
पर्दछ । बिरुवा रोप न्े समयमा समपपूर्द फिडर हाँगाहरुलाई तन्ायर तारमा 
िाध् ुपर्दछ, जसलने गरा्द िल बछटो िलरछ र ठुलो हाँगा (Scafold branch) 
बि्बसत हु्  पाउंरै् । ठुला फिडर हाँगालाई तारमा िाँध्ालने िोट माबि 
िढ् पाउंरै् र हरने् साल िल िल न्े ्ोफपला िन्न सहयोग गर्दछ । 

१०. उच्च घ्तव सयाउ िगैं्चामा नयाफय् ्ाँटछाँट: 
 ्) पफहलो वर्दमा: ६-१५ गोटा फिडर हाँगा भए्ा सयाउ्ा बिरुवालाई ३X१ 

बमटर्ो िर्मा ्लमी गररए्ो भागलाई माटो्ो सतह रनेखि ६ इन्च 
मािी पारी रोप न्े, ्ु्ै पब् न्ेता र फिडर हाँगा्ो टुपपो ्हटाउ्ने, २४ इन्च 
भनरा तलिाट पलाय्ा फिडर हाँगा र न्ेता हाँगा्ो रईु बतहाई बयास भनरा 
ठुला फिडर हाँगालाई ड्च ्ट अप्ाई हटाउ्ने, ४-५ तार्ो सपोट्द 
बससटम सिाप्ा ग न्े र िोटलाई ३ बमटर माबि समम आड दर न्े गरी हरने् 
िोटमा लठ्ी गाडनेर डोरीलने बिरुवालाई िाँध न्े, जनेष्ठ-असार मफह्ामा १० इन्च 
भनरा लामा फिडरलाई तारमा रायाँिायाँ तन्ायर डोरीलने िाँध न्े ।

ि) रोश्ो तनेश्ो र ्चौिो वर्दमा: ्ु्ै पब् न्ेता र फिडर हाँगा्ो टुपपो ्हटाउ्ने, न्ेता 
हाँगा्ो रईु बतहाई बयास भनरा ठुला फिडर हाँगालाई ड्च ्ट अप्ाई 
हटाउ न्े । 

ग) पाँ्चौ रनेिी पच्चीसौ वर्दसमम: बयाबगंग, स न्ेफ्ंग र ्मजोर हाँगा हटाउ्ने फवबधिाट 
न्ेता हांगा्ो उ्चाई १० फिट मात्र ्ायम ग न्े, हरने् वर्द ्खमतमा रईु 

गोटा न्ेता हाँगा्ो रईु बतहाई बयास भनरा ठुला फिडर हाँगालाई ड्च ्ट 
अप्ाई हटाउ न्े । आवशय्ता अ्सुार न्ेता हाँगा ्ो टुपपो लाई धागोलने 
हरने् पोलमा राम्ोसँग िाँध न्े ।उच्च घ्तवमा सयाउ रोपर्ो उतपार्खिल 
समय २० रनेिी २५ वर्दसमम हु् ने हु् ालने तयस पश्ात तयसलाई हटाएर पु् : 
अ्को ्याँ वालीमा जा् ु उपयकु्त हनुछ । उतपार्खिल समय वगै्चा 
वयवसिाप्मा भर प न्े ् ु रा भए्ो हु् ालने तयसमा धया् पयुा्दउ्पु न्े हनुछ । 

११. बस्चाई, मलिार तिा झारपात बयिसिाप्: उच्च घ्तवमा सयाउ रोपर गरा्द 
िोपा बस्चाई अतयनत प्रभाव्ारी भए्ो पाईए्ो छ । बिरुवा रोपने्ो १२ 
हप्ा समम हप्ामा रईु पट् ्ाइट्ोज् यकु्त रासायब्् मल िोपा बस्चाई 
माि्द त प्रयोग ग्ु्द पर्दछ, जसलने गरा्द बिरुवा्ो वफृधि पफहलो रईु िर्दमा ्ै 
अतयबध् हनुछ । बिरुवा रोपने्ो पफहलो छ मफह्ा समम अब्िाय्द रुपमा 
असल झारपात ब्यनत्रर तरर्ाहरु अिलमि् ग्ु्द पर्दछ । अ्ावशय् 
रासायब्् वसत ु(मल/फवरारी) ् ो प्रयोग ग्ु्द हुँरै्, यसलने वातावरर प्ररफुरत 
व्ाउ्ु् ो सािसािै माटो्ो उव्दरािक्ती, िकु्म खजवारहुरु्ो उपलवधतामा 
््ारातम् असर पा््द सकरछ तसि्द पा न्े ्ो ्मपोष्टमल, जैफव् तिा 
वा्सपबत् फवरादरहरुमा जोड दर् ुपर्दछ।

