्द सारा्द 
िेना्दरेचख िेना्दको रूरी १×१ थमिरको फरकमा लगाउन सटकनछ । एक 
रोपनीमा कररि ४०० रेचख ५०० थिरुवाको आवश्यकता पर्दछ। 

थसँिाइ
पेटपनोमेलनलाई चिस्यान आवश्यक पनने हुँरा राम्ोसँग थसँिाइको 

प्रिनध थमलाउनपुर्दछ । थसँिाइको कमीले फलमा हनेु जसु/रसको मात्रामा 
असर पार्दछ । कम थसँिाइ हनेु ठाउँमा फलने फलमा जसुको मात्रा कम 
हनेु गर्दछ भने पानी िढी भएमा फलमा पानीको मात्रा िढन गई फलको 
सवार र गणुसतर रम्ो हनुछ । तस््द थसँिाइ गरा्द िेना्द सारेको दरनमा 
एकपलि र अरू दरनमा मािोको चिस्यान हेरेर हप्ताको २ रेचख ३ पलि 
राम्ोसँग जरामा पगुने गरी थसँिाइ गनु्दपर्दछ।

मलखार व्यवस्ापन
पेटपनोमेलनका लाथग भने प्राङ् गाररक मलको प्र्योग राम्ो 

माथननछ । प्राङ् गाररक मलको प्र्योग एकपलि जगगा त्यार गनने िेलामा 
२०० टकलोग्ाम प्रथत रोपनीका ररले र अकवो पिक दठक् क फूल फुलने 
सम्य अगाथड र फेरर अकवो पिक फल लागन सरुु गरेपथछ वा 
आवश्यकताअनसुार प्र्योग गनु्दपर्दछ ।

थिरुवा सारेको केही सम्यपथछ र फूल फुलनभुनरा अगाथड प्र्योग 
गररएको मलले थिरुवाको वटृधि र टवकासमा सह्योग हनुछ । फूल त्ा 
फल लागेपथछ प्र्योग गररने प्राङ् गाररक मलले फलको उतपारन र 
गणुसतरमा सह्योग पगुछ । थिरुवाको राम्ो टवकास त्ा उतपारनका लाथग 
नाइट्ोजन, फसफोरस त्ा पोिासजसता खाद्य तत्वहरूको व्यवस्ा 
थमलाउनपुर्दछ । 

थिरुवाको कािछाँि
रोगी, एकआपसमा अचलझएका र धेरै सू्य्दको प्रकाश छेकने 

हाँगाहरू हिाउनपुर्दछ । राम्ो र ठूलो फलका लाथग एउिै हाँगामा धेरै 

पररि्य  
पेटपनोमेलन नेपालमा िाटहरिाि थभथत्रएको न्याँ फल हो । औ्धी्य 

गणु भएकाले ्यसलाई थनकै गणुकारी फलको रूपमा चिथननछ । व्यावसाट्यक 
रूपमा पेरू, चिली, असटे्थल्या आदर रेशमा ्यसको खेती गरेको पाइनछ ।्यो 
फल गमलामा पथन लगाउन सटकने र टवशे् गरी घरको िगैँिामा सोखको 
रूपमा धेरै व््द अगाथडरेचख फलाउँरै आइएको भए पथन ्यसको व्यावसाट्यक 
समभावना र िजारको टव््यमा टकसानहरूलाई ्ाहा नभएकाले ्यो फल 
फसिाउन सकेको छैन । टवगत ३÷४ व््दरेचख काठमाडौँ उपत्यका 
आसपासका टकसानहरूले ्यसको व्यावसाट्यक रूपमा खेती गन्द ्ालेपथछ ्यो 
फल व्यावसाट्यकतातफ्द  उनमखु हनु ्ालेको छ । ्यो फल काँिोमा तरकारी 
िनाउन पथन सटकने र पाकेपथछ सगुचनधत, दठक् क गथुल्यो, थतखा्द मेिाउने 
खालको हनुछ । पेटपनोमेलन सोलनेसी पररवारअनतग्दत पनने िहवु्मी्य िाली 
हो । ्यसको वैज्ाथनक नाम  Solanum muricatum हो । 

नेपालमा पेटपनोमेलन धेरै नामले चिथननछ । पेटपनो तिु्दजासमेत 
भथनने ्यो िहगुणुकारी फल नेपाली टकसानको लाथग केही नौलो फलको 
रूपमा पररचित हनु ्ालेको छ । खेतिारीरेचख गमलामा, अनतरिालीको 
रूपमा र कही ँकतै िगैँिाहरूको सौनर्य्दका रूपमा पथन केही व््दरेचख नेपालमा 
फलाइँरै आइएको पाइनछ ।

सवास्थ्यका लाथग फाइराजनक ्यो फलको काठमाडौँलगा्यतका 
सहरी क्ेत्रमा कौसीखेतीको रूपमा समेत खेती गरेको पाइनछ । ्यो फलको 
खासै आफनो सवार पटहिान हुँरैन । टवथभन्न ८ फलहरूको सवार थभन्नथभन्न 
रूपमा आउने हुँरा ्यसलाई एि फु्ि (आठफल) पथन भथननछ । सहरिजारको 
कौसीकौसीमा अटहले पेटपनोमेलनको खेती सहज फसिाएको रेचखनछ । हाल 
काठमाडौँ उपत्यकाको कीथत्दपरु त्ा िौरहमा टकसानहरूले ्यो फल 
व्यावसाट्यक रूपमा फलाउन सरुु गरेको पाइनछ ।  

पेटपनोमेलन फलको टवशे्ता
थिरुवा प्रसारण टवथध सहज छ ।सचजलैसँग एउिा थिरुवािाि अकवो 

थिरुवा उतपारन गन्द सटकनछ ।व््दभरर फथलरहने ्यसको एउिा िोिले एक 
पिकको टिपाईमा ४ रेचख ६ टकलोग्ामसमम उतपारन दरनछ । ्यो फलमा 
चिनीको मात्रा कम हनेु भएकाले मधमेुहका थिरामीले पथन खान थमलछ ।्यस 
फलको माग टवश्विजारमा समेत िढरो छ ।्यसको फलमा थभिाथमन A, B, 
C, प्रोटिन, आइरन आदर प्रशसत पाउने हुँरा ्यसलाई सववोत्तम फल पथन 
भथननछ । चिनीरोग, मगृौलारोग त्ा उचि रक्तिापको समस्या भएका 
माथनसहरूलाई ्यो फल राम्ो माथननछ। ्यो फल हेरा्द राम्ो र खाँरा सवादरलो 
मात्र होइन, औ्धी्य गणुले समेत भररपूण्द छ । अमेररकाको नेसनल 
इचनसिच्यिु अफ हेल्का अनसुार ्यो फलमा मानवलाई सवस् रहन िाटहने 
थभिाथमन ए, थभिाथमन िी, थभिाथमन सी, थभिाथमन के प्रशसत पाइनछ । 


