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कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता को सुनिश्चितताका धेरै प्रयासहरुमध्धे
खाने बानीमा परिवर्तन गर्नु प्रमुख च ुनौतीरहे को छ । खाद्य
सुरक्षा भनेको चामल लगायत अन्य खाधान्न समेत हो भनेर
प्रचार प्रसार जरुरत दे खिन्छ । पहाडमा सडक सञ्जालको
विस्तारसँगै खाने बानीमा व्यापक परिवर्तन आएको छ र केही
वर्षपहिलेको तुलनामा मुख्य रुपमा चामलको खपत बढे को
दे खिन्छ । उत्पादन वृद्धि गर्न बाँझो रहे का खेतीयोग्य जमिनमा
खेती गरी खेती गरिएको क्षेत्रफल विस्तार गर्नुपर्छ । शहरिकरण
तथा घडेरी व्यवसायको नाममा जग्गाको खण्डीकरण बढ्दो
छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका जलवायुजन्य सं कटले
बाली उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरे को छ । कृषि बालीमा
रोगकीरा तथा झारपातको समस्या बढ्दो छ । खडेरीजन्य
सं कटबाट पहाडका खेतीयोग्य जमिन प्रत्येक वर्ष बाँझो हुदै
गएको छ । बाँझो जमिन राख्न निरुत्साहित गर्ने, खेतीयोग्य
जमिनमा भएको अतिक्रमणलाई रोक्ने र जलवायु अनुकूल
कार्यक्रम ल्याई खाद्यान्न उत्पादन बढाउन बिशेष कार्यक्रम
ल्याउनु पर्ने दे खिन्छ । खेतीयोग्य जमिनमा हरे क स्थानीय
तहले सम्भावित सबै सिँचाइका स्रोतहरू पहिचान गरी सिँचाइ
आयोजना बनाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लै जान
सक्नुपर्छ । पहाडमा आकाशे पानी सं कलन गर्ने ठू ला पोखरीहरू
तथा तराईमा डिपबोरिङ, पम्पसेटलगायतका सिँचाइ योजना
बनाई सिँचाइ गर्न सकिन्छ । उन्नत बीउको प्रयोग अत्यन्त
न्यून छ र रासायनिक मलको प्रयोग उचित तरिकाले हुन
सकेको छै न । उन्नत बीउ र मलको उपलब्धता सहज गराउन
समय लाग्ने दे खिन्छ । तरकारी तथा खाद्यान्न बालीमा बीउ
मात्र परिवर्तन गर्न सकेमात्र पनि २०-२५ प्रतिशतसम्म
उत्पादन बढाउन सकिन्छ । स्थानिय सरकारले कृषिमा लगानी
गर्न प्रोत्साहन गर्ने र साना किसानलाई रोजगारीको अवसर
सिर्जना गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । बैंकबाट सहुलियत
दरको ब्याजमा कृषिकर्जा सहज र झन्झट मुक्त तरिकाबाट
उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योग तथा
गैरकृषिक्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनासहितको कार्यक्रम
ल्याउनुपर्छ । राज्यले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बा मानेको
अवस्थामा व्यावसायिक कृषिका लागि सहकारी अवधारणा
उपयुक्त हुन सक्छ । सहकारीलाई कृषि उत्पादनदे खि
बजारीकरणसम्म समावेश गरिनुपर्छ । कृषिमा उत्पादन लागत
घटाउन अधिकतम कृषियान्त्रीकरण र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्छ ।
कृषि बिमालाई थप प्रभावकारी बनाई किसानको उत्पादनलाई
सुरक्षित बनाउनतर्फ ध्यान दिनु जरुरी भैसकेको छ ।उत्पादक
र उपभोक्ताबीचमा ठू लो सं ख्यामा मध्यस्थकर्ता छन् ।
उत्पादकले कम मूल्य पाउने र उपभोक्ताले उच्च मूल्य तिर्नुपर्ने
बाध्यता छ । अर्को च ुनौती उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण
गर्नु हो । भौगोलिक तथा मौसमी विविधताले भरिएको हाम्रो
जस्तो दे शमा त्यसको भरपुर प्रयोग गर्न सके मात्र दे श कृषिमा
आत्मनिर्भरतर्फ अगाडि बढ्न सक्छ ।
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1.

k[i7e"ld

l8nf/fd e08f/L*

Pride) आवश्यकता महसुस भएको छ ।

(Background)

कृषिप्रधान दे श नेपालको दुईतिहाइ जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित
छन् भने दे शको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब एकतिहाइ अझै
ु हुँदाहुँदै
पनि कृषिमा नै निर्भर रहे का छन् । कृषिप्रधान मुलक
पनि हाल नेपालको सन्दर्भमा खाद्य सुरक्षा राज्यको लागि प्रमुख
च ुनौतीको रूपमा दे खा परिरहे को छ । विगत ३ दशक अगाडि
नेपाल धान निर्यात गर्ने दे श आज आयातमा निर्भर हुँदै छ भन्ने
जस्ता बहसहरू पनि विभिन्न राष्ट्रिय फोरमहरूमा अभिव्यक्त हुँदै
आएको पाइन्छ जुन चामल आयातको तथ्याङ्क हे र्दा उक्त कुरा
यथार्थको नजिक भएको पाइन्छ।तर हालको अवस्थामा धेरै
परिवर्तन भैसकेको छ । नेपालको खाद्य सुरक्षामा क्षेत्रफल,
उत्पादन र उपभोगको हिसाबले प्राथमिकतामा क्रमश: धान
पहिलो, मकै दोस्रो र गहुँ तेस्रो स्थानमा रहँदै आएको थियो भने
हाल आएर आम नेपालीको खाने प्रणालीमा परिवर्तन हुँदा धानले
मकैलाई करिब प्रतिस्थापन गरिसकेको छ र दोस्रो स्थानमा गहुँ

2.

wfg pTkfbg tyf cfoftsf] jt{dfg l:ylt

(Current status of paddy production and import)

नेपालमा खेती गरिएको जमिन मध्ये ३५% जमिनमा धान खेती
गरिन्छ भने खाद्यान्न उत्पादनको ४६% क्षेत्रफल धानबाली
एक्लैले ओगटे को छ । धान उत्पादनमा तराईको ७० प्रतिशत,
पहाडको २६% र उच्च पहाडको ४% योगदान छ । राष्ट्रिय
उत्पादनमा बर्से धानको ९३ प्रतिशत र चैते धानको ७ प्रतिशत
योगदान छ भने बर्से धान उत्पादनमा खुला सेचित जातको ८८
प्रतिशत र हाइब्रिड जातको करिब १२ प्रतिशतले खेती गरिन्छ ।
चैते धानमा हाइब्रिडको योगदान निकै कम छ । धान उत्पादन
वृद्धिका लागि आजसम्म बर्से धानमा मात्र आधारित भएर
अनुसन्धान, उत्पादन कार्यक्रमलगायत प्रविधि व्यवस्थामा
फोकस गरिँदै आएको दे खिन्छ । जसको फलस्वरूप बर्से
धानको क्षेत्रफल १३७१७०६ हे क्टर पुरय् ाउन सफल भयौँ र
यसबाट ५० लाख ७० हजार मे.ट. धान उत्पादन भएको
छ । त्यसै गरी चैते धानको हकमा करिब १२०००० हे .
क्षेत्रफलबाट करिब ५ लाख ४० हजार मे.ट. उत्पादन भएको
छ ।यो चैते उत्पादनमा नयाँ प्रविधि र जातहरूको अवलम्बनभन्दा
पनि कृषकहरूको परम्परागत खेतीप्रणाली र पुराना हातहरू कै
भरमा रहे को छ । यसरी आ.व. २०७६ /७७ को
तथ्याङ्कअनुसार बर्से र चैते गरी दे शमा वार्षिक जम्मा ५६
लाख मे.ट. धान उत्पादन भएको छ । यो कुल कृषि गार्हस्थ
उत्पादनमा करिब २० प्रतिशत योगदान हो।दे शको
खाद्य सुरक्षाको लागि ६ लाख मे.ट. चामल न्यून रहे को
जानकारी कृषि मन्त्रालयले दिएको छ । उक्त परिमाण आपूर्तिका
लागि आ.व. २०७७ साउनदे खि २०७८ जेठ महिना (११
महिनाको अवधि) भित्र धानजन्य सामग्री रु. ४६ अरब २९
करोड १० लाख ३१ हजारको आयात भएको दे खिन्छ ।
दे शको खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चतता र चामल आयातको विषयलाई
हे र्दा यो परिमाण नै नेपाली कृषिक्षेत्रले भोगिरहे को यस दशकको
सबैभन्दा मुख्य च ुनौती हो .

र मकै तेस्रो स्थानमा गएको छ । मानिसहरू मोटो चामलबाट
क्रमश: मध्यम मोटो, मसिनो र बास्नादार बासमतीतर्फ आकर्षित
हुँदै गएका छन् । बजारमा जुनसुकै मोटो, मध्यम मोटो
चामललाई आधुनिक प्रशोधन विधिबाट मसिनो बनाई बासमती

वा जिरा मसिनोको नामले बजारीकरण हुने प्रचलन बढे को छ ।
उत्पादित धानको केही भाग चिउरा, भ ुजा, सेलरोटी, कसार,
केक, चाउचाउमा समेत प्रयोग गरिन्छ । फस्टाउँदो होटे ल,
रे स्टुरे न्ट व्यवसायलगायत सामान्य आय हुनेदेखि उच्चस्तरको
आय हुनेको मिठोमसिनोप्रति आकर्षण बढ्न गएको छ, साथै
जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण धानको माग झन् बढ्ने क्रममा
छ । यो राष्ट्रिय मागलाई मध्यनजर गरी विगत दशकदे खि कृषि
तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम
कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि हो साथै प्रधानमन्त्री कृषि
आधुनिकीकरण परियोजनाले पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन
धानमा पकेट, ब्लक, जोन, सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा
ु ो साटो
ल्याएको छ तर पनि चामल आयात न्यूनीकरण हुनक
झन्झन् बढ्दै गैरहे को हुँदा यी कार्यक्रमहरूबाट आशातीत
उपलब्धि हासिल हुन नसकेको दे खिन्छ । विश्वका फिलिपिन्स,
भियतनाम, बङ्गलादे शलगायत कैयौँ दे शहरूले पनि वार्षिक २
दे खि ३ बाली धान खेती गर्ने रणनीति अवलम्बन गरी धानको
परिमाणमा उल्लेखनीय वृद्धि गरे का छन् र आत्मनिर्भर भएका
छन् । त्यसै ले राष्ट्रमा धानको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न
आगामी ५ वर्षका लागि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय गौरवको धान
प्रवर्दन आयोजनाको (Rice Promotion Project of National

3.

vfBfGg pTkfbg j[l4sf] gLltut Joj:yf
(Policy provision to increase food production)

नेपालको सं विधानले खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभ ुताको
सुनिश्चितता गरे को छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी खाद्य
अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभ ुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ स्वीकृत भै

*k"j{dxflgb]{zs, s[lif ljefu .
1
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आगामी २० वर्षभित्र धानको उपलब्धता प्रतिव्यक्ति १६७ बाट
१७५ के.जी, मकै ८० बाट ११० के.जी. र गहुँमा ६७ बाट
८२ के.जी. प्रतिव्यक्ति पुरय् ाउने लक्ष्य लिएको छ । समग्रमा
खाद्यान्न उपलब्धता ३१६ बाट बढाएर ३६४ के.जी. प्रतिव्यक्ति/
वर्ष पुरय् ाउने लक्ष्य लिएको छ ।यसरी मकै, गहुँ र धानमा

नेपाल सरकारबाट लागू भैसकेको छ र यसको नियमावली
तर्जुमा हुने क्रममा रहे को छ । त्यसै गरी सं घ र प्रदे शका
आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले पनि खाद्यान्नमा
आत्मनिर्भर हुनेतर्फ आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्देशित
गरे का छन् । कृषि विकासको २० बर्से रणनीति (ADS) ले खाद्य
सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न मुख्य बालीहरूको उपलब्धताको लक्ष्य
निर्धारण गरे को छ ।

4.

क्रमश: ३७.५%, २२.३८% र ४.७९% ले उपलब्धता बढाउने
भनेको छ । यी तीनै बालीको (धान, गहुँ र मकै) सन्तुलित
उपभोग बढाउन सकेमा खाने प्रणालीमा विविधीकरण भै एकातिर
जनस्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ भने अर्कोतर्फ चामलमाथिको
निर्भरता कम हुन गै धान/चामल आयात स्वत: न्यून
हुनेछ ।दे शको खाद्य सुरक्षामा दे खिएको च ुनौतीको लागि यो नै
दिगो समाधानको उपाय पनि हो ।

P8LP;sf cg';f/ d'Vo vfBfGg
afnLx¿sf] pknAwtfsf] nIo (Target of

availability of staple food crops according to
ADS)

एडीएसले पनि खाद्यान्नमा विविधीकरण गर्न जोड दिएको छ ।

P8LP;sf cg';f/ d'Vo vfBfGg afnLx¿sf] pknAwtfsf] k|If]k0f

crops according to ADS)
विषय

एकाई

(Projection of availability of major food

आधार वर्ष

छोटो अवधि

मध्यम अवधि

दिर्घकालीन

२०१५/१६

५ वर्ष

१० वर्ष

२० वर्ष)

१. कुल प्रतिव्यक्ति उपलब्ध धान

केजी

१६८

१७०

१७१

१७५

२. कुल प्रतिव्यक्ति उपलब्ध मकै

केजी

८०

८७

९४

११०

३. कुल प्रतिव्यक्ति उपलब्ध गहुँ

केजी

६७

७१

७४

८२

कुल प्रतिव्यक्ति उपलब्ध खाद्यान्न

केजी

३१६

३२७

३३९

३६४

5.

सुपाच्य वस्तु पनि हो । यसका अतिरिक्त धार्मिक, सांस्कृतिक
चाडबाडहरूमा पनि चामलकै प्रयोग बढी हुने गर्दछ ।नेपालीको
खाद्य सुरक्षा दृष्टिकोणले धान प्रतिस्थापन हुन च ुनौतीपूर्ण छ भने
माग घट्ने सम्भावना पनि छै न । नेपालमा धान खेतीको प्रच ुर
सम्भावना हुँदाहुँदै पनि दे शलाई आवश्यक पर्ने धानको परिमाणमा
दे श आत्मनिर्भर हुन सकिरहे को छै न र खाद्य सुरक्षा आयातमा
निर्भर छ । निरन्तर बढ्दो आयातले दिर्घकालीन रूपमा दे श
पूर्ण परनिर्भरतातर्फ जानेर यसले दे शलाई पराधीनतातर्फ लै जान
सक्छ ।यसै ले पनि धान उत्पादन बढोत्तरी र आयात
प्रतिस्थापनका लागि केन्द्रदे खि स्थानीय तहसम्म एउटै उद्देश्यका
साथ राष्ट्रिय गौरवको धानबाली प्रवर्धन कार्यक्रमलाई लागू
गर्नुपर्ने दे खिन्छ ।

/fli6«o uf}/jsf] wfg k|jb{g cfof]hgfsf]
cf}+lrTo (Justification of Paddy Promotion

Project of National Pride)

मानिसको सामान्य दै निकी क्रियाकलापका लागि करिब २२०
क्यालोरी शक्ति (energy) को आवश्यकता पर्दछ र यसको
प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रे ट हो । कार्बोहाइड्रे ट आपूर्ति गर्ने प्रमुख
स्रोतहरूमा मुख्य ३ वटा अन्नबाली नै हुन ् । ती प्रमुख
अन्नबालीहरूमा धान, मकै र गहुँ पर्दछन् भने सहायक
अन्नबालीहरूमा कोदो, जौ, फापर, कागुनो, चिनो, जुनेलो पर्दछन् ।
यसको अतिरिक्त अन्य बालीहरू जस्तै आलु, तेल, दाल,
फलफूल, कन्दमुल, तरकारी, मासु, माछा, अन्डा दूधजन्य पदार्थ
आदिले पनि केही भाग कार्बोहाइड्रे ट प्रदान गर्दछन् । प्रति
सुख्खा १०० ग्राम चामलले ७१.४ ग्राम, गहुँले ६१.६ ग्राम र
मकैले ६०.९ ग्राम कार्बोहाइड्रे ट प्रदान गर्दछ । नेपालीहरूको
दै निक खानामा करिब ३२% क्यालोरी र २४% प्रोटिन
प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन चामलले नै प्रदान गर्दछ । पकाउन र खान
समय धेरै नलाग्ने र यसबाट छिटै शक्ति प्राप्त हुने भएकाले
मजदुर एवम् गरिब वर्गका लागि चामल वरदान साबित भएको
छ । चामल बालकदे खि वृद्धसम्मका लागि सबैभन्दा स्वादिष्ट र

6.

wfg pTkfbg j[l4sf] k|fljlws ;Defjgfx¿

(Technical possibilities of increasing paddy
production)

धान उत्पादन हुने क्षेत्रफलमा वृद्धि र प्रतिएकाई क्षेत्रफलमा
उत्पादकत्वको वृद्धि यी दुई तरिकाले नै धानको उत्पादन
बढाउने मुख्य उपाय हुन ् । विविध कारणले धान खेती हुने

2

जमिन घट्दै गएको हुँदा अब उप्रान्त बर्से धानको क्षेत्रफलमा
वृद्धि गरी धानको उत्पादन बढाउने सम्भावना अब न्यून हुँदै
गएको छ ।त्यसै ले उत्पादकत्वमा जोड दिनुपर्छ भने चैते धानको
हकमा क्षेत्रफल र उत्पादकत्व दुवै बढाउने सम्भावना प्रशस्त
छ, यो हाम्रो लागि प्रकृतिले दिएको सुवर्ण अवसर हो। यो
प्राकृतिक अवसरको बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग गरी धानको उत्पादन
वृद्धि गर्न जरुरी छ । धान उत्पादन वृद्धि सम्भावनाका कारणहरू
यस प्रकार छन् ।

३.

४. धान स्वसेचित बाली भएको हुँदा नयाँ जातको विकास गर्न
पनि अन्य बालीमा भन्दा सहज हुन्छ ।

7.

हाल दे शीय उत्पादनले समग्र दे शको खाद्य सुरक्षा धान्न
ु भारतबाट मसिनोदे खि
सकिरहे को छै न, फलस्वरूप छिमेकी मुलक
बास्नादार चामलको आयात हुदै आएको छ ।यो धान/चामलको
आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न आगामी ५ वर्ष (२०७९ दे खि
२०८४) का लागि निम्नबमोजिम अनुमानित उत्पादन प्रक्षेपण
गरिएको छ ।

२. चैते धानको हालको राष्ट्रिय औसत उत्पादकत्व ४.५ मे.ट./
हे . छ भने हाम्रा सिफारिस जातहरूको उत्पादकत्व ५.० वा
सोभन्दा बढी छ। चैते धानको सिजन (Spring season) मा
सोलार रे डिएसन उच्च हुने हुँदा बर्से धानको तुलनामा २०२५% थप उत्पादकत्व लिन सकिन्छ ।
आधार वर्ष
२०७५ /७६

/fli6«o uf}/jsf] wfg k|jw{g cfof]hgfsf]
If]qkmn, pTkfbsTj / pTkfbg k|If]k0f

(Area, Productivity and Production Projection of
Paddy Promotion Project of National Pride)

१. हाल बर्से धानको राष्ट्रिय औसत उत्पादकत्व ३.७ मे.ट./
हे . छ भने हाम्रा सिफारिस जातहरूको उत्पादकत्व क्षमता
५ मे.ट./हे . भन्दा बढी छ । यसबाट थप १.० मे.ट./हे .
उत्पादकत्व बढाउन सहज रूपमा सकिन्छ ।

विवरण

वातावरणीय प्रतिकूलता सहन सक्ने क्षमता अन्य
बालीहरूभन्दा धानमा बढी भएको हुँदा यसको उत्पादन
वृद्धि गर्न पनि अन्य बालीको तुलनामा सहज छ ।

२०७९/८०
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२०८१/८२
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आधार वर्ष २०७५/७६ मा नेपालमा १४ लाख ९२ हजार हे .
क्षेत्रफलमा धानखेती भै करिब ५६ लाख मे.ट. धान उत्पादन
भएको तथ्याङ्क रहे को छ . यस परिमाणको धानबाट करिब
३१ लाख २३ हजार मे.ट. चामल उत्पादन भै खपत भएको
छ . तथापि दे शमा वार्षिक करिब ६ लाख मे.ट. थप चामल
अपुग रहे को दे खिन्छ . यो परिमाणको चामल उत्पादन गर्नका

-113176

+386165

लागि हाल भैरहे को धानको उत्पादनमा करिब ९ लाख ८९
हजार मे.ट. धान थप उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ . आधार वर्षमा १
लाख २० हजार हे . रहे को धानको क्षेत्रफलमा करिब १ लाख
३० हजार हे . चैते धानको क्षेत्रफल थप गर्न सकियो भने र चैते
धानका लागि उपर्युक्त बीउ, जात, प्रविधि, सिं चाई र मलखादको
व्यवस्थानमार्फ त हालको उत्पादकत्वमा ०.४ मे.ट. प्रति हे .
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तहसम्म रहे का सहकारी सं स्था र कृषक समूहको समेत
सहभागितामा धानका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू सञ्चालन
गर्ने वातावारण बनाउन जरुरी छ ।धान उत्पादनको लागत
घटाउन जमिनको चक्लाबन्दी कार्यलाई प्राथमिकता दिइ
यान्त्रिकीकरणमार्फ त व्यावसायीकरणमा जोड दिन जरुरी
छ । साथै धानको व्यावसायीकरण प्रवर्धनका लागि बाली
बिमालाई सं स्थागत तवरले अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

थप्न गर्न सकियो भने आगामी ५ वर्षमा दे श धानचामलमा
आत्मनिर्भर हुन सक्ने दे खिन्छ .

