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सनु्तराजात  फारी खेती प्रविधध 

ऩरयचम 
सनु्तराजात फारी हाॉगा, ऩात य परको फोक्राभा एक वकधसभको फास्नादाय तैरीम ऩदाथय ऩाइने 
रुटेसी (Ruteceae) िानस्ऩधतक ऩरयिाय अन्तगयत ऩने प्रजाधत हो l सनु्तरा, जनुाय,  कागती, धफधभयो, 
बोगटे, धनफिुा, भनु्तरा, चाक्सी, सॊखर आदद परहरु मस प्रजाधत अन्तगयत नजजकका नातेदायहरु हनु ्
l मी फारीहरुराई अधभरो िगयका परपूर बनेय ऩधन जचधनन्छ l नेऩारभा फगैचाको ऺेरपर तथा 
उत्ऩादनको वहसाफरे सनु्तराजात फारी नेऩारको सफै बन्दा फढी ऺेरपर ओगट्ने य उत्ऩादन हनुे 
ऩवहरो परपूर फारी हो l अधभरोिगय परपूर भध्मे ऺेरपर य उत्ऩादनका वहसाफरे सनु्तरा, 
कागती य जनुाय क्रभश् ऩवहरो, दोश्रो य तेश्रो ठुरो फारीहरु हनु ्l ऩधछल्रो तथमाॊक अनसुाय सनु्तरा 
फगैँचारे कुर सनु्तराजात फारीरे ढाकेको ऺेरको ६२% ऺेरपर ओगटेको धथमो य कागती फगैँचारे 
१९%, जनुाय फारीरे १५%, धनफिुारे २% य अन्म अधभरा परपूररे २% ऺेरपर ढाकेको धथमो l 
कृवि धफकास भन्रारमको ऩधछल्रो तथमाॊक अनसुाय आ.फ. २०७३/७४ भा सनु्तराजात  फारीको 
कुर ऺेरपर ४६३२८ हेक्टय धथमो बने कुर उत्ऩादन २३९७७३ भे.टन बएको धथमो l उक्त सार 

सनु्तराजात फारीहरुको कुर उत्ऩादकत्ि  ९.० भे. टन  हायाहायी धथमो  बने ] सफैबन्दा फढी उत्ऩादन 

ददने फारी  सनु्तरा बएको धथमो l सनु्तरा तथा अन्म सनु्ताराजात फारीहरुको फारीगत तथमाॊक तर 
ताधरकाभा ददइएको छ l 

ताधरका १. आ.फ. २०७३/७४ भा भखुम तीन सनु्तराजात फारीको ऺेरपर, उत्ऩादन तथा 
उत्ऩादकत्िको जस्थती (प्रादेजशक तथमाॊक) कीया 
प्रदेश ऺेत्रफल (हे.) उत्पादन (टन) उत्पादकत्व (टन/हे.) 

सुन्तला जुनार कागती सुन्तला जुनार कागती सुन्तला जुनार कागती 
१ ४९२.९ ६४.६ २६०.० २९८६.० ३७७.२ ९९२.८ ७.२ ६.१ ६.४ 

२ ० ० ११.० ० ० ३४.० ०  ०  ५.० 

३ ३३३.८ २८७.४ ११८.० २०५५.२ १५९६.५ ३९७.७ ९.७ ९.२ ८.२ 

४ ८८५.९ ११९.१ ८६.० ५१७३.१ ५५०.६ ४२६.० ८.१ ७.४ ७.४ 

५ ३४७.४ ३३.० १४१.२ १४१६.१ १८६.६ १६.० ६.२ ५.४ ७.१ 

६ ५२८.४ ३१.५ ९३.५ २२९६.८ १०३.६ २३४.४ ७.५ ६.३ ५.५ 

७ १७२.० ८२.७ ८३.३ १०२९.९ ६७३.९ ३१७.० ८.९ ११.१ ६.६ 

जम्मा २७६०.४ ६१८.३ ७९३.० १४९५७.० ३३८८.४ २५६२.४ ७.९ ७.६ ६.६ 

          श्रोत: कृवि तथा ऩशऩुन्छी  धफकास भन्रारम, २०१८ 

नेऩारीहरुको आधथयक स्तय, खानऩान य शैजऺक अिस्थाभा आएको ऩरयितयनसॊगै परपुर वकनेय खाने 
फानी ऩधन फदधरदा परपूरको भाग ऩधन फढी यहेको य फिेनी अन्म देशहरुफाट सनु्ताराजात 
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परपूरहरुको आमात ऩधन फlढयहेको ऩधछल्रा तथमाॊकहरुरे देखाउछ l मसको फाफजदु सनु्तराजात 
परपूर फगैचा धफस्ताय बएऩधन परको उत्ऩादत्ि फिेनी घट्दो क्रभभा छ (जचर १) l मसै भौजदुा 
ऩरयजस्थधतराई फझेुय नेऩार सयकाय कृवि धफकास भन्रारमरे सनु्तराजात फारीको व्मािसावमक 
खेतीराई फढािा ददनको रागी प्रधानभन्री कृवि आधधुनकयण ऩरयमोजना अन्तगयत देशका धफधब् ११ 
जजल्राभा १० जोन य एक सऩुयजोंन कामायरम सॊचारनभा ल्माएको छ l मी कामायरमहरुराई 
अनसुन्धान भापय त प्रविधध विकास य विस्तायभा सहमोग गनय याविम सनु्तराजात अनसुन्धान कामयक्रभ, 
धनकुटारे ऩधन भद्दत गरययहेको छ l 

 

जचर १. धफगत १४ फियभा सनु्तराजात फारीको उत्ऩादन ऺेर य उत्ऩादकत्िभा आएको ऩरयितयन l  

नेऩारभा सनु्तरा खेतीको इधतहास केराउॉदा ऩयाऩूियकारदेजख गरय आएको ब्े ऩाइन्छ l तथाऩी जनुाय 
फारी फायेभा २५० फिय बन्दा अगाडी याणा शासन कारदेजख गरयएको ब्े ऩाइन्छ (कैनी, २०१३) l 
सनु्तराजातको परराई याणा शासकराई उऩहायको रुऩभा खानराई टक्र्माउॉदा ज्मनुाय गरय फक्स्मोस 
बनेको य ऩधछ ज्मनुाय बन्दा बन्दै परको नाभ नै जनुाय बएको ब्े कथन छ l सन ् सुयीको 
दशकसम्भ वकसानहरुरे आफ्नो कयेसाफायीभा एक दईु फोट सनु्तराफारीहरु खानको राधग रगाउथे य 
त्मस ऩधछ मस फारीरे आधथयक स्तय उकास्ने जस्थधत आउन थारेऩधछ व्मािसावमक खेती गनुय ऩने सोच 
आमो l नेऩार सयकायको सहमोगभा छैठौं आिधधक मोजनाभा जनुाय धफकास कामयक्रभ सॊचारन  

गरयमो l त्मसऩधछ आ. ि. १९८३/८४ भा भध्म ऩहाडका २० जजल्राहरुराई सभेटेय याविम 
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सनु्तराजात धफशेि कामयक्रभ सॊचारन गरयमो l मस कामयक्रभभा धसन्धरुी य याभेछाऩराई प्राथधभकताभा 
याखेय जनुाय धफकास सम्फजन्ध कामयक्रभ सॊचारन गरयमो l मस जनुाय धफकास कामयक्रभराई सहमोग 
होस ्बनेय त्मवह फेरा जनकऩयु कृवि धफकास ऩरयमोजनारे वकसान स्तयीम नसययी य फगैचा स्थाऩनाको 
धफशेि कामयक्रभ नै सॊचारन गमो l नेऩार सयकायको धफशेि प्राथधभकता य प्रबािकायी याम्रो सॊजार 
धफकास मस परपुरको धफकासको राधग धेयै सहमोगी फन्मो l सन १९८५ भा जाऩान सयकायको 
सहमोगभा सॊचाधरत फागिानी धफकास ऩरयमोजना सनु्ताराफारी धफकासको राधग अको कोशेढुॊगा 
साधफत बमो l मो ऩरयमोजना १२ फिय सम्भ सॊचारनभा यह्यो जसको प्रबािरे धसन्घरुी य याभेछाऩ 
रगामत ऩूिॉ ऩहाडहरुभा सनु्तराफारीको धफकास उल्रेखधनम यह्यो. मो ऩरयमोजनारे ऩवहरो चयणभा 
प्रविधध धफकास य दोस्रो चयणभा प्रविधध धफस्तायभा जोड ददएको धथमो l दोस्रो चयणभा ताधरभ य 
आधधुनक खेती प्रविधधको प्रदशयनीभा जोड ददनकुो साथै फगैंचा धफस्तायभा सहमोग गयेको धथमो l सन ्
१९%७ देजख शरुु बएको दीघयकारीन कृवि मोजनारे सनु्तराजात फारीराई उच्च भलु्मको फारीको 
रुऩभा धरई फगैंचा विस्तायभा सहमोग गयेको धथमो l तथावऩ फजाय व्मिस्थाऩन य फारी 
उत्ऩादनोऩयान्त प्रविधधहरुको प्रसायराई उक्त सभमभा ध्मान नददईएकोरे वकसानहरु सनु्तराजात 

परपुर खेती देजख धनयास हनु रागेका धथए l मसै सभमभा सन ् २००६ देजख एक गाउॉ एक 
उत्ऩादन कामयक्रभ राग ुगरय उक्त छुटेका भहत्िऩूणय कुयाहरुराई सभेटी फजाय व्मिस्थाऩनभा जोड 
ददन शरुु गरयमो l एक जजल्रा एक उत्ऩादन कामयक्रभरे ऩधन परपूर फजायीकयणभा जोड ददए ऩधछ 
सनु्त्राजात परपुर खेतीरे पेयी वकसानहरुराई आकवियत गनय थाल्मो l नेऩार सयकायरे सन ्
२०१७ देजख प्रधानभन्री कृवि आधधुनकयण ऩरयमोजना अन्तयगत देशका धफधब् बागभा सनु्तराजात 
फारीका जोन य सऩुयजोन कामयक्रभ सॊचारन गयेय सनु्तराजात खेतीराई प्राथधभकताभा याखेको छ l मस 

कामयक्रभरे भलु्म अधबिवृि शृॊखराका सफै ऺेर सभािेश गरय सनु्तराजात फारी खासगयी कागती, 
सनु्तरा य जनुायको ददगो धफकासको राधग कामय गरययहेको छ l  

सनु्तराजात फारीहरुको फधगयकयण य उद्गभ स्थर  
सनु्तराफारीहरु फैऻाधनक रुऩभा Ruteceae ऩरयिाय अन्तगयत Citrus फॊश य धेयै अन्म प्रजाधतहरु 
(Species) धभरेय फनेको छ l मी परहरुको उत्ऩती तीन कयोड फिय ऩवहरे ऩथृफीभा बएको भाधनन्छ 
l मी परहरु ऩवहरा कहाॉ उद्गभ बए ब् े कुयाभा धेयै भतान्तय बए ऩधन केवह प्रजाधतहरू वहभारी 
ऺेर, दजऺण ऩफुॉ एजशमा य भरामा अजचयऩेरागो आसऩासका उष्ण य उऩोष्ण ऺेरहरुभा बएको धफश्वास 
गरयन्छ l नेऩार वहभारको ऩूिॉ बेगभा ऩदयछ य बायतको आसाभ य उुय प्रदेशको नजजक ऩधन ऩदयछ . 
त्मसैरे केवह सनु्तराफारीका जातहरु महाॉको यैथाने फारी बएको दािी गरयन्छ l हाम्रा स्थानीम 
सनु्तरा य धनफिुा मस्ता केही प्रजातीहरु हनु ्l  
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ताधरका २. सनु्तराजात फारीहरुको ऩरयचमात्भक विियण 

क्र.
सॊ. 

नेऩारी नाभ  अॊग्रजेी नाभ  फैऻाधनक नाभ  उद्गभ स्थर  कैवपमत 

१ सनु्तरा Mandarin Citrus reticulata चीन विशदु्द उत्ऩlQ 

२ कागती Acid lime Citrus aurantifolia भरेजशमा विशदु्द उत्ऩlQ  

३ बोगटे Pumelo  Citrus maxima चीन , 
भरेजशमा, 
थाइल्माण्ड 

विशदु्द उत्ऩlQ  

४ धफधभयो Citron Citrus medica बायत विशदु्द उत्ऩlQ  

५ भनु्तरा Fortunella Fortunella sps. दजऺण ऩूिय 
चीन  

विशदु्द उत्ऩlQ  

६ धतनऩाते 
सनु्तरा 

Trifoliate orange Poncirus trifoliate चीन विशदु्द उत्ऩlQ 

७ जनुाय Sweet orange Citrus sinensis चीन िणय शॊकय (सनु्तराx 
बोगटे) 

८ धनफिुा Nepali hill lime Citrus limon बायत/ 
नेऩार 

िणय शॊकय (धफधभयो x 
कागती) 

९ कारी ज्माधभय Sour orange Citrus aurantium चीन िणय शॊकय (सनु्तरा x 
बोगटे) 

१० सॊखर Grape fruit Citrus paradise िेस्ट इजन्डज  बोगटेभा आनफुाॊजशक 
ऩरयितयन  

११ नाईटे ज्माधभय Rough lemon Citrus jambhiri चीन विशदु्द उत्ऩlQ 

१२ चाक्सी Sweet lime Citrus limettiodies चीन िणय शॊकय (सनु्तरा x 
बोगटे) 

(श्रोत: हरय प्रसाद सिेुदी  य धगयीधायी सिेुदी , २०७४) 

सनु्तराजात परपूरहरुराई मसको स्िाद अनसुाय दईु सभूहभा फधगयकयण गनय सवकन्छ l  

क) परको स्िाद गधुरमो बएको सभूह  

मस सभूहका फारीका परहरु ऩूणय िमस्क नबए सम्भ अधभरो हनु्छन \ l जफ पर िमस्क बएय 
फोक्राभा यङ ऩरयितयन हनु शरुु हनु्छ धफस्तायै गरुीमो हनु थाल्दछन ् य ऩूणय ऩाकेको अफस्थाभा 
याम्रोसॉग गधुरमोऩना धफकास हनु्छ l सनु्तरा, जनुाय, बोगटे, चाक्सी य ग्रऩेफु्रट मस सभूहभा ऩदयछन ्l 
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ख) परको स्िाद अधभरो बएको सभूह  

मस सभूहको फारीका परहरु ऩूणय िमस्क बएय ऩाकेऩधन अधभरो हनु्छन l कागती  मयेुका 
(चस्भे कागती), धनफिुा, धफधभयो, कारी ज्माधभय य नाइॉटे ज्माधभय आदद मस सभूहभा  

ऩदयछन ्l  

सनु्तराजात खेतीको सम्बाव्मता य पाईदाहरु 
अधभरा िगयका परपूरहरु तयाईको २०० धभटय देखी भध्म-ऩहाडको ९००- १४०० धभटय उचाई 
बएका ऩाखो फायीभा सजजरैसॉग खेती गनय सवकने बएकोरे प्रशस्त ऺेर धफस्ताय गनय सवकने उच्च 
भलु्मको परपुर हो l फेभौसभी नमाॉ जातको धफकास सॊगै सनु्तराजात फारीहरुको तयाई य भध्म-
ऩहाडभा उजचत हािाऩानी य भाटोको कायणरे अ्फारीको बन्दा तरुनात्भक राब फढी छ l 
सनु्ताराजात फारी साना वकसानहरुको राधग नगद आम्दानीको याम्रो श्रोत ऩधन हो l मी फारीहरुको 
भलु्म अधबिवृि शृॊखरारे स्थानीम स्ियोजगायको राधग याम्रो िाताियण ऩधन फनाएको ऩाइन्छ l 
सनु्तराजात पर धबटाधभन तथा खधनज ऩदाथयको याम्रो श्रोत हनुकुा साथै ताजा पररे तरुुन्तै 
तन्दरुुजस्त प्रदान गने हनुारे फजायभा भाग फढी यहेको ऩाइन्छ l मसको साथै धफधब् प्रशोधधत 
ऩरयकायहरु जस्तै जाभ, जेरी, जसु, स्क्िास, क्मान्डी आदद फनाउन सवकने हनुारे फजायभा ताजा 
धफक्री नहनुे परहरु ऩधन याम्रो आम्दानीको भाध्मभ हनु्छ l सनु्तरा फारी रगाएय धबयारो ऺेरभा 
बूऺ म धनमन्रण य ऩमायमियण धफकासभा ऩधन याम्रो मोगदान ददने बएकोरे भध्म ऩहाडभा मसरे धेयै 
सम्बािना फोकेको छ l  

सनु्तराजात खेती गनय उऩमकु्तजातहरु  

नेऩारभा व्मिसावमक रुऩभा खेती गयेका सफै जजल्राहरुभा स्थानीम सनु्तराजात फारीका जातहरुनै 
प्रचरनभा छन ् l धफधब् जजल्राहरुको उत्ऩादन ऺेरभा पैधरएका मी जातहरुभा परको आकाय, 
फनािट, गणुस्तय य उत्ऩादन ऺभताभा विविधता बए ऩधन पर ऩाक्ने सभमभा सभानता छ l सफै 
जातहरु एकै सभम काधतयक देजख ऩसुसम्भ ऩाक्दछन ्l केवह स्थानीम जातहरुको उत्ऩादन ऺभता अन्म 
विकासे जातहरु बन्दा न्मून बए ऩधन परको स्िाद य गणुस्तय नेऩारी जजब्रो अनसुाय उच्चस्तयीम छ l 
अन्म केवह जातहरुको उत्ऩादन ऺभता य गणुस्तय दिैु न्मून स्तयका छन ्तथाऩी वमनीहरुभा स्थानीम 
हािाऩानी सहुाउॉदो य योग-कीया अियोधध गणुहरु छन ् l मसयी खेती गरययहेको सनु्तराजातको कभ 
उत्ऩादकत्ि य छोटो उत्ऩादन अफधधजस्ता सभस्मा सभाधानको राधग स्थानीम हािाऩानी सहुाउॉदो 
जातको छनौट य विकास गनय अत्मन्त जरुयी छ l मसै कुयाराई विचाय गरय नेऩार कृवि अनसुन्धान 
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ऩरयिद् अन्तगयत यहेको याविम सनु्तराजात अनसुन्धान कामयक्रभ, ऩारयऩात्रे, धनकुटारे फ्रान्स, 
अस्रेधरमा, बायत, ऩावकस्तान रगामत देश य स्थानीम सनु्तरा,कागती, बोगटे, जनुाय य केवह िणय 
शॊकयफारीहरु गयी १३२ जातहरु सङ्करन गयेय २०६१ सार देजख जातीम छनौट ऩरयऺण गरययहेको 
छ l मी धफधब् जातहरु भध्मे केवह याम्रा देजखएका य धसपारयस मोग्म जातहरुको जानकायी तर 
ददइएको छ l    

सनु्तराका जातहरु य धतनका गणुहरु  

क) खोकु स्थानीम 

नेऩारका धफधब् जजल्राहरुभा स्थानीम जातहरु ऩयाऩूियकार देजख खेती गरयॊ दै आएको छ l मी 
जातहरु ती ठाउॉको आिहिा सहुाउदो य स्थानीम जजब्रोn] स्िाद रुचाउॉने खारका छन ्l  मधत हुॉदा हुॉदै 
ऩधन मी जातहरु वढरा ऩाक्ने य फजायभा एकै ऩटक ऩगु्ने हुॉदा याम्रो फजाय भूल्म ऩाउन गाह्रो हनु्छ l 
वमनै स्थानीम जातहरु भध्मे खोकु स्थानीम जातको सनु्तरा k"फॉ ऩहाडभा खेती गनयको राधग धसपारयस 
गरयएको छ l मो धनकुटा जजल्रा खोकु गा.वि.स.का कृिकको फगैचाफाट छनौट गरयएको नेऩारको 
स्थानीम जात हो । 

सभनु्द्री सतहफाट ८०० देजख १४०० धभटय सम्भको उचाई बएको ऩफुॉऩहाडी बेगभा  खोकु 
स्थाधनमको खेती व्मािसावमक रुऩभा गनय सवकन्छ l  मस जातको फोटभा पाल्गनुको ऩवहरो हता 
देजख भनुा ऩराएय चैरको ऩवहरो हता सम्भभा पूर पुल्न थाल्छ ।उचाई अनसुाय ऩ;ुको ऩवहरो हता 
देजख भाघ अजन्तभ सम्भभा उत्ऩादन धरन सवकन्छ । परको फोक्रा केही खस्रो, हल्का ऩहेंरो य 
आकियक हनु्छ ।एउटा परभा औसत ११ िटा फीउ हनु्छन ्।परको यसभा गधुरमोऩनाको भारा 
१२-१३ प्रधतशत य अधभरोऩन ०.८ देजख १.१५ प्रधतशत सम्भ ऩाइन्छ। एउटा परको सयदय तौर 
१०० देजख १२५ ग्राभ सम्भ हनु्छ य यसको भारा करयि ४५% हनु्छ ।मस जातको करभी फोटरे 
सयदय १२५० केजी पर प्रधत योऩनी उत्ऩादन ददन्छ l 
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ख) ओवकत्सिुासे 

मस जातको सनु्तरा जाऩानफाट नेऩारभा धबरमाईएको हो ।मस जातको खेती खोकु स्थानीम जात 
बन्दा तल्रो उचाई बएको स्थानभा गनय सवकन्छ । मस जातको फोटभा पाल्गनुको ऩवहरो हता देजख 
भनुा ऩराएय पाल्गनुको अजन्तभ हता सम्भभा पूर पुल्दछन ्l मो अगौटे सनु्तराको उत्ऩादन उचाई 
हेयी बाद्र भवहनाको दोश्रो सातादेजख असोजको अजन्तभ साता सम्भ धरन सवकन्छ ।अगौटे जात य दशैं 
धतहाय जस्ता चाडफाडको छेको ऩायेय ऩाक्ने बएकोरे मसरे  याम्रो फजाय ऩाउन सक्ने सम्बािना छ। 
तथाऩी मस जातको खेtL व्मािसावमक रुऩभा पस्टाउन सकेको छैन l मस जातको परभा िीउ 
हुॊदैनन ्य पर ऩावकसक्दा ऩधन फोक्राको यॊग हरयमो नै हनु्छ ।परको औसत तौर १४० देजख १८० 
ग्राभ सम्भ हनु्छ बने परको यसभा गधुरमोऩन ८ देजख ९ प्रधतशत य अधभरोऩन ०.८ देजख १ 
प्रधतशतसम्भ हनुे बएकारे स्थानीम सनु्तराबन्दा कभ गधुरमो हनु्छ ।परभा यसको भारा करयि ४८ 
% सम्भ ऩाइएको छ l 
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ग) धभमागािा िासे  

मस जातको सनु्तरा जाऩानफाट नेऩारभा धबर\माईएको हो ।मस जातको खेती नेऩारी स्थानीम जात 
बन्दा तल्रो उचाई बएको स्थानभा गनय सवकन्छ । मस जातको फोटभा पाल्गनुको ऩवहरो हता देजख 
भनुा ऩराएय पाल्गनुको अजन्तभ हता सम्भभा पूर पुल्दछन ्l मो अगौटे सनु्तराको उत्ऩादन उचाई 
हेयी बाद्र भवहनाको दोश्रो सातादेजख असोजको अजन्तभ साता सम्भ धरन सवकन्छ ।मस जातको 
परभा फीउ हुॊदैनन ् य पर ऩावकसक्दा ऩधन फोक्राको यॊग हरयमो नै हनु्छ तय वढरो गरय वटऩेभा 
परभा यॊगको साथै गधुरमोको भारा ऩधन फढेको ऩाईन्छ l परको औसत तौर १३० ग्राभ सम्भ 
हनु्छ बने यसभा गधुरमोऩन ८ प्रधतशत य अधभरोऩन ०.८ प्रधतशतसम्भ हनुे बएकारे स्थानीम 
सनु्तराबन्दा कभ गधुरमो हनु्छ ।परभा यसको भारा करयि ४५% सम्भ ऩाइएको छ l 

  
 

जनुायका जातहरु य धतनका गणुहरु  

क) धनकुटा स्थानीम जात 

ऩयाऩूियकारदेजख नेऩारभा खेती गरयदै आएका स्थानीम जनुायफाट छनौट गयी धफकास गरयएको जात 
धनकुटा स्थानीम हो ।मस जातको खेती ८०० देजख १४०० धभटयसम्भको उचाई बएको स्थानभा  
गनुय उऩमकु्त हनु्छ । उचाई अनसुाय भॊधसय देजख भाघ सम्भभा उत्ऩादन धरन सवकने मस भध्म 
भौसभी जातको एउटा परको सयदय तौर १५०–२०० ग्राभ सम्भको हनु्छ । याम्रयी ऩाकेको 
परको यसभा गधुरमोऩन करयि ११ देजख १२ प्रधतशत य अधभरोऩना १.५ प्रधतशत सम्भ हनु्छ । 
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िाजशॊगटन नाबेर (नाइटे जनुाय) 

ब्राजजरभा उत्ऩजु बई अभेरयकाको िाजशॊगटनफाट व्मिसावमक खेती शरुु गरयएको मस जनुाय नेऩारको 
राधग एक आमाधतत जात हो l परको टुप्ऩाधतय नाइटो धबर अको पर गाॊधसएको जस्तो देजखन े
हनुारे मसको नाभ िाजशॊगटन नाबेर यहन गएको हो।मस जातको व्मािसावमक खेती ८०० देजख 
१२०० धभटयको उचाईभा गनुय उऩमकु्त हनु्छ । मस अगौटे जातरे काधतयक–भॊधसयभा ऩाक्ने बएकोरे 
य चाडफाडको सभम ऩने हनुारे याम्रो फजाय ऩाउन सक्छ ।याम्रयी ऩाकेको परको यसभा गधुरमोऩन 

१२ देजख १३ प्रधतशत य अधभरोऩन १.५ प्रधतशत हनु्छ ।एउटा परको सयदय तौर १७० ग्राभ 
सम्भको हनु्छ य यसको भारा करयि ४०% हनु्छ ।मस जात को परधबर फीउ एकदभ नगन्म 
भाराभा िा फीउ नै हुॉदैन बने ऩधन हनु्छ।अन्म गणु याम्रो बए ऩधन मस जातभा पर कुहाउने 
औसाको कायण पर झने सभस्मा फढी बएकोरे उत्ऩादन कभ हनु्छ । 

  

ख) भ्मारेजन्समा रेट  

मसको खेतीको राधग ८०० देजख १४०० धभटयसम्भको उचाई बएको स्थानभा उऩमकु्त हनु्छ 
।उचाई अनसुाय पाल्गनुको ऩवहरो हता देजख िैशाख भवहना सम्भभा उत्ऩादन धरन सवकन्छ ।मो 
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ऩछौटे जात बएकोरे मसरे याम्रो फजाय ऩाउन सक्छ ।एउटा परको सयदय तौर १२५–१५० 
ग्राभ सम्भ हनु्छ ।याम्रयी ऩाकेको परको यसभा गधुरमोऩन १२.५ देजख १४.५ प्रधतशत य अधभरोऩन 
१.४ देजख १.५ प्रधतशत सम्भ हनु्छ ।परभा वढरो गधुरमो ऩस्ने बएकोरे पर कुहाउने औ ॊसाको 
प्रकोऩ कभ हनु्छ ।परभा गदुीको भारा ४०–५०% सम्भ य यसको भारा ३५–४० % सम्भ 
हनु्छ । 

   

 

 

धसन्धरुी स्थानीम 

धसन्धरुी जजल्राभा उत्ऩजु बएको मो जातको जनुायको फोट ६ देजख १२ धभटय उचाई बएको य हाॉगा 
वपजारयएको हनु्छ । पर गोराकाय, भाधथल्रो बाग गोरो य तल्रो बाग थोयै धबर दधफएको जस्तो 
देजखन्छ ।फोक्रा जचल्रो वपका सनु्तरा यॊगदेजख यातो सनु्तरा यॊगको कजस्सएको य छोडाउन केही 
गाह्रो हनुे हनु्छ । एक दाना जनुाय पर १४० देजख २०० ग्राभ य गधुरमोऩन ९ देजख १४ प्रधतशत 
य अधभरोऩन ०.६२ देजख १.१२ प्रधतशतसम्भ हनु्छ ।धसन्धरुी स्थानीम जातको जनुाय पर भॊधसय 
देजख भाघधबर वटवऩन्छ । 
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घ) ऩाइनएऩर 

मो भजससय-ऩसु भवहनाभा ऩाक्ने भध्म भौसभी जनुायको जात हो l पर खाॉदा बइुॉ कटहय जस्तो 
फास्ना आउने बएकोरे मस जातको नाभ ऩाइनएऩर बधनएको हो l भध्म ऩहाडी ऺेरभा १०००-
१३०० धभटयसम्भ मो जातराई खेती गनय सवकन्छ l परको सयदय तौर १५०-२०० ग्राभ हनु्छ l 
एउटा पर धबर १०-१२ िटासम्भ फीउहरु हनु्छन ् l याम्रयी ऩाकेको परभा ९-१०% सम्भ 
गधुरमोऩन य १% अधभरोऩन हनु्छ l 

 

कागतीका जातहरु य धतनका गणुहरु  

क) सनुकागधत-१ 

नेऩार धबरकै ऩूिॉ तयाई भोयॊगफाट सॊकरन गरय छनौट 
गयेय तयाइ ऺेरभा अगौटे तथा फिै बरय पर पर 
पराउने उद्दशे्मका साथ उन्भोचन गरयएको जात 
सनुकागधत-१ हो l कधत स्थानभा मसराई धनकुटे िा 
ऩारयऩात्रे कागती (NCRP-55) ऩधन बनेय जचधनन्छ l 
तयाईका ऩानी नजम्ने उचा टाय जस्तो ठाउॉको राधग 
उऩमकु्ु मो जात साधायणतमा भाघ भवहनाको अन्त 
देजख पागनु तेश्रो साता सम्भ पूर पुल्ने गदयछ l 
मसको अधतरयक्त फेभौसभी पूर जेष्ठ-असाय, बदौ-असोज य भजससय-ऩसुभा ऩधन पुल्दछ l असाय देजख 
बदौभा ८०% पर ऩाक्ने य अरु भवहनाबरय फेभौसभी थोयै भारको उत्ऩादन हनुे गदयछ l फास्नादाय, 

ऩातरो फोक्रा बएको साना आकायका परहरु सयदय ५० ग्राभका हनुे मस जातभा अधभरोको भारा 
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७-१०% सम्भ हनु्छ l मो जातराई ऩहाडी बेगको ८०० धभटय सम्भ रगाउन सवकन्छ य उत्ऩादन 
बदौ असोज धतय धरन ऩाइन्छ l सयदय २००० केजी प्रधत योऩनी सम्भ उत्ऩादन हनुे मो जातरे 
याम्रोसॉग परेभा चाय फियका फोटरे ८५० दाना सम्भ पर ददने गदयछ l  

