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महिना वा सिंचित क्षेत्रमा आचविन-कासततिक महिनामा पसन छनति 
िहकनछ। कन ट्ुरमा लगाउँदा प्रसत िषेक्र ५ तथा एकल खषेती गदाति 
१० कषे .जी.  िमम बीउको आवश्यकता पदतिछ। बीउको मात्रा 
उमारशचतिमा सनरतिर िटुनषे रएकोलषे पहिलषे उमार शचतिको बारषेमा 
जानकारी सलनटु पदतिछ। मापदण्डअनटुिार बिटुवह्ति्य राईघाँिको 
प्रमाणीत तथा मूल बीउको न्यटुनतम उमारशचति ६५ प्रसतशत तथा 
शटुद्धता ९७ प्रसतशत िटुन टुपदतिछ।त्यिैगरी प्रमाणीत तथा मूल बीउको 
िामान्य र रषेपर प्र टुफ प्याकमा जलांश (Moisture) को मात्रा क्रमश: 
१० तथा ८ प्रसतशत िटुन टुपदतिछ।बषेनाति िानने िो रनषे मनिटुनको १ वा 
२ व्ाति रएपसछ िानटुति उप्यटुति िटुनछ। 

 nufpg] t/LsfM राईघाँिको बीउ नितिरीमा त्यार गरषेर 
वा सिधै िरन खकति  वा एकल बालीको रुपमा खषेतवारी वा िरनमा 
छनति िहकनछ। बीउ छदाति आधा ईनिको गहिराई िटुनषे गरी छनटुति 
पदतिछ। मा्ो त्यार गरी लाईनमा लगाउनषे िो रनषे ३० िषे.मी. को 
फरकमा बषेनाति वा बीउ लगाउनषे वा कानलामा लगाउनषे िो रनषे 
नितिरीमा त्यार गररएको १५ दषेचख २० िषे.मी. को बषेनाति लगाउनटु 
पदतिछ। बषेनाति िादाति आधा ईनििमम मा्ोमा रोपन टु पदतिछ।

रषेखदषेख व्यवसथापन तथा सिंिाई: कसललो अवसथामा 
हवरुवािरू कमजोर िटुनषे िटुँदा हवरुवा राम्ररी निटुहकति नजषेल पशटुलाई 
िराउनटु िटुँदैन। िम्यिम्यमा गो्डमषेल गरी अन्य झारलषे नदवाउनषे 
अवसथा िटुन टुपदतिछ । बढी घाँि तथा बीउ उतपादनको लासग मा्ोमा 
चिस्यान िषेरी सिंिाईको िटुहवधा रएमा २ दषेचख ३ प्किमम सिंिाई 
गनटुति राम्रो िटुनछ।

घाँि काटनषे िम्य:  हिमपातको अवसथामा राईघाँि पटुरै 
हिउँलषे ढाहकए पसन जीहवतै रिनछ र हिउँ पगलीएपसछ पटुन: मौलाएर 
आउँछ। बीउ छरषेको २-३ महिनामा िाधारणत्या पहिलो प्क 
घाँि काटन िहकनछ र त्यिपसछ १-१ महिनाको फरकमा १ व्तिमा 
६-७ प्किमम िरर्यो घाँि काटन िहकनछ। ्यि प्रकार उचि 
पिा्डमा कासततिकदषेचख जषेठ महिनािमम िरर्यो घाँि का ष्ेर पशटुलाई 

खटुवाउन िहकनछ। वाह्तिक रुपमा प्रसत िषेक्र ३० दषेचख ६० मषे.्. िरर्यो 
घाँि उतपादन सलन िहकनछ।

बीउ उतपादन :  िाधारणत्या १०० दषेचख १५० कषे .जी. प्रसत 
िषेक्र बीउको उतपादन िटुनछ रनषे उन्नत प्रहवसध अपनाई खषेती गरषेमा ४०० 
कषे .जी. िमम बीउ उतपादन सलन िहकनछ। बीउ उतपादनको लासग माघ-
फागटुनदषेचख नै घाँि काटनटु िटुँदैन। 