8.
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(Programs for commercialization of paddy)

उत्पादनतर्फ ( Towards production)
धानको उत्पादन वृद्धिका लागि राष्ट्रिय बीउबिजन समितिबाट
सिफारिस गरिएका बर्से तथा चैते धानका जातहरूका गुणस्तरीय
बीउ स्थानविशेषको मागबमोजिमको आपूर्ति गर्ने व्यवस्थातर्फ
सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्दछ । दे शभित्र विकास
गरिएका हाइब्रिड धानका जातहरूलाई प्राथमिकता दिई
खेतीप्रयोजनमा ल्याउनुपर्दछ ।राष्ट्रिय स्तरमा धानमा गुणस्तरीय
बीउको प्रतिस्थापन दर करिब २०% मात्र पुगेको छ यसलाई
बढाएर कम्तीमा २५% वा सोभन्दा माथी पुरय् ाउन जरुरी

धान प्रशोधन एवम् बजारीकरणतर्फ (Towards Paddy Processing and Marketing)
कृषकहरूले उत्पादन गरे को बर्से र चैते धान बजारीकरण
सुनिश्चितताको लागि केन्द्र तथा प्रदे शमातहत रहे का नेपाल
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई जिम्मेबार
बनाउनुपर्दछ । साथै निजी क्षेत्रलाई धान खरिद, प्रशोधन र
बजारीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माणमा राज्यबाट सहजीकरण
गर्न गराउनुपर्दछ । धान उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरणलाई
उद्योगसँग जोड्न Agribusiness को तालिम एवं Agroprocessing लाई आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्रीमा साझेदारीमा
उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन
मूल्य निर्धारण तथा धान खरिद गर्न सहकारी, निजी क्षेत्र र
नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई विगत वर्षदे खि
परिचालित गरिसकेको सन्दर्भमा यस कार्यक्रमलाई थप व्यापक
र जिम्मेवार बनाई धान खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र भरपर्दो
बनाउनुपर्दछ ।

छ । यसका लागि सरकारी फार्म केन्द्र, सहकारी, निजी बीउ
कम्पनीलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा बीउ आपूर्तिको लागि जिम्मेबार
बनाउनुपर्दछ ।नेपालमा धानखेतमा औसत नाइट्रोजन ४६
केजी, फस्फोरस २६ केजी र पोटास १० केजी /हे . प्रयोग
भैरहे को छ । यसलाई वृद्धि गरी सिफारिसबमोजिम नाइट्रोजन
१०० केजी, फस्फोरस ३० केजी र पोटास ३० केजी
पुरय् ाउनु जरुरी छ, जसबाट विकसित जातहरूको उच्च
उत्पादकत्व हासिल गर्न सम्भव हुन्छ । यसको साथै
प्राङ्गारिक मलको रूपमा हरियो मल प्रवर्धन कार्यक्रमलाई
सँगसँगै लै जानुपर्दछ । यसले रासायनिक मलको नकारात्मक
असरलाई सन्तुलनमा राख्छ मद्दत गर्दछ । स्थानीय स्तरमा
रासायनिक मल तथा हरियो मल व्यवस्थापनका लागि कृषि
सामग्री कम्पनीका डिलर एवं सहकारीहरूलाई परिचालन गर्न
सकिन्छ ।एक केजी धान उत्पादन गर्न करिब १४३२
लिटरको पानीको आवश्यकता पर्दछ । नेपालमा ५७%
क्षेत्रफलमा सिँचाइ उपलब्ध छ भनिए तापनि यो बर्सात् हुने
पानीको मात्रामा सिँचाइको उपलब्धता निर्भर हुन्छ । नियमित
धान अवधिभरि वर्षा भइरहे मा सिँचाइका नहर, कुला सुचारु
हुन्छन् अन्यथा सिँचाइ नियमित हुन सक्दैन । धानका विभिन्न
अवस्थामा पानीको अति जरुरत हुन्छ ती अवस्थालाई
मध्यनजर गरे र सिँचाइको तालिका बनाउनुपर्छ ।चैते
धानबालीको लागि फागुनदे खि जेठ अन्तिमसम्म सिँचाइका
लागि निरन्तर पानी उपलब्ध हुनपु र्दछ । छिटपुट
क्षेत्रफलबाहे क ठू लो क्षेत्रफलमा चैते धान प्रवर्धनका लागि
सिँचाइको व्यवस्थापनबारे सोचिएको छै न । यसतर्फ कृषि र
ु
सिँचाइका निकायहरूबीच समन्वय गरी सं यक्त
कार्यक्रम
बनाउनु जरुरी छ । कृषकहरूलाई धान व्यावसायीकरणका
लागि सुलभ व्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्न सम्पूर्ण वित्तीय
सं स्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिने र उत्पादन सामग्री
ढु वानी गर्ने साधन, सङ्कलन केन्द्र निर्माण, एकीकृत कृषि
बजार निर्माण, स्थानीय तहमा खाद्यान्न घर निर्माणमा अनुदान
दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।केन्द्रदे खि प्रदे श र स्थानीय

9.

with the following commitments).
१. राष्ट्रिय गौरवको धान प्रवर्द्धन आयोजना भएकोले सम्पूर्ण
राजनैतिक दलको प्रतिबद्धता हुनपु र्दछ।

प्रशोधन उद्योगहरूको विस्तार हुनेछ । धान उत्पादनदे खि
प्रशोधन, बजारीकरणमा ठू लो जनशक्तिको सं लग्नता बढ्ने छ ।
यसै गरी चामलमा आधारित होटे ल, रे स्टुराँमा रोजगारको सिर्जना
वृद्धि हुने छ । धानका उप-उत्पादनहरूको परिमाणमा वृद्धि हुँदा
धान कच्चा पदार्थमा आधारित दाना उद्योग पनि फस्टाउने छन्
जसले पशुपन्छी क्षेत्र द्रुत गतिमा व्यावसायीकरण हुनेछन्।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा दुई बाली धान प्रवर्धनबाट उत्पादनमा
वृद्धि हुँदा दे श खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेछ जसले हालको
आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नेछ भने दे शको ठू लो धनराशि
बिदे सिनबाट रोकिन्छ । फलस्वरूप राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत
हुनेछ । अत: खाद्य सुरक्षा र स्वाधीनतासँग जोडिएको यस
महान् अभियानलाई यो आयोजनाको कार्यान्वयनमार्फ त हासिल
गर्न सकिन्छ .

मन्त्रालयहरूको पनि कार्यान्वयन समिति बनाउने ।

४. केन्द्रमा कृषि विभागका महानिर्देशकको सं योजकत्वमा
धान विशेषज्ञ उच्चस्तरीय प्राविधिक टिमको गठन
गर्ने ।
५. प्रदे श स्तरमा कृषि विकास निर्देशनालयको प्रमुखको
सं योजकत्वमा प्रदे श स्तरीय धान विशेषज्ञ प्राविधिक
टिम गठन गर्ने ।
६. जिल्ला स्तरमा कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुखको सयोजकत्वमा
धान विशेषज्ञ प्राविधिक टिम गठन गर्ने ।
७. धान विशेषज्ञ प्राविधिक टिमले सं घ, प्रदे श र स्थानीय
स्तरमा धानको माग र आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न

राष्ट्रिय गौरवको धान प्रवर्धन आयोजना

सं घस्तरमा

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको

सं योजकत्वमा उच्चस्तरीय धान प्रवर्धन

मन्त्रीस्तरीय धान प्रवर्धन कार्यान्वयन

समन्वय

समिति

समिति

कृषि विभागमा महानिर्देशकको सं योजकत्वमा
उच्चस्तरीय धान विशेषज्ञ प्राविधिक टिम

प्रदे शस्तरमा

10. /fli6«o

the Paddy Promotion Project of National Pride,
it is necessary to make structural arrangements

यो राष्ट्रिय गौरवको धान प्रवर्धन योजनाले कृषकलाई धान
व्यावसायीकरण गर्नका लागि कृषि उत्पादन सामग्रीको
उपलब्धता, भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको सुनिश्चिता, बजार
सुनिश्चिता, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने
छ । यस आयोजनाबाट दुई बाली धान प्रवर्धन हुनेछ र राष्ट्रिय
उत्पादनमा थप वृद्धि भै धानमा आधारित चामल, चिउरा, भ ुजा

३. राष्ट्रिय गौरवको धान प्रवर्धन आयोजनाको लागि सं घमा
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको मन्त्रीको सं योजकत्वमा
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ऊर्जा,
जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, एक उच्चस्तरीय
कार्यान्वयन समिति र सोही भूमिकामा रहे का प्रदे शस्थित

(Special
Suggestions for Spring Paddy Promotion)
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11. lgisif{ (Conclusion)

२. राष्ट्रिय गौरवको धान प्रवर्धन आयोजनाको लागि सं घमा
राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रदे शमा प्रदे श योजना आयोगको
उपाधक्ष र जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका
प्रमुखको सं योजकत्वमा समन्वय समिति बनाउने ।

r}t] wfg k|jw{gsf ljz]if ;'emfjx?

१. चैते धान काट्ने समयमा वर्षा हुने भएकाले पाकेको
धानलाई सुरक्षित राख्न उत्पादन स्थलमा Community
shed हरूको निर्माण गर्ने त्यसमा धान सुकाउनको
लागि सोलार ड्रायरहरूको सुविधा उपलब्ध गराउन
जरुरी छ ।
२. बर्से तथा चैते धान प्रवर्धनका लागि उपयुक्त मसिनो
तथा बास्नादार धानका जातहरूको लागि अन्तर्राष्ट्रिय
धान अनुसन्धान केन्द्र (इर्री) सँग नेपाल कृषि
अनुसन्धानमार्फ त प्राविधिक सहयोग लिनुपर्दछ ।
३. चैते धानको हकमा तराईमा सतहको अतिरिक्त
जमिनमुनिको पानी सिँचाइको प्रयोजनमा उपयोग
गर्नुपर्दछ ।
४. चैते धान काट्ने बेलामा मनसुन वर्षाले क्षति पुरय् ाउने
हुनाले यसलाई न्यूनीकरण गर्न बालीविज्ञानका
सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्ने ।

उत्पादन, प्रशोधन र वितरणको वासलत तयार गर्ने ।

स्थानीय स्तरमा

प्रदे श मन्त्रिस्तरीय धान प्रवर्धन समन्वय

कृषि विकास निर्देशकको सं योजकत्वमा

समिति

प्रदे श स्तरीय धान विशेषज्ञ प्राविधिक टिम

जिल्ला समन्वय प्रमुखको सं योजकत्वमा
पालिकाको प्रतिनिधित्वसहितको जिल्ला
धान प्रवर्धन समन्वय समिति

कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुखको सं योजकत्वमा
जिल्लास्तरीय धान विशेषज्ञ प्राविधिक टिम

प्रस्तावित राष्ट्रिय गौरबको धान प्रवर्दन आयोजना कार्यान्वयन र सङ्गठन सं यन्त्र

(Paddy promotion project implementation and organization mechanism of national pride)
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हुँदैन । पहिलापहिला कुकुरले टोकेपछि १० दिनसम्म सो
कुकुरको चालचलन, बानीव्यहोरा अध्ययन गर्ने र रे बिजको
लक्षण दे खिएमा खोप लगाउने गरिए पनि हालै विश्व स्वास्थ्य
सङ्गठनले जस्तोसुकै कुकुरले टोकेपनि तुरुन्त खोप लगाउनुपर्ने
जनाएको छ।

hg;xeflutfdf /]lah /f]u lgoGq0f cleofg
@

8f= ls/0f kf08]*

गरिएको छ ।
रे बिज रोग मानिसले पत्ता लगाएको सबैभन्दा पुरानो रोगमध्येको
एक हो। रे बिज बौलाहा पशुको टोकाइबाट मानव र अन्य
स्तनधारी प्राणीमा सर्ने अति नै डरलाग्दो प्राणघातक रोग हो ।यो
एक जुनोटिक रोग हो अर्थात् पशुबाट मानिस र मानिसबाट
पशुमा सर्ने गर्दछ।स्तनधारी सबै पशुहरूमा यो रोग लाग्न सक्ने
र अरूलाई सार्न सक्ने भए तापनि मुख्यतया कुकुर, न्याउरी
मुसा, बिरालो, स्याल, ब्वाँसोलगायतका जनावरको टोकाइबाट
यो रोग मानिसमा सरे को पाइन्छ।विश्वको तथ्याङ्क विश्लेषण
गर्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढी अवस्थामा मानिसमा रे बिज रोग
लाग्नुको कारण रे बिज सङ्क्रमित कुकुरको टोकाइ रहे को
छ।स्याल र ब्वाँसोले आफू सङ्क्रमित नभई रोगका
विषाणुहरूलाई भण्डारण गरी राखेका हुन्छन् र रे बिज रोग
फैलाउँछन् । रे बिजसङ्क्रमित पशुको मासु वा दूधबाट पनि
रे बिजका विषाणुहरू मानिस वा अन्य जनावरमा सर्न सक्ने हुँदा
यस्ता वस्तुहरू उपयोग गर्नु हुँदैन ।

1.

कुकुरको सामान्य व्यवहारमा एक्कासि परिवर्तन
आउँछ । मालिकले भनेको टे र्दैन र झर्क न्छ ।

2.

एकान्तमा बस्न मन पराउँछ । विशेष गरे र आवाज,
मानिस र अन्य जनावरको गतिविधिले उत्तेजित
तुल्याउँछ र बिनाकारण झम्टन पुग्छ ।

3.

बहुलाएको कुकुर एक दिनमा दसौँ किलोमिटर दौडन
सक्छ र आफू हिँडेको बाटोमा सजीव वा निर्जीव जे
पायो टोक्ने, झम्टने र आक्रमण गर्ने हुन्छ ।
ँ ा मारे (तर वास्तवमा त्यहाँ झिग
ँ ा
बेलाबेलामा झिग
ँ
हुदैन) जस्तो गरी बस्छ ।

4. बहुलाएको कुकुर मानिसजस्तो पानीदे खि डराउँदैन ।
5.

सदियौँदे खि विश्वलाई आक्रान्त पारिरहे को यस रोगको खोप सन्
१८८५ मा महान् वैज्ञानिक लुइस पाश्चरले बनाएको भए तापनि
प्रत्येक वर्ष रे बिजले जनस्वास्थ्य र पशुस्वास्थ्यमा जनधनको
ठू लो नोक्सानी गराउँदै आएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको
तथ्याङ्कअनुसार हरे क ९ मिनेटमा एक व्यक्तिको मृत्यु रे बिजका
कारण हुने गरे को छ अर्थात् वार्षिक ५९ हजारभन्दा बढी
मानिसहरूले यस रोगका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्।
ु का,
रे बिजबाट मृत्यु हुने मानिसमध्ये ४५ प्रतिशत सार्क मुलक
ु का, ९५ प्रतिशत एसियाली र
५५ प्रतिशत एसियाली मुलक
ु का हुने गरे का छन।अझ गम्भीर पक्ष, रे बिजबाट
अफ्रिकी मुलक
मृत्यु हुनेमध्ये ६० प्रतिशत ५ दे खि १५ वर्षमुनिका बालबालिका
हुने गरे का छन्।नेपालमा रे बिजका कारण वार्षिक १०० दे खि
१५० मानिसको ज्यान जाने गरे को छ। नेपालमा ९८.५
प्रतिशत अवस्थामा बहुला कुकुरको टोकाइको कारण मानिसमा
रे बिज रोग लाग्ने गरे को छ भने तराईका जिल्लाहरूमा रे बिजको
प्रकोप ज्यादा दे खिने गरे को छ।

6.
7.

शरीरका विभिन्न भागको पक्षघात हुन्छ । बङ्गराको
माशंपेशीको पक्षघात हुने भएकाले मुख खुला हुन्छ ।
स्याल कराएजस्तो वा अनौठो प्रकारले भ ुक्ने र निश्चित
समयको अन्तरमा आफसेआफ भ ुक्ने गर्दछ ।
पछाडिको भागको पक्षघात भई कुकुर असक्त हुन्छ ।
साधारणतया रोगको लक्षण दे खा परे को ४-५ दिनभित्र
कुकुर मर्दछ ।
मानिस वा पशुमा रे बिज रोगका लक्षणहरू दे खिइसकेपछि
मृत्यु अवश्यम्भावी रहे को हुँदा यस रोगका कारण
सङ्क्रमित मानिस वा पशु र आफन्त वा पशुधनीलाई
हुने पीडाको कुनै सीमा छै न । अत्यन्तै पीडादायक
हुने यस क्षणको वर्णन शब्दले गर्न सक्दैनन् । रोग
लागिसकेपछि उपचार असम्भव रहे तापनि समयमै
खोपको प्रयोग तथा कुकुरले टोकेको घाउको सही
व्यवस्थापन गरे मा यो रोग शतप्रतिशत रोकथाम गर्न
सकिन्छ।

शङ्कास्पद कुकुरले टोकेमा के गर्ने ?
सर्वप्रथम टोकेको घाउलाई साबुनपानीले राम्रोसँग (करिब ५
मिनेट) सफा गर्नुपर्दछ र त्यसपछि एन्टिसेप्टिक लगाउनुपर्दछ ।
साबुनपानी उपलब्ध नहुन्जेल घाउलाई सूर्यको किरणमा
राख्नुपर्दछ।२४ घण्टाभित्र टिटानसको सुई लगाउनुपर्दछ ।
घाउमा टाँका लगाउने तथा कस्सिने गरी ड्रेसिङ गर्नु

रोगका लक्षणहरू के हुन ् ?
सबै जनावरहरूमा रे बिजका लक्षणहरू करिबकरिब उस्तै
हुन्छन् । यहाँ मुख्य रूपमा कुकुरमा दे खिने लक्षणहरू प्रस्तुत

ु रूपमा
र रे बिज नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनले सं यक्त
सन् २०३० (वि.सं . २०८७) सम्ममा कुकुरको टोकाइट हुने
मानव रे बिजको सङ्ख्यालाई शून्यमा ल्याउने उद्देश्यका साथ
अभियान सञ्चालन गरिरहे का छन्।नेपाली पात्रोअनुसार "२०८७
सम्ममा शू न्य" महाअभियानलाई सफल बनाउनु नेपालको
दायित्व र कर्तव्य हो।

उपचार र रोकथाम कसरी गर्ने ?

नेपाल सरकारले २०७६ भदौ ९ गतेको नेपाल राजपत्रमा
सूचना प्रकाशित गरी रे बिज रोगलाई सूचित गर्नुपर्ने रोगको
सूचीमा राखी रे बिज नियन्त्रण अभियानको सुरुवात गरिसकेको
छ। यस्तै, स्वास्थ्य विभागले "मानिसमा खोप प्रयोगबारे राष्ट्रिय
निर्देशिका २०७५" जारी गरे को छ।पशु सेवा विभाग, विभिन्न
गैरसरकारी सं स्थाहरूले कुकुरलाई खोप लगाउने, कुकुरलाई
बन्ध्याकरण गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन
गरिरहे का भए तापनि स्रोतको कमीका कारण यस्ता कार्यक्रमहरू
दे शका केही प्रतिनिधिमूलक स्थानहरूमा केन्द्रित रहने गरे का
कारण आशातित सफलता प्राप्त हुन सकिरहे को छै न।

् रोग लागिसकेपछि मृत्यु लगभग
यस रोगको कुनै उपचार छै न।
निश्चित रहे को छ।जनावरसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क मा आउने
व्यक्तिहरूले पहिला नै रे बिजविरुद्धको खोप लगाउनुपर्दछ।
पाल्तु जनावरहरूलाई नियमित रूपमा रे बिजविरुद्धको खोप
लगाउनुपर्दछ । कुकुर/बिरालोलाई जन्मिएको ३ महिनामा
पहिलो खोप र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष खोप अनिवार्य रूपमा
लगाउनुपर्दछ । घरपालुवा कुकुर बिरालोलाई घरबाहिर जान
दिनु हुँदैन। सडक र सामुदायिक कुकुरहरूलाई पनि नियमित
खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ।रे बिज रोग लागेको
पशुको दूध मासु केही पनि सेवन गर्नु हुँदैन ।
कस्तो अवस्थामा खोप लगाउने ?
-

बहुला कुकुरको लसपसमा आएको खण्डमा

-

टोक्ने जनावरको पत्तो नलागेमा

-

ँ े ल, खरायो
जङ्गली जनावर, स्याल, बाघ, भालु बाँदर, बद
आदि जनावरले टोकेमा

-

जीउमा घाउ छ र रे बिज रोग भएको कुकुर आदि
जनावरको रय् ाल लागेमा

-

रे बिज रोग लागेको पशुको काँचो मासु वा दूध खाएमा वा
सम्पर्क मा आएमा

-

मुसा, चमेरो, बिरालो आदिले टोकेमा

-

रे बिज भएको कुकुरले जुठो पारे को पानी, खानेकुरा आदिको
सम्पर्क मा आएको खण्डमा

-

सुई लगाएको ३ महिनापछि अर्को पटक टोकेको खण्डमा
वा लसपस भएमा

-

रे बिज रोगले बहुलाएको मानिससँग लसपस भएमा वा
त्यस्तो मानिसले टोकेमा/चिथरे मा

"८७ सम्ममा शून्य" महाअभियानलाई सफल बनाउन के
गर्नुपर्ला ?
राजनीतिक प्रतिबद्धता : राजनीतिक नेततृ ्वले रे बिज
नियन्त्रणको महत्त्व आत्मसात् गर्नु अभियानको प्रमुख
आवश्यकता हो।सं घीय, प्रादे शिक र स्थानीय तहका
सरकारहरूले रोग नियन्त्रणमा प्रतिबद्धता जनाई वार्षिक
तथा आवधिक योजनाहरूमा यथेष्ट स्रोतको व्यवस्था
गर्नुपर्दछ। सं घीय सरकारले रोग नियन्त्रणको लागि
रोडम्याप तयार गरी सबै प्रदे श तथा स्थानीय तहहरूलाई
सोहीअनुसार कार्यक्रम निर्माण तथा सञ्चालनको लागि
मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ। सबै राष्ट्रिय एवं स्थानीय राजनीतिक
दलहरूले
आफ्ना
घोषणापत्रमा
यसलाई
सं लग्न
गर्नुपर्दछ।नेपालको सं विधानले स्वास्थ्य सेवालाई सं घ,
प्रदे श र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको
छ ।यसर्थ रोग नियन्त्रणको लागि तीनै तहका सरकारबीच
समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र सरोकारवाला
सबैलाई सं योजन गर्न नेपाल सरकारले "रे बिज रोग
नियन्त्रण सचिवालय" को स्थापना गर्नुपर्दछ।यस
सचिवालयले रे बिज रोग नियन्त्रणका लागि प्रदे श, स्थानीय
तह र वडास्तरसम्मै सं यन्त्र बनाउनुपर्दछ ।
2. जनसहभागिता : कुनै पनि अभियान जनताको सहभागिता र
सहयोगबिना सफल हुन सक्दैन। रे बिज रोग नियन्त्रणमा
पनि सबै नेपाली जनताले हातेमालो गरी आआफ्नो स्थानबाट
अभियानमा योगदान पुरय् ाउनुपर्दछ। कृषक, शिक्षक,
व्यवसायी, विद्यार्थी, स्वास्थ्यकर्मीलगायत सबैले यस
विषयमा चासो दिई राष्ट्रिय कार्ययोजनामा सहयोग गर्नु अति
आवश्यक छ।
3. प्रतिबद्ध कर्मचारी : दे शले लिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय
अभियानलाई विभिन्न कार्यक्रममार्फ त सफल बनाउने
1.

जुनसुकै उमेर समूहको अन्जान कुकुरले टोकेको अवस्थामा
अनिवार्य रूपमा खोप लगाउनुपर्दछ।
रे बिज नियन्त्रणको प्रयास
विश्वका ३२ दे श घरपालुवा जनावरहरूलाई रे बिजमुक्त अवस्थामा
राख्न सफल भइसकेका छन् भने
नेपाललगायतका अन्य
दे शहरूमा नियन्त्रणका प्रयासहरू भइरहे का छन्।रे बिज जङ्गली
अवस्थामा पनि रहने भएकाले विश्वबाटै उन्मूलन गर्न असम्भवप्राय
रहे को भए तापनि मानिस र घरपालुवा जनावरहरूलाई रे बिजबाट
मुक्त राख्न सकिन्छ। नेपाल सदस्य राष्ट्र रहे को विश्व स्वास्थ्य
सङ्गठन, विश्व पशुस्वास्थ्य सङ्गठन, खाद्य तथा कृषि सङ्गठन
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जिम्मेवारी कर्मचारीमा रहन्छ । विभिन्न सरकारी, निजी,
गैरसरकारी सं स्थालगायतका निकायमा कार्यरत (विशेषत
पशुस्वास्थ्य र मानवस्वास्थ्य) कर्मचारीहरूमा रोग
नियन्त्रणको अठोट हुनपु र्दछ। कर्मचारीको उत्प्रेरणा
जगाउन राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेततृ ्वले स्रोतहरूको
जोहो र सहजीकरण गर्नुपर्दछ।
4. दसबर्से राष्ट्रिय कार्ययोजना तयारी तथा कार्यान्वयन : "८७
सम्ममा शू न्य" वा “Zero by 30” महाअभियानको उद्धेश्य
पूर्तिको लागि नेपालले दसबर्से राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार
गरी अगाडि बढ्नुपर्दछ। यस्तो महाअभियानको लागि दस
वर्ष निकै छोटो समय हो र हामीलाई विलम्ब गर्ने छु ट
छै न। नीतिगत रूपमा आवश्यक नीति, ऐन, नियमावली,
निर्देशिका तथा मापदण्डको तर्जुमा छोटो समयमै सम्पन्न
गर्नुपर्नेछ ।
5. एक स्वास्थ्य रणनीति २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनः
एक स्वास्थ्यको अवधारणाअनुरूप जनस्वास्थ्य र
ु
पशुस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू सं यक्त
रूपमा निर्माण गरी
कार्यावन्यन गर्न हालै जारी भएको एक स्वास्थ्य रणनीति
२०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।
6. कुकुरको सङ्ख्या व्यवस्थापन र खोप कार्यक्रमः हाल
सडक, सामुदायिक र घरपालुवा कुकुरको यकिन तथ्याङ्क
नरहे को तथा खोप उत्पादन र खोप अभियानलगायतका
रोग नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू निर्माण तथा सञ्चालन गर्न
तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने भएकोले तथ्याङ्क अत्यावश्यक
छ। सडक तथा सामुदायिक कुकुरको सङ्ख्या नियन्त्रणको
लागि दे शका सबै स्थानीय तहले कुकुर बन्ध्याकरण
शिविरहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । सं घीय सं रचनामा हाल
७६१ सरकारहरू रहे को अवस्थामा बन्ध्याकरण र खोप
अभियानका कार्यक्रमहरू एकात्मक सं रचनामा भन्दा निकै
छिटो सम्पन्न हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।हरे क जिल्ला वा
स्थानीय तहको नक्साङ्कन गरी विशेष स्थानहरूको (हट
स्पट) पहिचान गर्न सकेमा स्रोतको सही उपयोग र काममा
च ुस्तता आउन सक्दछ । सडक कुकुरको स्रोतको रूपमा
छाडिएका घरपालुवा कुकुरहरू हुने गरे को दृष्टान्त धै रै
भेटिएको हुँदा सबै स्थानीय तहले घरपालुवा कुकुरको
माइक्रोचिपिङ तथा अनिवार्य दर्ता गर्ने व्यवस्था
मिलाउनुपर्दछ। वैज्ञानिक मान्यताअनुसार रे बिज रोगको
प्रसारणचक्र तोड्नका लागि कम्तीमा ७० प्रतिशत
कुकुरहरूलाई खोप लगाउनुपर्ने भएकाले सबै स्थानीय
तहले रे बिज खोप शिविर प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गरी आफ्नो
क्षेत्रका सबै सडक, सामुदायिक र घरपालुवा कुकुरमा खोप
लगाई अनिवार्य रिपोर्टिङ गर्नुपर्दछ। सहरमा कुकुरको
सङ्ख्या बढ्नुको एउटा कारण सहरमा कुकुरहरूलाई
आहारा उपलब्ध हुन ु भएकाले नगरपालिकाहरूले फोहोर
व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ।
7.