१२. िोट्ो िदृ्ी ब्यनत्रर्ो लाबग िायो-ब्याम् (Plant growth regulators): 
न्ेपालमा यस्ो प्रयोग िासै गरने्ो पाईरै् तर फव्बसत रनेिहरुमाभ न्े यो 

उतपार््ो अपररहाय्द अङ्ग्ो रुपमा रहने्ो पाईनछ । जीबिरने बल् र 
साइटोफ्ब्््ो प्रयोग िाट उच्च गरुसतर्ा फिडर हाँगा भए्ा सयाउ्ा 
बिरुवाहरु ्स्दरीमा उतपार् ग््द सफ्नछ ।अलार २००० पीपीएम, इिरनेल 
१००० पीपीएम,  अलार र इिरनेल्ो बमश्र क्रमिः १००० पीपीएम र 
५०० पीपीएम सयाउ्ो िोटमा सप्रने गरा्द िोट्ो िदृ्ी रोफ््ु् ा सािै 
िल्ो आ्ार प्र्ार, रंग र सवारमा समनेत स्ारातम् असर परने्ो 
पाइए्ो उललनेि गररय्ो पाइनछ।

भािी ्ाय्ददरिा  (Way forward)
•	 सयाउ्ा प न्े ट क्नेत्रहरुमा उच्च घ्तव सयाउ्ो प्ररि््द  पलटहरु्ो 

सिाप्ा ग न्े र प्राफवबध् ज्ा् प्ररा् ग्््द ा लाबग िाम्द/ न्े नद्रहरुलाई 
प्रमाखरत प्रफवबधहरू्ो उत्ृष्टता्ो न्े नद्र (Centre for Excellence) 
सिाप्ा ग न्े र बस्ाई न्े नद्र (Learning centre) ्ो रुपमा फव्ास 

गरदै लैजा न्े ।
•	 उच्च घ्तव सयाउ्ो िगैं्चा सिाप्ा्ो लाबग उधमी फ्सा्हरुलाई 

फिडर हाँगा भए्ा बिरुवा िररर ग््द, ट्नेलीस ्सपोट्द प्रराली सिाप्ा ग््द, 
िोपा बस्चाई तिा िफट्दगनेि् प्रराली सिाप्ा ग््द, तारिार लगाउ न्े ् ाय््द ो 
लाबग पया न्े जमा ्ै अ्रुा् तिा सहबुलयत ऋर उपलबध गराउ् ुप न्े ।

•	 ्म िख्च्दलो र प्रयोग्ता्द मैंत्री ् स्दरी तिा उच्च घ्तव िगैं्चा बयिसिाप् 
प्रबिबध्ो फव्ास गरर ब्खज ्स्दरीलाई उपलबध गराउ्ने ।

•	 फहमाली क्नेत्रमा अवखसित िाम्द र ् ने नद्रमा तनत ुप्रज्् प्रयोगिाला सिाप्ा 
गरी पडु न्े  रुटसट््ा ्ृबत्रम पररवनेिीय (In vitro) बिरुवाहरु आयात गरर 
ज् गरुा्ो प्रफवधी (Mass multiplication) ्ो मा््ी्रर ग न्े । उच्च 
गरुसतर्ा फिडर ्स्दरी बिरुवा उतपार् प्रफवबध्ो मा््ी्रर ग न्े ।

