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प्रारम्भिक

　जापानको कृषि फार्मिरूरा श्रमरकको अत्यन्तै अभाव भइरिकेो छ। तसर्म िाम्ो देिको कृषि फार्मिरूरा सहरिय भूमरका खेलन सके् 

षवदेिी रानव संसाधन (षवदेिी कृषि सियोग रानव संसाधन) लाई श्रर िक्तिको रूपरा जापानरा शभत्राउने नया ँकाय्म ढाचँाको रूपरा 

षनर्दष्ट सीप प्रणालीको स्ापना गररएको छ। जापानको कृषिलाई कायर राख्े र कृषि क्ते्रको षवकासलाई धान् ेप्रणालीको रूपरा षवदेिी 

प्राषवधधक प्रशिक्ारथी प्रणालीका सारसारतै यस प्रणाली प्रषतको आिा पषन बहढरिेको छ।

　यस प्रणाली राफ्म त षवदेिी नागररकले जापानको कृषि फार्मिरूरा कार गन्मको लामग, सरकारले तोकेको कृषि सम्बन्ी ज्ान, सीप जस्ा 

आवश्यकतािरू पूरा गनरु्मपनने हुनछ।

　त्यसको लामग कृषि, वन र रत्स्यपालन रन्तालयको सियोगरा राषष्टरिय कृषि पररिदले् आर्रक वि्म 2019 देखख, जापान प्रवेि अधि नतै 

षवदेिी नागररकको कृषि आहदसँग सम्बन्न्त ज्ान तरा सीपको जाचँ तरा रूल्ाङ्कन गनने परीक्ा (कृषि सीप रूल्ाङ्कन परीक्ा) सञ्ालन गनने 

षनण्मय भएको छ। यी रध्,े ①सरग्र कृषि खेती, र ②सरग्र पिरुपालन कृषि नारक दईु प्रकारका परीक्ािरू सञ्ालन गररनेछ।

　यो पाठ्यपरुस्करा तस्बिर र चचत्रको प्रयोग गरी, सरग्र कृषि खेतीको परीक्ा हदने व्यक्तिले रािा पाउनरुपनने ज्ान र सीपबारे सजजलोसँग 

बरुझ्न सके् व्यवस्ा गररएको छ। परीक्ारथीको अध्यनरा यो पाठ्यपरुस्कले सियोग परुर् याउँछ र उपयोगी हुनछ भन् ेिारीले आिा गरेका 

छौ।ं

　सारतै सरग्र कृषि खेतीको परीक्ारा जापानरा कृषिको कार गन्मको लामग आवश्यक जापानी भािाको ज्ान छ वा छतैन जाचँ तरा 

रूल्ाङ्कन गनने उदे्श्यका परीक्ा प्रश्निरू पषन सरावेि गररएको छ। परीक्ाको लामग, राषष्टरिय कृषि पररिदले् अलग्तै तयार गरेको जापानी 

भािा अध्यन गनने पाठ्यपरुस्कको पषन उपयोग गनरु्मिोस।्

　अन्त्यरा, पाठ्यपरुस्क तयार गदा्म ठूलो सियोग परुर् याउनरुहुने उचरुनोमरया षवश्वषवद्ालयका पूव्म प्राध्ापक योधसकाजरु याराकी ज्ू 

(फलफूलको रूख), यरुहकओ ओिासी ज्ू (संरशक्त संरचनारा गररने कृषि), तादासी नागासीरा ज्ू (धान खेती) र तोरोरी हिरासावा ज्ू 

(खेती) लगायतका प्रते्यक कृषि सीप रूल्ाङ्कन परीक्ा षनरा्मण समरषत, खेती उपसमरषतका सदस्यिरूप्रषत िारी िार्दक कृतज्ता व्यति 

गद्मछौ।ं

　　2019 साल सेप्मे्बर

राषष्टरिय कृषि पररिद　्



विषय सूची

 धान खेती ……………………1
 तरकारी ……………………1

 फलफूलको रूख ………………1

 प्रते्यक अङ्गको षवकास …………2
 रोपण प्रणाली र खेतीको प्रकार …4
 बीउ रोप्े ……………………5
 बनेा्म उरानने र बनेा्म सानने …………6
 धसचँाइ (पानी िालने) …………8
 षबरुवा हुका्मउने राटो ………… 10
 राटो तयार गनने …………… 12
 लगातार खेतीको कारण हुने क्षत … 15
 रलिरू …………………… 16

� रल िालन े………………… 19
� ड्ाङ पानने ………………… 21
� टरुप्ो चरुँ ड्ने, पात िटाउने, फल पतल्ाउन े… 22
� कृमत्रर पराग सेचन ………… 23
� िागँा छाटँकाटँ, रारँिो ……… 23
� बाली सङ्कलन ……………… 24
� छोप्े सारग्रीको प्रयोग ……… 25
�  रोग तरा िाषनकारक कीरा र िासँ, झार  

आहद षनयन्तण सम्बन्ी ज्ान …… 27

  कृषि रेधसनिरू प्रयोग गनने  
सरुरशक्त तररका …………… 30

 कीटनािक छनने …………… 32
  षवद्रुत आपूर्त र पेटरिोललयर  
पदार्मको ह्ान्डललङ ………… 34

  हकधसर अनरुसार वगथीकरण र  
मरलाएर व्यवस्ापन गनने …… 36
  सरुरशक्त ढंगरा से्पल्ाडर प्रयोग  
गनने तररका ………………… 37

 बीउको तयारी ……………… 38
 बनेा्म उरानने ………………… 39
 खेतको व्यवस्ापन ………… 40
 बाली सङ्कलन(धान काटन्े) …… 42

 सरायोजन तरा ढरुवानी ……… 42
  बाली सङ्कलन पलछ खेतको  
व्यवस्ापन………………… 42

जापानमा गरिने सामान्य खेती１

सामान्य कृवष खेती２

सुिक्ा तथा स्वच्छता３

धान खेतको काम４



 खेती षबरुवाको षविेिता ……… 45
  बारी तरा तरकारी खेती व्यवस्ापन … 51

 बीउ ……………………… 52

  संरशक्त संरचनारा गररने कृषि  
बालीका षविेितािरू ………… 55
  संरशक्त संरचनाको हकधसरिरू र  
बनावट …………………… 57
  संरशक्त संरचनारा छोप् प्रयोग गररने सारग्री 
 र ती सारग्रीका षविेितािरू …… 58

  संरशक्त संरचना शभत्रको  
उपकरणिरू ……………… 60
 वातावरण व्यवस्ापन ……… 62
 षवकास जाचँ ……………… 64
 िाइडरिोफोषनक कलचर ……… 65
 बनेा्म उरानने षवधध …………… 66

  फलफूलको रूखको पररभािा र  
हकधसरिरू ………………… 68
 फलफूल खेतीको षविेिता …… 68
  फलफूलको रूखको खेती  
व्यवस्ापन………………… 71

  फलफूलको रूखको संरशक्त संरचनारा  
गररने खेती ………………… 85
  ररुख्य फलफूलको रूखिरूको  
षविेिता र खेती व्यवस्ापन … 85
  फलफूलको रूखरा प्रयोग गररने कृषि 
 सारग्री तरा कृषि रेधसनिरू … 87

　　　　　 　　　　　　 ……………………………………… 90

तरकारी ………… 94 छोप्े सारग्री …… 95 फल …………… 95

बािी तथा तिकािीको काम５

संिक्क्त संिचनामा गरिने कृवष काय्य６

फलफूल खेतीको काम7

कृवष काय्यका शब्ािली8
तस्बिि सूची (तिकािी, छोपे् सामग्ी ि फल)



सरुरुरा

जापान प्रिेश गरा्य ध्ान दरनपुनने कुिाहरू

　जापान प्रवेि गरी कृषिको कार गदा्म, िरपालरुवा पिरुपनछछी संरिारक रोग र िाषनकारक कीरािरूलाई जापानरा पस्न 
नहदनको लामग अषनवाय्म रूपरा षनम्न षनयरिरूको पालना गनरु्मिोस।्

　◦जापानरा आउनरुभन्ा अगाहडको 1 िप्ा शभत्र िरपालरुवा पिरुपनछछीलाई नछरु नरुिोस।्

　◦�सारान्यतया जापान प्रवेि (यसरा परुनः प्रवेि पषन पद्मछ) गरेको 1 िप्ा नषबतसेम्म िरपालरुवा 
पिरुपनछछी राखखने भवन र त्यस वरपर नपस्नरुिोस।्

　◦�षवदेिरा प्रयोग गरेको कार गदा्म लगाउने फोिोर पोसाक, जरुत्ा, बरुट आहद जापानरा ललएर 
नआउनरुिोस।्

　◦�षनरीक्ण प्रराणपत्र नभएको रासरु, ह्ार, ससेज, बकेन जस्ा रासरुका उत्ादनिरू जापानरा 
ललएर आउनरु हँुदतैन।

　◦�पररवार र चचनेको रानछेिरूलाई सानो प्ाकेज र सानो हुलाक सारग्री (अन्रा्मषष्टरिय हुलाक) रा 
रासरुका उत्ादन आहद जापानरा नपठाउनरुिोस ्भनेर भन्रुिोस।्

　◦�अन्य, कृषि फार्मको जजम्मवेार व्यक्तिको षनदनेिनको पालना गरी, सरुरशक्त ढंगरा कार गनरु्मिोस।्
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 धान खेती

　धान खेती भनेको धानको बोटको खेती िो।

　संसारभरर, ररुख्यतया एशियारा, एशियन धानको बोट र अहरिकन धानको बोटिरू खेती गररनछ।

　एशियन धानलाई ररुख्यतया इन्न्डका धान र जापोनीका धानरा षवभाजन गररनछ र जापानरा प्रायः जापोनीका धानको खेती गररनछ।

　धानको बोटरा फलने फलको बाहिरी खोस्ो षनकालेपलछ बाकँी रिने फललाई चारल भषननछ।

　िरपालरुवा पिरुपनछछीको आिारा (खाद् पदार्म) बनाउने धान र चारलको पीठो जस्ा प्रिोधन प्रयोजन उदे्श्यको धानको पषन खेती 

गररनछ।

　खेत खन्,े खेत रोपे्, बाली सङ्कलन (धानको बोट काटने्), धान करु टन्े र सरायोजन गनने जस्ा धान खेतीका काय्मिरूलाई यन्तीकरण 

गररएको छ।

 तिकािी

　खरुला खेतबारीका सारसारतै ग्रीन िाउस जस्ा संरशक्त संरचनारा गररने तरकारी खेती लोकषप्रय छन।्

　जरो र गानो प्रयोग गररने कन्रूल तरकारी, पात प्रयोग गररने िररयो सागपात र फल प्रयोग गररने फल तरकारीको खेती गररनछ।

　उन्त जात (ब्ब्हडङ) तरा खेती प्रषवधधको सरुधारद्ारा उच्च गरुणस्रको तरकारीको उत्ादन भइरिकेो छ।

　सारतै कृिकिरूले संरशक्त संरचनारा गररने खेती र छोप्े सारग्रीको षवस्ारको कारण, एकतै  जाषतको तरकारीिरू बाह्तै रहिना उत्ादन 

गरररिकेा छन।् यसलाई बाह्रासे खेती भषननछ।

 फलफूलको रूख

　सदाबिार फलफूलको रूख, उन्रु सरुन्ला जस्ा धसटरिस जात र लौकाठ आहद छन।्

　पतझर फलफूलको रूखिरूरा स्याउ, अङ् गरुर, नासपाती आहद पछ्मन।्

　सारान्यतया, हिउँदरा जाडो क्ते्रिरूरा स्याउ र न्यानो क्ते्रिरूरा उन्रु सरुन्लाको खेती गररनछ।

इन्न्डकाको खतैरो चारल जापोनीकाको खतैरो चारल

जापानमा गरिने सामान्य खेती１
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 प्रते्क अङ्गको विकास

（１）षबरुवाको िरीर

　पात, डाठँ र जरो भनेको षबरुवाको षवकास गनने अङ्गिरू हुन।् यी अङ्गिरूलाई पोिण अङ्गिरू भषननछ।

　फूल र फल भनेको आफनो सन्ान बाकँी छोड्ने अङ्गिरू हुन।् यी अङ्गिरूलाई प्रजनन अङ्गिरू भषननछ।

（２）पोिण षवकास र प्रजनन षवकास

　पोिण षवकास र प्रजनन षवकास गरी षवकास दईु प्रकारका हुनछन।्

　पात, डाठँ, जरो जस्ा पोिण अङ्ग ठूलो हुने षवकासलाई पोिण षवकास भषननछ।

　फल र बीउ बनाउने षवकासलाई प्रजनन षवकास भषननछ।

　पोिण षवकासबाट प्रजनन षवकासरा पररवत्मन हुने सत्म र षवधध षबरुवाको प्रकार अनरुसार फरक हुनछन।्

（３）प्रकाि संशे्िण

　षबरुवािरूले प्रकाि संशे्िण गछ्मन।्

　प्रकाि संशे्िणको लामग प्रकाि, काब्मन डाइअक्ाइड (CO2) र पानी (H2O) आवश्यक पछ्म।

　षबरुवािरूले प्रकाि संशे्िणद्ारा काबबोिाइडरिेट बनाउँछन।्

　सारान्यतया प्रकाि जषत तजे हुनछ षबरुवाले त्यषत नतै धरेतै प्रकाि संशे्िण गछ्म।

डाठँ

फूल

जरो

�जनन अ�

पोषण अ�
पात が

そくが

टु�ोको मुना

पाश�व (दाया ँवा बायाकँो) मुना

(एि�लरी मुना)
पाश�व (दाया ँवा बायाकँो) मुना

(एि�लरी मुना)

सामान्य कृवष खेती2
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सामान्य कृषि खेती２

（４）श्वासप्रश्वास

　षबरुवािरूले सास फेरररिकेो हुनछन।्

　धरेतै षवकास भइरिकेो बलेा र उच्च तापरिर भएको बलेा षबरुवािरूले सहरिय रूपरा सास फेनने गछ्मन।्

　राषत उच्च तापरिर भयो भने धरेतै सास फेरी, हदउँसो बनाएको काबबोिाइडरिेटको ठूलो रात्राको उपभोग हुने हुनाले, षबरुवािरूरा कर रात्र 

काबबोिाइडरिेट बाकँी हुनछ।

（５）वाष्ीकरण

　षबरुवािरूको पातको स्ोराटाबाट पानी बाहिर षनसे्कर जानछ। यसलाई वाष्ीकरण भषननछ।

（６）पौषष्टक पानीको िोिण

　षबरुवािरूले जराबाट राटोरा भएको पोिक तत्त्व र पानी सोसछन।्

सूय�को �काशकाब�न डाइअ�ाइड
 CO2

अि�जन 
O2

�काश सं�ेषण वा�ीकरण

�ास��ास

अजैिवक पोषक त	 पानी

पानी

�ोमाटा

�ोमाटा अि�जन O2

पौि�क पानीको शोषण

काब�हाइड�ेट पानीH2O

काब�न डाइअ�ाइड
 CO2
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सामान्य कृषि खेती２

（７）फूलको ररुना पलाउनरु

　षनजचित रात्रारा पोिण षवकास भयो भने प्रजनन षवकास सरुरु भई फूलको ररुना पलाउँछ। यसलाई फूलको ररुनारा छरु ट्टिनरु भषननछ।

　षनम्न दईु प्रकाररा फूलको ररुनारा छरु हटनछन।्

　①　वनश्चित विकास भएपछछ, वनश्चित क्रम अनसुाि छुट्टिने प्रकाि।

　　उदािरण: गोलभेडँा|

　②　तापक्रम, घाम लागे् समय जस्ा िाताििणको परिित्यनको प्रभािले छुट्टिने प्रकाि।

　　उदािरण: रूला, पालरुङ्गो|

　छोटो हदनको आवश्यकता पनने षबरुवािरू भनेको षनजचित सरय भन्ा लारो सरय अधँ्ारो भयो (उज्ालो सरय छोटो भयो) भने 

फूलको ररुनारा छरु ट्टिने षबरुवािरू हुन।् स्रिबरेी, गोदावरी आहद यसरा पछ्मन।्

　लारो हदनको आवश्यकता पनने षबरुवािरू भनेको षनजचित सरय भन्ा छोटो सरय अधँ्ारो भयो (उज्ालो सरय लारो भयो) भने 

फूलको ररुनारा छरु ट्टिने षबरुवािरू हुन।् पालरुङ्गो आहद यसरा पछ्मन।्

　तापरिर कर भयो भने फूलको ररुनारा छरु ट्टिने षबरुवािरू पषन हुनछन।् रूला, बन्ाकोबी, ब्ोकाउली यसरा पछ्मन।्

 िोपण प्रणाली ि खेतीको प्रकाि

　①　िोपण प्रणाली

　　रोपण प्रणाली भनेको खेतबारीरा लगाउने षबरुवािरूको प्रकार र खेती गनने रिरको प्रणाली िो।

　②　खेतीको प्रकाि

　　एकतै  षबरुवा भए तापषन खेती गनने सरय वा खेती षवधध फरक हुने अवस्ािरू पषन हुनछन।् यसलाई खेतीको प्रकार भषननछ।

　�　उदािरणको लामग, बन्ाकोबी, रूला जस्ा िररयो सागपातिरू र कन्रूल तरकारीको सन्भ्मरा, बीउ रोप्े र बाली सङ्कलन गनने सरय 

फरक हुनछ। वसन्रा रोप्े खेती, ग्रीष्मरा रोप्े खेती, िरदरा रोप्े खेती आहद हुनछन।्

　�　सारतै गोलभेडँा, कारँिोको सन्भ्मरा, खरुला खेतबारीरा गररने (सारान्य) खेती भन्ा बाली सङ्कलन सरयलाई अगाहड सान्म सहकने 

"षवकासे खेती", बाली सङ्कलन सरयलाई पछाहड सान्म सहकने "षवकास षनयन्तण खेती" जस्ा खेतीका प्रकारिरू छन।्
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सामान्य कृषि खेती２

 बीउ िोपे्

（１）बीउ रोपे्

　बीउ रोपे् काय्मलाई बीउ रोप्े भषननछ।

　अङ्करुरण (बीउबाट टरुसा षनस्कन) को लामग पानी, तापरिर र अक्क्जन आवश्यक हुनछ। यसलाई अङ्करुरणका तीन सत्मिरू भषननछ। 

अङ्करुरणका तीन सत्मिरू कायर राख्को लामग बीउलाई राटोले छोप्रुपछ्म।

　प्रकाि पर् यो भने सजजलतै उम्ने बीउिरू (प्रकािरा उम्ने बीउ) र प्रकाि पर् यो भने उम्न गाह्ो हुने बीउिरू (अधँ्ारोरा उम्ने बीउ) 

हुनछन।् प्रकािरा उम्ने बीउलाई िल्ा रात्र राटोले छोप्रुपछ्म। अधँ्ारोरा उम्ने बीउलाई बाक्ो गरी राटोले छोप्रुपछ्म।

（２）धसधतै बीउ रोप्े

　धसधतै खेतबारीरा बीउ रोप्े षवधधलाई धसधतै बीउ रोप्े भषननछ।

　रूला, गाजर जस्ा कन्रूल तरकारीिरूको बीउ धसधतै खेतबारीरा रोप्रुपछ्म।

（３）बीउ रोप् प्रयोग गररने कृषि उपकरणिरू

खेतीका प्खिकािहिूको उराहिण
रहिना जनवरी फेब्रुअरी राच्म अषप्रल रे जनू जरुलाई अगस् सेप्मे्बर अक्ोबर नोभेम्बर हडसेम्बर

काकडी

षवकासे खेती (िाउस)

खरुला खेतबारीरा गररने खेती (सारान्य खेती)

षवकास षनयन्तण खेती (िाउस)

बन्
कोबी

वसन्रा रोप्े　ग्रीष्मरा सङ्कलन गनने

ग्रीष्मरा रोप्े　हिउँदरा सङ्कलन गनने

िरदरा रोप्े　वसन्रा सङ्कलन गनने

हिउँदराबीउ रोप्े　ग्रीष्मरा सङ्कलन गनने

�बीउ रोप्े　 िाउस　 �बाली सङ्कलन

धसडरह्ान्ड-परुस बीउ रोप्े रेधसन
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सामान्य कृषि खेती２

（４）पतल्ाउने काय्म (धरषनङ)

　धसधतै बीउ रोप्े खेतीरा पतल्ाउने काय्म गनरु्मपछ्म। पतल्ाउने काय्म भनेको रोग तरा िाषनकारक कीराले असर गरेको बेना्म, असारान्य 

बनेा्म र अनावश्यक बनेा्म षनकाली, बनेा्म र बनेा्म बीच उचचत दूरी बनाउनरु िो।

 बेना्य उमानने ि बेना्य सानने

（１）बनेा्म उरानने

　धसधतै खेतबारीरा बीउ नरोपी, फरक ठाउँरा बीउ राखी, बनेा्म बनाउने काय्मलाई बनेा्म उरानने भषननछ।

　बनेा्म हुका्मउने ठाउँलाई नस्मरी भषननछ।

　फल तरकारी (गोलभेडँा, कारँिो आहद), िररयो सागपात (बन्ाकोबी, लेटस (सलाद साग) आहद) को बनेा्म उरानने गररनछ।

　　बेना्य उमानु्यका फाइराहरू

　　・विा्म, िावाहुरी जस्ा रौसररा हुने पररवत्मन, रोग र कीराबाट बनेा्मलाई बचाउन सहकनछ।

　　・स्वस् र सरान रूपरा हुर्कएको बेना्म बनाउन सहकनछ।

　　・खेतबारीरा खेती गनने सरय कर हुने हुनाले, खेतबारीरा अन्य षबरुवा लगाउन सहकनछ।

　　・सािँरुरो ठाउँरा प्रभावकारी ढंगरा बेना्म बनाउन सहकनछ।

（２）बनेा्म सानने

　खेतबारीरा बेना्म रोप्े काय्मलाई बनेा्म सानने भषननछ।

　षबरुवाको प्रकार अनरुसार, बनेा्म सान्मको लामग उपयरुति बनेा्मको षवकास म्स्षत र बनेा्म र बनेा्म बीच खाली राख्रुपनने दूरी (बनेा्म र बनेा्म बीचको 

खाली ठाउँ) फरक हुनछ।

�ादै निजक

बाकँी रा�े पत�ाउने पत�ाउने पत�ाउने पत�ाउनेबाकँी रा�े बाकँी रा�े

असामा
 पात, 
कीराले खाएको

मिसनो डाठँ 
तर अ�ो

रा�ोसँग 
न��कएको
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सामान्य कृषि खेती２

　रेधसन प्रयोग गनने षवधध र िातले रोप्े षवधध गरी, दईु षवधधद्ारा बनेा्म सान्म सहकनछ।

मेधसनले िोपे् विधध ि हातले िोपे् विधधका विशेषताहरू

　○मेधसन (ट्ान्सप्ान्टि) प्रयोग गनने विधध

　　फाइदा: ठूलो क्ते्रफलरा छोटो सरयरा रोप् सहकनछ।

　　बफेाइदा: बनेा्मिरू सरान रूपरा हुका्मउने जस्ा उच्च सीप आवश्यक हुनछ।

　○मानछेको हातले िोपे् विधध

　　फाइदािरू: षनजचित रूपरा रोप् सहकनछ। खच्म लाग्तैन।

　　बफेाइदा: रोप् सरय लागछ र षनहुररनरुपनने हुनाले कडा पररश्रर गनरु्मपछ्म।

बनेा� र बनेा� बीचको खाली ठाउँबनेा� र बनेा� बीचको खाली ठाउँ

टरिान्प्ान्टर िातले रोपे्
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सामान्य कृवष खेती２

धसचँाइ (पानी हालने)

（１）धसचँाइ

धसचँाइ (पानी िालने) पषन एउटा रित्त्वपूण्म कार िो।

षबरुवाको षवकास म्स्षत र राटोको म्स्षत िेरेर धसचँाइ गनरु्मपछ्म।

तापरिर र आद्र्मता अनरुसार आवश्यक पानीको पररराण फरक हुनछ। धरेतै पानी िाल्ो भने जरा करु हिने सभिावना पषन हुनछ।

प्रायः जस्ो षबिानको सरयरा र बलेरुका पानी िालनरुपछ्म।

व्याविाररक सीप

○ठीकसँग बेना्य सानने विधध बुझौ।ं

पटको बेना्य िोपे् तरिका

सेलबक्सको बेना्य िोपे् तरिका

रोप्े तररकापटबाट षनकालने

परुररनरुपनने भाग नपरुरीकन रोषपएको बनेा्मबनेा्मको केिी भाग परुररने गरी रोप्रु राम्ो हुनछ तसेबो पारेर रोषपएको बनेा्म

ड्याङको बीचरा रोप्नेड्याङको बीचरा रोप्नेड्ाङको बीचरा रोप्े
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सामान्य कृषि खेती２

（２）धसचँाइ षवधध

　①　अभिहेड धसचँाइ

　�　यो षबरुवाको राधरबाट पानी िालने साधारण षवधध िो। यो 

षवधधरा पाइप, चालनीदार टरुटी, स्प्रिङ्कलर, धसचँाइ ट्बू आहद प्रयोग 

गररनछ।

　�　सकेसम्म रध् ग्रीष्मको हदउँसोको सरयरा यसरी पानी िालनरु 

हँुदतैन।

　②　फेर धसचँाइ

　�　यो षबरुवाको फेदरा पानी िालने षवधध िो। यो षवधधरा रोपा धसचँाइ ट्बू आहद 

प्रयोग गररनछ। पानीको बचत गन्म सहकनछ।

　③　ड्ाङको बीचमा पानी लगाउने धसचँाइ

　�　यो ड्ाङको बीचरा पानी बगाउने षवधध िो। ठूलो पररराणको 

पानी आवश्यक हुनछ।

（３）धसचँाइरा प्रयोग गररने उपकरणिरू

धसचँाइ ट्बूचालनीदार टरुटी स्प्रिङ्कलर रोपा धसचँाइ ट्बू
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सामान्य कृवष खेती２

वबरुिा हुका्यउने माटो

（１）राटोको बनोट अनरुसार वगथीकरण

जापानरा लेधसलो राटोको अनरुपात अनरुसार राटोको बनोटलाई 5 सरूिरा षवभाजन गररएको छ।

रलललो पानने िक्ति (यसलाई रल धारण िक्ति पषन भषननछ), पानीको षनकास आहद राटोको बनोट अनरुसार ठूलो शभन्ता हुनछ।

प्रायः षबरुवािरूको खेतीको लामग, ठीक रात्रारा बालरुवा र लेधसलो राटो भएको दोरट राटो र चचम्ट्ाइलो दोरट राटो उपयरुति हुनछ।