बनाउनको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। हरे क उमेर
समूह र भौगोलिक क्षेत्रका जनतालाई केन्द्रित गरी स्वास्थ्य
तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास
मन्त्रालय ,सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायत अन्य
निकायहरूले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ।
रे बिज रोगबाट मृत्यु हुनेमध्ये ६० प्रतिशत ५ दे खि १५
वर्षमुनिका बालबालिका रहे को कारण स्कु ले विद्यार्थीहरूमा
चेतना जगाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले
स्कु ल शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन र पाठ्यक्रममा रे बिज रोग
समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। यो रोगको शङ्
का
लागेको जनावर दे खेपछि किन सूचित गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे
जानकारी आममानिसलाई तत्काल दिनु आवश्यक रहन्छ।
8. जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धिः चार
घण्टामा १५० कुकुरलाई खोप लगाउन ७ जना व्यक्तिको
आवश्यकता पर्ने विभिन्न दे शमा भएको अध्ययनले दे खाएको
छ। यसर्थ खोप तथा बन्ध्याकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न
ठू लो जनशक्ति आवश्यक पर्ने हुँदा त्यस्ता कर्मचारी तयार
गर्नेतर्फ
पनि
कार्यक्रमहरू
सञ्चालन
गर्नुपर्नेछ।सरोकारवालाहरूलाई पनि यस अभियानमा साथै
लै जान क्षमता विकास र सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू
सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
9. राष्ट्रिय निकुञ्जवरिपरि immune belt को विकासः जङ्
गली
जनावरहरू यस रोगका भण्डारण रहे का हुँदा राष्ट्रिय
निकुञ्जवरिपरिका क्षेत्रहरूमा रे बिज रोग फैलिन सक्ने हुँदा

@

(ख) पानीको रङ र धमिलोपना (Turbidity)
न्यानो पानीमा हुने माछाको पोखरीको लागि चाहिने पानी जीवित
पानी (Living water) हुनपु र्दछ । कुनै पनि पानीले पोषक
तत्वहरूको उपस्थितिमा सूर्यको प्रकाश र तापक्रम पाएमा
विभिन्न जैविक क्रियाहरू पास गर्दछ । यसरी पानीमा भएको
जैविक क्रियाले गर्दा विभिन्न सूक्ष्म जीवहरू उत्पादन हुन्छ र
त्यसै को रङले पानी रङ्गिन हुन्छ । सूक्ष्म बनस्पतिजन्य जीवको
उपस्थितिले पानीको रङ हरिया हुन्छ भने सूक्ष्म प्राणीजन्य
जीवहरू बढी भएमा पानीको रङ खैरा हुन्छ । प्राप्त मात्रामा
सूक्ष्म जीवहरूको उपस्थिति भयो भने माछाको उत्पादकत्व
बढ्छ । पानीको रङ हरियो भई पानीको पारदर्शिता २०-४०
से. मि. कायम गरी पोखरी व्यवस्थापन मिलाउनुपर्दछ। पानीको
रङ कालो, धमिलो र माटोको रङ जस्तो भयो भने यो पानी
ँ ै न।यस्तो पानी पोखरीमा तै रिने
माछाको लागी उपयुक्त मानिद
कार्बनिक पदार्थहरू र पानीमा माटोको कणको उपस्थितिले गर्दा
हुन्छन्। पानीमा जलीय र थुप्रै वनस्पतिहरू कुहिएमा पानीको
रङ कालो हुन्छ, भने डिलको माटोका कणहरू पोखरीमा खस्दा
पोखरी धमिलो रङको हुन जान्छन्। यस्तो पानीमा माछालाई
सास फेर्न कठिन हुन्छ । प्रकाश सं श्लेषणको क्रियाको दर पनि
घट्दछन् ।

१. पानीको भैतिक गुण (Physical Water Qualities)
(क) पानीको गहिराइ (Depth)
(ख) पानीको रङ (Color)
(ग) पानीको धमिलोपना (Turbidity)
(घ) पानीको तापक्रम (Temperature)

कारण रोग नियन्त्रणमा हाम्रो एकल प्रयासले मात्र सम्भव
नहुने भएकाले मित्रराष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरी सीमावर्ती
ु कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
क्षेत्रहरूमा सं यक्त

(ग) सम्पूर्ण कठोरता (Total hardness)

रे बिज रोग नियन्त्रणको यस अन्तर्राष्ट्रिय अभियानलाई सफल
बनाउन नेपालले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन किनकि यो नेपाल
र नेपालीको इज्जत र प्रतिष्ठासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।यस
अभियानलाई सफल बनाउन अबका दस वर्ष तीनै तहका सरकार
र सरोकारवाला निकायहरू प्रतिबद्ध भई उद्देश्य प्राप्त गर्न
समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्दछ।एकै पटकमा सम्पूर्ण नेपाललाई
नै शून्यमा ल्याउन समय लाग्ने हुँदा वार्ड, पालिका हुँदै समग्र
दे शलाई मानव रे बिजमुक्त दे श घोषणा गर्न सकिन्छ । यसो हुन
सकेमा नेपाल र नेपालीले गर्व गर्ने ठाउँ रहन्छ । सन् २०३०
अर्थात् वि.सं .२०८७ सम्ममा विश्वबाट मानवरे बिजलाई शून्य
बनाउने अभियानलाई सफल बनाउन राजनीतिक दल, प्रशासन,
स्वास्थ्यकर्मी, पशुस्वास्थ्यकर्मी र आमनेपालीले सक्रिय सहभागिता
र योगदान गर्नुपर्दछ ।

पोखरीको गहिराइ १.२-१.५ मिटरसम्मको लाई उपयुक्त
मानिन्छ भने रे न्बो ट्राउट माछाको लागि रे सवेको गहिराई
करिब १ मिटरभन्दा कम हुनपु र्दछ। न्यानो पानीमा हुने माछाको
पोखरीको गहिराइ १ मिटरभन्दा कम भएमा उत्पादकत्व घट्ने
र गर्मीमा पानीको तापक्रम बढी भएर माछा मर्ने सम्भावना
बढ़छ । त्यसै ले प्रत्येक २-३ वर्षमा पोखरीको पिधमा जमेको
माटो निकाली गहिराइ कायम राख्नुपर्दछ।

लाभदायिक मत्स्यपालन व्यवसायीको लागि पानीका तीनवटा
गुणहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ।

(ङ) पानीको वहाब (Flow rate)

२. पानीको रासायनिक गुण (Chemical water Qualities)
(क) घुलित अक्सिजन (DO)
(ख) पिएच (PH)
(घ) सम्पूर्ण क्षारियपन
(ङ) अमोनिया
(च) नाइट्राइट
(छ) नाइट्रे ट
(ज) फसफोरस

३. पानीको जैविक गुणः (Biological Qualities)
(क) सूक्ष्म वनस्पति (Phytoplankton) तथा सूक्ष्म जीव (zooplankton)

पारर्दशिता नाप्ने तरिका : पोखरीको पानीको पारर्दशिता यदि
सूक्ष्म वनस्पतिजन्यबाट छ, भने सेच्चीडिस्कको प्रयोग गरी
पारदर्शिता नाप्नुपर्दछ । सेच्ची डिस्क २० से.मी. को गोलाकार
फलामबाट बनाएको हुन्छ जसमा सेतो र कालो रङले पोतेको
हुन्छ र यसमा डोरी बाँधिएको हुन्छ । यसलाई पानीमा डुबाएर

(ख) जलीय कीराहरू
१. पानीको भौतिक गुण
(क) पानीको गहिराइ (Water depth)

कति से.मी. मा सेच्चीडिस्क दे खिन छाड्छन् र फेरि कतिमा
दे खिन्छ, दुईवटाको बीचको मापनलाई मानिन्छ । यदि
सेच्चीडिस्कको मापन २० से.मी. भन्दा कम छ भने मल बढी

पोखरीमा पानीको गहिराइले उत्पाकत्वलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर
पुरय् ाइरहे को हुन्छ । पानीमा सूर्यको प्रकाश प्रवेश गर्ने
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स्थानसम्म माछाले खाने प्राकृतिक आहारा र सास फेर्नलाई
आवश्यक अक्सिजन ग्याँसको उत्पादन हुन्छ र यस्तो पानीलाई
जीवित पानी भनिन्छ। न्यानो पानीमा हुने माछाको लागि

माछाको सम्पूर्ण क्रियाकलाप पानीको गुणस्तरबाट प्रभावित
भएको हुन्छ । माछाको स्वास्थ्य, बुद्धि विकास तथा प्रजनन
पानीको गुणस्तरमा भर पर्दछ। पानीको गुणस्तर ठीक नभएको
खण्डमा माछालाई तनाव (stress) हुने गर्दछ र माछाको
रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा ह्रास आउँछ।जसले गर्दा माछा
विभिन्न रोगहरूको सिकार हुन पुग्दछ र माछाको बृद्धिदर र
स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुगी माछाको उत्पादनमा ह्रास
आउँछ । तसर्थ किसानले सोचेको जस्तो उत्पादन लिन
पोखरीमा उपयुक्त पानीको गुणस्तर व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ।

बफर जोनका क्षेत्रहरूका पशुलाई अनिवार्य प्रिएक्सपोजर
खोप लगाई त्यस क्षेत्रलाई immune belt को रूपमा
विकास गर्न सकिन्छ।साथै जङ्
गली अवस्थाको रे बिज
नियन्त्रण गर्न कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्दछ ।

10. अन्तराष्ट्रिय सहकार्यः भूपरिवेष्टित दे श र खुला सिमानाका

स्कु ल शिक्षा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनः
रोगबारे आममानिसमा जनचेतना जगाउनु अभियान सफल

dT:okfngsf] nflu kfgLsf] u'0f:t/ Joj:yfkg
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रासायनिक र प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरी उपयुक्त पारदर्शिता

पानगासियस माछा २५-३२ डि.से. पानीको तापक्रम भएको
ठाउँमा पालन गर्न सकिन्छ।तर चिसो पानीमा हुने रे न्बोट्राउट

पारदर्शिताको व्यवस्थापन

तापक्रमको व्यवस्थापन

भयो भनी बुझ्नुपर्दछ र ४० से.मी. भन्दा बढी छ, भने पोखरीमा

कायम राख्नुपर्दछ ।

यदि नयाँ पोखरीमा मत्स्यपालन गर्न खोजिएको हो भने करिब

माछालाई १०-२० डि.से. पानीको तापक्रम उपयुक्त हुन्छ।

(१) पानीको गहिराइ पोखरीमा १.५ मिटरसम्म हुनपु र्दछ ।

३०-४० टन/हे क्टर/वर्षको दरले बराबर तीन भागको हिसाबले
प्रत्येक ३ महिनाको अन्तरालमा राम्ररी कुहिएको प्राङ्गारिक

(२) पोखरीमा गर्मीमा चिसो पानी हाल्नुपर्दछ वा एरियटरको प्रयोग गरी

ग्राम/मि.२/दिनको हिसाबले प्रत्येक हप्तामा नाइट्रोजनयुक्त मल

(४) रे न्बोट्राउट माछाको हकमा गर्मीमा पानीको बहाव बढाउने वा

मलको प्रयोग गर्नुपर्दछ।त्यस्तै आवश्यकताअनुसार 0.२-०.४

(युरिया वा एमोनियम सल्फे ट) तथा 0.1-0.2 ग्राम/मि.२/
दिनको हिसाबले फसफोरसयुक्त मल प्रत्येक हप्तामा प्रयोग

गर्नुपर्दछ। यदि माटाका कणहरूबाट पोखरीको पानी धमिलो
भएको भए कपर सल्फे ट ५ मि. ग्रा./लिटर पानीको हिसाबले

पोखरीमा छर्कनुपर्दछ ।
(ग) पानीको तापक्रम

माछा चिसो रगत भएको प्राणी हो । माछाको शरीरको तापक्रम
पानीको तापक्रमसँग जहिले पनि बराबर हुने गर्दछ । त्यसै

पानीको तापक्रमअनुसार माछाले दानाको खपत गर्दछ र त्यसै को

आधारमा माछाको वृद्धि विकास हुन्छ । यदि पानीको तापक्रम

१० डि.से. ले बढे मा माछालाई पहिले दिएभन्दा दोब्बर दाना
दिन सकिन्छ तर पानीमा पर्याप्त अक्सिजन भएको सुनिश्चितता
हुन जरुरी छ । त्यसै ले माछालाई दाना दिँदा पानीको तापक्रम

र उमेर समूहको आधारमा बनेको Feeding Table को प्रयोग

अक्सिजनको मात्रा बढाउनुपर्दछ।

(३) धेरै गर्मी र जाडोको बेला माछालाई चलाउनु हुँदैन ।
पानीलाई पम्पको प्रयोगबाट पुन: प्रयोग गर्नुपर्दछ।

घ) पानीको बहाव (Flow rate)
पोखरीमा अमोनिया, नाइट्राइट, धमिलोपना वा अन्य कारणले

पोखरीको पानी फेर्नुपरे मा एकै पटक पानी फेर्दा माछा मर्न सक्ने
हुँदा बिस्तारै पानी फेर्नुपर्दछ।यसमा जम्मा पोखरीको पानीको
आयतनको ५०% पानी मात्रा एक दिनमा फेर्नुपर्दछ।

रे न्बोट्राउट मत्स्यपालनमा पानीको बहावको निकै ठू लो भूमिका

रहे को हुन्छ । कुनै पनि खोला वा खोल्साको पानीको बहाव
वर्षायाममा भन्दा हिउँदमा कम हुने गर्दछ। त्यसै ले कुनै पनि
ट्राउटफर्मको निर्माण गर्नुपर्दा हिउँदको पानीको बहावलाई
आधार मानेर गर्नुपर्दछ।

रे न्बोट्राउट माछाको रे सवे पोखरीमा पानी बहाव माछाको तौल,

गरी पानीमा विषाक्त आमोनियाको मापन गरी दाना दिनुपर्दछ।

पानीको गुणस्तर र तापक्रममा निर्भर हुने गर्दछ। एउटा 10-

तालिका १ : (Earl leteitriz 1993) का अनुसार विभिन्न साइजको रे न्बो

पूरा पानी फेरिने गरी पानीको बहाव मिलाउनुपर्दछ।पानीको

ट्राउट माछालाई तापक्रमको आधारमा खुवाइने दानाको प्रतिशत

15 के.जि. माछा भएको रे सवे पोखरीमा प्रत्येक ४/५ घण्टामा

बहाव बढी भएमा माछाले आफ्नो शक्ति पौडिन प्रयोग गर्नुपर्ने
हुँदा माछाको बृद्धि कम हुन्छ भने पानीको बहाव कम भएमा
माछाको दिसापिसाबले माछालाई तनाबको वातावरण सिर्जना
हुन्छ । वर्षायाममा धमिलो पानीबाट माछालाई पर्न जाने
असरलाई कमी गर्न पानीको प्रवेशद्वारनजिक थिग्राउने पोखरीको

व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ।

श्वासक्रियाबाहे क मरे का जीवहरू, कार्बनिक मल आदि कुहिने
क्रियामा हुन्छन् । पोखरीमा दिउँसो घाम लागेको बेला हरियो
वनस्पति र फाइटोप्लाङ्टन प्रकाश सं श्लेषण प्रक्रियाद्वारा
अक्सिजन उत्पादन गर्दछन् । पोखरीमा घुलित अक्सिजन
बिहान कम र दिउँसो धेरै हुन्छन् । घुलित अक्सिजनले माछाको
आहारा ग्रहण दर वृद्धिमा र अन्य जैविक प्रक्रियाहरूलाई प्रभावित
गर्दछ ।
न्यानो पानीमा हुने माछाको लागि ५-८ मि.ग्रा./लिटर उपयुक्त
सीमा हो। त्यस्तै रे न्बोट्राउट माछाको लागि ८ मि.ग्रा./लिटर
उपयुक्त सीमा हो। घुलित अक्सिजन १-३ मि.ग्रा. लिटरभन्दा
कम लामो अवधिसम्म भएमा माछा मर्छ ।

गहिराइमा भर पर्दछ । पानीमा अक्सिजन घुल्ने प्रक्रिया र अरू

रासायनिक प्रक्रियाहरू पनि पानीको तापक्रममा भर पर्दछन् ।

न्यानो पानीमा पाल्ने माछाहरूमध्ये चाइनिज कार्प र कमन कार्प
२०-३२ डि.से. तथा

इन्डियन मेजर कार्प, टिलापिया र
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दृष्टिकोणले घुलित अक्सिजन धेरै नै महत्त्वपूर्ण हो । पोखरीमा

विन्कलर विधि : यस विधिद्वारा घुलित अक्सिजन मापनका लागि
चाहिने सामग्रीहरूक) म्यागनिज सल्फे टको झोल : ५०० एमएल डिस्टिल्ड
पानीमा १८२ ग्राम म्यागनिज सल्फे ट राम्ररी मिसाउने र
फिल्टर पेपरले छान्ने।
ख) पोटासियम आयोडाइड झोल : २५० ग्राम सोडियम
हाइड्रोअक्साइड र ५ ग्राम
पोटासियम आयोडाइड लाई ५०० एमएल पानीमा मिसाउने र
यसमा २० एमएल पानीमा ५ ग्राम सोडियम एजाइड मिसाइएको
झोल राख्ने र मिसाउने
विधि
पानी स्यामपलर (बीओडी बोतल) को सहायताले पोखरीको पानी
१०० एमएल बीओडी बोतलमा बिस्तारै राख्ने र यसो गर्दा
बीओडी बोतलमा हावा छिर्न दिनु हुन्न । त्यसमा ०.५ एमएल
म्यागनिज सल्फे टको झोल र ०.५ एमएल एल्काइल
आयोडाइडको झोल राखी राम्रोसँग मिसाउनुपर्दछ र एकछिनपछि
बोतलको तल्लो भागमा अवशेष दे खिन्छ । यदि त्यो अवशेष
सेतो छ भने अक्सिजनको कमी बुझिन्छ र यदि त्यो अवशेष
खेरौ रङको छ भने अक्सिजन भएको बुझिन्छ । खेरौ रङ जति
गहिरो हुन्छ त्यति नै अक्सिजनको मात्रा अधिकतम बुझिन्छ ।

चित्र : DO Meter

माछा र अन्य ससाना प्लाङ्टोनिक जीवहरू, जलीय वनस्पतिहरू,
लिन्छन्

।

पोखरीमा

अक्सिजनको

पोखरीमा धेरै माछा राख्नु ।

* पोखरीमा कार्बनिक पदार्थ (मलखाद) को मात्रा बढी हुन ु ।

* पोखरीमा फाइटोप्लाङटनको मात्रा अधिक हुन ु ।
* लगातार आकाश बादलले ढाकेको हुन ु ।
पोखरीमा अक्सिजन कमीको सामान्य लक्षण
*

माछा पानीको सतहमा आई समूहमा प्याकप्याक (gulp air
bubbles) गर्नु ।

* पानीको रङ हरियोको ठाउँमा सफा हुन ु वा कालो हुन ु ।
अक्सिजनको कमी हुन नदिने उपायहरू
* पोखरीको पानीमा ऐरे टरको प्रयोग गरी अथवा पौडी खेलेर,
डुङ्गा चलाएर पानी चलाउने ।
*

पोखरीमा ताजा पानी थप्ने र पुरानो पानी निकाल्ने ।

*

माछाको सङ्ख्या घटाउने ।

*

दानाको मात्रा घटाउने ।

*

उपयुक्त मात्रामा सूक्ष्म वनस्पतिजन्यको बाहुल्यता कायम
राख्ने ।

(ख) पानीको पिएच
प्राकृतिक रूपमा पानीको पिएच कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा र
अन्य मिश्रित रासायिनिक पदार्थले गर्दा फेरबदल भइरहन्छ ।
कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा बढ्दै गएमा पिएचको मान धटी
पानी अम्लीय हुन्छन् । पोखरीमा पिएच साधारणतया बिहान
कम हुन्छन् र दिउँसो बढी हुन्छन्। न्यानो जलीय मत्स्य
पालनका लागि उपयुक्त पिएच ६.८ दे खि ८.६ हो । पिएच ६
दे खि मुनि र ९.५ दे खि माथि भएमा माछा असजिलो महसुस
गर्दछन् ।धेरै अम्लीय वातावरणमा माछाले खाना रुचाउँदैन,
वृद्धि सुस्त हुन्छ र विषालु ग्याँसहरूको विषालुपन बढ्छ साथै
रोग र जीवाणुबाट ग्रसित हुन्छन् । धेरै क्षारीय भएमा माछाको
ँ ा र गिलमा असर गर्दछन् र माछा सुस्त बढ्छ ।
आख
पिएच नाप्ने तरिका

हिलोमा पाइने कीराहरू, लार्भाहरू सास फेर्ने क्रममा दिनरात
अक्सिजन

*

* कुहिने प्रक्रिया लामो अवस्थासम्म रहनु ।

(१) केमिकल विधि

२) पानीको रासायनिक गुणहरू
(क) घुलित अक्सिजन (Dissolved oxygen): माछापालनको

पोखरीमा अक्सिजन मात्रा घटाउने कारणहरू

* पानीको तापक्रम बढ्नु ।

धुलित अक्सिजन मापन गर्ने तरिका

(२) इलेक्ट्रोनिक घुलित अक्सिजन मिटर (DO meter) को
प्रयोगबाट पनि घुलित अक्सिजनको मापन गर्न सकिन्छ।

पानीको तापक्रम सूर्यको प्रकाश, हावाको तापक्रम र पोखरीको

पोखरीमा बिहानपखसम्म घुलित अक्सिजनको मात्रा कति होला
पत्ता लगाउने विधि : पोखरीमा बिहानपखसम्म घुलित
अक्सिजनको मात्रा कति होला पत्ता लगाउन सकिन्छ । यसको
लागि साँझ ६-८ बजेसम्म ४-५ पटक घुलित अक्सिजनको
मापन गर्नुपर्दछ । यो मापनहरूलाई एकातिर घुलित अक्सिजन
र अर्कोतिर समयलाई भेट्ने गरी ग्राफ पेपरमा प्लट
गर्नुपर्दछ।यसै को आधारमा विहानपख कति घुलित अक्सिजन
होला भनी पत्ता लगाउन सकिन्छ।

(१) लिटमस पेपर : यो पेपरमा पोखरीको पानीको एक थोपा

खपत
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राखी लिटमस पेपरको रङ परिवर्तनको आधारमा कति
पिएच छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ ।
(२) इलेक्ट्रोनिक पिएच मिटर : यस मिटरबाट सोझै पानीमा
मिटरको प्रोब राखी कति पिएच छ भन्ने जानकारी प्राप्त
हुन्छ ।
पिएच व्यवस्थापन
पोखरीमा पिएच धेरै कम छ भने च ुनाको प्रयोग गर्नुपर्दछ।
यसका लागि पोखरीको पानी माटोको पिएचको आधारमा
तालिका दिएअनुसार प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
तलिका : विभिन्न पिएचमा च ुनाको प्रयोग दर ।

कार्बोनेटको मात्राको क्याल्सियम कार्बोनेटको समतुल्य मात्रामा
उल्लेख गरिन्छ। तर माछा पालनको दृष्टिकोणले कार्बोनेट वा
बाइकार्बोनेट वा दुवैलाई मात्र क्षारियाताको लागि जिम्मेवार
मानिन्छ । अतः पानीको क्षारियताले पानीको कार्बोनेट र
बाइकार्बोनेटको मात्रालाई जनाउँछ। माछा पोखरीमा सम्पूर्ण
क्षारियताको उपयुक्त सीमाना १००-२०० मि.ग्रा. लिटर
क्याल्सियम कार्बोनेटको हुन्छ । क्षारियताको आधारमा
पोखरीको कति उत्पादकत्वको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
त्यसअनुसार ०,०-२ पिपिएममा कम उत्पादकत्व, २-४
पिपिएममा कमदे खि मध्यम उत्पादकत्व, ४-५ पिपिएम
मध्यमदे खि अधिक उत्पादकत्व, ९ पिपिएमभन्दा माथि राम्रो
उत्पादकत्व भन्न सकिन्छ । सम्पूर्ण क्षारियता वाटर क्वालिटी
किटद्वारा मापन गर्न सकिन्छ। पोखरीमा रासायनिक र
प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरी यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

