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१. परिचय
धान नेपालको प्रमखु खाद्ान्न बाली हो । कृषि तथा पशपुन्छी षिकास 
मनत्ालयको आरथथिक ििथि २०७७/७८ को आकँडा अनसुाि, नेपालमा 
१४ लाख ७३ हजाि हेक्टि क्ेत्फलमा धान खेती भई ५६ लाख २१ 
हजाि मे.्टन धान उतपादन भएको ि यसको औसत उतपादकति ३.८१ 
मे.्टन प्ररत हेक्टि िहेको रथयो । नेपालमा ििषे धान ि चैते धान गिी दईु 
थिीको धान खेती हनेु गिेको ् । वयिस्थत रसँचाइ पिुाथिधािको अभाि, 
चाँडो पाकने जातहरुको कमी ि क्टानी पश्ात धान सकुाउने प्रषिरधको 
सीरमत प्रसािका कािणले गदाथि नेपालमा कुल धान उतपादन हनेु के्त्फल 
मधये ७-९% जमीनमा मात् चैते धानको खेती हुँदै आएको पाइन् । 

समग्रतामा खाद्ान्न बालीको माग ि ्िदेशी आपूरतथिको आकँडालाई हेदाथि 
सनतलुनको अि्था देसखएपरन चामलको माग तथा उपभोग आनतरिक 
उतपादन भनदा अरधक भएका कािण हिेक ििथि चामलको आयात िषृधि 
भइिहेको अि्था ् । ििषे धानको तलुनामा चैते धानको उतपादकति 
बषि हनेु भएकोले नेपालमा ििषेनी हनेु पचासौं अबथिको चामल आयात 
नयरुनकिणको लारग चैते धान खेती एक महतिपूणथि षिकलप हनु सकने 
देसखन् ।
 

२. खेती प्रषिरध
२.१ हािापानी ि मा्टो

समदु्र सतहदेसख ७००-८०० रम. उचाईसममको तिाई, रभत्ी मधेश, नदी 
षकनाि, बेसी तथा समतल फाँ्टका रसंसचत क्ेत्मा चैते धान िोपन 
सषकन् । ििषे धान ज्तै चैते धानलाई परन सददयौंदेसख नददले थपुािेको 
पाँगो तथा दोम्ट देसख सचम्ेट मा्टो उपयकु्त हनु् । 
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२.२ चैते धानका जातहरु

क्र. 
सं.

जातको 
नाम

पाकने 
ददन

उतपादन 
क्मता 

(मे.्टन/हे)
रसफारिस गरिएको क्ेत्हरु

१ हददथिनाथ १ १२० ४.०३ तिाई, रभत्ी मधेश, रिभि 
बेरसन ८०० मी्टि समम

२ हददथिनाथ ३ १२५ ५.५ समदु्र सतहदेसख ७०० रम. 
उचाईसममको तिाई, रभत्ी 
मधेश, नदी षकनाि, बेसी तथा 
समतल फाँ्ट

३ चैते ५ १२०-
१२५

४.६ समदु्र सतहदेसख ७०० रम. 
उचाईसममको तिाई, रभत्ी 
मधेश, नदी षकनाि, बेसी 
तथा समतल फाँ्ट

४ चैते २ १२५ ४.६ तिाईको रससचंत भरूम

५ चैते ६ १२५ ४.८ तिाई ि रभत्ी मधेश (३०० 
रम. सममको रससचंत भरूम)

२.३ नसथििी वयि्थापन
२.३.१ मा्टो उपचाि

•	 नसथििी बयाड िाख् ेजमीनलाई १० सेसन्टमी्टि गषहिाइसमम रसँचाइ 
गिेि रभजेको बयाडलाई सेतो पलास््टकले ३ हप्ासमम हािा नप्ने 
गिी ्ोपने, िा 

•	 २ ग्राम प्ररत रल्टि पानीको दिले बेरभस््टन प्रयोग गिी पानीको 
घोल तयाि पािेि ७ सेसन्टमी्टि गषहिाइसमम सो घोलले रसँचाइ 
गनषे ि २ ददन, ३ िातसमम २५० गेजको सेतो पलाषटिकले हािा 
नप्ने गिी ्ोपने ।
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२.३.२ बीउको ्नो्ट
•	 ननु पानी प्रषिरधद्ािा ्ि्थ िा पोष्टलो ि अ्ि्थ बीउ सहजै 