•	 पडु न्े  रुटसट् र बसिाररस जात्ो गरुसतररय माउिोट उतपार् गरर 
ब्खज ्स्दरीलाई उपलबध गराउ्ने ।

•	 फहमाली क्नेत्रमा ्ाम ग न्े ्ृफर प्राबिबध् तिा  उधमी फ्सा्हरुलाई 
अधयय् भ्रमर, छोटो तिा मधयम अिबध्ो राफ्रिय र अनतरा्दफ्रिय ताबलम्ो 
वयवसिा तत्ाल बमलाउ् ुपर्दछ ।

•	 फहमाली क्नेत्रमा ्ाय्दरत िाम्द तिा न्े नद्र्ा िागवा्ी बिज्हरुलाई उच्च 
घ्तव रोपर समिखनध बिरयमा रीघ््द ाबल् अधयय् (MSc/PhD) ्ो 
वयवसिा तत्ाल बमलाउ् ु पर्दछ जसलने गरा्द प्रफवबध प्रसाररमा टनेवा 
पगुछ ।
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पषृ्ठभपूबम (Background)
लने्ाली िलिपू ल िालीहरुमधयने सयाउ न्ेपाल्ो एउटा महतवपरु्द वाली 

हो। न्ेपाल सर्ार्ा फवबभन्न योज्ा र ्ीबतहरूलने सयाउिाली लाई उच्च प्रािबम्ता 
दरए्ो छ । ् नेपालमा सयाउ्ो उतपार्िील क्नेत्रिल, उतपार् र उतपार्तव क्रमिः 
५,६०० हनेकटर, ४३,५०२ मनेफट्् ट् र ७.८ मनेफट्् ट्/हनेकटर रहने्ो छ । 
न्ेपालमा सयाउ्ो वयापार जयारै ्ै असनतबुलत र ऋरातम् रनेखिनछ । बस्चाई सफुवधा 

्भए्ा सीमानत भपूबममा िगैं्चा सिाप्ा गरर्,ु तारवार्ो ्मी,  ्ाजु्  वगै्चा 
वयवसिाप् ्ाय्द,  ्ृफर सामग्ीहरु सहजै उपलबध ्हु् ,ु  िरने्ी िल िली रह न्े सपरु 
प्र्ार्ा सयाउ्ा जातहरु्ो अभाि हु् ,ु फवबभन्न िाल्ा रोग र फ्राहरु्ो प्र्ोप्ा 
सािसािै उतपाद्ोप्रानत क्बत जयारै िढी हु्  ु (४४% समम) आरी जसता फवफवध 
परमपरागत सयाउ िनेती्ा समसया हरु रहने्ा छ् ्। यसतो अवसिामा प्रबत ई्ाइ 
क्नेत्रिलवाट वफढ भनरा वफढ उतपार् बल् ुमखुय ्च ु् ौती्ा र ्च ु् ौती्ा रुपमा रहने्ा 
छ् ् । हालसमम ्चल् ्चलतीमा बसिाररस गरदै आईए्ो सयाउ्ो बिरुवा रोप्ने ररुी 
५-६ बमटर हो । जस अ्सुार प्रबत हनेकटरमा औरतमा ३०० सयाउ्ा बिरुवा 
अटरछ् ्। तर प्रबत इ्ाई जबम्मा धनेरै सयाउ्ा बिरुवा रोपनेर सिाप्ा गरने्ो 
िगैं्चालाई सयाउ्ो उच्च घ्तव्ो िगैं्चा भब्नछ। यो प्रबिबध फव्बसत रनेिहरुमा 
धनेरै परुा्ो भएतापब् न्ेपालमा भ न्े यस्ो तयबत प्रयोग भए्ो छै्।प्रयोग र 
अवलमि््ो दृफष्टलने न्ेपाल्ो लाबग भ न्े यसलाई ्याँ प्रबिबध मान्न सफ्नछ। सयाउमा 
उच्च घ्तव िगैं्चा सिैभनरा पफहलने यरुोपवाट स् ् १९६० रनेिी िरुु  भए्ो 
पाईनछ । उच्च घ्तव िगैं्चामा प्रबत ए्ाई क्नेत्रिल जगगामा िढी भनरा िढी 
िलिपू ल्ा िोटहरु लगाई िोट्ो सवास्थयमा ्ु्ै प्रबत्ुल असर ्पारी बछटो/
गरुसतरीय र िढी उतपार् बलईनछ । िरुुमा िगैं्चा सिाप्ा गरा्द िढी िख्च्दलो हु् ने 
भएतापब् यसवाट ्ृर्हरुलने बछटो उतपार् बल् सकरछ् ्।यस प्रफवबधमा िरुु्ा 
६ वर्द समम वोटफवरुवालाई िढी ताबलम र ्म ्ाँटछाँट ग्ु्दप न्े हनुछ । 