पोखरीमा माटोको पिएच

च ुनाको मात्रा कि.ग्रा./हे ./वर्ष

४.०-५.०

२०००

ङ) अमोनिया

६.५-७५

१०००

माछाको मलमुत्र तथा कुहिएको प्राङ्गारिक पदार्थ नै पोखरीमा

७.५-८.५

५००

८.५ भन्दा माथि

२००

पोखरीमा पिएच बढी भएमा कम्पोस्ट मल र रासायनिक मल
प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
ग) पानीको कठोरता (Total hardness)
पानामा धेरै थरीका लवणहरू घुलेका हुन्छन् । यी लवणहरू
मुख्यतया क्याल्सियम, म्याग्नेसियम र फलाम हुन ् भने घुलेका
लवणहरूको मात्राको माप नै पानीको खरापना हो । माछा
पालनको दृष्टिकोणले विभिन्न लवणहरूमध्ये क्याल्सियम (Ca),
म्यागनेसियम (Mg) का लवणहरूको मात्राको गणना गरिन्छ ।
क्यालसियम र म्यागनेसियमले माछाको हाडको विकासमा र
फाइटोप्लाङटनको वृद्धिमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
माछाको समुचित विकासका लागि खरापानी नै उपयुक्त हुन्छ।
पानीको खरापनाको उपयुक्त सीमा ५०-३०० मि.ग्रा. प्रतिलि.
क्याल्सियम कार्बोनेटबराबर मान्न सकिन्छ । नरम पानीभन्दा
खरापानी बढी भएको पानीमा उत्पादक बढी हुन्छ । पानीको
खरापना पत्ता लगाउन पानीमा साबुनको फिँज कतिको दिन्छ
भन्ने कुरा हे रेर अडकल लिन सकिन्छ । धेरै फिँज आएको छ
र धेरै बेरसम्म बसिरहे को छ भने पानी नरम भनेर बुझिन्छ ।
यदि फिँज आउँदैन वा आएपछि छिटो जान्छ भने पानी खरा
भएको मानिन्छ। यदि पोखरीको पानी नरम छ भने च ुना ३००
कि.ग्रा./हे क्टर को दरले प्रयोग गरे र पानीको खरापन बढाउन
सकिन्छ।

अमोनियाको मुख्य स्रोत हो । यो माछामा हुने प्रोटिन
मेटाबोलिजम र मल कुहिने प्रक्रिया, बोटबिरुवा कुहिने प्रक्रिया,
खाएर बाँकी रहे को दानाहरू कुहिने प्रक्रियाबाट पानीमा मिसिन
पुग्दछ । यो सवै कुहिने प्रक्रिया व्याक्टेरियाले गर्दछ ।
अमोनिया दुई प्रकारको हुन्छ । अनआयोनाइजड अमोनिया
(NH3) माछाको लागि धेरै नै विषाक्त हो भने आयोनाइज्ड

अमोनियम (NH4) होइन र यो दुवैको जोडलाई सम्पूर्ण अमोनिया
भनिन्छ। पानीको तापक्रम र पिएचको मात्राले अमोनिया (NH3)
को मात्रा घटबढ हुन्छ। जब पानीको तापक्रम र पिएच बढी
हुन्छ त्यति बेला विषाक्त अमोनिया (NH3) को मात्रा बद्छ र
विषाक्त नहुने अमोनियम (NH4) को मात्रा घट्दछ। यो घुलित
अक्सिजन पानीमा कम भएको बेला अझ बढी विषाक्त हुन्छ।
न्यानो पानीमा हुन माछाहरूको लागि उपयुक्त विषाक्त
अमोनिया(NH3) को मात्रा ०.०५-0.1 पिपिएम हुन्छ भने चिसो
पानीमा हुने माछाको लागि विषाक्त अमोनिया(NH3) को मात्रा
0.05 भन्दा कम हुनपु र्दछ।

12

>

ु
माछाको गिलमा (क्याकी) असर हुन।

>

ु
माछाको वृद्धि विकास कम हुन ु वा माछा सुस्त हुन।

>

ु
मांसपेशी र भित्री अङ्गलाई क्षति भएको हुन।

>

माछा रोगबाट सङ्क्रमित हुन ु पुग्नु

>

माछाको रगतमा पिएच बढ्नु।

मापन गर्ने तरिका
>इलेक्ट्रोनिक मिटर अथवा बाटर क्वालिटी किटद्वारा मापन गर्न
सकिन्छ ।

Fig: water quality test kit
व्यवस्थापन
> पोखरीमा एरे सन गर्ने।
> पोखरीको पानी फेरबदल गरी राख्ने ।
> पोखरीको पिएच मान ७ भन्दा कम भएमा मात्रा उचित
तरिकाबाट च ुन वा जियोलाइटको प्रयोग गर्ने।
पानीमा नाइटोसोमोनास जस्ता व्याक्टेरियाहरूले अमोनियालाई
नाइट्राइट(NO2) मा परिणत गर्दछन्। यसले माछाको
हे मोग्लोबिनलाई मिथानो हे मोग्लोबिनमा परिणत गरी माछाको
रगत र गिललाई खैरो रङ्गमा परिणत गरी माछालाई श्वास फेर्न
गाह्रो बनाउँछ साथै माछाको कलेजो र किड्नीलाई असर
पार्दछ।पानीमा यसको उपयुक्त मात्रा 0.5 पिपिएमभन्दा कम
हो।यसको मापन water quality kit को प्रयोगबाट सहजै गर्न
सकिन्छ।

- माछाको घनत्व घटाउने वा पानी फेरबदल गर्ने ।
- माछालाई गुणस्तरीय दानाको प्रयोग गर्ने ।

३) जैविक गुण (Biological quality)
माछापालनका लागि पोखरीमा प्रयुक्त हुने पानीलाई जीवित पानी

भनिन्छ । जीवित पानीमा विभिन्न किसिमका जैविक क्रियाहरू
चलिरहे को हुन्छ र विभिन्न किसिमका जीवहरू हुन्छन् । पानी
केही दिनसम्म खुल्ला रहे पछि प्रकाश, माटो, वायुको सम्पर्क मा
आई जलीय जीवहरूको उत्पत्ति हुन्छ । यसरी माछापोखरीको
मलिलोपना जलीय जीवहरूमा पनि भर पर्दछ।वनस्पतिहरू
पानीमा रहे का अकार्बनिक लवण, कार्वनडाइअक्साइडलाई पानी
र सूर्यको प्रकाशको प्रयोग गरी आफ्नो लागि खाना बनाउँछन्
र सोही क्रममा पानीमा अक्सिजनको खपतलाई समेत पूर्ति गर्ने
गर्दछन् । सूक्ष्म जीवाणुले यी वनस्पतिजन्य जीवाणुको साथै
ससाना कार्बनिक कणलाई आफ्नो आहाराको रूपमा प्रयोग
गर्दछन् । व्याक्टेरियाले यी सबै किसिमका मृतकार्बनिक
वस्तुहरूको उपयोग गर्दछन् ।यी सबै प्राकृतिक आहाराहरूले
अन्त्यमा माछाको उत्पादनमा सघाउँछन् । त्यसै ले यी
जीवहरूको जति धेरै उत्पादन हुन्छ माछाको उत्पादन पनि
त्यति धेरै हुन्छ।
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- पानीमा एरे सन गरी घुलित अक्सिजन बढाउने ।
- पोखरीलाई सोडियम क्लोराइडले उपचार गर्ने ।
Fig: Relation of Ammonia (NH3) and Ammonium ion
(NH4) in pond

यसले पोखरीलाई मलिलो पार्छ । यसले फाइटोप्लाङ्टनको
उत्पादनमा मद्दत गर्दछ । यो पानीमा धेरै नै कम मात्रामा
घुलनशील रूपमा हुन्छ। पोखरीमा फसफेटको मात्रा ०.०६
मि. ग्रा. प्रतिलिटर माछापालनको लागि उपयुक्त मानिन्छ ।
फसफोरसको मात्रा पोखरीमा बढाउनका लागि रासायिनिक र
प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्नुपर्दछ । यो पोखरीको पिएच ७ भन्दा
कम भएको अवस्थामा मात्र वनस्पतिलाई उपलब्ध हुने हुँदा
च ुनको प्रयोग गर्नुअघि पिएच मापन गर्नुपर्दछ। यसको मापन
वाटर क्वालिटी किटको प्रयोग गरी गर्न सकिन्छ ।

(च) नाइट्राइट (NO2)

व्यवस्थापन

(घ) सम्पूर्ण क्षारियता (Total alkalinity)
पानीको अम्लसँग सं योग गर्ने क्षमताको माप नै क्षारियता हो ।
यसलाई पानीमा उपस्थित क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, सोडियम,
पोटासियम, अमोनियम, फलाम आदिको बाइकार्बोनेट वा

पोखरीको पानीमा अमोनिया बढी भएमा माछालाई पर्ने असरहरू
निम्न प्रकारका छन् ।

(छ) फसफोरस (Phosphorus)
फसफोरस पानीमा फसफेट (PO4) को रूपमा रहने गर्दछ ।
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परिचय
कौसी खेती भन्नाले सहर बजारमा कमजमिन भएको अवस्थामा
घरमा खाली रहे को स्थानमा विभिन्न थरीका साधनस्रोतको प्रयोग
गर्दै तरकारी , फलफूल तथा पशुपन्छी पालन गर्नु भन्ने बुझाउँ छ ।
सन् १९०२-१९०७ ताका जापानमा जब ढलानसहितका घरहरू
निर्माण भए लगत्तै त्यहाँ का मानिसहरूमा यस्ता प्रकारका कौसीका
संरचनाहरूसमेत विकसित हुँदै गएको मानिन्छ । १९०६ को फोडे
ओरे न्टल होटे ल जापानमा यसको प्रमाण भएबाट सो कुरालाई पुष्टि
गर्दछ । हाल जापान तथा कोरियाका विकसित सहरहरूका घरमा
कौसी खेती गर्न मिल्ने गरी संरचनाहरू नै जडान गरी बनाइएका
हुन्छन् । कौसी खेती माटोसहित, माटोरहित वा माटो र अन्य
मिडिया मिश्रित वा पानीमा (हाइड्रोपोनिक) पनि गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि उपुक्त स्थान भन्नु नै ढलान गरिएका घरमा खाली
रहे को छाना बरन्डा, कौसी तथा अन्य स्थान नै हो । कौसी तरकारी
खेती गर्दा खास गरी कम गहिराइमा जरा जाने बाली तथा पटकपटक
टिप्न मिल्ने तरकारीलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । जस्तै धनिया, भन्टा,
टमाटर, बोडी, सिमी, ब्रोकाउली, रायो तथा स्विसचार्डजस्ता

•

मानिसको स्वाद र इच्छाअनुसारको स्वच्छ एवं ताजा
तरकारी तथा फलफूल एवं पोषण परिवारमा आपूर्ति गर्न
सकिने ।

•

दैनिक जसो तरकारी तथा फलफूल किन्नमा प्रयोग हुने
समय तथा रकमको बचत गर्न सकिने

•

दैनिक भान्साबाटनिस्कने फोहर व्यवस्थापन गरी मल
बनाई प्रयोग गर्दा वातावरण समेत स्वच्छ भई कौसीका
निम्ति हरियालीमा टे वा पुग्ने।

•

खाली समयलाईसदु पयोग गरी सिर्जनात्मक कार्यमा
लगाउन सकिने

•

शारीरिक तथा मानसिक रूपमा मानव स्वस्थ हुने ।

8f]n/fh kf08]*

तरकारीहरू कौसीका लागि उपयुक्त मानिन्छन् । हुन त परिवारको
आवश्यकता र रुचिअनुसार अन्य तरकारी बाली तथा फलफूल एवं
पशुपालन समेत गर्ने गरे को पाइन्छ । यसरी हे र्दा समग्रमा कौसी
खेतीले
करे साबारी
कौसीलगायतका
घरायसी
पोषण
आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नका निम्ति प्रयोग हुने गरे को खाली
जमिनलाई बुझाउँ छ । यो खास गरी सहरकेन्द्रित व्यावसायिक
तरकारी उत्पादन भएकाले किसानका परम्परागत ज्ञान सिप तथा
स्थानीय प्रविधिलाई यसले बढी महत्त्व दिने गर्दछ ।
यसरी सहरी कृषिमा परम्परागत तथा स्थानीय सिप तथा दक्षतामा
आधारित करे साबारी वा खाली रहे का बरन्डाहरू तथा अन्य खाली
सहरका साना क्षेत्रमा गर्न सकिने एकीकृत खेतीका अलावा हाल
आएर माटोबिनाको हाइड्रोपोनिक तथा एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स
एवं गड्यौलामा आधारित तले प्रणाली तथा कृत्रिम प्रकाश र विभिन्न
माध्यममा आधारित महँ गा प्रविधिहरू विश्व परिवेशले प्रयोग गर्दै
आएको तथा नेपालमा समेत यसको प्रयोगको सुरुवात हुन लागेको
पाइन्छ तर कम लागत तथा स्रोतसाधनको प्रयोगबाट दिगो कौसी
खेतीप्रविधि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण रहे काले
सोबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

एफएओ २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार प्रति वर्गमिटर क्षेत्रफलमा
व्यावसायिक तवरले खेती गर्दा प्याज ५ केजी तथा काउली समूहको
तरकारी ४ केजीसम्म उत्पादन गर्न सकिन्छ । मानिसलाई दैनिक
जसो करिब ३७५ ग्राम ताजा तरकारी तथा ८० दे खि १०० ग्राम

फलफूलको आवश्यकता पर्दछ जसको ठूलो हिस्सालाई हामीले
कौसी तथा सहरी खेतीबाट पूरा गर्न सकिन्छ । काठमाडौ ँ
उपत्यकामा करिब ४० लाखभन्दा बढी आवादी रहे को तथा
प्रतिव्यक्ति जीवनयापनका निम्ति पनि दैनिक करिब ३२५ ग्राम
तरकारी (जरे ७५ ग्राम, कोसे ७५ ग्राम, फल तरकारी ७५ ग्राम तथा
सागपात १०० ग्रामका दरले दैनिक १५०० टन ताजा तरकारी)
आवश्यकता पर्ने हुँदा तरकारीको ठूलो हिस्सा यसै कौसीबाट केही
हदसम्म भए पनि आपूर्ति गर्न मद्दत मिल्छ । त्यति मात्र नभई ताजा
तरकारीसमेत उत्पादन गर्न सकिने हुँदा सहरबजारतिर यसको
प्रचलन दिनानुदिन बढ् दै गैरहे काले यसको महत्त्वमाथि थप प्रकाश
पार्दछ ।
तरकारी तथा फलफूलमा पाइने पोषक तत्त्वको महत्त्व
मानिसलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुनका निम्ति विभिन्न पोषक तत्त्वको
आवश्यकता पर्दछ । कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, भिटामिन, खनिज तथा
फाइबरजस्ता तत्त्वहरूको कमीले मानिसमा कुपोषण निम्त्याउँ छ ।
कुनकुन तरकारीमा कस्ता प्रकारका पोषक तत्त्वहरू पाइन्छन् भन्ने
कुरा तलको तालिकामा दिइएको छ ।

तालिका १ – विभिन्न तरकारी तथा तिनमा पाइने पोषक तत्त्वहरू
क्र. सं.

तरकारी बालीहरू

पौष्टिक तत्त्व

१
हरियो सागपात, कुरिलो, केराउ, बोडी, सिमी, ग्याँ ठगोभी, परबल, लसुन, फर्सी, बकुल्ला, फल तरकारी
प्रोटिन
२

गाजर, बेथे, कर्क लो, रायो, मुला, पालुङ्गो, बोडी, ग्याँ ठगोभी, लट्टे , स्विसचार्ड

भिटामिन ए

३

गोलभेड
ँ ा, भन्टा, बन्दा, काउली, मुला, सलगम, लौका, लसुन, कर्क लो, प्याज, पालुङ्गो आदि

भिटामिन बी

४

गोलभेड
ँ ा, खुर्सा नी, ब्रोकाउली, काउली, ग्याँ ठगोभी, बन्दा, धनिया, हरियो तरकारी

भिटामिन सी

५

मेथी, धनिया, पालुङ्गो, रायो, फापर, हरियो तरकारी, फल तरकारी

फलाम

६

कुरिलो, धनिया, कर्क लो, फर्सीको मुन्टा, ग्याँ ठगोभी, तरबुजा, सिमी, पुदिना, मुला, भिन्डी

क्याल्सियम

७

परबल, फर्सी, बकुल्ला, गाजर, लट्टे को साग, केराउ, फल तरकारीहरू

फस्फोरस

नोट– फल तरकारी भन्नाले भन्टा, गोलभेड
ँ ा । भेडेखुर्सा नी, भिन्डी, फर्सी, करे ला आदि
१. कौसीका लागि स्थान छनौट– कौसी खेतीका लागि प्रकाशको
नितान्त आवश्यकता पर्ने हुँदा राम्रोसँग घाम लाग्ने, गोडमेल गर्न
सकिने तथा सजिलै सिंचाई तथा निकासको व्यवस्था गर्न सकिने
स्थानको छनौट गर्नु महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । विभिन्न परीक्षण तथा
अध्ययनबाट कौसीका लागि तपसिलका स्थानहरू उपयुक्त हुने
दे खिन्छ ।

कौसीका विभिन्न मोडे लहरू

* afujfgL ljsf; clws[t
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१.१- घरको छत– घरको छतमा विभिन्न संरचना वा साधनको प्रयोग
गर्दै तरकारी फलफूल तथा पशुपालन एवं मत्स्यपालन गर्न सकिन्छ
। यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छतलाई असर गर्न नदिने अर्थात्
तौल थेग्ने गरी मात्र साधन वा संरचनाहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । छतमा
माटो वा अन्य बिरुवा हुर्काउन सकिने वस्तुहरू जस्तै कोकोपिट र
प्राङ् गारिक पदार्थको मिश्रण राखी खेती गर्न सकिन्छ ।
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१.२- कौसी– पक्की घरमा निकालिएका कौसीहरूमा उपयुक्त
आकारका भाँ डाहरू गमलाहरू, फ्रेम, बाकस तथा अन्य
संरचनाहरू जस्तै ग्रो व्यागहरू जस्ता संरचनाहरू राखी तरकारी,
फलफूल एवं जडीबुटीको खेती गर्न सकिन्छ । कौसीको क्षेत्रफलमा
आवश्यक संरचनाहरू राखी सिजनअनुसारका उपयुक्त बालीहरू
लगाउन सकिन्छ । यसरी बिरुवाहरू लगाउँ दा बिरुवालाई
आवश्यक पर्ने व्यास तथा गहिराइ हरे क संरचनामा ध्यान
दिनुपर्दछ । जस्तै गोलभेड
ँ ा लगाउने भए संरचनाको व्यास ३०
सेमीभन्दा बढी तथा उचाइ ४५ दे खि ६० सेमीसम्मको प्रयोग गर्न
सकेमा बिरुवाले उचित स्थान प्राप्त गरी उपयुक्त उत्पादन लिन
सकिन्छ ।
१.३ बरन्डा- कौसीबाहे क पक्की घरमा खेती गर्न सकिने अर्को स्थान

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

!j[mslifc
+ q}&d%fl;s
f{ij sjif{;l%*
fdf}rc+sfilm!j[
उपलब्ध बरन्डा हो । बरन्डाको क्षेत्रफलअनुसार उपयुक्त
संरचनाहरू प्रयोग गरी तरकारीबालीहरू लगाउन सकिन्छ ।
यसमा प्रकाशको उपस्थिति अर्थात् घाम लाग्ने स्थान भए राम्रो हुन्छ ।
१.४ अन्य स्थानहरू– कौसी खेतीका लागि उपयुक्त अन्य स्थानहरू
जस्तै कौसी वा बरन्डाको रे लिङ, घर कम्पाउन्डको पर्खाल, भर् याङ
आदि हुन् जसमा लहरे तरकारीहरू लगाउँ दा ती तरकारीलाई
सहारा प्रदान गर्न सकियोस् ।
२. कौसीका प्रकार एवं कौसीका लागि संरचनाको छनौट–
सहरी खेतीलाई संरचनागत तथा जमिनमा आधारित गरी २ भागमा
बाँ ड्न सकिन्छ । १- संरचनामा आधारित– यसमा उपयुक्त विभिन्न
संरचनाहरूको प्रयोगबाट कौसी, बरन्डा आदि क्षेत्रमा गरिने
आधुनिक संरचना पर्दछन् । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सामग्रीहरू
जस्तै जुटको बोरा , स्टाइरोफम, काठका बाकस, फुटे का पानीका
जार आदिको प्रयोग गरी कौसी खेती गर्न सकिन्छ । यस्तै आयातित
संरचनाहरूमा ग्रोब्याग, सिल्पाउलिनबाट बनेका विभिन्न
आकारप्रकारका संरचनाहरू यसअन्तर्गत पर्दछन् । त्यस्तै उच्च
प्रविधिमा आधारित संरचनाहरूमा माटोबिनाको खेतीप्रविधि,
माछामा आधारित खेतीप्रविधि, विभिन्न माध्यमहरूमा आधारित
खेतीप्रविधि जस्तै कोकोपिट,पर्लाइट, भर्मिकम्पोस्ट आदि पर्दछन् ।
२- माटोमा आधारित खेतीप्रविधि- यसमा करे साबारी तथा पर्खालको
छे उमा उपलब्ध जमिनलाई प्रयोग गर सोझै माटो वा गमला
लगायतका संरचनामा माटो प्रयोग गरी गरिने खेती पर्दछन् जुन
सहरी बासिन्दाले प्रयोग गरे को पाइन्छ । यसमा जमिनमा सोझै वा
संरचनाहरू प्रयोग गरी खेती गर्ने गरिन्छ ।
३. कौसी खेतीका लागि बालीको छनौट
सहरी खेतीका लागि प्राय विभिन्न संरचनाहरू प्रयोग गरिने हुँदा
बालीको छनौट गर्दा निम्न कुरालाई मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
1- तरकारीबालीको छनौट– पक्की घरको छत वा बरन्डामा

यो खेती गरिने हुँदा सकेसम्म जरा कम फैलने तथा कम
गहिराइमा जाने बालीको प्रयोग गर्नुपर्छ । छतको सतहमा
३० दे खि ४५ सेमी उचाइ हुने गरी हलुका माटो वा अन्य
माध्यम राखी सतह मिलाइसकेपछि मौसमअनुसार कुन
बाली कहाँ लगाउने भन्नेबारे यकिन गर्दा राम्रो हुन्छ ।
गमला तथा अन्य संरचनामा खेती गर्ने भए सो संरचनाको
गहिराइ तथा बालीको जराले लिन सक्ने गहिराइलाई
ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । कौसीमा पटकपटक टिप्न सकिने

छिटो तयार हुने, लामो समयसम्म उत्पादन दिइरहने, बोट
धेरै नझाँ गिने तथा जरा कम जाने खालका बाली जस्तै
रायो, ब्रोकाउली, गोलभेड
ँ ा तथा केही बढी गहिराइमा
जरा जाने बाली जस्तै भन्टा लहरे तरकारी आदि
लगाउनुपर्दछ । साथसाथै बाली लगाउँ दा परिवारको
पोषक तत्त्वको उपलब्धता हुने बालीको समेत छनोटमा
ध्यान दिनुपर्छ ।
2- पानीको निकास– पक्की घरका छतहरू प्राय गर्ड रे ल्स

अर्थात् छतको चारैतिर पक्की बार वा पर्खाल राखी
बनाइएका हुनाले यस्तो निर्माण संरचनामा पानी बग्न
नपाई पानी जम्मा भई तरकारीबाली बिग्रने गर्दछ । तसर्थ
आकासे पानीको राम्रोसँग निकास गर्न गर्ड रे ल्स वा
पर्खाल बनाउँदा प्रशस्त मात्रामा पानी जाने प्वाल
बनाउनुपर्छ साथै तरकारीबाली खेती गरिने संरचनालाई
समेत सोहीअनुरूप पिँधमा प्रशस्त प्वाल बनाउनुपर्छ ।
विकासका लागि सूर्यको प्रकाश नितान्त जरुरी हुन्छ ।
त्यसैले कौसी खेतीमा कुन मोहडामा बिरुवालाई रोप्दा
बढी प्रकाश पाउँछन् सोबारे ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राय
दक्षिण मोहडा भएको घरमा कौसी खेती गर्दा बालीले
बढी प्रकाश पाउने गर्दछ । यदि दक्षिण मोहडा भएको
छत छै न भने बालीले कसरी रोप्दा बढी प्रकाश पाउँछन्
सोबारे मा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ ।
३. कौसीको आकार – कौसीको आकार उपलब्ध स्थान तथा
परिवारको सदस्यको आवश्यकता तथा स्रोतसाधनले निर्धारण
गर्दछ । सामान्यतया ४/५ जना परिवारका लागि ताजा तरकारी
आपूर्ति गर्नका लागि ४०-५० वटा गमला वा अन्य संरचनाको
आवश्यकता पर्दछ वा २५-३० वर्गफिट क्षेत्रफलको छत वा काठको
ट् रे आवश्यकता पर्दछ । उक्त क्षेत्रफलबाट दैनिक रूपमा मानिसलाई
आवश्यक ३२५ ग्रामका दरले तरकारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
यसरी बरन्डा वा कौसीमा खेती गर्दा आफूले बनाएको संरचना
कत्तिको मजबुत छ सोबारे यकिन हुन जरुरी हुन्छ । बरन्डा वा
पर्खालका क्षेत्रफल प्रशस्त भएको खण्डमा तल्ले पद्धति (Vertical
System) मा खेती पनि गर्ने गरे को पाइन्छ ।
४. कौसीखेतीका लागि उपयुक्त केही तरकारी तथा
फलफूलका जातहरू
साना संरचना तथा करे साबारीमा उपयुक्त केही फलफूल तथा
तरकारीका जातहरू तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका १- साना संरचना तथा करे साबारीमा उपयुक्त केही फलफूलका जातहरू
फलफूलको प्रकार