क) सनुकागधत-२ 

नेऩारकै ऩजिभ ऩहाड स्माङ्गजाफाट सॊकरन गरय छनौट 
गयेय तयाइ ऺेरभा अगौटे तथा फिै बरय पराउने 
उदेश्मका साथ उन्भोचन गरयएको जात सनुकागधत-२ 
हो l कधत स्थानभा मसराई धनकुटे िा ऩारयऩात्रे 
कागती (NCRP-४९) ऩधन बनेय जचधनन्छ l तयाईका 
ऩानी नजम्ने उचा टाय जस्तो ठाउॉको राधग उऩमकु्ु 
मो जात साधायणतमा भाघ भवहनाको अन्त देजख पागनु 
तेश्रो साता सम्भ पूर पुल्ने गदयछ l मसको अधतरयक्त 
फेभौसभी पूर जेष्ठ-असाय, बदौ-असोज य भजससय-ऩसुभा ऩधन पुल्दछ l असाय देजख बदौभा ८०% 
पर ऩाक्ने य अरु भवहना बरय फेभौसभी सानो भारको उत्ऩादन हनुे गदयछ l फास्नादाय, ऩातरो फोक्रा 
बएको थोयै आकायका परहरु सयदय  ४५ ग्राभका हनुे मस जातभा अधभरोको भारा ७-१०% सम्भ 
हनु्छ l मो जातराई ऩहाडी बेगको ८०० धभटयको उचाई सम्भ रगाउन सवकन्छ य उत्ऩादन बदौ 
असोज धतय धरन ऩाइन्छ l सयदय १४०० केजी प्रधत योऩनी सम्भ उत्ऩादन हनुे मो जातरे उऩमकु्त 
िाताियण ऩाएभा चाय फियका फोटरे ५०० दाना सम्भ पर ददने गदयछ l  

ग) तेह्रथभु स्थानीम  

नेऩारकै ऩूिॉ ऩहाड पक्चाभाया, तेx||थभुफाट सॊकरन गरय छनौट गयेय ऩहाडी बेगभा भध्म भौसभी पर 
पराउने उ2]श्मका साथ धसपारयस गरयएको जात  तेह्रथभु स्थानीम हो l कधत स्थानभा मसराई धनकुटे 
कागती (NCRP-१०७) ऩधन बनेय जचधनन्छ l ऩहाडका ऩानी नजम्ने टाय तथा धबयारो जभीनको 
कान्राभा खेती गनय उऩमकु्त मो जात साधायणतमा चैर भवहनाको अन्तभा पूर पुल्ने गदयछ l ऩातरो 
फोक्रा बएको साना आकायका परहरु सयदय ५०-६० ग्राभका हनुे मस जातभा अधभरोको भारा ७-
८% सम्भ हनु्छ l मो जातराई ऩहाडी बेगको १०००-१६०० धभटय सम्भ रगाउन सवकन्छ य 
उत्ऩादन काधतयक-भजससय धतय धरन ऩाइन्छ l सयदय ७५० केजी प्रधत योऩनी सम्भ उत्ऩादन हनुे मो 
जातरे उऩमकु्त िाताियण ऩाएभा  ऩाॉच फियका फोटरे ५०० दाना सम्भ पर ददने गदयछ l 



13 
 

  
 

ग) एन सी आय ऩी -५३ 

तयाइ य ऩहाड दिैु स्थानभा खेती गनय धभल्ने मस जातको कागती २००-१२०० धभटय उचाई सम्भ 
रगाउन सवकन्छ l परको सयदय तौर १०० ग्राभ हनुे मो जातको परभा ४४% सम्भ जसु ऩाइन्छ 
य अधभरोऩना ६.५% हायाहायीभा हनु्छ l  तयाइभा जेष्ठ-साउन भवहनाभा पर ऩाक्ने मो जात ऩहाडभा 
साउन-असोज धतय तमाय हनु्छ l  सयदय १५०० केजी प्रधत योऩनी उत्ऩादन ददने मो जात जसु 
उत्ऩादनको राधग याम्रो भाधनन्छ l मो जात हार अनसुन्धान फाट धसपारयस उन्भखु छ l  

नसययीभा  धफरुिा उत्ऩादन प्रविधध  
नेऩारभा हार ९०% सनु्तरा य कागती, २०-३०% धनफिुा य १५-२०% जनुायका धफरुिाहरु 
वकसानको स्तयभा फीउफाट प्रसायण गरयन्छ (ऩनु य साथीहरु, २०७१) l सनु्तराजात फारीभा एक 
आऩसभा ऩयाग-सेचन बई नमाॉ फणयशॊकय जात धनस्कने हुॉदा फीउफाट उत्ऩाददत धफरुिाको गणुस्तय 
भाउफोटको जस्तो नहनुे हनुारे फीज ु धफरुिा योप्न ु उऩमकु्त भाधनदैन। साथै फीज ु धफरुिा धफधब् 
भाटोफाट उत्ऩजु हनुे योगहरु जस्तै पाईटोऩथ्ोया रुट यटफाट सॊक्रधभत हनुे बएकोरे धफधब् योग 
सहन सक्न ेसनु्तराजात फारीका रुटस्टकहरुभा करभी गरयएका धफरुिा याम्रो भाधनन्छ।पाईटोऩथोया 
जया कुवहने योग सहनसक्ने, वरस्टेजाबाईयस नराग्ने, धसरसब्राईट योग ऩधन कभ राग्ने तथा 
चाम्रोभाटोभा सभेत उऩमकु्त बएको हुॉदा तीनऩाते, धसरेन्ज, यङऩयु य वमनका फणयशॊकय जात 
सनु्तराजात परपूरभा ग्राजफ्टङ्गका राधग एकदभै उऩमकु्त भाधनएको छ।हार नेऩारभा १८० धनजज 
नसययी तथा केवह सयकायी पाभयहरुफाट सनु्तरा जात फारीको धफरुिा उत्ऩादन बई यहेका छन ्l हार 
नेऩारभा १० राखको हायाहायीभा धफरुिाको भाग य उत्ऩादन ऩधन सोवह हायाहायीभा बई यहे ऩधन 
ऩमायत भाराभा गणुस्तयीम धफरुिा उत्ऩादन नबएको कायणरे  सनु्ताराजात फारीहरुको उत्ऩादकत्ि य 
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गणुस्तय खस्केको ऩाइएको छ l सभनु्द्री सतहको१००० धभटय उचाई बन्दा तरको खलु्रा स्थानभा 
बएको नसययीको धफरुिाहरु य त्मसभा ऩधन जात नखरेुको फीउफाट उभायेको िा करभी गयेको ६ 
भवहनाको धफरुिाहरुको ब्माऩक प्रमोग  बएकोरे फिेधन फारीरे ढाकेको ऺेरपर फढे ऩधन उत्ऩादनभा 
नआई धफरुिा भने सम्बािना फढी ऩाईएको छ l  

नसययीको जग्गाको छनौट 
सनु्तराजात परपूरको ग्रीधनङ्गयोग (Citrus greening) फगैंचा ह्रासको प्रभखु कायक बएको हुॉदा 
मस परपूरको नसययी सभदु्र सतहफाट १,२०० धभटय बन्दा भाधथको उचाईभा याख्न ुउऩमकु्त हनु्छ 
वकनबने मो योग योगी धफरुिाफाट धनयोगीभा धसरसधसल्रा नाभको कीयारे साने गदयछ।मो कीया 
१००० धभटय बन्दा भाधथको उचाईभा ऩाईदैन।साथै मस परपूरको नसययी परपूरको फगैचाफाट 
कयीफ ५०० देखी १००० धभटय टाढा हनु' ऩदयछ।नसययी फनाउने स्थान फाटोको ऩहुॉच य प्रसस्त ऩानी 
बएको ठाउॉभा हनु ुऩदयछ l ददन बरय नै घाभ राग्ने, जाडो भवहनाभा कुवहयो नराग्ने य दोभट भाटो 
बएको ऩानी नजम्ने जभीन छनौट गनुय ऩदयछ l  

धफरुिा उत्ऩादन तरयका 
नेऩारभा सनु्तराजात फारीका धफरुिाहरु उत्ऩादन गने भखुम तरयकाहरु धनम्नानसुाय छन ्l 

क) फीउफाट (धफज)ु धफरुिा उत्ऩादन  
ख ) करभी धफरुिा उत्ऩादन 

ग) गटुी िा रेमरयङ्गफाट धफरुिा उत्ऩादन  
घ) तन्त ुप्रजनन (वटस्म ुकल्चय) फाट धफरुिा उत्ऩादन  

 

क) फीउफाट (धफज)ु धफरुिा उत्ऩादन  
सफै बन्दा याम्रो पर उत्ऩादन ददने फोटफाट गणुस्तयीम परहरु आधा बन्दा फढी फोक्रा ऩहेंरो 
बएको अिस्थाभा वटऩेय फीउ धनकाधरन्छ l उक्त फीउराई छाॉमाभा सकुाएय नसययी ब्माड फनाएय फेनाय 
उत्ऩादन गरयन्छ l जधतसकैु याम्रो फोट को याम्रो पर फाट फीउ धनकारेय फेनाय उत्ऩादन गये ऩधन 
सनु्तराजात फारीहरुभा ऩयाuसेचन प्रवक्रमाफाट परहरु राग्ने बएकोरे नमाॉ धफरुिाहरुको गणु भाउ 
फोटको जस्तो नहनु सक्छ l पेयी मस्ता फोटहरु पर ददन ५-६ फिय कुनुय ऩने हनु्छ जफकी करभी 
फोटभा तेश्रो फियफाट नै व्मिसावमक रुऩभा पर धरन सवकन्छ l धफज ुफोटहरु जया कुवहने योग, फढी 
गभॉ य सखुखा सहन नसक्न ेतथा धेयै काॉडा बएको ठुरा फोटहरु हनु्छन ् l ठुरा फोटहरुभा धफिादी 
छनय य काॉट छाॉट गनय गाह्रो हनु्छ l मधत हुॉदा हुॉदै ऩधन धेयै फियसम्भ वटक्ने हनुारे कधत वकसानहरु 
अझै ऩधन धफज ुफोटहरु रगाउन भन ऩयाउ5न ्l  
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ख ) करभी धफरुिा उत्ऩादन 

करभी धफरुिा उत्ऩादन गनयको राधग सनु्तराजात फारी सहुाउदो भूरिृत(रुटस्टक) छनौट गरय 
त्मसभा आपुरे खोजेको सनु्तराजात फारीको ७-८ भवहना ऩयुानो हाॉगाफाट भनुाहरु (सामन) ल्माएय 
जोधडन्छ l दईु धब् प्रजाधतको फोटहरुको धभरनफाट नमाॉ फोट फनाउन े मस प्रवक्रमाको राधग 
भाउफोटको उजचत हेयचाह य सहुाउदो भूरिृत धफरुिा फीउ उत्ऩादन गनुय ऩछय l भूरितृ उत्ऩादन 
प्रविधध सम्फजन्ध धफस्ततृ जानकायी तर ददईएको छ l नेऩारभा ज्माधभय, तीनऩाते, धसरेन्ज य यॊगऩयु 
कागती केवह भाराभा  भूरितृको रुऩभा प्रमोग गरयन्छ .  मी रगामत धफज ुधफरुिाहरुको धफधब् योग 
य अन्म अिस्था सहन सक्ने गणुको फायेभा तर ताधरका ३ भा जानकायी ददईएको छ l 

ताधरका ३: धफधब् प्रजाधतका रुटस्टकका गणुहरु य धफज ुधफरुिासॉग तरुना  
भूरितृ सहनशीर ऺभता अन्म गणुहरु 

वरस्टेजा 
योग 

जया कुवहन े
योग 

जाइरो 
ऩोयोधसस योग  

एकजो 
कधतयस योग  

सीरास 
धनभाटोड 

उऩमकु्ु 
करधभ गनय  

अन्म 

ज्माधभय सहन े सहने सहने सहने नसहन े जनुाय, सनु्तरा रिण मकु्त 
भाटो सहने  

tLgऩाते सहन े सहने सहने नसहन े सहने जनुाय सनु्तरा  जचसो सहने  
सीरान्ज सहन े सहने सहने नसहन े नसहन े जनुाय सनु्तरा   
यॊगऩयु सहन े सहने नसहन े नसहन े नसहन े सनु्तरा बोगटे, 

कागती 
रिण मकु्त 
भाटो सहन े

धफज ुधफरुिा  नसहन े नसहन े नसहन े नसहन े नसहन े -  

भूरितृ उत्ऩादन प्रविधध 

नेऩारभा ग्राजफ्टङ्गफाट उत्ऩादन गरयने धफरुिा अधधकाॊश तीनऩाते सनु्तरा, मसका फणयशॊकय जातहरु 
(ऩोन्सीयस ऩोभयोई, फ्राईंग ड्रागन) य धसरेन्ज (सी-३५, क्मारयजो, रोमय) भा करभी 
गरयन्छ।तीनऩाते सनु्तरा य सीरेन्जको रुटस्टक उत्ऩादन प्रविधध तर उल्रेख गरयएको छ । 

परको वटऩाई् भध्म ऩहाडभा बदौ-असोज भवहनाभा तीनऩाते सनु्तराको पर ऩाक्ने हुॉदा आधा देजख 
ऩूयै ऩाकेका ऩहेंरा स्िस्थ परराई फोटफाट वटप्न ुऩदयछ।धसरेन्जको पर असोज अजन्तभ िा काधतयक 
भवहना य यॊगऩयु कागतीको पर काधतयक अन्त धतय ऩाक्ने हुॉदा सभम धभराएय वटप्न ु ऩछय l बूॉईभा 
खसेका परहरुभा धफधब् भाटो जन्म ढुसीका योगरे सॊक्रभण गने हुॉदा फीउका राधग प्रमोग गनुय 
हदैुन। 
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फीउ धनकाल्ने् ऩाकेका परफाट फीउ धनकाल्नको राधग परको फीचभा चक्कुरे कयीफ २.५ सेजन्टधभटय 
गवहयो हनु े गयी ियीऩयीफाट काटी परराई दईु हातरे सभाएय धफऩयीत ददशाभा घभुाई अरग गनुय 
ऩदयछ।धेयै गवहयो काटेभा फीच बागभा यहेका फीउ नोक्सान हनु सक्ने बएकोरे काट्ने फेराभा 
होधसमाय यहन ु ऩदयछ।दईु बागभा यहेका फीउराई चक्कुको टुप्ऩाको सहामतारे धफस्तायै धनकाल्न ु
ऩदयछ। 

फीउ सकुाउने् परफाट फीउ धनकाधर सके ऩधछ २-३ ददन सम्भ छामाॉभा सकुाउन ु ऩदयछ।सोझै 
घाभभा सकुाउॉदा उभाय शजक्तभा कभी आउने बएकोरे मसो गनुय हदैुन।याम्रो सॉग सकेुका फीउ ६ 
भवहना सम्भ वफ्रजभा ६-४ धडग्री सेजल्समस ताऩक्रभ धभराएय बण्डायण गनय सवकन्छ। 

फीउ योप्ने् ७५ सेभी चौडाई य जभीन अनसुायको रम्फाई बएको ब्माड जभीनफाट १५ सेभी अग्रो 
फनाएय तमाय गनुय ऩछय l उक्त ब्माडराई २०० भाइक्रोंनको प्राजस्टकरे छोऩी घाभफाट उऩचाय 
(सोरायाईजेसन) गरय योग य कीयाफाट फच्न भाटोको उऩचाय गनुय उऩमकु्त हनु्छ l  मस ब्माडराई १ 
भवहना अगाधड प्रशस्त गोफय भर य भाटो धभराई याम्रोसॉग तमाय ऩारय फीउराई ५ सेभी राइन दयुीभा 
२-३ सेजन्टधभटयको पयकभा योऩी ऩायदशयक प्राविकरे ऩयैु व्माडराई ७५ सेभी अग्रो गभुोज फनाइ 
छोप्न ुऩदयछ।जचस्मानको भारा हेयी सभम सभमभा धसॊचाई गनुय ऩदयछ।बदौ १५ देजख असोज१५ गते 
सम्भ तीनऩाते सनु्तराको फीउ योप्न ेउऩमकु्त सभम हो। 

धफरुिा दोश्रो व्माडभा योप्ने् ऩवहरो नसययीभा धफरुिा योऩेको कयीफ ५-६ भवहना ऩछी पाल्गनु चैर 
ऩधछ हकेुका धफरुिाराई दोश्रो नसययी व्माडभा १० सेभी राइन दयुीभा ५ सेभीको पयकभा योप्न ु
ऩदयछ।धफरुिा योऩे ऩधछ तरुुन्तै ऩानी ददई गभुोज फनाई ऩायदशयक प्राविकरे छोप्न ु ऩदयछ।गभुोज 
धबरको ताऩक्रभ फावहयको बन्दा फवढ हनुे बएको हुॉदा धफरुिाको फवृि फवढ हनु ेगदयछ, जसरेगदाय एक 
फिय भै धफरुिाहरु करभी गनय रामक हनु्छन।्मदद गभुोजको ताऩक्रभ ३० डीग्री बन्दा फढी बएभा 
ददउसो छेउको भखु खलु्रा गरय याधत फन्द गनुय ऩछय l फैशाख य जेष्ठ भवहना धतय धफस्तायै केवह ददन 
ददउसो ताऩक्रभ हेयी गभुोज खोधर फन्द गरय jfताियण अनकुुरन गरय ऩूणय रुऩरे गभुोज हटाउन ु
ऩदयछ l  

भाउफोट उत्ऩादन प्रविधध 

करभी गदाय सामन धनकाल्ने उद्देश्मरे नसययी स्थाऩना गदाय शरुुभै रगाउन ेउच्च गणुस्तयको फोटराई 

भाउफोट बधनन्छ l भाउफोटहरु योग (ग्रीधनङ्ग, धसवटबी, क्माॊकय) तथा कीयाहरु (राही, धसल्रा, धरप 
भाइनय) आददफाट भकु्त हनु ुऩछय l मसका साथै जात खरेुको उच्च गणुस्तयको हनु आिश्मक छ l 
त्मसैरे तन्त ुप्रजननफाट धफका; गरयएको िा श्रोत खरेुको स्थान जस्तै सनु्तरा पाभय धनकुटा जस्तो 
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स्थानफाट भाउफोटहरु ल्माउन ुऩछय l नेऩारभा ऩधछल्रो सभमभा ग्रीधनङ्ग योगको प्रकोऩ सनु्तराजात 

फारीभा धेयै नै देजखएकोरे भाउफोटहरु जारी घय धबर याख्न ु धनतान्त जरूयी छ l भाउफोटहरु 
साधायणतमा ५ धभटय रम्फाई य १० धभटय चौडाई य ९ धभटय उचाई बएको घय धबर रगाईन्छ l 
उक्त घयभा डफर ढोका याखी चायै वकनायाभा ४० भेसको जारीरे कीया नधछने गरय फारयन्छ य 
छानोभा २०० भाईक्रोनको मबुी स्टेफर प्राविकको प्रमोग गरयन्छ l  मस घय धबर २ धभटय x २ 
धभटयको दयुीभा १० िटा सम्भ भाउफोट रगाउन सवकन्छ l भाउ फोटराई ददईने भरखादको 
ताधरका तर ददईएको छ l  

ताधरका: भाउफोटराई प्रत्मेक फिय ददने भरखाद ताधरका  

भवहना कम्ऩोि डी ए ऩी  ऩोटास भजल्टप्रेक्स 

ऩौि २५-७५ केजी 
(उभेय अनसुाय *) 

- - - 

चैर - १००-३०० ग्राभ(उभेय अनसुाय ) १००-२०० ग्राभ(उभेय अनसुाय 
) 

५० ग्राभ 

जेष्ठ - १००-३०० ग्राभ(उभेय अनसुाय ) १००-२०० ग्राभ(उभेय अनसुाय 
) 

- 

बाद्र - १००-३०० ग्राभ(उभेय अनसुाय ) १००-२०० ग्राभ(उभेय अनसुाय 
) 

५० ग्राभ 

 

उभेय अनसुाय कम्ऩोि भर २५ वकरोको दयरे फढाउॉदै रैजाने य ७५ वकरो ऩगुे ऩछी सोवह भारा 
प्रमोग गने l डी ए ऩी १०० ग्राभफाट प्रत्मेक फिय ५० ग्राभरे फढाउॉदै रैजाने य ३०० ग्राभ सम्भ 
ऩमुायए ऩधछ सोवह भारा प्रमोग गने l ऩोटास भर १०० ग्राभफाट २५ ग्राभरे फढाउॉदै रैजाने य २०० 
ग्राभ ऩगुे ऩधछ सोवह भारा प्रत्मेक 
सार प्रमोग गने l भजल्टप्रेक्स 
५० ग्राभ धरुो भाटोभा प्रमोग गने 
य झोर बएभा ३ धभधर धरटय प्रधत 
धरटय ऩानी भा धभसाएय ऩात 
रछप्ऩै धबज्ने गरय छने l  

मसयी रगाइएको भाउफोटराई गने 
अन्म व्मिस्थाऩन साधायण 
सनु्तराको फोटराई जस्तो नै हो, जचर: जाधरघय घय धबर भाउफोटभा सामन उत्ऩादन गयेको 
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भार मस फोटभा पुर य पर राग्न ददई् य ऩसु भाघको भवहनाभा कडा काॉटछाॉट गयेय नमाॉ 
हाॉगाहरु फढी बन्दा फढी धनकाल्ने प्रमास गरयन्छ l मस फोटफाट धतन फिय सम्भ सामन नधरई 
फोटराई ठुरो बई फढ्न ददइन्छ l चौथो फिय देजख भार मी भाउफोटफाट १५ फिय सम्भ सामन 
धनकाधरन्छ l फसन्ते ऩारिुाहरु जफ ९ भवहना ऩयुानो हनु्छन ्तफ वमनीहरुराई काटेय सामनको रुऩभा 
प्रमोगभा ल्माइन्छ l मस सामनराई तीन बागभा फाडेय एक छेउको कधररो बाग य अको छेउको 
धछजप्ऩएको बाग छोडेय धफचको ऩेजन्सर आकायको बागफाट करयफ ५-६ सेजन्टधभटय राभो दईु आॉखा 
बएको सामनहरु धनकारेय प्रमोग गरयन्छ l  

करभी प्रविधध 

सनु्ताराजात फारी परपूरको करभीफाट धफरुिा तमाय गनयको राधग ऩसु तथा भाघ भवहना उऩमकु्त 
हनु्छ। साइड (स्ऩराइस) िा बेधनमय भध्मे कुनै ऩधन तयीकाफाट करभी गनय सवकन्छ।साइड ग्राजफ्टङ्ग 
गनय बेधनमय बन्दा धछटो हनुे बएको हुॉदा धनकुटा आसऩासको बेगभा मवह प्रचधरत छ।गोखाय धतय बने 
साईड बेधनमय तरयकाफाट करभी गनय रुचाउॉछन ् l जनैु तरयका प्रमोग गये ऩधन ८०-९०% सम्भ 
करभी सपरता ऩाईएको छ।योग नरागेका जारी घय धबर याजखएका स्िस्थ भाउ फोटको कयीफ ८-
९ भवहना ऩयुाना हाॉगा सामनको रुऩभा प्रमोग गरयन्छ बन ेरुटस्टक (भूरितृ) चावह एक फियबन्दा 
फवढ उभेय बएका ऩेजन्सर आकायका याम्रोसॉग धसधा जयाको धफकास बएका स्िस्थ धफरुिा चावहन्छ। 

क) साइड (स्ऩराइस) करभी गने तयीका 

धसकेचयरे भूर ितृका काॉडाहरु हटाई कयीफ १२-१८ सेजन्टधभटयको उचाईभा काटी भाधथको  बाग 
हटाउन ुऩदयछ।सामनराई भाउ फोटफाट काटी भूरितृसॉग करभी गनुय बन्दा अगाधड नै कजम्तभा ऩधन 
एउटा आॉखा यहने गयी कयीफ ४-५ सेन्टीधभटयका टुक्रा फनाउन ुऩदयछ।दईुिटा आॉखा बएको सामन 
करभी गनय सफै बन्दा उऩमकु्त हनु्छ।भूरितृराई टुप्ऩो बन्दा कयीफ २ सेजन्टधभटय तर चक्कु याजख 
४५ धडग्रीको कोण हनुे गरय भाधथ धतय एकै ऩटकभा जचल्रो सतह हनुे गरय छड्के काट्न ुऩदयछ। 
भूरितृभा टम्भ धभल्ने गयी सामनको पेदफाट कयीफ २ सेजन्टधभटय भाधथ चक्क ु याखी एकै ऩटकभै 
छड्के काट्न ुऩदयछ।सामनराई भूरितृभा धभल्नेगयी हातरे टम्भ सभाई प्राविकको फन्धनरे भाधथफाट 

तरधतय हािा तथा ऩानी नधछने गयी फधरमोसॉग फाध्न ुऩदयछ।फाध्ने फेराभा के खमार याख्न ुऩदयछ बने मदद 

सामन य भूरितृ एउटै आकायका छैनन बने सामनको कुनै एक बागराई भूरितृको कुनै एक छेउको 
बागसॉग (फोक्रा फोक्रासॉग य हवि हविसॉग) धभल्नेगयी जोड्न ुऩदयछ, अन्मथा सामन भ/]/ करभी असपर 
हनु जान्छ। 
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भाउ फोटफाट धनकाधरएका 
हाॉगाहरु 

 

काटेय दठक्क ऩारयएका 
सामनहरु  
 

स्ऩराइस तरयका फाट करभी 
गयेको 
 

तमाय करभी धफरुिा 
 

 

v_ धबधनमय तरयकाफाट करभी गने प्रविधध  

मस तरयकाफाट करभी ऩसु भाघ भवहनाभा गरयन्छ l भूरितृ छनौट य मसको रम्फाई य भोटाईको 
छनौट स्ऩाईस तरयकाभा जस्तो नै हो l भूरितृ भोटाईको एक धतहाई बागभा चक्कु याजख तरधतय 
काट्ने य काटेको बागभा ४५ धडग्रीको कोणभा अको छड्के काटी “v” आकायको फनाई हटाउने । 
मसऩधछ सोवह अनसुायको सामन तमाय गरय भूरितृ भा सामनको क्माम्फीमभ (सेतो च्माऩ च्माऩ 
राग्ने) बाग याम्रोसॉग धभल्ने गरय जोड्ने य टेऩ िा प्रास्टीकको वपतारे हािा नधछने गरय फरीमोसॉग 
फाॉधधददने । मस तरयकाफाट एउटा हाॊगाभा ३-४ जातको सामन ऩधन जोड्न सवकन्छ ।मी तरयका 
फाट ऩयुाना धफज ु फोटहरुभा जया कभजोय बएभा िा जया कुवहने योग रागेभा एप्रोच ग्राजफ्टङ 
(भूरितृभा शाखा जया ददने) गरयन्छ । 

 

जचर १०: धबधनमय करभी तरयका  

सामनहरु 
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ग) वट फधडॊग तरयकाफाट करभी  प्रविधध 

वट फधडॊग तरयका धफश्वका धेयै बागभा प्रमोग हनुे एक नम्फयको करभी प्रविधध हो l मस तरयकाफाट 
करभी गने उऩमकु्त सभम जनु सभम करभी गनय  फोक्रा सजजरै उप्काउन सवकन्छ अथायत तयाई बेग 
धतय चैर फैशाख य ऩहाड धतय जेष्ठ असाय भवहनाराई भाधनन्छ l  मस तरयकाभा भूरिृतको २० सेभी 
उचाईभा अॊग्रजेी “T” आकायको २.५ सेभी राभो घाउ फोक्राभा भार ऩने गरय ददईन्छ l तेसो कटाई 
चाही भूरितृको एक धतहाई भोटाई सम्भ ददईन्छ l एक आॉखा भार बएको सामन मसभा प्रमोग 
गरयन्छ l सामन ताछ्दा आॉखाको १.५ सेभी भाधथ फाट काट्दै २.५ सेभी तरसम्भ रधग धसल्ड 
आकाय को टुक्रा धनकाधरन्छ l भूरितृको काटेको बागको फोक्रा फधडॊग गने चक्कुको ऩछाडीको बागरे 
धफस्तायै उप्काई सामनको टुक्रा धफस्तायै घसुायेय फधडॊग टेऩ रे आॉखा नछोऩ\ने गरय फाॉधधन्छ l मसयी 
फाॉधेको टेऩ १५ ददन ऩछी हटाईन्छ य आॉखा हरयमो यही यहेभा मसराई छोऩेको भूरितृको फोक्रा ऩधन 
हटाईन्छ  l फोक्रा हटाएको ५-६ ददन ऩछी फधडॊग गयेको बागको २.५ सेभी भाधथफाट भूरितृको 
हाॉगा नहुाईन्छ l मसयी नहुाईएको बाग ऩधन करभी सपर बएको ऩक्का बएभा ३-५ ददन ऩछी काटेय 
हटाइन्छ l 

  

भूरितृभा वट आकायभा काटेको  सामन ताछेको  

 

करभी गये ऩधछ धफरुिाको योऩाई 

करभी गयेका धफरुिाहरु सानयको राधग कयीफ ७५ सेजन्टधभटय चौडाई य १० धभटय रम्फाई बएका 
व्माडभा रगबग ५० वकरोग्राभ गड्यौरा भर हारी एक भवहना अगाधड नै याम्रोसॉग खनजोत गयी 
साईडको चायैधतयफाट फाॉसको बाटा य प्राविकको फाय रगाएय तमाय गनुय ऩछय l करभी गने धफजुकै 
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धफरुिाराई उक्त ब्माडभा कयीफ १०×१० सेजन्टधभटयको दयुीभा रविरे प्िारऩायी फनाएका डोिहरुभा 
जयाराई धफस्तायै धबर याखी योप्न ुऩदयछ।योप्दा धफरुिाको जया भाटो कधसरो सॉग खाॉदेय योप्न ुऩदयछ, 

अन्मथा धफरुिारे ऩानी य खाद्य तत्ि नऩाई सामनहरु सकुी करभी असपर हनु सक्दछ।धफरुिा 
योऩेऩधछ तरुुन्त धसॊचाई गनुय ऩदयछ।त्मस ऩधछ कयीफ २ हतासम्भ प्रत्मेक ददन प्राविक हटाई य 
धफरुिाको जया याम्रोसॉग धबज्नेगयी धसॊचाई गनुय ऩदयछ।दईु हता ऩछाधड टनेर धबरको जचस्मान हेयी २-
३ ददनको पयकभा य कयीफ ६ हता ऩधछ ५–७ ददनको पयकभा धसॊचाई गनुय ऩदयछ।व्माडराई धबर 
ऩनेगयी फावहयफाट फाॉसका बाटाको अधयगोराकाय गभुोज फनाई ऩवहरे जटुचविरे छोप्न ुऩदयछ l त्मस 
ऩछी जटु धबज्नेगयी ऩाईऩरे धफस्तायै ऩानी ददनऩुदयछ य तरुुन्त ऩायदशयक प्राविकरे छोऩी मसका 
चायैधतयका छेउराई हािा नधछने गयी भाटोरे ऩरुयददन ुऩदयछ।मसो गनायरे गभुोजधबरको ताऩक्रभ तथा 
साऩेजऺत आद्रता फढ्न गई करभी राग्ने उऩमकु्त िाताियण तमाय हनु्छ। 

  

 

 

धफरुिा योऩेको 
 

जटुरे छोऩी धसॊचाई गयेको        
 

प्राजस्टकरे छोऩकेो      
 

सपर करभीहरु 

 