रुपमा ्ुट्ाउन सषकन् ।
•	 यसको लारग एउ्टा बासल्टनमा सफा पानी रलने ि अणडा डबुाउने । 

तयसमा ननु िाखदै घोलदै जाने । ननु थपदै जाँदा अणडा पानीमा 
तैरिन थाल् ि जब अणडा पानीको सतहमा आधा भाग बाषहि 
देसखन् तब ननु ि पानीको मात्ा ठछीक्क भएको थाहा पाउन प थ्ि ।

•	 तयसपर् अणडा रनकालेि उक्त घोलमा बीउ हालने ि चलाउने। 
ननु-पानीमा बीउ ५-10 रमने्ट मात् डबुाउने ।

•	 पोष्टलो नभएको ि अ्ि्थ बीउ मारथ उरत्न् ि उक्त बीउ 
रनकालेि फारलददने ।

•	 ्ि्थ बीउ घोलमा डबेुि िहन् ि उक्त बीउलाई रनकालेि सफा 
पानीले िाम्ोसँग पखालेि ्ायामा सकुाउने ि ्नषे । ननु पानी 
िाम्ोसँग नपखालेमा तयसले बीउको उमाि शसक्त ह्ास गिाउँ् ि 
्ुटसाइसकेपर् मनथि सक् ।

२.३.३ बीउको उपचाि
•	 मरुिा, बयाक्ेटरियल रलफ बलाइ्ट, कालो पोके, खैिो थोपले, फेद 

कुषहने िोग ज्ता िोगको िोकथाम गनथि बीउको उपचाि अतयनत 
आिशयक ् ।

•	 २० रल्टि पानीमा ५ ग्राम एरग्रमाइरसन ि २०-४० ग्राम बेरभस््टन 
(काबषेनडासजम ५० डबलयूपी) रमसाउने । यो रमश्रण 10 षकलो 
बीउको लागी पयाथिप् हनु्।

२.३.४ बीउ प्राइरमङ
•	 बीउलाई 24 घण्टाको लारग सफा पानीमा रभजाउने । यदद 

िुसीनासक षििादीको उपचाि आिशयक ् भने यो सफा पानीमा 
िुसीनासक षििादी िाम्िी रमलाउने ।



( 4 )

•	 तयसपर्, पानीबा्ट बीउ अलग गिी रभजेको बीउलाई ज्ुटको 
झोलामा िाख् े।

•	 यसिी २४ घण्टासमम तातो ठाउँमा िाखदा बीउ अंकुिन हनु 
थाल् ।

•	 नरभजेको बीउको तलुनामा रभजेको बीउ ३ ददन अगारड अंकुिाउन 
सक्।

२.३.५ नसथििी बयाड

षहले बयाड

•	 रसँचाई प्रश्त भएको ठाउँमा 
गनथि सषकन्।

•	 यो बयाड तयाि गदाथि जमीनमा 
रसँचाई गनषे, जोत्,े मल िाख्,े 
षहलाउने ि समतल गनषे कायथि 
गरिन् ि तयाि बयाडमा एकनास 
तििले बीउ ्रिन् ।

•	 यसबा्ट तयाि भएका बेनाथि अगलो 
ि कमजोि हनेु गिेको पाइन् ।

•	 यसमा झािपात तथा मरुिा 
िोगको प्रकोप कम हनु् ।

धलेु बयाड

•	 पानी कम भएको ठाउँमा 
उपयकु्त हनु्।

•	 यो बयाड तयाि गदाथि जमीन 
िाम्ोसँग खनजोत गनषे, मल 
िाख्,े झािपात ह्टाउने ि 
समतल गनषे कायथि गरिन् ि 
तयाि भएको बयाडमा बीउ 
्रिन् ।

•	 यसबा्ट तयाि भएका बेनाथि 
होचो ि बरलयो हनेु गिेको 
पाइन् ।

•	 यसमा मरुिा िोगको प्रकोप 
बषि हनु् ।

२.३.६ पलास््टक ्टनेलमा बयाड िाख् ेतरिका तथा फाईदा

जाडो मौसम सषकएपर् बेनाथि तयाि गिी िोपदा बाली क्टानी गनथि षिलो 
हनेु ि क्टानी गनषे समय ििाथि याममा पनषे भएकाले बेनाथि अगारड नै तयाि 
गनथि सकेमा यो सम्याबा्ट उमकन सषकन् । यसका लारग बेनाथिलाई 



( 5 )