फलफूलबाली

पतझड फलफूल

अङ् गुर, अन्जिर, जापानिज हलुवावेद तथा नास्पातीका कलमी गरिएका बिरुवा

सदाबहार फलफूल

अम्बा, आम्रपाली आँ प, मल्लिका आँ पका कलमी गरिएका बिरुवा

सुन्तलाजात फलफूल

कागती, मुन्तला, उन्सु सुन्तला, जुनारका कलमी गरिएका बिरुवा

कमलो फलफूल

स्ट्रबेरी, पेपिनो, भुइँस्याउ
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कौसीमा फलफूल खेती

3- सू र्य को प्रकाश– कुनै पनि बालीको राम्रो वृ द्धि एवं

तालिका २ : साना संरचना तथा करे साबारी एवं कौसीका लागि उपयुक्त तरकारीका जातहरू तथा तिनका लगाउने समय र
सरदर उत्पादन
तरकारी
बाली

जात

बिरुवा
सङ्ख्या

लगाउने समय

गोलभेड
ँ ा 

मनप्रेकस, अभिनाश, मनिषा,
सृजना लगायत सिफारिस
गरिएका अन्य जातहरू

५ बोट

असार-कात्तिक (भदौ-चैत) /
फागुन–असार (वैशाख-असोज)

३

१५

भन्टा

पुसा पर्पल लङ, नूर्की, जुम्ली
स्थानीय लगायत सिफारिस
जातहरू

५ बोट

फागुन वैशाख (वैशाख-भदौ)/
फागुन असार (वैशाख-असोज)

३

१५

क्यालिफोर्निया बन्डर, बेल बन्डर,
इन्द्रालगायतका जातहरू

५ बोट

असार-कात्तिक (भदौ-चैत) /
फागुन-वैशाख (वैशाख-भदौ)

२

१०

भेडे खुर्सा नी

प्रतिबोट सरदर जम्मा उत्पादन
उत्पादन केजी
केजी

खुर्सा नी

ज्वाला, कर्मा ७४७, एन एस
१७०१, अकबरे

५ बोट

असार-कात्तिक (भदौ-चैत)/
माघ-असार (वैशाख-भदौ)

१

५

स्विसचार्ड

सुसाग

१० बोट

असोज-मंसिर (बाह्रै महिना)/
बाह्रै महिना (बाह्रै महिना)/

२

२०

रायो

खुमल चौडापात, खुमल
रातोपात, मार्फा चौडापात

२० बोट

असोज-मंसिर (मंसिर- फागुन)/
भदौ-पुस (असोज- फागुन)/

१

२०

पुषा दोमौसमी, कोयम्बटु र लङ,
पाली

२ बोट

३

६

जापानीज ग्रिन लङ, माइको ग्रिन
लङ, भक्तपुर स्थानीय, मालिनी,
निन्जा आदि

२ बोट

माघ-फागुन (चैत-वैशाख)/
फागुन-चैत (वैशाख-जेठ)/

१०

२०

लौका

स्थानीय, कावेरी , एन एस ४०१,
अभिनाश

४ बोट

माघ फागुन (चैत-वैशाख)/
फागुन चैत (वैशाख-जेठ)

१०

४०

घिरौला 

स्थानीय, पुषा चिल्लो,
कान्तिपुरे, न्यू नारायणी

२ बोट

माघ फागुन (चैत-वैशाख)/
फागुन चैत (वैशाख-जेठ)

१०

२०

तीते करे ला 

काँ क्रो 

पुस-वैशाख (चैत-भदौ)/
चैत-वैशाख (असार- असोज)/
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जुकेनी
काउली

बन्दा

ब्रोकाउली
ग्याँ ठ गोभी

 ग्रे कोट, ग्रिनबल,सोण्डो भी
खुमल ज्यापू,सिल्भर कप, ह्वाइट
कप, स्नो मिस्टिक ,दे वी

टी ६२१, ग्रीन कोरोनेट

ग्रीन स्प्राउटिङ्ग, प्रिमियम क्रप ,
सेन्टाउरो
सम्राट, ह्वाइट भियाना,पर्पल
भियाना, आदि

४ बोट

माघ फागुन (चैत-वैशाख)/
फागुन चैत (वैशाख-जेठ)

३

१० बोट

भदौ असोज / असोज कात्तिक
(माघ-फागुन)/ चैत असार
(साउन कात्तिक)/साउन भदौ
(मंसिर-माघ)

०.५

भदौ असोज / असोज कात्तिक
(माघ-फागुन)/ चैत असार
(साउन कात्तिक)/साउन भदौ
(मंसिर-माघ)

०.५

१० बोट

१० बोट
१० बोट

१२
५

तालिका ३ – केही प्रमुख तरकारीबालीहरूको लागि आवश्यक
संरचनाको गहिराइ तथा चौडाइ
तरकारीबाली

असोज मंसिर (कात्तिक माघ)/
भदौ पुस (असोज फागुन)

०.५

असोज मंसिर (कात्तिक माघ)/
भदौ पुस (असोज फागुन)

०.२५

५

५
२.५

खेती गर्नका लागि
घरको
उपयुक्त
भाग

संरचनामा हुनुपर्ने

गहिराइ

चौडाइ

काउली

कौसी र बरन्डा

३०-४० सेमी

२०- ३० सेमी

ब्रोकाउली

कौसी र बरन्डा

३०-४० सेमी

२०- ३० सेमी

स्क्वास फर्सी

कौसी तथा बरन्डा

४०-४५ सेमी

३०-४० सेमी

भेडे खुर्सा नी

कौसी तथा बरन्डा

४०-४५ सेमी

३०-४० सेमी

भन्टा

कौसी तथा बरन्डा

४०-४५ सेमी

३०-४० सेमी

भिन्डी

कौसी तथा बरन्डा

४०-४५ सेमी

३०-४० सेमी

सिमी

रे लिङ डोरी पोल

३०-४० सेमी

३०-४० सेमी

लहरे
तरकारी रे लिङ डोरी पोल, ४०-४५ सेमी
(काँ क्रा, फर्सी, पर्खाल
घिरौ ँला, करे ला)

४०-४५ सेमी

झाँ गे, त्रिशुली, चौमासे तथा हिउँ दे
सिमी

१० बोट

भदौ (असोज कात्तिक)/
फागुन- चैत (वैशाख-जेठ)

२ केजी

२०

बोडी

मालेपाटन १, मिटर, खुमल तने,
आकाश आदि

१० बोट

भदौ -असोज मंसिर माघ)/
फागुन- चैत (वैशाख-असार)

१ केजी

१०

रामतोरिया

अर्का अनमिका, पार्वती, जुली
आदि

१० बोट

फागुन वैशाख (वैशाख भदौ)/
वैशाख जेठ (असार-भदौ)

१

१०

५. कौसी खेतीका लागि माटो व्यवस्थापन

प्याज

एग्री फाउन्ड डार्क रे ड, रे ड
क्रियोल, एन ५३

१०० बोट

पुस-माघ (असार-साउन)/
माघ-फागुन (असार-साउन)

०.१

१०

कौसीमा माटो व्यवस्थापनपूर्व माटोका निम्न लिखित कुराहरूमा
ध्यान दिन जरुरी छ ।

सलगम

काठमाण्डौ रातो, पर्पल टप

२० बोट

भदौ-असोज (कात्तिक -माघ) /
जेठ-साउन (साउन -असोज)

०.२

४

मूला

चलिस दिने, मिनो अर्ली, प्युठाने
रातो, ग्रिन बो

२० बोट

भदौ-असोज (कात्तिक-पुस)/
साउन-असोज (कात्तिक-फागुन)

०.२

४

लसुन

स्थानीय

१०० बोट

फागुन (कात्तिक-मंसिर)

०.१

१०

धनिया

स्थानीय, कलमी

१०० बोट

पानी अत्यधिक पर्ने तथा गर्मी
समयबाहे क

०.०५

५

पाटने

१०० बोट

पानी अत्यधिक पर्ने तथा गर्मी
समयबाहे क

०.०५

५

कपुरकोट १, स्थानीय

१० बोट

फागुन (कात्तिक-मंसिर)

०.५

५

स्थानीय

१०० बोट

पानी अत्यधिक पर्ने तथा गर्मी
समयबाहे क

०.०५

५

सिमी

पालुँगो
अदु वा 
चम्सुर

1.

माटोको प्रकार

लागि उपयुक्त जस्तै मुला, गाजर, प्याज आदि । दोमटसबैखाले तरकारीबालीहरू लगाउन सकिने, चिम्टाइलो माटो–
तरकारीबालीका लागि त्यति उपयोगी नहुने माटो ।
२. माटोमा उपलब्ध प्राङ् गारिक पदार्थ - खनिज माटो- २०
प्रतिशतसम्म जिवां श कुहिएर बनेको माटो तथा २० प्रतिशत भन्दा
बढी जिवां श मिलेर बनेको माटो प्राङ् गारिक माटो । यदि कौसी
तरकारी खेती गर्ने हो भने लगाउने बाली अनुसार उपयुक्त माटोको
छनौट गर्न आवश्यक छ । माटो उपलब्ध छै न भने पनि बजारमा
कोकोपिट तथा प्राङ् गारिक मलको प्रयोग गरि माटो सुधार गर्न
सकिनाको साथै प्राङ् गारिक पदार्थको उपलब्धता बढाई माटोमा
जैविक कृयाकलाप बढाउन सकिन्छ । माटो बिरुवा अडिने आधार
मात्र हो तसर्थ त्यसमा बिरुवालाई चाहिने आवश्यक खाद्य पदार्थ
दिन सकेमा मात्र राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ । तरकारीबाली
विकास केन्द्र खुमलटारमा ग्रो व्यागमा गरिएको सिर्जना गोलभेड
ँ ाको
नतिजाअनुसार माटोबिना गोलभेड
ँ ाको खेती गर्दा समेत उत्पादन
राम्रो पाइयो जसमा ३४ प्रतिशत गड्यौलीमोल, ३३ प्रतिशत
मलिलोमाटो तथा ३३ प्रतिशत कोकोपिट प्रयोग गरिएको थियो ।
यसको कुल तौल २ दे खि २.५ केजी रहे को तथा माटो मात्र प्रयोग
गर्दा १० केजी तौल भएकाले यो विधि छत तथा कौसीका लागि राम्रो
हुने दे खियो । माटोमा वायुमण्डलीय नाइट् रोजन थप्नका लागि
कम्तिमा १ बाली कोशेबाली लगाउनु सान्दर्भिक हुन्छ ।

बलौटे माटो– खेतीका लागि अयोग्य, बलौटे दोमट– जरे बालीका

कोष्ठभित्र दिइएको समय बाली लिन सुरु हुने समय हो ।

कौसीमा तरकारी खेती
कौसीमा फूल खेती
५.१ कौसीमा माटो व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

18

जालीले चाल्नुपर्छ ।

•

स्वस्थ तथा सफा ठाउँ को माटो ल्याई सफा गरी छे स्का
तथा गेग्रेटा हटाई चालेर माटो सफा गर्नुपर्छ ।

•

२ भाग माटोमा १ भाग कम्पोस्ट मिलाउने, यदि बालुवा
नभएको माटो भए १ भाग बालुवासमेत मिलाउने ।

•

त्यसपछि सफा बालुवा र पाकेको कम्पोस्ट वा गोबर मल
वा जङ् गलको पतिङ् गर कुहिएर बनेको माटो केलाई

•

भाँ डो वा संरचनामा मिश्रण भर्नुपूर्व ससाना ढु ङ् गा वा
इँ टाका टु क्रा मिलाई भाँ डोको सतहको प्वालसम्म पुग्ने
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33. माध्यमिक तत्त्व– क्याल्सियम, म्याग् नेसियम, सल्फर यो तत्त्व

•

प्लास्टिकको थैला वा भाँ डोमा मिश्रण भर्दा गमला वा
बाकसको भाग पूरा नभरी केही स्थान खाली छाड् ने ।

•

प्लास्टिक थैलामा २/३ मात्र मिश्रण भरी १/३ भाग उल्टाउँ दै
लगेर समाउन सजिलो पार्ने ।

•

भरे को मिश्रणलाई एक पटक हजारीले राम्ररी भिज्ने गरी
पानी दिई केही ओबाएपछि मात्र बिरुवा रोप्ने ।

५.२ कौसीका लागि माटो छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
•

माटोको प्रकार तथा लगाउने बालीको आवश्यकता

•

माटोमा रहे को प्राङ् गारिक पदार्थको अवस्था सामान्यतया
माटोको रङलाई विचार गर्ने ।

•

माटोको पीएच

•

माटोबाट सर्ने रोग तथा कीराहरूको अवस्था (पहिला
भएको बाली र तिनमा लागेको रोग तथा कीराहरूको
अवस्था विश्लेषण गर्ने)

बिरुवाका लागि मुख्य तत्त्वभन्दा केही कम मात्रामा आवश्यक
पर्दछन् र तिनका स्रोतहरू पनि रासायनिक तथा प्राङ् गारिक
स्रोतबाट बिरुवाले पाउन सक्छन् ।
44. सू क्ष्म तत्त्व– सु हाग, जस्ता, म्याग्निज, मोलिब्डेनम, तामा,

क्लोरिन, फलाम जसको लागि रासायनिक तथा प्राङ् गारिक
स्रोतका रूपमा बजारमा उपलब्ध छ । यी तत्त्वहरू बिरुवाका
लागि अत्यन्त थोरै परिमाणमा चाहिने हुन्छन् ।
६. कौसी खेतीमा हे रचाह तथा गोडमेल
•

गमला प्लास्टिक तथा संरचनामा सारे को बिरुवालाई
बराबर हे रचाह तथा हल्का गोडाइ गर्नुपर्दछ ।

•

आवश्यक परे बोटलाई १ मिटरको लट् ठी वा अन्य कुनै
सहाराले टे का दिनुपर्दछ ।

•

लहरे बालीलाई डोरीको सहायताले बढ् न दिनुपर्दछ ।

•

कौसीमा खेती गरिएका फलफूल तरकारीलाई
एकनासको सिँचाइ आवश्यक पर्ने हुँदा बढी सुक्खा वा

५.३ कौसीका लागि खाद्य तत्त्व व्यवस्थापन

बढी पानी हुनु हुँदैन ।

कौसी खेती सघन तरकारी खेती प्रविधि भएकाले समुचित खाद्य
तत्त्व व्यवस्थापन गर्न नितान्त जरुरी हुन्छ । मलखादको प्रयोग गर्दा
लगाइएको तरकारीबालीको किसिम, आवश्यक मलखादको मात्रा,
मौसम आदिलाई ख्याल गर्नु जरुरी हुन्छ । कौसी खेतीका लागि
घरमै खेर गैरहे का वस्तुलाई कुहाएर मल बनाई प्रयोग गर्न सकिन्छ
वा बजारमा उपलब्ध प्राङ् गारिक तथा रासायनिक मलसमेत प्रयोग
गर्न सकिन्छ । मलको हकमा १० केजी मिश्रणमा १५-२० ग्राम
डीएपी तथा १०-१५ ग्राम म्युरेट अफ पोटास रासायनिक मल एवं
प्रतिबोटका हिसाबले १-२ केजी कम्पोस्ट मल, बोकासी ५० -१००
ग्राम, पिना २०-३० ग्राम, हाडको धूलो २०-३० ग्राम बिरुवालाई दिन
सकिन्छ । कौसी खेतीमा कोसेबाली प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा
मलखाद व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्छ । खाद्य तत्त्वको
समुचित उपलब्धता हुन नसकेको खण्डमा बिरुवाले आफ्नो
जीवनचक्र पूरा गर्न कठिन हुने तथा विभिन्न खालका खाद्य तत्त्व
कमीका लक्षणहरू दे खाउने हुँदा बिरुवालाई खाद्य तत्त्वहरू
समयमा उचित मात्रामा उपलब्ध हुन जरुरी छ । यो किन पनि
आवश्यक छ भने एउटा खाद्य तत्त्वको अभाव अर्को खाद्य तत्त्वले
पूर्ति गर्न समेत सक्दै नन् । त्यसैले बालीका लागि १६ किसिमका
खाद्य तत्त्वहरू प्रमुख रूपमा आवश्यक पर्दछन् जुन यस प्रकार
छन् ।
बिरुवालाई आवश्यक पर्ने खाद्य तत्त्वको आधारमा खाद्य तत्त्वलाई
निम्न भागमा विभक्त गरिएको छ जुन यस प्रकार छन् ।
11. प्राथमिक तत्त्व– कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन जु न हावा तथा

पानीबाट बिरुवाले लिने गर्दछन् ।
22. मु ख्य तत्त्व– नाइट् रोजन, फस्फोरस तथा पोटास जु न बिरुवाका

लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्दछन् र यी तत्त्वहरू
रासायनिक तथा प्राङ् गारिक तत्त्वबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
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•

कहिलेकाहीँ ज्यादा गर्मी हुँदा प्लास्टिकका भाँ डा तातेर
बोट ओइलाउन सक्ने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा बोटलाई
छहारीतर्फ सार्नुपर्छ ।

७. कौसीमा सिँचाइ तथा निकासको व्यवस्थापन
कौसी खेती घरमा उपलब्ध खाली जमिनलाई उपयोग गरि खेती
गरिने र सहरबजारतिर यो बढी प्रचलनमा रहे काले सहरतिर
पानीको ज्यादै अभाव हुने गर्दछ । यसका लागि सकेसम्म बर्षातको
पानी सङ् कलन गर्न सकेको खण्डमा त्यही पानीलाई थोपा
सिँचाइका माध्यमबाट वा घरको भान्साबाट खेर गएको पानीलाई
समेत यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै उपलब्ध पानी खेर नजाने
प्रबन्ध मिलाउनुपर्दछ किनभने कौसीका संरचनाहरूमा जमिनमा
भन्दा तातो तथा जमिनमा भन्दा बढी पानीको आवश्यकता पर्दछ ।
गर्मी महिनामा झनै विशेष हे रचाह गर्नुपर्ने हुन्छ भने बर्सातमा पानी
बढी भई बालीलाई नोक्सानी हुन सक्ने र रोग कीराको आक्रमण हुने
हुँदा निकासको प्रबन्धमा समेत उत्तिकै सचेत हुन जरुरी दे खिन्छ ।
८. कौसीमा प्रयोग हुने औजारहरू
कौसी खेतीका लागि विभिन्न कृषि औजारहरू आवश्यक पर्दछन् ।
बिरुवाहरूलाई सघन रूपमा फलाइएको तथा तिनको गहिराइ पनि
निश्चित हुने र माध्यम मात्र प्रयोग भएकाले गर्दा माटोमा जस्तो
बलियोसँग बिरुवाहरू ती संरचनामा नहुन सक्ने हुँदा बालीका
विभिन्न चरणहरूमा कृषि औजारहरूकै प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी
हुन्छ । कौसीमा प्रयोग हुने विभिन्न औजारहरूमा सिकेचर, कुटो,
हजारी, फल टिप्ने कैँची, काठका लट्ठी, टे का दिने बाँ स, डोरी,
कोदालो, साबेल आदि सामग्रीहरू आवश्यक पर्न सक्छन् ।
९. बाली टिपाइ
तरकारी तथा फलफूलको उपयुक्त अवस्थाको विचार गरे र

हजारी

साबेल तथा अन्य औजारहरू

उपजलाई टिप्ने गर्नुपर्दछ । फल ठूलो गराएर पछि टिपुँला भन्दा
कतिपय तरकारीमा रे साको विकास भै खानका लागि अयोग्य हुने
मात्र नभै बोट समेतलाई नकारात्मक असर गर्ने हुँदा तरकारी तथा
फलफूललाई उपयुक्त समयमै टिप्नु पर्दछ । जस्तै घिरौ ँलाका लागि
उपयुक्त आकार लिइसकेको र भेट्नु सजिलै छु ट्टिने अवस्थामा
टिप्नुपर्छ भने खुर्सा नीका लागि भेट्नु कोट् ट्याउँ दा काठ पसेपछि
टिप्दा राम्रो हुन्छ । त्यस्तै भिन्डीका लागि उपयुक्त टिप्ने समय भनेको
फूल फुलेको ८ दिनभित्र टिपिसक्नुपर्दछ अन्यथा रामतोरियामा
रे साको विकास हुन्छ । केराउमा दाना गुलियो छँ दै टिपिन्छ भने
काउलीमा फूल कसिएको फूल छोपिने गरी केही पात राखेर
टिप्नुपर्दछ । काँ क्रालाई साधारणतया फूल फुलेको १५-२० दिनमा
टिपिन्छ भने टमाटरलाई पूर्णतया पाक्नका लागि फूल फुलेको ४२
दिन लाग्छ र बजारको दू री हे री नजिकको बजारका लागि पहे ल
ँ ो
तथा टाढाको बजारका लागि भेट्नुसहित छिप्पिएको तर भित्रको
बियाँ नकाटिने गरी टिप्न सकिन्छ ।

सिकेचर

2- बालीको सरसफाइ– कतिपय रोग तथा कीराहरू

बिरुवाका विभिन्न भागमा लुकेर रहने र जमिनमा
लतारिएका पुराना पात तथा मृत बोटलाई हटाउँ दा रोग
कीरा कम गर्न सकिन्छ ।
3- मिश्रित बालीको प्रयोग– काउलीसँ ग लसु न तथा भन्टासँ ग

धनिया आदि
4- राम्री पाकेको मात्र गोबरमल तथा कम्पोस्ट मलको प्रयोग

गर्ने
5- रोग तथा कीरारहित माटोको वा माध्यमको मात्र प्रयोग

गर्ने वा माटोलाई निर्मलीकरण गरे र मात्र प्रयोग गर्ने ।
माटोभित्र बसी बोटबिरुवामा आक्रमण गर्ने रोग तथा कीरा
व्यवस्थापन
•

खिर्रो, बनमारा, तितेपाती, केतुकीको रातो डाँ ठ र
पातलाई मसिनो गरी काटे र जिमनमा मिलाउँ दा
धमिरा जस्तो खुम्रे कीराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न
सकिएको छ।

•

रातो कमिलाका लागि चिउरीको पिना प्रभावकारी
दे खिएको छ ।

•

तोरीको पिना १०० केजी प्रतिरोपनी प्रयोग गर्दा
अदु वाको गानो कुहिने रोग कम लागेको पाइएको
छ।

•

असुरोको छापो हाल्नाले फेद कटु वा तथा खुम्रे कम
लागेको पाइएको छ ।

•

तितेपातीमा व्याक्टे रिया, ढु सी तथा कीटनाशक तत्त्व
पाइएको छ ।

•

बोटको वरिपरि मकैको पीठो छर्नाले फेदकटु वाले
पिठो खाइ पेट फुटे र मर्छ ।

•

सिस्नोको पात र मुन्टोलाई १:२ पानीमा १५ दिन
कुहाई सो झोलमा ३ भाग पानी मिलाई प्रयोग गर्दा
रातो कमिला तथा खुम्रेमा प्रभावकारी पाइएको छ ।

•

बकाइनाको १ केजी पात ५ लि पानीमा मिलाई छानेर
बिरुवामा तत्काल प्रयोग गर्दा माटोका हानिकारक
कीराहरू तथा जीवाणुहरू नियन्त्रणमा सहयोगी

१०. कौसीखेतीमा रोगकीरा व्यवस्थापन
तरकारी तथा फलफूल जन्य जीवित वस्तुमा रोग तथा कीराले
आक्रमण गरी बेलाबेलामा दु :ख दिने गर्दछन् । कौसीमा सकेसम्म
रासायनिक विषादि प्रयोग गर्नु हुँदैन । हाम्रा वरपर उपलब्ध जैविक
वस्तुहरूलाई कुहाएर बनाइएका झोलमलहरू, गहुँ त तथा जैविक
विषादिलाई रोग तथा कीरा नियन्त्रणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । जैविक
झोलमलले रोग तथा कीरालाई भगाउने तथा मलको समेत काम गर्ने
हुँदा त्यस्ता विधिहरू सबैभन्दा बढी उपयोगी हुन्छन् । स्थानीय
स्तरमा उपलब्ध खरानी, साबुन पानी, बकाइनो, नीम आदिको झोल
रोग तथा कीरा नियन्त्रणमा उपयोगी सिद्ध छन् । केही नलागेमा
मानिसका लागि सुरक्षित तथा केही समयमै उडे र जाने मानवका
लागि सुरक्षित विषादि सावधानीपूर्वक उपयुक्त मात्रामा प्रयोग
गर्नुपर्दछ । यदि विषादि प्रयोग गर्ने हो भने तोकिएको समयसम्म
फलफूल तरकारी टिपेर सेवन गर्नु हुँदैन ।
रोगकीरा व्यवस्थापनका केही प्रभावकारी विधिहरू
1- खे ती गर्ने प्रविधिबाट– घु म्ती बाली प्रविधि (लगातार एकै