 

भनुा (सकय) हटाउने 

प्राविक गभुोज धबरयहेका करभी धफरुिाको भूरितृफाट प्रशस्त भनुाहरु आउने बएको हुॉदा धनमधभतरुऩरे 

हातरे पेदैफाट बाॉचेय वमनराई हटाउन ु ऩदयछ।राभो सभमसम्भ भनुा नहटाएभा धफरुिाको खाना सफै 

भनुाहरुरे खाई सामन भदयछ।करभी गयेको शरुुभा एक हताको पयकभा य २-३ भवहना ऩधछ कयीफ ३ 

हताको पयकभा भनुाहरु हटाउन ुऩदयछ। 
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गोडभेर 

गभुोज धबर प्रशस्त भाराभा आद्रता य ताऩक्रभ हनुे हुॉदा झायऩात ऩधन अत्माधधक आउने गदयछ।प्राविक 

गभुोज याखी यहेको अिस्थाभा १५-२० ददनको पयकभा गोडभेर गनुय ऩदयछ य गभुोजफाट प्राविक 

हटाईसके ऩधछ बने अिस्था हेयी २५-३० ददनको पयकभा गोडभेर गनय सवकन्छ। 

फन्धन हटाउन े

भूरितृ य सामनराई जोड्न प्रमोग गयेका प्राविकका फन्धनहरु करभी गयेको ३–४ भवहना ऩधछ हटाउन ु

ऩदयछ।धारयरो चक्क ु िा व्रेडरे धफरुिाभा चोट नराग्नेगयी काटेय मी फन्धनहरु हटाउन ु ऩदयछ।राभो 
सभमसम्भ फन्धन नहटाएभा करभी धफरुिाको सामन य भूर ितृभा प्राविक गाधडन गई धफरुिा बाॉजचने 
सम्बािना हनु्छ। 

गभुोजको प्राविक हटाउने 

गभुोजको प्राविक चायैधतयफाट फन्द हनुे हुॉदा धबरको ताऩक्रभ चैर-फैशाखभा ५० धडग्री सेजल्समस बन्दा 
फवढ हनु्छ।ताऩक्रभ य जचस्मान फवढबएको अिस्थाभा ढुसीको सॊक्रभणफाट धफरुिाको ऩात डढ्ने तथा जया 
कुवहने हनु सक्दछ।त्मसैरे चैरको दोश्रो हताफाट धबरको ताऩक्रभ धफचाय गयी गभुोजको ऩवहरे एक 

छेउको प्राविक य ५-७ ददनऩधछ अको छेउको प्राविक गयी कयीफ १०–१५ ददन रगाएय धफस्तायै 
प्राविक छाऩो हटाउदै जान ु ऩदयछ।एकै ऩटक प्राविक हटाउदा गभुोज फावहयको य धबरको पयक 

िाताियणको कायण करभी गयेका कधररा धफरुिा ओईराई भने सम्बािना यहन्छ। 

गभुोजको जटु हटाउने 

ऩहाडी बेगभा भनसनु सरुु हनु ुअजघ भेघ गजयन सवहत अधसना ऩानी ऩने सम्बािना धफशेि गरय फैशाख -
जेठ भवहनाभा हनुे हुॉदा गभुोज भा रगाएको जटुको छाऩोराई असाय सम्भ याख्न ु ऩदयछ l जसरे गदाय 
धफरुिाराई नोक्सान हनुफाट फचाउन सवकन्छ।राभो सभमसम्भ जटु कबय नहटाउॉदा बने सूमयको 
प्रकाशराई छेकी ऩातभा खाना फनाउने प्रवक्रमाराई अिरुि गयी धफरुिाको िवृि योक्ने बएकोरे अधसना 
gkg]{ उजचत सभमभा हटाउन ुऩछय । 

टऩ-डे्र «धसङ्ग 

करभी धफरुिा ५-६ भवहनाको उभेय बएऩधछ कयीफ एक वकरो गड्यौरा भर प्रधत ५० फोटको दयरे टऩ-
डे्रस गनुय ऩदयछ।योप्न ुअजघ प्रशस्त कुवहएको गोफयभर नसययी फेडभा हारेभा कुनै प्रकायको खाद्य तत्िको 
कभीको रऺण देजखदैन। मदद नसययीdf कुनै खाद्य तत्िको कभी देजखएभा रऺण अनसुाय नाइरोजन, 
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पोस्पोयस, ऩोटास, आईयन, म्माग्नेधसमभ, जजॊक िा म्माङ्गेधनज बएको भजल्टप्रेक्स िा एग्रोधरब एनऩीके 
नाभक झोर २-३ धभधर धरटय प्रधत धरटय ऩानीभा धभसाएय ऩातभा छनुय ऩदयछ। 

योग धनमन्रण 

सनु्तरा फारीको नसययीभा राग्ने प्रभखु योगहरु भध्मे पेद कुवहने (डेजम्ऩङ्ग अप) योग तीनऩाते सनु्तराको 
रुटस्टक धफरुिा उत्ऩादन गने सभमभा ऩवहरो नसययीभा देखा ऩदयछ।मो योग रागेभा बखययै उम्रकेा धफरुिा 
भयेको देजखन्छ।फीउ परफाट धनकारी याम्रोसॉग सकुाई सकेऩधछ धथयाभ ७५% िा कािेन्डाजजभ ्७५% 
ऩाउडय २ ग्राभ प्रधत वकरो फीउको दयरे उऩचाय गयेभा मो योग देखा ऩदैन।योग देजख हारेभा साप 
नाभको धफिादी १.५ ग्राभ प्रधत धरटय ऩानीभा धभसाएय भाटो धबज्ने गरय छनुयऩछय l खोटो धनस्कने 
(गभुोधसस) योग बने तीनऩाते सनु्तराको दोश्रो नसययीभा असाय देजख बाद्र भवहनासम्भ भखुम काण्ड तथा 
हाॉगाहरुभा देखा ऩदयछ।मो योगराई धनमन्रण गनय कऩयअजक्सक्रोयाईड नाभक ढुसी नासक धफिादी ४ 

ग्राभ प्रधत धरटय ऩानीको दयरे रऺण देजखनासाथ ऩातभा छनुय ऩदयछ।सेतो धरेु ढुसी िा खयाने योग फिाय 
माभ शरुु बएऩधछ कधररा ऩात, भनुा तथा डाॉठभा खयानी छयेको जस्तो सेतै देजखन्छ।मसको धनमन्रण गनय 
ईन्सप िा सल्पेक्स जस्ता सल्पयमकु्त धफिादी २ ग्राभ प्रधत धरटय ऩानीको दयरे १५-१५ ददनको 
पयकभा योग धनमन्रण नहुॉदा सम्भ छनुय ऩदयछ।ऩात तथा हाॉगाको ब्राइट /f]u राभो सभमसम्भ झयी ऩयेभा 
आिाढ देजख बाद्र भवहनासम्भ धफरुिाभा देखा ऩदयछ।ऩात तथा हाॉगाको टुप्ऩाफाट डढ्दै योगको रऺण 

धफरुिाको तल्रो बाग धतय सदै जान्छ।मो योग धनमन्रण गनयका राधग फेधबविन िा साप ढुसी नासक धफिादी 
१-१.५ ग्राभ प्रधत धरटय ऩानीभा धभराई रऺण देजखनासाथ छनुय ऩदयछ।  

कीया धनमन्रण 

सनु्तराजात परपूर नसययीभा राग्ने प्रभखु कीयाहरुभा ऩात ख्े कीया, सनु्तराको ऩतुरीको राबाय, राही 
कीया तथा ऩातखाने हरयमो खऩटे कीया हनु।्ऩात ख्े कीयारे खास गयी फैशाख देजख असोज भवहनासम्भ 

ऩातभा सरुुङ्ग फनाई हरयतकण खाई ऩात फटायेय प्रकाश सॊस्रेिण प्रवक्रमाराई अिरुि गयी नोक्सान  

ऩमुायउॉदछन।्सनु्तराको ऩतुरीको राबायरे फैशाख देजख भॊधसय भवहनासम्भ ऩयैु ऩात खाई धफरुिाभा नोक्सान  

ऩमुायउॉदछन।्राही कीयारे कधररा ऩात तथा डाॉठभा चसेुय नोक्सान गदयछ।ऩातखाने हरयमो खऩटे कीयारे 

जेठ देजख असोज भवहना सम्भ ऩात प्िार ऩायेय खाने गदयछ।ऩात ख्े कीया, सनु्तराको ऩतुरीको राबाय य 
ऩात खाने हरयमो खऩटे कीया धनमन्रण गनय भाराधथमन जस्ता स्ऩशयजनक धफिादी झोर २ धभधरधरटय 
प्रधत धरटय ऩानीको दयरे १५-१५ ददनको पयकभा ऩूयै फोट धबज्नेगयी छनुय ऩदयछ।राही कीया 
धनमन्रण गनयका राधग योगय िा इधभडाक्रोवप्रड िा जस्ऩनोस्माड जस्ता दैवहक धफिादी ०.५-१.५ 
धभधरधरटय प्रधत धरटय ऩानीको दयरे फोटभा १५-१५ ददनको पयकभा छनुयऩदयछ। 
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हारैका ददनहरुभा भाधथ फणयन गरयएका करभी धफरुिा उत्ऩादन गने प्रवक्रमाहरु खलु्रा नसययीभा नगयी 
हाइ टेक नसययी िा जारी घय धबर भार गने धफश्वव्माऩी भान्मता  फढी यहेको छ ताकी खेती गदाय 
स्िच्छ धफरुिाहरु उऩरब्ध होस ्य ग्रीधनङ्ग य वरस्टेजा बाईयस राधग पर ददन तमाय फोट हरु नभरुन 
l मसको राधग भूर ितृको फीउ ऩधन जारी घय धबर सोरयाइजेसन गयेको भाटो प्रमोग गरय 
प्राविकको रेभा गरयन्छ य योग कीया भकु्त बनेय धसपारयस गरयएको भाउफोट (जारी घय धबरफाट) 
सामन धनकारी करभी गयेय प्राविकको थैराहरुभा सायी हाई-टेक नसययीभा योग य कीया नराग्ने 
ताऩक्रभ य आद्रता धनमजन्रत फाताियणभा हकुायइन्छ l मस प्रकायरे नसययी व्मिस्थाऩन गने प्रविधधराई 
कन्टेनयाइज नसययीभा धफरुिा उत्ऩादन प्रविधध बधनन्छ य नेऩारका सम्ऩूणय सनु्तराजात फारीका धफरुिा 
उत्ऩादन गने नसययीरे मस प्रविधधराई धनकट बविष्मभा अनसुयण गनै ऩने हनु्छ l 

फगैंचा  व्मफस्थाऩन 
सनु्तराजात फारीको फगैचा स्थाऩना गनुय बनेको राभो सभमको राधग रगानी गनुय हो त्मसैरे याम्रोसॉग 
सोच विचाय गयेय भार शरुु गनुय उुभ हनु्छ l फगैंचा स्थाऩना गदाय उुभ स्थान, उऩमकु्त धफरुिा 
रगाउने तरयका, उऩमकु्त जात य पर धनस्के ऩधछ ऩमुायउन ु ऩने फजायको दयुी आदद विचाय गरय 
छनौट गदाय दीघयकारीन रुऩभा पाइदाजनक हनु्छ l  

फगैंचाको स्थान य जभीन छनौट 

फगैंचाको स्थान छनौट गदाय धनम्न धरजखत कुयाहरुभा ध्मान ददन ुऩछय l 

 सनु्तराजात फगैंचाको राधग सभनु्द्र सतहफाट ८०० देजख १६०० धभटय उचाई बएको 
स्थान छनौट गनुयऩछय l तथावऩ फगैंचा स्थाऩना गने उऩमकु्त उचाई १०००-१२०० धभटय 
हो l मसभा अऩिादको रुऩभा कागती फारी २००-१६०० धभटय य वक्ो जातको सनु्तरा 
४००-८०० धभटय उचाईभा रगाउन सवकन्छ l  

 फगैंचाफाट फजाय सम्भको दयुी नजजकै बएको य सडकरे बेटेको ऺेर हनुऩुछय l 
 फगैंचा स्थाऩना गने ऺेर तिुायो, अधसना नऩने तथा हयुी नचल्ने हनुऩुछय l 
 उत्ऩादन साभग्री य ज्माभी सजजरै ऩाइने हनुऩुछय l 
 सनु्तराजात फारीको उत्ऩादन गने ऺेरको न्मनुतभ ताऩक्रभ ४ धडग्री बन्दा कभ नहनुे य 

अधधकतभ ३५ धडग्री सेजल्समस बन्दाभाधथ नजाने हनुऩुछय l   
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 सनु्तराजात फारी खेती गनय उऩमकु्त जभीन दोभट तथा याम्रो उफयया बएको भाटो जसको 
अम्रीमऩना ५.५ देजख ६.५ सम्भ हनु्छ l जभीनको तर एक धभटय सम्भ चिान नबएको 
हनुऩुछय l 

 ऩानीको श्रोत बएको तथा उजचत धनकास बएको धफशेि गरय फिायको ऩानी नजम्ने हनुऩुछय l  

फगैंचा स्थाऩनाको मोजना 

स्थान छनौट गरय सकेऩधछ फगैंचा स्थाऩना ऩिुय केवह तमायीहरु गनुय ऩने हनु्छ l सनु्तराजात फारीका 
धफरुिाहरु रगाउदा छामाॉ ऩने तथा हकुय न अफयोध गने रुख, झाडी य अन्म झायहरु हटाउन ुऩछय l 
जभीन याम्रोसॉग जोत्न,े सम्माउने य भरखाद हाल्न ुऩछय l जभीनराई धबयारोऩना हेयी कान्रा धभराउने, 
वढस्काहरु काटी भाटो ऩनेु गनुय ऩछय तय मस्तो गदाय भाधथको भाटो तर ऩनुय हदैुन l मदद भाटोको 
उफयया शजक्त याम्रो छैन बने धै +चा रगामत कोसे फारीहरु रगाएय पुर पुल्न ुअजघ जोतेय भाटोभा 
धभराउन ु ऩछय l आिश्मकता अनसुाय धफरुिाराई जॊगरी तथा घय ऩारिुा जनािय य भान्छेहरुफाट 
जोगाउन फाय फन्देज रगाउन ुऩछय l  ज्मादा हािा चल्ने स्थानभा फगैंचा स्थाऩना गने हो बने िरयऩयी 
नोक्सानी कभ गने धछटो धछटो फढ्ने फहफुिे तथा फहउुऩमोगी हािा अियोधध जशरयि, फकाइनो य नीभ 
जस्ता फोटहरु रगाउन ुऩछय l  

धफरुिा रगाउन ेऩद्दधत 

नेऩारभा सनु्तराजात फारीका धफरुिाहरु धफधब् तरयकाहरु अऩनाएय रगाइन्छ l जनुसकैु तरयका 
प्रमोग गयेय फगैंचा स्थाऩना गये ऩधन मथासक्म धेयै फोट अटाउने, धफरुिा फढ्नाको राधग उजचत 
ऺेरपर ऩगुेको तथा फगैंचाभा धनमधभत गनुय ऩने कामयहरु गने सजजरो हनुे गरय फोटहरु योप्न ुऩछय l 
नेऩारभा साधायणतमा धफरुिा योप्न प्रमोग गरयने तरयकाहरु धनम्नानसुाय छन ्l  

क) िगायकाय तरयका  

मस तरयकाभा रगाउने दयुी जधतसकैु बए ऩधन फगायकायको चाय कुनाभा धफरुिाहरु रगाइन्छ l  मो 
तरयका सजजरो बएको कायणरे फगैचा स्थाऩना गदाय सफै बन्दा फढी प्रमोग गरयन्छ l मस तरयकाभा 
दईु ददशाभा खेती गनय तथा अन्तयफारी रगाउन धभल्ने हनु्छ l फगायकाय ऺेरको धफच बागभा ऩधन 
छोटो सभमको राधग धरन धभल्ने फारीहरु (भेिा केया आदद) रगाउन सवकन्छ l  
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फगायकाय तरयका  आमताकाय तरयका  
 

ख) आमताकाय तरयका  

मस तरयकाभा आमतको चाय कुनाभा धफरुिाहरु रगाइन्छ l धफरुिाको दईु हाय धफचको दयुी दईु 
धफरुिाको दयुी बन्दा फढी हनु ेहुॉदा प्रत्मेक धफरुिारे सभान ऺेरपर ऩाउॉदैनन l धफरुिाहरु धफचको 
चौडा हायको कायणरे गदाय खनजोत काॉट छाॉट कामय गनय सजजरो हनु्छ l  

ग) धर-बजुाकाय तरयका  

मस तरयकाभा ऩधन िगायकायभा जस्तै धफरुिाहरु रगाईन्छ तय पयक चाही जोडी ँ सॊखमाको हायको 
फोटहरु धफजोडी हायको दठक धफचभा ऩने गयेय रगाइएको हनु्छ l धर-बजुाकाय तरयका सभबजु 
धरकोण धसद्दान्तभा आधारयत छ, जसभा एउटा रहयभा यहेका दईु नजजकका फोटका दयुी दईु 
नजजकका हायहरुको रम्फ फयाफय हनु्छ l फगायकाय तरयकाको तरुनाभा हयेक फोटरे धेयै ऺेरपर 
ऩाउने हनुारे मस तरयकाभा कभ फोटहरु अटाउॉछन ्l   

 
 

धरबजुाकाय तरयका कन्टुय तरयका 
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घ) कन्टुय तरयका  

मस तरयका ऩहाडी बेगभा धफरुिाहरु रगाउनको राधग प्रमोग गरयन्छ, जसभा फोटहरु कन्टुय येखाभा 
ढरानको (slope) विऩरयत ऩायेय रागाइन्छ l सभतर नऩयेका फढी बूऺ म हनुे य धसचाई गनय गाह्रो 
हनुे ऩहाडी जभीनभा परपुरका धफरुिा योप्नराई मो ऩद्दधत उऩमकु्त भाधनन्छ l मस तरयकाको भखुम 
उऩमोधगता बनेकै बूऺ म न्मूनीकयण य भाटोको जचस्मान सॊयऺण गरय धबयारो जभीनको ढरानराई खेती 
मोग्म फनाउन ु हो l कान्राभा खेती गने तरयका मसै कन्टुय ऩद्दधतको धफकधसत रुऩ हो, जसभा 
ढरानको विऩरयत ददशाभा कन्टुय राइनभा आधारयत बएय गह्रासम्भ ऩायी धफरुिाहरु रगाइन्छ l 
कान्राहरुराई धसॊढी जसरय एक भाधथ अको याखी फढी जभीन खेती मोग्म हनुे तथा बूऺ म न्मून हनुे 
तरयकारे फनाईएको हनु्छ l  

सनु्तराजात फोट रगाउन ेदयुी 

कुनै फारीको ऩधन फोट रागाउने दयुी फारी रगाउन ेस्थानको हािाऩानी, भाटोको अिस्था, धफरुिाको 
जात, रगाउन ेफोटको वकधसभ (धफज ुिा करभी), करभी गनय प्रमोग गरयएको जात य फोटको फवृि 
हनुे प्रवक्रमाभा बय ऩछय l  गभॉ हािाऩानी बएको स्थानभा जचसो स्थानभा बन्दा फढी दयुी य करभी 
बन्दा धफज ुफोटराई ऩधन फढी दयुीको आिश्मकता ऩछय l साधायणतमा धफज ुफोटहरु ६ x ६ धभटय 
हायदेजख हाय य फोटदेजख फोटसम्भको दयुीभा रगाइन्छ बने करभी फोटहरु ५ x ५ धभटयको दयुीभा 
रगाइन्छ l फारी अनसुायको रगाउने दयुीको ताधरका तर ददईएको छ l  

फारी धफरुिाको वकधसभ  ऺेर रगाउनेदयुी (धभटय) कैवपमत 

सनु्तरा धफज ु ऩहाड ५ x ५   

 करभी ऩहाड ३x३   

 करभी तयाई ५ x ५ वक्ो 
जनुाय धफज ु ऩहाड ५ x ५  

 करभी ऩहाड ३x३ ज्माधभयभा करधभ बए ५ x ५  

कागती धफज ु ऩहाड ४x४  

 धफज ु तयाई ६x६   

 करभी ऩहाड ३x३  

 करभी तयाई ५ x ५  

बोगटे करभी ऩहाड ३x३  

 करभी तयाई ५ x ५  

 धफज ु तयाई ६ x ६   
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नमाॉ धफरुिाहरुको हेयचाह 
छाऩो ददन े 

नमाॉ धफरुिाहरुको जया जभीनभा तर गई नसक्ने] हुॉदा जैविक जचजधफजहरु जस्तै ऩात ऩधतॊङ्गय, ऩयार 
आददको छाऩो ददॉदा जचस्मान यहीयहने, भाटोको ताऩक्रभ व्मिस्थाऩन हनुे तथा झायऩातहरु धफरुिा 
िरयऩयी कभ आइ फोटको धछटो िवृि हनुभा भद्दत गदयछ l  तथावऩ फोटको भूर काण्डराई छाऩोरे 
नछोवऩएको िा नछोएको नै याम्रो हनु्छ वकन बने छाऩोको भाध्मभ बएय कीया तथा योगहरुरे 
आक्रभण गनय सक्छन l अझ धबजेको जैविक ऩदाथयहरु प्रमोग गदाय त धफशेि ध्मान ऩमुायउन ुऩदयछ l  

थाॉFक्रो  ददन े
धफशेि त साना फोटहरुराई धफरुिा धसधा फढ्नको राधग थाॉFक्रोको अधत नै आिश्मकता  

हनु्छ l मसको अरािा yfFक्रोरे कडा हािा चरेको फेराभा धफरुिा बाॉजचनफाट ऩधन  

जोगाउछ l साना धफरुिाको नजजकै फाॉस िा अन्म काठको बाटो भाटोभा गाधडन्छ य त्मसभा डोयीको 
सहामतारे खकुुरोसॉग धफरुिाको हाॉगा फाधधन्छ l मसयी बाटोभा फाधेका फोटहरु नफाधेका फोटहरु 
बन्दा धछटो य याम्रो आकाय फनाएय फढेको ऩाइन्छ l  

झायऩात धनमन्रण 

साना gofF फोटहरुको जयाहरु ऩयुानो फोटको तरुनाभा जभीनको भाधथ नै हनुे बएकोरे झायऩातहरुसॉग 
खाद्यतत्ि य जचस्मानको राधग प्रधतस्ऩधाय गनय गाह्रो हनु्छ l त्मसैरे धफरुिाको शरुुिाती फियहरुभा उजचत 
धफकास हनुको राधग झायऩात धनमन्रण अधतनै आिश्मक हनु्छ l ज्माभीको अबाि नबएको स्थानभा 
भान्छेरे गने झाय धनमन्रण उजचत हनु्छ l मस्तो स्थानभा धफशेितM फखायको सभमभा भवहनाको एक 
ऩटक गोडभेर गनुय आिश्मक हनु्छ l प्राजस्टक य जैविक ऩदाथयहरुको छाऩो ददएय ऩधन झायऩातको 
धनमन्रण गनय सवकन्छ l मो तरयका धफशेि गरय ज्माभी अबाि हनुे स्थानभा उऩमकु्त हनु्छ l  

धसॊचाई व्मिस्थाऩन 

धफरुिा रगाउदाखेरय ऩानी हारेदेजख नसायेसम्भ भाटो सखुखा हनु ददन ु हुॊदैन l तथावऩ कधत ऩटक 
धसॊचाई गने ब्े कुया भाटोको वकधसभ य भौसभभा बय ऩदयछ l साधायणतमा ििाय नबएसम्भ हताको 
एक ऩटक धसॊचाई गनुय आिश्मक हनु्छ l धसॊचाईका साथै छाऩोको ऩधन व्मिस्था गये फाष्ऩीकयण कभ 
तथा भाटोको ताऩक्रभ कभ हनु गइ धफरुिा सनय ऩधन धछटो हनु्छ l  
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भर खाद व्मिस्थाऩन 

अरु परपुर फारीहरु जस्तै सनु्तराजात परका फोटराई ऩधन फोट िवृि, धफकास तथा पर 
उत्ऩादन याम्रो गनयका राधग धेयै प्रकायका खाBतत्िहरुको आिश्मकता ऩदयछ l धतनीहरु भध्मे 
नाइरोजन, पस्पोयस, ऩोटाधसमभ, क्माजल्समभ, म्माॊग्नेधसमभ, जजॊक, पराभ, ताभा, भेंगेधनज, फोयोन य 
भोधरब्ड़ेनभ आददको याम्र ैआिश्मकता ऩदयछ l सल्पय, क्रोरयन य सोधडमभ ऩधन आिश्मक बए ऩधन 
भाटोभा ऩाइने बएकोरे प्रमोग गरय यहन ु ऩदैन l तथावऩ फोटभा मी खाद्यतत्िहरुको न्मून भारा 
देजखएभा तत्कार प्रमोग गनुय ऩदयछ l मदद भाधथ उल्रेजखत खाद्यतत्त्िहरु भध्मे कुनै एकको कभी 
बएभा फोट, सनु्तरा उत्त्ऩादन य  परको गणुस्तयभा 
असय ऩमुायउॉछ l धफधब् आिश्मक खाद्यतत्िको काभ 
तथा कभीको रऺण य धतनको सधुाय गने विधध तर 
ददईएको छ l  

प्रभखु खाद्यतत्त्ि 

क. नाइरोजन 

मसको प्रभखु बधूभका ऩातहरुभा हरयतकणको विकास 
गने, फोटको िवृि, पूर पुल्न, पर राग्ने, परको 
धफकाश य गणुस्तय कामभ याख्न ु हो l मसको कभी 
बएभा ऩातहरु हल्का ऩहेंरो देजखने, नसाहरु हल्का उज्मारो देजखने य ऩधछ एकनासरे ऩहेंरो हनुे य 
अन्तभा झने गदयछ l राभो सभमसम्भ कभी बएभा हाॉगाहरु टुप्ऩो देजख सकु्दै आउने, परको आकाय 
सानो हनुे य उत्ऩादनभा कभी आउॉछ l धफरुिाको उभेय अनरुुऩ नाइरोजन आऩूधतय गनय चावहन े
भरखाद तरको ताधरकाभा उल्रेख छ l 

ख. पस्पोयस 

फोट धफरुिाको प्रकाश सॊश्लिेण य काफोहाइडे्रट फ्े 
प्रवक्रमाभा मसको प्रभखु बधूभका यहेको हनु्छ l मसको 
कभी बएभा ऩयुानो ऩातहरुदेखी रऺण देजखन सरुु हनु्छ l 
ऩातको आकाय सानो हनुे य गाढा हरयमोऩन हयाउॉदै यातो-
फैजनी यॊग देजखने, परको फोक्रा फाक्रो, खस्रो हनुे तथा 
धबर खोक्रो हनु,े जसुको भारा कभ हनुकुा साथै अधभरो 
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हनु ु मसको रऺण हनु ् l धफरुिाको उभेय अनरुुऩ पस्पोयस आऩूधतय गनय चावहने भरखाद तरको 
ताधरकाभा उल्रेख छ l 

ग. ऩोटाधसमभ 

मसरे फोटधफरुिाभा जचनी य प्रोवटन फ्े प्रवक्रमाभा 
भहत्िऩूणय बधूभका खेरेको हनु्छ l मसको कभी 
बएभा रऺणहरु ऩयुानो ऩातहरुभा ऩवहरे देजखने गछय 
l ऩात ताभाको यॊगको देजखने, ऩातको आकाय सानो 
हनुे, अत्मधधक ऩातहरु झने, हाॉगाको टुप्ऩो सकु्दै 
जाने, हाॉगाफाट गभ जस्तो ऩदाथय धनस्कने, पूर य 
पर झने, परको आकाय सानो हनु,े ऩातरो फोक्रा 
हनुे, पर चाॉडो कुवहने, परभा अजम्रमऩना फढ्ने 
मसका कभीका रऺणहरु हनु ् l धफरुिाको उभेय 
अनरुुऩ ऩोटाधसमभ आऩूधतय गनय चावहने भरखाद तरको ताधरकाभा उल्रेख छ l 

 

सकु्ष्भ खाद्यतत्त्ि 

क.  क्माजल्समभ 

जयाको फवृि विकासभा भद्दत गनय मसको प्रभखु 
बधूभका हो l अजम्रम भाटोभा क्माजल्समभको कभी 
हनु सक्दछ l मसको कभी बएभा ऩात सानो य 
फाक्रो हनुे, कधररा हाॉगाको टुप्ऩो सकु्दै आउने, 
पर फेआकfयको  हनु्छ l त्मस्तै, जयाको िवृि 
विकास कभजोय हनुे, ऩात झने, तथा जया कुवहन े
योगका साथै पर पुट्ने सम्बािना फढ्छ l 
भाटोको अम्रीमऩना कभ गनय भाटोभा कृवि चनु 
५-१० ग्रा. प्रधत फोट हाल्न ुऩछय l 
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ख. म्माग्नेधसमभ  

मसको प्रभखु बधूभका बनेको हरयतकण फ्े काभभा 
सघाउन ु हो l अम्रीम भाटोभा म्माग्नेधसमभको कभी हनु 
सक्छ l मसको कभी बएभा ऩयुाना ऩातदेजख रऺण देजखन 
सरुु हनु्छ l ऩातको बेट्नो धतयफाट उल्टो “V” आकायको 
हरयमो स्िरुऩ देजखने फाॉवक बाग ऩहेंरो हनुे गछय l 
म्माग्नेधसमभ सल्पेट २५० ग्राभ प्रधत फोट िा म्माग्नेधसमभ 
अक्साइड १००-२०० ग्राभ प्रधत फोट भाटोभा हाल्ने िा ४ 
ग्राभ म्माग्नेधसमभ सल्पेट प्रधत धरटय ऩानीभा धभसाएय २ हताको अन्तयारभा ३-४ ऩटक छयेभा 
मसको कभी ऩूधतय गनय सवकन्छ l 

ग. जजॊक  

फोट धफरुिाभा अजक्जन हभोन फ् तथा फोटराई भाटो 
देखी नाइरोजन य पोस्पोयस उऩरब्ध गयाउन मसको 
बधूभका हनु्छ l सरुुभा नमाॉ ऩातभा रऺण देजखन सरुु हनुे 
गदयछ l मसको कभी बएभा ऩात साना हनुे, ऩातको हरयमो 
ऩषृ्ठबधुभभा सेतो-ऩहेंरो टाटेऩाटे य भखुम नसा य सहामक 
नसाहरुभा हरयमो यहने, परको आकाय सानो हनुे, फोक्रा 
फाक्रो हनुे, कभ गणुस्तयको हनुे गछय l जजॊक सल्पेट ६ ग्राभ प्रधत धरटय ऩानी धभसाएय ७-१० 
ददनको अन्तयारभा ३/४ ऩटक छने  अथिा १५० ग्राभ प्रधत फोट भाटोभा हारेभा मसको कभी ऩूधतय 
गनय सवकन्छ l 