उच्च घ्तव रोपर्ो ईबतहास (History)
फवश्वमा स् ्१९६० बतर प्रिम पट् सयाउ वाली्ो सघ् िनेती यरुोफपय् 

रनेिहरु िाट सरुु गररए्ो पाइनछ । स् ्१९७५ बतर अध्द पडु न्े  िाल्ा सयाउ्ा 
रुटसट् प्रयोग गरर प्रबत हनेकटर ३००-७०० बिरुवा अट न्े गरर न्े नद्रीय न्ेता 
प्रराली्ो फव्ास गररए्ो बियो ।स् ्१९८० ्ो सरुुवातमा पडु न्े  िाल्ा सयाउ्ा 
रुटसट् प्रयोग गरर प्रबत हनेकटर १०००-१५०० फवरुवा अट न्े गरर उच्च घ्तव रोपर 
फवबध्ो सरुुवात गररए्ो बियो ।स् ्१९८० ् ो मधय बतर सलेंडर खसपनडल प्रराली्ो 
फव्ास गररयो, यो तरर्ा िाट बिरुवा रोपर गरा्द बिरुवा्ो समपपूर्द भागमा प्र्ाि 
प्ु््द ा सािै रोपने्ो १-२ िर्दमा ्ै िढी सयाउ्ो उतपार् बल् सफ्नछ । स् ्
१९८० ्ो अनतय बतर ठाडो अक् प्रराली्ो फव्ास गररयो । स् ्१९९० ्ो 
िरुुबतर प्रबत हनेकटर ४०००- ६००० बिरुवा रोप् सफ् न्े V - आ्ार प्रराली्ो 
फव्ास भए्ो बियो । स् ्१९८०-१९९० ् ो रि्मा बििनेर गरर अतयबध् ख्चबत्रत 
हाँगा भए्ा बिरुवाहरु (Highly featured nursery trees) उतपार् ग न्े (Tall Spindle) 
प्रफवबध्ो फव्ास गरर िने्ा्द रोपने्ो २-४ िर्दमा ्ै अतयबध् िल्ो उतपार् बल् 
सफ् न्े प्रराली्ो फव्ास भए्ो पाइनछ । 

न्ेपाल्ो ईबतहासलाई हनेरा्द िागवा्ी अ्सुनधा् न्े नद्र, राखज्ोट, जमुलालने 
बि. सं. २०६८ रनेिी फवबभन्न १० िरी्ा सपर टाइप्ा सयाउ्ा जातहरु्ो जाबतय 
सं्ल् गरर अ्सुनधा् ्ाय््द ो सरुुवात गरने्ो रनेखिनछ ।जहाँ ICIMOD ्ो आबि््द  
सहयोगमा (HIMALI PAR Project) क्नेत्रीय िागवा्ी अ्सुनधा् न्े नद्र, मिोब्ा, खिमला 
र िागवा्ी अ्सुनधा् न्े नद्र, ्ानराघाट, सोल् िाट क्रने व एपल मा ्लमी गररए्ा 
१० िरर्ा सपरु टाइप्ा सयाउ्ा जातहरु सं्ल् गरर ५X५ बमटर्ो िर्मा 
रोपी (४०० बिरुवा/हनेकटर) जाबतय अ्सुनधा् गररए्ो बियो। खितोषर वागवा्ी 
फव्ास न्े नद्र, मािा्द, मसुताङ्गमा आ व २०७२/७३ रनेिी भारत्ो फहमाञ्चल प्ररनेिवाट 
िलिपू ल फव्ास ब्रनेि्ालय ्ीबत्दपरु माि्द त लयाईए्ा पाँ्चवटा जातहरु (Red 