किसिमका बाली नलागाई बालीका परिवारहरू फेर्ने र
कम्तीमा १ पल्ट कोसेबाली, फल तरकारी, जरे बालीलाई
पटकपटक मिलाएर लगाउने )
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विकास निर्दे शनालय, २०७४
33. तरकारी खे ती प्रविधि पु स्तक, तरकारीबाली विकास केन्द्र

(परिमार्जित संस्करण २०७६)
44. कौसी खे ती तालिम निर्दे श�िका पु स्तिका, UN Habitat, 2071

परिचय
कोदो (स. कोद्रब; Finger millet; Eleusine coracana (L.)
Gaertn.; 2n=4x=36) नेपालको चौथो महत्त्वपूर्ण बाली हो
जसलाई कुअन्नको रूपमा लिए पनि हाल आएर सुअन्न भनेर भन्न
थालिएको छ । यसमा ग्लुटिन र लेकटिन नहुने तर क्याल्सियम
र फलाम तत्त्व बढी हुने हुँदा यसको महत्त्व बढ्न थालेको
छ । नेपालमा तराईदे खि उच्च पहाडी भेगसम्म खेती गर्न
सकिने कोदोको दाना अति सानो भए पनि दाना सिङ्गै नखाईकन
पिनेर खाने चलन छ । खेती गर्दा यसलाई निकै बाक्लो गरे र
पनि लगाउन सकिने हुँदा यसबाट उत्पादन बढी लिन सकिन्छ ।
मुख्य गरे र यसलाई ढिँडो, रोटी, जाँड र रक्सी बनाएर प्रयोग
गरिन्छ । कोदोको रक्सी, जाँड वा तोम्बा निकै प्रचलित भएको
हुँदा यस्ता उत्पादनहरूलाई व्यवस्थित गरी राष्ट्रिय तथा
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गर्न सकिन्छ l कति यस्ता
उत्पादनलाई भौगोलिक सङ्केत चिह्न प्रदान गरी सं रक्षण र
प्रयोगमा बढावा प्रदान गर्न सकिन्छ l ठू लो स्तरमा कोदो विभिन्न
हावापानी, कमसल जग्गा तथा कम लगानीमा सजिलै सँग
उत्पादन लिन सकिन्छ । रोग कीरा कम लाग्ने, खेती गर्दा धेरै

समस्या नआउने हुन्छ l कोदोको उत्पादकत्व १.१ टन
प्रतिहे क्टर भए पनि यसको उत्पादन क्षमता ४-५ टन प्रतिहे क्टर
भएको परीक्षणले दे खाएको छ । विभिन्न तरिकाले यसको बीउ
भण्डारण गर्न सकिने भए पनि एकदम न्यून लगानीमा धेरै
वर्षसम्म (करिब १० वर्ष) घरे ल ु स्तरमा नै सं रक्षण गर्न
सकिन्छ ।
जातीय विविधता

नेपालमा २०० भन्दा बढी कोदोको स्थानीय जातहरू र ५ वटा
विकासे जात छन् (कोस्ठिका १) । कोदोको उद्गम स्थल
अफ्रिकाको इथिओपिया र उगान्डा भए पनि नेपाल जातीय
विविधतामा निकै धनी रहे को छ । स्थानीय जातहरू बीउको

रङ्ग, आकार (चित्र १), पाक्ने समय, बालाको आकार, उचाइ,
पातको आकार र अवस्था, काण्ड र पातको रङ्ग आदिमा फरक
पाइन्छ । दानाको आधारमा सेतो र कालो कोदो मुख्य छन्
भने रोप्ने र पाक्ने महिनाको आधारमा कात्तिके, भदौरे , मं सिरे
आदि छन् । बालाको रूपअनुसार कोदो जातलाई मुड्के , ल्याफ्रे
र घुम्रिएको भनिन्छ ।

कोस्ठिका १. क. कोदोका केही स्थानीय जातहरू

अरुण कोदो, भदौरे कोदो, बौलाहा कोदो, चरिकोटे कोदो, च ुल्ठे कोदो, च्यल्से कोदो, च्याल्ठे कोदो, डल्ले
कोदो, डल्ले सेतो, डुडे कोदो, दुधे कोदो, झुप्पे कोदो, कालो बुंगे, कालो कोदो, कात्तिके कोदो, कात्तिके डल्ले,
किर्ने कोदो, लोकल कोदो, लुर्के कोदो, मङ्सिरे कोदो, मुड्के कोदो, ओखलढु ङ्गे कोदो, नांग कटु वा, पहें लो
कोदो, पंगाली कोदो, पाउँदरु े कोदो, रातो कोदो, साङ्ले कोदो, सानो कोदो, सेतो कोदो, सिन्धुकोटे कोदो,
सिरुबारे , ठू लो कोदो, तीनमहिने कोदो, अन्ली, अन्ली कालो, अन्ली रातो, अर्घुमे, असारे , असोजे, बार्गे थान्सिं गे,
भदौरे , दाब्ली, दाब्ली रातो, दाने, धामी, दुधे, दुधे डल्ले, दुधे सेतो, घलेली, गुम्की, हर्पके, हे तौड़े सेतो, झालारिय,
ज्होवी, झ्याप्रे, जुम्ली रातो, कालो कोदो, कालो डल्ले, कालो झ्याप्रे, काँचो, कराने, कुकुरकाने, लाफ्रे , माझ्थारे
डल्ले, मङ्सिरे झ्याप्रे, मरुवा, मुडेले, मुना, मुर्दी, मुरिड, मुतरु िया, लम्जुङे , पान्धेरे , फुलबारी, रातो, रातो झरुवा,
रातो झ्याप्रे, सम्धी, सानो डल्ले, सठ्या, सत्पुरिया, सेतो डल्ले, सेतो झ्याप्रे, तिखुड़े, तिन्मासे, उर्छो आदि ।

ख. कोदोको विकासे (सिफारिस) जातहरू र सिफारिस वर्ष

ु कोदो-१ (२०७२), काभ्रे कोदो-२ (२०७२), काभ्रे कोदो-१ (२०४७), डल्ले-१ (२०३७), ओखलेसै लङ्गे
१ (२०३७)

lkPr=8L=, jl/i7 j}1flgs, /fli6«o s[lif cfg'j+lzs ;|f]t s]Gb|, gfs{, v'dn6f/, nlntk'/
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चित्र २. कोदोका अङ्गहरू (१. काण्ड र पात, २. फूल र दानको बाला, ३. फूल बालाको केही भाग,
४. बालाको एक हाँगा, ४क. बाहिरी आवरण, ४ख. पाकेको बालाको एक हाँगा, ५. एकल पुष्प,
५क. गर्भाशय, ५ख. अवशल्क, ५ग. विपत्रक, ६. खोस्टासहितको दाना, ६क. पाकेको दाना, खोस्टासहित,
७. दाना, ८. जरा) ।
बीउ सं रक्षण तरिका
कोदोको बीउ घरे ल ु तरिकादे खि अत्याधुनिक प्रविधिमार्फ त
सं रक्षण गरिएको छ (चित्र ३) । सामान्य तरिकाले पनि बीउ
५० वर्षसम्म सं रक्षण गर्न सकिने उल्लेख गरे को पाइन्छ ।
मुख्यतः कोदोको बीउ सं रक्षण कृषक स्तरमा घरे ल ु तरिकाले
गरिन्छ र राष्ट्रिय जिन बैंकमा विशेष तरिकाले गरिन्छ ।

चित्र १. कोदोको रै थाने जातहरूको बीउमा पाइने विविधता ।

बीउ र बीउ सं रक्षण रणनीति
हाम्रा पूर्वजको भनाइ "अनिकालमा बीउ जोगाउनु, हू लमूलमा
जिउ जोगाउनु" बाट नै थाहा हुन्छकी बीउ कति महत्त्वपूर्ण
अङ्गको रूपमा हे रिन्छ । बीउ बन्ने प्रक्रिया बालीविशेष
फरकफरक हुन्छ । कोदो स्वयं सेचन बाली भए पनि हावा र

कीरामार्फ त १% परसेचन हुने गर्छ । यसको बालामा १५००
दे खि ३००० को सङ्ख्यामा फूलहरू हुन्छ । प्रत्येक फूलमा
३ वटा भाले अङ्ग (पुत्रकेशर) हुन्छ (चित्र २) । फूल बालाको
टु प्पाबाट फुल्न सुरु भएर फेदतिर फुल्दै आउँछ । भालेकण
बाहिर निस्किएपछि १०-१५ मिनेट मात्र जीवित रहन्छ भने
पोथीको अङ्ग ५ मिनेटसम्म भालेकणलाई लिन तयार हुन्छ ।
कोदोको फूल फुल्न ६०-८० दिन लाग्छ भने फूल फुलेपछि
करिब ६० दिनपछि दाना पाक्छ र टिप्न मिल्छ ।
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राष्ट्रिय जिन बैंकमा : राष्ट्रिय जिन बैंकमा विशेष गरे र नेपालमा
पाइने सबै स्थानीय जातहरू सङ्कलन गरी (चित्र ४) १००
वर्षसम्म केही नहुने गरी सं रक्षण गरिन्छ र उक्त जातहरू

नेपालमा कोदोको बीउ घरायसी बीउ बैंक, सामुदायिक बीउ
बैंक र राष्ट्रिय जिन बैंकमा सं रक्षण गरिँदै आएको छ । यसको
बीउको चिस्यान अति न्यून गरे पनि बीउको उमारशक्ति ह्रास
नहुने हुँदा धेरैबेर सुकाएर भण्डारण गरे १० वर्षभन्दा बढी
सुरक्षितसाथ राख्न सकिन्छ । यसको विविधता सं रक्षण
रणनीतिमा परस्थानीय सं रक्षण, स्वस्थानीय सं रक्षण, खेतीस्थलीय
सं रक्षण र सं रक्षित बाली प्रजनन पर्दछ । स्वस्थानीय सं रक्षणमा
कोदोको जङ्गली प्रजाति सं रक्षण गर्न उपयुक्त दे खिने भए पनि
नेपालमा यो कार्य नभएको दे खिन्छ । परस्थानीय सं रक्षण
रणनीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय जिन बैंक खुमलटारमा कोदोका जातहरू
सं रक्षण गरिएको छ । खेतीस्थलिय सं रक्षणअन्तर्गत घरायसी
बीउ बैंक, सामुदायिक बीउ बैंक पर्दछ भने सं रक्षित बाली
प्रजननमा जातीय मिश्रण, सहभागितामूलक स्थानीय जात सुधार,
उत्परिवर्तन बाली प्रजनन पर्दछ ।

अध्ययन अनुसन्धान र उत्पादनका लागि कृषक, विद्यार्थी र
अनुसन्धानकर्तालाई निःशुल्क उपलब्ध गरिन्छ । एकै जातभित्र
पाइने विविधता पनि ह्रास नहोस् भनी विशेष सतर्क ता अपनाइन्छ ।
राष्ट्रिय जिन बैंकमा बालालाई नगुम्स्याईकन दाना झारिन्छ र
जिन बैंकको भण्डारण प्रक्रियामा राखिन्छ ।
कृषक स्तरमा : कृषकले बाला केही दिन गुम्स्यायर दाना झार्ने
गर्छन् र घाममा सुकाएर स्थानीय भाँडाहरूमा (चित्र ५) भण्डारण
गरी साधारण कोठामा राख्छन् । साधारणतया एक वर्षका लागि
मात्र भण्डारण गर्ने चलन छ ।

चित्र ३. कोदोको बीउ
तथा दाना सं रक्षण गर्ने
तरिका ।
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स्थानीय जात सुधार
स्थानीय जातको उत्पादन कम हुने हुँदा विकासे जात लगाउने
चलन बढ्दो छ, जसले गर्दा स्थानीय जातहरू लोप हुने गरे का
छन् । स्थानीय जातलाई सं रक्षण गर्न यसको सुधार हुन ु अति
आवश्यक छ र उक्त कार्य कृषकसँग मिलेर गर्दा नतिजा राम्रो
हुन्छ । कसरी स्थानीय जात सुधार गर्ने भन्ने प्रविधि चित्र ६
मा उल्लेख गरिएको छ l

जातहरू मिसाउँदा स्थानीय जातसँग विकासे जात मिसाउनु राम्रो
हुन्छ (चित्र ८) । यसो गर्दा विकसित जातबाट बढी उत्पादन
हुने, स्थानीय जातको सं रक्षण हुने, स्थानीय जातमा दे खा परे को
समस्या कम हुने र स्वादिलो हुने हुन्छ । मिश्रित जातहरू
आपसमा सकेसम्म धेरै गुणहरूमा भिन्न हुनपु र्छ; तर उक्त
जातहरूका पाक्ने र पकाउने समय एकै हुनपु र्छ । जातहरू
छनोट गरिसकेपछि जुन जात बढी राम्रो छ जस्तो कि बढी
फल्ने, स्वादिलो वा बजारभाउ बढी भएको, त्यसको बीउको
मात्रा बढी गरी अन्य जातहरूको बराबर बीउ मिसाउन
सकिन्छ । साथै मिसाएर लगाउने जातहरू छनोट गरे पछि सवै
जातहरूको बराबर मात्रामा बीउ मिसाएर लगाउन सजिलो हुन्छ ।

चित्र ४. जिन बैंकमा सं रक्षण गरिएको कोदोको जातहरूको सङ्कलित क्षेत्र ।

कुन जातको कति मात्रामा बीउ मिसाउने भन्ने निर्णय गरे पछि
सबै जातका बीउ एकदम राम्रोसँग एउटा भाँडोमा मिसाउनुपर्दछ ।
त्यसपछि मात्र खेतबारीमा छर्ने वा ब्याड राख्ने गर्नुपर्छ । सबै
जातहरू छु ट्टाछु ट्टै राखी एक जातपछि अर्को जातको हार बनाएर
लगाउने चलन भए पनि प्रत्येक जातको बीउ छु ट्टाछु ट्टै राख्न
कठिन हुने साथै एउटा बोटवरिपरि पूरै रूपमा अर्को जात नहुने
हुँदा बीउ मिसाएर लगाउनु नै राम्रो हुन्छ । मिश्रित जात
लगाएको जग्गामा पछि धेरै बाक्लो भए एकै जात भएको
ठाउँबाट केही बोटहरू हटाउने तथा अन्य ठाउँबाट अन्य जात
ल्याएर सकेसम्म एउटा बोटवरिपरि आफ्नै जातको बेर्ना नपर्ने
गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । एक पटक जात छनोट गरिसकेपछि
सधैँ मिसाएर राख्ने, मिसाएर छर्ने, मिसाएर काट्ने, मिसाएर
पकाउने र मिसाएर भण्डारण गर्ने गर्नुपर्दछ । मिसाएका
जातहरूमध्ये कुनै जात उपयुक्त नभए त्यसलाई हटाउने र अन्य
उपयुक्त जातहरू मिसाउने गर्नुपर्छ ।

चित्र ६. स्थानीय जात सुधार गर्ने तरिका ।

चित्र ५. कोदोको बीउ भण्डारणका लागि प्रयोग हुने विभिन्न भाँडाहरू l
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सक्ने रोग कीरासमेत नियन्त्रण वा न्यूनीकरण गर्न सहयोग
पुग्दछ । वैज्ञानिक तवरले प्रत्येक जातको आपसमा मिश्रित हुन
सक्ने खुबी मापन गरी जातीय मिश्रित खेती गर्दा अझ बढी
फाइदा लिन सकिने भए तापनि मिश्रित हुन सक्ने गुण मापन
गर्न कठिन हुने हुँदा, जातहरूको बाह्य गुणहरूको आधारमा
छनोट गरी लगाउन सकिन्छ । मिसाउने जातहरूको छनोट
गर्दा उक्त जातहरू आपसमा मिल्ने र विभिन्न गुणहरूमा फरक
भएको जात हुनपु र्छ । बालीमा दे खिने समस्याअनुसार जातहरू
छनोट गर्नुपर्छ । जस्तै : रोगको बढी समस्या हो भने रोग लाग्ने
र नलाग्ने जातहरू, विभिन्न रङ्ग, बास्ना तथा उचाइ भएका जात
छान्नुपर्छ (चित्र ७) । धेरैजसो बालीमा ३ वा ४ वटा जातहरू
मिसाएर लगाउँदा राम्रो हुन्छ । ।

जातीय मिश्रण खेती
एउटै बालीको एकभन्दा बढी जातहरू (जस्तै : डल्ले कोदो,
सम्धी कोदो, कात्तिके कोदो आदि) मिसाएर लगाउने प्रणाली नै
जातीय मिश्रण हो । जातीय मिश्रण प्रणालीमार्फ त बालीमा लाग्न
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!= ux|f ;'wf/ / v08Ls/0f lg¿k0f (Precision Land

s[lif pTkfbg ÷ pTkfbsTj bIftf clej[l4sf nflu
Precision Agriculture Tools M g]kfnL s[lifdf gof“ cfofd

Leveling)

@= s[lif k|ljlwdf k[ys\tf (Variable rate technology in
agriculture)

#= ;docg';f/ /f]kfO -Site-specific planting_

@

8f= nfnk|;fb cDufO{*

Hybrid aLp

ljifok|j]z
cfh ljZjsf nueu & cj{ dflg; tyf
logLx¿sf nflu cfjZos 3/kfn'jf hgfj/x¿sf] nflu
s[lif g} hLjgsf] cfwf/lznf dflgG5 / o;sf] cfjZostf
k"lt{ ug{sf nflu s[lif pTkfbg j[l4 Ps dfq hNbf]aNbf]
cfjZostf dflgPsf] 5 . ljZjdf vfB cfk"lt{ / cfjZostf
x]bf{ wfg, ux'F, ds}h:tf sfaf]{]xfO8«]6o'Qm afnLx¿, d';'/f],
df;, c8x/h:tf k|f]l6go'Qm afnLx¿ / tf]/L, ;:o"{+,
;"o{d'vL / abfdh:tf t]nLo afnLx¿sf] k|of]u ;+;f/e/
;a}eGbf a9L vkt ePsf] kfOG5 . ufF;, jf; / skf;
k"lt{df cf}wf]lus afnLx¿ klg TolQs} cfjZostf kb{5g\ .
kz'kfng Joj;fosf nflu o;sf cltl/Qm cGo hf}, ds},
g]lko/ tyf al;{dh:tf afnLx¿sf] yk v]tL ug'{kg]{ x'g
hfG5 . 36\bf] pj{/fzlQm / afnL pTkfbsTj tyf clt g}
sd pTkfbsTj bIftfaLr s[lifnfO{ ;df~h:otf u/L cl3
a9fpg] sfd g} jt{dfg s[lifsf d'Vo afws sf/s ag]sf]
5 / ;+;f/e/sf s[liflj1x¿ o;}sf] ;dfwfgdf lg/Gt/
nfluk/]sf klg 5g\ .
dfgjhLjgsf] ;'?jftdf g} lkm/Gt] o'u x'Fb} ha s[lifsf]
cfjZostf v8\lsg uof] . ;f]xL adf]lhd pTkfbg a9fpg
s[lif cf}hf/, aLplahg / gofF k|ljlwx¿ Kflg ylkFb}
uP . ;g\ !&%) kl5 ha sf7sf] xnf] x'Fb} kmnfd] xnf]
tyf Combined harvester tyf Farm Tractor / cGo
Harrow x¿sf] cljisf/ x'Fb} uof] ta yk pTkfbsTj
j[l4 klg ;Dej x'g uof] . HofldtLo 9ª\uaf6 e}/fv]sf]
dfgj hg;ª\Vof j[l4nfO{ cª\sul0ftLo 9ª\uaf6 Law of
diminishing marginal return sf] l;4fGtcg';f/ a9\g] s[lif
pTkfbg k4ltaLr klg s[lifsdL{x¿n] vfB;ª\s6 ;dfwfg
ub}{ cfP . oBlk emG8} !=% c/a dflg;x¿ cfh vfBfGg
cefjaf6 u|l;t 5g\ . ;g !(%) kZrft\ gofFgofF 9ª\usf
/f;folgs dn, h}ljs tyf /f;folgs ljiffbL, afnLsf
;x–k|f= afnL lj1fg Pj+
8Lg, s[lif lj1fg ;ª\sfo, ;'= k= lj= 6Lsfk'/, s}nfnL
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tyf ltgLx¿sf] j}slNks / ;dof]lrt k|of]u
ljlw klg l;sfpFb} nlUfof] . ;+;f/el/ !($) kl5 emf/
gfifs ljiffbLsf] k|of]u / !(^) kl5 IRRI / C1MMYT
h:tf ;+:yfx¿sf] j}1flgs cljisf/n] l;lh{t æxl/t s[lif
qmflGtsfÆ sf/0f pAhgL klg a9Øf] t/ clwstd dnvfb,
l;+rfOo'Qm kfgL / ljiffbLx¿sf] cj}1flgs k|of]un] s[lifdf
pTkfbsTj x|f; dfq ePg x/Ltu[x UofF;x¿ (CO2,
CH4, N2O,CFC) pT;h{g / s[lif pTkfbg ;fdu|Lx¿
h:t} dnvfb, kfgL / ljiffbLx¿sf] k|efjsfl/tf;d]t
36\g yfNof] . o;n] s[lifdf pTkfbg nfut a9\g uof]
eg] s[ifsx¿nfO{ v]tL k4lt k|lt g} df]xeª\u x'g yfNof]
/ j}1flgsx¿nfO{ gofFgofF cfljisf/sf] vf]hL ug{ afWo
agfof]. ;+;f/e/sf s[lif j}1flgsx¿ o;} v]fhLdf Nfflu/
xFbf pTkfbsTj j[l4 u/fpg a9LeGbf a9L d'gfkmf lng /
pTkfbsTj Ifdtf clej[l4sf nflu Precision Agriculture
k4ltsf] cljisf/ ug{ klg ;kmn ePsf 5g\ . o; n]vdf
o;} Precision Agriculture k4ltsf] ljZn]if0f ug]{ hdsf]{
ul/Psf] 5 .

$= :yfgfg';f/ dnvfb Joj:yfg -Site -specific nutrient
management_
%= :yfgfg';f/ emf/kft Joj:yfkg -Site- specific weed
management_
^= :yfgfg';f/ /f]u sL/f lgoGq0f -Site- specific pest
and disease management_
dfly pNn]lvt ^ j6} ljlwx¿ ;Dkfbg ug{ s[lif
j}1flgsx¿n] xfn k|of]udf NofPsf cfw'lgs Pj+ gjLgtd
Precision agriculture d]l;gx¿ o; k|sf/ 5g\ .
-s_ ef}ulj{s ;"rgf k|0ffnL (GIS), e"rnLo 8f6f k|0ffnL
(GPS) / b"/lbzf k|df0fLs/0f oGq (Remote Sensing
Devices)

v_ kft/ª\u klxrfg (Leaf Colour Chart) / xl/ts0f
dfks oGq (Soil Plant Analysis Development
Method (SPAD / NDVI)

-u_ s[lifk|ljlwdf k[ys\tf / lu|8 ;ª\s]t (Variable
Technology and Grid Sampling)

Precision Agriculture:

-3_ n]h/ n]G8 n]en/ (Laser Land Leveler),Zero-till

kl/efiff, l;4fGt / ljlwx¿

-ª_ Ps vfBtTj 36s k|0ffnL (Nutrient Omission Plot

Pierce and Nowak (1989) sf cg';f/ v]taf/Ldf afnL

pTkfbgsf sf/s / pTkfbg k|0ffnLx¿df x'g ;Sg] :ynut
(Spatial) / ;dofg's"n (Temporal) cj:yfdf b]lvg]
k[ystf x6fpg cfw'lgs s[lifsf k|ljlwx¿ / l;4fGtsf]
k|of]u u/L ul/g] s[lifnfO{ Precision Agriculture k4lt
elgG5 . o;sf] d'Vo p2]Zo afnLsf] j[l4:t/ / jftfj/0fLo
u'0fdf ;'wf/ ug'{ tyf s[lif pTkfbg nfut sd u/fO{
pTkfbsTj a9fpg' x'g]5 . oL sfo{x¿ Psbd r':t
d]l;g / r':t k|ljlwsf] PsLs[t k|of]uaf6 dfq ;Dej
dflgG5 . Precision Agriculture sf] d'Vo ljlw eGgfn]
v]taf/Ldf pTkfbg lu/fj6 Nofpg]] sf/s tTj kQf
nufpg] (Assessing Variability) / To;sf] ;xL 9ª\uaf6
lg/fs/0f ug]{ (Managing Variability) eGg] g} a'lemG5 .
o;sf nflu lgdgfg';f/ ljlwx¿ ckgfpg'kg]{ x'G5 .