घ. फोयन 

गणुस्तरयम पर उत्ऩादन गनय मसको भहत्िऩणुय बधूभका 
यहेको हनु्छ l मसको कभी बएभा नमाॉ ऩातभा रऺण 
ऩवहरा देजखने गदयछ l परको फोक्रा कडा हनुे, गदुी कभ 
य कडा हनुे. पर चवकय ने, यसको भार कभ राग्ने, पर 
सानो हनुे, य अत्मधधक झने मसको कभीका रऺणहरु हनु ्
l नमाॉ ऩारिुा आउने फेरा ०.१% फोयेक्स १५ ददनको 
पयकभा २ ऩटक छने िा ५० ग्राभ फोयेक्स प्रधत फोट 
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भाटोभा हारेभा मसको कभी ऩूधतय गनय सवकन्छ l 

ङ. सल्पय  

प्रोवटन तथा हरयतकण फनाउन भद्दत गनय मसको बधूभका 
हनु्छ l मसको कभी बएभा नमाॉ ऩारिुाभा एकनासरे 
ऩहेंरीने, फेआकायको पर राग्ने, फोक्रा फाक्रो हनु,े गदुी 
खजुम्चएको य साह्रो हनुे जस्ता रऺणहरु देजखन्छन ् l धेयै 
भाराभा नाइरोजन बएको भर प्रमोग गयेभा मसको कभी 
देजखन्छ l सल्पय मकु्त यासामधनक भर जस्तै एभोधनमभ 
सल्पेट, ऩोटाधसमभ सल्पेट िा म्माग्नेधसमभ सल्पेटको प्रमोग गनायरे मसको  सभस्मा साभाधान हनु्छ 
l 

च. पराभ  

ऩातहरुभा हरयतकण फ् बधूभका खेरेको हनु्छ l मसको 
कभीको रऺण ऩवहरा नमाॉ ऩातभा रऺण देजखने गदयछ l 
ऩात धनकै उज्मारो य ऩहेंरो हनुे य कवहरे-काॉही सेतो नै 
हनुे तय ऩातको नसा हरयमो नै यहने हनु्छ l मसको 
अत्मधधक कdL बएभा ऩातको आकाय सानो हनुे, पर कभ 
राग्ने, सानो हनुे य फोक्रा खस्रो हनुे गदयछ l आइयन 
सल्पेट ६ ग्राभ प्रधत धरटय ऩानीभा धभसाएय १५ ददनको 
पयकभा २-३ ऩटक छदाय मसको कभी ऩूधतय गनय सवकन्छ l 

छ. ताभा  

मसरे परको धफकास य हरयतकण फनाउन, प्रकाश सॊश्लिेण गनय , प्रोवटन फ्, ऩयागको सजीिता 
(pollen viability) िवृि गनय, पर राग्न आदद काभभा भद्दत गछय l मसको  कभी बएभा हाॉगाहरु टुप्ऩो 
देजख सकु्दै आउन,े गभ जस्तो ऩदाथय धनकाल्ने, ऩातहरु गाढा हरयमो हनुे, सानो हनुे गदयछ l मसको 
कभी बएभा १% फोड़ो धभक्चय छने िा ११५ ग्राभ कऩय सल्पेट प्रधत फोट हाल्ने िा ५० ग्राभ कऩय 
सल्पेट प्रधत धरटय ऩानीभा धभसाएय फोट िरयऩरयको भाटो उऩचाय गनुय ऩछय l 
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ज. भोधरफडेनभ 

मसरे परको गणुस्तय िवृि गनुयका साथै परभा यसको 
भारा फढाउन भद्दत गछय l फिायको भौसभभा मसको कभी 
देजखन्छ l साथै अम्रीम भाटोभा ऩधन मसको कभी फोट 
धफरुिाभा देजखन्छ l मसको कभी बएभा ऩयुानो ऩातभा 
ऩवहरे रऺण देजखने गछय l ऩातको दिैु बागभा ऩहेंरा 
भयेका टाटाहरु विकास हनुे य अधधक कभी बएभा 
असाभान्म रुऩभा परभा ऩहेंरो यॊगरे घेयेको खैयो टाटाहरु देजखने गदयछ l भाटोको वऩ.एच. ६-६.५ 
कामभ याख्न ेगयेभा कभीको ] सभस्मा सभाधान हनु्छ l  

झ. म्माङ्गेधनज 

ञ. मसरे फोट धफरुिाभा प्रकाश सॊश्लिेण गनय, प्रोवटन 
फनाउन य परको गणुस्तय कामभ गनय भद्दत 
गदयछ l अजम्रम भाटोभा मसको कभी हनु सक्छ 
l मसको कभी बएभा सरुुभा नमाॉ ऩातभा रऺण 
देजखने गछय l ऩातहरुभा गाढा हरयमो नसा तथा 
अरु बागहरु उज्मारो-हरयमो हनुे गदयछ l नमाॉ 
ऩारिुा आउनासाथ ०.२% म्माङ्गेधनज सल्पेट झोर (१ ऩटक) छयेभा मो कभीको सभस्मा 
साभाधान हनु्छ  

भरखाद प्रमोग गने उऩमकु्त सभम 

धफरुिाको धनजित धफकास हनुे सभमभा खाद्यतत्िहरुको भाग फढी हनुे हुॉदा सोही सभम ऩायेय भरखाद 
प्रमोग गने सकेभा प्राबािकायी  हनु्छ l धफरुिाको धफकास हनुे अिस्था य भरखाद हाल्ने उऩमकु्त 
सभम तरको ताधरकाभा देखाइएको छ l कम्ऩोस्ट भर, ऩोटाधसमभ य पस्पोयसको सफै भारा 
वहउॉदको सभमभा य नाइरोजनको भाराराई तीन बाग रगाइ सोवह ताधरका फभोजजभ प्रमोग गनुय 
ऩदयछ l अन्म खाद्यतत्िहरु जेष्ठ-असायको भवहनाभा ऩातभा छनुय उऩमकु्त हनु्छ l 
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ताधरका १: धफरुिाको विकास हनुे अिस्था य भरखाद हाल्नेसभम ताधरका 
भवहना भाघ पाल्गनु चैर फैशाख जेष्ठ असाय साउन बदौ असोज काधतयक भॊधसय ऩौि 

फोट विकासक्रभ  
ऩारिुा 
हाल्ने  

            

जया फढ्ने              

पुर पुल्ने 
, पर 
राग्ने य 
फढ्ने  

पर राग्ने 
कोवऩरा हाल्ने  

पुर य पर 
राग्ने  

परकोिवृि विकास हनुे 

कम्ऩोस्ट सम्ऩूणय भारा            

नाइरोजन ५०% भारा   २५% भारा  २५% भारा    

पस्पोयस सम्ऩूणय भारा           

ऩोटास सम्ऩूणय भारा           

सकु्ष्भ तत्ि            

ऩातकोनभनुा 
सॊकरन  

           

 

कम्ऩोस्ट य यासामधनक भरखादको भारा 

जनुायको राधग भरखादको भारा तम गनुय बन्दा अगाडी केवह कुयाहरुभा विचाय गनुय ऩदयछ l जस्तै: 
 फोटरे भाटोफाट धरने खाद्य तत्िको भारा 
 भाटो य ऩात ऩरयऺणको नधतजा 
 फगैचाभा खाद्य तत्िको कभीको धनयीऺण   

 फोटको प्रकाय तथा उभेय  

 स्थान धफशेिभा गरयएको भरखादको ऩरयऺणको नधतजा  

सनु्तराजातको फोटsf] िवृि य धफकासको राधग बारय भाराभा खाद्यतत्िहरुको आिश्मकता ऩदयछ य 
फढी भाराभा मी तत्िहरु भाटोफाटनै धरने गदयछ l भाटोको उफयया शजक्त कामभ याख्न तथा 
सनु्तराजातको अऩेजऺत िवृि य धफकासको राधग ऩधन भाटोफाट धफरुिारे धरने खाद्यतत्िको भारा 
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धफचाय गयेय भरखादको व्मिस्था गनुय उजचत हनु्छ l तरको ताधरकाभा धफधब् भाराभा पर उत्ऩादन 
गने फोटरे भाटोफाट धरने खाद्यतत्िको ऩरयभाण देखाइएको छ l 

ताधरका २: धफधब् प्रकायको उत्ऩादन ऺभता बएको सनु्तराजातको फोटरे भाटोफाट धरन ेखाद्यतत्िको 
जस्थधत (वकरो ग्राभ/ हेक्टय) 
उत्ऩादन ऺभता  नाइरोजन(N) पस्पोयस(P2O5) ऩोटास(K2O) क्माजल्समभ(CaO) 

जनुाय 
फढी २४३ ५४ २०५ ३१६ 

भध्मभ १६९ ४१ १४६ २९७ 

कभ ३६ २२ ७७ २०६ 

सनु्तरा 
फढी १८२ 54 २०५ २७३ 
भध्मभ ११६ ३६ १३० २१४ 
कभ ५८ २० ६४ १४१ 
कागती 
फढी २७० 54 २०९ ३५८ 
भध्मभ १८३ ३४ १४० २४२ 
कभ ९४ २१ ७७ १९३ 

(याजऩतु य हरयफाफ,ु २००४) 

स्थान धफशेि भरखादको ऩरयऺणका साथै भाटो 
य ऩातभा बएको खाद्यतत्िको विश्लिेण  
सनु्तराजातको राधग आिश्मक भर भारा 
ऩुा रगाउन उऩमोगी हनु्छ l मस्ता ऩरयऺण 
य भाटोको सिेऺण कामय धफशेित: 
सनु्तराजातको राधग बनेय कभै बएका छन ् l 
मस वकताफभा सझुाइएको भरखाद्को भारा 
प्राधफधधक, वकसानहरुको अनबुफ तथा नेऩार 
जस्तै भाटो तथा हािाऩानी बएका अन्म 
स्थानहरुभा गरयएको ऩरयऺणहरुको 
नधतजाहरुभा आधारयत छ l   

भाटोभा भरखाद हाल्ने सवह धफधध 
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ताधरका ३: उभेय सभहु अनसुाय सनु्तराजात फोटभा हाल्न ेभरखादको भारा 

फिय 
गोठेभर 
(वकरो) 

सनु्तरा/ जनुाय कागती 

मरुयमा(ग्राभ) धडएऩी(ग्राभ) 
एभओऩी 
(ग्राभ) 

मरुयमा 
(ग्राभ ) 

धडएऩी(ग्राभ) 
एभओऩी 
(ग्राभ) 

१ १० ८८ ५२ ५८ ८४ ६३ ८३ 

२ २० १७७ १०४ ११७ १६८ १२५ १६७ 

३ ३० २६५ १५६ १७५ २५३ १८८ २५० 

४ ४० ३५३ २०८ २३३ ३३७ २५० ३३३ 

५ ५० ४४२ २६० २९२ ४२१ ३१३ ४१७ 

६ ६० ५३० ३१३ ३५० ५०५ ३७५ ५०० 

७ ७० ६१८ ३६५ ४०८ ५९० ४३८ ५८३ 

८ ८० ७०७ ४१७ ४६७ ६७४ ५०० ६६७ 

९ ९० ७९५ ४६९ ५२५ ७५८ ५६३ ७५० 

१० १०० ८८३ ५२१ ५८३ ८४२ ६२५ ८३३ 

 

व्मािसावमक जनुायको फगैचाभा सम्बफ बए सम्भ ५०% नाइरोजनको भारा जैविक य फाॉकी भारा 
यासामधनक श्रोतफाट प्रमोग गनय सझुाईन्छ l मदद फोटहरु दश फिय बन्दा फढी उभेयका छन ्बने भाधथ 
ताधरकाको १० फिे फोटराई धसपारयस गरयए अनसुाय नै भरखाद प्रमोग गनुय ऩछय l महाॉ भाधथ 
ददइएको ताधरका साधायण धनदेजशका भार हो तय भरखादको भारा फगैचा धफशेि तोक्नको राधग 
फोटको अिस्था य भाटोको उफयया शजक्त अनसुाय धभराउन ऩने हनु्छ l  

भरखाद प्रमोग गने तरयका 

क) भाटोभा ददने धफधध   

ख) ऩातभा छने धफधध  

ग) पवटयगेसन धफधध  

क) भाटोभा ददन ेधफधध  

भरखाद ददॉदा वकसानहरुरे सफै बन्दा फढी प्रमोग गने मो धफधध हो l सफै प्रकायका भखुम 
खाद्यतत्िहरु यासामधनक य प्राॊगारयक ऩदाथयहरु रुखको जयाभा ऩने गरय भाटोभा ददइन्छ l मस धफधधभा 
रुखको पेदभा फेधसन फनाउन ऩवहरा हरकुा खधनन्छ य भरखादहरु छयेय पेयी छोप्न खधनन्छ l मो 
तरयका धफशेि गरय साना (१-३ फियका) धफरुिाहरुराई उऩमकु्त हनु्छ l  मसको अरािा १५ -२० 
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सेभी चौडा य १५ सेभी गवहयो औॊठी आकायको खाडर फोटको छर (क्मानोऩी) ऺेरभा खनी सफै 
भरखाद उक्त ठाउॉभा हारी पेयी भाटोरे ऩयेुय ऩधन प्रमोग गनय सवकन्छ l मो धफधध सफै उभेयका 
याम्रोसॉग पर ददइयहेका फोटहरुराई उऩमकु्त हनु्छ l फेधसन तथा औॊठी तरयका प्रमोग गने हो बने 
भरखाद कधत ऩय सम्भ हाल्ने ब्े कुया फोटको उभेय सॉग बय ऩछय l जधत जधत फोटको उभेय फढ्दै 
जान्छ उधत उधत फेधसन य औॊठीको आकाय फढाउदै रान ुऩछय l याम्रोसॉग पर ददई यहेको फोटहरुभा 
फेधसनको आकाय छर ऺेरको दठक दोब्फय फनाएय भरखाद प्रमोग गनुय उऩमकु्त हनु्छ, वकनवक मस्ता 
फोटहरुको खाद्यतत्ि धरने भधसना जयाहरू उक्त ऺेर सम्भ पैधरएका हनु्छन ् l फढुा फोटहरु बएको 
फगैचाभा ऩयैु फगैचाको ऺेर ढावकने गरय भरखाद ददन ु याम्रो हनु्छ l भरखाद ददॊदा भाटोको धनकै 
तरसम्भ ददन ुयाम्रो भाधनदैन वकनकी ८०-९५ प्रधतशत जधत खाद्यतत्ि धरने भधसना जयाहरू जभीनको 
भाधथल्रो १० सेभी ऺेरभा नै छरयएय यहेका हनु्छन ्l यासामधनक भर ददॊदा रुखको पेदभा तथा एकै 
स्थानभा नऩने गरय ददन ुजरुयी हनु्छ l त्मस्तै एक फिय धफयाएय ५-१० ग्राभ कृवि चनु प्रधत फोट प्रमोग 
गदाय जयारे भाटोफाट खाद्यतत्ि धरने भाराभा फढोुयी हनु्छ l भरखाद प्रमोग गने धफधतकै एक धसॊचाई 
गनय अधत आिश्मक हनु्छ, मदद मो सम्बफ नबए ऩानी ऩये रगुै भरखाद प्रमोग गनुय फवुिभानी  
हनु्छ l  

ख) ऩातभा छने धफधध  

सकु्ष्भ खाद्यतत्ि तथा कभ भाराभा मरुयमा ऩाइने यासामधनक भरहरु ऩातको भाध्मभफाट ऩधन ददन 
सवकन्छ l ऩातको भाध्मभफाट छयेय प्रमोग गने खाद्यतत्िहरु ऩानीभा घरुनशीर य न अम्रीम न 
ऺारयम गणु बएको हनु ुऩदयछ l मसयी छने तत्िहरु नमाॉ ऩात य ऩारिुाहरु बएको अिस्थाभा जेष्ठ-
असाय भवहनाभा छदाय याम्रो हनु्छ य मी तत्िहरु कभ कभ भाराभा दइु तीन ऩटक गयेय छनुय अझ 
उऩमकु्त हनु्छ l मदद फजायभा ऩाइने खाद्यतत्िको धभश्रण (भजल्टप्रेक्स, अग्रोधरब एनऩीके आदद) 
नऩाईएभा तर ददईएको भारा अनसुाय धभराएय प्रमोग गनय सवकन्छ l  

तत्ि भारा 
जजॊक सल्पेट  १०० ग्राभ  

कऩय सल्पेट  ६० ग्राभ 

म्माग्नेधसमभ सल्पेट  ४० ग्राभ 

पेयस सल्पेट  ४० ग्राभ 

म्माग्नेधसमभ सल्पेट  ४० ग्राभ 

चनुा १८० ग्राभ 

ऩानी २० धरटय  



38 
 

ग) पवटयगशेन धफधध  

थोऩा धसॊचाई जडान गयेको फगैचाभा ऩानीको साथ साथै भरखादहरु ऩधन ददने तरयकाराई पवटयगेशन 
धफधध बधनन्छ l मस धफधधभा प्रमोग गरयने भरखादहरु ऩातभा छने जस्तै ऩानीभा घरुनशीर य न 
अम्रीम न ऺायीम गणु बएको हनु ुऩदयछ l मस प्रविधधभा धसॊचाईसॉगै भरखाद ददने बएकोरे सभम य 
ज्माभी दिैुको फचत हनुे हनुारे थोऩा धसॊचाई प्रमोग गरय मस धफधध प्रमोग गनुय राभो सभमको विश्लिेण 
गदाय वकपामती हनु्छ l  

खाद्यतत्िको भारा ऩरयऺणको राधग ऩातको नभनुा धरन ेधफधध 

ऩातको नभनुा सॊकरन असाय देजख बदौ सम्भ गनुय ऩछय l नभनुा धरॊदा ५ देजख ७ भवहनाको दोश्रो, 
तेस्रो तथा चौथो क्रभको ऩात पर नरागेको हाॉगाको तर देजख गनेय धरन ु ऩदयछ l एउटा फगैचा 
ब्रकको १५ देजख २० रुखफाट कजम्तभा ऩधन १०० ऩातहरु एक नभनुाको रुऩभा धरन ु ऩछय l 
ऩातहरु ताजा अिस्थाभा यहेकै फेराभा धरुोहरु हटाउनको राधग सपा ऩानीरे धोएय छामाॉभा सकुाइ 
सपा ऩोधरधथनको थैराभा रेफर सवहत प्माक गयी ऩरयऺणको राधग प्रमोगशाराभा ऩठाउन ु ऩछय l 
प्रमोगशारािाट प्रात नधतजाको विश्लिेण गरय कधत भाराभा भराखाद प्रमोग गने धनधाययण गरयन्छ l  

भाटोको वऩएच य कृवि चनुको प्रमोग 

क. जनुाय खेतीको राधग भाटोको वऩ.एच. ५.५ देजख ६.५ सम्भ बएभा याम्रो भाधनन्छ l वऩ.एच. 
बनेको भाटोको अम्रीम य ऺारयमऩनाको भाऩन हो य जनुाय खेती सपर हनु मसको धेयै भहत्िऩूणय 
बधूभका हनु्छ l भाटोको  वऩ.एच. ५ बन्दा कभ बएभा अरधुभधनमभ य म्माङ्गेधनजको भारा फढी बइ 
धफिारऩुनाको असय देजखन्छ l मसको साथै कभ वऩ.एच. बएको भाटोभा क्माजल्समभ, पस्पोयस, 
म्मागनेधसमभ य भोधरब्डेनभ जस्ता खाद्यतत्िहरुको कभीको रऺण ऩधन देखा ऩछय l वकसानहरुरे 
चावहने बन्दा फढी भाराभा अभोधनमा बएका भरहरु जस्तै मरुयमा, अभोधनमभ सल्पेट आददको प्रमोग 
न्मूनीकयण गनुय ऩछय अन्मथा भाटो अम्रीम हनुे सभस्मा देखा ऩछय l भाटो अम्रीम बएभा सधुाय 
गनयका राधग राइभस्टोन य डोरोभाइट जस्ता चनुमकु्त ऩदाथय प्रमोग गनुयऩछय l हार फजायभा कृवि 
चनुको नाभभा मी जचजहरु उऩरब्ध छन ् l  साधायणतमा धबयारो जभीन बएको य खाद्यतत्िहरु 
चवुहएय जाने स्थानहरुभा भाटो अम्रीम हनु े सभस्मा देजखएका छन ् l मसको सभाधानको राधग ५ 
देजख १० ग्राभ चनु प्रधत फोट पर वटऩे ऩधछ भाटोभा धभसाउन ुयाम्रो हनु्् l मदद भाटोको वऩ.एच. 
५.० बन्दा कभ बइ सधुाय नै गनुय ऩयेभा ५ देजख ७ वकरो प्रधत फोटको दयरे धफरुिा िरयऩयी फेधसन 
फनाइ पर वटऩे ऩधछ भाटोभा धभसाउन ुऩछय l चनु य यासामधनक भरहरु एकै ऩटक िा धभसाएय छनुय 
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हुॉदैन ् l भरसॉग यासामधनक प्रधतवक्रमा गरय चनुरे खाद्यतत्िहरु फोटरे धरन नसक्ने गरयददने बएकोरे 
मसो बधनएको हो l यासामधनक भरहरु चनु प्रमोग गयेको करयफ एक भवहना ऩधछ प्रमोग गनुय याम्रो 
हनु्छ l भाटोको धनमधभत जाॊच गरय वऩ.एच. को भारा हेयेय भार चनुको प्रमोग गनुय ऩछय l चनुको 
अत्माधधक प्रमोग गदाय सकु्ष्भ खाद्यतत्िहरुको कभीको रऺण देखा ऩने हनुारे आिश्मक बए भार 
प्रमोग गनुयऩछय य भाटोको वऩ.एच.  ६.० भा सधुाय बएको छ बने प्रमोग गनय फन्द गनुयऩछय l 

धसॊचाई व्मिस्थाऩन 

जनुाय खेती गदाय धसॊचाईको धनकै नै भहत्िऩूणय बधूभका हनु्छ तय नेऩारी वकसानहरुरे अझै ऩधन 
मसराई भनन गनय सकेका छैनन ् l जनुाय रगामत अधभराफगयका परपुरहरु ऩहाडी धबयारो, कभ 
उफयय य धसॊचाई कभ बएको जभीनभा आकाशे ऩानीको बयभा खेती गने गरय आएको छ l तय हारका 
ददनहरुभा वकसानहरु प "र पुल्ने य पर राग्ने फेराभा धसॊचाई ददन ुऩछय ब् ेफायेभा जागरुक बएका 
छन ्l अन्म देशहरुको अध्ममनफाट मो कुया थाहा ऩाइन्छ वक जनुाय खेतीको राधग फावियक २,००० 
धभधर धरटय ऩानी फोट धफकास हनुे देजख पर धफकास हनुे भवहना सम्भ याम्रयी छरयएय ऩयेको हनु ु
ऩदयछ l  नेऩारका जनुाय खेती हनुे ऺेरहरुभा औसत १,२०० देजख ३,००० धभधरधरटय सम्भ ऩानी 
ऩने गये ऩधन फिय बरय छरयएय नऩयी ८० प्रधतशत ऩानी ३-४ भवहनाभा (असाय देजख असोजसम्भ) ऩने 
गयेको ऩाइएको छ l मो ऩानी ऩने सभम परको धफकास हनु े य ऩाक्ने अफधध हो य मस फेरा 
धसॊचाईभा कुनै ऩधन सभस्मा हदैुन l भाघ भवहना ऩिात ऩानी ऩनय कभ हनु थाल्छ य जनुायका 
फगैचाको भाटो सखुखा हनु थाल्छ य मवह सभम ऩिात प "n पुल्ने य पर राग्नेसभम (पागनु देजख 
जेष्ठ भवहना) सम्भ धसॊचाइको उजचत प्रफन्ध धभराउन ुआिश्मक हनु्छ l  

धसॊचाई अबािको असय 

जनुायको धफकासको सफै अिस्थाभा धसॊचाई अबािको नयाम्रो असय देजखन्छ l धसॊचाई कभीको असय 
प"र पुल्ने य पर राग्न े फेरा, परको आकाय फढ़दा, परको गणुस्तय तथा उत्ऩादनभा प्रिसॉग 
देजखन्छ l फसन्त य धग्रष्भ कारभा धफशेित पुर पुल्दा, पर राग्ने फेरा भाटोभा जचस्मानको कभी 
बए परको सॊखमा कभी साना आकायका पर य कभ उत्ऩादन बएको ऩाइन्छ l मस फेरा ऩानीको 
कभीरे धफिशेतM हवुकय यहेका फोटहरुभा छर (क्मानोऩी) धफकासभा असय ऩमुायई अको फिय पर राग्ने 
हाॉगाहरुभा कभी गयाउॊदछ l मस सभमभा भाटोभा जचस्मान वपल्ड ऺभताको ५५-६५ प्रधतशत सम्भ 
हनु ुऩदयछ तय मो फेरा नेऩारभा सखुखा सभम बएकोरे य जनुायको फगैचाभा धसॊचाई नगदाय जचस्मान 
भारा तोवकए बन्दा धनकैनै कभी बइ उत्ऩादनभा नयाम्रो असय ऩयेको ऩाइन्छ l  
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धसॊचाइको आिश्मकता 

जनुाय सदाफहाय प्रकृधतको फोट बएकोरे फिै बरय धसॊचाइको आिश्मकता ऩदयछ l जनुायभा परको 
तौरको आधायभा ८५ देजख ९० प्रधतशत सम्भ ऩानी हनु्छ, त्मसैरे पर वटऩी सके ऩछी शयदको 
ऩधछल्रो य वहउॉद ऋतकुो अजघल्रो सभमभा १-२ भवहनाको राधग धनकै कभ ऩानी बए ऩधन ऩगु्छ l 
जनुायको फोटराई कधत ऩानी चावहन्छ ब्े कुया ऋतकुो अरािा अरु धफधब् कुयाहरुरे ऩधन धनधाययण 
गदयछ l जस्तै हकुय दै गयेका साना फोटहरुराई पर ददने ठुरा फोटहरु बन्दा कभ ऩानी बए ऩधन  
हनु्छ l नजजकको दयुीभा रगाईएका फोटहरु बएको फगैचाभा फढी दयुीभा रगाएको बन्दा धेयै भाराभा 
ऩानीको आिश्मकता ऩछय l अन्तयफारी रगाएको फगैचाको धसॊचाइको राधग नरगाएकोभा बन्दा फढी 
ऩानी ददन ुऩछय l फढी प्राॊगारयक ऩदाथय बएको, दोभट य जभीनभा धनकै तरसम्भ भाटो बएको तथा 
उुयी भोहोडा बएको फगैचाभा अन्मको तरुनाभा कभ ऩानी बए ऩधन ऩगु्दछ l मस्तै करभी गदाय कुन 
प्रजाधतको रुटस्टक प्रमोग गयेको छ ब्े कुयारे ऩधन कधत धसॊचाई चावहने ब्े कुयाको धनधाययण  
गदयछ l नाइॉटे ज्माधभय य क्मारयजो धसरेन्जभा करभी गयेका फोटहरुरे रोमय धसरेन्ज य जक्रमोऩेरा 
सनु्तराभा करभी गयेका फोटहरु बन्दा फढी खडेयी सहन्छन ्l सनु्तरा य तीन ऩातेभा करभी गयेका 
फोटहरुरे त मी भाधथका रुटस्टकरे जधत ऩधन खडेयी सहन सक्दैनन ्l  

धसॊचाई गने तरयकाहरु 

नेऩारभा जनचेतनाको अबािका साथै ऩानीको श्रोतको ऩधन अबािको कायण धेयै जसो जनुायका 
फगैचाहरुभा धसॊचाई नगयी आकाशे ऩानीको बयभा खेती गरयन्छ l मधत हुॉदा हुॉदै ऩधन हारका फियभा 
केवह प्रगधतशीर वकसानहरुरे नमाॉ य याम्रा धसॊचाईका तरयकाहरु प्रमोग गरय खेती गनय थारेका छन ्l 
जनुायको फगैचाभा साधायणतमा प्रमोग गनय सवकने धसॊचाईका तरयकाहरु धनम्नानसुाय छन ्l  

क) फेधसन तरयका  

ख) ड्याङ तरयका 
ग) फाढी रगाउन ेतरयका  

घ) प्राजस्टक ऩोखयीको प्रमोग  

ङ) पोहोया रगाउने तरयका 
च) थोऩा धसॊचाई तरयका   

भाधथका शरुुका तीन धसॊचाई गने तरयकाहरु जभीनको सतहभा ऩानी छाडेय धसॊचाई गने ऩयम्ऩयागत 
तरयकाहरु हनु ् l केवह ऩानीका भहुान नजजकै फगैचा बएकाहरु छाडेय अधधकाॊश जनुाय वकसानहरुरे 
चाहेय ऩधन मी तरयकाहरु उऩमोग गनय सक्दैनन ्l ऩानीको भहुान य ऩानीको उऩमोधगताको दृविकोणफाट 
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पोहोया य थोऩा धसॊचाई प्रविधधहरु धनकै नै उऩमोगी देजखन्छन ् l अन्म देशहरुको अध्ममनरे मो 
देखाएको छ वक सतहभा गरयन ेधसॊचाई तरयका बन्दा ऩाधन उऩमोधगता ऺभताको आधायभा पोहोया य 
थोऩा प्रविधध क्रभश् ७०-८० तथा ८०-९० प्रधतशत सम्भ फढी उऩमोगी छन ् l मी प्रविधधहरुको 
तऩधसरका पाइदाहरु छन ्l  

 ४० देजख ४५ प्रधतशत सम्भ ऩानीको फचत 

 ५५ देजख ६० प्रधतशत सम्भ फढी उत्ऩादन  

 ४० देजख ५० प्रधतशत सम्भ कभ झाय आउने 
 फोटको य परको धफकास तथा परको गणुस्तय कामभ हनुे ] 

मधत धेयै पाइदा हुॉदाहुॉदै ऩधन मी धसॊचाई प्रविधधहरु स्थाऩना गनय शरुुिाती खचय फढी छन ्य मसरे 
गदाय वकसानहरुभा सयकायी अनदुान ताक्न ऩरययहेको अिस्था छ l मसको अरािा मी प्रविधधभा प्रमोग 
गरयने ऩानी ऩधन पोहोय य धरुोहरु यवहत हनु जरुयी छ अन्मथा मी पोहोयहरुरे ऩानी झने भधसना 
प्िारहरु थनुी ददएय ऩयुा सॊमन्र नै काभ नराग्ने फनाइ ददन्छन ्l मस्तै अको उऩमकु्त प्रविधध बनेको 
प्राजस्टक िा धसभेन्टको ऩानी ऩोखयी फनाएय त्मसभा ऩानी जम्भा गरय भहत्िऩूणय अिस्थाहरुभा 
ऩोधरधथन ऩाइऩको सहामतारे धसॊचाई गने हो l  