○धसचँाइका मु्  उपकिणहरू थाहा पाऔ।ं

○धसचँाइ गनने समय बुझौ।ं

○थोपा धसचँाइ ट्यबू, धसचँाइ ट्यबू जस्ा धसचँाइका उपकिणहरू थाहा पाऔ।ं

○धसचँाइका मु्  उपकिणहरू थाहा पाऔ।ं

व्याविाररक सीप

राटोको बनोट लेधसलो राटोको अनरुपात रल धारण िक्ति पानीको षनकास

चचम्ट्ाइलो (चचम्टे) राटो 50.0% वा सोभन्ा बढी राम्ो नराम्ो

चचम्ट्ाइलो दोरट राटो 37.5～50.0% राम्ो अलल नराम्ो

दोरट राटो 25.0～37.5% राम्ो राम्ो

बलौटे दोरट राटो 12.5～25.0% अलल नराम्ो राम्ो

बालरुवा राटो 12.5% वा सोभन्ा कर नराम्ो राम्ो
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सामान्य कृवष खेती２

（２）राटोका हकधसरिरू

जापानरा भू-आकृषत अनरुसारका षविेिता भएका खेती गररने जमरनिरू पाइनछ।

मु्  माटोको समहू

① एण्सल (गािा खैिो माटो)

　�　पठार र पिाडरा व्यापक रूपरा पाइनछ। ररुख्य रूपरा �ालाररुखी खरानी अषन प्राङ्गाररक पदार्म हुनछ। यो कालो राटोको ति िो। 

जापानको आधा खेतबारीरा एण्डसल (गाढा खतैरो राटो) छ।

② होचो भ–ूभागको खैिो माटो

　�　िोचो भू–भागको पागँो भूमरको प्राकृषतक बाधँ आहदरा पाइनछ। सबतै तििरू अरवा लगभग सबतै तििरू खतैरो राटाका तििरू हुन।् 

खेतबारीरा प्रयोग गररनछ।

③ होचो भ–ूभागको खिानी िङ्गको माटो

　�　राम्ोसँग पानीको षनकास हुने अलरुशभयल फ्ान र सररर भागरा पाइनछ। यो खरानी रङ्गको राटोको ति िो। धानको खेतरा प्रयोग 

गररनछ।

④ �े माटो

　�　पागँो भूमरको खा�ािरूरा पाइनछ। यो षनलो र खरानी रङ्ग मरधसएको रङ्गको राटोको ति िो। धानको खेतरा प्रयोग गररनछ।

○माटोको नमनुा हेिेि माटोको बनोट छुट्याउन सके् बनौ।ं

○सजजलै माटोको बनोट वनधा्यिण गन्य सके् तरिका बुझौ।ं

○माटोको बनोट अनसुाि वतनीहरूको विशेषताहरू (मछललो पानने श�क्त, पानीको वनकास) बुझौ।ं

िातरा राटो राखेर ररुठी पारे पषन 
डल्ो पददैन

केिी रात्रारा डल्ो पछ्म  तर चकने का 
ठाउँिरू हुनछन्

डल्ो परेको हुनछ।

बालुिा～बलौटे रोमट माटो रोमट माटो～छचम्ट्याइलो रोमट माटो छचम्ट्याइलो (छचम्टे) माटो

○माटोको नमनुा हेिेि माटोको बनोट छुट्याउन सके् बनौ।ं

व्याविाररक सीप
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सामान्य कृवष खेती２

（３）राटोको एकमत्रत दानाको संरचना

एकमत्रत दाना भनेको राटोको कणको डल्ो िो।

धरेतै एकमत्रत दाना भएको राटो (एकमत्रत दानाको संरचना भएको राटो), नरर हुनछ र यो षबरुवाको खेतीको लामग उपयरुति हुनछ।

एकमत्रत दानाको संरचनाको षवपरीत एकल दानाको संरचना िो। एकल दानाको संरचना भएको राटोरा कणिरू जार भई, कडा हुनछ। 

एकमत्रत दानाको संरचना बढाउनको लामग कम्ोस् र प्राङ्गाररक पदार्म िालनरुपछ्म।

　　धेिै एकत्त्त राना भएको माटोको विशेषता

　　・राटोरा खाली ठाउँ हुनछ।

　　・रलको पोिक तत्त्विरू सोसछ र रल धारण िक्ति हुनछ।

　　・�िावाको आवतजावत र पानी धारण क्रता राम्ो हुने हुनाले, षबरुवािरू 

राम्ोसँग हुक्म नछन।्

　　एकल रानाको संिचना भएको माटोको विशेषता

　　・िावाको आवतजावत, पानी पारगम्ता राम्ो नहुनाले, षबरुवािरू हुर्कन गाह्ो हुनछ।

（４）राटोको तीन तिको संरचना

कडा ति (राटोको कण, प्राङ्गाररक पदार्म), तरल ति (पानी) र िावाको ति (िावा) बाट राटो बनेको हुनछ। यी तीन वटालाई राटोको 

तीन तिको संरचना भषननछ।

कडा ति, तरल ति र िावाको तिको सन्रुलनले षबरुवाको षवकासरा असर गछ्म।

राम्ो राटोरा कडा ति, तरल ति र िावाको ति, सबतै 30～40% हुनछ।

माटो तयाि गनने

（１）राटोको उत्ादन िक्ति

राटोको उत्ादन िक्ति भनेको सरग्र राटोको उत्ादन िक्ति िो।

उत्ादन िक्ति भएको राटोरा षबरुवािरू राम्ोसँग हुर्कनछन ्र ठूलो पररराणरा बाली उत्ादन गन्म सहकनछ।

राटोको उत्ादन िक्ति बढाउनको लामग राटो तयार गनने काय्म कृषिको आधार िो।

एकल दानाको संरचना एकमत्रत दानाको संरचना

○एकत्त्त रानाको संिचना ि एकल रानाको संिचना बुझौ।ं○एकत्त्त रानाको संिचना ि एकल रानाको संिचना बुझौ।ं

व्याविाररक सीप
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सामान्य कृषि खेती２

　उत्ादन िक्ति भएको राटोको षविेिता

　　①　बाक्ो नरर राटोको ति हुनछ र िावाको आवतजावत र पानी धारण क्रता हुनछ।

　　②　उचचत रात्रारा षबरुवालाई आवश्यक पोिक तत्त्व हुनछ र राटोको अम्ीयपना उचचत दायरारा हुनछ।

　　③　उचचत रात्रारा प्राङ्गाररक पदार्म हुनछ र राटोरा सूक्ष्म जीवाणरुको गषतषवधध सहरिय हुनछ।

（２）राटो तयार गनने

　①　खनजोत(खेतबािी खने्)・・・भौवतक सुधाि

　　खनजोत भनेको राटो खनेर उल्ो पानने काय्म िो।

　　राटोरा िावा पसाई, राटोलाई नरर बनाइनछ।

　　खनजोत गना्मले िावाको आवतजावत र पानीको षनकास राम्ो हुनछ।

　　राटोरा गहिराइसम्म खनजोत गनने काय्मलाई गहिराएर खन् ेभषननछ।

　②　अम्लताको सुधाि・・・िासायवनक गुणहरूको सुधाि

　　सारान्यतया जापानको राटोरा अम्ता बढी हुनछ।

　　षबरुवा मरलने गरी अम्ीयपनाको सरुधार गनरु्मपछ्म।

　　अम्ता भएको राटो सरुधार गन्मको लामग उचचत पररराणको चरुना वा म्ाग्ेधसयर चरुना छनरु्मपछ्म।

　③　प्राङ्गारिक पराथ्य थपे्・・・सूक्ष्म जीिाण ुतहको सुधाि

　�　राटोरा सूक्ष्म जीवाणरुको सङ्ख्या वमृधि गरी, सहरिय गषतषवधध हुने गरी कम्ोस्, प्राङ्गाररक पदार्म जस्ा राटो सरुधारका सारग्रीिरू 

छनरु्मपछ्म।

（３）उचचत pH

　pH (षप. एच., िाइडरिोजन आयन एकाग्रता सूचक) ले राटोको अम्ीयपना जनाउँछ।

　pH7 भनेको तटस् िो। 7 भन्ा बढी भयो भने क्ाररय र 7 भन्ा कर भयो भने अम्ीय हुनछ।

　pH7 भन्ा कर भएरा अम्ीय राटो, 7 भन्ा बढी भएरा क्ाररय राटो भषननछ।

　जापानको प्रायः जस्ा षबरुवािरूलाई pH5.5～6.5 उपयरुति हुनछ।

वबरुिाको ककधसम ि विकासको लामग उपयकु्त pH

6.5～7.0 पालरुङ्गो 5.5～6.0 सखरखण्ड
6.0～7.0 रूला, बन्ाकोबी, गोलभेडँा 5.0～6.5 आलरु
6.0～6.5 भन्टा, लेटस (सलाद साग) 4.5～5.5 चचया, ब्ूबरेी
5.5～6.5 स्रिबरेी, प्ाज, गाजर
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सामान्य कृवष खेती２

（４）राटोको अम्ीयपना र pH रापन उपकरणिरू

राटोको अम्ीयपना नाप्े उपकरणको नार सोइल एधसहडमरटर िो।

यस बािके, रङ्ग तरुलना ताललकाद्ारा pH नाप्े हकधसर (रङ्ग तरुलना ितैलीको 

pH जाचँ रेधसन), राटोरा लछराएर नाप्े हकधसर, संख्या�क रान हडसप् ेगनने 

हकधसर जस्ा अन्य रापन उपकरणिरू छन।्

（５）"खनजोत" गदा्म प्रयोग गररने कृषि उपकरणिरू

　①　कृषि औजारिरू

एधसहडमरटर

○माटोको अम्लीयपनाको मापन बुझौ।ं

सोइल एधसडडममटि प्रयोग गनने तरिका

यो धसधतै राटोरा लछराई, त्यस राटोको लगभग अम्ीयपना नापे् सजजलो रापन उपकरण िो।

　①�　सरुरुरा रापन गनने राटोरा पानी छकने र पया्मप् ओधसलो बनाउनरुपछ्म। (िातरा राखेर ररुठी पादा्म डल्ो हुने जचत्को 

बनाउनरुपछ्म)

　②�　धातरुको भागको इलेक्रिोड पूरतै परुररने गरी राटोरा लछराउनरुपछ्म। (धातरुको भागरा राटो टाधँसने गरी राख्रुपछ्म)

　③�　1 मरनेट जषत षबतपेलछ, रान म्स्र भएरा ररहडङ गनरु्मपछ्म।

○माटोको अम्लीयपनाको मापन बुझौ।ं

व्याविाररक सीप

चादेँ सू्कप (साबले)दादेँ
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सामान्य कृषि खेती２

　②　कृषि रेधसनिरू

　※टरियाक्ररा रोटरी र प्ाउ जडान गरी खनजोत गररनछ।

　※ खनजोत बािके पषन टरियाक्ररा अन्य कारका रेधसनिरू जडान गरी, बाली सङ्कलन, कीरा षनयन्तण, बीउ रोपण, ढरुवानी आहद गन्म प्रयोग गन्म 

सहकने हुनाले, टरियाक्र बहुउदे्श्यीय रेधसन िो। रानछे चढ्न मरलने टरियाक्रलाई सारान्य टरियाक्र भषननछ भने, ठेलने टरियाक्रलाई, खनजोत गनने 

रेधसन, व्यवस्ापन रेधसन भषननछ।

 लगाताि खेतीको कािण हुने क्वत

（１）लगातार खेतीको कारण हुने क्षत

　एकतै  षबरुवा, एकतै  खेतबारीरा लगातार रोषपराख्यो भने, सजजलतै रोग तरा िाषनकारक कीरािरू उत्न् भई षबरुवािरू राम्ोसँग हुर्कन 

सक्तैनन ्र बाली सङ्कलन पररराण िटन्े सभिावना पषन हुनछ। यसलाई लगातार खेतीको कारण हुने क्षत भषननछ।

　लगातार खेतीको कारण हुने क्षतका कारणिरू

　　・राटो शभत्र रोगाणरुको वमृधि

　　・षनजचित पोिक तत्त्वको करी

　　・नेरातोडे जस्ा कीराको वमृधि

　　・बोटषबरुवाको षवकासरा वाधा परुर् याउने तत्त्वको वमृधि

（２）लगातार खेतीको कारण हुने क्षत षनयन्तण उपायिरू

　लगातार खेतीको कारण हुने क्षत षनयन्तणको उपायको रूपरा रुचाइएको उपाय, बाली चरि िो।

　फरक हकधसरका षबरुवािरू चरिीय रूपरा खेती गननेलाई बाली चरि भषननछ।

　यो उपाय बािके कलरीको प्रयोग, रोग प्रषतरोधक जाषतको प्रयोग, कम्ोस् िालेर राटोको सरुधार, षविाधी वा सूय्मको प्रकािद्ारा राटो 

कीटाणरुिोधन जस्ा षवधधिरू छन।्

रानछे चढ्न मरलने टरियाक्र रोटरी ह्ारोप्ाउ ठेलने टरियाक्र (व्यवस्ापन रेधसन)
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सामान्य कृषि खेती２

 मलहरू

（１）रलका तीन तत्त्विरू

　षबरुवाको षवकासको लामग रल आवश्यक हुनछ। हकनभने राटोको पोिक तत्त्व रात्रले परुग्तैन।

　नाइटरिोजन, फस्ोरस र पोटाधसयर रलका तीन तत्त्विरू हुन।्

　षबरुवािरूको षवकासरा नभईकन नहुने तत्त्विरूलाई "अषनवाय्म तत्त्विरू" भषननछ। अषनवाय्म तत्त्विरू 16 वटा छन।्

　रलका तीन तत्त्विरूको रूल तत्त्विरूको चचन्ह, नाइटरिोजन: N, फस्ोररक एधसड: P, र पोटाधसयर: K िो।

　सानो पररराणका रूल तत्त्विरू, क्ाल्सियर (Ca), म्ाग्ेधसयर (Mg), सलफर (S), म्ामग्ज (Mn), बोरन (B), आइरन (Fe), 

कपर (Cu), जजन्क (Zn), क्ोररन (Cl) र रोललबडेनर (Mo) हुन।्

　काब्मन (C), िाइडरिोजन (H) र अक्क्जन (O) िावा र पानीबाट प्राप् हुनछ र प्रकाि संशे्िणद्ारा म्स्र गररनछ। बोटषबरुवाले 

अक्क्जन (O) र िाइडरिोजन (H) जराररुषनको पानीबाट ललनछ र पातबाट िावाको काब्मन डाइअक्ाइडबाट काब्मन (C) ललनछ।

（２）रलका तीन तत्त्विरूका षविेितािरू

　　नाइटरिोजन (N) : षबरुवाको षवकास र उपजसँग सम्बन्न्त हुनछ।

   यसले ररुख्यतया डाठँ र पातिरू लारो बनाई, पातको रङ्गलाई गाढा बनाउँछ।

   नाइटरिोजनको रात्रा बढी भएरा बोटषबरुवािरू करजोर भएर हुर्कनछन।्

सोया ग�ँ सखरख� ग�ँ

सखरख� चाइिनज ब�ाकोबी (हाकुसाइ) खरबजुा मूला

�ी�को िब�वा र िहउँदे िब�वा िमसाइएको 2 वष� 4 बालीको बाली च�को उदाहरण

फे�अुरी अि�ल जनू अग� अ�ोबर िडसे�र फे�अुरी अि�ल जनू अग� अ�ोबर िडसे�र फे�अुरी अि�ल

फे�अुरी अि�ल जनू अग� अ�ोबर िडसे�र फे�अुरी अि�ल जनू अग� अ�ोबर िडसे�र फे�अुरी अि�ल

�ी�को िब�वा र शरदको िब�वा िमसाइएको 2 वष� 4 बालीको बाली च�को उदाहरण
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सामान्य कृषि खेती２

　　फस्ोरस (P) : यसले ररुख्यतया फूल फरु लाउने र फल फलाउने करु रालाई प्रभाव पाछ्म।

　　पोटाधसयर (K) : यसले ररुख्यतया फूल फरु लाउने, फल फलाउने र जराको षवकासरा प्रभाव पाछ्म।

（３）रलका हकधसरिरू

　①　िासायवनक मल (अजैविक मल)

　　यो रासायषनक संशे्िण गररएको रल िो। यसलाई अजतैषवक रल पषन भषननछ।

　　रासायषनक रलको फाइदा लछटो देखखनछ।

　　रलका तीन तत्त्विरू रध् ेएउटा रात्र सरावेि रल, एकलतत्त्वयरुति रल िो।

　�　रलका तीन तत्त्विरू रध् ेदईु हकधसर वा सोभन्ा बढी सरावेि रल, बहुतत्त्वयरुति रल िो। बहुतत्त्वयरुति रलरा, रसायन संयरुति 

रल र संयरुति रल हुनछन।्

　�　ररुख्यतया रासायषनक रलको एकलतत्त्वयरुति रल मरसाएर संयरुति रल बनाइनछ। यसरा नाइटरिोजन, फस्ोररक एधसड, पोटाधसयर 

रध्केो करु नतै दईु वा सोभन्ा बढीको तत्त्विरू हुनछ र सरावेि त्यस तत्त्वको करु ल पररराण 10% वा सोभन्ा बढी हुने ग्ारेन्टी गररएको 

हुनछ। प्रायः जस्ोरा प्राङ्गाररक रल मरसाइएको हुनछ।

　मलको िगगीकिण

　○एकलतत्त्वयरुति रल

　　नाइटरिोजन रल अरोषनयर सले्ट, यरूरया, आहद

　　फस्ोररक एधसड रल सरुपरफसे्ट, पग्लने फस्ोरस रल आहद

हावा
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सामान्य कृषि खेती２

　　पोटाधसयर रल पोटाधसयर सले्ट, पोटाधसयर क्ोराइड आहद

　○बहुतत्त्वयरुति रल

　　रसायन संयरुति रल  फस्ोरस अरोषनयर नाइटरिेट, आरोषनयर सले्ट-फोसे्ट रल, पोटाधसयर सले्ट, फस्ोरस 

क्ोराइड, NK (नाइटरिोजन, पोटाधसयर) रसायन, PK (फस्ोररक एधसड पोटाधसयर) रसायन

　　संयरुति रल  BB रल, प्राङ्गाररक तत्त्व भएको संयरुति रल

　�　रसायन संयरुति रल रध् ेनाइटरिोजन, फस्ोररक एधसड, पोटाधसयर रध्केो करु नतै दईु हकधसर वा सोभन्ा बढी सरावेि गरी, त्यसको 

करु ल पररराण 30% वा सोभन्ा बढी रल उन्त रसायन िो। 30% भन्ा करको रल, सारान्य रसायन िो।

　②　प्राङ्गारिक मल

　　यो जनावर र बोटषबरुवाबाट प्राप् हुने प्राङ्गाररक पदार्मिरूबाट बनाइने रल िो।

　　राछाको धरुलो, षपना, िड्ीको धरुलो आहद िो।

　　प्राङ्गाररक रलको सन्भ्मरा, रलको फाइदािरू षबस्ारतै देखखनछन।्

　③　कम्ोस्ट

　�　कम्ोस् भनेको गोबर, करु खरुराको सूली, सरुँ गरुरको रल, रूखको बोरिा, झरेका पातिरू आहद करु िाएर बनाइने रल िो। ररुख्य सारग्रीिरू 

अनरुसार, गोबरको कम्ोस्, सरुँ गरुरको रलको कम्ोस्, करु खरुराको सूलीको कम्ोस्, रूखको बोरिाको कम्ोस्, झरेका पातिरूका 

कम्ोस्, परालको कम्ोस् आहद हुनछन।्

　　कम्ोस्रा राटो सरुधार गनने फाइदािरू रात्र नभईकन, रलका फाइदािरू पषन हुनछन।्

　④　झोल मल

　�　यो तरल अवस्ाको रल िो। रूल रूप, धरुलो वा दाना अवस्ा जस्ा ठोस पदार्म भए तापषन, िालने बलेा पगालेर तरल बनाउने रल 

पषन झोल रलरा पद्मछ।

　⑤　छछटो लागे् मल ि लामो अिधधसम्म वबस्ािै लागे् मल, दिलो लागे् मल

　ⅰ　छछटो लागे् मल

　　रल िाले पलछ तरुरुन्तै फाइदा देखखनछ। यसले 30 हदनसम्म फाइदा गछ्म।

　　झोल रल र रसायन संयरुति रल आहद यसरा पछ्मन।्

　ⅱ　लामो अिधधसम्म वबस्ािै लागे् मल

　　लारो सरयसम्म षनरन्र फाइदा गछ्म। यसले 30～120 हदनको अवधधरा फाइदा गछ्म।

　�　रललाई पातलो जझल्ीले छोप्े रल, पग्लरे षनस्कने पररराण सरायोजन गररएको राटोरा लाग्े रल षनयन्न्तत हकधसरको रल आहद 

यसरा पछ्मन।्

　ⅲ　दिलो लागे् मल

　　सूक्ष्म जीवाणरुले गलाई टरुरिा-टरुरिा पानने हुनाले फाइदा देखखन लारो सरय लागछ।
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सामान्य कृवष खेती２

　　षपना, राछाको धरुलो आहद यसरा पछ्मन।् रासायषनक रलिरूरा 1 वि्म लाग्े रलिरू पषन हुनछन।्

（４）रलको आकार आहद

प्रयोग सरलता, फाइदािरू आहदबाट रलिरू षवशभन् आकाररा 

प्रिोधन गररएको हुनछ। धरुलो, दाना, तरल अवस्ा आहदको रल, अरवा 

गोलो धसललन्डर आकार (पेलेट) रा प्रिोधन गररएको पेलेट बनाइएको 

रल आहद हुनछन।्

हिजोआज रासायषनक रलरा प्राङ्गाररक रल मरसाइएको रल पषन 

हुनछ।

� मल हालने

（１）रल प्रयोग गनने तररका

षबरुवारा रल िालने काय्मलाई रल िालने भषननछ।

रल दईु तररकारा िाललनछ। आधार रल र रप रल।

आधार रल भनेको षबरुवा रोप्रु अगाहड िालने रल िो।

आधार रलको रूपरा ररुख्यतया षबस्ारतै फाइदािरू देखखई, लारो अवधधसम्म षबस्ारतै लाग्े रल प्रयोग गररनछ।

रप रल भनेको षबरुवाको षवकास आहदसँग मरलाएर रपे् रल िो।

रप रलको रूपरा तरुरुन्तै फाइदा देखखने लछटो लाग्े रल (रसायन संयरुति रल, झोल रल आहद) प्रयोग गररनछ।

बोटषबरुवाको पातिरूरा छर्कनको लामग पषन झोल रल प्रयोग गररनछ।

रल िाल्ा, रलले बीउ र जरालाई धसधतै नछरु ने गरी िालनरुपछ्म। षबरुवािरू सरुकेर जाने सभिावना पषन हुनछ।

सारतै, आवश्यकता भन्ा धरेतै रल िाल्ो भने राटोको नरुषनलो तत्त्विरूको एकाग्रता बढी भई, षबरुवाको षवकासरा क्षत परुग् जानछ।

पेलेट रल

दानेदार रल

तरल रल

धरुलो रल

○मु्  मलहरूको ककधसम बुझौ।ं

○िासायवनक मल, प्राङ्गारिक मल ि कम्ोस्ट बुझौ।ं

○मलको आकाि ि िगगीकिण बुझौ।ं

दानेदार रल, धरुलो रल, पेलेट रल, तरल रल

○मु्  मलहरूको ककधसम बुझौ।ं

व्याविाररक सीप
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सामान्य कृषि खेती２

　यसलाई नरुनको क्षत भषननछ।

　नरुषनलो तत्त्विरूको एकाग्रता पत्ा लगाउनको लामग इलेक्क्रिकल कन्डक्क्शभटी (EC) ले रापन गररनछ। EC को उच्च रान भएको 

राटोरा धरेतै रल बाकँी भएको हुनछ।

　प्रते्यक षबरुवाको रल िालने रापदण्ड अनरुसार रल िालनरुपछ्म।

（２）रल िाल्ा प्रयोग गररने कृषि उपकरणिरू

○मलको प्ाकेजमा हेिेि मल तत्त्वहरू आदर बुझौ।ं

　・"10－8－8" भनेर लेखखएको रसायन संयरुति रलको तत्त्विरू िेनने तररका

　　यसको अर्म नाइटरिोजन: 10%, फस्ोररक एधसड: 8%, पोटाधसयर: 8% िो।

　　करु ल तत्त्व 30% भन्ा कर हुनाले यो सारान्य रसायन िो।

　・"10－8－8" भनेर लेखखएको रल (1 प्ाकेट 20㎏) को तत्त्विरूको वजन

　　नाइटरिोजन 20× 10
100=2� यसरा 2㎏ नाइटरिोजन छ।

　　फस्ोररक एधसड 20× 8
100=1.6 यसरा 1.6㎏ फस्ोररक एधसड छ।

　　पोटाधसयर 20× 8
100=1.6 यसरा 1.6㎏ पोटाधसयर छ।

ब्ोडक्ास्र म्ानरुअर ्रिेड लाइर सोवर
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सामान्य कृवष खेती２

○मल हालने मापरण् बमोजजम, आि�क मलको परिमाण कहसाब गन्य सके् बनौ।ं

(प्र�) रल िालने रापदण्ड पूरा गनने, िालने रलको पररराण हिसाब षवधध

A तरकारीको रल िालने रापदण्ड (10a रा िालने रलको पररराण)

　　नाइटरिोजन (N) 21㎏

　　फस्ोररक एधसड (P) 23㎏

　　पोटाधसयर (K) 18㎏

प्रयोग गनने मल (तत्त्व समािेश रि)

　　अरोषनयर सले्ट (N: 21%)

　　सरुपरफसे्ट (P: 46%)

　　पोटाधसयर क्ोराइड (K: 60%)

रलको पररराण= रल िालने रापदण्डको रलको पररराण
तत्त्व सरावेि दर ×100

� ड्ाङ पानने

（１）ड्ाङको आकार

ड्ाङ भनेको राटो रपेर अग्लो बनाएको बोटषबरुवा रोप्े ठाउँ िो। यसको उदे्श्य पानीको षनकास र िावाको आवतजावत राम्ो गनरु्म िो।

ड्ाङ बनाउने काय्मलाई ड्ाङ पानने भषननछ। यो बीउ रोप्रु अगाहड र बनेा्म रोप्रु अगाहड बनाइनछ।

जमरनररुषनको पानीको स्र राधरसम्म भएको खेतबारीरा अग्लो ड्ाङ पानरु्मपछ्म।

(जिाफ)

हकसाब िकधक

अमोनकयम सल्खफेट : 21
21  ×100=100 (kg)