Greveinstein, Honey Crisp, Gala, Fuji and Star Spur Gold) लगाईए्ा छ् ् । तयसैगरी 
ब्जीक्नेत्रमा वयवसाफय् रुपमा सयाउ्ो उच्च घ्तव िनेती्ो िरुुवात म्ाङ खजलला्ो 
फपसांग-१, भ्राताङमा रहने्ो एग्ो- म्ाङ प्रा.बल. लने फव स २०७२ रनेिी सरुु गरने्ो पाइनछ । 
उक्त िाम्दलने फव सं२०७५ समम गोलडने् डनेबलबसयस, गाला र िुजी जात्ा पडु न्े  रुट सट् 
(Dwarfing rootstock-M9 T337) मा ग्ाख्टंग गररए्ा सयाउ्ा िने्ा्दहरु ३X१ बमटर्ो ररुीमा 
(३३३३ िोट/हने.) लगाइए्ो बियो । हाल उच्च घ्तवमा सयाउ िनेती म्ाङ्ग, मसुताङ्ग, जमुला, 
सोलिुमुव ुआरी खजललाहरुमा फवसतार भईरहने्ो छ । 

उच्च घ्तव िगैं्चा प्र्ारहरु (Types)
1. ्म घ्तव रोपर:  प्रबत हनेकटर १००-२५० फवरुवा रोप् सफ््ने, रोपने्ो १५-२० 

िर्दमा मात्र बिरुवालने समभाफवत उतपार् दर न्े ।
2. मधय घ्तव रोपर: प्रबत हनेकटर २५०-५०० फवरुवा रोप् सफ् न्े, रोपने्ो ९-१५ 

िर्दमा मात्र बिरुवालने समभाफवत उतपार् दर न्े  ।
3. उच्च घ्तव रोपर: पडु न्े  िाल्ा रुटसट् प्रयोग गरर प्रबत हनेकटर ५००-२००० 

फवरुवा रोप् सफ् न्े, िल्ो उतपार् िढी हु् ने, ६-९ िर्दमा मात्र बिरुवालने समभाफवत 
उतपार् दर न्े ।

4. अती उच्च घ्तव रोपर: पडु न्े  िाल्ा रुटसट् प्रयोग गरर प्रबत हनेकटर २०००-
५००० फवरुवा रोप् सफ््ने, उपयकु्त तरर्ा अप्ाई कया्ोपी वयवसिाप् ग्ु्द प न्े, 
रोपने्ो १-२ िर्दमा ्ै िल िल न्े, ४-७ िर्दमा मात्र बिरुवालने समभाफवत उतपार् 
दर न्े ।हाल न्ेपालमा सयाउमा प्र्चबलत रोपर फवबध हो ।

5. सपुर उच्च घ्तव रोपर: अती पडु न्े  िाल्ा रुटसट् प्रयोग गरर प्रबत हनेकटर 
५०००-१०००० फवरुवा रोप् सफ् न्े, उपयकु्त तरर्ा अप्ाई कया्ोपी वयवसिाप् 
ग्ु्द प न्े, रोपने्ो १-२ िर्द मा ्ै िल िल न्े, ४-७ िर्दमा मात्र बिरुवालने समभाफवत 
उतपार् दर न्े, गमभीर िीर्द ्ाँटछाँट ग्ु्द प न्े, नयाफय् कया्ोपी वयवसिाप् ग्ु्द 
प न्े ।

6. मैरा् घाँस ओ्चनेबडंग: अती पडु न्े  िाल्ा रुटसट् प्रयोग गरर प्रबत हनेकटर १००००-
४०००० फवरुवा रोप् सफ््ने, उपयकु्त तरर्ा अप्ाई कया्ोपी वयवसिाप् ग्ु्द प न्े, 
रोपने्ो १-२ िर्द मा ्ै िल िल न्े, गमभीर िीर्द ्ाँटछाँट ग्ु्द प न्े, नयाफय् कया्ोपी 
वयवसिाप् ग्ु्द प न्े, वयाप् रुपमा हमको् र मलिार्ो प्रयोग ग्ु्दप न्े ।