धसॊचाईको भारा य ऩटक  

साधायणतमा जनुायराई वहउॉदभा १५ ददनको पयकभा धसॊचाई गनुय ऩछय बने अन्म सखुखा माभभा हता 
ददनको पयकभा गनुय उऩमकु्त हनु्छ l नेऩारभा जनुाय खेती गने केवह स्थानहरुभा ऩानीको अबािरे 
गदाय मधत धछटो धछटो धसॊचाई गनय सम्बफ नहनु ऩधन सक्छ l जनुायको फोटहरुराई चावहने धसॊचाईको 
दृविकोणरे तीनिटा भहत्िऩूणय अिस्थाहरु छन ्य मी अिस्थाहरु सफै (पाल्गनु देजख जेष्ठसम्भ) सखुखा 
माभभानै ऩदयछन ्l मो सभमभा जनुायका फोटहरुभा कोवऩरा हाल्ने, ऩारिुा राग्ने, प "र पुल्ने य पर 
राग्ने हनु्छ l मस सभमभा भाटोभा जचस्मानको भारा जभीनको ऺभताको ५५ देजख ६५ प्रधतशत 
सम्भ हनु ुआिश्मक छ l तथाऩी जनुाय रगाउन ेऺेरभा सखुखा माभभा जचस्मानको भारा भाधथ उल्रेख 
गये बन्दा धनकै कभ हनु्छ l त्मसैरे तीन ऩटकसम्भ धसॊचाई- पुर पुल्ने सभम बन्दा १० देजख १५ 
ददन ऩवहरे, पूरपुरेको १५ ददनभा य दोश्रो धसॊचाई गयेको एक भवहना ऩधछ ददन ुउजचत हनु्छ l  

छाऩो व्मिस्थाऩन 

जनुायको फोट िरयऩयी छाऩो ददनारे धेयै प्रकायका पाइदाहरु हनु्छन ् l छाऩोको कायण जभीनको 
भाधथल्रो सतह कभ तातीई िाजस्ऩकयण कभ हुॉदा धसॊचाई कभ गये ऩधन हनु्छ l मसै कायण जैविक 
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िस्तहुरुको कुवहने वक्रमा फढी बई भाटोभा प्राॊगारयक ऩदाथयको भारा फढ्दछ य भाटोको aनोट याम्रो 
फनाउॊदछ l भाटोभा नाइरोजन, पस्पोयस य ऩोटासको भारा ऩधन फढ्न सहमोग गनुयका साथै बूऺ म 
कभ गयाउन भद्दत गदयछ l फोट िरयऩयी भाटो छोवऩएको कायणरे अन्म झायऩातहरु आउन तथा फढ्न 
नददई जनुायको फोटराई फढी खाद्यतत्ि उऩरब्ध गयाउन सहमोग गदयछ l मस्ता विविध पाइदा ददने 
छाऩो चावह जैविक ऩदाथयहरु जस्तै ऩयार, काठको धरुो, धानको बसु, काटेका झायऩात, जॊगरको 
ऩधतॊगय, कम्ऩोस्ट अथिा कारो य सेतो यॊग धभधसएको प्राजस्टकहरु प्रमोग गनय सवकन्छ l  जैविक 
ऩदाथयहरु छाऩोको रुऩभा प्रमोग गदाय भूर काण्डसॉग नटाधसने गरय हाल्न ुऩछय l अन्मथा मी ऩदाथयहरुरे 
योग तथा कीयाहरूराई फासस्थान ददई फोटराई आक्रभण गने श्रोतको रुऩभा काभ गछयन ्l अझ जचसा 
ऩदाथयहरु प्रमोग गयेभा काण्डराई नयभ फनाइ धछटै योगको आक्रभणराई धनम्त्माउॉछन ् l हाम्रा 
जनुायका फगैचाहरुराई छाऩो ददने उऩमकु्त सभम बदौको अजन्तभ साता देजख काधतयक सम्भ हो, जनु 
फेरा जभीन ऩधन जचसो हनुाका साथै प्रशस्त भाराभा जैविक ऩदाथयहरु उऩरब्ध हनु्छन ् l जभीनको 
जचस्मान सवकन ुबन्दा अगाफै छाऩो ददॊदा उक्त जचस्मानराई ऩधन जोगाउन सवकन्छ l छाऩो ददइएको 
भाटोभा नददएकोभा बन्दा १० प्रधतशत सम्भ फढी जचस्मान हनु्छ l मसैरे धफशेिगरय ऩानी कभ हनुे य 
धबयारो जभीनभा जनुाय खेती गने स्थानहरुभा त छाऩो ददन ुअत्मन्तै आिश्मक हनु्छ l  

अन्तयफारी 

उत्ऩादन धरन फोट रगाएको केवह फिय कुनुय ऩने बएकोरे धेयै जसो सनु्तराजात फारी रगाउने साना 
तथा भझौरा स्तयका वकसानहरुरे फारी रगाएको फगैचािाट आम्दानी नधरई ४-५ फिय सम्भ कुनय 
कदठन हनु्छ l त्मसैरे मी वकसानहरुरे धछटो य अधधक आम्दानी धरनका राधग सम्बफ बएसम्भ अरु 
कुनै फारीहरु अन्तयफारीको रुऩभा जनुायको फगैचाभा खेती गयेको ऩाइन्छ l मसयी अन्तयफारी 
रगाउॉदा अधतरयक्त आम्दानीको अरािा झायऩातहरु फगैचाभा आउन नददने, भाटोभा जचस्मान जोगाउने 
य बूऺ म धनमन्रण आदद पाइदा धरन सवकन्छ l तय वकसानहरुरे अन्तयफारीको रुऩभा विधब् 
फारीहरु जस्तै: धान, भकै, गहुॉ, कोदो, आर ुदेजख अन्म धफधब् तयकायीहरू रगाई ददएका ऩाइन्छन ्
l भखुम फारी जनुायसॉग जभीनिाट फवढ खाद्यतत्ि य जचस्मान धरई प्रधतष्ऩधाय गने फारीहरु जस्तै: धान, 
भकै, कोदो, गॊह ुआदद अन्तयफारी रगाउन अनऩुमकु्त हनु्छन ् l राभो सभमसम्भ फगैचाभा यहीयहने 
फारीहरु जस्तै अदिुा य फेसाय ऩधन अन्तयफारीको राधग उऩमकु्त हदैुनन ्l राभो झार गई जनुायको 
फोट नै ढाक्न ेखारका पधसय सभहुका फारीहरु, इस्कुस य फयेरा आदद ऩधन अनऩुमकु्त अन्तयफारी हनु ्
l मसैरे उऩमकु्त अन्तयफारी छनौट गनुय अधत आिश्मक हनु्छ l अन्तयफारीको राधग उऩमकु्त 
फारीहरु जभीनभा धेयै तर जया नजाने, छोटो सभमभा पल्ने य अधधक आम्दानी ददने खारको हनु ु
ऩदयछ l जनुायको फगैचाराई अधधक ऩानी य भरखाद चावहने पाल्गनु देजख जेष्ठसम्भभा खनजोत गरय 
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रगाउने खारका फारीहरु ऩधन अनऩुमकु्त अन्तयफारी हनु ्l केयाउ, धसधभ (होचो जात), बटभास, भुॊग, 
भास, तोयी, रसनु,भरुा, गाजय, यामो साग, अकफये आदद उऩमकु्त अन्तयफारीहरु हनु ् l अन्तयफारी 
खास गरय फगैचा स्थाऩना गयेको शरुुिाती ४-५ फिायसम्भ गनुय उऩमकु्त हनु्छ l मदद जनुायका फोटहरु 
५-६ धभटयको दयुीभा रगाइएको छ बने धछटो पर ददने भेिा, केया य बइुॉकटय आदद ऩधन 
अन्तयफारीको रुऩभा रगाउन सवकन्छ तय जनुाय फारीरे जफ पर ददन शरुु गछयन ् तफ मी 
अन्तयफारीहरुराई तरुुन्तै हटाउन ुऩदयछ l 

झायऩात व्मिस्थाऩन 

सनु्तराजात फारीको खाद्यतत्ि धरने जयाहरु जभीनको भाधथल्रो सतहभा नै हनुे हुॉदा झायऩातहरु सॉग 
भरखाद तथा ऩानीको राधग जनुायरे प्रधतस्ऩधाय गनुय ऩने हनु्छ l मस कायण धफशेि गरय नमाॉ फगैचाभा 
झायऩात धनमन्रण चनुौतीऩूणय कामय हो य मस्ता फगैचाको याम्रो धफकासको राधग झायऩात ऩूणय धनमन्रण 
गनय जरुयी हनु्छ l सनु्तराजातका  फोटको फेधसन देजख छर (canopy) ऺेरसम्भ फिै बरय झाय नहनुे 
जस्थधत फनाउन ुऩछय l नबए झायहरुरे सनु्तराजातको राधग ददइएको भरखाद तथा ऩानी चोयेय धरने 
भार होइन वक योग य कीयाको श्रोत ऩधन बई फगैचाको स्िास्थमराई ऩधन नकायात्भक असय गदयछ l  

नेऩारभा सनु्तरा फगैचाभा भखुम फोटको पेद ियीऩयी कुटो रगाएय खनजोत य झाय हटाउने कामय 
साभान्मतमा गरयन्छ l साधायणतमा फगैचाभा फियभा एक िा दईु ऩटक झाय गोडभेर गने गरयन्छ l 
ऩवहरो ऩटक ऩसु-भाघ भवहनाभा पर वटऩे ऩिात य दोश्रो ऩटक बाद्र-असोज भवहनाभा धेयै 
झायऩातहरु बएको अिस्थाभा मो कामय गरयन्छ l मस फेरा वकसानहरुरे झायहरुराई फोटको पेद 
िरयऩरयफाट हातैरे तानेय हटाउने चरन छ l तय अन्तयफारी धरइएको फगैचाभा बने अन्तयफारीराई 
आिश्मक बएको फेराभा झाय गोड्ने गरयन्छ l साभान्मतमा झाय गोडभेर हातैरे तानेय, काटेय, 
खनजोत गयेय िा जराएय गने गयेको ऩाइन्छ l ऩटक ऩटक खनजोत गयेय झायऩात धनमन्रण गदाय 
भाटोको फनोट धफग्रने, जनुायको खाद्यतत्ि धरने जयाहरुभा चोटऩटक राग्ने य भाटोभा बएको जचस्मान 
ऩधन उडेय जाने कायण कभ पर राग्ने िा रागे ऩधन गणुस्तयभा धगयािट आउॉदछ l झायऩात 
धनमन्रणको अको सजजरो उऩाम बनेको झाय धनमन्रक वििादीहरुको प्रमोग गनुय हो l अन्तयफारी 
रगाएको फगैचाभा बने मस्ता वििादीको प्रमोग गदाय होस ऩमुायउन ुऩदयछ अन्मथा अन्तय फारी नै नि 
गरयददने सम्बािना हनु्छ l झाय उधम्रन ु अजघ नै डैमयुोन (२५० ग्राभ/योऩनी) िा तफायधसर (२२५ 
ग्राभ/ योऩनी) िा झाय उम्रऩेधछ अराजाईन (२५० ग्राभ/योऩनी) को प्रमोग गरय झाय ऩूणय रुऩभा 
धनमन्रण गनय सवकन्छ l ब्रोभधसर नाभक धफिादी (३०० ग्राभ/योऩनी) एक य दइु दरीम दिैु 
वकधसभका झाय धनमन्रण गनय प्रबािकायी ऩाइएको छ l त्मस्तै ग्राईपोसेट (२५० ग्राभ/योऩनी) 
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धफिादी फहफुिे झाय भानयको राधग धनकै प्रबािकायी देजखएको छ l फोटको पेद िरयऩयी जभीनभा 
प्राविकको छाऩा ] (mulching) ददएय ऩधन प्रबािकायी ढॊगरे झाय धनमन्रण गनय सवकन्छ । 

ताधरभ तथा काॉटछाॉट 

फोटराई उजचत आकाय प्रकाय ददनको राधग गरयने कामयराई ताधरभ बधनन्छ बने योग रागेका धबर 
धछयेका अनतु्ऩादक हाॉगा हटाई पर ददने हाॉगाको धफकास गनय गरयने कामयराई काॉटछाॉट बधनन्छ l 
ऩयम्ऩयागत रुऩभा खेती गरयएका नेऩारी सनु्तराजात फारीका फगैचाहरुभा ताधरभ तथा काॉटछाॉट 
केवह ऩधन नगरयएको ऩाइन्छ l तय फोटराई याम्रो आकायभा ल्माउन य स्िच्छ फनाइ याख्नका ] राधग 
ताधरभ तथा काॉटछाॉट अत्मन्त जरुयी हनु्छ l अधभरा परका फोटराई छोटो उचाइको गमु्फोज 
आकायको छर फनाउन ुएकदभ उऩमकु्त हनु्छ l मसको राधग योऩेको शरुुिाती फियफाटनै काॉटछाॉट 
गनय शरुु गनुय ऩछय l जसको राधग धफरुिा योऩेको दोश्रो फियफाट एउटा भूर थाभ याखी ४ देजख ६ 
िटा फयाफय दयुीभा यहेका हाॉगाहरु छोडेय भखुम आकायभा ल्माइन्छ l फोटको सफै बन्दा तर यहने 
हाॉगा जभीनको सतह बन्दा ५० सेभी भाधथ हनुऩुछय l त्मसऩधछका फियहरुभा काॉटछाॉटका कामयहरु 
गरयन्छ l पर ददइयहेका फोटहरुभा कभ भार काॉटछाॉट गरयन्छ l मस सभमभा गरयने काॉटछाॉटको 
उद्देश्म शरुुिाती फियभा फनाईएको उजचत आकायराइ मथाित याखी अधधक भाराभा उच्च गणुस्तयको 
पर उत्ऩादन गनुय हो l काॉटछाॉटको भारा जनुायको जात अनसुाय पयक हनु सक्छ तय जे बए ऩधन 
भखुमतमा सकेुका, योग रागेका, फोटको धबधर बागभा जोजल्ठएका य कभजोय हाॉगाहरुराई हटाउने नै 
हो l चोय तथा रुटस्टकिाट ऩराएका हाॉगाहरु ऩधन ध्मान ऩिुयक हटाउन ुऩछय l देशै बरयका अधधकाॊश 
जजल्राका अधभरािगयका फोटहरुराई ताधरभ तथा काॉटछाॉट नगरयएको ऩाइएको छ तथावऩ ऩधछल्रा 
फियहरुभा रगाइएका नमाॉ फगैचाहरुभा  ताधरभ तथा काॉटछाॉट गने क्रभ फवढ यहेको छ l मी कामय 
गने उजचत सीऩ य ताधरभको अबाफभा वकसानको उत्ऩादनभा असय ऩने सम्फजन्ध प्रधतवक्रमा बने 
धभजश्रत प्रकायको ऩाइएको छ l  

ताधरभ तथा काॉटछाॉटको असय याम्रोसॉग देजखनको राधग फियको उजचत सभमभा धफशेि गरय फोटहरु 
सिुतु अिस्थाभा यहेको फेराभा गनुय उजचत हनु्छ l पर नरागेका फोटहरुभा काॉटछाॉट फिैबरय 
आिश्मकता हेयी गनय सवकन्छ तय ताधरभ चावह वहउॉदको भवहनाभा भार गनुय उऩमकु्त हनु्छ l पर 
राधगयहेका फोटहरुभा बने काॉटछाॉट वहउॉद सवकने य फसन्त ऋत ुशरुु हनुे फेराभा गनुय औधी याम्रो 
हनु्छ l  
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सनु्तराजात फारीभा राग्न ेयोग तथा कीया व्मिस्थाऩन 

क) सनु्तरा जातभा राग्न ेविधब् योगहरु 

सनु्तरा जातभा प्रभखु रुऩभा सकु्ष्भ जीिाणहुरु जस्तै ढुसी, ब्माक्टेरयमा, बाइयस आददफाट विधब् 
योगहरु राग्दछ | मी योगका जजिाणहुरु हािा, ऩानी, भाटो, फनस्ऩधत य hLिहरुभा आजश्रत हनु्छन | 
मसयी अनकुुर िाताियण य धफरुिाको कभजोय अिस्थाको ऩरयजस्थधतभा योगहरु धफकधसत हनु ऩगु्दछ | 
सनु्तरा जातभा राग्ने योगहरुको फायेभा  विस्ततृ जानकायी तर ददइएको छ | 

१. ग्रीधनॊग योग(Citrus greening) 

मो योग Candidatus Liberobacter asiaticus, C. Liberobacter africanus य C. Liberobacter 

americanus नाभक ब्माक्टेरयमारे गदाय राग्दछ | मो योग सनु्तरा ह्रासको प्रभखु कायक हो | मो 
योगराई विधब् देशभा विधब् नाभरे जचधनन्छ | चीनभा मसराई होंग-रोंग-धफन, इन्डोनेधसमाभा नसा 
नाश हनुे, ताइिानभा धरकुधफन, वपधरवऩन्सभा ऩातभा टाटेऩाटे हनुे य बायतभा फोट ह्रास हनु ेयोगको 
नाभरे जचधनन्छ | मो योगको जीिाण ुधसरस धसल्रा नाभक कीयारे एक योगी फोटफाट यस चसुी अको 
स्िस्थ फोटभा गई यस चसु्दा योगी फोटफाट स्िस्थ फोटभा सदयछ | हार सम्भ मस योगको उऩचाय 
ऩुा नरागेको य अनसुन्धान जायी यहेकोरे फोट िा फगैंचाभा मो योग देखा ऩनय नददन विधब् 
उऩामहरु अऩनाउन ुनै उुभ हनु्छ |   

नेऩारभा मो योग ऩवहरो ऩटक वि.सॊ. २०२४ सारभा ऩोखयाभा येकडय गरयएको धथमो | बायत देजख 
धबधरएको सनु्तराको धफरुिाफाट मो योग आएको ब्े छ य त्मस ऩधछ देशका विधब् स्थानहरुभा मो 
योग पैधरएको हो | हार आएय मो योग ऩजिभान्चर ऺेरभा ब्माऩक रुऩभा देजखएको छ बने ऩूियभा  
इराभ, धनकुटा, ऩाॉचथय  य धसन्धरुीभा ऩधन देजखएको छ | 

 

रऺण  

योग रागेका फोटहरुफाट अत्मधधक रुऩभा ऩातहरु झने, फेभौसभभा नमाॉ F ऩारिुा आउने तथा प "n 
पुल्ने, य सॊक्रभण धेयै बएभा हाॉगाहरुको टुप्ऩोदेजख भदै जान्छ य अन्तभा ऩयैु फोट भनय थाल्छ | 
त्मस्तै योगी फोटको जया कभजोय हनुे, सहामक जयाहरु कभ हनुे, नमाॉ F जयाको धफकास योवकने य 
जयाहरु कुवहन थाल्छ | 

साभान्मतमा ऩातभा दईु प्रकायको रऺणहरु देजखन सवकन्छ: १. योग रागेका फोटको साभान्म ऩात 
तथा ऩातको नशाहरु ऩहेंधरने हनु्छ तय कवहरेका +ही ऩातहरुको हरयमो ऩषृ्ठबधुभभा हरयमो य ऩहेंरो 
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टाटाहरु देजखने गछय २. योगी फोटको ऩातहरु सानो हनुे, ठाडो यहने, ऩातको नशाहरु हरयमो यहने तय 
अरु बागहरु ऩहेंधरने हनु्छ जनु रऺण सकु्ष्भ खाद्यतत्िहरु जस्तै आइयन य जजॊकको कdL बएको 
ऩातसॉग भेर खान्छ जसरे गदाय योग िा खाद्यतत्िको कभीरे गदाय बएको मवकन गनय गाह्रो हनु्छ | 
योगी ऩातहरुको प्रमोगशाराभा जाॉच गदाय ऩोटाधसमभको भार धेयै बएको ऩाइन्छ बने क्माजल्समभ, 
म्माग्नेधसमभ य जजॊकको भारा कभ बएको ऩाइन्छ | 

योगी फोटको परहरु सानो आकायको हनुे, अधभरो य धततो हनुे (अम्रीम ऩना फढ्ने य गधुरमोऩना 
घट्ने कायणरे गदाय हनु सक्ने), पर काटेय हेदाय परको गदुी बागदेजख सभान नबई एक ऩविको 
बाग ठुरो य अको ऩविको बाग सानो हनुे हनु्छ | परहरु नऩाक्दै झने य फोटभा फाॉवक परहरुभा 
याम्रोसॉग सनु्तराको यॊग धफकास नहनुे, छाॉमा ऩयेको बाग हरयमो नै यहने गदयछ | परको िीउहरु 
स्िस्थ नबई खैयो यॊगको स-साना चाउयी ऩयेको य फतासे हनु्छ | 

 

ग्रीधनॊग योग रागेको ऩात (फामाॉ) य स्िस्थ ऩात (दामाॉ) 

  

ग्रीधनॊग योग रागेको पर ग्रीधनॊग योग रागेको पर काटेय हेदाय 
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योग सने अिस्थाहरु 

क. कीयाको भाध्मभ : धसरस धसल्रा नाभक कीयारे मस योगको जीिाण ुसाने गछय | 
ख. योगी भाउ फोटफाट सामन प्रमोग गरय करभी गरयएभा त्मस्ता करभी धफरुिारे योग एक 

ठाउॉ देजख अको ठाउॉभा साने | 

ग्रीधनॊग योग ऩुा रगाउने तरयका 

तीन तरयकाफाट फोटभा ग्रीधनॊग योग रागेको ऩुा रगाउन सवकन्छ | 

क. फोट/फगैंचाभा योगको रऺण हेयेय : फोटभा भाधथ बधनएका योगको रऺण देजखएको छ/छैन 
हेने | 

ख. स्क्राच टेस्ट : मो धनकै सयर, सहज, धछिो य उऩमोगी तरयका हो | मस तरयकाफाट २-३ 
धभनेटभा फोटभा ग्रीधनॊग योग रागेको/नरागेको ऩुा रगाउन सवकन्छ | मस तरयका फाट 
ऩरयऺण गदाय ८०-९०% सम्भ सवह नधतजा ददन्छ य पर स्िरूऩ प्रमोगशाराभा गरयने 
वऩ.सी.आय. तरयकाको राधग रागत कभ हनु जान्छ | स्क्राच टेस्ट गने विधध तर ददइएको 
छ . 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

व्मिस्थाऩन  

 १२०० धभटय उचाई बन्दा भाधथ अिजस्थत नसययीभा जारी घय धबर उत्ऩाददत स्िस्थ धफरुिा 
रगाउन े. 

योगी फोटफाट सॊकरन गरयएको नभनुा ऩातराई २०-३० ऩटक खाक्सीभा यगड़ने 

 
ऩातभा यगडेको खाक्सीराई प्राजस्टक थैराभा याख्न ेय १ एभ.एर. धडजस्टर ऩानी धभसाई 

प्राजस्टकराई फावहयफाट धभच्ने 

 

गाढाखैयो िा कारोयॊग (योगरागेको) 

 

उक्त थैराभा १ थोऩा आमोधडन याख्न ेय यॊगभा ऩरयितयन बएको हेने 

 

ऩहेंरो िा सनु्तरायॊग (योगनरागेको) 
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 योग ग्रस्त स्थानफाट सॊक्रधभत धफरुिा तथा भाउ फोटको ओसायऩसाय य धफवक्र वितयणभा 
योक रगाउने . 

 योगी धफरुिा देजखने धफजुकै फोटराई तरुुन्त हटाउने . 
 धसरस धसल्रा कीयाको योकथाभ गने – डाइभेथोएट ०.०५% अथिा ०.०२% 

क्रोयोऩाइयीपोस अथिा इधभडाक्रोयोवऩड   

 सनु्तरा फगैंचा धबर अम्फाको फोटहरु रगाई धसरस धसल्रा कीया बगाउन े

 धभर जीिहरुको सॊखमा फढाउने .  
 फैकजल्ऩकहोस्ट हरु जस्तै काधभनी, कडीऩता आदद हटाउने  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

काधभनी पुर   कडी ऩQf 
 

२. खवटये योग (Citrus canker) 

मो योग Xanthomonas axonopodis pv citri नाभक ब्माक्टेरयमारे गदाय राग्छ | मो योग प्रामगरय 
कागतीभा राग्ने बए ताऩधन सनु्तराभा ऩधन देजखने गयेको ऩाईन्छ | फिायको भौसभभा मो योग फढी 
देजखने गरयएको छ | मो योग ऩातभा सरुुॊग फनाउन ेकीयारे (Leaf miner) नाभक कीयारे सादैन तय 
कीयारे अत्मधधक आक्रभण गयेभा योगको जीिाणकुो सॊखमा अत्मन्तै फढ्न गई योग व्मिस्थाऩन गनय 
गाह्रो हनु जान्छ |  
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रऺण  

योगको रऺण देजखॉदा सरुुभा ऩातको तल्रो ऩरभा हल्का उठेको, सानो ऩानीरे धबजेको जस्तो थोप्रा 
देजखन्छ | ऩधछ गएय ती खवटया खैयो-कारो यॊगको खवटयाभा ऩरयणत हनु्छ | मस्ता खवटयाको धफचको 
बाग उठेको य खस्रो हनु्छ | मस्ता खवटयाहरुको फावहयऩविफाट ऩहेंरो गोराकाय धAफारे घेरयएको 
हनु्छ | मस्ता खवटयाहरु ऩातको दफैु बागभा देजखन सवकन्छ | मस्ता खवटयाहरु ऩातभा १-९ धभ.धभ. 
य पर तथा हाॉगाहरुभा १ से.धभ. सम्भको ब्मास हनु्छ | ऩातभा मस्ता खवटया िा घाउहरू ऩधछ गएय 
झनय सक्छ य धफचभा प्िार ऩनय जान्छ जसराई अॊग्रजेीभा “सट होर” बधनन्छ |  हाॉगाहरुभा ऩधन 
ऩातभा देजखने जस्तै खवटया देजखन्छ | मदद सॊक्रभण धनकै धेयै बएभा मस्ता खवटयाहरु एक आऩसभा 
जोधडन ऩगु्छन य ऩयैु हाॉगाराई सकुाई भानय सक्छ | परभा ऩधन योगको रऺण ऩात य हाॉगाभा जस्तै 
देजखने रऺण देखा ऩछय य परको गणुस्तय घटाउॉछ | योगको सॊक्रभण धेयै बएभा पर ऩाक्न अगाडी 
नै झनय थाल्छ य उत्ऩादनभा कभी आउॉछ | मो योगको रऺण जभीन सतह बन्दा भाधथ फोटको सफै 
बागहरुभा देजखने गछय |  

 
vl6/] /f]u4f/f ;+qmldt kft, 8f+7 kmnx? 

 

ब्मिस्थाऩन् 
• नमाॉ फगैंचा स्थाऩना गदाय योग भकु्त धफरुिा रगाउने . 
• नसययीभा स्िस्थ विरुिा उत्ऩादन गने . 
• योग रागेका हाॉगा, ऩातहरु हटाई जराइददने . 
• योग रागेका फोट-धफरुिा एक ठाउॉ देजख अको ठाउॉभा ओसाय-ऩसाय नगने . 
• योग राग्न ुअगािै १% फोड़ो धभक्स्चय पाल्गनु, जेष्ठ य असोजभा छने  . 

• योग राधग सकेको अिस्थाभा कासगुभाईधसन १.५ भी.धर. प्रधत धरटय ऩानीभा पाल्गनु देजख 
भनस 'नको अन्त्म सम्भ १२-१५ ददनको अन्तयभा फोटभा छने . 
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• ३-४ ऩटक कऩय अजक्सक्रोयाइड (०.३%) य स्रेप्टोसाइजक्रन (१०० वऩ.वऩ.एभ.) धभसाएय 
छने . 

• ऩातभा सरुुॊग ख्े कीया (leaf miner) रे सॊक्रधभत फोटभा मो योग फढी देजखने हु् ारे 
कीयाको योकथाभ गनय भेटाधसस्टक िा डाइभेथोएट १ भी.धर. प्रधत धरटय  ऩानीभा धभसाएय 
छने . 

 

३. पेद तथा जया कुवहन,े गभोधसस योग (Foot rot, root rot, gummosis) 

मो योग Phytophthora य Fusariumsolani गयी दईु थरयका ढुसीरे गदाय राग्ने गछय | 
Phytophthora का विधब् प्रजाधतहरु जस्तै Phytophthoracitrophthora, P. parasitica, P. 

palmivora, P. hibernalis, P nicotianae var parasitica, P. syringae ढुसीरे गदाय मो योग राग्छ | मो 
सनु्तरा, जनुाय, कागती तथा अन्म सनु्तरा जातको धफज ुधफरुिाभा राग्ने भहत्िऩूणय योग हो | मो योग 
रागेभा पेद कुवहने, काण्ड कुवहने, चोऩ धनजस्कने (गभोधसस) जस्ता असयहरु देजखन्छ | राभो 
सभमसम्भ ऩानी जभेको अिस्थाभा मो योग अत्मधधक देजखन्छ |  

 

रऺण  

Phytophthora रे गदाय राग्ने योगको रऺण हेदाय जया तथा जभीनको सतह देजख ६० से.धभ. 
भाधथसम्भको पेद कुवहने हनु्छ | सरुुभा भाटोको सतहभा जोधडएको पेदभा आक्रभण हनुे य ऩधछ 
भाटो धबर भधसना जयाहरु य फावहय पेद भाधथसम्भ योगको प्रकोऩ हनु्छ | मसयी जया कुवहन 
थारेऩधछ फोटरे ऩानी तथा खाद्यतत्ि फोटरे धरन नसक्ने हनु्छ | पर स्िरूऩ फोटको ऩातहरु 
ऩहेंधरने य झने, हाॉगाको टुप्ऩो देजख सकु्दै आउने, परको आकाय सानो हनुे य उत्ऩादन घट्न जान्छ 
| सरुुभा ऩानीरे धबजेको जस्ता खैया-कारा दागहरु देजखन ु य त्मसफाट खैयो घाउ फधन त्मसफाट 
धसॊगान जस्तो फाक्रो सेतो तयर ऩदाथय (चोऩ) धनस्कने हनु्छ जसराई गभोधसस ऩधन बधनन्छ | 
घाउहरु धफस्तायै फढ्छ य पेदको िरयऩयी घेने गछय य ऩयैु फोटराई नै भानय सक्छ |  

 

फ्मजुारयमभरे गदाय योग रागेभा जयाको धनरयऺण गदाय यातो-खैयो हनुे, ऩातहरु ऩहेंधरने, टुप्ऩो देजख 
सकु्दै आउने, फोट कभजोय हनुे,  गणुस्तयीम पर नहनुे, फोट चाडै ओइराउने हनु्छ | फ्मजुारयमभ 
रागेको फोटभा पाईटोऩथोया रागेको फोटभा जस्तो हाॉगा फाट चोऩ (गभ) धनस्कदैन | 
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व्मिस्थाऩन 

• योग भकु्त यहेको ठाउॉ िा श्रोत फाट नमाॉ धफरुिाको छनोट गनुय ऩछय . 
• तीनऩाते, क्मारयजो, धसरे +ज सी -३५ य धसरे +ज प्रजाधतको रुटस्टकभा करभी गरयएका 

धफरुिाको प्रमोग गने  . 

• भनसनुको सभमभा धनकासको व्मिस्था गरय ऩानी जम्न नददने . 
• धसॊचाई गदाय फेधसन फनाएय फेधसनभा ददन ुऩछय | फाढी आएको (Flooding)  जसयी ददन ुहुॉदैन 

य मदद  मसयी ददएभा एउटा योधग फोट देजख अको स्िस्थ फोटभा योगका जीिाणहुरु सने 
गदयछ | 

• खनजोत गदाय जयाभा चोटऩटक राग्न नददन े. 

• करभी धफरुिा रगाउॊदा रुट स्टक य सामन जोधडएको बाग जभीन सतह बन्दा भाधथ हनुे 
गरय योप्ने . 