सुपिफस्खफेट : 23
46  ×100=50 (kg)

पोटासकयम क्खलोिाइड : 18
60  ×100=30(kg)

समथर �ाङअ�ो �ाङ

�ाङको चौडाइ

だか

�ाङह� बीचको दूरी

�ाङको उचाइ

बडेको चौडाइ

○ड्ाङको ककधसमहरू बुझौ।ं

अग्लो ड्ाङ, सररर ड्ाङ

○ड्ाङको नाम बुझौ।ं

ड्ाङको चौडाइ, ड्ाङको उचाइ, ड्ाङिरू बीचको दूरी, बडेको चौडाइ

○ड्ाङको ककधसमहरू बुझौ।ं

व्याविाररक सीप
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सामान्य कृषि खेती２

（２）ड्ाङ पादा्म प्रयोग गररने कृषि उपकरणिरू

　िातले कार गनने खण्डरा कोदालो आहद प्रयोग गरी ड्ाङ पानरु्मपछ्म।

　रेधसन प्रयोग गरी कार गदा्म, टरियाक्र र व्यवस्ापन रेधसनरा ड्ाङ पानने रेधसन, हिलर आहद जडान गरी कार गनरु्मपछ्म।

� टुप्ो चँुड्खने, पात हटाउने, फल पतल्ाउने

（１）टरुप्ो चरुँ ड्ने

　डाठँको टरुप्ो चरुँ डेर षनकालने काय्मलाई टरुप्ो चरुँ ड्ने भषननछ।

　टरुप्ो चरुँ डेर सबतै पात र फलिरूरा पोिक तत्त्व 

परुर् याइनछ।

　सारतै खेती व्यवस्ापन र बाली सङ्कलनको कार गन्म 

सजजलो हुनछ।

（２）पाि्मव (दाया ँवा बायाकँो) ररुना िटाउने

　डाठँ र पात जोहडएको ठाउँबाट पाि्मव ररुना पलाउँछ। 

धरेतै फल लाग्बाट रोक्, धरेतै पातिरू हुन नहदन र सबतैषतर 

राम्ोसँग िार पनने वातावरण मरलाउनको लामग नया ँ

ररुनािरू िटाउनरुपछ्म।

（３）पात िटाउने

　रोगी पात र धरेतै पातिरू भएको ठाउँको पातिरू िटाउने 

कारलाई पात िटाउने भषननछ।

　पात िटाउनाले राम्ोसँग िावाको आवतजावत हुनछ र 

िार राम्ोसँग पछ्म।

सानो ड्ाङ पानने रेधसन अग्लो ड्ाङ पानने रेधसन

टु�ो चँुड्ने

था�ँ

था�ँो

पात हटाउनेफल पत�ाउने

पाश
व (दाया ँवा बायाकँो) मुना हटाउने
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सामान्य कृवष खेती２

（４）कोषपला हटप्े, फूल हटप्े र फल पतल्ाउने

अनावश्यक कोषपला, फूल र फल हटपेर िटाउने काय्मलाई कोषपला हटपे्, फूल हटपे् र फल पतल्ाउने भषननछ। कोषपला, फूल र फल 

धरेतै भएको खण्डरा वा रोग तरा कीराले क्षत परुर् याएको फल, असारान्य फल आहद िटाउनरुपछ्म।

फल पतल्ाउनाले बाकँी रिकेो फलरा पोिक तत्त्व र पानी जम्मा गराई, उच्च गरुणस्रको फल हुका्मइनछ।

सारान्यतया यो फलफूल खेतीरा गररनछ तर खरबरुजा, तरबरुजो, गोलभेडँा जस्ा तरकारी खेतीरा पषन गररनछ।

� कृत्त्म पिाग सेचन

स्तीकेिरको रजकोिरा पराग लाग्े काय्मलाई पराग सेचन भषननछ।

पराग सेचन गन्म गाह्ो वातावरणरा कृमत्रर रूपरा पराग सेचन गननेलाई कृमत्रर पराग 

सेचन भषननछ।

िाउस शभत्र रौरी, बम्बल रौरी जस्ा कीरािरू प्रयोग गररनछ।

स्रिबरेीको पराग सेचनको लामग ररुख्यतया रौरी प्रयोग गररनछ।

खरबरुजा, तरबरुजो, फसथीरा षनजचित रूपरा फल फलाउनको लामग कृमत्रर पराग सेचन 

गररनछ।

� हागँा छाटँकाटँ, थाकँ्रो

（１）िागँा छाटँकाटँ

िागँा छाटँकाटँ भनेको िागँािरूलाई काटेर िटाई, िागँाको सङ्ख्या र 

िागँािरू व्यवम्स्त गनरु्म िो।

िागँा छाटँकाटँ गना्मले बाली सङ्कलन पररराण वमृधि हुनछ र कार गन्म 

सजजलो हुनछ।

○टुप्ो चँुड्खने, पाश्यि (राया ँिा बायाकँो) मनुा हटाउने, पात हटाउने ि फल पतल्ाउने काय्यहरू बुझौ।ं○टुप्ो चँुड्खने, पाश्यि (राया ँिा बायाकँो) मनुा हटाउने, पात हटाउने ि फल पतल्ाउने काय्यहरू बुझौ।ं

व्याविाररक सीप

पुं केशर

पोथी फूल

पोथी अ�

पोथी फूलको पोथी अ�मा 
पराग द�ने

कृि�म पराग सेचन
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सामान्य कृषि खेती２

（２）रारँिो

　रारँिो हदनरु भनेको िागँालाई राग्मषनदनेिन गरी उचचत ठाउँरा व्यवम्स्त गनने काय्म िो।

　रारँिो हदई बोटषबरुवा ढलन र िागँािरू झामँगनबाट रोहकनछ। राम्ोसँग िार पछ्म  र कार गन्म सजजलो हुनछ।

　गोलभेडँा, भन्टा, कारँिो आहदको रारँिोरा, ररुख्य िागँा वा दायाबँायाकँो िागँालाई टेकोरा वा टेपले बाधँ्रुपछ्म।

� बाली सङ्कलन

（１）बाली सङ्कलन

　बाली सङ्कलन भनेको षबरुवाबाट बाली सङ्कलन गनने काय्म िो।

　ठीक सरय (उचचत सरय) रा बाली सङ्कलन गनरु्मपछ्म।

　उदािरणको लामग बाली सङ्कलनको लगभग अनरुरान, गोलभेडँा=रङ्ग लाग् रालेपलछ, पालरुङ्गो=बोटको उचाइ, कारँिो=फलको लम्बाइ, 

िरेेर गनरु्मपछ्म।

　तरकारी, फूल र फलफूलको बाली सङ्कलन प्रायः जस्ो िातले गररनछ तर गाजर, आलरु आहदको सन्भ्मरा यन्तीकरण भइरिेका छन।्

（２）बाली सङ्कलनरा प्रयोग गररने कृषि उपकरणिरू

　①　कृवष औजािहरू

टेको र डाठँ िफ� गन�को लािग 
डोरी आिदले 8 को आकारमा 
बा	ँपुछ�।

बाली सङ्कलन कैं ची बाली सङ्कलन झोलाकने्टनर



25

सामान्य कृवष खेती２

　②　बाली सङ्कलन मेधसन

（３）प्री-करु ललङ

प्री-करु ललङ भनेको खेतबारीबाट सङ्कलन गररएको तरकारी र फलफूल चचस्याउने काय्म िो।

यसको उदे्श्य ताजापनलाई कायर राख्रु िो।

प्री-करु ललङ फाइदा हुने हुनाले षबिान सबरेतै बाली सङ्कलन गररनछ।

प्रायः जस्ो प्री-करु ललङ गन्म भ्ाकरु र प्री-करु ललङ षवधध अपनाइनछ। यो बािके फोस्मड् डरिाफ्ट षवधध आहद पषन छन।्

भ्ाकरु र प्री-करु ललङरा उपकरणरा तरकारीलाई भ्ाकरु र म्स्षतरा राखी, तरकारीबाट षनस्कने तातोपन िटाई चचस्याउने गररनछ। तरुरुन्तै 

चचस्याइने हुनाले छोटो प्री-करु ललङ सरयले रात्र परुगछ।

� छोपे् सामग्ीको प्रयोग

（１）टनेल खेती

टनेल खेती भनेको ड्ाङलाई छोप्े सारग्रीले टनेल आकाररा छोपेर गररने खेतीको तररका िो।

यसको लामग टनेलको टेको र छोपे् सारग्री प्रयोग गररनछ।

टनेल खेतीका फाइदािरू भनेको तापरिर कायर राख्े र िावाहुरी, विा्म र कीराबाट बचाउनरु आहद िो।

छोप्े सारग्रीको रूपरा, भाइनल क्ोराइड (PV), कृषि प्रयोजनको पोललधरन फ्लिर, नबरुनेको कपडा, रेसरी कपडा, कीराबाट बचाउने 

जाली आहद, उदे्श्य अनरुसार चयन गनरु्मपछ्म।

（２）धसधतै छोप्े खेती

धसधतै छोप्े खेती भनेको छोप्े सारग्रीले षबरुवालाई धसधतै छरु वाएर अरवा अलल नछरु ने गरी छोपेर गनने खेती िो।

धसधतै छोप्े खेतीका फाइदािरू भनेको म्स्र अङ्करुरण, राम्ोसँग प्रारम्भिक षवकास गनरु्म, िावाहुरी, विा्म र कीराबाट बचाउनरु आहद िो।

छोप्े सारग्रीको रूपरा नबरुनेको कपडा, रेसरी कपडा आहद प्रयोग गररनछ।

तरकारी बाली सङ्कलन रेधसन (िररयो प्ाज)कम्बाइन (धान) खन् ेरेधसन (आलरु)

टनेलको टेको
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सामान्य कृवष खेती２

（３）रहलचङ

　①　मकलचङ

　　रहलचङ (रलच) भनेको पराल, प्ास्पस्कको फ्लिर आहदले राटोको सतिलाई छोप्रु िो।

रलचले षनम्न फाइदािरू हुनछन।्

　　・राटोको तापरिर सरायोजन गरी, बोटषबरुवाको हुक्म ने वातावरण राम्ो बनाउँछ।

　　・नरर राटोलाई कायर राख्रुका सारतै, पानी र रलको बिाव रोकछ।

　　・रोग र कीराबाट बचाउँछ।

　　・िासँ, झार आहद उम्नबाट रोकछ।

　②　मलच सामग्ीहरू तथा विशेषताहरू

　　छोपे् सारग्रीको रूपरा पराल, प्ास्पस्कको फ्लिर आहद प्रयोग गररनछ।

　　प्ास्पस्कको फ्लिरको सारग्री र रङ्ग षवशभन् हकधसरका हुनछन।्

　　फ्लिरको रङ्ग अनरुसार फाइदािरू फरक हुनछन।्

फ्लिमको िङ्गका ककधसमहरू ि वतनीहरूका फाइराहरू

トンネル支柱
しちゅう

फ्लिरको रलचपरालको रलच

पारदर्िी जरहनको तापक्रर बढाउने यसको सबतैभन्दा ठूलो फाइदा िो

िरहयो रङ्ग जरहनको तापक्रर बढाउने फाइदा, पारदर्िी र कालो रङ्गको बीचरा िरुन्छ र यसले झार आदह उर्रनबाट पनह रोक्छ।

सेतो रङ्ग जरहनको तापक्रर बढ्नबाट रोक्छ।

कालो रङ्ग िाँस, झार आदह उर्रनबाट रोक्छ।
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सामान्य कृषि खेती２

　सेतो र कालो जोडेको दईु तिको फ्लिर (जमरनको तापरिरको वमृधि षनयन्तण), सूय्मको प्रकाि प्रषतषबन्म्बत हुने धसल्भर फ्लिर 

(प्रषतषबन्म्बत प्रकािको प्रयोग, जमरनको तापरिरको वमृधि षनयन्तण र कीरा रोकरार), रोप्े प्ाल भएका लछद्ररय फ्लिर, सूक्ष्म जीवाणरुले 

गलाई नष्ट गन्म सके् फ्लिर (नष्ट प्रहरिया गनरु्म नपनने) आहद छन।् लछद्ररय फ्लिर बािके अन्यले विा्मको पानीलाई राटोरा पस्नबाट रोकछ।

　③　मलचमा प्रयोग गरिने कृवष उपकिणहरू

（４）फ्लिर नष्ट प्रहरिया

　टनेल र रलचरा प्रयोग गररएको हफल्म प्रयोग गरेपलछ नष्ट प्रहरियारा ध्ान हदनरुपछ्म। अषनवाय्म रूपरा सम्बन्न्त कार गनने कम्नीलाई 

नष्ट प्रहरिया गन्म अनरुरोध गनरु्मिोस।्

　खेतबारीरा जलाउन षनिेध गररएको छ। जलायो भने षविालरु ग्ासँ षनस्कने खतरा हुनछ।

� िोग तथा हावनकािक कीिा ि घासँ, झाि आदर वनयन्त्रण सम्बन्ी ज्ान

（１）रोग तरा िाषनकारक कीरा षनयन्तण

　①　आधािभतू विचाि

　　रोग तरा िाषनकारक कीरा उत्न् हुन गाह्ो हुने वातावरण बनाउनरुपछ्म।

　　प्रारम्भिक अवस्ारा पत्ा लगाई, नफतै ललने गरी चाडँतै षनयन्तण गनरु्मपछ्म।

　②　िासायवनक कीटनाशक वनयन्त्रण

　　रोगको रोकरार तरा षनयन्तणरा प्रयोग गररने रासायषनक कीटनािकलाई कीटाणरु रानने षविाधी भषननछ।

　　यो कीराको रोकरार तरा षनयन्तणरा प्रयोग गररने रासायषनक कीटनािक, कीरा रानने षविाधी िो।

　③　िासायवनक कीटनाशक बाहेकका वनयन्त्रणहरू

　　ⅰ　खेती षवधध

　　　कडा रोग प्रषतरोधक जाषत (रोग प्रषतरोधक जाषत) प्रयोग गररनछ।

　　�　रोग तरा िाषनकारक कीरा षनयन्तण गनने षबरुवाको खेती गनरु्मपछ्म। उदािरणको लामग, सयपत्री फूल रोप्ो भने राटो नेरातोडेको 

िनत्व कर हुनछ।

　　�　करु करु रषबटासी सरूिको षबरुवा ओइलाउने रोगको रोगाणरुको िनत्व कर गन्मको लामग जरारा प्ाज सरूिको षबरुवा रोप्े गररनछ।

सररर ड्ाङ रोटरी रलच
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सामान्य कृषि खेती２

　　ⅱ　प्राकृषतक ित्ररुको प्रयोग

　　�　कीरालाई सरातरे खाने तरा अका्मको कीराको भररा बाची त्यसलाई राररहदने कीरा र सूक्ष्म जीवाणरु प्रयोग गन्म सहकनछ।

　　ⅲ　यौन फेरोरोनको प्रयोग

　　　फेरोरोन टरिर् याप प्रयोग गरी षनयन्तण गन्म सहकनछ।

　　�　फेरोरोन हडस्ेन्र प्रयोग गरी कीराको सिवासरा वाधा (सिवास अवरोध) परुर् याइ, कीराको अकबो परुस्ा कर गन्म सहकनछ।

　　ⅳ　शभजरुअलको प्रयोग

　　　लाईको लामग प्रषतषबम्ब टेप लगाइनछ।

　　　पिेलँो बत्ी बालेर कीरा षनयन्तण गन्म सहकनछ।

　　　टाधसने टेप प्रयोग गरी, कीरालाई टेपषतर आकर्ित गरी कीरालाई राररनछ।

　　ⅴ　भौषतक रूपरा षनयन्तण

　　　कीराबाट बचाउने जाली प्रयोग गरी कीरा पस्नबाट रोक् सहकनछ।

（２）िासँ, झार आहद षनयन्तण

　①　आधािभतू विचाि

　　खेतबारीरा िासँ, झार आहदको बीउ ललएर जानरु हँुदतैन।

　　िासँ, झार आहदले बीउ खसालनरु अगाहड नतै त्यसलाई िटाउने गररनछ।

　②　झािपात मानने विषाधी

　　झारपात रानने षविाधी भनेको िासँ, झार आहदको षनयन्तणरा प्रयोग गररने रासायषनक कीटनािक िो।

　③　झािपात मानने विषाधी बाहेकका वनयन्त्रणहरू

　　ⅰ�　प्रकाि नलछनने सारग्रीले रहलचङ गररनछ।

　　ⅱ�　खेती गरररिकेो अवस्ारा ड्ाङिरू बीचको 

िोचो ठाउँ खन् े(ड्ाङिरू बीचको राटो खन्)े र 

राटो रप्े (बोटषबरुवाको फेदरा राटो ररुपानने) 

गररनछ।

　　ⅲ　षबरुवा नभएको खेतबारी खनजोत गररनछ।

ख�े

�ाङह� बीचको होचो ठाउँ ख�े

माटो थपुान�

माटो थ�े
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सामान्य कृषि खेती２

　④　झािपात मानने विषाधी प्रयोग गरा्य ध्ान दरनपुनने कुिाहरू

　　ⅰ�　प्रते्यक िासँ, झार आहदलाई असर गनने झारपात रानने षविाधी प्रयोग गनरु्मपछ्म। दता्म नगररएको गतैर कृषि क्ते्ररा प्रयोग गररने 

झारपात रानने षविाधी प्रयोग गनरु्म हँुदतैन।

　　ⅱ�　झारपात रानने षविाधीको प्रयोग रापदण्ड (प्रयोग गन्म सहकने षबरुवा, प्रयोग सङ्ख्या, एकाग्रता आहद) को पालना गरी, 

उचचत सरयरा प्रहरिया गनरु्मपछ्म।

　　ⅲ�　झारपात रानने षविाधी छन्म प्रयोग गरेको उपकरणिरू, रोग तरा िाषनकारक कीरा षनयन्तणको लामग प्रयोग गनरु्म हँुदतैन।

　　ⅳ�　नजजकतै  षबरुवा भएको खण्डरा, तोहकएको नोजल वा कभर प्रयोग गरी, वररपरर षविाधी नछररने (हडरिफ्ट नहुने) गरी ध्ान 

हदनरुपछ्म।

（３）रोग तरा िाषनकारक कीरािरू षनयन्तण र िासँ, झार आहद षनयन्तणका कृषि उपकरणिरू

　①　िोग तथा हावनकािक कीिाहरू वनयन्त्रण

　②　घासँ, झाि आदर वनयन्त्रण

सारान्यतया झारपात रानने षविाधी छन्म प्रयोग गररने नोजल सारान्यतया कीरा रानने षविाधी छन्म प्रयोग गररने नोजल

स्पस्ड ्रिेयर (SS)ढाडरा बोके् प्रकारको ्रिेयर पावर ्रिेयर

ठेलने प्रकारको ह्ाम्मर नाइफ रोअर रानछे चढ्न मरलने रोअरिासँ काटने् रेधसन
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 कृवष मेधसनहरू प्रयोग गनने सुिक्क्त तरिका

（１）कार गनरु्म अगाहडको तयारी

　रेधसन चलाउनरु अगाहड उति रेधसनको म्ानरुअल आहद पढी, रेधसन सञ्ालन षवधध राम्ोसँग बरुझ्नरुपछ्म।

　इहनजन स्ाट्म गनने तररका, बे्क सञ्ालन षवधध, इहनजन रोके् तररका राम्ोसँग बरुझ्नरुपछ्म।

（２）दतैषनक षनरीक्ण

　दतैषनक षनरीक्ण गरेरा, रेधसनको क्रता कायर राख्, रेधसनको आयरु लम्बाउन र कृषिको कार गदा्म हुन सके् दिु्मटनाबाट बच्न सहकनछ।

　रेधसन चलाउनरु अगाहड, चलाइरिकेो बलेा र चलाएपलछ, असारान्यता देखखएको छ वा छतैन, षनरीक्ण गनरु्मपछ्म।

　षनरीक्ण गनने बलेा, रेधसन चलाइरिेको बलेाको काय्म षनरीक्ण बािके अरू बलेा अषनवाय्म रूपरा इहनजन बन् गनरु्मपछ्म।

（３）रेधसन सञ्ालन गदा्म ध्ान हदनरुपनने करु रािरू

　①　सबै मेधसनहरूमा लागु हुने कुिा

　　・अस्ायी रूपरा रेधसन सञ्ालन रोके् बलेा,अषनवाय्म रूपरा इहनजन बन् गनरु्मपछ्म।

　　・रेधसनरा आड्केको वस्रु िटाउने काय्म गदा्म पषन, अषनवाय्म रूपरा इहनजन बन् गनरु्मपछ्म।

　②　मानछे चि्खन ममलने ट्याक्टि

　　・टरियाक्रको बायापँट्टिबाट चढ्ने र ओल्मने गनरु्मपछ्म।

　　・सरुरक्ा रेिर राधर फका्मएर कार गनरु्मपछ्म।

　　・टरियाक्र गरुहडरिकेो बलेा दायाबँायाकँो ब्के प्ाडल जोड्नरुपछ्म।

　　・�कार पलछ, टरियाक्ररा जडान गररएको रेधसन पानीले सफा गरेपलछ षनकालने वा 

जमरनरा झारेर राख्रुपछ्म।

　　・कार पलछ, इन्न ट्ाङ्क भरेर राख्रुपछ्म।

　　・सडकरा गरुडाउने खण्डरा, सवारी साधन अनरुरषतपत्र आवश्यक हुनछ।

（４）उचचत काय्म योजना

　राकेको बलेा सावधानी नपरुग्े हुनाले, दिु्मटना हुने सभिावना हुनछ। राकेको बलेा रेधसन काय्म गनरु्म खतरनाक हुनछ।

　सारतै रहदरा सेवन पलछ रेधसन काय्म गर् यो भने खतरा हुने हुनाले, करु नतै पषन िालतरा त्यस्ो गनरु्म हँुदतैन।

ब्के प्ाडल जोडेको म्स्षत

सरुरक्ा रेिर

सुिक्ा तथा स्वच्छता3
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सुिक्ा तथा स्वच्छता３

कारको बीचबीचरा आरार गनरु्मपछ्म।

（５）सरुरशक्त पोसाक

रेधसन र बले्रा बरेरन सके् हुनाले कारको लामग उपयरुति पोसाक 

लगाउनरुपछ्म।

○व्यिस्ापन मेधसन, घासँ काट्खने मेधसन आदरको इकनजन स्टाट्य गनने ि बन्द गनने तरिका बुझौ।ं

・व्यिस्ापन मेधसन स्टाट्य ि बन्द गनने

स्टाट्य गनने

　・�ररुख्य क्च लीभर र खनजोत क्च लीभर "अफ" तरा ररुख्य धसफ्ट लीभर न्यटूल्मरा भएको 

करु रा षनचिय गनरु्मपछ्म।

　・�इहनजन स्स्वच "अन" गनरु्मपछ्म।

　・�ररकोइल ितैलीको इहनजन स्ाटर ग्रीप जोड लगाएर तानी, इहनजन स्ाट्म गनरु्मपछ्म।

बन्द गनने

　・�एके्लेरेटर लीभरले इहनजनको स्पस्ड िटाई, ररुख्य क्च लीभर "अफ" गनरु्मिोस ्र रेधसन बन् 

गनरु्मिोस।्

　・�ररुख्य धसफ्ट लीभर न्यटूल्मरा राखी, इहनजन स्स्वच "अफ" गनरु्मपछ्म।

हे�टे

सुर�ा ज�ुा

तलदेिख मािथस� जोिडएको पोसाक

प�जा

○कृवष मेधसनहरू प्रयोग गनने सुिक्क्त तरिका बुझौ।ं○कृवष मेधसनहरू प्रयोग गनने सुिक्क्त तरिका बुझौ।ं

व्याविाररक सीप

इहनजन स्स्वच अन

ररुख्य क्च लीभर अफ

स्ाटर ग्रीप तान्े
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・घासँ काट्खने मेधसन स्टाट्य ि बन्द गनने

　स्टाट्य गनने

　・स्लट लीभर खोलनरुपछ्म  (1/3～आधा)।

　・रबरको डल्ो (प्राइररी पम्) केिी पटक धरची, मरशश्रत पेटरिोल काबबोररेटररा पठाउनरुपछ्म।

　・चोक लीभर "बन्" गनरु्मपछ्म। (काबबोररेटररा भएको िावाको पररराण िटाउने)

　・डोरी (ररकोइल स्ाटर नब) बल लगाएर तान्रुपछ्म।

　・इहनजन स्ाट्म भएपलछ चोक "खोलने" गनरु्मपछ्म।

　・इहनजन स्ाट्म नभएरा, सोिी तररका दोिोराउनरुपछ्म।

　・�इहनजन स्ाट्म भएपलछ, स्लट लीभरलाई सबतैभन्ा कर स्पस्डरा फका्मई, इहनजन वार्म-अप गनरु्म 

(तताउनरु) पछ्म।

　बन्द गनने

　・स्लट लीभरलाई सबतैभन्ा कर स्पस्डरा फका्मउनरुपछ्म।

　・इहनजन बन् नभएसम्म स्प स्स्वच धरच्नरुपछ्म।

 कीटनाशक छनने

（１）पोसाक

　कीटनािक छदा्म छालारा कीटनािक नपनने गरी उपयरुति पोसाक लगाउनरुपछ्म।

　टोपी, षप्रभेन्न्टभ पोसाक भषनने लारो बाहुला भएको कम्मर राधरको लरुगा र पाइन्ट, रबरको बरुट, कृषिको कार गदा्म लगाउने रास्क, 

सरुरक्ा चस्ा, रबरको पनजा लगाउनरुपछ्म। सूतीको पनजा शभज् े हुनाले, प्रयोग गनरु्म हँुदतैन।

　षप्रभेन्न्टभ पोसाकको कम्मर राधरको लरुगाको बाहुला पनजा राधरसम्म सारी, पाइन्टको रोताले बरुटलाई छोप्रुपछ्म।

चोक र डोरी

प्राइररी पम्

टोपी

सकेस� पाली भएको टोपी
सुर�ा च�ा

रबरको प�जा

बुट

मा�

तौल ना�े र समायोजन गन
 बलेा र छन
 बलेा मा� लगाउने

ि�भेि�भ पोसाक भिनने लामो बा�ला भएको 
क�र मािथको लुगा र पाइ� लगाउने

िवषाधीको िछटा पोसाक िभ� नप� ेगरी, पाइ�को 
मोताले काम गदा� लगाउने जु�ालाई छो�ुहोस।्

अनुहारमा टप� टािँसन ेगग� टाइप 
�योग गन


क�र मािथ लगाएको लुगा आिदको 
बा�लाले प�जालाई छो�ुपछ�।

िभेि	भ पोसाक
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सुरक्षा तथषा स्वच्छतषा３