कडा सचसोबा्ट बचाइ जाडो याममा नै बेनाथि तयाि गनथि पलास््टक ्टनेलको 
प्रयोग गनथि सषकन् । यो षिरधबा्ट बेनाथि तयािी गदाथि ठाउँ हेरि माघको 
दोश्रो हप्ा देसख नसथििी वयाडमा बीउ िासख १ मषहना पर् िोपन सषकन् ।

बयाडमा बीउ ्रिसकेपर् 2-3 से.मी. मो्टाइ ि बयाडको चौडाइ भनदा 
75-110 से.मी. जरत बषि लमबाइ भएको बाँसलाई प्रतयेक 60 से.मी. 
को दिुीमा अड्ाइ पलास््टकले िाकेि अधथिचनद्र आकािको ्टनेल तयाि 
गनुथिप थ्ि। 50 से.मी. भनदा कम उचाइ हुँदा तापक्रम ि आद्रथिताको 
सनतलुन कायम गनथि गाह्ो हनेु भएकोले ्टनेलको रबच भागरति कसमतमा 
50-60 से.मी. उचाइ कायम गनुथिप थ्ि । तयसपर् हािाको आित जाित 
िोकनको लारग पलास््टकलाई िुङ्ा िा काठले सबैरतिबा्ट िाम्िी रथचन ु
प थ्ि ।

य्तो संिचना रनमाथिण गनथिको लारग ५०-१०० माइक्रोनको पलास््टक 
उपयकु्त हनु् । उसचत तापक्रम ि आद्रथिता कायम िाख्को लारग सेतो 

पलास््टक िाम्ो हनु् ।

पोली ्टनेल रभत् तापक्रम बाह्य परििेश भनदा ४-५ रडग्री सेसलसयसले 
बिेको पाइन्। तयसैले ्टनेलरभत् िासखएको नसथििी बेड सधैं िाकन ु
हुँदैन । ददनको समयमा घामको रतव्रता धेिै भएको बेला पलास््टकको 
आििण ह्टाउन जरुिी हनु् । यसले रबरुिालाई तेज गममीको चो्ट ि 
िुसीजनय िोगहरूको प्रकोपबा्ट बचाउन मद्दत गदथि्।
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ददउँसो चकको घाममा पलाषटिकको आििण ह्टाइएको तस्िि

पोरलरथन ्टनेल रभत् हकुाथिएको रबरुिालाई उपयकु्त उमेि पगेुपर् रब्तािै 
रब्तािै एक ्ेउको पलास््टकको आििण ह्टाएि ३-४ ददनसमम 
“हाडथिरनङ“ गनुथिप थ्ि । अनतमा, रबरुिाहरू प्रतयािोपणको लारग उखेलन ु
असघ संिचनाबा्ट पलास््टक आििण पूणथि रूपमा ह्टाउन ुप थ्ि ।

प्रािसमभक िोपण ि प्रािसमभक फसलको लारग िणनीरतहरू
(Early planting and early harvest strategies)

चैते धानको वयाड िाख् ेसमयमा सचसो हनुाले तापक्रम बढन थालेपर् 
बयाड िाख् ेचलन ् । ति यसले चैते धानको अिरध पि धकेली 
क्टानीको समयमा ििाथि भइ सकुाउने सम्या ि करतपय ्थानमा ििषे 
धानलाई समेत षिला गिाउन सक् । तसथथि चैते धानको क्टानी १० 
देसख १५ ददन अगारड लयाउन सकेमा कृिकलाई सहज हनेु तथा चैते 
धानको गणु्तिमा सधुाि भई कृिकले मूलय बिी पाउनसकने अि्था 
िहन् । यसका लारग रनमन िणनीरतहरु अिलमबन गनुथिप थ्ि।

•	 सचसो सहन सकने जातहरुको प्रयोग गिी चाँडै वयाड िाख् े।
•	 अंकुरित बीउको प्रयोग गनषे।
•	 पलास््टकको ्टनेलमा नसथििी बयाड तयाि गनषे।
•	 ्ो्टो अिरधका जातहरु खेती गनषे ।
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अ्टोमेष्टक िाइस नसथििी सोइङ् मेसशन 