• मदद पेदभा ५०% बन्दा फढी बागभा घाउरे घेरयएको खण्डभा त्मस्ता फोटहरु हटाउन ु
फवुिभानी हनु्छ . 

• धनमधभत रुऩभा हयेक ििय वहउॉदभा फोटको पेदभा 
आधा धभटय भाधथसम्भ फोड़ो ऩेि रगाउने . 

• योग राधग सकेको अिस्थाभा १% फोड़ो धभक्स्चय 
िा कऩय अजक्सक्रोयाड ४ ग्रा. प्रधत धर. ऩानी िा 
काफेन्डाजजभ २ ग्रा. प्रधत धर. ऩानी भा धभसाएय 
योगी फोटको जया खोतरी फेधसन फनाएय जम्भा 
१० धरटय धफिादीको झोर जयाभा हाल्ने . 

• राइकोडभाय धबरयड़ी (ढुसी) िा सीउडोभोनास 
फ्रयुोसेन्स (ब्माक्टेरयमा) १० ग्रा. प्रधत धरटय ऩानीभा धभसाएय भाधथको जस्तै जयाभा हाल्ने . 
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जया कुवहने योग फाट सॊक्रधभत फगैंचा उऩचाय ऩधछ स्िस्थ फगैंचा 
 

४. खयान ेयोग (Powdery mildew) 

मो योग Acrosporium tingitaninum  य Acrosporium citri ढुसीफाट राग्ने योग हो | मो योग फोटको 
जभीन सतह बन्दा भाधथको सफै बागहरु सॊक्रभण हनुे गदयछ | फिायको भौसभभा साऩेजऺत आद्रयता य 
ताऩक्रभ फढी बएभा मो योगको धफकास हनु्छ | 

रऺण  

मो योग विशेि गरय नमाॉ ऩारिुा य कधररा ऩातहरुभा देजखन्छ य ऩधछ फोटको सम्ऩूणय बागहरुभा 
पैधरन्छ | सरुुभा कधररा ऩातको भाधथरो सतहभा भधसना सेता थोप्राहरु देखा ऩने य ऩधछ उऩमकु्त 
िाताियण ऩाउने धफजुकै ऩात य हाॉगाहरु ढाक्न े गरय सेतो ढुसी पैधरने गदयछ | सॊक्रधभत ऩात 
फटारयने, भाधथधतय घधुम्रने गदयछ | कधररा हाॉगाहरु ओइराउने तथा टुप्ऩोदेजख भने गछय | अत्मधधक 
सॊक्रभण बएभा ऩातहरु झने गदयछ | परभा सेता ढुसीहरु देजखने य सानो िा नऩाक्दै झने गछय |  
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व्मिस्थाऩन 

• फोटहरुको दयुी धसपारयस गरयएको अनसुाय रगाउने | फोटहरु धेयै नजजक योऩेभा मो योग 
धेयै देजखन्छ | 

• धसपारयस गरयएको भाराभा भार नाइरोजन भर प्रमोग गने | फढी नाइरोजन भर प्रमोग 
गयेभा योग फढी देजखन सक्छ | 

• ऩोटास भर धसपारयस गरयएको भाराभा ददन ुऩछय | 
• योगको रऺण देजखने धफजुकै सल्पेक्स िा इन्पस (सल्पय मकु्त ढुसीनासक वििादी) २.५ 

ग्राभ िा क्मायाथेन १ एभ.एर. प्रधत धरटय ऩानीभा धभसाई जेष्ठ देजख श्रािण सम्भ १०-१५ 
ददनको अन्तय.रभा छने . 

• काफेनडाजजभ १ ग्राभ प्रधत धरटय ऩानीभा धभसाई छने  . 

 

५. कारो ध्िाॉसे (Sooty mold) 

मो िास्तिभा योग नबई विधब् कीयाहरुरे धनकारेको गधुरमो ऩदाथयभा Capnodium 

citri,Aithaloderma citri नाभक ढुसी विकास बई ऩात ऩयैु कारो हनुे गदयछ | फोटभा कारो ध्िाॉसे 
देजखएभा उक्त फोटभा विधब् कीयाहरुको सॊक्रभण छ बGने कुया फझु्न ुऩदयछ | 
 

रऺण 

कत्रे कीया, सरुसरेु, राही, पड्के कीया, धभधर फग, सेतो जझॊगाहरुको आक्रभण फढी बएभा उक्त 
कीयाहरुरे धनकारेको गधुरमो ऩदाथयभा ढुसीको विकास हनुे गछय | मसरे ऩयैु ऩात य हाॉगाहरु ढाक्ने 
हुॉदा धफरुिाभा प्रकाश सॊष्रेिण प्रवक्रमा योक्ने य फोट कभजोय हुॉदै जान्छ | मो ढुसी रागेंभा फोटको 
ऩात, हाॉगा य परभा ऩयैु कारो यॊगको धरुोरे छोप्ने गछय | 
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व्मिस्थाऩन 

• कीयाको प्रकोऩ धेयै बएभा सॊक्रधभत हाॉगाहरु काॉट-छाॉट गनुय ऩछय | 
• सियप्रथभ मसको योकथाभ गनयको राधग गधुरमो ऩदाथय धनकाल्ने कीयाको धनमन्रण गनय 

आिश्मक हनु्छ | कीयाको प्रकोऩ बएभा इधभडाक्रोयोवऩड १ एभ.एर. प्रधत धरटय ऩानीभा 
िा योगय १.५ एभ.एर. प्रधत धरटय ऩानीभा धभसाएय छदाय कीयाको धनमन्रण हनु्छ | त्मस्तै 
विधब् नीभजन्म वििादीको प्रमोग गरय कीयाको प्रकोऩ कभ गनय सवकन्छ | 

• गधुरमो ऩदाथयभा कभीराहरु आकवियत हनु्छ य कभीरारे गधुरमो ऩदाथय धनकाल्ने कीयाहरुको 
सॊयऺण ऩधन गरययहेको हनु्छ | त्मसैरे कभीराको ऩधन योकथाभ गनय अधत आिश्मक हनु्छ य 
मसको राधग गधुरमो ऩदाथय धनकाल्ने कीयाहरुको योकथाभ गनय आिश्मक हनु्छ | कभीराको 
प्रकोऩ कभ गनयको राधग फोटको पेदभा च्माऩ-च्माऩ टाॉधसने खारको ऩदाथय प्रमोग गनय 
सवकन्छ |  

• २ चम्चा सपय  ४ धरटय ऩानीभा धभसाएय छयेभा ऩधन कीयाको योकथाभ गनय सवकन्छ |  

• कृवि सबो तेर ५ एभ.एर. प्रधत धरटय ऩानीको दयरे घोर फनाएय १% फोड़ो धभक्स्चय 
धभसाएय छने . 

 

६. रीस्टेजा बाइयस 

मो योग धसरस रीस्टेजा बाइयस रे गदाय राग्ने बमानक योग हो |  मो योग विधब् प्रजाधतको राही 
कीया जस्तै कारो राही (Toxoptera aurantii), खैयो राही (Toxoptera citricida), हरयमो राही 
(Aphis spiraecola) कीयारे  साने गदयछ | मो योग जनु फेरा फोटराई ऩानीको अधत आिश्मक हनु्छ  
अथायत गभॉ भौसभभा देजखन्छ | 
 

रऺणहरु 

मो बाइयसरे गदाय राग्ने योग हो | मो योग रागेभा तीन प्रभखु रऺण देजखने गछय – ह्रास हनुे, ऩातहरु 
ऩहेंधरने य हाॉगाहरुभा खाल्डो जस्तो देजखने |  

ह्रास हनुे रऺण धनम्न प्रकायका छन ्. 
• केवह भवहना देजख फिौ सम्भ रऺण देजखने .  
• एक्कासी ह्रास हनुे फोटभा रऺण देजखएको केवह ददनभा नै  फोट भने . 
• ऩातहरुभा विधब् सकु्ष्भ खाद्यतत्िहरुको अबािको रऺणहरु देजखने . 
• ऩातहरु झने, हाॉगाको टुप्ऩो देजख पेद सकु्दै आउने य अन्तभा फोट भने . 

• फेभौसभभा फाक्रो पूर पुल्ने . 
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व्मिस्थाऩन 

• योग रागेका फोटराई तरुुन्त हटाई जराउने . 
• योग प्रधतयोधक रुट स्टकको प्रमोग गने – राइपोधरएट, रोमय धसरेन्ज, जस्िङगर धसरभेुरो, 

यॊगऩयु राइभ, आदद . 

• भाउ फोटराई जारी घयभा याम्रोसॉग व्मिस्थाऩन गने . 

• राहीको योकथाभ गने - भेटाधसस्टक िा डाइभेथोएट १ धभ.धर. प्रधत धरटय  ऩानीभा 
धभसाएय छने  

 

७. पेल्ट योग 

मो योग Septobasidium pseudopenicillatum ढुसीरे गदाय राग्छ | मो योग ििाय सरुु बए रगतै 
देजखन सरुु हनु्छ |  

 

रऺण 

मो योगको ढुसी खैयो िा खयानी यॊगको हनु्छ य 
डाॉठभा टाॉधसएय फसेको देजखन्छ तय ढुसी डाॉठ धबर 
ऩस्दैन | मस्तो ढुसी झि हेदाय झ्माउ जस्तै देजखन्छ | 
मस्तो झ्माउ कोट्याएय हेदाय कत्रे कीया ऩधन देख्न 
सवकन्छ य मसरे कत्रे कीयाराई सॊयऺण ऩधन गयेको 
हनु्छ | मो योगरे फोटको gofF हाॉगा य डाॉठभा 
सॊक्रभण गछय, हाॉगाहरु सकुाई ददन्छ य फोटराई 
कभजोय फनाउॉछ | 
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व्मिस्थाऩन  

 योगी हाॉगा राई काटेय नि गने . 
 कऩय बएका धफिादी जस्तै क्मयेुक्स २ ग्रा. प्रधत धर. ऩानीभा धभसाएय १०-१५ ददनको 

पयकभा ििाय सरुु बए ऩिात छने . 
 १% को फोड़ो धभक्स्चय १०-१५ ददनको पयकभा ििाय सरुु बए ऩिात छने . 

 

८. दाद  

मो योग Elsinoe fawcettii नाभक ढुसी रे राग्न े गदयछ | यॊगऩयु राइभ, ज्माभीय, क्मारयजो 
(ससटे्रन्ज) जातको रुटस्टकहरु प्रमोग गरय धफरुिा उत्ऩादन गदाय विशेि गरय नसययीभा देजखन्छ | 
ट्यान्जेरो, भयकट, य ट्यान्जारयनको िणयशॊकय जातहरुको सामन प्रमोग गयेभा ऩधन मो योग फढी 
देजखन्छ | मो योग सनु्तरा य कागतीभा फढी देजखन्छ बने ग्रऩेफु्रट, जनुाय य बोगटेभा कभ राग्छ |  

रऺण  

ऩात, डाॉठ य परभा खवटया जस्तो, हल्का खैयो-खैयो यॊगको, ऩातको सतह बन्दा उठेको धब्फाहरु 
देजखन्छ | दादहरु सरुुभा खयानी िा गरुाफी यॊगको हनु्छ बने ऩधछ धफस्तायै खैयो यॊगभा ऩरयितयन 
हनु्छ | दादहरु एक आऩसभा जोधडन्छ य त्मसको धफचको बागभा खाल्डो ऩछय | त्मस्ता ऩातहरु 
छोएय हेयेभा ऩातको सतह खस्रो हनुे य धफचको बाग पुटेको हनु सक्छ | योगको प्रकोऩ अत्मधधक 
बएभा ऩातहरु फटारयने िा घधुम्रने हनु्छ | कवहरेकाही ँसाना फोटहरु याम्रयी हवुकय न नऩाई होचो हनु 
सक्छ | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

व्मिस्थाऩन  

 फोटफाट भयेका हाॉगाहरु हटाउने | भयेका हाॉगाहरु योगका घय हनु ्|  

 नसययीभा नमाॉ भनुा आउने फेराभा १% को फोड़ो धभश्रण छने | 
 काफेन्डाजजभ धफिादी २ ग्राभ प्रधत धरटय ऩानीभा धभसाएय छने | 
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९. नभेाटोड (CitrusNematodes)  
Tylenchulus semipenetrans नाभक भाटोभा हनुे जकुारे सनु्तराजाताको जयाभा आक्रभण गदयछ | 
साना फोटहरुभा मी जकुारे आक्रभण गयेभा फोट चाडैं भने हनु्छ बने िमस्क फोटहरुरे केवह सभम 
सम्भ मी जकुा सहन सक्छ य ऩधछ त्मस्ता फोटरे ह्रासको रऺण देखाउन्छ | िमस्क फोटभा जभीन 
बन्दा भाधथको बागको याम्रोसॉग विकास नहनुे, टुप्ऩो देजख हाॉगा सु'क्दै आउने, परको आकाय य 
उत्ऩादनभा कभी आउॉछ | जया राई याम्रोसॉग धनरयऺण गदाय जयाको भधसना जयाको िवृि विकास 
याम्रोसॉग बएको हदैुन | मदद जया कुवहने योग रागको ठाउॉभा मो जकुा छ बने त्मसरे झनै फोट 

धफरुिाराई सॊक्रभण गछय | 
व्मिस्थाऩन 

 नमाॉ फगैंचा स्थाऩना गदाय स्िस्थ धफरुिाको प्रमोग गने | 
 फगैंचाको धफचभा समऩरी पूर योप्ने | मसरे जकुाराई बगाउने गछय य सनु्तरा फोटराई 

फचाउन भद्दत गछय | 
 Trichoderma harzianum २ देजख ४ ग्रा. य नीभको धभश्रणरे जकुाको सॊखमा कभ गछय | 
 तीनऩाते सनु्तरा, जस्िन्गर धसरभेुरोको जया प्रमोग गरयएको करभी धफरुिा  योप्ने | 
 नीभको झोर प्रमोग गरय जकुाको सॊखमाभा कभी गनय सवकन्छ | 
 ऩायासाइवटक ढुसी Paecilomyces lilacinus िा भाइकोयाइजर Glomus fasciculatum ढुसी 

सॉग नLdको केक धभसाएय भाटोभा प्रमोग गने . 
 डाईक्रोयोपेनधथमन (Dichlorofenthion) ४५ धभ.धर. प्रधत हेक्टय िा इथोप्रोपस 

(Ethoprophos) ४० ग्राभ प्रधत हेक्टय भाटोभा प्रमोग गने . 

ख. सनु्तराजात फारीभा राग्न ेविधब् कीयाहरु 
सनु्तरा जातभा विधब् कीयाहरुरे आक्रभण गने गदयछ | मी कीयाहरुको प्रकोऩ ठाउॉ हेयेय धेयै थोयै 
हनुे गछय | तरुनात्भक रुऩभा हेदाय गभॉ ठाउॉभा जचसो ठाउॉभा बन्दा कीयाको प्रकोऩ फवढ हनुे गयेको 
ऩाईन्छ | सनु्तराजातभा हार आएय पर कुहाउॉने औ ॊसा, धसरस धसल्रा, कागतीको ऩतुरी, रीप 



58 
 

भाइनय य कत्रे कीया प्रभखु कीयाको रुऩभा अगाडी आएको छ | मी फाहेक राही, ऩतेयो य गिायोको 
ऩधन सभस्मा देजखने गयेको छ | मी कीयाहरुको फायेभा थऩ जानकायी तर ददइएको छ |  

क. पर कुहाउॉन ेऔॊसा (Fruit fly) 

मस कीयाको फैऻाधनक नाभ Bactrocera minax हो | नेऩारको ऩूिॉ भध्म ऩहाडी जजल्राहरुभा मसको 
फाहलु्मता यहेको छ | मस कीयारे जनुाय परराई ऺधत ऩमुायउने य धेयै प्रकोऩ बएभा १००% सम्भ 
ऩधन ऺधत गनय सक्छ | मस कीयारे जेष्ठको ऩवहरो हतादेजख बारे य ऩोथीको सभागभन बई ऩोथीरे 
सनु्तरा तथा जनुायका परहरुभा पुर ऩाने गछय | मस कीयाको पुर ऩाने गधतविधध जेष्ठको दोश्रो 
हताभा अत्मधधक बइ साउन सम्भभा अन्त्म हनुे गछय | पुरफाट भधसना औॊसाहरु धनस्केय परको 
धबरधबरै खान थाल्छन | राबायरे केवह ददनसम्भ अत्मधधक जचसो सहन सक्छ | प्मऩुा अिस्थाभा भाटो 
धबर हनुे (भॊधसय देजख चैतसम्भ ) गछय | प्मऩुा अिस्था ऩयुा गयी धनस्केका जझॊगाहरु रगबग १ ददन 
भाटोको सतहभा वहॊडडरु गये ऩिात उड्न े गछय | जझॊगाको मौधनक अॊगहरु धफकासको राधग 
प्रोवटनमकु्त आहायाको फढी आिश्कता ऩने हनु्छ | फैक्रोसेया धभनैक्स प्रजाधतको जीिन चक्र राभो 
हनुे य एक फियभा एक ऩसु्ता भार हनुे गछय | 
 

  

िमस्क फैरोसेया धभनैक्स                िमस्क फैक्रोसेया धभनैक्स पूर 

  

राबाय सॊक्रधभत पर िमस्क फैरोसेया धभनैक्स प्मऩुा 
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व्मिस्थाऩन 

• औॊसा रागी झयेका परहरुफाट औॊसा भाटोभा प्रिेश गनुय अगािै पर सॊकरन गरय १-१.५ 
भी. गवहयो खाडर खनी कजम्तभा ३० से.भी. भाटोरे ऩनेु  

• औॊसा राधग झयेका परहरु सॊकरन गरय ठूरो प्राजस्टकको थैरोभा हारी वकटनाशक 
धफिादी हारी थैरोको भखु फन्द गने 

• पर राग्नासाथ कऩडा, कागज िा प्राजस्टकको थैरारे छोऩेय याख्न े िा ठूरो जारीरे 
फोटराई छोप्ने | 

• भेटायाइजजमभ य ब्मबेुरयमा नाभक ढुसीरे भाटोको उऩचाय गयेभा भाटो धबर यहेका औॊसा, 
प्मऩुा य प्मऩुाफाट धनस्केका जझॊगाहरुराई नि गनय सवकने | 

• जशकायी कीयाहरु जस्तै फामोस्टेरयस (Biosteres sp.), ओवऩमस (Opius sp.), कभीरा, भाकुया 
आददको ऩवहचान गरय धतनको सॊयऺण तथा सॊखमा िृlि  गने | 

• प्रमोगशाराभा बारेराई फाॉझो फनाउने य ठूरो सॊखमाभा फाॉझो बारेराई फगैंचाहरुभा छोड्ने | 

बारे य ऩोथी फीच सभागभन बएताऩधन ऩोथीरे अण्डा ऩानय नसक्ने | 

• म्माकवपर ऩासो भा अटोराइज्ड प्रोवटन २० भी. ln= प्रधत धरटय ऩानीभा य ०.०२५% 
स्ऩाइनोसाड  धभसाइ प्रधत ऩासो २०० भी. ln. को दयरे प्रमोग गने | स्ऩाइनोसाड उऩरब्ध 
हनु नसके वपप्रोधनर िा अल्पाभेधिन प्रमोग गने . फमस्क ऩोथीहरु मो ऩासोभा आकवियत बई 
वििादीको प्रबािरे भछयन । 

 

dflysf ljleGg lgoGq0f ljlwx? cfkm}df k|dfjsf/L ePtf klg Pp6} s[ifsn] cfkm\gf] au}+rfdf 
dfq tL pkfox? ckgfpbf cf}+;f ls/fsf] ;du| lgoGq0f x'b}g . t;y{ ;j} s[ifsn] ;a} 
au}+rfdf ;d'xut ?kdf tL ljlwx?sf] k|of]u u/\of] eg] dfq lgoGq0f k|of; ;kmn x'G5 .   
 

ख. ऩातभा सरुुॊग ख् ेकीया (Leaf miner) 

मस कीयाको िैऻाधनक नाभ Phylocnistics citrella हो | मो कीया धफशेि गरय नसययीका कधररा 
धफरुिाहरु य फमस्क फोटको नमाॉ भनुा िा ऩारिुाहरुभा आक्रभण गदयछ | साभान्मतमा एउटा ऩातभा 
एउटा भार राबाय हनु्छ तय अत्मधधक सॊक्रभण बएको खण्डभा एउटा ऩातभा २-३ िा सो बन्दा फढी 
राबायको सॊखमा देख्न सवकन्छ |  

िमस्क ऩोथीरे ऩातको तल्रो सतहभा पूर ऩाने गछय | पूरफाट राबायहरु धनस्केय ऩात धबर ऩसी 
ऩातधबरको हरयमो बाग खाने गछयन ्| खाइसकेको ठाउॉभा सेतो ऩातरो चम्कने कागज जस्तो देजखने य 
ऩातभा फाङ्गावटङ्गा सरुुॊग देजखने, ऩातहरु खजुम्चने, ऩहेंधरने य कारान्तयभा झने गछय | सरुुॊग धबरै राबाय 
(१-२ हता) य अचर अिस्था (३-४ हता) गजु्रने गछय |  
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िमस्क  कीया राबाय कीया हानी-नोक्सानी गयेको ऩात  

 

व्मिस्थाऩन 

• नमाॉ ऩारिुा आउने फेराभा भर नहाल्ने | भर हारेभा कीयाको प्रकोऩ धेयै फढ्ने | 
• सतुॉ य साफनुको क्रभश: १५० ग्राभ य २ भठुी धरुो प्रधत धरटय ऩानीभा धभसाएय ऩारिुा 

आउने फेराभा छने . 

• भोहनी ऩासोको प्रमोग गने :- (7-Z,11-Z)-7,11- hexadecadienalacetate रे बारे िमस्क 
lकयाराई आकवियत गने . 

• Cirrospilus य Pnigalio प्रजाधतका फारुरारे धरप भाइनयको राबायराई भाने | 
• नमाॉ ऩारिुा आए ऩधछ फोटको पेदभा (भाटोभा) ०.७% को इधभडाक्रोयोवऩड को झोर छने 

(फियभा १ ऩटक भार छने) िा १% को इधभडाक्रोयोवऩड को झोर िियभा २ ऩटक फोटभा 
छने . 

• नीभजन्म वििाlद जस्तै एजेधडयाजक्टन ७-१५ ददनको अन्तयारभा छने . 

ग. धसरस  धसल्रा (Citrus psylla) 

मस कीयाको िैऻाधनक नाभ Diaphornia citri हो | मस कीयारे lसरस ग्रीधनॊग राग्ने व्माक्टेरयमा 
सानेगछय | भाउ य राबायरे झणु्ड फनाई धफरुिाको कधररो बागहरु जस्तै नयभ हाॉगा, कोवऩरा, 
ऩरुहरुफाट यस चसु्ने गछय | हाॉगाहरु सकु्दै जाने, ऩातहरु खस्ने य फोटभा पर gnfUg] x'G5 | मस 
कीयारे चसु्दा एक प्रकायको वििार ुऩदाथय धनकाल्ने गछय जसको कायण ऩातहरु गजुभुजु्ज हनु्छ | मस 
कीयारे गधुरमो ऩदाथय धनकाल्ने य कारो ढुसी योग राग्न धनम्त्माउन भद्दत गदयछ | मस कीयाको एक 
धसजनभा ९-१० य कवहरेकाॉही १६ जीिन चक्रसम्भ हनुे गदयछ | सनु्तराजात फाहेक िैकजल्ऩक 
फासस्थानको रुऩभा मसरे काधभनी, कडीऩुा, रुखकटहय, फेर, आदद को प्रमोग गने गछय | 
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         फमस्क धसरस धसल्रा धसरस धसल्राको राबाय 

 

व्मिस्थाऩन 

• िैकजल्ऩक आश्रम ददने काधभनी पुर, कडी ऩुा, फेर, रुखकटहय, आदद सनु्तरा फगैंचाफाट 
हटाउन े. 

• प्राकृधतक धभर जीिहरु जस्तै खऩटे कीया को दईु प्रजाधतहरू Olla v-nigrum य Harmonia 

axyridis, फारुराको दईु प्रजाधतहरु Diaphrencyrtus aligarhensisय Tamarixia radiate 
को सॊखमा फढाउने . 

• नीभजन्म वििाlदको प्रमोग गने 

• धसरस धसल्रा कीयाको योकथाभ गने – डाइभेथोएट १ भी.री. प्रधत धरटय ऩानीभा अथिा 
०.०२% क्रोयोऩाइयीपोस िा इधभडाक्रोयोवऩड  छने . 

• भेटाधसस्टस्क १ भी.री. प्रधत धरटय ऩानीभा धभसाएय छने . 
• इधभडाक्रोयोवऩड १ धभ.धर. प्रधत धरटय ऩानीभा धभसाएय छने . 

घ. सनु्तरा जातभा राग्न ेऩतुरी (Lemon butterfly) 

मसको िैऻाधनक नाभ Papilio demoleus हो | मस ऩतुरीको जीिन चक्र ताऩक्रभभा बय ऩने गछय 
य एक धसजनभा ५ देजख ९ ऩसु्तासम्भको जान सक्छ |अण्डा को अिधध ३-६ ददन, राबायको अिधध 
१२-२३ ददन, प्मऩुा को अिधध ८-२२ ददन य फमस्कको अिधध ४-६ ददनको हनु्छ | फमस्क ऩोथी 
ऩतुरी एक फोटदेजख अको फोटभा एक ऩटकभा एउटा अण्डा ऩाने गदयछ | अण्डा गोरो, ऩहेंरो 
यॊगको, जचल्रो य १.५ धभ.धभ. अग्रो हनु्छ | मस ऩतुरीको राबायहरुरे धफरुिाको ऩात खाई फोटराई 
हानी गछय | धेयै राबायहरुरे आक्रभण गये फोट नाङ्गो देजखने गछय | मस कीयाको राबायरे धफरुिाको 
सानो अिस्थाभा ज्मादै हानी गने गछय |     
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 ऩतुरीको जीिन चक्र  

 

व्मिस्थाऩन 

• साना धफरुिाहरूभा राबायहरु हातरे वटऩेय नि गने . 

• सधुभधसडीन झोर १ धभ.धर. प्रधत २ धरटय ऩानी िा साईऩयभेधिन १.२५ धभ.धर. प्रधत धरटय 
ऩानीभा धभसाएय छने . 

• धनभ केक १ के.जी. प्रधत १० धरटय ऩानीभा धभसाएय छये कीयाराई बगाउन भद्दत गने . 
• ०.१% को सेधबन िा ०.०५% को भाराधथमन धफिादी १५ ददनको पयकभा छने    

• मस कीयाको प्राकृधतक शरहुरु जस्तै राईकोग्राभा जचरोधनसको सॊखमा फगैंचाभा फढाउन े. 
• ब्माधसरस थरुुनधगएनधसस बाय कुसायताकी (Bacillus thurungiensis var. Kurstaki) १ 

धभ.धर प्रधत धरटय ऩानीभा धभसाएय फगैंचाभा छने . 
• Apanteles papilonis य Habrobrcon hebetor प्रजाधतको फरुराहरुरे मस ऩतुरीको 

राबायराई भाने गछय | 

ङ. कत्रे कीया (Scale insect) 

सनु्तरा जातभा विधब् जातका कत्रे कीयाहरुरे आक्रभण गने गयेको ऩाइन्छ | ती भध्म ] यातो 
कत्रे, कारो कत्रे, खैयो कत्रे, हरयमो कत्रे, बिुादाय कत्रे, च्माप कत्रे, गरुाफी कत्रे आदद 
भहत्िऩूणय छन ्य फोटराई हानी-नोक्सानी ऩमुायउने गछयन |  

ऩोथी िमस्क कत्रेरे बारे कत्रे धफना नै अण्डा ऩानय सक्छ | कुनै कुनै कत्रे कीयाको प्रजाधतरे 
अण्डा ऩाछय बने कुनै प्रजाधतरे nymph (राबाय) राई जन्भाउॉन्छ | ऩोथी कत्रे कीया अण्डा ऩाये ऩधछ 
भछय | बारे िमस्कको आम ु१ ददनको िा कभ को हनु्छ य मसरे केवह ऩधन खादैन | धेयै जस्तो 
कत्रे कीयाको प्रजाधतभा बारे कत्रे कीया हुॉदैन |  

िमस्क ऩतुरी राबाय 
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कत्रे कीयारे फोटको हाॉगा, भनुा य परफाट यस चसुी नोक्सान गने गछय | मी कत्रे कीयाहरु 
भधसना, गोरा तथा चेप्टा खैया /+uको भैनजन्म ढकनीरे ढावकएय यहने गछय य सभूहभा यही फोटको सफै 
बागभा आक्रभण गने गछय | एउटा भाउरे आफ्नो जीिन अिधधभा १००-१५० िटा सम्भ फच्चा 
जन्भाउनेगछय | कीयाको प्रकोऩ धेयै बएभा ऩातहरु ऩहेंधरने, कधररा-हाॉगा य भनुाहरु सकु्न,े परहरु 
झने य कवहरेकावहॉ फोट नै भने गछय | पर साना य कभ राग्ने हनु्छ | आफ्नो शयीयफाट गधुरमो 
ऩदाथय धनकाल्ने य त्मसऩधछ कारो ध्िाॉसे योगरे आक्रभण गनेगछय |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     कत्रे कीया  

व्मिस्थाऩन 

• कीया रागेका हाॉगा, ऩात तथा पर जम्भा ऩायेय जराउने . 
• प्राकृधतक धभर जीिहरु जस्तै खऩटे कीया, Metaphycus helvolus, Chilocorus orbus, 

Hyperaspis spp, Rhyzobius lophanthae को सॊयऺण गने . 

• कृवि सबो तेर १० धभ.धर. ऩानीभा धभसाएय छने . 

• भेटाधसक्टक्स झोर १० धभ.धर. िा डाइभेथोएट झोर १० धभ.धर. िा इधभडाक्रोयोवऩड १० 
धभ.धर. प्रधत १० धरटय ऩानीभा धभसाएय छने . 

• कत्रे रागेको फोटभा कभीराको ऩधन प्रकोऩ हनु्छ य कभीरारे कत्रे कीयाको सॊयऺण 
गरययहेको हनु्छ | त्मसैरे कभीराको ऩधन धनमन्रण गनुय ऩछय | कभीराको योकथाभको राधग 
फोटको पेद नजजक ५-६ इन्च जधत च्माप्ऩ टाॉधसने ऩदाथयरे घेया रगाउन ुऩछय | 

 

च. हरयमो ऩतेयो (Green stink bug) 

मसको िैऻाधनक नाभ Rhynchocoris humerlis हो | भाउरे ऩातभा करयफ ९-१४ िटा पूर झणु्डभा 
ऩाने गछय य करयफ एक हता ऩधछ अण्डाफाट फच्चा धनस्कन्छ | फच्चाहरु छोटो सभमको राधग 
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झणु्डभा फस्छन ्य ऩधछ हाॉगा य पर फाट यस चसु्न थाल्छ | फच्चाफाट फमस्क हनु करयफ ६-८ 
हता राग्छ |   

सनु्तराजातभा हरयमो य खैयो गरय दईु जातका ऩतेयो कीयारे आक्रभण गने गयेको ऩाइन्छ | ऩतेयो 
कीयारे फोटको सफै बागहरु जस्तै हाॉगा, ऩात, पर आददभा यातको सभमभा आक्रभण गरय हानी-
नोक्सानी ऩमुायउने गछय | विशेि गरय भाउ य फच्चा दिैुरे सनु्तराका कधररा परफाट यस चसुी हानी 
गछयन | मसयी चधुसएका परहरु याम्रयी धछप्न  नऩाउॉदै झने गछयन | मो कीयाको प्रकोप असाय-
साउनभा धेयै हनु ेगछय | 

   

हरयमो ऩतेयो कीयाको अण्डा हरयमो ऩतेयो राबाय { हरयमो ऩतेयो कीया 
 

व्मिस्थाऩन 

• फगैंचा सपा याख्न े. 