（２）प्रयोग रापदण्डको कडा पालना

　कीटनािक प्रयोग गररएको षबरुवा वा त्यसको फल आहद खाए पषन िाषन नहुने गरी, प्रयोग एकाग्रता, प्रयोग पररराण, प्रयोग सरय र 

प्रयोग सङ्ख्या जस्ा करु रािरूको प्रयोग रापदण्ड तोहकएको छ।

　कीटनािक प्रयोग गनने बलेा, राम्ोसँग कीटनािकको लेबल पढी, अषनवाय्म रूपरा प्रयोग रापदण्डको पालना गनरु्मपछ्म।

（３）षनयन्तण उपकरणिरूको षनरीक्ण

　्रिेयरको प्रते्यक जडान भाग खरुकरु लो छ वा छतैन, षनरीक्ण गनरु्मपछ्म।

（４）सिी तररकारा छनने

　कीटनािक छनने बलेा, कीटनािक उडेर वरपरको ठाउँरा नपनने (हडफ्ट्म नहुने) गरी सावधानी अपनाउनरुपछ्म।

　कीटनािक छनने कार, कर िावा चलेको हदन गनरु्मपछ्म  र बसे्कन िावा चलेको बलेा छनने काय्म स्मगत गनरु्मपछ्म। सकेसम्म षबिान र साझँको 

िीतल सरयरा गनरु्मपछ्म।

　कीटनािक छनने कार गदा्म, िावा आइरिकेो हदिा तफ्म  ढाड फका्मएर कीटनािक छनरु्म गनरु्मपछ्म। आफूरा धसधतै कीटनािक नपनने गरी 

छनरु्मपछ्म।

　लारो सरय कीटनािक छनने कार गनरु्म हँुदतैन। लारो सरय गनने खण्डरा, आवश्यकता अनरुसार बलेाबलेारा षवश्रार ललनरुपछ्म।

　कीटनािक छनने कार गरररिकेो बलेा वा छररसकेपलछ, ररँगटा वा वाकवाक जस्ा स्वास्थ्यरा वा िरीररा असारान्यता रिसरुस गरेरा 

तरुरुन्तै चचहकत्सकलाई देखाउनरुपछ्म।

　सरायोजन गररएको कीटनािक बाकँी नरिने गरी, सबतै कीटनािक खेतबारीरा प्रयोग गनरु्मपछ्म। निर, करु लो आहदरा फालनरु हँुदतैन।

नोजल नोजल पाइप ※जडान भागको �ािकङमा असामा�ता 
छ वा छैन, िन�य गन�

※�ा�मा �ित भएको वा �ाितएको 
छ वा छैन, िन�य गन�

※पेच खुकुलो छ वा छैन िन�य गन�

※पेच खुकुलो छ वा छैन िन�य गन�

※पेच खुकुलो छ वा छैन 
िन�य गन�
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（５）कीटनािक छरेपलछ गनरु्मपनने करु रािरू

कीटनािक छनने कार धसमधिएपलछ उपकरणिरू राम्ोसँग धरुनरुपछ्म। 

आफनो िात धोई, करु ल्ा गनरु्मपछ्म।

（６）कीटनािकको भण्डारण

प्रयोग गरेको कीटनािकको रेकड्म राखी, कीटनािकलाई तालचा 

लगाउन मरलने षनजचित ठाउँ (भण्डारणस्ान आहद) रा भण्डारण गनरु्मपछ्म।

षवियरुति र िाषनकारक कीटनािकिरूको लामग सारान्य 

कीटनािकिरू भन्ा फरक भण्डारणस्ानको व्यवस्ा गरी, सो बिेोरा लेखी, तालचा लगाएर सरुषनजचित ढंगरा भण्डारण गनरु्मपछ्म।

विद्यतु आपू�त ि पेट्ोछलयम पराथ्यको ह्या�छलङ

（１）षवद्रुत आपूर्तको ह्ान्डललङ

कृषि प्रयोजनको लामग धरेतै जस्ो, AC 100 भोल् र थ्ी-फेज AC 200 भोल्को षवद्रुत आपूर्त प्रयोग गररनछ।

डरिायर, रोटर, िीटर आहदरा 200 भोल्को षवद्रुत आपूर्त प्रयोग गररनछ।

पावरबोड्म र षवद्रुत आपूर्त ताररा खाली िातले छोयो भने खतरा हुनछ। षविेि गरी, शभजकेो िातले इलेक्क्रिक प्ग छरु ने आहद गर् यो 

भने करेन्ट लागेर दिु्मटना हुन सकछ।

हावा चिलरहकेो िदशा

जाने िदशा

○सही तरिकामा �प्रभे�न्टभ पोसाक लगाउन सके् हुनहुोस्ख।

○�ेयिको सुिक्ा वनिीक्ण गनने तरिका ि प्रयोग विधधका साथै कीटनाशक छिेपछछ गनु्यपनने कुिाहरू बुझौ।ं

○सही तरिकामा �प्रभे�न्टभ पोसाक लगाउन सके् हुनहुोस्ख।

व्याविाररक सीप

● कीटाणुशोधन पराि्खथ पातलो बनाउने

टेकेर कीटाणरुिोधन गनने 10 ललटरको भाडँोरा 1,000 गरुणा पातलो गनरु्मपनने कीटाणरुिोधन पदार्म िालनको लामग कषत 

मरललललटर कीटनािक आवश्यक पछ्म  िोला?

1 मरललललटर कीटनािकरा 999 मरललललटर पानी िाल्ो भने, 1 ललटरको 1,000 गरुणा पातलो कीटाणरुिोधन पदार्म बनछ।

10 ललटर (10,000 मरललललटर) को 1,000 गरुणा पातलो कीटाणरुिोधन पदार्म भनेको यसको 10 गरुणा हुनाले, 10 

मरललललटर कीटनािक आवश्यक पछ्म।
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　200 भोल्ट ि 100 भोल्टको प्ग सकेटको आकाि

　थ्ी-फेज AC सम्बन्ी ध्ान दरनपुनने कुिा

　・षवद्रुतीय करेन्ट उच्च हुनाले चलाउने बलेा सावधानी अपनाउनरुपछ्म।

（２）पेटरिोललयर पदार्मका हकधसरिरू

　कृषि रेधसनिरूरा पेटरिोललयर पदार्मको रूपरा, पेटरिोल, फ्लू ओइल, लाइट ओइल, रटिीतेल, ब्ेन्ड ओइल आहद प्रयोग गररनछ। रेधसन 

अनरुसार प्रयोग गनने पेटरिोललयर पदार्मको हकधसर फरक हुनछ।

（３）पेटरिोललयर पदार्म चलाउँदा ध्ान हदनरुपनने करु रािरू

　・�पेटरिोल, लाइट ओइल जस्ा पेटरिोललयर पदार्मको हकधसर षनचिय गरी, कृषि रेधसनिरूरा मरलने पेटरिोललयर पदार्म प्रयोग गनरु्मपछ्म। 

रेधसनरा नमरलने पेटरिोललयर पदार्म प्रयोग गर् यो भने रेधसन षबमग्रन सकछ।

　・�पेटरिोललयर पदार्म िाल्ा, अषनवाय्म रूपरा इहनजन बन् गनरु्मपछ्म।

　・�पेटरिोललयर पदार्म िालने बलेा, वररपरर आगो नभएको करु रा षनचिय गनरु्मपछ्म। षविेि गरी, पेटरिोलरा सजजलतै आगो लाग्े हुनाले 

सावधानी अपनाउनरुपछ्म।

　・�पेटरिोललयर पदार्म िालने बलेा, ट्ाङ्की भररएर पेटरिोललयर पदार्म नपोखखने गरी ध्ान हदनरुपछ्म।

（４）इन्नको भण्डारण

　पेटरिोल र लाइट ओइल िालने कने्टनर कानरुनद्ारा सीमरत गररएको छ।

　पेटरिोल धातरुको कने्टनररा भण्डारण गनरु्मपछ्म।

थ्ी-फेज AC 200 भोल् AC 100 भोल्

पेटरिोल व्यवस्ापन रेधसन, टरिान्प्ान्टर आहद

लाइट ओइल टरियाक्र, कम्बाइन आहद

पेटरिोल र ओइलको ब्ेन्ड ओइल िासँ काटने् रेधसन(2-साइकल-इहनजन )

फ्लू ओइल र रटिीतले ग्रेन डरिायर, िट एयर-हिटर आहद
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रटिीतले िालने प्ास्पस्कको कने्टनर (20 ललटर ) रा पेटरिोल 

भण्डारण गन्म षनिेध गररएको छ।

30 ललटर वा सोभन्ा करको लाइट ओइल भएरा, त्यसलाई 

प्ास्पस्कको कने्टनररा भण्डारण गन्म सहकनछ।

भण्डारण स्ानरा आगो पूण्म रूपरा षनिेध गररएको छ र त्यिा ँ

अमग् षनयन्तक राख्रुपननेछ।

लारो सरय भण्डारण गर् यो भने इन्न षबग्रनछ। त्यस्ो 

इन्नले रेधसनरा क्षत परुग्े हुनाले, प्रयोग गनरु्म हँुदतैन।

ककधसम अनसुाि िगगीकिण ि ममलाएि व्यिस्ापन गनने

करौतँी, कतै ँची जस्ा औजारिरू सिी ढंगरा प्रयोग गनने र भण्डारणरा पषन ध्ान हदनरुपछ्म।

प्रयोग गनरु्म अगाहड षनरीक्ण र प्रयोग गरेपलछ रर्मत सभिार गनरु्मपछ्म।

○प्रते्क कृवष मेधसनको इन्न बुझौ।ं○प्रते्क कृवष मेधसनको इन्न बुझौ।ं

व्याविाररक सीप

धातुको कने्टनि

(ध्ान दरनपुनने कुिा) पे्रसि वनकालेपछछ �ाप खोलने



37
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सुिक्क्त िंगमा से्टपल्ाडि प्रयोग गनने तरिका

प्रयोग गनरु्म अगाहड, चकने को, भाचँचएको वा बाहङ्गएको ठाउँ आहद छ वा छतैन, षनरीक्ण गनरु्मपछ्म।

से्पल्ाडर म्स्र हुने गरी राख्े करु रारा ध्ान हदनरुपछ्म।

स्पर (चेन वा हुक) ठीकसँग लगाउनरुपछ्म।

से्पल्ाडर राधर चढ्ने वा से्पल्ाडरको दईुपट्टि खरुटिा राख्े नगरीकन, धसढँीरा उशभएर कार गनरु्मपछ्म।

○सुिक्क्त िंगमा से्टपल्ाडि प्रयोग गनने तरिका बुझौ।ं

गन� न�ने कुराह�

●चेन वा हुक नलगाउने ●

●स्टेपल्याडरको दुई तिर खुट्टा राखेर चढ्ने ●

स्टेपल्याडर माथि 
चढ्ने

ट्राइपोडमा चढेको बेला शरीर ट्राइपोडबाट 
बाहिर तिर तन्काउने

○सुिक्क्त िंगमा से्टपल्ाडि प्रयोग गनने तरिका बुझौ।ं

व्याविाररक सीप
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　जापानरा सारान्यतया खेत रोप्े रेधसनको प्रयोग गरी टरिान्प्ान्ट षवधधद्ारा खेती गररनछ।

राच्म अषप्रल रे जनू जरुलाई अगस् सेप्मे्बर

बीउ रोप्े

खेत रोप्े नया ँडाठँ छरु ट्टिने बाला लाग्े अवधध पाके् अवधध

सरुरु हुने अवधध कलललो बाला बन् ेअवधध कलललो बाला बढ्ने अवधध

बीउ शभजाउने र टरुसा उरानने बनेा्म उरानने झारपात रानने षविाधी छनने खेतको राटो सरुक्ा पानने बाली सङ्कलन 
(धान काटन्े)

आधार रल र राटो हिल्ाउने बाला रल

धानको षवकास चरणिरू र ररुख्य काय्मको रूपरेखा (लछटो पाके् जातको खेती गनने रौसर)

 बीउको तयािी

（１）बीउको संरचना

　धानको बीउ, एस्प्रियो र एन्डोस्ार्मबाट बनेको खतैरो चारल र त्यसको सरुरक्ा गनने भरुसबाट बनेको हुनछ। एस्प्रियोरा अङ्करुरण पलछ पात र 

जरा बन् ेअङ्गिरू हुनछन ्र एन्डोस्ार्मरा षतनीिरूको षवकासरा आवश्यक पोिक तत्त्व सञ्य गररएको हुनछ।

（２）बीउको कीटाणरुिोधन

　धानको बीउरा टाधँसएको ह्ाइट हटप नेरातोडे, बाकाइने रोग, बीउको बोरिा सरुकाउने ब्ाके्ररया रोग, धान ररुवा आहद जस्ा रोगिरूको 

कीटाणरुिोधन गनरु्मपछ्म।

एन्डोस्ार्म

एस्प्रियो

भरुस

भरुस

खतैरो चारल

धान खेतको काम4
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धान खेतको काम4

（３）बीउ शभजाउने

　10 हदन जषत पानीरा डरुबाएर राखी, धानको बीउलाई पया्मप् पानी सोसाउनरुपछ्म।

बीउ शभजाउने

（４）टरुसा उरानने

　बीउ रोप्रु अधिल्ो हदन 30～32℃ को तापरिररा तातो बनाई, टरुसा उरानरु्मपछ्म।

　1mm जषत टरुसा षनसे्कको, परेवाको छाती भषनने म्स्षत बनाउनरुपछ्म।

परेवाको छाती जस्ो देखखने म्स्षतको धानको बीउ

 बेना्य उमानने

　खेत रोप्े रेधसनको प्रयोग गरी टरिान्प्ान्ट षवधधद्ारा खेती गन्मको लामग बेना्म बनाउने काय्मलाई बनेा्म उरानने भषननछ।

　बनेा्म उरान्मको लामग, 60cm लम्बाइ, 30cm चौडाइ र 3cm गहिराइ भएको बेना्म उरानने बक्रा रल मरसाइएको राटो (बनेा्म उरानने 

राटो) िाली, पानी िालेपलछ बीउ रोपी, राटोले छोप्रुपछ्म।

　राटोले छोपेपलछ, नस्मरी क्ाषबनेटरा वा ग्रीन िाउसरा इन्रुलेसन सारग्रीले छोपी, बनेा्म उरानरु्मपछ्म।

　बनेा्म उम्ेपलछ ग्रीन िाउसरा लाइनरा मरलाएर राखी, बनेा्म िररयो नभएसम्म छोपेर राख्रुपछ्म।

　ग्रीन िाउस शभत्रको तापरिरलाई ध्ान हददँतै पानी िाली, बनेा्म उरानने अवधधको 20 हदन～25 हदनरा "कलललो बेना्म" भषनने बनेा्म र 30 

हदन～35 हदनरा "रध्र बनेा्म" भषनने बनेा्म बनछ।

पानीको तापक्रर 10 देखह 15℃ रा 7 दहनदेखह 10 दहनसर्र पानी सोसाउनरुपर्छ। 

दतैनहक औसत तापक्ररको योगफल 100℃ जतह िरुनरुपर्छ।

बीउ पानीको तापरिर 10～15℃

　■ टुसा उमाि्खने

 अपरुग उचहत बढी
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 ग्रीन िाउसरा लाइन बनाएर राखखएका बेना्म उरानने बक्िरू बनेा्मका हकधसरिरू

 खेतको व्यिस्ापन

（１）खेतको तयारी

　टरियाक्र (रोटरी) ले खेत खनजोत गरी सरतल बनाउनरुपछ्म। पानी लगाएपलछ, खेत जोतरे राटोलाई नरर बनाउनरुपछ्म। यसलाई राटो 

हिल्ाउने भषननछ।

टरियाक्रद्ारा राटो हिल्ाउने

（２）रल िालने

　राटो हिल्ाउनरु अगाहड खेतको सम्ूण्म भागरा रल छनरु्मपछ्म। खेत रोप्े बलेारा नतै रल िालने षवधध पषन छ। त्यसलाई "रोपाइँ गदा्म रल 

िालने" भषननछ।

रानछे चढ्न मरलने खेत रोप्े रेधसनद्ारा टरिान्प्ान्ट

पहिलो पातपहिलो पात

तसे्ो पात

तसे्ो पात

दोस्ो पात
दोस्ो पात चौरो पात

खोल पात

अपूण्म पात

कलललो बनेा्म रध्र बनेा्म
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（３）खेत रोप्े

　खेत रोपदा, 2 लाइनदेखख 8 लाइनरा खेत रोप्े रेधसन प्रयोग गररनछ। खेत रोप्े रेधसनको प्रयोग गदा्म, लाइन बीच 30cm को दूरी 

(अरवा खोसिो भषननछ) कायर गरी रोप्रुपछ्म। खेत रोप्े रेधसनद्ारा बनेा्म र बनेा्म बीचको खाली ठाउँ सरायोजन गररनछ। सारान्यतया 10

～30cm रा सेहटङ गनरु्मपछ्म।

（４）पानीको व्यवस्ापन

　खेत रोपेपलछ खेतरा पानी लगाई (यसलाई धसचँाइ भषननछ), बनेा्मको सरुरक्ा गनरु्मपछ्म। नया ँजरा र पात आउन रालेपलछ खेतको पानी 

कर गरी, नया ँडाठँ (यसलाई नया ँडाठँ छरु ट्टिने भषननछ) को सङ्ख्या बढाउनरुपछ्म।

त्यसपलछ षवकास रिर अनरुसार खेतको पानी बाहिर बगाउने (यसलाई खेतको राटो सरुक्ा पानने भषननछ), खेतरा पानी लगाउने गनरु्मपछ्म।

（５）झारपात रानने षविाधी छनने

　खेत रोपेपलछ झारपात रानने षविाधी छनरु्मपछ्म। ग्रानरुसि र लिोएबल जस्ा षविाधीका हकधसरिरू छन।्

（６）रोग तरा िाषनकारक कीरा षनयन्तण

　धान ररुवा र खतैरो रोप् ेजस्ा रोगिरूको षनयन्तण गनरु्मपछ्म।

　खेत रोपेपलछ पात र बाला खाने कीरा उत्न् हुने क्ते्ररा कीरा षनयन्तण गनरु्मपछ्म।

 धान ररुवा (राइस ब्ास्) पतरेो (सोग्मर प्ान्ट बग)

（７）रप रल

　धानको बाला षनस्कनरु 15 हदन～25 हदन षतर स्ाइकलेटको षवभाजन वमृधि भई, पहिलेको अवस्ारा फर्कन नहदनको लामग नाइटरिोजन 

र पोटाधसयर रल रप्रु (बाला रल) पछ्म। स्ाइकलेट भनेको िासँ (धान) सरूिको षबरुवाको फूल िो।
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 बाली सङ्कलन (धान काट्खने)

　पोिण षवकास अवधधबाट प्रजनन षवकास अवधध सरुरु भएपलछ बालारा छरु ट्टिनछ। बालारा छरु हटने अवधधलाई "कलललो बालारा छरु हटने 

अवधध" भषननछ।

　कलललो बाला छरु हटएको 30 हदन जषतरा बाला षनन्स्कनछ। यसलाई बाला षनस्कनरु भषननछ। बाला षनसे्कको 30～60 हदन जषतरा 

बाली सङ्कलन (धान काटन्े) सरय हुनछ।

　धरेतै जस्ो क्ते्रिरूरा कम्बाइनले बाली सङ्कलन (धान काटने् कार) गररनछ। कम्बाइन भनेको "धान काटन्े रेधसन र धान चरुटन्े रेधसन 

दबुतैलाई एउटतैरा सरेहटएको" रेधसन िो। सारान्यतया जापानरा "िडे हफहडङ कम्बाइन" प्रयोग गररनछ।

िडे हफहडङ कम्बाइनद्ारा बाली सङ्कलन

 समायोजन तथा िुिानी

　बाली सङ्कलन (धान काटन्े) षबचत्कतै को धानको बोरिारा उच्च पानीको रात्रा, 20～27% 

पानी हुने हुनाले, तापले सरुकाई पानीको रात्रालाई 14～15% बनाउनरुपछ्म।

　सरुकेको धानको भरुस िटाउनको लामग धानलाई करु टेर खतैरो चारल बनाउनरुपछ्म। त्यसपलछ 

खतैरो चारलबाट ढरुटो िटाउने तरा सरायोजनका काय्मिरू गरेपलछ, 30kg को चारलको प्ाकेट 

वा लिके्क्बल कने्टनर ब्ागरा िाली ढरुवानी गररनछ।

 बाली सङ्कलन पछछ खेतको व्यिस्ापन

　बाली सङ्कलन पलछ टरियाक्र (रोटरी) ले खनजोत गरी, धान काटेपलछ बाकँी रिकेो धानको फेद, पराल र झारपातिरू परुनरु्मपछ्म।

ग्रेन डरिायर
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धान खेतको काम4

● कम लागतको धान ख ेत ीबाि े

　कर लागतरा धान खेती गन्मको लामग, ①धसधतै बीउ रोप्े (डाइरेक् धसहडङ पषन भषननछ) खेती, ②पातलो खेती जस्ा 

षवधधिरू छन।्

①धसधै बीउ िोपे् खेती

　धसधतै बीउ रोप्े खेती भनेको, रोपाइँ नगरीकन, धसधतै खेतरा बीउ छरेर धान खेती गनने षवधध िो। बनेा्म उरानने कार नहुनाले, यो 

षवधधरा कारको सरय कर हुनछ र बनेा्म उरानने सारग्रीको आवश्यकता पददैन।

　पानी भरेको खेतरा धसधतै बीउ रोप्े र सरुक्ा खेतरा धसधतै बीउ रोप्े गरी दईु षवधधरा बीउ रोषपनछ।

　पानी भरेको खेतरा धसधतै बीउ रोप्े षवधध भनेको खेत खन् ेर राटो हिल्ाउन गरी, राटोररुषन वा राटोको सतिरा बीउ रोप्े षवधध 

िो। राम्ो बनेा्म उरान्मको लामग, क्ाल्सियर पेरोक्ाइड वा आइरनले कोहटङ गररएको बीउ प्रयोग गररनछ।

　सरुक्ा खेतरा धसधतै बीउ रोप्े षवधधरा, सरुक्ा म्स्षतरा बीउ रोपी, बनेा्म उम्ेपलछ पषन बारीकतै  अवस्ारा राखी, त्यसपलछ पानी 

भररनछ। बीउ रोप्े रेधसन जस्ा गहँु बारीरा प्रयोग गररने रेधसनिरू यिा ँपषन प्रयोग गन्म सहकनछ।

②पातलो खेती

　पातलो खेती षवधध भनेको, खेत रोप्े रेधसनको बनेा्म र बनेा्म बीचको खाली ठाउँ फराहकलो बनाई, रोपण िनत्व कर गनने खेती िो।

　परम्रागत अभ्ासको खोसिो 30cm रा बेना्म र बनेा्म बीचको खाली ठाउँ 15cm लाई 28cm रा षवस्ार गर् यो भने, बनेा्म 

उरानने बक् सङ्ख्या 40% वा सोभन्ा बढी कर हुनछ। यसरी बीउ र बेना्म उरानने सारग्री आहदको उत्ादन लागत र श्रर सरय 

िटाउन सहकनछ।

डाइरेक् धसहडङ खेती (बीउ रोप्े रेधसन जडान गररएको बहुउदे्श्यीय खेत रोप्े रेधसन )
फोटो: कृषि काय्म सरुषवधा परुस्स्काबाट . उधिृत
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धान खेतको काम4

● पशकुो खार ्खय पराि ्खथ बनाउन े चामलबाि े

　धानलाई िरपालरुवा पिरुपनछछीको आिारा बनाउने खण्डरा, धानको फल प्रयोग गरी पिरुको लामग चारल र बाला, डाठँ र पातिरू 

प्रयोग गरी धान WCS बनाउने गररनछ।

पिरुको खाद्य पदार्र बनाउने चारल

धान WCS

　खेतीको लामग धान खेती कृिक र पिरु पालन कृिक बीचको सिकाय्म पषन आवश्यक हुनछ।

　धान हकण्वित (फरनेने्टड) रफेज (धान WCS) भनेको धानको अन् पाक्रु  अगाहड बाली सङ्कलन (धान काटी) गरी, साइलेजरा 

पररवत्मन गररएको रफेज िो। ठूलो रात्रारा डाठँ र पातिरू प्राप् गन्म सहकने प्रजाषत खेती गररनछ।

　साइलेजको गरुणस्र राम्ो बनाउनको लामग "पिेलँो रङ्गरा पाकेको अवस्ा" षतर बाली सङ्कलन गनरु्मपछ्म।

　पिरुको खाद् पदार्म बनाउने चारल भनेको खेतको उपयोग गरी उत्ादन गन्म सहकने उतृ्ष्ट पिरुको खाद् पदार्म िो। पिरुको 

खाद् पदार्म बनाउने चारल र ररुख्य खानाको रूपरा प्रयोग गररने चारल एकतै  षवधध र कृषि रेधसनिरूद्ारा उत्ादन गन्म सहकनछ।

　पिरुको खाद् पदार्म बनाउने चारल उत्ादनरा परम्रागत रूपरा खेती गररने प्रजाषतको प्रयोग गररनरुका सारतै, िाल पिरुकतै  

खाद् पदार्म बनाउने चारलको प्रजाषतिरू पषन षवकास गररएको छ। यसको षविेितािरू भनेको, ①उच्च उत्ादन हुनरु, ②खेती 

षविेितािरू (ितपत नढलने र सजजलतै उत्ादन गन्म सहकने), ③रोग प्रषतरोधी प्रजाषतिरू धरेतै हुनरु, ④भातको स्वाद र खतैरो 

चारलको गरुणस्ररा प्रभाव नपनरु्म, ⑤धरेतै र ठूला चारल हुनरु, आहद हुन।्

ररुख्य खानाको रूपरा प्रयोग गनने चारलको तरुलनारा पिरुको खाद् पदार्म बनाउने चारलको षबरिी रूल् कर हुने हुनाले, कर 

लागतरा उत्ादन गनरु्मपछ्म। धसधतै बीउ रोप्े (डाइरेक् धसहडङ) खेती र पातलो खेती, पिरु पालन कृिकको कम्ोस्को प्रयोग जस्ा 

उत्ादन खच्म िटाई, धरेतै बाली प्राप् गनने उपायिरू अपनाउनरुपछ्म।
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 खेती वबरुिाको विशेषता