परमपरागत र सघ् सयाउ िनेती्ा तलु्ातम् िाईराहरु (Comparative advantages)

फविनेरताहरू परमपरागत रोपर बिधी उच्च घ्तव रोपर बिधी

िोट्ो घ्तव धरै ्म (१५० - २०० िोट/
हनेकटर) 

धरै िढी (५०० – ४०००० िोट/
हनेकटर) 

िल िल न्े समय धरै फढला (४ िर्द पबछ) धरै बछटो (पफहलने िर्द िाटै) 

उतपार्तव ्म जयारै िढी 

िगैं्चा बयिसिाप् िोट अगलो हु् ने हुँरा गाह्ो िोट हो्चो  हु् ने हुँरा सखजलो 

िल फटप न्े गाह्ो सखजलो 

िल्ो गरुसतर ठुलो िोट हु् ने हुँरा िोट्ो बभबत्र 
भागमा सयु््द ो प्र्ाि र हावा बछ््द 
्सक न्े हुँरा ्म गरुसतर्ो िल 
िल न्े 

सा्ो िोट हु् ने हुँरा िोट्ो बभबत्र 
भागमा सयु््द ो प्र्ाि र हावा बछ न्े 
हुँरा आ्र््द  रङ्ा, रोग ्लागने्ा 
गरुसतरीय िल िल न्े 

िगैं्चा सिाप्ा लागत ्म धरै िख्च्दलो 

उतपार् ि्च्द जयारै िढी नयपू् 

मनेबस्री प्रयोग ग््द गाह्ो लागत घटाउ् प्रयोग ग्ु्द आिशय् 

िायो-ब्याम्हरू प्रयोग ग््द ्प न्े प्रयोग ग््द प न्े 

उच्च घ्तव सयाउ िनेती्ा वत्दमा् ्च ु् ौबतहरु (Challenges)
गरुसतरीय फिडर बिरुवा उतपार् प्रबिबध्ो अभाि छ । पडु न्े  रुटसट् 

(M9, M27) तिा भवुारार लाही फ्रा अिरोध् रुटसट् (MM106, MM111) ्ा 
जातहरु उपलबध छै््।् हाल आयात गरररहने्ा फवरुवाहरुमा प्राय एम श्नेरी्ा 
रुटसट् (M9) छ् ्जसलने भवुारार लाही फ्रा र िायर बलाइट रोग सह् ग््द 
सकरै््,् जस्ा ्ारर भफवषयमा फव्राल खसिती आउ् सकछ । उच्च घ्तव 
्स्दरी तिा िगैं्चा बयिसिाप् प्रबिबध पया्दप् छै्, प्राफवबध् ज्िक्ती्ो ्बम छ । 
आयाबतत सयाउ्ा फवरुवा्ो बिफक्र मपूलय अतयबध् िढी (रु. ११५०/वोट) छ,  
अत: अबध्ांस ्ृर्हरुलने यसतो महँगो बिरुवा िररर ग््द र ट्नेलीस ्सपोट्द प्रराली, 
िोपा बस्चाई तिा िफट्दगनेि् प्रराली, आरी सिाप्ा ग््द सकरै्् ्। पडु न्े  रुटसट्मा 
्लमी गरने्ा सयाउ्ा बिरुवाहरु बभराला, बस्चाई सबुिधा ्भए्ा र उि्दर िखक्त 
्म भए्ा ठाउँहरु उपयकु्त हरैु्् ्तसि्द उच्च घ्तव सयाउ िगैं्चाहरु बस्चाई 
सबुिधा भए्ा समिर जबम्हरुमा मात्र रोप् ुपर्दछ । 

उच्च घ्तव रोपर्ा प्रमिु अवयवहरु (Major Components) 
उच्च घ्तवमा सयाउ िनेती सिल हु् ्ो लागी ब्म् बलखित मखुय 