• फगैंचाभा ऩतेयो देजखएभा हातरे वटऩेय नि गने. 

• ऩतेयोको अन्डा जम्भा गरय नि गने . 

• इधभडाक्रोयोवऩड १ भी.री. िा डाइभेथोएट १.५ भी.री. प्रधत धरटय ऩानीभा धभसाई छने  

• प्राकृधतक धभर जीि जस्तै राईकोऩोडा ऩे्ीवऩस (Trichopoda pennipes), य धरसोरकस 
फसाधरस (Trissolcus basalis) आददको सॊखमा फढाउने . 

• कभीरा, खऩटे कीयाको राबाय आददरे ऩतेयोको अण्डा खाई नि गने हुॉदा मी कीयाहरुको 
सॊखमा फढाउन े. 

• gLभजन्म वििादीको प्रमोग गनायरे ऩतेयो कीयाको धनमन्रण गनय सवकन्छ | 
 

छ. गिायो (Trunk Borer) 

मो कीयाको िैऻाधनक नाभ Anoplophora versteegi हो | मो कीया खयानी-खैयो यॊगको य शयीयभा 
तेसो कारो भधसनो धब्फा हनु्छ | मस कीया २.५-४ से.धभ. राभो य एन्टेना ८ से.धभ. सम्भ राभो 
हनु्छ | ऩूणय फमस्क राबाय सेतो यङ्गको य करयफ ४०-५० धभ.धभ. सम्भ राभो हनु्छ | राबायको अिधध 
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करयफ नौ भवहनाको हनु्छ य प्मऩुाको अिधध झन्डै २ भवहनाको हनु्छ | प्मऩुाफाट फमस्क बएय 
धनस्कन करयफ ५३ ददन राग्छ | jमस्क कीयारे ददनभा ऩात तथा हाॉगाहरु खान्छ | भाउरे फोटको 
खकुुरो फोक्रा धबर अथिा चकेको स्थानभा पुर ऩाने गछय | अण्डा सानो धानको दाना आकायको 
हनु्छ | राबायहरु हाॉगाभा प्िार फनाएय धबर ऩस्ने य सरुुॊग फनाई गदुी खान ेगछयन | मसयी सरुुॊग 
फनाएय धबर ऩस्दा हाॉगाहरु ऩहेंधरने य ऩधछ ऩयैु हाॉगा िा फोट ओइराउने हनु्छ |  

  

िमस्क गिायो       गिायोको राबाय 

 

व्मिस्थाऩन 

• कीया रागेका हाॉगाहरु काटेय नि गने . 

• प्िारभा ०.३% क्रोयोऩाइयीपोस धफिादी छने टारी  ददने . 
• प्िारभा ऩेरोर, भिीतेर आदद हारेय प्िार भाटो िा गोफयरे टारी ददने . 

ज. राही (Aphid) 

मस कीयाको िैऻाधनक नाभ Toxopteraauranti (कारो राही) i य Toxoptera citricida (खैयो राही) हो 
| ऩोथी राहीरे बारेसॉग सभागभ नगयीकन ऩधन फच्चा जन्भाउन सक्छ | ऩोथी कीयासॉग ऩखेटा हनु 
िा नहनु सक्छ | राही कीयाको एक िियभा २५-३० ऩसु्ता सम्भ हनु सक्छ | राही कीयारे तीन 
तरयकाफाट हानी नोक्सानी ऩमुायउने गछय | ऩवहरो - कधररा ऩात य ऩारिुाहरूफाट यस चसुी हानी 
गछय | दोश्रो - मस कीयारे वरसवटजा बाइयस योग ;fने गछय | य तेश्रो - आफ्नो शयीयफाट गधुरमो 
ऩदाथय धनकाल्ने य कारो ध्िाॉसे योग विकास गनय भद्दत ऩमुायउन्छ  | राही कीयारे कधररा हाॉगा / 
ऩातहरुफाट यस चसु्ने गछयन जसरे गदाय ऩातहरु घधुम्रने हनु्छ | 



66 
 

  

           कारो य खैयो राही कीया       खैयो राही कीया 
  

व्मिस्थाऩन 

• कृवि सबो तेर १० धभ.धर. प्रधत धरटय ऩानीभा धभसाएय छने . 

• धफिादी – वपप्रोधनर ३ ग्राभ प्रधत १५ धरटय ऩानीभा िा इधभडाक्रोयोऩीड १ धभ.धर. िा 
डाइभेथोएट १.५ धभ.धर. प्रधत धरटय ऩानीभा धभसाएय छने . 

• राहीको प्राकृधतक शर ु(धभर जीि) जस्तै भाकुयो, खऩटे कीया, फारुरा आदद . 
 

झ. धसरस यस्ट भाइट (Citrus rust mite) 

मसको िैऻाधनक नाभ Phyllocoptruta oleivora हो | मी धनकै साना (०.१ धभ.धर. राभो), नाङ्गो 
आॉखारे देख्न धनकै गाह्रो हनु्छ | फमस्क ऩोथीरे आपु जीवित यहॊदा सम्भ दैधनक १-२ िटा का दयरे 
पूर ऩने गछय | मसरे सरुुभा नमाॊ ऩारिुा िा भनुाभा आक्रभण गछय य ऩधछ पर राइ सभेत 
आक्रभण गछय | साभान्मतमा तल्रो हाॉगाभा मसको प्रकोऩ फढी हनु्छ | मो विशेिगरय घाभ राग्ने 
ठाउॉ बन्दा छहायी हनुे बागभा देजखन्छ | मसरे हाॉगा य परफाट यस चसुी हानी नोक्सानी गदयछ 
जसको पर स्िरूऩ ऩातहरु यातो-खैयो यॊगभा ऩरयितयन हनु्छ | विशेि गरय सखुखा िा जचसो भौसभभा 
कीयाको अत्मधधक सॊक्रभण बएभा ऩातहरु झनय सक्छ | मसरे परभा चसु्दा दाग फस्छ जसरे गदाय 
परको गणुस्तय घट्छ |  
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सॊक्रधभत ऩात सॊक्रधभत पर 

 

व्मिस्थाऩन 

 फगैंचा सपा याख्न ेजसरे गदाय मसको प्रकोऩ कभ हनु्छ . 
 प्राकृधतक धभर जीि जस्तै Amblyseius spp य खऩटे कीयाको सॊयऺण गने . 
 साफनु ऩानीको झोर छने (५ चम्चा साफनु ४ धरटय ऩानीभा धभसाउने) िा बाॉडा भाझ्ने 

झोर २ चम्चाराई ४ धरटय ऩानीभा धभसाएय छने . 
 एफाभेजक्टन ४.५ धभ.धर प्रधत १० धरटय ऩानीभा धभसाएय छने . 
 

सनु्तराजात फारीभा पर झने सभस्मा य सभाधान  

सनु्तराजात फारीभा जचजचरा रागे देजख पर नवटऩे सम्भ धफधब् अिस्थाभा धफधब् कायणरे गदाय 
पर झने सभस्मा देखा ऩदयछ l पर जनु सकैु अिस्थाको फेराभा बए ऩधन राभो सभम खडेयी िा 
झयी ऩयेभा झने हनु्छ l मसको सभाधानको राधग सखुखा माभभा फेरा फेराभा धसॊचाई ददई यहन ुऩदयछ 
l मसको अरािा पर गचु्चा आकाय देजख अण्डा आकायको नबए सम्भ खाद्य तत्िको कभी य 
हभोनको असन्तरुन बएभा ऩधन पर झने सभस्मा देखा ऩदयछ l मस अिस्थाभा नेऩारको केही बेगभा 
हािाहयुी तथा अधसनाको कायण रे गदाय ऩधन पर झने हनु्छ l मसको अरािा केही योगहरुको 
(खयाने, एन्िाक्नोज आदद) प्रकोऩ बएभा ऩधन पर झने हनु्छ य असोज काधतयक भवहनाधतय कीयाहरु 
(ऩतेयो य पर धबर औसा ऩाने कीया) को प्रकोऩको कायणरे ऩधन पर झने सभस्मा देखा ऩदयछ l 
परको अिस्था, सभम य पर झने कायणहरु तर ताधरकाभा ददइएको छ l   

 

 



68 
 

परको अिस्था  पर झने सभम  कायण सभाधान 

पर कोवऩरा चैर अजन्तभ- फैशाख 
दोश्रो साता  

फाक्रो रागकेा कोवऩरा 
य ऩयागसेचन नबएको 
जचजचरा  

प्राकृधतक प्रवक्रमा सभाधान 
छैन  

केयाउ दाना  फैशाख तेश्रो- जेष्ठ 
तेश्रो साता  

खडेयी, खाB तत्ि य 
हभोन  

धसॊचाई, सकु्ष्भ तत्ि य हभोन 
स्प्र े

गचु्चा आकाय आिाढ राभो खडेयी य एकासी 
ििाय अधन खडेयी  

एक नासको धसॊचाई  

कुखयुाको अन्डा 
आकाय  

आिाढ अजन्तभ देजख 
साउन भवहना बरय  

ठाउ हेयी हरयमो ऩतेयो य 
खयाने योग  

ऩतेयो य खयाने योग धनमन्रण 
गने 

ऩरयऩSs हरयमो असोज – काधतयक धफशेि जनुाय य धनफिुा 
भा परभा औसँा ऩाने 
कीया  

जेष्ठ- साउन भवहना भा प्रोवटन 
ऩासो य चायो प्रमोग य झयेको 
पर भाटोभा २ वपट तर 
गाड्ने  

ऩरयऩSs ऩाकेको  भजससय- ऩौि भाटो धेयै सखुखा िा धेयै 
धबजेको (५-७ ददन 
अिस्था) 

धसॊचाई य ऩानी धनकास को 
याम्रो व्मिस्था गने  

(श्रोत: शे्रष्ठ य चौधयी, २०६६) 

 

खडेयीको कायणरे पर झने बएभा धसॊचाईको व्मिस्था गने य झायऩात िा प्राजस्टक छाऩोको प्रमोग 
गनय सवकन्छ । फवढ ऩानी ऩयेको अिस्थाभा फगैचाभा धनकासको प्रिन्ध गने l जेष्ठ य साउनको 
भवहनाभा खडेयी य योगको कायण पर झयेको होईन बने जी ए -३ (२५ वऩवऩएभ) िा २,४-डी 
नाभक फवृि फधयक यसामन १५ ऩीऩीएभको दयरे पर केयाउको दाना जस्तो बएको अिस्थाभा प्रमोग 
गनुय ऩछय l मस प्रकायका  यसामन प्रमोग गदाय भारा य परको अिस्थाको धनकै नै धफचाय ऩमुायउन ुऩने 
हनु्छ अन्मथा झन ्पर झने सभस्मा फढ्न सक्छ त्मसैरे अनबुवि कृवि प्राधफधधकको सल्राह धरएय 
भार प्रमोग गनुय ऩछय l  सकु्ष्भ खाद्य तत्िको कभीको कायणरे ऩधन पर झने हनुारे फगैचा 
व्मिस्थाऩनको ताधरकाभा जेष्ठ असाय भवहनाभा मस्ता तत्िको ऩातभा छने व्मिस्था गरय भजल्टप्रेक्स 
िा एग्रोधरब- एनवऩके जस्ता खाद्य तत्ि प्रमोग गनुय ऩछय l योग य कीयाहरुको प्रकोऩ बएभा उजचत 
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सभाधान गनयको राधग मस ऩसु्तकको योग य कीया व्मिस्थाऩन सम्फजन्ध खण्डभा विस्ततृ रुऩरे 
उल्रेख गरयएको छ । 

सनु्तराजात फारीको फगैचा ह्रास व्मिस्थाऩन कामयताधरका 

सनु्तराजात परपूर फारीको ह्रास ब्ारे विधब् कायणहरु जस्तै योग, कीया, भाटो, ऩानी, तथा 
खाद्यतत्िको अबािरे धसजयना हनुे धफरुिाको अस्िस्थ अिस्थाराई फझुाउॉछ l फोटको फवि धफकास 
योवकन ु ऩातभा विधब् सभस्माहरु देजखन,ु फोटभा ऩात ऩातधरन,ु हाॉगाहरु टुप्ऩोदेजख सकु्दै आउन,ु 
परको आकाय सानो हनु,ु उत्ऩादन घट्न ुय अन्तभा ऩयैु फोट भनुय नै मसको प्रभखु रऺण हनु l 

व्मिस्थाऩन गने तरयका :- 

१. स्िस्थ धफरुिाको उत्ऩादन, वितयण य प्रमोग 

नमाॉ फगैंचा स्थाऩन l गदाय सधै स्िस्थ धफरुिाको प्रमोग गनुय ऩछय l याविम सनु्तराजात अनसुन्धान 
कामयक्रभ, ऩायीऩात्रे, धनकुटारे स्िस्थ करभी धफरुिा उत्ऩादन गरय धफक्री वितयण गदै आएको छ l 
स्िस्थ धफरुिा उत्ऩादन गनय भाउफोटराई जारी घय धबर हकुायउन ुऩछय l नमाॉ फगैंचा स्थाऩना गदाय 
करभी धफरुिा रगाउन उऩमकु्त हनु्छ l धफस्ततृ जानकायीको रागी नसययी व्मिस्थाऩन खण्डभा 
उल्रेख गरयएको छ l 

२. फगैंचा व्मिस्थाऩन  

बविष्मभा याम्रो उत्ऩादन धरनको राधग नमाॉ फगैंचा स्थाऩना गदाय देजख नै फगैंचाको उजचत व्मिस्थाऩन 
गनुय ऩछय l एक चोवट फगैंचा स्थाऩना गरयसकेऩधछ उक्त फगैंचाफाट कजम्तभा ऩधन २५-३० ििय 
उत्ऩादन धरने रक्ष्म याजखएको हनु्छ l त्मसैरे फगैंचाको याम्रो व्मिस्थाऩन गनय विधब् कुयाहरु जस्तै 
झायऩात धनमन्रण, भाटो तथा खाद्यतत्ि व्मिस्थाऩन, धसॊचाई, छाॉटकाॉट, योग तथा कीया व्मिस्थाऩनभा 
विशेि ध्मान ऩमुायउन ुऩछय l 

२.१ झायऩात धनमन्रण  

ििायको भौसभभा झायऩातको प्रकोऩ अत्मन्त फढ्ने हनुारे ठुरो सभस्मा हनु्छ l मसयी फढेका 
झायऩातराई उखेरेय फोटको पेदभा छाऩोको रुऩभा हाल्न सवकन्छ l मसो गदाय नमाॉ झायऩात आउने 
सभस्मा कभ हनु्छ बने अको तपय  ती झायहरू कुवहएय भरको काभ गछय l मसको अरािा प्राजस्टक 
छाऩोको प्रमोग गयेय ऩधन झायको धनमन्रण गनय सवकन्छ l सकेसम्भ फगैंचा धबर झाय नाशक 
वििादीको प्रमोग गनुय हदैुन l तय झायको प्रकोऩ धेयै बएभा वप्र-इभजेन्स हवियसाइड जस्तै डाइमयुोन, 



70 
 

सफ्रायन आदद भनसनु सरुु हनु ुबन्दा अगाडी एक ऩटक य त्मसको १२० ददन ऩधछ दोश्रो ऩटक 
प्रमोग गयेभा झायको धनमन्रण गनय सवकन्छ l मस फायेभा विस्ततृ जानकायी झायऩात व्मिस्थाऩन 
सम्फजन्ध अध्मामभा ददइएको छ l 

२.२ भाटो य खाद्यतत्ि व्मिस्थाऩन 

सनु्तरा खेती गनय हरकुा, खकुुरो, जचस्मान यहने तय ऩानी नजम्ने दोभट भाटो उऩमकु्त हनु्छ l 
भाटोको वऩ.एच.् ५.५ देजख ७.५ हनुऩुछय l भाटो अम्रीम बएको खण्डभा फोटभा विधब् सकु्ष्भ 
खाद्यतत्िको अबाि हनु जान्छ य विधब् रऺणहरु देखाऩछय l अत् भाटोराई तटस्थ (neutral) 
फनाउॉन कृवि चनुको प्रमोग गनुय ऩछय l याम्रो जनुायको फगैंचा स्थावऩत गनय प्रशस्त भाराभा प्राॊग्रारयक 
भर तथा आिश्मक भाराभा मरुयमा, धड.ए.वऩ. य ऩोटासको प्रमोग गनुय ऩछय l साथै सकु्ष्भ खाद्य 
तत्िहरु जस्तै जजन्क, कऩय, पराभ, म्माग्नेधसमभ, भोरीब्डेनभ, म्माङ्गेधनज, फोयन आददरे फोटको 
याम्रो िवृि धफकास य गणुस्तयीम पर उत्ऩादन गनय अधत भहत्िऩूणय बधूभका खेरेको हनु्छ l ह्रास हुॉदै 
गएको फोटराई नाइरोजन ५००ग्रा. + पस्पोयस २५०ग्रा. + ऩोटास ५००ग्रा. + कऩय सल्पेट 
७५ग्रा= + फोरयक एधसड २०ग्रा. + जजॊक सल्पेट १५०ग्रा. + म्माग्नेधसमभ सल्पेट ७५ग्रा. हाल्न ु
ऩछय l नाइरोजनको आधा भारा, पस्पोयस, ऩोटास य अन्म सकु्ष्भ खाद्यतत्िको ऩयुा भारा ऩसु भवहनाभा 
हाल्न ु ऩछय  बने नाइरोजनको फाॉवक भारा पाल्गनुभा हाल्न ु ऩछय l मस सम्फजन्ध विस्ततृ जानकायी 
भाटो तथा खाद्य तत्ि व्मिस्थाऩन अध्मामभा ददईएको छ l 

२.३ धसॊचाई 

नेऩारभा सनु्तराफारीको फगैंचाभा प्रामजसो धसॊचाईको व्मिस्था गयेको ऩाइदैन l अधधकाॊश ठाउॉभा 
ऩानीको श्रोत बनेको ििाय नै हो l मसरे गदाय उत्ऩादनभा कभी हनुे गयेको ऩाइन्छ l ऩानीको सभस्मा 
बएको स्थानभा प्राविक ऩानी ऩोखयी धनभायण गरय फिायको सभमभा ऩानी सॊकरन गरय वहउॉदको फेरा 
फगैंचाभा धसॊचाई गनय सवकन्छ l त्मस्तै थोऩा धसॊचाई प्रविधध अऩनाई ऩानीको सदऩुमोग गनय सवकन्छ l 

सनु्ताराजात फारीराई नमाॉ ऩारिुा आउने, पूर पुल्ने, पर राग्ने य पर ऩाक्ने सभमभा ऩानीको 
अधत आिश्मक हनु्छ l मो सभमभा फोटराई धसॊचाईको व्मिस्था गनय सकेभा धेयै य गणुस्तरयम 
उत्ऩादन धरन सवकन्छ l फिायको सभमभा फगैंचा धबर ऩानी जम्न ददन ु हुॉदैन य उजचत धनकासको 
व्मिस्था गनुय ऩछय l अन्मथा फोटभा जया कुवहने सभस्मा देजखन गई फोट नै भनय सक्छ l मस सम्फजन्ध 
थऩ जानकायी धसॊचाई व्मिस्थाऩन सम्फजन्ध अध्मामभा ददईएको छ l 

२.४ फोटको काॉटछाॉट  
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पर नददने फोटभा फियको कुनै ऩधन फेरा काॉटछाॉट गनय सवकन्छ तय पर ददने फोटभा पर वटऩी 
सके ऩधछ काॉटछाॉट गनुयऩछय l काॉटछाॉट गदाय सकेुका, योग-कीया रागेका, एक आऩसभा जोधडएय 
यहेका, पर ददन नसक्ने, कभजोय हाॉगा, चोय हाॉगाहरु हटाउन ुऩदयछ l मस्तो गयेको खण्डभा फोटको 
सम्ऩूणय बागहरुभा सूमयको प्रकाश ऩछय, हािा याम्रयी खेल्न ऩाउने य उत्ऩादनभा िवृि हनु्छ l मस 
फायेभा थऩ जानकायी ताधरभ तथा काॉटछाॉट सम्फजन्ध अध्मामभा ददईएको छ l 

२.५ योग तथा कीया व्मिस्थाऩन  

नेऩारको सन्दबयभा सनु्तराजातको जातभा विधब् योगहरु जस्तै ग्रीधनॊग, जया तथा पेद कुवहने, 
गभोधसस, क्माङ्कय य खयाने योग प्रभखु रुऩभा देखा ऩने गयेको ऩाइन्छ l मी योगहरुको कायणरे गदाय 
फिेनी उत्ऩादनभा ह्रास आइयहेको छ l त्मस्तै कीयाहरुभा पर कुहाउने औ ॊसा, धरप भाइनय, धसरस 
धसल्रा, कत्रे कीया, ऩतेयो य राही प्रभखु सभस्माको रुऩभा अगाडी आएको छ l त्मसैरे मी योग 
तथा कीयाहरुको उऩचाय तथा योकथाभका उऩामहरु सभमभा नै अऩनाई उत्ऩादन िवृि गनुय ऩछय l 
मस फायेभा थऩ जानकायी योग तथा कीया व्मिस्थाऩन अध्मामभा ददईएको छ l 

२.६ ऩयजीिी फोटहरुको धनमन्रण 

सनु्तराजात फागैंचाभा धफधब् प्रकायका ऩयजीिी फोट धफरुिा हरु जस्तै ऐजेरु (धरसो) य आकाश फेरी 
जस्ता रहया य झ्माउहरु राधग यहेका हनु्छन ् l वमनीहरु आपैं  खाना फनाउन सक्दैनन ् तय आपु 
हकेुको फोटफाट ऩानी य खाना धरई फोटराई कभजोय फनाई धफस्तायै फगैंचा नै सखाऩ फनाउॉछन ् l 
ऐजेरुराई देजखना साथ देखेको हाॉगाको सतहफाट १.५-२.० से.भी. तरफाट नै काटेय हटाउने य 
आकास फेरी रहयाराई हातैरे तानेय पाल्न ुऩछय l झ्माउको उऩचायको राधग १% को धनरोतथुोको 
घोर िा ४ ग्राभ प्रधत धरटयको दयरे कऩय ओजक्सक्रोयाईडको धभश्रणरे तीन ऩटक फैशाख-जेष्ठ, 
बदौ- असोज य ऩसु-भाघ भवहनाभा डाॉठ ऩयैु धबज्ने गरय छकेभा प्रकोऩ कभ हुॉदै जान्छ l  
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फारी उत्ऩादनोऩयान्त प्रविधध 

सनु्तराजात फारीको पर वटऩे देजख उऩबोक्ता सम्भ ऩगु्दा करयफ २९-३५% नोक्सानी हनुे अनभुान 
गरयएको छ l मस वकधसभको नोक्सानीराई फारी उत्ऩादनोऩयान्त हनुे हानी बधनन्छ य धनम्नानसुायका 
कायणहरुरे गदाय मस्तो हानी हनु्छ l 

 पर वटप्ने गरत तरयका प्रमोग गनायरे] .  

 कडा घाभभा पर वटप्ने िा वटऩेका परहरु याख्न े 

 फगैचा िा करेक्सन सेन्टय िा फजाय केन्द्रभा थपु्रो राएय परहरु याख्न ेिा बण्डायण गने  

 उजचत तियरे ग्रडेीङ्ग य प्माकेजजॊग नगनायरे . 
 परराई सपा ऩानीरे नधनुारे . 
 गरत तरयकारे प्माकेजजॊग गयी ढुिानी गनायरे . 

 गरत ढुिानीको साधनको प्रमोग गनायरे . 

 कुर चेन (Cool Chain) व्मफस्थाऩन नगयी पर वटऩाई, ग्रधेडॊग, प्माकेजजॊग य ढुिानी 
गनायरे . 

पर वटऩाई 

अझै ऩधन सनु्तराजात फारीका परहरुको वटऩाई कधतऩम ठाउॉभा ऩयम्ऩयागत तरयकारे गरयन्छ l मस 
तरयकाभा रुख य हाॉगाहरु हल्राएय परहरु जभीनभा झारयन्छ l मस प्रकायरे पर वटप्दा एक त 
परको गणुस्तय नयाम्रो बइ याम्रो फजाय बाउ ऩाइ् अकाय धतय उत्ऩादनोऩयान्त हनुे हानी ऩधन फढी 
हनु्छ l सनु्तराजात परहरु वटप्दा उजचत सभमभा गनुय आिश्मक हनु्छ वकन बने वटऩी सकेका 
परहरुको गणुस्तय सधुाय गनय सवक्, वटऩेklछ गने बनेको बइयहेको गणुस्तयको उजचत व्मिस्थाऩन 
भार हो l मसैगरय उजचत सभमभा पर वटप्नारे उत्ऩादनोऩयान्त हनुे ऺती न्मूनीकयण हनु्छ य परको 
बण्डायण ऺभता ऩधन याम्रो हनु्छ l मसका साथै मसरे गदाय आगाभी भौसभको राधग फोटहरुभा याम्रो 
पूर पुल्न य पर राग्न उजचत िातियणको तमायी ऩधन हनु्छ l 

पर वटप्न ेउजचत सभम 

सनु्तराजात परपूरहरु ऩूणय रुऩभा ऩरयऩक्ि बएऩधछ भार वटप्न ु ऩछय l सनु्तराजात रगाएको 
बौगोधरक अिस्था तथा जातहरु हेयेय ऩरयऩक्िता आउने सभम पयक पयक हनु सक्छ l धसन्धरुी य 
याभेछाऩ जजल्राहरुभा जनुाय ऩरयऩक्िता बन्दा ऩधन चाडिाडको भौका ऩायेय वटप्न ेऩरयऩाटी छ l दशैँ, 
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धतहाय य छठ ऩियको फेराभा फढी बाउ ऩाइन्छ बने]य याम्रोसॉग नऩाके ऩधन मवह सभम ताकेय पर 
वटवऩन्छ l नेऩारभा सनु्तराजात पर वटप्न ऩरयऩक्िताका भाऩकहरु धनम्नानसुाय छन ्l 

 परको फोक्रा ७५-८०% सनु्तरा यॊग बएको  

 पुर पुरे देजख ३५-३७ हता बएको  

 aLउको यॊग हरयमोफाट खैयो बएको  

 परभा जसुको भारा ५०% बएको 
 परभा गधुरमोऩनको (धब्रक्स) भारा थोयैभा ऩधन ९.५ % बन्दा भाधथ बएको  

 जचनी य अधभरोऩनाको अनऩुात १०-१२ % बएको 

हार सनु्तराजात (सनु्तरा य जनुाय) परका फोक्राको यॊग ७५% बन्दा फढी ऩहेरो िा सनु्तरा यॊग 
बएकोराई सफै बन्दा फढी प्रमोगभा आउने ऩरयऩक्िताका भाऩकको रुऩभा धरईन्छ l मसै गरय एक 
गाउॉ एक उत्ऩादन कामयक्रभरे जनुाय फारीभा तीन भाऩकहरु (१०-१२% धब्रक्स एधसड अनऩुात, 
सम्ऩणु फगैंचाको ७५% जधत परभा २५-५०% जधतफोक्रा ऩहेरो िा सनु्तरा यॊग य ९.५% बन्दा 
फढी गधुरमोऩना) राई प्रमोग गनय उजचत भानेको धथमो l  मस्तै कागती फारीभा तयाईभा धेयै थोयै 
गयेय कजम्तभा तीन ऩटक सम्भ फारी धरन सवकन्छ बने ऩहाडभा एक ऩटक (असोज देखी ऩौि 
सम्भ) जात हेयी धरन सवकन्छ l पूर पुरेको अफधध गणना गने हो बने ऩहाडभा छ भवहना य 
तयाईभा ऩाॉच भवहनाभा पर वटप्न तमाय हनु्छ l पर ऩूणय ऩरयऩक्ि बएको हरयमो अिस्थाभा नै ऩधन 
वटप्न सवकन्छ तय फोक्रा जचल्रो तथा ऩहेरो यॊग चढेको पर, ७-९% सम्भ अधभरोऩना य परभा 
यसको भारा कजम्तभा ऩधन ४५% बएको अिस्थाराई पर वटप्न मोग्म भाधनन्छ l कागती एकै ऩटक 
नऩाक्ने हनुारे फजाय भलु्म य भाग हेयी ऩटक ऩटक वटप्न ुयाम्रो हनु्छ l  

पर वटऩाईको तरयका 

सनु्ताराजात फारीभा पर वटप्ने सफै बन्दा सजजरो तरयकाको रुऩभा हातरे पर चडेुय धरने 
तरयकाराई भाधनन्छ तय मो एकदभ गरत तरयका हो l वकनवक मसयी पर वटप्दा धेयै भाराभा पर 
कुवहएय धफधग्रने सम्बािना हनु्छ l तर ददईए अनसुाय पर वटप्न ुनै उुभ विकल्ऩ हो l 

 पर ददनको १० फजे देजख ४ फजेसम्भ वटप्न ुयाम्रो भाधनन्छ l 
 पर वटप्दा शीत ऩयेको य चको घाभ रागेको सभम छल्न ुऩछय l त्मस्तै धबजेको पर ऩधन 

वटप्न ुयाम्रो भाधन् l 
 पर वटप्दा पर वटप्ने कैची प्रमोग गनुय ऩछय य २ धभधर धभटय जधत बेट्न ुपरभा नै छोड्न ु

ऩछय l मदद कैची छैन बने परराई घभुाएय बेट्न ुयहने गरय वटप्न ुउुभ हनु्छ l  
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 फोट तथा हाॉगा हल्राएय पर बइुॉभा फजारयने गरय वटप्दा परभा चोटऩटक राधग 
उत्ऩादनोऩयान्त ऺधत फढी हनुे हुॉदा मसो नगनुय उुभ हनु्छ l  

 वटऩेको पर ब्माग िा फास्केटभा सािधानीऩूियक याख्न ुऩछय l 
 पर वटप्ना साथ छामाॉदाय तथा जशतर स्थानभा रगेय याख्न ुऩछय l  