（１）अन्

　अनाजरा गहँु जाषत, गेडागरुडी जाषत आहद पद्मछन।्

　①　गहँु जावत

　　यसरा गहँु, जौ, राई, ओटस् आहद पछ्मन।्

　②　गेडागुडी जावत

　　यसरा सोया, आजरुकी आहद पछ्मन।्

　　कलललो सोयालाई िरीयो भटरास भषननछ र यो तरकारीरा पद्मछ।

（２）ट्रुबर (आलरु) जाषत

　�　यसरा सखरखण्ड, आलरु आहद पछ्मन।् यी स्ाच्म आहदको कच्चा पदार्मको रूपरा प्रयोग गररनछ।

　　काचँ्चतै खाने तरकारी राषननछ।

（３）तरकारी

　①　तिकािीका ककधसमहरू

　　जापानरा लगभग 150 हकधसरका तरकारीिरू खेती गररनछ।

　�　ठूलो क्ते्रफलरा खेती गररने तरकारीिरू, आलरु, सखरखण्ड, रूला, बन्ाकोबी, चाइषनज बन्ाकोबी (िाकरु साइ) आहद हुन।् यी 

बािके, प्ाज, गाजर, पालरुङ्गो आहद पषन धरेतै खेती गररनछ।

　�　तरकारीको वगथीकरण षवधधरा, वनस्षत षवधधको रूपरा प्राकृषतक वगथीकरण र प्रयोग अंगिरू अनरुसार कृमत्रर वगथीकरण गरी दईु 

वगथीकरण षवधधिरू छन।्

बािी तथा तिकािीको काम5
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5 बारी तथा तरकारीको काम

　　प्राकृषतक वगथीकरणरा एकतै  सरूिको षबरुवारा साझा करु रािरू हुनछन।्

　प्राकृवतक िगगीकिण

समहू मु्  तिकािीहरू

करु करु रषबटासी सरूि
काँक्रो　　तरबरुजो　　खरबरुजा　　फर्सी

भन्टा सरूि
भन्टा　गोलभेँडा　भेडे खरुर्सानी　आलरु

लललीएसी सरूि प्याज　　　　　िरहयो प्याज

गोदावरी सरूि लेटस 
(सलाद साग)　　　　　

इडेबल बर्डक 
(गोबोउ) 　　　   गाल्यान्ड गोदावरी

चीनोपोहडएसी सरूि पालरुङ्गो

ब्ाधसकेसी सरूि बन्दाकोबी　　　　�　चाइनहज बन्दाकोबी 
(िाकरुसाइ) 　　　　　रूला

गाजर सरूि गाजर

षपडँालरु सरूि पहँडालरु

िासँ (धान) सरूि रकतै

बाइन्डषवड सरूि सखरखण्ड

गरुलाफ सरूि स्ट्रबेरी
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5 बािी तथा तिकािीको काम

प्रयोग अगंहरू अनसुाि िगगीकिण

　　िररयो सागपात: पात खाने तरकारीिरू

　　कन्रूल तरकारी: जरा र जमरनरूषनको गानो खाने तरकारीिरू

　　फल तरकारी: फल र बीउ खाने तरकारीिरू

　②　मु्  तिकािीको विशेषता(कृत्त्म िगगीकिण अनसुाि)

　　ⅰ हरियो सागपात

　　　ａ बन्दाकोबी

　　　　िीतल रौसररा उपयरुति हुनछ।

　　　　टरिान्प्ान्ट षवधधद्ारा खेती गररनछ।

　　　　काचँो खानको लामग प्रयोग गररनरुका सारतै षवशभन् पररकारिरूरा प्रयोग गररनछ।

　　　ｂ चाइवनज बन्दाकोबी (हाकुसाइ)

　　　�　यो अचार बनाउन प्रयोग गररनरुका सारतै िट -पट नारक पररकाररा नभईकन नहुने 

िरदको तरकारी िो। िीतल रौसररा राम्ोसँग हुर्कनछन।्

　　　�　सारान्यतया टरिान्प्ान्ट षवधधद्ारा खेती गररनछ तर क्ते्र अनरुसार धसधतै बीउ रोप्े 

षवधधद्ारा पषन खेती गररनछ।

　　　　डल्ो हुने हकधसर, आधा डल्ो हुने हकधसर र डल्ो नहुने हकधसरका हुनछन।्

पालरुङ्गो

आलरु

कारँिो

चाइषनज बन्ाकोबी 
(िाकरु साइ)

रूला

गोलभेडँा

बन्ाकोबी

गाजर

भेडे खरुसा्मनीभन्टा

करल

िरीयो भटरास

करलको जरा
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5 बािी तथा तिकािीको काम

　　　ｃ लेटस (सलार साग)

　　　�　पातिरू बरेरएर डल्ो हुने, पातिरू नबरेरने, पातिरू खरुहम्चने आहद, षवशभन् हकधसरका 

हुनछन।्

　　　　िीतल रौसररा राम्ोसँग हुर्कनछन।्

　　　　टरिान्प्ान्ट षवधधद्ारा खेती गररनछ।

　　　　बीउले प्रकाि रन पराउँछ। अम्ताप्रषत नाजरुक हुनछ।

　　　　उ्च्च तापरिररा फूलको ररुनारा छरु हटनछ।

　　　ｄ पालुङ्गो

　　　�　बीउ छरेपलछ, 1 रहिना आधादेखख 2 रहिनारा बाली सङ्कलन गन्म सहकनछ। सजजलतै 

खेती गन्म सहकने तरकारी िो। पातको उचाइ 25cm जषत भएपलछ बाली सङ्कलन गनरु्मपछ्म।

　　　�　सारान्यतया धसधतै बीउ रोप्े षवधधद्ारा खेती गररनछ तर हिजोआज टरिान्प्ान्ट षवधधद्ारा 

पषन खेती गररनछ।

　　　　प्रजाषत षवकासको कारण बाह्रासे खेतीरा पषन प्रगषत भइरिकेो छ।

　　ⅱ कन्रूल तरकारी

　　　ａ प्ाज

　　　�　यसरा पात र डाठँ भई खानको लामग प्रयोग गररने सेतो डल्ो हुनछ तर यो कन्रूल 

तरकारी िो।

　　　　टरिान्प्ान्ट षवधधद्ारा खेती गररनछ।

　　　ｂ मलूा

　　　�　षवगतरा िरददेखख हिउँदको "िरद रूला" ररुख्य धरयो, तर अहिले "वसन् रूला" र 

"ग्रीष्म रूला" को उत्ादनरा पषन वमृधि भई, विदैभरर खेती गररनछ। हिउँदको सरयरा टनेल 

खेती पषन गररनछ।

　　　　धसधतै बीउ रोप्े षवधधद्ारा खेती गररनछ।

　　　　कर तापरिर कायर रिरेा फूलको ररुनारा छरु हटनछ।
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5 बािी तथा तिकािीको काम

　　　ｃ आलु

　　　�　आलरुको रूपरा खाइने बािके, स्ाच्म र प्रिोधधत खाद् पदार्मको कच्चा पदार्मको रूपरा 

पषन प्रयोग गररनछ।

　　　�　खेतबारीरा धसड पोटेटो रोपेर खेती गररनछ।

　　　ｄ सखिखण्

　　　�　फरु लेर ठूलो भएको जरा खाइनछ।

　　　�　कर रल भएको राटोरा पषन राम्ोसँग हुर्कनछ। रल बढी भयो भने पात र डाठँ ठूलो 

भई, जरा ठूलो हँुदतैन।

　　　�　धसड पोटेटोबाट पलाएको टरुसाको भागलाई काटेर षनकाली, त्यसलाई बनेा्मको रूपरा 

खेतबारीरा रोप्रुपछ्म।

　　　ｅ गाजि

　　　�　प्रिस् क्ारोहटन हुनछ। पररकार बािके जरुसको रूपरा पषन प्रयोग गररनछ।

　　　�　िीतल रौसररा राम्ोसँग हुर्कनछन ्तर जापानको षवशभन् ठाउँिरूरा खेती गररनछ।

　　　�　धसधतै बीउ रोप्े षवधधद्ारा खेती गररनछ। सरुक्ा भयो भने अङ्करुरण हुन गाह्ो प्रकृषतको 

हुनछ।

　　ⅲ फल तरकारी

　　　ａ गोलभेडँा

　　　�　धरेतै हकधसरका हुने हुनाले, पकाउने प्रजाषत पषन हुनछन।् उच्च गरुललयोपन भएका साना गोलभेडँािरू (मरनी टोरेटो) पषन 

लोकषप्रय छन।्

　　　�　टरिान्प्ान्ट षवधधद्ारा खेती गररनछ। कलरी गररनछ।

　　　�　एउटा डाठँ भएको षबरुवाको रूपरा षवकास गन्मको लामग, पाि्मव (दाया ँवा बायाकँो) 

ररुना सानतै हँुदा चरुड्नेलाई "पाि्मव (दाया ँवा बायाकँो) ररुना िटाउने" काय्म गनरु्मपछ्म। टरुप्ो 

चरुँ ड्ने र फल पतल्ाउने काय्म पषन गनरु्मपछ्म।
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5 बािी तथा तिकािीको काम

　　　ｂ काकँ्रो

　　　�　पाक्रु  अगाहडको िररयो फल खाइनछ। सलाद र अचार बनाउन प्रयोग गररनछ।

　　　�　खरुला खेतबारीरा गररने खेती रात्र नभईकन, संरशक्त संरचना शभत्र पषन खेती गरी, 

विदैभरर बाली सङ्कलन गररनछ।

　　　�　फलको लम्बाइ लगभग 20cm जषत भएको बलेा बाली सङ्कलन गनरु्मपछ्म।

　　　�　टरिान्प्ान्ट षवधधद्ारा खेती गररनछ। कलरी पषन गररनछ।

　　　ｃ भन्टा

　　　�　धरेतै हकधसरका हुनछन ्र क्ते्रीय प्रजाषतिरू पषन धरेतै छन।्

　　　�　खेती गन्म लारो सरय लाग्े हुनाले पया्मप् रल आवश्यक हुनछ।

　　　�　टरिान्प्ान्ट षवधधद्ारा खेती गररनछ।

　　　�　बनेा्म हुर्कए सँगतै टेको हदने, नया ँररुना िटाउने, रारँिो िालने, िागँा छाटँकाटँ गनने आहद 

गनरु्मपछ्म।

（４）औद्ोमगक बाली

औद्ोमगक बाली भनेको प्रयोग गन्मको लामग उच्च प्रिोधन आवश्यक बाली िो।

यसरा चचया, कोनं्यक, बदार, सफ्ट रस, सरुतथी, सरुगर षबट, उखरु आहद पछ्मन।्

　　　ａ छचया

　　　�　चचया भनेको चचयाको बोटको पात िो। रूख हुनाले एक पटक 

रोपेरा वि�सम्म बाली सङ्कलन गन्म सहकनछ। चचयाको बोट भएको 

खेतबारीलाई बगान भषननछ।

　　　�　बाली सङ्कलन गन्म (चचयाको पात हटप्) सजजलो हुने गरी, 

चचयाको बोटलाई कम्मरसम्मको उचाइरा सीमरत गररनछ।
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　　　ｂ　कोनं्यक

　　　�　जमरनररुषनको कोनं्यक पोटेटो सङ्कलन गरेपलछ, 

प्रिोधन गरी कोनं्यक बनाइनछ।

　　　�　पानीको षनकास राम्ो भएको सररर जमरन वा 

शभरालो जमरनरा खेती गररनछ।

　　　�　धसड पोटेटोबाट हुका्मउनरुपछ्म।

　　　ｃ　बराम

　　　�　लेगरुमरनोसीरा पनने षबरुवा िो। जमरन राधरको फूलको 

पराग सेचन पलछ, लारो भएको गाइनोफोर (अण्डािय) 

को स्पस्ग्ा जमरनरा गाहडएर, त्यसको टरुप्ो फरु लेर ठूलो 

भई कोसा बनछ। खनेर जमरनररुषनको कोसा षनकाली 

बाली सङ्कलन गररनछ।

　　　�　खेतबारीरा बीउ छरेर खेती गररनछ।

（５）पिरुको खाद् पदार्म बनाउने षबरुवा

　पिरुको खाद् पदार्म बनाउने षबरुवा भनेको िरपालरुवा पिरुपनछछीको आिाराको रूपरा प्रयोग गररने षबरुवािरू िो। यसरा िासँ, धान, 

रकतै , जरुनेलो, ओटस् आहद पछ्मन।्

　िरपालरुवा पिरुपनछछीलाई िररयो िासँ, सरुक्ा िासँ र साइलेज हदइनछ।

　िासँ, धान र रकतै को बाला, डाठँ र पातिरू एकतै  पटक बाली सङ्कलन गरी (काटी), अक्क्जन (िावा) नभएको अवस्ा बनाई, पटक्तै  

िावा नपस्न ेठाउँरा भण्डारण गरी हकण्वित (फरनेन्ट) गररएको पिरुको खाद् पदार्मलाई साइलेज भषननछ।

　षबरुवारा उच्च पौषष्टक तत्त्व भएको सरयरा बाली सङ्कलन गनरु्मपछ्म।

 बािी तथा तिकािी खेती व्यिस्ापन

　①　तापक्रम

　�　षबरुवाको हकधसर र हुका्मउने सरय अनरुसार षबरुवा हुक्म ने उपयरुति तापरिरको दायरा हुनछ। करु नतै षबरुवाले कर तापरिर रन 

पराउँछन ्भने करु नतै षबरुवाले उच्च तापरिर रन पराउँछन।्

　�　प्रजाषत षवकास र खेती षवधधरा षवशभन् उपायिरू अपनाई, खेती गन्म सहकने क्ते्रको षवस्ार भइरिकेो छ।

　�　उच्च तापरिररा राम्ोसँग हुर्कने षबरुवा भए तापषन, िाउस वा टनेल खेती, धसधतै छोप्े खेती आहदद्ारा जाडो क्ते्रिरूरा पषन हुका्मउन 

सहकनछ।
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　②　प्रकाश तीव्रता ि प्रकाश संशे्षण

　�　षबरुवािरू प्रकाि संशे्िण गरी हुर्कनछन।्

　�　सारान्यतया जषत तीव्र प्रकाि भयो त्यषत नतै धरेतै प्रकाि संशे्िण हुनछ। तर प्रकािको षनजचित तीव्रता नाघ्ो भने षबरुवाले राम्न 

नसके् षबन् ुहुनछ।

　�　षबरुवा अनरुसार आवश्यक प्रकािको तीव्रता फरक हुनछ।

　�　गोलभेडँा, तरबरुजो, रकतै , गाजर आहद तीव्र प्रकाि आवश्यक तरकारीिरू हुन।्

　�　जापानी धषनया,ँ जापानी अदवुा आहद कर प्रकािरा हुर्कनछन।्

　③　पानी मात्ा

　�　राटोरा भएको पानीको रात्राको म्स्षत अनरुसार षबरुवाको षवकासरा फरक आउँछ।

　�　पानीको रात्रा कर भयो भने ओइलाउँछ र पोिक तत्त्वको करी हुनछ।

　�　यसको षवपरीत, पानीको रात्रा आवश्यकता भन्ा बढी भयो भने अक्क्जन अपरुग भई, जरा करु हिने सभिावना हुनछ।

　�　पानीको रात्रा नाप्को लामग, सोइल रोइसचर मरटर वा टेन्न मरटर प्रयोग गररनछ। पानीको रात्राको रान, % अरवा pF रानद्ारा 

जनाइनछ। उचचत राटोको पानीको रान, 35～55% िो।

 बीउ

（１）बीउ

　①　अङु्किण

　�　बीउबाट टरुसा षनस्कन (अङ्करुरण) को लामग, पानी, तापरिर र अक्क्जन आवश्यक हुनछ। यसलाई "अङ्करुरणका तीन सत्मिरू" 

भषननछ।

　�　धरेतै पानी िाल्ो भने अक्क्जन अपरुग भई, अङ्करुरण राम्ो हँुदतैन।

　②　प्रकाशमा उम्रने बीउ ि अधँ्ािोमा उम्रने बीउ

　�　प्रकाि पर् यो भने सजजलतै अङ्करुरण हुने बीउलाई प्रकािरा उम्ने बीउ(प्रकाि रन पराउने बीउ) भषननछ।

　　�　उदािरण: गाजर, लेटस (सलाद साग) आहद

　�　प्रकाि पर् यो भने अङ्करुरण हुन गाह्ो हुने बीउलाई अधँ्ारोरा उम्ने बीउ (प्रकाि रन पराउने बीउ) भषननछ।

　　�　उदािरण: रूला, गोलभेडँा, खरबरुजा आहद

　③　बीउको आय ुि भण्ािण विधध

　�　बीउको आयरु हुनछ। आयरु षबरुवा र तरकारीको हकधसर अनरुसार फरक हुनछ र करु नतै बीउको आयरु लारो हुनछ भने करु नतै बीउको आयरु 

छोटो हुनछ।

　�　कर तापरिर र सरुक्ा अवस्ारा बीउको भण्डारण गनरु्मपछ्म।
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　　भण्डारण म्स्षत खराब भयो भने, बीउको आयरु छोटो हुनछ।

　　तरकारीको बीउको आयरु

　　　1～2 वि्म गाजर, रकतै , पालरुङ्गो

　　　2～3 वि्म िररयो प्ाज, प्ाज, रूला, बन्ाकोबी

　　　3～4 वि्म गोलभेडँा, भन्टा

　④　प्रशोधधत बीउ

　�　छन्म सजजलो बनाउन, राम्ोसँग अङ्करुरण हुने बनाउन, रोगको रोकरार र षनयन्तण आहदको लामग बीउरा षवशभन् उपायिरू अपनाउने 

रिर बहढरिकेो छ।

　�　・कोहटङ बीउ: सरान गोलाकार आकाररा प्रिोधधत

　�　・नेकेड बीउ: कडा बोरिो षनकालेर नाङ्गाइएको बीउ (पालरुङ्गो )

　�　・कीटाणरुिोधन बीउ: कीटाणरुिोधन गररएको बीउ

　�　・धसड टेप: षनजचित दूरीको अन्रालरा बीउ च्ाषपएको टेप

　⑤　F1 (एफ-िान) बीउ

　�　F1 िाइब्ब्ड बीउ पषन भषननछ।

　�　यो िटेरिोधसस प्रयोग गरी बनाइएको आराबरुबाको उतृ्ष्ट क्रता भएको बीउ िो।

　�　िाल धरेतै तरकारीरा F1 बीउको प्रयोग गररनछ।

　�　सारतै षपयोर ब्ीड प्रजाषत भनेको आराबरुबाको उतृ्ष्ट गरुणिरू भएको बीउ िो। क्ोतो जजल्ारा उत्ाहदत (क्ो-यासाइ) तरकारी र 

इधसकावा जजल्ाको कानाजावा सिररा उत्ाहदत (कागा-यासाइ) तरकारी जस्ा करु नतै क्ते्रको षविेि तरकारीलाई षपयोर ब्ीड भषननछ। 

उत्ाहदत षबरुवाबाट बीउ षनकालन सहकनछ।

○तिकािीको बीउ हेिी, तिकािीको ककधसम थाहा पाउन सके् हुनहुोस्ख।

○प्रशोधन प्रकक्रया गरिएको बीउ थाहा पाउन सके् हुनहुोस्ख।

○बीउको भण्ािण विधध बुझौ।ं

○तिकािीको ककधसम अनसुाि बीउको आयकुो जभन्ता बुझौ।ं

○प्रकाशमा उम्रने बीउ ि अधँ्ािोमा उम्रने बीउका मु्  ककधसमहरू बुझौ।ं

○तिकािीको बीउ हेिी, तिकािीको ककधसम थाहा पाउन सके् हुनहुोस्ख।

व्याविाररक सीप



54

5 बािी तथा तिकािीको काम

（２）बीउ रोपे्

बाराराकी, सरुजजराकी र तनेराकी गरी तीन षवधधद्ारा बीउ रोषपनछ।

तरकारीको हकधसर सरुिाउँदो षवधधरा बीउ रोप्रुपछ्म।

बीउ रोपेपलछ, राटोले छोपे् काय्मलाई "राटोले छोप्रु" भषननछ।

गाजर जस्ा प्रकािरा उम्ने बीउलाई धरेतै राटोले छोप्ो भने राम्ोसँग अङ्करुरण नहुने हुनाले, पातलो गरी राटोले छोप्रुपछ्म।

तेनमाकी सुिजमाकी बारामाकी

たねबीउ 

�ाङमा िसधा लाइनमा रो�े
(गाजर आिद)

एकै ठाउँमा एक भ�ा बढी बीउ रो�े
(मूला आिद)

�ाङको स�ूण� भागमा रो�े
( ाजको बनेा� उमान आिद)

बीउ 
बनेा� र बनेा� बीचको खाली ठाउँ

बनेा� र बनेा� बीचको खाली ठाउँ

○बीउ िोपे् विधध बुझौ।ं○बीउ िोपे् विधध बुझौ।ं

व्याविाररक सीप
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संिक्क्त संिचनामा गरिने कृवष काय्य6
 संिक्क्त संिचनामा गरिने कृवष बालीका विशेषताहरू

（１）तरकारी

　①　गोलभेडँा

　　भन्टा सरूिको फल तरकारी िो।

　　षवशभन् खेतीका प्रकारिरू छन ्र बाह्रासे खेती भइरिकेा छन।्

　　अलल उच्च तापरिररा राम्ोसँग हुर्कनछन ्तर कर तापरिररा पषन हुर्कनछन।्

　　षवकासको लामग तीव्र प्रकाि आवश्यक हुनछ।

　②　स््टबेिी

　　गरुलाफ सरूिको फल तरकारी िो।

　　उशभएको अवस्ारा नतै कार गन्म सहकने एलेभेटेड बने्च खेती बहढरिकेा छन।्

　�　वनस्षतक प्रजनन गररनछ। फूल फरु लने र फल लाग्े हरिया सराप् भएपलछ, त्यान्दा उत्न् 

भई, त्यसपलछ पलाउने नया ँषबरुवा प्रजननरा प्रयोग गररनछ।

　�　चाडँो फूलको ररुनारा छरु हटने, बनेा्म उरानने षवधधको षवस्ार भएकोले, कृिकिरूले षवकासे खेती 

गरररिकेा छन।्

　③　काकँ्रो

　　करु करु रषबटासी सरूिको फल तरकारी (कलललो फलको प्रयोग) िो।

　�　एकललङ्गी फूल हुनाले पर-पराग सेचन गछ्म  तर पराग सेचन र गभ्मधारण षबना नतै फल लाग्े 

प्रकृषत (पारनेनोकापथी) को हुनछ।

　　धरेतै जस्ो टेको बनाएर गररने "टेको खेती" द्ारा खेती गररनछ।

　④　अन्य

　�　पालरुङ्गो (चीनोपोहडएसी सरूि, िररयो सागपात), भन्टा (भन्टा सरूि, फल तरकारी), भेडे खरुसा्मनी (भन्टा सरूि, फल तरकारी) 

जस्ा धरेतै तरकारीिरूको खेती संरशक्त संरचनारा गररनछ।
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संरक्षित संरचनामा गररने कृषि कार्य6

 पालरुङ्गो भन्टा भेडे खरुसा्मनी

（２）फूल

　संरशक्त संरचनारा गररने फूल खेती पषन लोकषप्रय छ। फूल फरु लने अवधध सरायोजन गन्म सहकनरुका सारतै राम्ो गरुणस्रको काहटएको 

फूल र पटको फरु लको उत्ादन गन्म सहकनछ।

　①　गोराििी

　　बहुविथीय षबरुवा िो।

　　षबरुवाको करु नतै भाग काटेर बनेा्म उरानने गररनछ।

　�　िरद ्गोदावरी, छोटो हदनको आवश्यकता पनने षबरुवा िो। हढला फूल फरु लाउनको 

लामग, राषत षबरुवारा प्रकाि पारी, लाइट कलचर षवधधद्ारा खेती गररनछ।

　　ग्रीष्म गोदावरी जस्ा धरेतै प्रजाषतिरू छन ्र बाह्तै रहिना षबरिीको लामग पठाइनछ।

　②　गुलाफ

　　फूलको बोटबाट काहटएको फूल िो।

　　संरशक्त संरचनारा खेती गरी, बाह्तै रहिना षबरिीको लामग पठाइनछ।

　③　छलली

　　कन्बाट हुर्कने काहटएको फूल िो।

　�　इस्र ललली, एजजयाहटक प्रजाषत, ओररएन्टल प्रजाषत जस्ा धरेतै प्रजाषतिरू छन ्

र चचललङ प्रहरिया आहदद्ारा बाह्तै रहिना षबरिीको लामग पठाइनछ।
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　④　काननेसन

　　काननेसन बहुविथीय काहटएको फरु ल िो।

　　एउटा डाठँरा धरेतै फूलिरू फरु लने ्रिे प्रकारको रोपण लगभग 70% गररनछ।

 संिक्क्त संिचनाको ककधसमहरू ि बनािट

（１）हकधसरिरू

　छोपे् सारग्री अनरुसार, धससाको ग्रीन िाउस र प्ास्पस्क िाउसरा षवभाजन गन्म सहकनछ।

　①　धससाको ग्ीन हाउस

　　धससा प्रयोग गररएको ग्रीन िाउस िो।

　　सजजलतै प्रकाि पसाउन सहकनछ। सारतै हटकाउ हुने हुनाले, धरेतै वि्म प्रयोग गन्म सहकनछ।

　　प्ास्पस्कको तरुलनारा षनरा्मण खच्म रिँगो हुनछ।

　②　प्ास्स्टक हाउस

　�　िलरुका र सजजलोसँग प्रयोग गन्म सहकने नरर फ्लिर र कडा फ्लिर प्रयोग गररएको संरशक्त संरचना िो। धससाको तरुलनारा कर 

हटकाउ हुनछ। लारो सरयसम्म प्रयोग गन्म सहकने फ्लिरको षवकास भएको, षनरा्मण खच्म कर जस्ा कारणले हिजोआज यसको प्रयोग 

बहढरिकेो छ।

　③　आकाशे पानी छेके् हाउस

　छतको भागलाई रात्र फ्लिरले छोप्े प्ास्पस्क िाउस िो।

　�　आकािबाट परेको पानी धसधतै षबरुवारा पन्मबाट जोगाउँछ र रोग र कीराको षनयन्तण, 

फलरा चचरा पन्मबाट जोगाउने जस्ा फाइदािरू हुनछन।्

（２）बनावट

　①　ककधसमहरू

　　ａ　एकल प्रकार

　　�　यो प्रकारको िाउसरा एउटा छत हुनछ। हुरीबतास र हिउँप्रषत बललयो हुनछ र राम्ोसँग िावाको आवतजावत हुनरुका सारतै िार 