Seed Drill / Bed Maker

Techniques)

-r_ sDKo'6/, ;]G;/, s[ifs / afnL l;d'n];g df]8]n
Precision Agriculture Tools sf] ;+lIfKt j0f{g

o; sDKo'6/do cf}wf]lusLs/0fsf] o'udf y'k|} s[lifqmflGtx¿
;kmn ePsf 5g\ . Psbd} ;"Id txdf d]l;gaf6 rNg]
/f]af]6 h:tf k|ljlwx¿sf] k|of]un] Oh/fon, cd]l/sf, o'/f]k
tyf ci6«]lnof / rLgh:tf w]/} b]zx¿ s[lif ljsf;df
w]/} cl3 km8\sf] dfl/;s] eg] g]kfn klg k|wfgdGqL s[lif
cfw'lgsLs/0f sfo{qmddfkm{t o; k|ljlwsf] ljsf; /
lj:tf/df nfu]sf] 5 . g]kfndf cWoog / cWofkg tyf
;;fgf cg';Gwfgdf k|of]u ;'? e};s]sf] / k|efjsfl/tf
;d]t k|dfl0ft e};s]sf log} k|ljlwx¿nfO{ o; n]vdf j0f{g
ug{ k|oTg ul/Psf] 5 . cfh xfdLn] g]kfnL s[ifsx¿nfO{
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l;sfpg} kg]{ ljifo s] xf] eg] Precision Agriculture
d]l;gx¿ s] x'g\ < s;/L sfd u5{g\ < / s] kmfObf x'G5g\ <
tf ls o;af6 w]/} s[ifsx¿n] kmfObf lng ;s'g\ . o;nfO{
lgDgfg';f/ a'Fbfdfkm{t k|:6 kfg]{ hdsf]{ ul/Psf] 5 .
-s_ GIS, GPS / Remote Sensor Devices
GIS k|ljlwdf V]ftaf/L tyf jfo"d08nLo tYofª\s
;|f]tx¿nfO{ e08f/0f u/L k|fKt k[ys\ ;"rfª\scg';f/ hUufsf]
juL{s/0f ul/G5 . o;df sDKo'6/åf/f GIS k|ljlwsf] ;xh
¿kdf ;~rfng ug{ xf8{j]o/, ;km\6j]o/, 8f6f, tflnd
k|fKt dfgj ;+;fwg / pko'Qm ljlw hf]l8Psf] x'G5 . GIS
k|ljlwaf6 k|f]h]S6 Knfg agfpg, s[lif ;fdu|Lx¿sf] ;xL
Joj:yfkg ug{÷u/fpg, gS;f x]/L afnL jf hldgsf] k[ys\
tf x]g{ / ;ª\u7gfTds ;dGjo ug{ u/fpg ;lhnf] x'G5 .
lqsf]0ffTds 9ª\uaf6 hldgsf] lx;fa u/L hldgsf]
cfIf+fz, b]zfGt/ jf prfO dfkgdf GPS Precision
;fdu|Lsf] k|of]u ul/G5 . GPS dfkgnfO{ ;e]{ / gS;fª\
sg, hxfh, kfgLhxfh, ;~rfng / cjt/0f, b"/bz{g /
Military k|of]udf Jofks k|of]u ul/Psf] x'G5 . k|of]ustf{,
:yfg / lgoGq0f ug]{ pks/0fsf] ;xof]uaf6 of] k|ljlw
;~rfng ;kmn x'G5 .
/f8/ k|of]u u/L b"/lbzfsf] ;"o{sf] ls/0fsf] tLj|tf, tfkqmd,
lr:ofg / jiff{ dfkg ug]{ k|ljlwnfO{ remote sensing
elgG5 . o; k|0ffnLdf pko'Qm zlQm ;|f]t, Kn]6kmd{,
;]G;/, l86]S6/ / k|zf]wg pks/0fx¿sf] k|of]u ul/G5 .
o;nfO{ afnLx¿sf] ljifd kl/l:yltdf pTkfbg d"Nofª\sg
/ pTkfbg cg'dfg, df6f]sf] pj{/fzlQm dfkg, :yfgfg';f/
x'g] xfjfkfgL kl/jt{g / df6f] gS;fª\sgdf o;sf] k|of]u
ul/G5 . oL tLg} k|ljlwx¿sf] lrq g+= ! df /]vfª\sg gS;f
b]vfOPsf] 5 .
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lrq g+= @= la?jfsf] LCC, SPAD / NDVI meter
-u_ Variable rate technology / u|L8 tYofª\s
v]tsf] pj{/fzlQm jf kfgLsf] pknAwtfcg';f/ clws, dWod / sd u/L tLg efudf hUufsf] ljefhg u/L
v]tLafnLdf /flvg] pTkfbg ;fdu|Lx¿sf] pkof]u ug{ Grid Sampling ljlw kmfObfhgs dflgG5 .

lrq g+ != GIS, GPS / Remote Sensing Devices in Agriculture
-v_ Leaf Colour chart LCC / xl/ts0fdfks oGq

pTkfbsTj j[l4df d2t ub{5 . ;xL ;dodf ;xL dfqfsf]
dnvfb Joj:yfkg ubf{ dfq pTkfbg a9\g] / o;sf] k|of]un]
gfO6«f]hg dnnfO{ afnLdf vfBtTjsf] /fhf pTkfbsTj Ifdtf a9fpg d2t ub{5 . SPAD Meter /
dflgG5 / ;a}eGbf a9L o;sf] Iflt ePsf] kfOG5 . Normalized Vegetation Development Index (NDVI)
gfO6«f]hg dnnfO{ ;xL ;dodf k|of]u u/L pTkfbg bIftf h:tf clt k|efjsf/L d]l;gx¿sf] k|of]un] s[lifdf x'g]
a9fpg ;b'kof]u ug{ LCC sn/ rf6{ k|of]u ul/G5 . vfBtTjsf] arfj6df / dn /fVg] dfqf / ;dodf gofF
o;n] jftfj/0fdf gfO6«f]hg dnsf] Iflt sd u/fpF5 eg] cg';Gwfg k|ljlwsf] sfd ub{5 .

lrq g+ #= Variable Rate Technology / u|L8 Sampling ug]{ tl/sf
!) x !) jf %) x %) sf] km/sdf lg/Gt/ u|L8 agfOG5 /
To;} cg';f/ df6f] jf afnLsf] gd'gf ;ª\sng u/L v]tsf]
df6f] afnLsf] k|s[lt 5'6\6ØfOG5 . o;n] v]tsf] pj{/
fzlQm jf kfgLsf] ulx/fO dfkgh:tf k|ljlwdf cg';Gwfg
ug{ ;xof]u k'¥ofpF5 / s[ifsx¿sf] v]t / Joj:yfkg
ljlwcg';f/ cnucnu pTkfbg lng klg pkof]uL dflgG5 .
-3_ Laser Land Leveler, Zero-till Seed Drill / 8\ofª
v]tL k|ljlw
Laser Land Leveler n] l;+rfO ug]{ kfgLsf]
%) k|ltzt lx:;f art u/fpF5 / kfgLsf] sf/0f x'g]
s[lif pTkfbg a9fpF5 . n]h/ n]en/n] #–$ k|ltzt
v]tL ul/g] If]qkmn klg a9fpF5 / nufOPsf] afnLsf]
a]gf{x¿sf] ;ª\Vof klg a9fpF5 . ;f/df o;n] v]taf/Laf6
a9LeGbf a9L d'gfkmf klg cfh{g ug{ ;S5 . emf/kft
lgoGq0fdf of] k|ljlw cltpko'Qm dflgG5 . v]taf/Ldf
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/x]sf] vlghtTjnfO{ ;dtfd"ns ljt/0f u/fO{ afnLx¿sf]
pTkfbg j[l4df n]h/ k|ljlw kmnbfoL dflgG5 . o;n]
nueu $) k|ltzt;Dd afnLrqm ;d]t yk u/
fpFb5 . ef/tnufot lxGbs'z If]qdf ul/Psf] cg';Gwfgn]
uxF'afnLdf !% k|ltzt, wfgafnLdf ^! k|ltzt, pv'df
$@ k|ltzt / abfd afnLdf ^^ k|ltzt;Dd pTkfbsTj
j[l4 o; k|ljlwaf6 ;kmntfk"j{s e]l6Psf] kfOPsf] 5 . o;
k|ljlwaf6 nufOPsf] wfgafnLdf #@ k|ltzt;Dd kfgLsf
arfj6 ePsf] / s[ifsn] rfx]cg';f/ a9L d'gfkmf sdfpg
;lsg] b]lvPsf] 5 .
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lrq g+= %= Leaf Colour Chart / NE-Rice Model
-r_ sDKo'6/, ;]G;/, s[ifs / afnL l;d'n];g df]8n

lrq g+= $= n]h/ n]en/, 8ofª agfpg] d]l;g, lh/f] l6n l;8 l8«n / /f]6/L l;8 l8«n d]l;gx¿
8\ofª agfpg] d]l;gx¿sf] pknAwtfn] cfn', ux'Fh:tf
afnLx¿df :yfoL k|sf/sf] 8ofª v]tL ;'? ul/Psf] 5 .
o;}af6 kfgL arfpg] / ux'Fsf] bfgfsf] kfp/f]6L agfpg]
u'0f:t/ / k|f]l6g;Dd a9]sf] cg';Gwfg glthf k|fKt ePsf]
5 . lh/f] l6n l;8 l8«nn] ux'F 5bf{ nfut sd x'g], Crown
Root Inititation Stage df lbg'kg]{ kfgL grflxg] / df6f]
sf] ef}lts u'0f Ifltdf ;'wf/ NofO{ a9L d'gfkmfd"ns ePsf]
k|dfl0ft e};s]sf] 5.
-ª_ Ps vfBtTj 36s k|ljlw

sdL eO g} /fv]sf] x'G5 . j}1flgs v]tLsf nflu jf
cg';Gwfgsf nflu lgoldt df6f] hfFr klg x'Fb}g / w]/}
vlr{nf] / l9nf klg x'g] x'Fbf Nutrient Omission Plot
Technique Psbd} ;/n 9ª\usf] df6f] hfFr k4lt
dflgG5 . PsLs[t ¿kdf jf cGo NPK dn xfn]sf] Kn6df
kfOPsf] pTkfbg To;dWo]sf] s'g} Ps tTj g/fvL pTkfbg
lnFbf df6f]df sdL /x]sf] vfB tTjsf] kl/df0f yfxf x'G5 /
gk'u vfB tTj dfq /f;folgs dnsf] ;|f]taf6 xfn] k'Ug]
x'G5 . o;n] dnsf] dfqfdf art u/fpF5 eg] pTkfbg j[l4
/ xl/tu[x UofF; pT;h{gdf lgs} sdL NofpF5 .

cfh ;+;f/el/ w]/} y/Lsf afnL l;d'n];g df]8]
nx¿sf] k|of]u s[ifsx¿sf] nflu ;'emfOPsf] kfOG5 .
wfg, ds} / ux'F afnLx¿df vfBtTj Joj:yfkgsf] nflu
Nutrient Expert df]8]nsf] k|of]u g]kfnsf] emfkfb]lv
s}nfnL;Dd k|of]u e} k|df0fLs/0f;d]t e};s]sf] 5 eg]
AquaCrop tyf APSIM h:tf afnL df]8]nx¿n] kfgLsf]
plrt Joj:yfkg ub}{ afnLrqmdf pTkfbg a9fpg] sfddf
6]jf lbPsf] kfOG5 . g]kfnLx¿sf] cfkm\g} v]tL k|ljlw
5gf]6df DEED (Describe, Explain, Explore, Design)
df]8]nsf] k|of]u kmfObfhgs kfOPsf] 5 . 3fdkfgL jf
;"o{sf] ls/0f / tfkqmdsf] dfq c;/ kfg]{ pTkfbg k|0ffnL
kfgLaf6 k|efljt pTkfbg k|0ffnLsf cltl/Qm afnL/f]u
/ sL/f, emf/kft, ablnFbf] xfjfkfgLsf sf/0f vfnL Ps}

lrq g+= ^= sDKo'6/, afnL l;d'n];g
df]8]n / s[ifsx¿sf] lg0f{o ug]{
bIftf

afnLla?jfsf]] j[l4sf nflu ;Gt'lnt vfBtTjsf]
cfjZostf kb{5 t/ xfd|f] df6f]df s'g} g s'g} vfBtTjx¿
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afnLdf dfq geO{ ax'jifL{o afnLx¿ Afx';+Vos s[ifsx¿sf]
v]tdf ;d]t k|of]u ug{ ;lsg] Decision Support
System for Agro- technology Transfer (DSSAT) afnL
l;d''n];g df]8]n cfh ;+;f/e/ lgs} k|efjsf/L ePsf]
kfOG5 . MODIS tyf AGMIP h:tf afnL l;d''n];g df]8]
n dfq geO{ Growing Degree Days (GDD) df cfwfl/t
Agro-Climatic Model nfO{ xfdL s[lifsf ljwfyL{x¿n]
cfkm\gf] cWoog, cWofkg / cg';Gwfg tyf s[ifsx¿sf]
v]tsf] ;d:of klxrfg / ;d:ofu|:t v]taf/Lsf] ;d:of
;dfwfgdf k|of]u ug{ ;lsG5 . g]kfne/ jf 7"nf] If]qkmndf
afnL kfSg' cufj} lnOg] pTkfbg cg'dfg k|ljlw klg afnL
l;dk'n];g df]8]nsf] yield forecasting k|ljlwaf6 k"/f
ug{ ;lsG5 . o;n] v]tdf ug'{kg]{ w]/} cg';Gwfgsf] nfut
vr{ 36Ffp5 / s[ifsx¿nfO{ ;xL lg0f{o lnO{ pTkfbsTj
j[l4df Psbd} kmnbfoL x'g ;Sg] k|ljlw dflgG5 .
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Precision Agriculture k4ltsf ;d:ofx¿

g]]kfnh:t]f cNkljsl;t b]zdf ;;fgf rSnfaGbL hUuf,
ljljw afnL k|0ffnL, Precision Agriculture k|ljlwsf]
clws nfut d"No, clzlIft s[ifsx¿sf] afx'Notf, sdhf]/
k|fljlws dfgj ;+;fwg pknAwtf, ;xL ahf/ Joj:yfkg /
Precision Agriculture Tool x¿sf] vl/b laqmLdf nfUg]
clwstd /fh:j k4lt tyf s[ifsx¿sf] gofFgofF s[lif
k|ljlwsf] ahf/Ls/0f Joj:yLs/0f / cjnDag ug]{ sdhf]/
dgl:ylt / sdhf]/ cfly{s tyf ;fdflhs sf/0faf6 klg
g]kfndf Precision Agriculture s[lif k|ljlw s[ifsx¿sf]
aLr nf]slk|otf a9\g ;s]sf] 5}g . s[lifsdL{x¿ / /fHon] g}
o;df ljz]if sfo{qmd nfu" u/L w]/}eGbf w]/} s[ifsx¿aLr
k'Ug'kb{5 .
;f/f+z
;+;f/e/ g} afnL pTkfbsTj j[l4 / a9LeGbf a9L
huufsf] v]tLk4ltaf6 dfq ef]lnsf] a9\bf] hg;+VofnfO{
;Gt'lnt cfxf/ / vfB ;'/Iff;d]t ;Dej x'g ;Sb5 .
jt{dfg sDKo'6/ k|ljlwsf] o'udf s[lifqmflGt klg s[lifsf
cfw'lgs ;fwgx¿sf] k|of]uaf6 ePsf] xfdLn] kfPsf
5f}F . /f]af]6h:tf s[lif cf}hf/ k|ljlwsf] cljisf/ eO;s]
sf] jt{dfg kl/j]zdf g]kfnn] klg cfkm\gf] afnL pTkfbg
a9fpg, pTkfbs ;fdu|Lx¿sf] pTkfbg bIftf a9fpg
/ a9LeGbf a9L d'gfkmf cfh{g ug{ xfdLn] Precision
Agriculture tools sf] ;d'lrt k|of]u ug{ ;Sg'kb{5 .
vfB;'/Iff / ;Dk|e'Qf ckgfpg ;kmn ¿kdf cGg, bfn,
t]n / cf}wf]lus afnLx¿sf] pTkfbg j[l4n] dfq /fi6«n] ;f]
r]sf] æ;'vL g]kfnL / ;d[4 g]kfnÆ sf] kl/sNkgf k"0f{ x'g]
/ k|wfddGqL s[lif cfw'lgsLs/0f, Joj;foLs/0f / d"No

clej[l4 z[ª\vnf dfkg ug{ cfh Precision Agriculture
k4lt j/bfg ;fljt x'g]5 . k|wfddGqL s[lif cfw'lgsLs/0f
sfo{qmdh:tf /fli6«o uf}/jsf] sfo{qmdsf] ;xL ;b'kof]usf]
k|of]u ug'{ kmfObfhgs x'g]5 . Custom Hiring System
k|of]u ul/of] eg] precision agriculture sfo{qmd
k|efjsf/L 9ª\uaf6 cl3 a9fpg ;lsG5 .

sfuhL abfd pTkfbg k|ljlw
(Almond Production Technology)

@
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NAAS, 2019. State of Indian Agriculture. National
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k[i7e"ld (Background)
/f];f;L (Rosaceae) kl/jf/df kg]{ ktem8 k|s[ltsf]
sfuhL abfdsf] j}1flgs gfd Prunus amygdalus or
Amygdalus communis xf] . o;nfO{ g]kfndf dw];L
abfd, lrlgofF abfd / sfuhL abfdsf gfdaf6 lrlgG5 .
sfuhL abfdnfO{ ;'Svf kmnk"mndf kg]{ g6x¿sf] /fhf klg
elgG5 . o;sf] kmnleq u]8f x'g] r]/L, cf?, cf?av8f
/ v'kf{gLh:tf kmnk"mn h:t} x'G5 t/ of] kmnsf] cGo
kmnk"mnsf] h:tf] kmnsf] aflx/L efu (Pericarp) k|of]u
ul/b}g s]jn lbpnL dfq k|of]u ul/G5 .
o;sf] pTklQ blIf0f klZrd / dWo Pl;ofnL b]zsf
kfxf8L e"efudf ePsf] kfOG5 . d'Vo u/L o;sf] pTkfbg
cd]l/sf, O6fnL, :k]g, rLg, O/fg, 6sL{, lu|;, kfls:tfg,
ckmuflg:tfg, c:6«]lnof, blIf0f clk|msf cflb b]zx¿df
ePsf] kfOG5 . g]kfnsf] l5d]sL b]z ef/tsf] sZdL/ tyf
lxdf~rn k|b]zdf Jofj;flos ¿kdf o;sf] v]tL eO/x]sf]
5 h;n] g]kfndf klg o;sf] v]tL ;xh} ug{ ;lsG5 eGg]
cg'dfg nufpg ;lsG5 . ljZjsf] ;a}eGbf a9L sfuhL
abfdsf] v]tL cd]l/sfdf x'g] u/]sf] 5 hxfFaf6 ljZjsf
sl/a *) b]zx¿df o;sf] lgof{t x'G5 .
g]kfndf sfuhL abfdsf] jt{dfg cj:yf (Scenario of

Almond in Nepal)

g]kfndf sfuhL abfdsf] v]tL Jofj;flos ¿kdf ePsf]
5}g . s/];faf/L tyf cGo kmnk"mn au}Frfdf ld;fP/ o;sf]
v]tL u/]sf] kfOG5 . xfn o'jf hgzlQm o;sf] v]tLtkm{
ljz]if cfslif{t ePsf] kfOG5 . pko'Qm k|ljlw tyf bIf
hgzlQmsf] cefjsf sf/0f a;]{lg s/f]8f}F ?lkofFsf] sfuhL
abfd cfoft ug'{k/]sf] 5 . s[lif cg';Gwfgdf o;sf]
cg';Gwfgk|lt Tolt Wofg k'u]sf] 5}g eg] ljZjljBfnodf
* zLtf]i0f afujfgL ljsf; s]Gb|, dfkmf{, d':tfË @)&*
36

37

kßgfy cfq]o*

:gfts tyf :gftsf]Q/df k9fO x'Fbf klg o;nfO{ dfOg/
kmnsf] ¿kdf dfq /flvg'n] klg k|fljlwsx¿nfO{ 1fgsf]
sdL ePsf] 5 . lbg k|ltlbg o;sf] pkef]u ug]{ hdft a9\
bf] 5 s[lif tyf kz'kG5L ljsf; dGqfnosf] kl5Nnf] tYofÍ
cf=j= @)&^÷&& sf cg';f/ o; jif{ g]kfndf sl/a ^)
s/f]8 d"No a/fa/sf] sfuhL abfd cfoft ul/Psf] 5 .
xfn ;/sf/L :t/df /fli6«o kmnk"mn ljsf; s]Gb|,
sLlt{k'/cGtu{t /x]sf] zLtf]i0f afujfgL ljsf; s]Gb|,
dfkmf{, d':tfªdf eO/fv]sf] eP tfklg cfzfltt ¿kdf cGo
:yfgx¿df ljsf; ePsf] 5}g . dfkmf{ kmfd{÷s]Gb|df bfFt] /
xf8] k|hfltsf sfuhL abfdsf] s'n $) j6f dfpaf]6x¿
5g\ . g] Kn; cN6«f (Ne Plus Ultra) hftsf] bfFt] sfuhL
abfdsf] !))) lah' la?jf / %)) sndL la?jf o; jif{
laqmLof]Uo /x]sf 5g\ . cGo lxpFb] kmnx¿eGbf s]xL cufl8
g} kmfu'g dlxgflt/ o;sf] k"mn k'mNg yfNb5 . To:t}
u/L ;'Svf kmnk"mn ljsf; s]Gb|, a}t8L tyf afujfgL
cg';Gwfg s]Gb|, /flhsf]6, h'Dnfdf klg sfuhL abfdsf]
sfdsf] ;'?jft ePsf] 5 .
;Defjgfx¿ (Possibilities)
yy g]kfndf pknAw ljljw k|sf/sf w/ftnLo cj:yf
tyf xfjfkfgL,
yy sfuhL abfd kmn pRr d"No hfg] s[lifj:t' ePsf],
yy pRr kf}li6s tyf cf}ifwLo u'0f /x]sf],
yy cfGtl/s vkt tyf ljb]z lgof{tsf] k|an ;Defjgf
/x]sf],
yy xfnnfO{ ahf/sf] ;d:of gePsf],
yy cfoft k|lt:yfkg u/L lgof{t k|jw{g ug{ ;lsg]
s[lifj:t',
yy s[ifsx¿sf] cfly{s cj:yfdf l56f] ;'wf/ Nofpg
;Sg] j:t',
yy cfGtl/s /f]huf/df a9f]Q/L ug{ ;Sg] s[lifj:t' .
yy
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- monounsaturated
- polyunsaturated
Protein
Thiamine (vit. B1)
Riboflavin (vit. B2)
Niacin (vit. B3)

Source: USDA Nutrient Database

lrq M zLtf]i0f afujfgL ljsf; s]Gb|, dfkmf{, d':tfªdf k'mln/x]sf] sfuhL abfd (Ne Plus Ultra)
r'gf}tLx¿ (Challenges)

yy o;sf] ;'Svf lbpnL To;} vfg ;lsG5 eg] o;df
g'g ld;fP/, e'6]/, tf/]/ klg vfg] u/]sf] kfOG5,
yy o;nfO{ rsn]6, cfO;lqmd tyf a]s/Lsf kl/sf/
x¿df ld;fP/ klg pkef]u ug{ ;lsG5,
yy o;af6 lgsflnPsf] t]n s:d]l6S;, k/ˆo'd tyf
;fa'g agfpg k|of]u ug{ ;lsG5,
yy dw'd]xsf la/fdLx¿sf] nflu o;af6 lgsflnPsf]
a6/ nfebfos x'G5,
yy cfo'j]{bdf lbgx'F @ lbpnL vfgfn] s'g} klg cfFvfsf]
;d:of gx'g] atfOPsf] 5,
yy z/L/df ePsf] sf]n]:6f]/]n 36fpg'sf ;fy} d'6'nfO{
:j:y /fVg d2t ub{5,
yy o;sf] lgoldt ;]jgn] dl:tissf] Ifdtf a9fpFb5,
yy SofG;/h:tf vt/gfs /f]u;Fu n8\g] / k|lt/f]
wfTds Ifdtf a9fpg] zlQm x'G5 .

yy gf}nf] afnL ePsf]n] k|fljlwsx¿df o;sf] v]tLdf
1fgsf] sdL 5,
yy ;|f]ts]Gb|x¿sf] cefj /x]sf] 5,
yy u'0f:t/Lo la?jf tyf hftsf] sdL /x]sf] 5,
yy o; afnLdf cWoog / cg';Gwfg x'g ;s]sf] 5}g\,
yy 7fpF;'xfpFbf] pko'Qm hftx¿ l;kmfl/; ug{
;lsPsf] 5}g\, s[lif k|fljlwsx¿eGbf s[ifsx¿ o;
afnLdf cufl8 al9;s]sf] cj:yf /x]sf] .
pkof]lutf (Uses)
yy o;df k|z:t dfqfdf Sofnf]/L, k|f]l6g, sfaf{]xfO8«]6
tyf lrNnf] kbfy{x¿ kfOG5,

kf]if0f tTj (Nutrition)
k|lt !)) u|fd sfuhL abfddf pknJw x'g] kf]if0f tTjx¿ o; k|sf/ /x]sf] 5 .