अवयवहरु (Components) लाई धया् दर् ुपर्दछ । जसलाई संखक्प्मा तल वर््द  
गररए्ो छ । 

१. वंिा्गुत रुपमै िोट हो्चो हु् ने सयाउ्ा जातहरु: जसतै ्ोलमु्ार जातहरु 
र सपर प्र्ार्ा जातहरु लगाउ न्े । यसता जातहरु पडु न्े  रुटसट्मा 
्लमी ग्ु्दपछ्द । 

२. पडु न्े  रुटसट््ो प्रयोग: MM 106, MM111, M7, M26, M9, M27, G16 
आरी जसता रुटसट्हरु प्रयोग ग््द सफ्नछ ।

३. िगैं्चामा बिरुवा िाकलो गरर रोपनेर (उच्च घ्तव रोपर): वोट वोट रनेिी्ो 
ररुी र लाई् रनेिी लाई् समम्ो ररुी ०.75 बमX३ बम ्ो ररुी रनेिी 
मािी आ््ो उद्नेशय, आवशय्ता र अ्ु् ु लता अ्सुार लगाउ् 
सफ्नछ ।

४. अतयबध् हाँगा ब्खस्य्ा ्स्दरी्ा फवरुवाहरु (Feathered trees) रोपनेर: 
६-८ फिट अगला, िराफ्लो ्ोरमा ए््ासलने ६० सनेखनटबमटर (२४ 
इन्च) माबििाट, १ फिट लामा, ६-१५ गोटा हाँगा ब््ाबलय्ा ्स्दरी्ा 
फवरुवालाई फिडर फवरुवा भब्नछ ।्स्दरी फवरुवामा जबत धरै फिडर हाँगा 
हनुछ्, तयबत्ै अ्पुातमा रोश्ो र तनेश्ो िर्दमा िल्ो उतपार्मा वफृधि 
हनुछ . 

५. बिरुवा रोप न्े समयमा नयपू्तम वा ्खति पब् ्ाँटछाँट ्ग न्े: फिडर हाँगा 
भए्ा ्स्दरी फवरुवाहरुलाई रोप न्े समयमा ्ाँटछाँट ग्ु्द परदै् ।फवरुवा 
ढुवा्ी गरा्द भाँख्चए्ा र मफ ््द ए्ा हाँगाहरुभएमा बस न्े ्चर्ो सहायतालने 
हटाउ् सफ्नछ । 

६. िल्ो भार वयिसिाप्: वोट्ो उमनेर र िाद्यततव्ो उपलवधता अ्सुार 
वोटमा िल्ो भार वयवसिाप् ग्ु्द पर्दछ । हरने् ्चार सनेखनटबमटर्ो 
िर्मा एउटा मात्र िल रािी िाँ्ी िलहरु हटाउ्ने । 

७. िह ुतार र ए्ल पोल टने्ा प्रराली: वोटहरु ललुा र ्मजोर हु् ने र धनेरै 
िल िल न्े हुँरा िल्ो भार सह् ग्््द ो लागी पब् टने्ा प्रराली अतयनत 
आवशय् हनुछ । वह ुतार राखरा वगै्चा वयवसिाप् र वगै्चामा ्ाम 
ग न्े ्ामरार्ो सहजता्ो फहसावलने तलमािी उ्चाई बमलाउ् सफ्नछ । 

८. न्ेता हाँगा वयवसिाप् (अबध्तम उ्चाई १० फिट): ्मजोर न्ेता 
हटाउ न्े,  ्ोख्ंचग, ड्च ्ट , बयाबगंग, स न्ेफ्ंग, आरी फवबधहरु अप्ाएर न्ेता 
हाँगालाई रोपने्ै वर्दरनेिी वयवसिाप् ग््द सफ्नछ । 

९. पाश्व्द िािा हाँगा वयवसिाप्: पोिा्फप्हरू, टुिफपकसहरू र डोरी्ो 
प्रयोग गरनेर पाश्व्द िािा हाँगाहरुलाई माबि िढ् ्दरई वयवसिाप् ग्ु्द 