पषन लागछ।

　　ｂ　जोडेि लाइनै बनाइने प्रकाि

　　�　यो बहुसङ्ख्य एकल प्रकारको िाउस जोहडएको िाउस िो। एकल प्रकारको तरुलनारा यसको हिहटङको काय्मकरु िलता राम्ो हुनछ। 
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शभत्री भाग फराहकलो हुने हुनाले काय्मक्रता राम्ो हुनछ तर जोहडएको भागको हकरण कर हुने जस्ा बफेाइदािरू पषन हुनछन।्

　②　छतको आकाि

　　ａ　रबैुपट्टि छत भएको प्रकार

　　　छतको दबुतै भाग शभरालो हुनछ र िरको जस्ो आकार हुनछ।

　　ｂ　गोलाकाि छत प्रकार

　　　गोलाकारको छत हुनछ।

　　ｃ　थ्ी-क्ाटि प्रकार

　　　2 तिको छत रध् ेएकपट्टिको चौडाइ सािँरुरो हुनछ।

　　ｄ　भेनलो प्रकार

　　　डच ितैलीको जमरनदेखख छानाको हकनारसम्मको भाग अग्लो भएको ठूलो िाउस िो।

 संिक्क्त संिचनामा छोप् प्रयोग गरिने सामग्ी ि ती सामग्ीका विशेषताहरू

（１）बाहिरी सारग्री

　①　धससा

　　धससाको प्टे प्रयोग गररनछ। राम्ोसँग प्रकाि लछछ्म।

　②　निम फ्लिम

　�　यसरा नोउबी (कृषि प्रयोजनको भाइनल क्ोराइड फ्लिर) र कृषि PO षविेि फ्लिर (कृषि प्रयोजनको पोललओलेधरन षविेि 

फ्लिर) पद्मछन।्

एकल प्रकाि

दबुतैपट्टि छत भएको प्रकार

लाइनतै दबुतैपट्टि छत भएको प्रकार

जोडेि लाइनै बनाइने प्रकाि

दबुतैपट्टि छत भएको प्रकार (ठूलो) थ्ी-क्ाटर प्रकार

भेनलो प्रकार

गोलाकार छत प्रकार

लाइनतै गोलाकार छत प्रकार

जमरनदेखख 
छानाको 
हकनारसम्म अग्लो
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　③　कडा फ्लिम

　　कृषि प्रयोजनको लिोररन फ्लिर हुनछ। 10 वि्म वा सोभन्ा बढी हटकछ।

　　10 वि्म वा सोभन्ा बढी छाउन सहकने एहरिललक प्टे प्रकार पषन हुनछ।

（２）शभत्री सारग्री

　①　निम फ्लिम

　�　नोउबी, नोउपोली (कृषि प्रयोजनको पोललधरन फ्लिर), नोउसाकरु बी (कृषि प्रयोजनको 

एरललन भाइनल एधसटेट कोपोललरर रेजजन फ्लिर), कृषि PO षविेि फ्लिर जस्ा पारदिथी 

फ्लिरिरू शभत्रपट्टि पषन प्रयोग गररनछ। शभत्रपट्टि बाहिरपट्टिको भन्ा पातलो सारग्री प्रयोग 

गररनछ।

　　नरर फ्लिरिरू रध्रेा नोउपोलीको तापरिर कायर राख्े क्रता कर हुनछ।

　②　नबुनेको कपडा

　�　तापरिर कायर राख्े पदा्मको रूपरा शभत्रपट्टि प्रयोग 

गररनछ। पारदिथी फ्लिरिरूको भन्ा यसको प्रकािको 

पारदर्िता कर हुनछ तर यसरा रोइसचर पारगम्ता र 

पानी पारगम्ता हुनछ।

　③　िेसमी कपडा

　　प्रकाि छेक्रु का सारतै िावाको आवतजावत पषन हुनछ।

�　िकशेषताहिू

ⅰ　नोउबी (कृषि प्रयोजनको भाइनल क्ोराइड फ्लिर)

　यो फ्लिरबाट सजजलतै प्रकाि लछछ्म  र यसको तापरिर कायर राख्े क्रता उच्च हुनछ।

　सारग्री गह्ङु्गो हुनछ। चचपचचपापन हुनछ र सजजलतै फोिोर हुनछ। यो सजजलतै च्ाषतने प्रकृषतको पषन हुनछ।

　1～2 वि्मरा पररवत्मन गनरु्मपछ्म। जलायो भने षविालरु ग्ासँ षनस्कनछ।

ⅱ　कृषि PO षविेि फ्लिर (कृषि प्रयोजनको पोललओलेधरन षविेि फ्लिर)

　नोउबीको तरुलनारा िलरुका हुनछ। चचपचचपापन हँुदतैन र ितपत फोिोर नहुने प्रकृषतको हुनछ।

　2～3 वि्म छाउन सहकने प्रकार र लारो अवधध, 3～5 वि्म छाउन सहकने प्रकारका हुनछन।्

नबरुनेको कपडा रेसरी कपडा
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 संिक्क्त संिचना जभत्को उपकिणहरू

（１）हिहटङ उपकरण

हिहटङ षवधधिरूरा, तातो िावा षवधध र तातो पानी षवधध गरी दईु षवधधिरू छन।् तातो िावा 

षवधधका उपकरणिरू सिज भएकाले धरेतै प्रयोग गररनछ।

इन्नको रूपरा फ्लू ओइल, रटिीतले आहद धरेतै प्रयोग गररनछ । षबजरुली, ग्ासँ र उड पेलेट 

फ्लू प्रयोग गररने हिहटङ उपकरणिरू पषन छन।्

सोलार हिटको प्रयोग र हिट पम् ल्ाउने कार पषन अगाहड बहढरिकेा छन।्

（２）िावाको आवतजावत गराउने उपकरण

सूय्मको तापको कारण संरशक्त संरचना शभत्र हदउँसोको सरयरा उच्च तापरिर हुनछ। िावाको आवतजावत गराएर, बाहिरको िावा शभत्र 

पसाई, शभत्रको तापरिर धरेतै नबढ्ने गरी षनयन्तण गररनछ।

िावाको आवतजावत गराउने 2 षवधधिरू छन।्

　①　प्राकृवतक रूपमा हािाको आितजाित

　　िावाको आवतजावत �ाल वा छोप्े सारग्रीको केिी अिं खोलेर बाहिरको िावा पसाउने षवधध िो। रौसरको प्रभाव पछ्म।

　②　उपकिणको प्रयोगद्वािा हािाको आितजाित गिाउने

　�　भेन्न्टलेिन पङ्ा चलाएर िावा बाहिरको िावा पसाउने षवधध िो। षबजरुली चाहिने हुनाले, िावा आवतजावत गराउने पङ्ाको क्रता 

अनरुसार प्रभाव फरक हुनछ।

○छोपे् सामग्ीको ककधसमहरू ि मु्  प्रयोग उदे्द�हरू बुझौ।ं○छोपे् सामग्ीको ककधसमहरू ि मु्  प्रयोग उदे्द�हरू बुझौ।ं

व्याविाररक सीप

�　तातो नबनाइने ग्खिीन हाउस

तातो नबनाइने ग्रीन िाउस भनेको िहटहङ उपकरणिरू प्रयोग नगरहने वहधह िो। कर तापक्ररप्रतह बलहयो बहररुवािरूलाई 

उपयरुक्त िरुन्छ। इन्धन खर्च नलाग्नरु यसको फाइदा िो।

सँगतै टनेल वहधहको प्रयोग गर्यो भने, रातहको सरयरा तापक्रर कायर राख्ने फाइदा बढाउन सकहन्छ।
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　③　हािाको आितजाित गिाउने क्रम

　�　सव्मप्ररर, प्राकृषतक रूपरा िावाको आवतजावत गराउने षवधध प्रयोग 

गररनछ। प्राकृषतक रूपरा िावाको आवतजावत गराउँदा, सरुरुरा शभत्रको छोपे् 

सारग्री िटाई, त्यसपलछ छतको �ाल खोलनरुपछ्म। त्यषत गदा्म पषन तापरिर 

उच्च नतै रिरेा, दायाबँायाकँो भाग पषन खोलनरुपछ्म।

　�　प्राकृषतक रूपरा िावाको आवतजावत गराए तापषन तापरिर निटेरा, 

उपकरणको कन्टरिोल प्ानलद्ारा िावाको आवतजावत गराउनरुपछ्म।

（３）काब्मन डाइअक्ाइड जेनरेटर

काब्मन डाइअक्ाइडले षबरुवाको प्रकाि संशे्िण बढाउँछ। िावा नपस्न े गरी बन् गररएको 

संरशक्त संरचना शभत्र काब्मन डाइअक्ाइडको करी हुन सकछ। काब्मन डाइअक्ाइड जनेरेटर प्रयोग 

गरी, काब्मन डाइअक्ाइड परुनःपूर्त गरेर प्रकाि संशे्िण बढाउन सहकनछ।

（４）रोग तरा िाषनकारक कीरा षनयन्तण उपायिरू

संरशक्त संरचना शभत्र उच्च आद्र्मता भई न्यानो हुने हुनाले सजजलतै रोग तरा िाषनकारक कीरा उत्न् भई, अचानक फतै ललन सकछ। 

संरशक्त संरचना शभत्र कीटनािक छदा्म, "आफतै  चलने ितैलीको ्रिेयर" जस्ा स्वचाललत रूपरा कीटनािक छनने उपकरणिरू प्रयोग गरी, 

श्रर िटाउने र कारदार सरुरक्ा सरुषनजचित गनने गररनछ। सारतै पिेलँो बत्ीको "कीरा षनयन्तक प्रकािको उपकरण" जस्ा रासायषनक 

कीटनािक प्रयोग नगररने षवधधिरू पषन छन।्

बािहरको हावा र िभ�को 

हावा �ालबाट फेन�उपकरणको 
योग गरी बािहरको 

हावा र िभ�को हावा फेन�

क��ोल �ानल

छतको �ाल
उपकरणको �योग�ारा 

हावाको आवतजावत गराउने

�ाकृितक �पमा हावाको 
आवतजावत

○हािाको आितजाित गिाउने विधध ि हािाको आितजाित गिाउने क्रम बुझौ।ं○हािाको आितजाित गिाउने विधध ि हािाको आितजाित गिाउने क्रम बुझौ।ं

व्याविाररक सीप

काब्मन डाइअक्ाइड जेनरेटर

आफतै  चलने ितैलीको ्रिेयर कीरा षनयन्तक प्रकाि
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 िाताििण व्यिस्ापन

　खरुला खेतबारीरा गररने खेतीरा, रौसर र रौसर अवस्ाले ठूलो फरक पाद्मछ।

　संरशक्त संरचनारा गररने खेतीरा जमरन राधरको वातावरण (तापरिर, आद्र्मता, प्रकाि आहद) र जमरन ररुषनको वातावरण (जमरनको 

तापरिर, राटोको पानीको रात्रा, पोिक तत्त्वको एकाग्रता आहद) सरायोजन गन्म सहकनछ।

（１）तापरिर व्यवस्ापन

　①　तापक्रम व्यिस्ापन

　　षबरुवा हुक्म न उपयरुति हुने तापरिररा मरलाई संरशक्त संरचना शभत्रको तापरिर व्यवस्ापन गररनछ।

　�　हदउँसो संरशक्त संरचना शभत्रको तापरिर बढी हुने अवस्ािरू हुनछन।् िावाको आवतजावत गराई तापरिर िटाइनछ। उच्च 

तापरिर हुने ग्रीष्मरा करु ललङ उपकरणले तापरिर िटाउने अवस्ािरू पषन हुनछन।्

　�　कर तापरिर भएको अवधधरा, षबिान सबरेतै र राषत हिहटङ उपकरण प्रयोग गरी तातो बनाई तापरिर बढाइने गररनछ।

　②　तापक्रम नापे् उपकिण

　�　रहङ्गन अल्ोिल िाललएको रड आकारको ररबोमरटर (िालको तापरिर प्रदर्ित हुनछ), पारो (रक्म री) िाललएको अधधकतर न्यूनतर 

ररबोमरटर (िालको तापरिर र अधिल्ो पटक ररसेट गरे पलछको अधधकतर र न्यूनतर तापरिर प्रदर्ित हुनछ), अङ्करा िालको तापरिर 

प्रदर्ित हुने हडजजटल ररबोमरटर (अधिल्ो पटक ररसेट गरे पलछको अधधकतर र न्यनूतर तापरिर रेकड्म गरेको हुनछ) आहद छन।्

　③　तापक्रम कायम िाखे् विधध

　�　तापरिर कायर राख्े फाइदा, छोप्े सारग्रीको सङ्ख्या (बहुसङ्ख्य, बहुसङ्ख्य ति) र 

सारग्रीको हकधसरद्ारा षनधा्मरण हुनछ।

　�　एकतै  सारग्री भएरा, सङ्ख्या जषत बढी हुनछ त्यषत नतै तापरिर कायर राख्े फाइदा पषन 

बढी हुनछ।

　　खाली ठाउँ बन् गरेर िावा षनस्कनबाट रोके् क्रता बढाउन पषन प्रभावकारी हुनछ।

　�　तापरिर कायर राख्े क्रता बढाउने शभत्री सारग्रीरा 2 षवधधिरू छन।् ①बाहिरी सारग्रीको शभत्रपट्टि रोरतै खाली ठाउँ बनाई, 

इन्रुलेसन सारग्री हफक् गनने षवधध ②खोलन र बन् गन्म सहकने ररुभएबल (पदा्म) षवधध िो।

　�　ग्रीन िाउस शभत्र एउटा टनेल र दईु वटा टनेल बनाउने षवधधिरू पषन छन।्

रड आकारको ररबोमरटर अधधकतर न्यनूतर ररबोमरटर हडजजटल ररबोमरटर

टनेल

�ाि�क ि�म पदा�
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（２）पानीको रात्रा

राटोरा भएको पानीको रात्राको म्स्षत अनरुसार षबरुवाको षवकासरा फरक आउँछ।

पानीको रात्रा कर भयो भने ओइलाउँछ र पोिक तत्त्वको करी हुनछ।

यसको षवपरीत, पानीको रात्रा आवश्यकता भन्ा बढी भयो भने राम्ोसँग षवकास 

नहुने रअक्क्जन अपरुग भई जरा करु हिने सभिावना हुनछ।

पानीको रात्रा नाप्को लामग, सोइल रोइसचर मरटर वा टेन्न मरटर प्रयोग 

गररनछ। पानीको रात्राको रान, % अरवा pF रानद्ारा जनाइनछ।

उचचत राटोको पानीको रान, 35～55% िो।

（３）आद्र्मता

संरशक्त संरचना शभत्र तापरिर कायर राख्े र तातो बनाइने हुनाले सजजलतै आद्र्मता बढ्ने गछ्म।

○थमवोममटिको ककधसम ि प्रयोग गनने तरिका बुझौ।ं

जापानरा सेल्सियस प्रयोग गररनछ।

तापरिर िदेा्म, ररबोमरटररा भएको तरल पदार्मको ठ् याक्तै  साइडबाट अङ्क 

िनेरु्मपछ्म। एकाइ हडग्री अरवा ℃ िो।

आखँाको सही �ान21℃
20

30

○

व्याविाररक सीप

○अधधकतम न्यनूतम थमवोममटिको प्रयोग गनने तरिका बुझौ।ं

एकतै पटकरा अधधकतर तापरिर, न्यनूतर तापरिर र 

िालको तापरिर गरी तीन प्रकारका तापरिर नाप् सहकनछ।

दायापँट्टिको सूचक (तरल पदार्म शभत्रको तापरिर 

सूचक) को तल्ो अन्रा अधधकतर तापरिर नाप्रुपछ्म।

बायापँट्टिको सूचकको तल्ो अन्रा न्यूनतर 

तापरिर नाप्रुपछ्म।

12℃ 20

30

40
50

1020

10

‒10
‒20

0

0

बायापँि�
(�ूनतम ताप�म)

दायापँि�
(अिधकतम ताप�म)

आखँाको सही �ान

पारो (मक� री) ��

सूचक

हालको ताप�म�ूनतम ताप�म
(बायापँि�को सूचकको त�ो अ�)

अिधकतम ताप�म
(दायापँि�को सूचकको त�ो अ�)

○

व्याविाररक सीप

टेन्न मरटरसोइल रोइसचर मरटर
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षविेि गरी, हिउँद ऋतरुको राषतको सरयरा सजजलतै आद्र्मता बढ्ने हुनाले, त्यो रोग उत्न्को कारण बनछ। आद्र्मता िटाई, िीत पनरु्मबाट 

रोक्रु पछ्म।

（４）जहटल वातावरण षनयन्तण

तापरिर, आद्र्मता, प्रकाि, काब्मन डाइअक्ाइड जस्ा षवशभन् वातावरणीय तत्त्विरू एकतै सार व्यवस्ापन गनने कारलाई जहटल 

वातावरण षनयन्तण भषननछ।

कम्प्रुटर प्रयोग गरी िावाको आवतजावत, हिहटङ उपकरणको षनयन्तण आहदको स्वचाललत रूपरा व्यवस्ापन गन्म सभिव भएको छ।

 विकास जाचँ

पानी र रल िालने बलेा षबरुवाको षवकास म्स्षत िरेरनछ। षवकास म्स्षत रािा पाउनको लामग पातको सङ्ख्या, आ�ँलो र आ�ँलो 

बीचको दूरी (आ�ँलािरू बीचको दूरीको लम्बाइ), बोटको उचाइ, पातको रङ्ग आहद अवलोकन गनरु्मपछ्म।

○ बोटको उचाइ ि आ�ँलाहरू बीचको र�िी नाप् 

सके् बनौ।ं

○पातको सङ्ख्ा बुझौ।ं
बीजप� नग�े

बोटको उचाइ

［पातको सङ्�ा]
बीजप� पिछका 
पातह� ग�े

आ�ँलाह� 
बीचको दूरी

○ बोटको उचाइ ि आ�ँलाहरू बीचको र�िी नाप् 

व्याविाररक सीप
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 हाइड्ोफोवनक कलचि

（１）िाइडरिोफोषनक कलचर

िाइडरिोफोषनक कलचर भनेको राटो प्रयोग नगरीकन, पानीरा पोिक तत्त्व पगालेको कलचर 

सोलरुसनरा षबरुवा हुका्मउने षवधध िो।

िाइडरिोफोषनक कलचररा ठोस राध्र प्रयोग गनने षवधध र प्रयोग नगनने षवधध छन।्

ठोस राध्ररा रकउल, नररवलको बोरिा, षपट रस, 

गाभनेल आहद छन।्

िाइडरिोपोषनक् र िाइडरिोएयरपोषनक् ठोस राध्र प्रयोग 

नगनने षवधधिरू हुन।्

○स्वस् बेना्य वनधा्यिण गन्य सके् बनौ।ं

रधसनो डाठँ तर अग्लो, पात र डाठँरा रोगको दाग वा कीराले खाएको दाग, पातको नसािरू बीचको भाग पिेलँो, 

बीजपत्र नभएको, पात र डाठँ बरुढो आहद अस्वस् बनेा्मको षविेितािरू हुन।्

○विकासमा िाधा पुि्ख याउने कुिाको कािणहरू बु� सके् बनौ।ं

　◦पानीको करी: डाठँको टरुप्ो तल षतर झुकी, पात ओइलाउँछ।

　◦रलको करी��・क्ाल्सियरको करी: िारीररक षवकार (फेद करु हिने) हुनछ।

　　　　　� ・आइरनको करी: नया ँपात पिेलँो हुनछ।

　◦सूय्मको प्रकािको करी: डाठँ रधसनो भई, आ�ँलािरू बीचको लारो दूरी हुनछ र पात पातलो तरा ठूलो हुनछ।

�� बेना�

मोटो डाठँ
बीजप� �ढ ��छ

बुढो बेना�

मोटो डाठँ
पात पातलो र ठूलो भई 
सिजलै तल ितर झ�ुछ

मिसनो डाठँ तर अ�ो बेना�

मिसनो डाठँ

आ�ँलाह� बीच लामो दूरी
आ�ँलाह� बीच 
कम दूरी

पात �ढता पूव�क मािथ 
फक� को ��छ

पात सानो आकारको 
भई ल�� परेको ��छ

आ�ँलाह� बीच कम 
दूरी भई र� गाढा ��छ

बीजप� सानो आकारको ��छ

फेद करु हिएको गोलभेडँा

○स्वस् बेना्य वनधा्यिण गन्य सके् बनौ।ं

व्याविाररक सीप

रकउल कलचर िाइडरिोपोषनक् गाभनेल कलचर

िाइडरिोपोषनक् कलचर
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（２）िाइडरिोफोषनक कलचरको षविेिता

　・राटोबाट संरिरण हुने रोगिरू कर हुनछन ् ・लगातार खेतीको कारण हुने क्षत हँुदतैन

　・राटो तयार गनने, धसचँाइ, झारपात िटाउने कार गनरु्म पददैन ・व्यवस्ापनलाई स्वचाललत गन्म सजजलो हुनछ

　・रल खेर जादँतैन  ・संरचना षनरा्मण खच्म लागछ

（３）िाइडरिोफोषनक कलचर उपकरण

　कलचर सोलरुसन भण्डारण ट्ाङ्क, कलचर बडे, कलचर 

सोलरुसनलाई बडेरा पठाउने पम् आहद आवश्यक हुनछ।

 बेना्य उमानने विधध

（１）बनेा्म उरानने षवधध

　①　खेतबािीमा बेना्य उमानने

　�　नस्मरी बनाई बीउ रोप्रुपछ्म। तातो नस्मरी र चचसो नस्मरी हुनछ। चचसो नस्मरीरा षविेि सारग्री चाहिदँतैन। तातो नस्मरीरा हिहटङ तार 

राखेर नस्मरीलाई तातो बनाइनछ।

　②　बक्समा बेना्य उमानने

　�　बनेा्म उरानने बक्रा बीउ रोषपनछ। बनेा्म उरानने बक् आवश्यक हुनछ।

　③　पटमा बेना्य उमानने

　�　प्ास्पस्कको पटरा बीउ रोषपनछ। पोललपट षवशभन् साइजरा पाइनछ।

　④　पेपि पटमा बेना्य उमानने

　�　राटोरा षवभाजन हुने पेपर पटरा बीउ रोषपनछ।

　⑤　सेल बक्समा बेना्य उमानने

　�　षनजचित सेल टरिेरा बीउ रोषपनछ। तरकारी अनरुसार सेल टरिेको प्ालको सङ्ख्या फरक हुनछ।

�ा�

बडे

प�

खेती गन� ठाउँ
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（２）कलरी बनेा्म

कलरी बनेा्म भनेको रुटस्करा धसयोन जोहडएको बनेा्म िो।

भन्टा, कारँिो, गोलभेडँा, खरबरुजा आहदको कलरी गररनछ।

रुटस्कको रूपरा रोग र कीराप्रषत बललयो प्रजाषत प्रयोग गररनछ।

धसयोनको रूपरा ठूलो पररराणरा बाली सङ्कलन गन्म सहकने, उच्च गरुणस्रको उतृ्ष्ट प्रजाषतको प्रयोग गररनछ।

कलरी बनेा्मको फाइदािरू भनेको, रोग र कीराप्रषत बललयो हुनरु र बाली सङ्कलन पररराण धरेतै हुनरु िो।

（３）स्वस् बनेा्म

राम्ो बनेा्मको आ�ँलािरू बीच कर दूरी हुनछ, रोटो डाठँ हुनछ र बनेा्म बललयो हुनछ।

आवश्यकता भन्ा बढी पानी िालने, उच्च तापरिर हुने गरी तापरिर व्यवस्ापन गनने गर् यो भने बनेा्मको डाठँ रधसनो र अग्लो (लारो 

िागँा र डाठँ भएको बनेा्म) हुनछ।

प्रकािको करी भयो भने पषन बनेा्मको डाठँ रधसनो र अग्लो हुनछ।

नाइटरिोजन रलको करी भयो भने तलको पात पिेलँो भई, बनेा्म बढ्न छोड्छ।

सेल बक्रा बनेा्म उराननेपटरा बनेा्म उराननेबक्रा बनेा्म उराननेखेतबारीरा बनेा्म उरानने

पेपर पट सेल टरिेबनेा्म उरानने बक् पोललपट
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 फलफूलको रूखको परिभाषा ि ककधसमहरू

（１）फलफूलको रूखको पररभािा

　फल सङ्कलन गन्मको लामग खेती गररने "रूख" लाई फलफूलको रूख भषननछ।

　तरबरुजा, खरबरुजा आहदबाट पषन फल सङ्कलन गररनछ तर यी 1 वि्मरा नतै सरुके् "िासँ" हुनाले ब्यनीिरूलाई तरकारी राषननछ।

　फलफूललाई "फल" पषन भषननछ।

（２）फलफूलको रूखका हकधसरिरू

　हिउँदरा पात झनने फलफूलको रूखलाई पतझर फलफूलको रूख भषननछ। यसरा स्याउ, अङ्गरुर, नासपाती, आरु, िलरुवाबते, कटरुस आहद 

पछ्मन।्

　विदैभरर पात हुने फलफूलको रूखलाई सदाबिार फलफूलको रूख भषननछ। यसरा उन्यरु सरुन्ला, यरुजरु, लौकाठ आहद पछ्मन।्

（３）हकन फलफूलको रूखको खेती गनने?