kf]if0f tTj

pknAwtf

kf]if0f tTj

pknAwtf

Energy
Carbohydrates
- Sugars
- Dietary fibre
Fat
- saturated

2,418 kJ (578 kcal)
20 g
5g
12 g
51 g
4g

Pantothenic acid (B5)
Vitamin B6
Folate (vit. B9)
Vitamin C
Vitamin E
Calcium

0.3 mg (6%)
0.13 mg (10%)
29 μg (7%)
0.0 mg (0%)
26.22 mg (175%)
248 mg (25%)
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32 g
12 g
22 g
0.24 mg (21%)
0.8 mg (67%)
4 mg (27%)

Iron
Magnesium
Phosphorus
Potassium
Zinc

jfg:klts u'0f (Vegetative Traits)
o;sf ljleGg k|hfltcg';f/ demf}nfb]lv 7"nf af]6x¿ x'g]
ub{5g\ eg] xfFuf km}lnPsf] / ;Lwf dflylt/ hfg] o;sf]
k|s[lt x'G5 . Ps jif]{ la?jfsf] kft xNsf xl/of] / v}/f]
dGb /ftf] j0f{sf] x'G5 t/ pd]/ a9\b} hfFbf uf9f xl/of]
x'G5 . kft sl/a cf?sf] h:t} uf9f xl/of] / xNsf nfDrf]
cfsf/sf], e]6\gf]tkm{ ;fFu'/f] / nfdf] x'G5 . ;fdfGotof
¿v dfq x]/]/ 5'6\6Øfpg ufx|f] x'G5 . ljif]z u/L @ b]lv
% jif{sf] k'/fgf xfFufx¿df k"mn km'Ng] ub{5 t/ slxn]sfxLF
Ps jif]{ xfFufdf klg km'n]sf] kfOG5 . o;sf] k"mn ;]tf]
KofhL /Ësf] x'G5 eg] efn] / kf]yL cË Pp6} k"mndf
x'g] (Hermaphrodite) k|s[ltsf] x'G5 . o;sf] kmn 8«'k
(Drupe) ju{df kb{5
xfjfkfgL (Climate)
o;sf] v]tL Jofj;flos ¿kdf ;fd'lb|s ;txaf6 !%))
b]lv @%)) ld6/;Dd ug{ ;lsG5 . sfuhL abfdn]
j;Gtsf] t';f/f] ;xg ;S5 t/ ;'Svf ;xg g;Sg] ePsf]
sf/0f la?jfsf] km]bdf 5fkf]sf] Joj:yf ug'{kb{5 . udL{
;dodf dWod tftf] -@%–#)Oc_ / lxpFbsf] ;dodf
xNsfb]lv dWod lxpF kg]{ lr;f] df};d ePsf] :yfg sfuhL
abfdsf] j[l¢ ljsf; tyf kmn nfUgsf] nflu pko'Qm
x'G5 .
df6f] (Soil)
k|z:t dfqfdf k|fËfl/s kbfy{ ePsf] ulx/f], dlnnf] /
lgsf;sf] /fd|f] Joj:yf ePsf] df6f] o;sf] j[l¢ / ljsf;sf
nflu cfjZos kb{5 . o;n] s]xL dfqfdf cDnLo df6f]
;xg ;Sb5 .
hftx¿ (Varieties)
g]kfndf k|rlnt sfuhL abfdnfO{ d'Vob'O{ ju{x¿df
ljefhg ug{ ;lsG5 lt x'g bfFt] / xf8] . xf8] sfuhL
abfdsf] bfFt] sfuhL abfdsf] t'ngfdf kft rfSnf] / ;]n
s8f x'G5 . cGo hftx¿df lyg;]n (Thin Shell), g]
Kn; cN6«f (Ne Plus Ultra), gf]g kf/]n (Non Pareil),
Texas, Peerless, Macona, Merced, Ne Plus
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4 mg (31%)
275 mg (77%)
474 mg (68%)
728 mg (15%)
3 mg (32%)

Ultra, Thompson, Vesta cflb d'Vo x'g\ .

k/fu;]rg (Pollination)
sfuhL abfddf h]g]l6s OgsDKofl6ljln6Lsf sf/0f
cfkm}Fdf k/fuz]rg x'g ;Sb}g . t;y{ kf]lngfOh/ hftx¿
aLraLrdf nufpg'kb{5 . la?jf /f]Kbf x/]s ltg nfOgsf]
aLrdf Pp6f kf]lngfOh/sf hftx¿ -## k|ltzt_
nufpg'kb{5 . df}/Ln] k/fuz]rgdf dxTjk"0f{ e"ldsf
v]n]sf] x'G5 .

lrq– df}/Ln] k/fu;]rg ul//x]sf]
k|;f/0f ljlw (Propagation)
sfuhL abfd aLpaf6 klg k|;f/0f ug]{ u/]sf] kfOG5 t/
aLpaf6 pTkflbt la?jfsf] qmdzM hflto z'¢tfdf x|f; x'g]
ePsf]n] Tolt pko'Qm dflgFb}g . d'Vo u/L o;df u|flˆ6ª
k';–df3df ug]{ ul/G5 eg] al8ª c;f/–;fpgdf pko'Qm
x'G5 . o;nfO{ 6ª u|flˆ6ª, lrkm al8ª tyf ;fO8 u|flˆ6ª
cflbaf6 klg k|;f/0f ug{ ;lsG5 . al8ª÷u|flˆ6ª ubf{
hldgsf] ;txb]lv sl/a !)–!% ;]=dL= dfly ug'{kb{5 .
sl/a ! b]lv @ jif{sf] l;;fsnd ;fOhsf] ?6:6s sndL
ug{sf nflu pko'Qm dflgG5 .
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/f]k0f ljlw (Planting)
sfuhL abfdsf] au}Frf :yfkgf ubf{ ;fwf/0ftof juf{sf/
k|0ffnLdf hUufsf] /]vfª\sg ug'{ pko'Qm x'G5 . Ps
af]6af6 csf]{ af]6sf] aLrsf] b"/L 7fpF / of]hgfcg';f/
km/skm/s x'g ;Sb5 . ;fwf/0ftof ^×^ ld=, dWod pRr
3gTj k|0ffnL $×$ ld= / pRr 3gTj #=%×#=% ld= sf]

km/sdf ug'{kb{5 eg] vf8n ! × ! × ! ld= nDafO, rf}8fO
/ ulx/fO x'g'kb{5 . /fd|f];Fu kfs]sf] uf]a/ dn÷sDkf]:6
dn k|ltvf8n Ps 8f]sf la?jf /f]Kg'eGbf sl/a ! dlxgf
cufj} df6f]df /fd|f];Fu ldnfP/ /fVg'kb{5 . la?jf lxpFbsf]
;dodf -k';–df3_ dlxgfdf ;fdfGotof 8]9 jif{sf] pd]/sf]
la?jf /f]k0f ug'{kb{5 .

la?jfsf]
-jif{_

o'l/of

gfO6«f]hg

cfjZos kg]{ vfBtTj -u|fd_÷af]6
8LPkL
km:kmf]/;
Do'/]6 ckm kf]6f;

1

55

30

25

5

50

30

2

110

60

50

10

130

65

3

170

90

75

15

200

100

4

225

120

100

20

260

130

5

280

150

125

25

330

165

6

400

210

150

30

580

290

7

515

270

200

40

750

375

8

635

330

225

45

910

455

9

740

390

300

60

1080

540

/ To;eGbf 860

450

325

65

1240

600

10

pd]/

kf]6f;

dfly
Source: ICAR, 2009

lrq– au}Frfdf sfuhL abfd 9sdSs k'mln/x]sf]
tflnd tyf sf65fF6 (Training and Pruning)
;'wfl/Psf] g]tfk|0ffnL (Modified leader system) cg';f/
o;nfO{ tflnd lbg' pko'Qm x'G5 . x/]s jif{ k';–df3sf]
;dodf z'if'Kt cj:yfdf k'/fgf xfFufx¿nfO{ sf65fF6
ug'{kb{5 . la?jf /f]Kg] ;dodf w]/} 7"nf] la?jf ePdf hldgsf]
;txaf6 sl/a ! ld6/ dflyaf6 6'Kkf] sf6\g'kb{5 . /f]u
nfu]sf / leq h]lnPsf xfFufx¿nfO{ x]/]/ z'if'Kt cj:yfdf
cf/L / l;s]r/sf] k|of]u u/]/ x6fpg ;lsG5 .
vfBtTjsf] Joj:yfkg (Nutrient Management)
sfuhL abfdnfO{ w]/} vfBtTj rflxG5, l;kmfl/; ul/Psf]
cg';f/ sDkf]:6 dn / /f;folgs dn xfn]df pTkfbg
/ pTkfbsTj a9fpg ;lsG5 t/ slt dn rflxG5 eGg]

s'/f 7fpFcg';f/, df6f]sf] dlnnf]kgcg';f/ e/ kb{5 .
t;y{ vfBtTjsf] Joj:yfkg ug'{k'j{ df6f]sf] hfFr u/]/
dfq xfNg' pko'Qm x'G5 . /fd|f];Fu kfs]sf] sDkf]:6 dn
#) s]hL÷af]6÷jif{ lxpFbdf sf65fF6 u/]kZrft\ uf]8d]nsf
qmddf /fVg'kb{5 . o'l/ofnfO{ tLg k6s /fVg'kb{5 h;df
klxnf] k6s cfwf efu o'l/of, k"/f efu 8LPkL / k"/f efu
kf]6f; k"mn k'mNg'eGbf sl/a Ps dlxgfcufl8 /fVg'kb{5
eg] bf];|f] k6s rf/ efusf] Ps efu o'l/of kmn nfu]sf]
# xKtfkl5 / t];|f] k6s rf/ efusf] Ps efu o'l/of
j}zfv–h]7 dlxgfdf xfNg'kb{5 . !=%–@ k|ltztsf] o'l/ofsf]
3f]n kftdf kmf]lno/ :k|]sf] dfWodaf6 klg lbg ;lsG5
h:n] kmn nfUg] k|lqmof tyf af]6sf] j[l¢ ljsf; x'g d2t
ub{5 .

l;+rfO (Irrigation)
la?jf /f]k0fkZrft\ lgoldt ¿kdf !)–!% lbgsf] km/sdf
df6f] leHg] u/L l;+rfO ug'{kb{5 . l;+rfOsf] nflu
kfOkaf6 lgoldt ¿kdf lbg'kb{5 / kfgLsf] sdL ePsf]
7fpFsf] nflu yf]kf l;+rfO Ps ;/n / e/kbf]{ dfWodsf
¿kdf lng ;lsG5 . sfuhL abfdsf] nflu kfgL ge} gx'g]
(Critical stages) cj:yf eg]sf] k"mn km'Ng] cj:yf /
kmnsf] ljsf; x'g] cj:yf x'g\ . To; a]nfdf kfgLsf] sdL
x'g lbg' x'Fb}g .

au}Frf Joj:yfkg (Orchard management)
au}FrfnfO{ ;'/lIft /fVgsf nflu jl/kl/ sDkfpG8 ug'{kb{5 .
lgoldt ¿kdf au}Frfsf] /]vb]v k'¥ofpg ;s]df dfq /fd|f]
pTkfbg lng ;lsG5 . cTolws xfjf rNg] 7fpFdf xfjf
/f]Sg] af]6x¿ (Windbreaks) nufpg'kb{5 . au}Frfdf
kmn kmNg'eGbf cufj} t/sf/LafnLx¿, sf];]afnLx¿ tyf
;;fgf cf}iflwhGo afnLx¿ cGt/afnLsf] ¿kdf af]6sf]
km]beGbf sl/a ! ld6/ 6f9f nufpg ;lsG5 t/ cGt/afnL
nufpFbf k|z:t dn tyf l;+rfOsf] Joj:yf ug'{kb{5 .

lrq– kmn ljsf; xF'b} u/]sf]
40
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j[mlifj[q}mlifdfl;s
jif{ %*
s !c+s !
rf}dfl;s
jif{c+%&

!j[mslifc
+ q}&d%fl;s
f{ij sjif{;l%*
fdf}rc+sfilm!j[

d'Vod'Vo /f]usL/f tyf ltgsf] Joj:yfkg ljlw (Major Insects/pests and Diseases and their management)
d'Vod'Vo /f]u÷sL/fx¿
!= kft yf]Kn] (Leaf
spot, Shot hole)

@= kft v'Drfpg]
nfxL sL/f (leaf curl
Aphids)

#= udf]l;; (Gumosis)

nIf0fx¿
kft, xfFuf tyf ;fgf kmnx¿df
;;fgf xNsf v}/f] /ªsf
yf]Knfx¿ b]lvG5g\ / kftdf
To:tf yf]Knfaf6 Kjfn kb{5

Joj:yfkgsf ljlwx¿
)=# k|ltztsf] sk/
clS;Snf]/fO8 5s{g]

grub/Chaffer beetle)

%= :ofghf]; :s]n

(San Jose Scale)

laqmLljt/0fsf b[li6sf]0faf6 x]g]{ xf] eg] ;'Vvf g6
xl/of]eGbf a9L dxTjk"0f{ x'G5 . ;'Svf kmnx¿ k"/f
;'s]kl5 kmn k'm6]sf] -sl/a %) k|ltzt_ cj:yfdf ebf}

9';Lgfzs ljiffbL;Fu
jfg:klts
ljiffbL
-n;'g / ltt]kftL_
ld;fP/ 5s{g]
lgDkm / jo:s nfxL sL/fx¿n] nfxL sL/f nfu]sf
slnnf] kft tyf d'gfdf a;]/ kftx¿ / d'gfx¿ l6k]/
/; r':b5g\ h;n] ubf{ kft x6fpg]
tyf d'gfx¿ v'Drg] / u'h'd'Hh
)=)@ k|ltztsf] Snf]/f]
x'g] ub{5g\
kfOl/km; :k|] ug]{
af]6sf] sf08af6 jf]qmfdf sf08 tyf udf]l;;
udh:tf] t/n kbfy{x¿ hDdf ePsf] 7fpFdf af]8«]S;
x'g yfNb5 / cGo /f]u tyf ldS:r/÷rf}afl6of k]:6
sL/fx¿sf] ;ª\qmd0f a9\b} hfG5 nufpg],
sf08df
rf]6k6s
tyf 3fp nfUg] h:tf
lqmofsnfkx¿ gug]{ /
:jf:y la?jf k|of]u ug]{

$= v'd|] sL/f÷Rofkm/
la6n (White

kmnl6kfO (Harvesting)

jo:s vk6] sL/fn] la?jf tyf
kftx¿ vfg] ub{5g\ eg] u|jn]
df6f]df a;]/ h/f sf6L af]6
cf]ONofpg] ub{5

of] sL/f nfu]sf xfFufx¿df
v}/f] /ªsf] w'nf]h:tf] b]lvG5 .
xfFuf / af]6x¿ ;'s]sf] h:tf]
b]lvG5 . xfFufx¿df xftn] sf]6\6\
ofP/ x]/]df leq sL/f a;L /;
r';]/ vfO/x]sf] kfOG5 .
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kfs]sf] uf]a/÷ sDkf]:6
dnsf] k|of]u ug]{,
d]6f/flhod / Jo'e]l/of
h:tf 9';Lsf] k|of]u ug]{

l;:6]lds OG;]lS6;fO{8
-b}lxs ljiffbL_ @
ldln÷ ln kfgLdf /fvL
5s{g'kb{5 .

clGtd xKtfb]lv sflQs klxnf] xKtf (Aug -Oct) ;Dddf
l6Kg ;lsG5 t/ xl/of] kmn l6Kbf kmn km'6\g'eGbf cufj}
l6Kg'kb{5 . kmn l6lk;s]kZrft\ /fd|f];Fu af]qmf x6fP/
;'s]kl5 dfq lbpnL lgsfNg'kb{5 .

lrq– l6Kgsf nflu tof/L cj:yfdf /x]sf] kmn
Fruit Development Directorate, Kirtipur,
Kathmandu, Nepal (Nepali).

pTkfbg (Yield)
pTkfbg ljleGg s'/fx¿ h:t} hft, xfjfkfgL, au}Frf
Joj:yfkg, /f]u sL/fsf] Joj:yfkg h:tf ljljw s'/fx¿df
lge{/ x'g] s'/f xf] t/ ;fyf/0ftof 5f]8fPsf] sfuhL abfd
sl/a !)))–!%)) s]=hL= k|ltx]S6/ pTkfbg x'g ;Sb5 .
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j[mlifj[q}mlifdfl;s
jif{ %*
s !c+s !
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कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार िवकास सिमित
कालीमाटी, काठमाडौं

कालीमाटी बजारमा कारोबार भएका केहि प्रमुख कृ षि उपजहरुको मासिक मूल्य स्थिति
Commodity Name

कृ षि उपजको नाम

इकाइ

२०७८ श्रावण
न्यूनतम

२०७८ भाद्र

अधिकतम

औषत

न्यूनतम

अधिकतम

२०७८ असोज
औषत

न्यूनतम

अधिकतम

औषत

Tomato Big(Nepali)

7"nf] uf]ne]8f-g]kfnL_

Rs/Kg

50.00

70.00

57.22

50.00

70.00

60.61

60.00

120.00

86.42

Tomato Small(Local)

;fgf] uf]ne]8f-nf]sn_

Rs/Kg

15.00

30.00

21.71

5.00

20.00

12.59

8.00

70.00

38.76

Tomato Small(Tunnel)

;fgf] uf]ne]8f-^g]n_

Rs/Kg

22.00

50.00

29.82

10.00

28.00

18.64

15.00

90.00

49.05

Potato Red

/ftf] cfn'

Rs/Kg

48.00

55.00

50.62

50.00

60.00

55.41

55.00

80.00

62.98

Potato Red(Indian)

/ftf] cfn'-ef/tLo_

Rs/Kg

26.00

30.00

50.62

26.00

35.00

29.35

26.00

35.00

28.90

Potato Red(Mude)

/ftf] cfn'-d'8]_

Rs/Kg

44.00

48.00

45.95

44.00

50.00

46.96

44.00

60.00

48.81

;'s]sf] Kofh-ef/tLo_

Rs/Kg

45.00

50.00

46.82

40.00

55.00

46.76

39.00

80.00

60.76

Cabbage(Local)

aGbf-nf]sn_

Rs/Kg

30.00

60.00

43.75

20.00

60.00

36.09

10.00

45.00

29.44

Cauli Local

:yfgLo sfpnL

Rs/Kg

50.00

120.00

79.34

60.00

120.00

85.93

50.00

140.00

83.33

Raddish White(Local)

;]tf] d'nf-nf]sn_

Rs/Kg

15.00

30.00

19.38

15.00

30.00

19.50

15.00

70.00

29.83

;]tf] d'nf-xfOa|L8_

Rs/Kg

15.00

35.00

26.44

15.00

40.00

27.30

25.00

70.00

36.21

Brinjal Long

nfDrf] eG6f

Rs/Kg

15.00

70.00

36.40

15.00

60.00

35.82

20.00

50.00

38.88

Cowpea(Long)

af]8L-tg]_

Rs/Kg

15.00

70.00

36.77

20.00

100.00

59.47

60.00

140.00

106.29

French Bean(Local)

l3p l;dL-nf]sn_

Rs/Kg

25.00

100.00

56.81

30.00

120.00

74.15

40.00

130.00

84.43

l3p l;dL-xfOa|L8_

Rs/Kg

30.00

100.00

56.81

30.00

130.00

73.55

40.00

110.00

80.56

Sword Bean

6f6] l;dL

Rs/Kg

130.00

170.00

149.39

120.00

200.00

153.85

100.00

200.00

155.63

Bitter Gourd

lttf] s/]nf

Rs/Kg

10.00

80.00

34.81

15.00

100.00

47.81

30.00

120.00

78.48

Bottle Gourd

nf}sf

Rs/Kg

15.00

60.00

29.05

20.00

60.00

40.09

30.00

60.00

41.82

Pointed Gourd(Local)

k/j/-nf]sn_

Rs/Kg

40.00

80.00

55.77

60.00

120.00

78.58

50.00

120.00

83.64

Pointed Gourd(Terai)

k/j/-t/fO{_

Rs/Kg

40.00

70.00

54.71

50.00

100.00

76.21

50.00

100.00

76.55

Smooth Gourd

l3/f}nf

Rs/Kg

15.00

70.00

31.28

15.00

80.00

38.60

20.00

100.00

67.44

Pumpkin

kfs]sf] km;L{

Rs/Kg

30.00

50.00

37.90

35.00

50.00

39.85

25.00

50.00

36.51

Okara

le08L

Rs/Kg

15.00

60.00

29.74

20.00

80.00

48.60

30.00

100.00

59.54

Arum

lk+8fn'

Rs/Kg

40.00

70.00

54.61

40.00

70.00

54.92

40.00

50.00

46.10

Christophine

:s';

Rs/Kg

20.00

60.00

38.20

12.00

30.00

19.12

10.00

20.00

14.99

Brd Leaf Mustard

/fof] ;fu

Rs/Kg

60.00

130.00

88.65

70.00

200.00

124.84

50.00

200.00

133.31

Spinach Leaf

kfn'uf] ;fu

Rs/Kg

60.00

150.00

100.63

70.00

300.00

151.00

80.00

300.00

168.60

Cress Leaf

rd;'/sf] ;fu

Rs/Kg

90.00

200.00

141.71

140.00

300.00

192.70

90.00

350.00

200.75

Mustard Leaf

tf]/Lsf] ;fu

Rs/Kg

50.00

80.00

61.55

40.00

100.00

63.34

30.00

150.00

65.27

Fenugreek Leaf

d]yLsf] ;fu

Rs/Kg

.

.

.

180.00

210.00

192.14

170.00

300.00

253.80

Onion Green

Kofh xl/of]

Rs/Kg

90.00

200.00

123.42

90.00

250.00

136.34

140.00

250.00

190.91

Mushroom(Kanya)

Rofp-sGo_

Rs/Kg

180.00

280.00

207.02

160.00

280.00

206.27

150.00

320.00

236.55

Mushroom(Button)

Rofp-8Nn]_

Rs/Kg

300.00

450.00

375.32

320.00

480.00

379.89

280.00

800.00

390.16

Asparagus

s'/Lnf]

Rs/Kg

500.00

1200.00

778.33

800.00

1300.00

1011.56

500.00

1200.00

790.56

Brocauli

a|f]sfpnL

Rs/Kg

100.00

180.00

137.23

140.00

400.00

231.00

100.00

300.00

235.60

Banana

s]/f

Rs/Doz

100.00

120.00

107.81

70.00

130.00

108.66

80.00

120.00

95.38

Lime

sfutL

Rs/Kg

100.00

140.00

123.60

120.00

250.00

168.92

150.00

250.00

176.64

Cucumber(Local)

Onion Dry(Indian)

Raddish White(Hybrid)

French Bean(Hybrid)

sf+qmf]-nf]sn_

Rs/Kg

20.00

60.00

35.03

20.00

90.00

46.26

30.00

100.00

59.50

Cucumber(Hybrid)

sf+s|f]-xfOa|L8_

Rs/Kg

10.00

30.00

17.34

10.00

30.00

19.33

15.00

60.00

27.79

Ginger

cb'jf

Rs/Kg

60.00

90.00

81.08

60.00

100.00

82.44

40.00

90.00

53.69

Chilli Green

xl/of] v';f{gL

Rs/Kg

40.00

110.00

73.73

40.00

90.00

64.78

20.00

90.00

54.89

Capsicum

e]8] v';fgL

Rs/Kg

40.00

150.00

87.62

50.00

130.00

82.98

90.00

200.00

131.41

Garlic Green

xl/of] n;'g

Rs/Kg

90.00

200.00

145.11

140.00

300.00

230.56

280.00

700.00

377.26

Garlic Dry Chinese

;'s]sf] rfOlgh n;'g

Rs/Kg

200.00

220.00

211.43

190.00

220.00

203.89

190.00

260.00

232.13

Garlic Dry Nepali

;'s]sf] g]kfnL n;'g

Rs/Kg

140.00

200.00

168.62

150.00

180.00

164.77

150.00

210.00

191.12

Fish Fresh(Rahu)

tfhf df5f-/x'_

Rs/Kg

270.00

280.00

275.05

270.00

300.00

281.51

270.00

290.00

278.64
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s[lif q}dfl;s klqsfsf] u|fxs aGgsf] nflu
s[lif q}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 q}dfl;s_
jflif{s -JolQm_
?= !)).–
jflif{s -;+:yf_

?= !%).–

cflhjg -JolQm_

?= @))).–

cflhjg -;+:yf_

?= #))).–
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!j[mslifc
+ q}&d%fl;s
f{ij sjif{;l%*
fdf}rc+sfilm!j[

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 q}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 !^^))!(%)))
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