बीउ िङ्कलन:  राईघाँिको बीउ एकै प्क त्यार निटुनषे रएकोलषे 
पहिलषे फूल लागनषे िाँगामा बीउको मात्रा बढी र अिल िटुनषे िटुँदा पहिलो 
प्क फूलबाला सनसकषे को ६५ ददनसरत्र आएका बालािरु का्ी बीउ 
िङ्कलन गनटुतिपदतिछ। ्यिको बीउ कषे िी खैरो, िलका ि टुचिो परषेको र कररव 
८ िषे.मी. लामो िटुनछ। तापक्रमलषे पसन बीउको गटुणसतरमा प्रराव पानने 
रएकोलषे १० दषेचख १५ स्डग्ी िषेलिी्यि तापक्रममा राम्रो बीउ उतपादन 
िटुनषे िटुँदा ्यिमा पसन हविार पटु्यातिउनटु पदतिछ। 

पौहटिक ततव: बिटुवह्ति्य राईघाँिमा क्रटु ्ड प्रो्ीन ११.२७, खनीज 
८.५६, क्याचलि्यम १.०८ तथा फसफोरि ०.३३ प्रसतशत पाईनछ। 
बितिपषेकट्ा (Barspectra) जातको एक वह्ति्य राईघाँिमा कररव १७.६ 
प्रसतशतिमम क्रटु ्ड प्रो्ीन पाईनछ। 
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नषेपालमा िंगदठत घाँिषेबाली तथा िरन हवकािका प्र्याििरू 
धषेरै प टुरानो छैन। प्रथम राणा प्रधानमनत्री जङ्गबिादटुर राणाको बषेला्यत 
भ्रमणपसछ हव.िं. १९१७ मा पहिलोपल् उन्नत घाँि; िषेतो कलोरर 
(White Clover ) को बीउ काठमाण्डौं उपत्यकामा रत््याईएपसछको 
नषेपालमा सरत््याईएको राईघाँि दोस्ो हवदषेशी घाँि िो। मध्य तथा 
उचि पिा्डी क्षेत्रमा रिषेका खकति िरुको हवकाि गनतिको लासग हवदषेशबा् 
ल्याईएका बीउिरुमाफति त ्यिका हवसरन्न जातिरूको परीक्ण जटुमला, 
चजरी, रिटुवा तथा माफातिमा गररएको पाईनछ। राईघाँि एकवह्ति्य 
(Lolium Multiforum) र बिटुवह्ति्य (Lolium Perenne) 
िटुनछ। ्यिका असतररति Lolium 
Multiforum X Lolium 
Perenne 

बा् Hybrid rygrass को हवकाि पसन रएको पसन छ।

1. Psjlif{o (Lolium Multiforum) 

्यिलाई ई्ाली्यन राईघाँि पसन रसननछ। हिउँदमा 
िटुनषे ्यो घाँि बिटुवह्ति्य राईघाँि रनदा बढी नै उतपादन ददनछ। 
्यो छाँ्या ििन िकदैन तर ्यिलषे बाढीको िानो प्रराव ििन 
िकछ। बढी चिस्यान रएको मा्ोमा पसन ्यिबा् राम्रो 
उतपादन लीन िहकनछ। ्यिको प्र्योग र टुक््य रोकन,मा्ोको 
िंरिना (Structure) तथा नाला (Drainage) 

िटुधारको का्यतिमा पसन गनति िहकनछ। नषेपालमा ्यिका कररव 
१७ व्ा जातिरू जटुमला, माफाति, खटुमल्ार, चजरी तथा 
सत्रशटुलीमा परीक्ण गररएको पाईनछ। जिमध्यषे बमटुतिलत्र 
(Barmultra), बितिपषेकट्ा (Barspectra), जजजी्या 
िषेलषेकिन (Georgia Selection),लीपो (Lipo), 

ईललीरषे (Ellire), िरतिि (Cervus) तथा मल्ीमो 
(Multimo)लषे राम्रो नसतजा ददएको पाईनछ । ्यी जातका 

घाँििरूको वाह्तिक रुपमा ५० दषेचख ६० मषे.्. िरर्यो घाँि र 
५०० दषेचख ६०० कषे .जी. िमम बीउ उतपादन िटुनषे गरषेको 
पाईनछ ।्यीनीिरू मध्यषे ्ामा (Tama)जातको एकवह्ति्य राई 
घाँिबा् औ्त बीउ उतपादन ६६६ कषे .जी. िमम िटुनषे गरषेको 
पाईनछ। 

2. ax'jlif{o /fO{3fF; (Lolium perenne)