　गरुललयो तरा बास्नादार फलफूलिरूले िारीले दतैषनक रूपरा खाने खानेकरु रालाई सरृधि बनाउँछन।्

　राम्ो गरुणस्रको फल रिँगो रकररा षबरिी हुने हुनाले सानो के्त्रफलबाट पषन धरेतै आय आज्मन गन्म सहकनछ।

 फलफूल खेतीको विशेषता

（１）फलफूलको रूखको जीवन

　फलफूलको रूखको बेना्म रोपेपलछ केिी वि्म ती रूखिरू हुर्कने हुनाले त्यो अवधधरा फल फल्तैन।

　रूख हुर्कएपलछ, फल फलछ र फल सङ्कलन गररनछ।

　त्यसपलछ 20 वि्मदेखख 40 वि्मसम्म िरेक वि्म फल सङ्कलन गन्म सहकनछ। तर फल सङ्कलन गन्म सहकने अवधध हकधसर अनरुसार फरक 

हुनछ।

फलफूल खेतीको काम7
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（２）फलफूलको रूखको षवकास

　①　पातको मनुा ि फूलको मनुा पलाउने

　�　फलफूलको रूखको ररुनािरूरा, पात पलाउने "पातको ररुना" र फूल फरु लेर फल लाग्े "फूलको ररुना" िरू हुनछन।्

　�　फलफूलको रूखको हकधसर अनरुसार रूखले फूलको ररुना बनाउने सरय फरक हुनछ। धरेतै फलफूलको रूखिरूले, फूल फरु लेर फल 

लाग्रु अगाहडको सालरा, फूलको ररुना बनाउँछन।्

　�　फूलको ररुना पलाउने 2 तररकािरू छन।् आरु र स्वीट चेरीको िकरा, अधिल्ो साल बढेको िागँोरा फूलको ररुना पलाउँछ। स्याउ, 

नासपाती,अङ्गरुरको िकरा, यिी साल बढेको नया ँिागँोरा फूलको ररुना पलाउँछ। उन्यरु सरुन्लाको सन्भ्मरा दबुतै तररकारा फूलको ररुना 

पलाउँछ।

　　फूलको ररुनाको स्ान अनरुसार िागँा छाटँकाटँ षवधध फरक हुनछ।

　　फूलको मनुामा छुट्टिन मद्दत पुि्ख याउने तत्त्वहरू

　　　・नाइटरिोजन रलको प्रभाव कर गनरु्मपछ्म।

　　　・कर छाटँकाटँ गनरु्मपछ्म।

　　　・धरेतै फल लाग्बाट रोक्रु पछ्म।

　　　・राटोको पानीको रात्रा अलल रोरतै बनाउनरुपछ्म।

किललो �ख यवुा �ख वय� �ख बढुो �ख

फल ला� ेपिरमाण
फूलको मुनाको पिरमाण

किललो �ख
यवुा �ख बढुो �खवय� �ख

0 10 20 30

िवकास दर तथा फलको उपज

�खको उमेर (वष�)

फल ला�े पिरमाण

�खको साइज
फल ला� सु� 
�न ेसमय

फलफूलको रूखको जीवन (रूखको उरेर, पलाएका फूलका ररुनाको पररराण तरा फलको पररराण)
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　　फूलको मनुामा छुट्टिने समय

　　　�　धरेतै पतझर फलफूलको रूखिरू जनूदेखख अगस्सम्मरा फूलको ररुनारा छरु ट्टिनछन।् अङ्गरुरको िकरा, रे रहिनाको अन्त्यषतररा 

र उन्यरु सरुन्लाको िकरा, अक्ोबरदेखख हडसेम्बरसम्मरा ररुनारा छरु ट्टिनछन।्

　②　फूल फुलने ि फल लागे्

　�　फूल फरु लेर, स्तीकेिररा पराग सेचन भएपलछ फल लागी, फलको षवकास हुन सरुरु हुनछ। उन्यरु सरुन्ला जस्ा पराग सेचन षबना नतै 

फलको षवकास हुने फलफूलका रूखिरू पषन हुनछन।्

　�　गभ्मधारण षबना नतै फलको षवकास हुनेलाई पारनेनोकापथी भषननछ। पारनेनोकापथी गनने फलफूलको रूखिरूरा उन्यरु सरुन्ला लगायतका 

अजंीर, हिरातानेनासी िलरुवाबते आहद पद्मछन।् अङ्गरुररा जजबरेेललन प्रहरिया गर् यो भने षबया ँनभएको फल फलछ।

　③　फलको विकास तथा पाकेको अिस्ा

　�　अललअलल गददै फल ठूलो भई, गरुललयो तत्त्व जम्मा गरी पाकेपलछ प्रायः फलफूलिरू गरुललयो हुनछन।् त्यसपलछ कोििरू पररवत्मन 

गरी नरर हुनछन।्

　�　फलको षवकासको रिररा, सरुरुरा कोिको सङ्ख्या वमृधि भई, त्यसपलछ कोििरू ठूला हुनछन।्

（３）फलफूलको रूखको खेती वातावरण

　①　तापक्रम, सूय्यको प्रकाश, आकाशे पानीको परिमाण ि हािा

　�　नया ँिागँो (=बढेको नया ँिागँो) र फलको षवकासरा उपयरुति तापरिर, सूय्मको प्रकाि पनने सरय र आकािे पानीको पररराण 

आवश्यक हुनछ।

　�　सारतै ठूलो िावा चल्ो भने, फलरा चोट लाग्े, फल खस्न ेहुने हुनाले, िावा छेकेर खेती गररनछ।

　�　नासपातीको सेल् खेती गनरु्मको कारण, ताइफरु न आहदको ठूलो हुरीले फलरा चोट लाग् र फल खस्नबाट जोगाउनको लामग िो।

　②　पोषण

　�　फलफूलको रूखको षवकासरा नाइटरिोजन, फस्ोरस, पोटाधसयर लगायत सन्रुललत पोिक तत्त्व आवश्यक हुनछ।

　�　उचचत सरयरा रल िालनरु र उचचत पररराणको रल िालनरु पषन रित्त्वपूण्म हुनछ।

　③　माटो

　�　फलफूलको रूखले राटोरा जरा गाडेर, पोिक तत्त्व र पानी सोस्नको लामग उचचत राटो तयार गनरु्मपछ्म।

　�　ितपत रल बगेर नजाने राटो, राटोको पानी धारण क्रता (पानी धारण), डरिेनेज (पानीको षनकास) रित्त्वपूण्म हुनछ।
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 फलफूलको रूखको खेती व्यिस्ापन

（１）रूखको व्यवस्ापन

　①　बेना्य उत्ारन तथा बेना्य विकास

　�　सारान्यतया फलफूलको रूखको बेना्म, "रुटस्क" रा "धसयोन" को "कलरी" गरी बनाइनछ।

　�　राम्ोसँग जरा गाडी, रोगप्रषत बललयो प्रजाषतको रुटस्क चयन गनरु्मपछ्म।

　�　उच्च गरुणस्रको फल लाग्े उतृ्ष्ट प्रजाषतको धसयोन चयन गनरु्मपछ्म।

　�　िागँो कलरी र ररुना कलरी गरी, कलरी दईु प्रकारका हुनछन।्

　�　रुटस्करा िागँो जोड्ने काय्मलाई "िागँो कलरी" भषननछ।

　�　िागँो कलरी षवधधरा, काटेर गनने कलरी, फरु टाएर गनने कलरी र छेउरा गनने कलरीिरू छन।्

　�　रुटस्करा ररुना जोड्ने काय्मलाई "ररुना कलरी" भषननछ।

　�　T आकाररा ररुना कलरी र तासेर गनने ररुना कलरी गरी ररुना कलरी दईु प्रकारका हुनछन।्

उत्ारन विधध व्या्ा विशेषताहरू

कलरी प्रजनन रुटस्करा धसयोन जोड्ने फलफूलको रूखिरूरा यो सारान्य िो

कहटङ प्रजनन
िागँो, पात आहदको केिी अिं काटेर, राटो वा कलचर राटोरा 
रोपेर, ररुना र जरा षनकालेर बनेा्म बनाउने

अङ्गरुर, अजंीर आहद

परुनने प्रजनन
िागँोको केिी अिं बङ्गाएर राटोले परुरी, जरा षनसे्कपलछ छरु टिाएर 
बनेा्म बनाउने

स्याउ आहद

बीउबाट प्रजनन बीउ रोपेर बनेा्म बनाउने रुटस्क उत्ादन गनने षवधध

परुनने (जरा उम्नरु अधि)कहटङ परुनने (जरा उम्े पलछ)
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　　बनेा्म उत्ादन गन्मको लामग वनस्षतक प्रजनन षवधध (कलरी आहद) र बीउ प्रजनन षवधध गररनछ।

　　बीउबाट प्रजनन गररएको बनेा्मलाई धसड्ललङ भषननछ।

　　रुटस्क षवकास गनने बलेा वा नया ँप्रजाषतको षवकास गनने अवस्ारा बीउ प्रजनन गररनछ।

　　राम्ो बनेा्मको रधसना जरािरू लारो हुनछन ्र रोग तरा िाषनकारक कीराले बनेा्मलाई क्षत परुर् याएको हँुदतैन।

　　रोग तरा िाषनकारक कीराले क्षत नपरुर् याएको धसयोन प्रयोग गररनछ।

　　कलमीको उदे्द�

　　　①　एकतै  प्रजाषत वा एकतै  वंिको षबरुवा बढाउन सहकनछ।

　　　②　फल लाग् सरुरु हुने सरय चाडँो आउने बनाउँछ।

　　　③　राधरको कलरीले छोटो अवधधरा प्रजाषतको नवीकरण हुनछ।

　　　④　प्रषतरोधी रुटस्कले रोग तरा िाषनकारक कीराको क्षत कर गछ्म।

व्याविाररक सीप

○मु्  फलफूलको रूखको बेना्यहरू बुझौ।ं
सदाबिार फलफूलको रूख　　　　　　पतझर फलफूलको रूख

धसटरिस फलफूल िलरुवाबते अङ्गरुर
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व्याविाररक सीप

○आधािभतू हागँो कलमी तथा मनुा कलमी विधध बुझौ।ं

　《िागँो कलरी》

《ररुना कलरी》

○�कलमीमा आि�क 
उपकिणहरू बुझौ।ं

○कलमी बेना्य िोपे् तरिका बुझौ।ं

फुटाएर गन� कलमीकाटेर गन� कलमी छेउमा गन� कलमी

�ट�क र िसयोनको �ाि�यम लेयर 
िमलाई िसयोन िछराउनुपछ�।

�ट�क फ�ाएर V (ि�कोण) आकारको िसयोन 
िछराउनुपछ�। मु�तया मु� हागँोको नवीकरणमा 
�योग गिर�छ।

हागँो वा डाठँलाई दईु टु�ा �ने गरी 
नकाटीकन, �सको बीचमा कलमी 
गन� िविध हो।

①1 मुना काटेर िनका�ने। ③मुना िछराउने। ④मुना िनकालेर टेप लगाउने।②�टकमा T आकारको 
ाल बनाउने।

चक्रु  (कीरीदासी) कलरी टेप कलरी व्याक्

�ट�क

जोिडएको भाग

जोहडएको भाग जमरन बाहिर राख्रुपछ्म।
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○हागँो कलमी गनने तरिका बुझौ।ं

①

① ② ③

③ ④

4.5～6cm

लगभग 3cm

�ट�क

① ② ③
कलमी गन� तिरका

45°

�खको बो�ा
�ट�क

िसयोन

※

②

अिल िभ	पि� 
गिहरो पारी काटन्े

च�ुले गिहरो 
पारी काटन्े ोएम

�ाि�यम लेयर
जाइलम (क�ुएट �बू)

जाइलम पेरेि�मा

※बािहरपि� फका�यो भने ब�ेन कािटएर, 
औलँा र हात कािटने डर �नाले।①�ट�क काटद्ा, जिमनबाट 4.5～6cm जितको उचाइमा काटन्ुपछ�।

②काधँको भाग 45 िड¤ीको कोणमा मािथ ितर फका�एर काटी, िनका¨नुपछ�।

③तसेª परेको भागलाई तल ितर फका�एर ता¬पुछ�।

④काटेको ठाउँ सु¯ु अगािड नै िसयोन जोड्नुपछ�।

िसयोन

िसयोन िझ¯े भाग

�ट�कमा 
िछराउने भाग

लगभग 3.6cm लगभग 3cm
लगभग 9mm

①हागँोको बीचको भागको, पया�́  मुना भएको ठाउँको िसयोन µयोग गनु�पछ�।

②1～3 वटा मुना भई, पातलो गरी लगभग 3.6cm जित तेसª पारेर छुि�ने गरी काटन्ुपछ�।
③पछािड 45 िड¤ी जितको कोणमा, तसेª पारेर लगभग 9mm जित छुि�ने गरी काटन्ुपछ�।

साइडको भाग अगािडको भाग

①�ट�क र िसयोनको �ाि�यम लेयर िमलाई िसयोन िछराउनुपछ�।

　केही पिन नलगाएको आखँाले �ाि�यम लेयरलाई िन¹य गन� नसिकने �नाले, जाइलम (क�ुएट �बू) को बािहरपि� िमलाउनुपछ�।

　�ट�कको मािथको भागमा कलमी ¼ा½ लगाउनुपछ�।
②रा¾ोसँग टेपले िफ½ गनु�पछ�।

③�ट�क र िसयोनलाई पोिलिथनको झोला आिदले छो¿ुपछ�।

�ट�क र िसयोन िमलाउने तिरका (Àान िदनुहोस)् �ट�क र िसयोनको बीचमा खाली ठाउँ न�न ेगरी Àान िदनुपछ�।

दबु ै�ाि�यम लेयर िमलाउने जाइलम पेरेि�मा

जाइलम (क�ुएट �बू)

जाइलम (क�ुएट �बू)

�ाि�यम लेयर
 ोएम

 ोएम
रा
ो उदाहरण

नरा
ो उदाहरण

○हागँो कलमी गनने तरिका बुझौ।ं

व्याविाररक सीप
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　②　हागँा व्यिस्ापन तथा छाटँकाटँ

　　"िागँा व्यवस्ापन" भनेको िागँो काटन्े, रारँिो िालने आहद गरी रूखको आकार मरलाउने कार िो।

　　"छाटँकाटँ" भनेको िागँा काटन्े िो।

　�　यसको उदे्श्य राम्ोसँग फूल लाग्े बनाई, राम्ो फलको म्स्र सङ्कलन र कार गन्म सजजलो बनाउनरु िो।

　�　िागँा काटन्े स्र अनरुसार, "धरेतै छाटँकाटँ" र "रौरतै छाटँकाटँ" हुनछ।

　�　डाठँ छाटँकाटँले पोिण षवकासलाई सहरिय बनाउँछ। टरुप्ा छाटँकाटँले पोिण षवकास षनष्क्रिय गरी, प्रजनन षवकासलाई सहरिय 

बनाउँछ।

　�　प्रते्यक हकधसरको फलफूलको रूख र प्रजाषतको आ-आफनतै ितैलीको कटाइ (रूखको आकार) हुनछ।

　�　डोफ्म  खेती गररने स्याउ, आरु आहदको रेन टरिन्क टाइप, स्याउ, िलरुवाबते आहदको रोहडफाइड रेन टरिन्क टाइप, आरु आहदको 

न्याचरुरल ओपन टाइप, अङ्गरुर र जापानी नासपाती आहदको सेल् कटाइ।

　�　िागँा व्यवस्ापन गदा्म, रूखको रूल काण्डको एक ठाउँबाट धरेतै ररुख्य िागँािरू षनसे्कको "चौतफफी िागँा" नहुने गरी ध्ान हदनरुपछ्म।

　�　हिउँदरा गररने "हिउँदे छाटँकाटँ" ररुख्य छाटँकाटँ िो। पूरकको रूपरा "ग्रीष्म छाटँकाटँ" गररनछ।

　�　"िागँोको बीचरा काटन्े" र "िागँोको फेदरा काटन्े" गरी 2 हकधसरका छाटँकाटँ गनने तररकािरू छन।्

　�　"िागँोको बीचरा काटन्े" रा बढेको नया ँिागँोलाई बीचतैरा काटी, नया ँिागँा (नया ँआउने िागँो) को षवकासलाई सहरिय बनाइनछ।

　�　"िागँोको फेदरा काटन्े" रा आवश्यक िागँािरूलाई बाकँी राखी,अनावश्यक िागँो काटन्े गररनछ। राम्ोसँग िावाको आवतजावत 

हुने र सूय्मको प्रकाि पनने बनाइनछ।

चौतफफी िागँा
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○छाटँकाटँको धसद्धा� बुझौ।ं

छाटँकाटँ गनरु्म अगाहड, पूरतै रूखको अवलोकन गरी, ररुख्य िागँो र िाखा िागँोको व्यवस्ापन, िागँाको िनत्व, फल 

फलाउने स्ान आहद षवचार गरी, छाटँकाटँ गनने िागँो षनधा्मरण गररनछ।

सरुरुरा ररुख्य िागँोबाट सरुरु गररनछ। टरुप्ोबाट फेद षतर िरेेर अनावश्यक िागँािरू काहटनछ।

अनावश्यक रोटो िागँोलाई िागँोको फेदको भागबाट करौतँीले काटेर िटाइनछ। (िागँोको फेदरा काटने्)।

बाकँी राख्े रधसनो िागँो बढाउन चािने हदिाको पातको ररुना राधर काहटनछ (िागँोको बीचरा काटन्े)।

अनावश्यक रधसनो िागँाको फेदको भागबाट कतै ँचीले काटेर िटाइनछ (िागँोको फेदरा काटन्े)।

○छाटँकाटँको धसद्धा� बुझौ।ं

व्याविाररक सीप
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○छाटँकाटँको विधध बुझौ।ं○छाटँकाटँको विधध बुझौ।ं

व्याविाररक सीप

मलू का�बाट बढेको नया ँहागँा काटने्

छाटँकाटँ अिघ छाटँकाटँ पिछ

हागँोको फेदमा काटन्े हागँोको बीचमा काटन्े

रोटो िागँोलाई काटने् तररका

रधसनो िागँोलाई काटन्े तररका

मूल हागँो

िसधा हागँो
�स हागँो

तल ितर फक� को हागँो

फेदको हागँो

तल ितर फक� को हागँो 
(िवपरीत िदशामा बढेको हागँो)मिसनो डाठँ तर 

अ�ो हागँो

मिसनो डाठँ तर 
अ�ो हागँो

डाठँ वा हागँोमा 
पलाएको मुना

िवपरीत िदशामा 
बढेको हागँो

समाना�र 
हागँो

छाटँकाटँको आवश्यकता भएको िागँो

रधसनो डाठँ तर अग्लो िागँो, धसधा िागँो, षवपरीत हदिारा बढेको िागँो, सरानान्र िागँो, तल षतर फकने को 
िागँो, रिस िागँो, नया ँररुना पलाएको िागँो, फेदको िागँो आहद छाटँकाटँ गररनछ। रूल िागँो काटन्रु हँुदतैन।
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　③　थाकँ्रो

　　जापानी नासपाती, अङ्गरुर आहदको तरुनो िागँो बढाउने हदिा तफ्म  मरलाई, रारँिो िालने कार गररनछ।

　④　फल व्यिस्ापन

　　फूल फरु लनरु अगाहडदेखख फल सङ्कलन गनने बलेासम्मरा षनम्न कारिरू गनरु्मपछ्म।

　　ⅰ कोवपला चँुड्खने ि फूल दटपे्

　　　राम्ो गरुणस्रको फल हुका्मई, अकबो साल राम्ोसँग फूल फलने बनाउनको लामग, अनावश्यक कोषपला र फूल हटपेर िटाउनरुपछ्म।

　　ⅱ पिाग सेचन (गभ्यधािण)

　　　फूल फरु लेको बलेा कृमत्रर पराग सेचनद्ारा स्तीकेिररा पराग लगाउनरुपछ्म।

　　　रौरी जस्ा कीरािरू प्रयोग गनने अवस्ािरू पषन हुनछन।्

　　　धरेतै फल लगाउनको लामग फरक प्रजाषतको "पराग सेचन रूख" रोपेर राखखनछ।

○मु्  कटाइका विधधहरू (रूखको आकाि) ि फलफूलको रूखको ककधसमहरू बुझौ।ं○मु्  कटाइका विधधहरू (रूखको आकाि) ि फलफूलको रूखको ककधसमहरू बुझौ।ं

व्याविाररक सीप

मूल का� टाइप
(�ाउ, आ�)
(डोफ�  खेती)

मोिडफाइड मेन ट�� टाइप
(�ाउ, हलुवाबते)

�ाचुरल ओपन टाइप
(आ�, आलुबखडा, जापानी आलुबखडा)

से�

मु� हागँो

मूल का�
मूल का�

से� कटाइ
(अ�ुर, नासपाती)

मु� हागँो

मूल का�

मु� हागँो

मूल का� मिसनो डाठँ तर 
अ�ो हागँो
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　　ⅲ फल पतल्ाउने

　　　राम्ो गरुणस्रको फल सङ्कलन गरी, अकबो साल राम्ोसँग फूल फरु लने बनाउनको लामग, अनावश्यक कलललो फल हटपेर िटाउनरुपछ्म।

व्याविाररक सीप
पतझि फलफूलको रूख

○कृत्त्म पिाग सेचनमा प्रयोग गनने उपकिणहरू बुझौ।ं

फेदर स्पस्ककृमत्रर पराग सेचन रेधसनकृमत्रर पराग सेचन रेधसन

व्याविाररक सीप
सबैमा लागु हुने कुिाहरू

○पतल्ाउनपुनने फल बुझौ।ं

　　①　रोग तरा िाषनकारक कीराले क्षत परुर् याएको वा चोट लागेको फल

　　②　षवकासरा हढलाई भएको फल र आकार पररवत्मन भएको फल

　　③　झोलाले छोप् गाह्ो हुने ठाउँको फल

बाकँी रा�े फल पत�ाउने फल सु�लानासपाती बाकँी रा�े फल

आकार पिरवतन भएको फलअजंीर ज�ो फल

पत�ाउने फल

टाउकोमा �टे भएको 
ज�ो देिखन ेफल

ला�चो धक� 
आिद भएको फल
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　　ⅳ झोलाले छोपे्

　　　रोग तरा िाषनकारक कीराबाट जोगाई, राम्ो फल फलाउनको लामग फललाई झोलाले र् याप गररनछ।

सराबहाि फलफूलको रूख

○उ�य ुसु�लाको फल पतल्ाउने काय्य बुझौ।ं

सराबहाि फलफूलको रूख

○उ�य ुसु�लाको फल पतल्ाउने काय्य बुझौ।ं

व्याविाररक सीप

व्याविाररक सीप
पतझि फलफूलको रूख

○आधािभतू झोलाले छोपे् तरिका बुझौ।ं
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पतझि फलफूलको रूख

○�मु्  फलफूलको रूखको झोलाको ककधसम ि झोलाले 

छोपे् तरिका बुझौ।ं

आरु ि�प

झोलामा हावा भरेर ठूलो बनाई, झोलाको लाइन भएको 
ठाउँमा हागँो िछराई, िनि�त �पमा फललाई बीचमा 
हा�नुपछ�।

झोलाको मुखलाई हागँोको िवपरीत साइडमा खु�चाएर 
िमलाई, हागँोको फेदमा सुताई, हागँोलाई िभ� पारेर 
ि�प लगाई, नफु�ने गरी बा�ँपुछ�।

पतझि फलफूलको रूख

○�मु्  फलफूलको रूखको झोलाको ककधसम ि झोलाले ○�मु्  फलफूलको रूखको झोलाको ककधसम ि झोलाले ○�

व्याविाररक सीप

आरुको लामग अङ्गरुरको लामग

अङ्गरुर

【सबतैरा लागरु हुने करु रािरू】�①षनजचित रूपरा फललाई झोलाको बीचरा िालनरुपछ्म।
②कसेर फ्क्प बनेने बलेा फलको डाठँ र िागँोलाई नधरचचने गरी ध्ान हदनरुपछ्म।

फल अ�ि�प ि�प

झोलामा हावा भरेर ठूलो बनाई, झ�ुोलाई 
बीचमा हालेर, ि�प नभएको साइड 
खु�चाउनुपछ ।

ि�प भएको साइड खु�चाएर ि�पलाई 
साइडमा ढलाई, फल अ�मा बरेेर झोलाको मुख 
नफु�ने गरी ब� गनु पछ ।
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　⑤　फल सङ्कलन

　　स्याउ, जापानी नासपाती, धसटरिस फलफूल आहद पाकेपलछ फल सङ्कलन गररनछ।

　　यरुरोषपयन नासपाती, हकवी फल आहदको फल सङ्कलन गरेपलछ, भण्डारण गरी पकाउनरुपछ्म  (हटपेपलछ पकाउने काय्म)।

（２）प्रजाषत नवीकरण

　①　परुनः रोपण

　�　जोस कर भएको रूख, उपज िटेको बरुढो रूख वा नराम्ो प्रजाषत भएको बगतैचँारा परुरानोलाई िटाई नया ँबनेा्म रोपे् "परुनः रोपण" 

गररनछ।

　②　राधरको कलरी

　�　फलफूलको रूखको िागँोरा, नया ँप्रजाषतको िागँो कलरी गनने षवधध िो। फेदको (फलफूलको रूखको) िागँो काटन्े षवधध र बललयो 

िागँोको रूपरा बाकँी राख्े षवधध गरी, 2 षवधधिरू छन।्

मु्  फलफूलको रूखको फल सङ्कलन समय

उ�य ुसु�ला अक्ोबरको बीचषतर～हडसेम्बरको सरुरुषतर

�ाउ सेप्मे्बरको सरुरुषतर～नोभेम्बरको बीचषतर

नासपाती अगस्को बीचषतर～नोभेम्बरको अन्त्यषतर

अङु्गि अगस्को बीचषतर～अक्ोबरको सरुरुषतर

आरु जरुनको अन्त्यषतर～अगस्को अन्त्यषतर

हलुिाबेत सेप्मे्बरको अन्त्यषतर～हडसेम्बरको सरुरुषतर

व्याविाररक सीप
सराबहाि फलफूलको रूख

○उ�य ुसु�लाको फल सङ्कलन तरिका बुझौ।ं

▲धारको टु�ोले सु�लालाई चोट नपु�े गरी हागँोबाट 
छु�ाउनुपछ�। चँु�ो भने फलमा चोट ला�छ।

▼दईु पटक काटी, "अ (फलको डाठँ)" 
को लामो भाग काटेर हटाउनुपछ�।
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（３）राटोको व्यवस्ापन

　①　माटोको सतहको व्यिस्ापन

　�　①झारपातिरू उम्न नहदने षवधध, ②धानको पराल वा िासँ ओछ्ाउने षवधध, ③िासँ सधतै ँ जजउँदतै राख्े षवधध र ④ यी सबतै 

मरसाइएको षवधधद्ारा राटोको सतिको व्यवस्ापन गररनछ।

　　धरेतै शभरालो जमरन भएको फलफूल बगतैचँारा, राटो बग्े हुनाले, षवधध ① राम्ो हँुदतैन।

　②　माटो संिक्ण तथा सुधाि

　　ठूलो विा्म आहदले राटो नबग्े गरी पानीको षनकास हुने व्यवस्ा गररनछ।

　　सारतै, राटो नभत्त्ने गरी ढरुङ्गाको हकल्ा बनाउने गररनछ।

　�　गहिराइसम्म खन् े(गहिराएर खन्)े र प्राङ्गाररक पदार्म िालने गर् यो भने, राटोको पानी धारण क्रता र िावाको आवतजावत राम्ो 

भई, राम्ोसँग जरा हुर्कनछ।

　　फलफूलको रूख अनरुसार खेतीको लामग उचचत राटोको pH (िाइडरिोजन आयन सूचक) फरक हुनछ।

　　जापानरा धरेतै जस्ो अम्ता भएको राटो हुनाले, क्ारीय चरुना भएको सारग्री आहदले pH सरायोजन गररनछ।

मु� हागँो

शाखा हागँो
शाखा हागँो

शाखा हागँो

मूल का�
मु� हागँो

मु� हागँो र शाखा हागँोको बीचमा कलमी गन�।

कलमी �ान

कलमी गन� टु	ोकलमी गन� टु	ो

काटने्

मु�
 हागँो

मूल का�

मु�
 हागँो

फेदको हागँा काटने्
मािथको कलमी गन तिरका

फेदको हागँो नकाटने्
मािथको कलमी गन तिरका
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　　　　मु्  फलफूलको रूखहरूको विकासको लामग उछचत माटोको pH