पर वटप्न प्रमोग गरयन ेसाधनहरु 

कैची, पर याख्न ेथैरो, फाॉस िा आरधुभधनमभको बमायङ्ग, प्राजस्टक िा फाॉसको टोकयी  

पर छाट्न ेय ग्रधेडॊग गने 

पर वटऩेय प्माक हाउसभा ल्माउने धफधतकै छाट्ने तथा ग्रधेडॊग गनुय उऩमकु्त हनु्छ l मसो गदाय एक त 
उत्ऩादनोऩयान्त हनुे ऺधत न्मूनीकयण हनु्छ बने अकायधतय गणुस्तरयम पररे उजचत भूल्म ऩाई अधधक 
आम्दानी धरन सवकन्छ l छटाई गदाय नऩाकेका, योग रागेका, चकेका य नयाम्रोसॉग घाउ तथा दागी 
रागेका परहरु ऩवहरा हटाउन ुऩछय l त्मस ऩधछ अधर-अधर दागी रागेका, फाङ्गावटङ्गा, याम्रोसॉग यॊग 
नच9]का य साना आकायका परहरुराई सफै बन्दा कभ गणुस्तयको सभहुभा छुट्याउन ुऩछय l अन्म 
भरुकुहरुभा सनु्तराजात परहरुको ग्रधेडॊग परको आकाय, तौर, यॊग य गधुरमोऩनाको आधायभा 
भेजशन प्रमोग गयेय गरयन्छ l नेऩारभा बन ेपरको यॊग, तौर य आकायको आधायभा भान्छेरे नै ग्रधेडॊग 

गरयन्छ l कृवि धफबाग अन्तगयत ऩोि हाबेि व्मिस्थाऩन धनदेशनारमरे आकायको आधायभा ग्रधेडॊग गने 
धफधध तमाय गयेको छ, जस अनसुाय परको ब्मास ७६-८० धभधभ (२५० ग्राभ) ठुरो, ७१-७५ 
धभधभ (१९० ग्राभ) भझौरा य ६६-७० धभधभ (१५० ग्राभ) सानो आकाय बनेय छुट्याइएको छ l 
ग्रधेडॊगसवहत उजचत प्माकेजजॊग तथा बण्डायण साधनको प्रमोग गयेभा परको गणुस्तय कामभ याखी 
बण्डायण अफधध फढाउन, उत्ऩादनोऩयान्त हनुे ऺधत तथा फजायीकयण खचय घटाउन सवकन्छ l    

पर धनु े

पर छटाई य ग्रधेडॊग गयेऩधछ रगतै परराई 
सपा ऩानीरे धनु ुआिश्मक भाधनन्छ l मसो 
गदाय एक त फगैचाफाट ल्माउॉदाको परको 
ताऩक्रभ घटाई बण्डायण अफधध फढाउन भद्दत 
गछय अकायतपय  धरुो य योगका वकटाणहुरुको 
भारा कdL गरय पर याम्रो देजखनकुा साथै 
कुवहएय हनुे हानी तथा चाउयी ऩयेय नोक्सान 
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हनुफाट ऩधन जोगाउॊछ l मसयी पर धनुे ऩानी स्िच्छ हनु ुऩने य सो ऩानीभा ढुसी तथा ब्माक्टेरयमा 
नाशक धफिादीको उजचत भाराभा प्रमोग गने चरन ऩधन छ l  

प्माकेजजॊग तथा ढुिानी 

सनु्तराजात फारीका परहरु ढुिानीको क्रभभा चोट ऩटक नरागनु\ तथा चाॉडै नधफधग्रउन ् बनेय 
प्माकेजजॊग गरयन्छ l कधतऩमरे ऩयम्ऩयागत रुऩभा सोरी आकायका फासका डोकाहरुभा परहरु याखेय 
केवह ऩधन कुसनहरु प्रमोग नगयी ढुिानी गछयन l मसको कायण ढुिानीको क्रभभा पर तथा ऩधछ 
गणुस्तयभा फढी नोक्सानी हनुे ऩाइएको छ l चायऩाटे आकायका वऩॊध बएका डोकोभा घास िा 
ऩयारको फीच फीचभा पर याखी ढुिानी गयेभा भार ऩधन ऺधत केवह भाराभा घटाउन सवकन्छ l 
हारका फियहरुभा पर ढुिानी गनय प्राजस्टकका के्रटहरुको प्रमोग फढीयहेको ऩाइएको छ l मस्ता 
के्रटको प्रमोगरे परहरुको गणुस्तय नधफगायी ढुिानीको क्रभभा हनुे नोक्सानी घटाउन भद्दत ऩमुायउछ 
l २० देजख ३० केजी ऺभता बएका प्राजस्टकका के्रटहरु पर ढुिानी गनय प्रमोग गनुय उऩमकु्त 
भाधनन्छ l एक गाउॉ एक उत्ऩादन कामयक्रभ अन्तगयत जनुाय ढुिानी गनय धनम्न फभोजजभका आकाय 
प्रकायका कागजका पाइफयफोडय काटुयनहरु धसपारयस गरयएका छन ्l  

आकाय(रम्फाईx चौडाई x उचाई) :३१५ धभधभ x ३३५ धभधभ x २४० धभधभ 

ऺभता:    १०-११ के. जी. (४६-५० दाना) 

काटुयनको तौर:    ६५५ ग्राभ (३ राइनय + २ फ्रटु) 

ऩड्कने ऺभता :   १७५ ऩीएस आइ  

बण्डायण 

स्थानीम सनु्तराजात फारीका पर वटप्ने अफधध १ देजख १.५ भवहनाको हनु्छ l मस अफधधभा 
धफशेित काधतयक-भजससय भवहनाभा चायैधतयको सनु्तराजात परहरु फजायभा आउॉछ, जसको कायण 
वकसानरे न्मून बाउ ऩाउॉछन ् l अकाय तपय  फजायभा परहरु न्मूनभाराभा उऩरब्ध बएको अफधधभा 
चाय गणुा फढीसम्भ बाउ ऩाइन्छ l अधधक बाउ ऩाउने अफधध (चैर-फैशाख) सम्भ सनु्तरा-जनुायको 
पर फोटभा नवटऩी िा घयभा त्मधतकै याख्न सवक् l मसको राधग शीत बण्डायण गहृको आिश्मकता 
ऩदयछ l मस्ता बण्डायण घयभा उजचत भाराभा ताऩक्रभ य आद्रता धभराएय बण्डायण गने ताधरका तर 
ददइएको छ l  
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ताधरका: धफधब् सनु्तराजात फारीको बण्डायणभा आिश्मक ऩने ताऩक्रभ य आद्रता 

फारी ताऩक्रभ(o से.) आद्रता(%) बण्डायण अिधध (हता)  

सनु्तरा ६ ९०-९५ १२ 

जनुाय ५ ९०-९५ १०-१२ 

कागती १० ९०-९५ १०-१२  

 

शीत बण्डायण गहृको धनभायण तथा सॊचारन खचय भहॉगो ऩछय य धेयै भाराभा परको य धफजरुीको ऩधन 
आिश्मकता ऩदयछ l नेऩारभा सनु्तरा-जनुायका वकसानहरु छरयएय यहेका तथा ५० फोट देजख !)), 

५०० / १,००० फोट बएकासम्भ छन ् l त्मसैरे जहाॉतहाॉ मस्ता शीत बण्डाय गहृहरु फनाउन य 
सॊचारन गनय सम्बफ देजख् l धसन्धरुी जजल्राभा जनुायराई नै बण्डायण गनय बनेय एउटा शीत बण्डाय 
गहृ जाऩान सयकायको सहमोगभा धनभायण बएको छ य मो बण्डाय सहकायी भापय त सॊचारनभा छ l 
तथावऩ जनुाय ताजा अिस्थाभा नै वकसानहरुरे फढी विक्रीगने बएकोरे मो शीत बण्डायण गहृ ऩूणय 
रुऩरे सॊचारनभा छैन l त्मसैरे मस्ता बण्डायण गहृको विकल्ऩभा नेऩार सयकायरे सेराय बण्डायण 
(cellar storage) घयहरु ठाउॉ-ठाउॉभा फनाउन वकसानहरुराई अनदुानका कामयक्रभहरु सॊचारन 
गयेको छ l मस्ता बण्डाय घयहरु उुय भोहोडा बएको कान्राहरु तीन धतयफाट खोऩेय ढुॊगा िा इटाको 
दोहोयो गायो रगाई गायोको फीचभा िारिुा बयेय फनाइन्छ (जचर १२) l मस्तो घयभा साऩेजऺत आद्रता 
९०-९५% कामभ गनय गायोको धफचको िारिुाभा थोऩा धसचाई जसयी ऩानी ददने ऩाइऩ धफछाएय फेरा 
फेराभा ऩानी हाधरन्छ य ८-१० डी.सेजल्समस ताऩक्रभ कामभ गरयन्छ l मस बण्डायण घयभा धफद्यतुीम 
उजायको प्रमोग गरयदैन l घय धबर फाॉस िा काठको तख \ता फनाएय उक्त तख \ता िा प्राजस्टकको के्रट 
भाधथ सनु्तरा-जनुायका परहरु याखी २-३ भवहनासम्भ बण्डायण गनय सवकन्छ l मस घयभा फेरा 
फेराभा धनयीऺण गरय उजचत साऩेजऺत आद्रता य ताऩक्रभ ब्मिस्थाऩन गनुयऩछय l मसका साथै कुवहएका 
परहरु ऩधन हटाइ यहनऩुछय l मस्तो घयभा परहरु बण्डायण गनयको राधग ७५% ऩहेरो बएको 
अिस्थाभा कैं चीको सहामतारे फोटफाट परहरु चोट ऩटक नराग्ने गरय वटप्नऩुछय l परहरुराई 
बण्डायण गनुय ऩूिय जचस्माउन ुअधत जरुयी हनु्छ l  
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जचर १२: सेराय बण्डायण घयको नभनुा (श्रोत: बयत फहादयु आचामय, २०७३) 
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सनु्तराजात परपूर खेतीभा पर कुहाउन े औसँा ऩाने जझॉगा (ब्माक्रोसेया धभनाक्स) 
को ऩवहचान य व्मिस्थाऩन 

 

देियाज अधधकायी, िरयष्ठ फारी सॊयऺण अधधकृत 

डा. सभदु्र रार जोशी, प्रभखु कीट विऻ (ऩूिय) 

ऩरयचम 

सनु्तराजात परपूर खेतीभा पर कुहाउने 
औसँा ऩाने जझॉगारे गदाय विगत राभो 
सभमदेजख नेऩारको ऩूिॉ ऩहाडी ऺेरको 
फाक्रोफोक्रा बएका सनु्तराजात परपूरहरु 
(जनुाय, धनफिुा आदद) को उत्ऩादनभा ह्रास 
बएको  
छ । मस बेगका धनकुटा य तेह्रथभु 
जजल्राहरुभा उत्ऩादन हनुे जनुायभा परपूर 
कुहाउने औसँाको विगविगी मस सन्दबयभा 
उदाहयण हनु ् । विगत ४–५ फिय मता 
उक्त सभस्मा भध्म नेऩारको ऩहाडी बेगका 
जनुाय खेती हनुे प्रभखु जजल्राहरु धसन्धरुी य याभेछाऩका जनुाय, साथै दोरखा य काभ्रऩेरान्चोकका 
सनु्तराजात परपूरभा देखा ऩयेको छ । पर कुहाउने औसँाहरु जन्भाउने जझॉगाका धफधब् 
प्रजाधतहरु छन ्। नेऩारभा मसका दश प्रजाधतहरु उल्रेखभा छन ्(शभाय य साथीहरु, २०१५) । मी 
जझॉगाहरुका औसँाहरु सल्केका रहये तयकायी फारीहरुका परहरु (काॉक्रो, पसॉ आदद) का साथै 
परपूर रुखका परहरु, सनु्तरा, जनुाय, आॉऩ, आरु, अम्फा, स्माउ आदद ििेनी कुहेय नि हनु्छन ् य 
परस्िरुऩ परका उब्जाहरु सॉधै ह्रासभखुी हनु्छन ्।  

सनु्तराजात  परपूर, विशेि गयेय जनुायभा  पर  कुहाउने  औसा  ऩाने  एक  थयीको भखुम जझॉगा 
चाईधनज  धसरस फ्राई (ब्माक्रोसेया धभनाक्स) देजखएको छ । मस थयीको जझॉगाको िमस्क य राभ्र े
अिस्थाहरु दिैु अन्म प्रजाधतका पर कुहाउने औसँा ऩाने जझॉगाहरु बन्दा ठुरा हनु्छन ् (जचर १) । 
जनुायकोराधग मो एक विनाशकायी कीया हो । धफ. सॊ. २०७१, काधतयक–ऩौि (नोबेम्िय–धडसेम्फय, 

२०१४ ई. सॊ.) भा मस कीयारे गदाय धसन्धरुी जजल्राभा जनुायका परहरु रुखहरुफाट झयेय कुहेका 

lrq !=kf]yL lemFuf 
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धथए । त्मस फेरा मस जझॉगाफाट धसन्धरुी जजल्राभा जनुायका परहरुको अनभुाधनत नोक्सानी २५ 
देजख ३० प्रधतशत यहेको धथमो, जसको भौदद्रक बाय रुवऩमाॉ ६ देजख ७ कयोडको हायाहायीभा धथमो । 
धफगतका िियहरुभा ऩधन मस जजल्राभा चाईधनज धसरस फ्राई कीयाको जनुायभा उजुकै उत्ऩात धथमो 
। ऩधछल्रा फियहरुभा मस कीयाको यजाइॉ फढ्दो यहेको छ । नेऩारभा नबएको मो कीया उद्गभ स्थर 
चीनफाट बटुान, धसदक्कभ हुॉदै ऩूिॉ ऩहाडी ब-ूबागफाट देशभा प्रिेश गयेको अनभुान गरयन्छ । टाढा 
टाढासम्भ जझॉगाको उड्ने ऺभता य औसँा रागेका परपूरको सजजरो ओसाय–ऩसायरे मो कीया 
अन्मर पैधरन सजजरो बएको छ । मस जझॉगा कीयाको सवु्मिस्थाऩन अबाि कामभ नै यहे बविष्मभा 
मस कीयारे जनुाय उत्ऩादनभा ठूरो विध्न भचाउने अड्कर काट्न सवकन्छ ।  

जचनायी 

पर कुहाउने अन्म जझॉगाहरुको 
तरुनाभा मस कीयाका विधब् 
रुऩहरु जस्तै जझॉगा, (जचरहरु 
१, २ए य ६क) औसँा य 
प्मूऩाहरु ठूरा आकायका 
हनु्छन ् । जझॉगाको शयीय 
औसत् १२ धभ.धभ. य ऩखेटा 
१० धभ.धभ. राभा हनु्छन ् । 
ऩोथी जझॉगाको अजन्तभ ऩेट 
खण्डभा चचु्चो ऩयेको राजम्चरो 
पुर ऩाने अङ्ग (जचरहरु २फी, 
इ य ६क, ख)भा स्ऩि देजखन्छ 
। सनु्तरे–ऩहेंरो य खैयो यॊगको  
शयीयभा ऩहेंरा  धब्फा/धकायहरु 
(जचरहरु १, २सी) देजखन्छन ्जसरे फारुरोको बान गयाउॊछ । अजघल्रा ऩखेटाहरुको अग्र बागभा 
पयावकरो गवहयो खैयो धब्फा हनु्छ (जचर २डी) । छातीको भाधथल्रो बागभा ऩहेंरा तीन धसायहरु 
हनु्छन ् (जचरहरु १, २सी) । ऩेटखण्ड अन्म प्रजाधतको तरुनाभा राम्चो (जचरहरु २ए, फी) हनु्छ 
(अधधकायी य जोशी, २०१६) । १५ देजख १९ धभ.धभ. राम्चा धछजप्ऩएका औसँाहरु वक्रभ-सेता िणयका 
हनु्छन ् (जचर ६ घ) य भखुाॊश कारो हनु्छ । खैया–ऩहेंरा यॊगका प्मूऩाहरु ८ देजख ११ धभ.धभ. 
राम्चा हनु्छन ्(जचर ६ च)। 
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ऺधतको प्रकाय (जचर ३) 

चाईधनज धसरस फ्राई कीयाको ऩोथी जझॉगारे जनुायको जचजचरा अिस्थाको परको फोक्राभधुन पुरहरु 
ऩादयछ  जसफाट औसँा (राभ्र)े हरु धनस्की परको गदुी खाइ ददन्छन ्य मसरे गदाय पर ऩहेधरन्छ य 
झदयछ । औसँा रागेका परहरु सध्मे परको तरुनाभा हरकुा हनु्छन ्। धफग्रकेो पर काटेय हेदाय 
गदुीभा सेता औसँाहरु देजखन्छन ्(जचर ६घ)। औसँा ऩयेका परहरु खानमोग्म हु¤दैनन ्। मो जझॉगा 
सनु्तराजातका परपूरहरुभा भार राग्छ । जनुाय, धनििुा, बोगटे य वकऩपरहरुभा मो कीया विघ्नै 
राग्छ बने तरुनात्भकरुऩभा सनु्तराजातका अकाय थयीहरु सनु्तरा, भनु्तरा, तीनऩाते सनु्तरा, शॊखेरो, 
धफधभयोभा कभ राग्छ । 

 

 

 

जीिन चक्र  

चैर, फैशाखभा िमस्क ऩोथी जझॉगाहरु फगैचाभा देखाऩनय थाल्छन ् जसरे जेष्ठको चौथो सातादेजख 
आिाढको चौथो साता सम्भभा गचु्चा आकाय य त्मसदेजख भाधथल्रा फनोटका परहरुभा आफ्ना 
पुरहरु (जचर  ६ग) याजखसकेका हनु्छन ् । परभा ऩोथीरे फोक्रा छेडेय गदुीभा एक ऩटकभा 
रगबग ३–४ िटा पुरहरु ऩाछय । मी पुरहरु १–३ ददनभा औसँा (जचर  ६घ) फधन सक्छन ्। 
जझॉगारे पुर ऩायेको ठाउॉभा धब्फा देजखन्छ । परभा औसँारे ऺधत गयेको तपय को बाग केही ददन 
ऩधछ ऩहेधरन्छ य पर झदयछ (जचर ३)। मस प्रकायको परहरुको नोक्सानी आिाढ, साउन देजख 
असोज, काधतयक सम्भ प्रचयुभाराभा देजखन्छ । औसँा रागेय विग्रकेो पर बइुॉभा खस्दछन ् । 

जचर ३. औॊसा ग्रधसत झायको परहरु जचर ४ झयेका परहरुभा आजश्रत औॊसाहरु भानय 
खाडर ऩनेु धफधध 
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धछजप्ऩएका औसँाहरु परफाट फावहय धनस्कन्छन ्य भाटो धबर ऩसी ४-५ से.भी. भधुन अचर अिस्था 
(प्मूऩा)  (जचर नॊ. % च) भा फस्न जान्छन ्। मी अचर अिस्थाका कीयाहरु रगबग ५ देजख ७ 
भवहना ऩधछ िैशाखको दोश्रो साता धतय ऩनु् जझॉगा रुऩभा जभीन फावहय फगैचाभा देखाऩनय थाल्छन ् 
(जचरहरु ५क, ङ)। ििय बरयभा मसको एक ऩसु्ता भार तमाय हनु्छ । 

lrq %=AofS6«f];]/f ldgfS;sf] lrlqt hLjg-rqm 

क 

ख ग 

घ ङ च 

      ऩोथी जझॊगा             परभा पुर ऩादै         गदुीभा यहेको 
पूरहरु 

पर धबर औॊसा (राबाय)                िमस्क                प्मऩुा 
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व्मिस्थाऩन  

कीयाको जीिन–चक्र य आनीिानीको जानकायी बएभा कीया व्मिस्थाऩनको यणनीधत फनाउन य 
व्मिस्थाऩनका विधधहरु अिरम्फन गनय सहज हनु्छ । धसन्धरुी जजल्राको जनुाय िगैंचाहरुका 
परहरुभा मी जझॉगा कीयाहरुको गधतविधध य तदनरुुऩ ऺधतको प्रकयण य प्रबािको आधायभा कीयाको 
जीिन–चक्रभा सॊरग्न विधब् अिस्थाहरु य कीट अिस्था सम्फजन्धत भवहनाहरु (जचर ६) तऩधसर 
अनसुाय हनु सक्ने अनभुान अनरुुऩ कीया व्मिस्थाऩनका विधधहरु प्रस्ततु गरयएका छन ्। तऩधसर 
अनसुायको व्मिस्थाऩन विधधहरु अिरम्फन गयी मस कीयाफाट हनुे जनुायको ऺधत न्मूनतभ ऩानय 
सवकन्छ । 

जचर ६ कीयाको जीिन चक्र 
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पर कुहाउने औसा ऩाने जझॉगा (AofS6«f];]/f ldgfS;) को साभवमक जीिन–चक्र अनसुाय व्मिस्थाऩन 
विधधहरु 

भवहना य कीयाको 
जीिन–चक्रको 

अिस्था 

 
व्मिस्थाऩन विधधहरु 

चैर – फैशाख 
 
िमस्क धनस्कन.े 

 

 

जेठ–असाय,–साउन 
 
िमस्क पुर ऩानय 
सवक्रम हनु,े पुर 
ऩाने. 

 

मो सभम कीयाको िमस्करुऩ जझॊगाहरु धनस्कने फेरा हो । ऩोथी जझॊगारे 
पुर ऩानयकोराधग प्रोवटनको आिश्मकता भहशशु गये अनसुाय चैर, फैशाख, 

जेष्ठ, असाय भवहना धतय ऩोथी जझॊगाहरु प्रोवटनमकु्त खानाको खोजीभा हनु्छन ्
। मस िेरा वमनीहरुराई रुचाउने प्रोवटनको स्रोतरुऩ प्रोवटन 
हाईड्रोराइसेटको चायो प्रमोग गयी त्मसभा फल्झाइ सभूहभा भानय सवकन्छ । 
उक्त प्रोवटन हाईड्रोराइसेटराई वििाक्त ऩायी स्ऩोट उऩचाय गयेय ऩधन ऩोथी 
जझॊगाहरुराई भानय सवकन्छ । वमनीहरुका बारे जझ ¤गाहरुराई अन्म 
प्रजाधतका जझ ¤गाहरु सयह धभथाएर मजेुनोर िा क्मू ल्मूयभा फल्झाउन 
सवकॊ दैन (अधधकायी य जोशी, २०१५) ।  
जनुाय परको शरुुिाती माभ चैर, फैशाख, जेठ, असाय भवहनाभा फगैचाको 
जनुाय रुख तरधतयको भाटो भधुन यहेका अचर अिस्था (प्मूऩाहरु)फाट 
िमस्क जझॊगाहरु धनजस्कन शरुु गछयन ् । मो माभ ऩोथीहरु प्रोवटनमकु्त 
आहाय खाएय परभा पुर ऩानय सवक्रम हनुे फेरा हो । प्रोवटन 
हाईड्रोराइसेट ऩोथी जझॊगाहरुकोराधग एक अधत रोब राग्दो प्रोवटनको स्रोत 
हो । मस माभ बखखयै जन्भेका ऩोथी जझॊगाहरु प्रोवटनमकु्त खानाको खोज 
तरासभा यहॉदाको अिस्थाभा  प्रोवटन हाईड्रोराइसेटको प्रमोग गयी 
वमनीहरुराई सभूहभा फल्झाई भानय अधत उऩमोगी हनु्छ । मसफाट ऩोथी 
जझॊगाहरुको जभातको जस्थधत आकरन गनय ऩधन सहज छ । अत् 
चैर,,फैशाख, जेठ, असाय भवहनाको सभम जनुाय फगैचाभा ऩोथी जझॊगाहरु 
फल्झाउन प्रोवटन हाईड्रोराइसेटको ऩासो थाप्न ु ऩछय । मसकोराधग म्माक 
फ्मार रमाऩ (ऩासो) िा स्थानीम स्तयभा ऩानीको फोुरको ऩासो तमाय गयी 
प्रमोग गनय सवकन्छ (अधधकायी य जोशी, २०१८) । 

√प्रोवटन हाईड्रोराइसेट ५–१० धभधर िा ग्राभ प्रधत धरटय ऩानीभा भाराधथमन 
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२ धभ.धर. िा क्रोयऩाइरयपोस ०.५ धभ.धर. िा वपप्रोधनर २–३ धभ.धर. 
धभसाई चायो स्प्रकेो रुऩभा प्रमोग गनुय ऩछय । 

√“न्मलु्मयु”नाभ बएको तयर हाईड्रोराइज्ड प्रोवटनभा ऩानी य कीटनाशक 
वििादी धभसाएय जझॊगाहरुराई फल्झाई साभवुहक तरयकारे वमनीहरुराई भानय 
सवकन्छ । मस प्रकायको वििादीमकु्त ऩासो तमाय गनय १ धरटय ऩानीभा 
७.५ धभ.धर. “न्मलु्मयु” य भाराधथमन २ धभ.धर. िा क्रोयऩाइरयपोस ०.५ 
धभ.धर. धभसाउन ुऩछय य मसयी तमाय बएको घोरराई रुखभा छकय न ुऩछय । 
रुखहरुको सॊखमा य अिस्था भतुाधफक एक हेक्टय (२० योऩनी िा ३० 
कठ्ठा) को फगैंचाभा औसत २५० धरटय ऩानी (१०० देजख ४०० धरटय) 
को आिश्मता ऩछय । 

√कबय स्प्रे्  फैशाख, जेष्ठ, असाय भवहनाभा परको आकाय गचु्चा जरो हदुाॉ 
िमस्क जझॊगारे पुर ऩाने सभम हनु्छ । मस फेरा दैवहक धफिादी जस्तै 
डाईभेथोएट (योगय) ३० ई.सी. १.५ धभ.धर. प्रधत धरटय ऩानीभा िा १ 
धभ.धर. इधभडाक्रोवप्रड १७.८ एस. एर. प्रधत ४ धरटय ऩानीभा िा 
एिाभेजक्टन १.८ ई.सी. १.१२ ग्राभ प्रधत धरटय ऩानीभा धभसाई १५–१५ 
ददनको पयकभा ऩयैु फगैचाका जनुायका रुखहरुभा कबय स्प्र े गनुय उजचत 
हनु्छ । यासामधनक धफिादीको प्रमोग गदाय अधनिामय तियरे सयुजऺत 
ऩवहयनको प्रमोग गनुय ऩछय । साथै त्मसरे ऩमायियणभा ऩाने नकायात्भक 
असयको ऩधन होश याख्न ुऩछय ।  
√ चाईधनज उत्ऩादन प्रोवटन हाईड्रोराइसेट २५ % (ग्रटे फु्रट फ्राई फेट) 
१ बागभा २ बाग ऩानीभा धभसाई जनुायको फोटको (०.५ – १ फगय धभ. 
ऺेरपर) ऩातभा  तल्रो ऩवि धनजित दयुी (७ देजख ८ ठाउॉभा ०.५ देजख 
१ फगय धभ.)भा ७–७ ददनको अन्तयारभा १० ऩटक छने (ईकोम्मान 
फामोटेक, चीन) ।  
√यसेर आईवऩएभको उत्ऩादन सेयानोक १०० फेट स्टेसन प्रधत हेक्टय साथै 
अन्म उत्ऩादनहरु एकीकृत रुऩभा प्रमोग गनय सवकन्छ (उऩाध्माम, २०१८) 
। 

साउन–बदौ–असोज–

काधतयक 
√ कीया सॊक्रधभत परहरु सॊकरन गयी १ देजख १.५ धभटय गवहयो 
खाडरभा कजम्तभा ३० से.भी. धबर ऩने गयी भाटोभा ऩनु ुय ऩछय । फगैंचाभा 
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राबाय (औ ॊसा) 

सॊकधरत झयेका परहरु कारो प्राविकको थैराभा हािा न धछने गयी फन्दी 
गरय केही ददन याखेय ऩधन त्मसभा यहेका औसँाहरु भानय सवकन्छ । उक्त 
परहरुराई गाई िस्तरुाई खिुाउॊदा िा गोिय ग्माॉसको सॊमन्रभा हारेय 
तथा परभा बएका राबाय कीयाहरु कुखयुाराई खिुाएय ऩधन कीयाहरु भनय 
सवकन्छ । कीया व्मिस्थाऩनकोराधग फगैचा सयसपाईभा ध्मान ददन ुऩदयछ 
। फगैचा ियऩय यहेका औसा राग्ने अन्म∕जॊगरी फोटविरुिाहरु सभेत नि 
गनुय ऩदयछ (अधधकायी य जोशी, २०१५ य अधधकायी, २०१७)। 

चैर –पाल्गनु –भाघ 
-ऩौ –भॊधसय – 
काधतयक 

 
 
 
प्मूऩा  (अचर 
अिस्था) (भाटोभा) 

√ पर वटवऩसकेऩधछ फगैचाभा जनुाय फोट तरधतयको भाटोराई याम्रयी 
खनजोत गयी भेटायाइजजमभएधनसोजप्रइ नाभक  जैविक धफिादी १००–१५० 
ग्राभ प्रधत योऩनीका दयरे भाटोराई याम्रयी उऩचायगयी भाटोभा यहेका औॊसा 
य प्मऩुाहरुराई योग्माएय भानय सवकन्छ (ईकेसी  य साथीहरू, २००७)। 
उऩचारयत ऺेरभाधथ छाऩो याख्न सके कीयाहरुराई याम्रयी योग्माउन सवकन्छ 
। धनभको वऩना िा क्रोयऩाइरयपोस १० प्रधतशत गेडे कीटनाशक वििाददरे 
भाटोको उऩचाय गयेय ऩधन भाटोका औॊसाहरुराई भानय सवकन्छ । 
यासामधनक धफिादीरे भाटो उऩचाय गयेको फेराभा फगैचाभा कजम्तभा १ 
भवहना घयऩारिुा कुखयुा, फाख्रा चयाउन हुॊदैन । भाटोभा इन्सेक्ट ग्रोथ 
येगरेुटयको सभजुचत प्रमोग गयेय ऩधन भाटोभा यहेका कीयाहरुराई धनमन्रण 
गनय सवकन्छ (अधधकायी य जोशी, २०१८)। 

सािधान ! िगैचाभा रुखहरुफाट झयेका औसँाहरु सवहतका परहरु  फेिास्ता गयी बईुभा मथाित 
यहन ददएभा िा ियऩय जभीनभा पाल्न ुबएभा ती परहरुफाट औसँाहरु धनस्की भाटो भधुन अचर 
अिस्थाभा जान्छन ्य अको फियको जनुायको धसजनभा िमस्क जझॉगाहरुको स्रोत फ्े छन ्। िगैचा 
व्मिस्थाऩनभा उजचत कभयहरू अिरम्फन गनुय ऩदयछ । फोटको धनमधभत काॉटछाॉट गयेभा कीया 
व्मिस्थाऩन कामय गनय सहज हनु्छ । मस प्रकायको भाधथ उल्रेजखत व्मिस्थाऩनका कभयहरु भध्मे 
सम्बि हनुे विधधहरू सम्ऩूणय जनुाय कृिकहरुरे साभूवहक रुऩभा अिरम्फन गनय जरुयी हनु्छ । 
आगाभी ददनभा स्थरगत रुऩभा फैऻाधनक तियरे कीयाको जीिन-चक्र अध्ममन य व्मिस्थाऩनका 
विधधहरुको अनसुन्धान हनु जरुयी छ । मस विनाशकायी कीयाको व्मिस्थाऩनकाराधग जनुाय 
उत्ऩादक, व्माऩायी साथै उऩबोक्ता रगामत सम्ऩूणय सयोकायिाराहरुरे ध्मान ददन जरुयी छ । 
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