्यो लषेकाली क्षेत्रमा िटुनषे एक पोह्लो तथा सवाददलो बिटुवह्ति्य 
घाँि िो। ्यो घाँि अरु घाँिको तटुलनामा  पोह्लो र िचजलैिँग पिाउन 
िहकनषे िटुनछ।्यो असत नै ििहकलो पात तथा ठटुलो गाँज रएको घाँि पसन 
िो। ्यिलषे बढी उतपादन ददनटुको िाथै ठटुलो गाँज िालनषे रएकोलषे 
पशटुवसतटुलषे ठटु ्ै गरी िरषेमा पसन िाँ्ैड नै पलाएर आउन िकनषे क्मता 
रएकोलषे िरन खकति िरुको लासग पसन उप्यटुति मासननछ।

जातिरू:  २६ रनदा बढी जातका बिटुवह्ति्य राई घाँििरू;  
हवसरन्न दषेशबा् आ्यात गरी नषेपालका हवसरन्न ठाउँिरू; जटुमला, खटुमल्ार 
माफाति तथा सत्रशटुलीमा परीक्ण गररएको पाईनछ। जिमध्यषे बाचस्अन 
(Bastion), प्या्ोरा (Patora) रषेली (Valley), रनटुई (Ranui) लमोरा 
(Lamora), लाईििाति (Lihersa), बषेलफो त्ि (Belfort), बषेसल्डा (Belida), 
कंगारु (Kangaroo) अलस्ार (All star), मषेलट्ा (Meltra), लषे राम्रो 
नसतजा ददएको पाईनछ । 

िावापानी:  ्यो घाँिलाई कषे िी चशतोषण खालको िावापानी 
िाहिनछ। चििो तथा तट्ु ारोबा् नमनने ्यो घाँि मध्य पिा्डदषेचख उचि 
पिा्ड अथातित िमटुनद्ी ितिदषेचख १–४ िजार मी्रिममको उिाईमा 
िफलतापूवतिक लगाउन िहकए तापसन १-३ िजार मी्रिममको उिाईमा 
्यिबा् राम्रो उतपादन लीन िहकनछ। बीउ उतपादनको लासग १३ दषेचख 

१७ स्डग्ी िषेलिी्यिको तापक्रम ्यिको लासग उप्यटुति मासननछ।

मा्ो: जसतोिटुकै मा्ोमा ्यिको खषेती गनति िहकए तापसन 
उवतिराशचति कम रएको मा्ोमा ्यिको उतपादन सलन िहकन्न। 
मसललो तथा चिस्यान रिी रिनषे मा्ोमा ्यिको खषेती राम्रो िटुनछ। 
गाई आनटुवंचशक स्ोत कषे नद् चजरीमा गररएको परीक्णमा पशटुवसतटुको 
मलको सनकाि नचजकै मलमटुत्रमासथ घाँिको पिटुँि रएको सथान तथा 
िम्यिम्यमा सिंिाईको व्यसथा रएको ठाउँमा िरर्यो घाँिको उतपादन 
राम्रो रएको परीक्णको नसतजालषे दषेखाएको छ।्यो घाँि िरन खकति , 
बगैिासरत्र, खषेतबारीको ्डील, कानला तथा बकृ्ारोपण क्षेत्र तथा रुख 
हवरुवा पातलो रएको जंगल क्षेत्रमा िफलतापटुवतिक लगाउन िहकनछ।

जगगाको त्यारी:  िमम परषेको जगगामा घाँि लगाउँदा ३-४ 
प्क खनजोत गरी मा्ो बटुबटुतिराउँदो बनाएर एकनाििँग बीउ छनटुति 
पदतिछ। खकति िरुमा घाँि लगाउँदा कन ट्ुर बनाएर एक लाईनदषेचख 
अकको लाईनको दटुरी ५० िषे.मी. को फरकमा १५ िषे. मी. खनजोत गरी 
मा्ो बटुबटुतिराउँदो बनाउनटु पदतिछ।

मलको मात्रा:  राम्रो बीउ उतपादनको लासग प्रसत िषेक्र ५० 
कषे .जी. नाईट्ोजन, ६० कषे .जी. फसफोरि तथा ४० कषे .जी. पो्ाि छनटुति 
पदतिछ। बीउ उतपादनको लासग घाँि लगाउँनषे िो रनषे बढी मलको 
आवश्यकता पदतिछ। मा्ोको मसललोपना कम छ रनषे १०० कषे .जी. 
िमम नाईट्ोजन िालनटुपदतिछ ।

बीउको मात्रा र लगाउनषे िम्य: बिटुवह्ति्य राईघाँिलाई उचि 
पिा्डी क्षेत्रमा िैत्र-बैशाख तथा मध्य पिा्डी क्षेत्रमा जषेष्ठ-आ्ाढ 