　③　पानीको व्यिस्ापन

　　फलफूलको रूखका हकधसर र षवकाससँग मरलाएर पानी िालने सरय र पररराण सरायोजन गररनछ।

　　सारतै राटोको उचचत पानी धारण क्रता (पानी धारण) र डरिेनेज (पानीको षनकास) रित्त्वपूण्म हुनछ।

　④　मल हालने

　　रल, वि्मरा केिी पटक िाललनछ तर फरक भूमरका भएका "आधार रल" र "रप रल" छन।्

　　"आधार रल" भनेको 1 वि्मको षवकासको आधार हुने पोिक तत्त्व िो।

　　आधार रल रात्रले पोिक तत्त्व नपरुग्े बलेा "रप रल" िाललनछ।

　�　बढ्न सरुरु हुनरु अगाहड, सरुस् अवधधको बलेा आधार रल िाललनछ। पतझर फलफूलको रूखरा हडसेम्बर～जनवरीरा र सदाबिार 

फलफूलको रूखरा राच्म～अषप्रलरा आधार रल िालने गररनछ।

　�　सारान्यतया वयस्क रूखको िकरा, रललाई राटोको सतिरा छनने "सतिरा रल िालने" गररनछ। यस बािके, गहिरो पारेर खनेको 

बलेा प्राङ्गाररक पदार्म आहद सँगतै सबतै तििरूरा प्रयोग गररने "सबतै तििरूरा रल िालने", रलको तत्त्विरू पानीरा पगालेर रूखको सम्ूण्म 

भागिरूरा ्रिे गनने "पातरा ्रिे" पषन गनने गररनछ।

　　रप रलरा वसन् रल, ग्रीष्म रल र िरद ्रल छन ्र रप रल िाल्ा लछटो लाग्े रल प्रयोग गररनछ।

　　・वसन् रल: नया ँररुना, िागँा र पातिरू हुका्मउनको लामग िाललनछ। ररुना उरानने रल पषन भषननछ।

　　・ग्रीष्म रल: फल हुका्मउनको लामग िाललनछ। फल रल पषन भषननछ।

　　・िरद ्रल: रूखको जोस परुनःस्ाषपत गन्म र भण्डारण पोिक तत्त्व बढाउनको लामग िाललनछ। धन्यवाद रल पषन भषननछ।

（４）अन्य व्यवस्ापन

　फलफूलको रूखलाई सजजलतै प्रभाव पानने रौसरी षवपदि्रू भनेको ठूलो िावा, जाडो, ठूलो विा्म, खडेरी, ठूलो हिउँ, अधसना आहद िो।

फलफूलको रूखका ककधसमहरू विकासको लामग उछचत रायिा विकासको लामग सिवोत्तम रायिा

उन्यरु सरुन्ला 4.2～ 7.0 5.4～ 6.3

स्याउ 4.6～ 7.1 5.5～ 6.6

अङ्गरुर 5.0～ 7.9 6.1～ 7.4

जापानी नासपाती 4.3～ 6.7 5.3～ 6.2

आरु 4.3～ 6.7 4.8～ 5.9

िलरुवाबते 4.5～ 7.0 5.5～ 6.6

कटरुस 4.1～ 6.1 4.6～ 5.5

लौकाठ 4.3～ 6.5 5.1～ 6.0

अजंीर 5.5～ 7.5 6.1～ 7.2
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　क्षत हुने सभिावना भएको क्ते्ररा कृिकिरूले षवशभन् उपायिरू अपनाइरिकेा छन।्

（５）ढरुवानी तरा भण्डारण

　सङ्कलन गररएको फललाई साइज, स्वाद, फलको रूप (बाहिरी रूप), आहद अनरुसार छरु ट्ाई ढरुवानी गररनछ। योजनाबधि तररकारा 

ढरुवानी गन्मको लामग, भण्डारणलाई लारो गनने प्रषवधध छ।

　धसटरिस फलफूलको िकरा, भण्डारण गनरु्म अगाहड पानीको केिी प्रषतित सरुकाई "प्रारम्भिक उपायिरू" अपनाइनछ।

　स्याउलाई चचसो भण्डाररा चचस्याई, अक्क्जन कर गरी, काब्मन डाइअक्ाइड बढाई, लारो अवधध भण्डारण (CA भण्डारण) 

गररनछ।

 फलफूलको रूखको संिक्क्त संिचनामा गरिने खेती

（１）संरशक्त संरचनाका हकधसरिरू

अङ्गरुर, उन्यरु सरुन्ला, स्वीट चेरी जस्ा केिी फलफूलका रूखिरू संरशक्त संरचनारा पषन खेती गररनछ।

धससाको कोठा, ग्रीन िाउस र आकािे पानी छेके् संरशक्त संरचनािरूरा खेती गररनछ।

सारतै, हिहटङ रेधसन प्रयोग गरी, संरशक्त संरचना शभत्रको तापरिर बढाएर खेती गनने षवधध पषन छ।

（２）खेती व्यवस्ापन

　बाहिरको तापरिर र संरशक्त संरचना शभत्रको तापरिररा ठूलो अन्र हुने हुनाले उचचत खेती व्यवस्ापन आवश्यक हुनछ। सारतै, 

आकािे पानी नपनने हुनाले, पानीको व्यवस्ापन पषन रित्त्वपूण्म हुनछ।

 मु्  फलफूलको रूखहरूको विशेषता ि खेती व्यिस्ापन

（１）धसटरिस फलफूल

　धसटरिस फलफूलको खेती न्यानो क्ते्ररा गररनछ।

　जापानरा खेती भइरिकेा धसटरिस फलफूलको 70% उन्यरु सरुन्ला िो।

　उन्यरु सरुन्ला जापानको रतैराने सरुन्ला िो र मरयागावा वासे (21%), आओधसरा उन्यरु (14%), ओहकचरु वासे (13%) ररुख्य 

प्रजाषतिरू हुन।्

　षविेि गरी जाडो र हुरीबतासप्रषत धसटरिस फलफूल करजोर हुने हुनाले व्यवस्ापनरा ध्ान हदनरु आवश्यक हुनछ।

　िरेक 1 वि्म पलछ, धरेतै फल लाग्े वि्म र कर फलने वि्म (पालतैसँग फलने) हुने सभिावना हुनछ।
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（２）स्याउ

प्रायः जस्ो स्याउको खेती हिउँदरा जाडो क्ते्ररा गररनछ।

ररुख्य प्रजाषतिरू फरु जी (52%), चरुगारु (13%) र ओउररन (8%) हुन।्

स्तीकेिररा पराग लगाउने कृमत्रर पराग सेचन र कोषपला चरुँ ड्ने, फूल हटप्े, फल पतल्ाउने जस्ा कारिरू गररनछ।

रोग तरा िाषनकारक कीराको क्षत धरेतै फलफूलको रूख हुनाले, उचचत रूपरा षनयन्तण गनरु्म आवश्यक हुनछ। झोलाले छोप्े पषन 

गररनछ।

कृिकिरूले स्याउरा डोफ्म  रुटस्क प्रयोग गररएको डोफ्म  खेती गरररिकेा छन।् रेन टरिन्क टाइपरा कटाइ गररएको रूखिरू बाक्ो गरी 

रोषपनछ। लछटो उपज बढाउनरुका सारतै रूखको उचाइ िटाई श्रर कर गनने करु रालाई लशक्त खेती षवधध िो।

（３）अङ्गरुर

अङ्गरुरको खेती व्यापक रूपरा जापानभरर गररनछ।

ररुख्य प्रजाषतिरू क्ोिो (35%), डेलावेर(19%) र षपओने (16%) हुन।्

िागँािरू सरान रूपरा फतै लाई, सेल् कटाइ गररनछ। िावा र रोगप्रषत करजोर हुनाले संरशक्त संरचनारा पषन खेती गररनछ।

षबरुवा िरबोन "जजबरेेललन" प्रयोग गरी, षबया ँनभएको अङ्गरुर पषन खेती गररनछ।

वबया ँनभएको अङु्गि बनाउने तरिका

　�　फूल फरु लनरु अगाहड र फूल फरु लेपलछ 2 पटक जजबरेेललन पगाललएको तरल पदार्मरा झपु्ोलाई डरुबाइनछ।

　�　जजबरेेललन प्रयोग गनने सरय र तरल पदार्मको एकाग्रता ठीकसँग पालना गनरु्म रित्त्वपूण्म हुनछ।

उन्यरु सरुन्लाको फूल
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（４）िलरुवाबते

　गरुललयो िलरुवाबते र टरबो िलरुवाबते गरी, िलरुवाबते दईु हकधसरका हुनछन।्

　िलरुवाबतेको ररुख्य प्रजाषतिरू फरु यरु (गरुललयो िलरुवाबते・25%), हिरातानेनासी (टरबो िलरुवाबते・17%) र तोनेवासे (टरबो 

िलरुवाबते・15%) हुन।्

　गरुललयो िलरुवाबते जापानको रतैराने फलफूलको रूख िो र यो न्यानो क्ते्ररा खेती गररनछ।

　खेती भइरिकेा िलरुवाबतेको आधा टरबो िलरुवाबते िो। टरबो िलरुवाबतेबाट टरबो िटाउने प्रहरिया गररनछ।

　िरेक 1 वि्म पलछ, धरेतै फल लाग्े वि्म र कर फलने वि्म (पालतैसँग फलने) हुने सभिावना हुनछ।

（５）नासपाती

　नासपाती न्यानो र धरेतै विा्म हुने जापानको रौसर सरुिाउँदो फल हुनाले षवशभन् क्ते्ररा खेती गररनछ।

　ररुख्य प्रजाषतिरू कोउसरुइ (40%), िोउसरुइ (27%) र षनइताका(10%) हुन।्

　यरुरोषपयन नासपातीको खेती िीतल र सरुक्ा क्ते्ररा गररनछ।

　नासपातीको िकरा, अन्य प्रजाषतको पराग नभएरा पराग सेचन नगनने हुनाले, षनजचित रूपरा पराग सेचन आवश्यक हुनछ।

　िावाले जापानी नासपातीको फल सजजलतै खस्न ेहुनाले, सेल् कटाइ गररनछ।

（６）आरु

　आरुको खेती धरेतै जस्ो िीतल क्ते्ररा गररनछ।

　ररुख्य प्रजाषतिरूरा आकाचरुकी (19%), िाकरु िोउ (16%) र कावानाकाजजरा िाकरु तोउ (14%) हुन।्

　यरुवा रूखको चाडँो षवकास हुनछ र 3 वि्मरा फल लागी, 7～8 वि्मरा ठूलो रूख हुनछ।

　कोषपला चरुँ ड्ने, फल पतल्ाउने बािके, रोग तरा िाषनकारक कीराबाट जोगाउनको लामग र बाहिरी रूप राम्ो बनाउनको लामग झोलाले 

छोप्े गररनछ।

 फलफूलको रूखमा प्रयोग गरिने कृवष सामग्ी तथा कृवष मेधसनहरू

（１）कृषि सारग्री

　फलफूल बगतैचँाको सारग्रीिरूरा, ग्रीन िाउस र सेल् कटाइका सारग्री, ठूलो िावा र चरा, कीरा आहदबाट जोगाउने जाली, षनयन्तण र 

धसचँाइको लामग स्प्रिङ्कलर आहद पद्मछन।्

　सारतै, पराग सेचनरा रद्त गनने रौरी जस्ा कीरा, रोग तरा िाषनकारक कीरा षनयन्तणको कीटनािक, षवकास वमृधि गराउने षबरुवा 

षवकास रेगरुलेटर (षबरुवा िरबोन सिर फाइदा भएको रासायषनक कीटनािक) आहद पषन हुनछन।्

　तरुसारो क्षतबाट जोगाउनको लामग तरुसारोबाट जोगाउने पङ्ा प्रयोग गनने अवस्ािरू पषन हुनछन।्

बरफ क्षतबाट जोगाउनको लामग स्प्रिङ्कलर प्रयोग गनने अवस्ािरू पषन हुनछन।्
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मु्  फलफूलको रूखको वबरुिा विकास एड्खजस्टि प्रयोग उदे्द�

　　・फलको बोरिा उषक्नबाट रोके् : उन्यरु सरुन्ला

　　・षबया ँनभएको बनाउन : अङ्गरुर

　　・फल सङ्कलन अधि फल झन्मबाट रोक् : स्याउ, जापानी नासपाती आहद

　　・लछटो पकाउन : धरेतै फलफूलको रूखिरू

　　・जरा, िागँोको षवकासलाई बढरुवा हदन : स्याउ आहद

○फलफूलको रूखको मु्  सामग्ी ि उदे्द� बुझौ।ं

चराबाट बचाउने जाली, कीराबाट बचाउने जाली, रलच सारग्री, प्रषतषबम्ब धसट र अन्य सारग्रीिरू

मलच सामग्ी

　　प्रयोग गनने तररका: फलफूलको रूखको जरा वररपररको जमरनरा िाललनछ।

　　उदे्श्य: राटो बग्बाट रोकछ। पानीको वाष्ीकरण रोकछ। झारपातलाई रोकछ।

प्रवतवबम्ब धसट

　　प्रयोग गनने तररका: फल सङ्कलनको सरयरा फलफूलको रूख ररुषनको जमरनरा ओछ्ाइने गररनछ।

　　उदे्श्य: सूय्मको प्रकाि प्रषतषबन्म्बत भई फलरा रङ्ग बसी राम्ो बनाउँछ।

○फलफूलको रूखको मु्  सामग्ी ि उदे्द� बुझौ।ं

व्याविाररक सीप

प्रषतषबम्ब धसटरलचचरा तरा कीराबाट बचाउने जाली
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（２）कृषि रेधसनिरू

कृषि रेधसनिरूरा, राटो खन् ेरेधसन, कीटनािक छनने रेधसन, झारपात िटाउन प्रयोग गनने रेधसन, फल व्यवस्ापनरा प्रयोग गनने रेधसन, 

ढरुवानीरा प्रयोग गनने रेधसन आहद छन।् सारान्यतया फलफूल खेतीरा प्रयोग गररने चीज बािके षनम्न करु रािरू पषन प्रयोग गररनछ।

　　षनयन्तण: स्पस्ड ्रिेयर (SS)　　　　　　　　��　खेती व्यवस्ापन: उच्च स्ानको कार गनने रेधसन

　　ढरुवानी: रोनोरेल　　　　　　　��　　ढरुवानी: ढरुवानी गाडी

（３）कृषि औजारिरू (धरेतै जस्ो फलफूलको रूखरा प्रयोग गररने करु रािरू)

छाटँकाटँ कतै ँची　　　　　　　　से्पल्ाडर

व्याविाररक सीप

○मु्  फलफूलको रूख प्रयोजनका कृवष औजािहरू ि कृवष मेधसनहरू बुझौ।ं
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शिर्ख मल (धन्यिार मल) …………  फल सङ्कलन गरेपलछ भण्डारण पोिक तत्त्व बढाउनको लामग रल िालने काय्म

जममन मवुनको पानी वनकास पाइप …  राटो ररुषन राटोको पाइप आहद परुरेर पानी षनकास गनने षवधध

बेना्य उमानने ……………………  खेतबारीरा नभईकन नस्मरीरा बीउ रोपेर बेना्म बनाउने काय्म

ड्ाङ बनाउने …………………  खेतबारीको राटो एक ति अग्लो बनाई, षबरुवा रोप्े ठाउँ (ड्ाङ) बनाउने काय्म

फूलको मनुा ……………………  फलको आधार हुने फूल भएको ररुना बन् ेररुना

खडेिी क्वत ……………………  आकािबाट पानी नपना्मले षबरुवारा क्षत हुने

धसचँाइ (पानी हालने) ……………  षबरुवारा पानी हदने काय्म

खनजोत (खेतबािी खने्) …………  खेतबारीको राटो खनेर पल्ाई, खरुकरु लो र नरर बनाई, िावाको आवतजावत राम्ो बनाउने काय्म

प्रकाश संशे्षण …………………  षबरुवाले प्रकािको रद्तले पानी र काब्मन डाइअक्ाइडबाट स्ाच्म आहद बनाउने काय्म

टुसा उमानने ……………………  बीउ रोप्े अधिल्ो हदन, बीउबाट 1mm जषत लारो टरुसा बाहिर षनसे्कको अवस्ा बनाउने काय्म

खेतीको प्रकाि …………………  प्रजाषत, ऋतरु र वातावरण अनरुसार खेती प्रषवधध मरलाइएको खेती षवधध

कदटङ …………………………  िागँो जस्ा रूखको करु नतै अिं काटेर षनकाली, राटो आहदरा गाडेर जरा षनकाली, बनेा्म वा रुटस्क 

हुका्मउने षवधध

झािपात वनयन्त्रण ………………  कीटनािक, रहलचङ र अन्य षवधधद्ारा झारपातिरू रोके् काय्म

धसधै बीउ िोपे् …………………  खेतबारीको राटोरा धसधतै बीउ रोप्े काय्म

संिक्क्त संिचनामा गरिने कृवष ……  संरशक्त संरचना (प्ास्पस्क िाउस, ग्रीन िाउस आहद) शभत्र षबरुवाको खेती गनने खेतीको प्रकार

कटाइ …………………………  फलफूलको रूखको हकधसर वा प्रजाषत सरुिाउँदो रूखको आकार

कृवष काय्यका शब्ािली8
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जजबेिेछलन प्रकक्रया ………………  षबया ँभएको प्रजाषतलाई षबया ँनभएको बनाउन र षबया ँनभएको प्रजाषतको फलको दानालाई 

ठूलो हुन बढावा हदनको लामग जजबरेेललन प्रयोग गनने

बाली सङ्कलन/फल सङ्कलन ………  खेतबारी वा रूखबाट पया्मप् षवकास भएको तरकारी, अन् र फल सङ्कलन गनने वा हटप्े काय्म

बीउमा अपनाइने प्रािम्भिक उपायहरू …  अङ्करुरण तरा अङ्करुरण पलछको लगातार षवकास सरुषनजचित गन्मको लामग बीउ रोप्रु अगाहड "बीउ 

छनौट" देखख "कीटाणरुिोधन", "बीउ शभजाउने" "टरुसा उरानने" सम्मका बीउरा गररने कारको 

शृङ् खला (यो परुस्करा "बीउको तयारी" भनेर लेखखएको छ)

कीटाणशुोधन …………………  बीउबाट संरिरण हुने रोग र िाषनकारक कीरालाई "बीउ कीटाणरुिोधन" द्ारा षनयन्तण गनने

झािपात हटाउने (विडडङ) …………  खेतबारी र फलफूल बगतैचँा, आली र आवतजावत गनने बाटोको झारपातिरू िटाउने काय्म

माटो कहल्ाउने …………………  खेतरा पानी लगाएर खनजोत गरी, धानको बेना्म रोप् सहकने गरी राटोलाई नरर बनाउने काय्म

कृत्त्म पिाग सेचन ………………  पराग सेचन आवश्यक फूलको स्तीकेिररा कृमत्रर रूपरा पराग लगाउने काय्म

बीउ जभजाउने …………………  पया्मप् रात्रारा अङ्करुरणरा आवश्यक पानी सोसाई अङ्करुरणलाई बढावा हदने काय्म

बािी क्वत ……………………  ठूलो विा्मको कारण षबरुवालाई चोट वा रोग जस्ा क्षत हुने करु रा

लाइन िोपण (सुजजमाकी) …………  ड्ाङरा धसधा (लाइन) हुने गरी बीउ रोपे्

हागँा व्यिस्ापन ………………  अनावश्यक िागँो काटेर िटाई, िागँोलाई रारँिो हदई षबरुवा वा रूखको आकार फल उत्ादन 

अनरुकूल बनाउने

माटो ममलाउने …………………  खनजोत गरे पलछको खेतबारीको राटो सरतल हुने गरी मरलाउने काय्म

बीउ छनौट ……………………  खराब बीउ िटाउनको लामग बीउको षवशिष्ट गरुरुत्व अनरुसार छरु ट्ाउने, "नरुन पानीद्ारा छनौट" 

गनने काय्म

छाटँकाटँ ………………………  िागँो काटन्े काय्म

विकासे खेती ……………………  संरशक्त संरचना आहद प्रयोग गरी, सारान्य खेती भन्ा पषन लछटो बाली लगाउने खेतीको प्रकार
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रुटस्टक ………………………  कलरी गनने बलेा, जरा भएको षबरुवा वा रूख

टिवो हटाउने ……………………  कृमत्रर रूपरा िरुलनिील टाषनन निरुलने (पानीरा निरुलने) म्स्षतरा पररवत्मन गनने काय्म

बीउ िोपे् (धसडडङ) ………………  षबरुवाको बीउ रोप्े काय्म

ड्ाङहरू बीचको होचो ठाउँ खने् ……  षबरुवाको षवकासको रिररा खेतबारीको राटोको सति िल्ा खन् ेकाय्म

थप मल ………………………  षबरुवाको षवकासको रिररा रल िालने काय्म

कलमी ………………………  िागँो, ररुना जस्ा षबरुवा वा रूखको केिी अंि काटेर षनकाली, रुटस्क वा फरक रूखरा कलरी 

गनने षवधध

बेना्य सानने ………………………  नस्मरीरा हुका्मएको बनेा्म खेतबारीरा सानने काय्म

फूल दटपे् ………………………  अनावश्यक फूल िटाउने काय्म

फल पतल्ाउने …………………  हुका्मइरिकेो फल छानेर बाकँी राखी, अन्य फल िटाउने काय्म

टुप्ो चँुड्खने ……………………  बढेको डाठँ वा िागँोको टरुप्ो काटन्े काय्म

पात हटाउने ……………………  अनावश्यक पात िटाउने काय्म

कोवपला चँुड्खने …………………  अनावश्यक कोषपला िटाउने काय्म

डट िोपण (तेनमाकी) ……………  बीचरा खाली ठाउँ छोडेर एकतै  ठाउँरा केिी बीउ रोप्े षवधध

बाली लगाएको खेतको माटो सुक्ा पानने …  धानको षवकासको रिररा छोटो अवधध पानी बाहिर पठाई, खेत सरुकाउने काय्म

छे्ख ने (बािामाकी) ………………  खेतबारी वा ड्ाङको सम्ूण्म भागरा बीउ रोप्े षवधध (ब्ोडक्ाट धसहडङ पषन भषननछ)

िोग तथा हावनकािक कीिा वनयन्त्रण …  कीटनािक आहद प्रयोग गरी, कीरा र रोगबाट जोगाउने

माटोले छोप् ु……………………  रोपेको वा छरेको बीउलाई राधरबाट पातलो गरी राटोले छोप्े काय्म

धसयोन (कलमी गनने टुप्ो) …………  कलरी गनने बलेाको, फल र फूल लाग्े भागको ररुना, बनेा्म वा िागँो

पतल्ाउने काय्य (त्थवनङ) …………  हुर्करिकेो बेना्म वा हुर्कसकेको बनेा्म वा िागँो छानेर बाकँी राखी, अन्य हुर्करिकेो बेना्म वा 

हुर्कसकेको बनेा्म वा िागँा िटाउने वा काटन्े काय्म

मकलचङ ………………………  राटोको सतिलाई फ्लिर, पराल आहदले छोप्े काय्म
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आधाि मल ……………………  षबरुवा रोप्रु अगाहड वा फलफूलको रूखको ररुना चलन (बढ्न) सरुरु गनरु्म अगाहड राटोरा रल िालने 

काय्म

थाकँ्रो …………………………  षबरुवाको िागँोलाई फ्क्प वा टेको आहदले बाधँी, बढ्ने हदिा षनधा्मरण गनने काय्म

विकास वनयन्त्रण खेती ……………  षवकासे खेतीको षवपरीत, सारान्य खेती भन्ा पषन हढलो सरयरा षबरुवाको खेती गनने खेतीको 

प्रकार

बाली चक्र ……………………  षबरुवाको बाली सङ्कलन गरेपलछ, त्यिी खेतबारीरा फरक हकधसरको षबरुवा हुका्मउने काय्म

छचसो क्वत ……………………  ग्रीष्मरा असारान्यता रौसरको कारण तापरिर कर भई, षबरुवारा क्षत हुने करु रा

लगाताि खेतीको कािण हुने क्वत ……  षबरुवाको बाली सङ्कलन गरे पलछ एकतै  षबरुवा हुका्मएको कारण षबरुवाको षवकास वा उपजरा हुने 

करी

खलुा खेतबािीमा गरिने खेती ………  संरशक्त संरचनारा नभईकन, प्राकृषतक अवस्ारा षबरुवाको खेती गनने खेतीको प्रकार
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तिकाि ीतिकाि ी

लेटस (सलार साग)
[गोदावरी सरूि]

लेटस (सलार साग)

आलु
[भन्टा सरूि]

प्ाज
[लललीएसी सरूि]

पालुङ्गो
[चीनोपोहडएसी सरूि]

पालुङ्गो

सखिखण्
[बाइन्डषवड सरूि]

सखिखण्

मलूा
[ब्ाधसकेसी सरूि]

बन्दाकोबी
[ब्ाधसकेसी सरूि]

बन्दाकोबी चाइवनज बन्दाकोबी (हाकुसाइ)
[ब्ाधसकेसी सरूि]

चाइवनज बन्दाकोबी (हाकुसाइ)

भन्टा
[भन्टा सरूि]

भन्टा

गाजि
[गाजर सरूि]

गाजि

गोलभेडँा
[भन्टा सरूि]
गोलभेडँा काकँ्रो

[करु करु रषबटासी सरूि]
काकँ्रो

मु्  तिकािीहरू तथा िगगीकिण
1.हरियो सागपात

2．कन्दमलू तिकािी

3．फल तिकािी

तस्बिि सूची (तिकािी, छोपे् सामग्ी ि फल)
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फलफल

अङु्गि हलुिाबेत�ाउ

आरु

�बेूिी यजुु

कटुस

लौकाठ

नासपाती

ककिी फल

उ�य ुसु�ला

छोपे्छोपे् सारग्र ीसारग्र ी

िेसमी कपडा कीिाबाट बचाउने जालीनबुनेको कपडानोउपोलीभाइनल �ोिाइड



Agricultural Skill Assessment Test
Text: General Crop farming

Nepalese Edition

Published by National Chamber of Agriculture, February 2020
Chuorodokijunkyokai Bldg. 9-8 Nibancho,Chiyoda-ku,Tokyo,Japan 102-0084
Dedicated Website　http://asat-nca.jp/

◎ All rights reserved 

Support project to properly accept foreigners for agricultural support