वयािसाषयक रुपमा ि ठूलो क्ेत्फलमा धान खेती गनथि धानको नसथििी 
तयािीका लारग अ्टोमेष्टक िाइस नसथििी सोइङ् मेसशनको प्रयोग हनेु गिेको 
पाइन् । यस मेसशनको प्रयोगबा्ट नसथििी टे् हरुमा धानको बेनाथि तयाि 
गिी िाइस ट्ानसपलासन्टङ् मेसशनहरुको प्रयोगबा्ट खेतमा धानको िोपण 
गरिन् । य्तो मेसशनमा सामानयतया ३ ि्टा हपिहरु हनु्न ्ि सो 
अनतगथित क्रमश पषहलो हपिबा्ट टे्मा एकनाश ि समान रुपमा मा्टोको 
वयि्थापन (मा्टो रबछ्ाउने ि िोलिले मा्टोको लेबल रमलाउने) गरिन् 
भने दोश्रो हपिबा्ट एकनाश ि समान रुपमा बीउ ्नषे काम हनु् ि तेश्रो 
हपिले बीउ ्रिसकेपर् मारथललो तहबा्ट ्ोपनका लारग मा्टोको 
वयि्थापन गदथि् । य्तो मेसशनमा रसंचाईका लारग स्प्रङ्कलिको वयि्था 
गरिएको हनु् भने टे् हरुलाई ्िचारलत रुपमा बेल्ट ि िोल पासले असघ 
बिाउने गदथि् । य्तो मेसशनमा प्राय २४ िा ३० से.मी. चौडाइको टे् 
हरु हनेु गिेको पाइन् भने एक कायथि ददनमा ३ जनाले काम गदाथि सो 
मेसशनबा्ट अनमुारनत १६ हेक्टिका लारग आिशयक पनषे बेनाथिहरुको टे् 
तयाि गनथि सषकन् ।
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यस मेसशनद्ािा मया्ट नसथििी टे्मा बीउ िोपने क्रमका प्रमखु प्रषक्रयाहरू

२.४ जमीनको तयािी 
२.४.१ जमीन समयाउने

िाम्िी खनजोत गिेि जमीन समान रुपले समयाउन ुप थ्ि । यसो गदाथि 
रसंचाईको पानी, की्टनाशक ि झािनाशक षििादीलाई समान रुपले सबै 
क्ेत्मा परुयाथिउन सषकन् ि प्रयोग भएको मलखादको समान सदपुयोग 
हनु् । षिरुिाको षिकास समान रुपले हनु् ि सबै धान एकै समयमा 
पाक् । साथै िाइस ट्ानसपलान्टिले िोपन, िीडि मेरसनले गोडन तथा 
रिपिले धान काटन परन ससजलो हनु् । जमीन समयाउनको लारग लेजि 
लयानड लेभलिको प्रयोग गनथि सषकन् ।
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२.४.२ जमीन खनजोत

धान िोपाई गनुथिभनदा एक हप्ा अगारड जमीन षहलयाउन ुप थ्ि जसले गदाथि 
झािपात रनयनत्ण हनुकुा साथै मा्टोको जलधािण क्मता बिेि जान् । 
जमीन २ प्टक िाम्ोसँग जोतेि पानी लगाई षहलयाउने ि समयाउने गनुथि 
प थ्ि ि तयािी जमीनमा ४-५ से.मी. समम पानी जमाउन ुप थ्ि । जमीनको 
तयािी गदाथि कृषि यनत्हरुको प्रयोगले ससजलो ि स्तो पनथि जान् । 

२.५ मलखाद वयि्थापन

धानको बिी उतपादन रलनको लारग मलखादको सनतरुलत प्रयोग गनुथि 
महतिपणथि हनु् । मा्टोलाई ्ि्थ िाखी िाख् ि बषि उतपादन रलनको 
लारग िासायरनक मलको साथसाथै प्रश्त मात्ामा प्राङ्ारिक मल प्रयोग 
गनुथिप थ्ि ।नेपालमा अझैपरन धेिैजसो कृिकहरुले नाइट्ोजनयकु्त िासायरनक 
मल (यरुिया) मात् धान बालीमा प्रयोग गिेको पाइन् । यसले गदाथि बाली 
हलक्क बिेि िलने ति िोग कीिाको आक्रमण बढने हनु् । साथै लगाताि 
असनतरुलत मल अथाथित नाइट्ोजनयकु्त यरुिया मल मात् प्रयोग गदाथि केही 
ििथिपर् मा्टोमा प्राङ्ारिक पदाथथि कम हनु गई मा्टोको उिथििाशसक्त ह्ास 
हनुकुा साथै मा्टो साह्ो भइ खनजोत गदाथि मा्टोको ठूला डललाहरू 
रनस्कन्, जसले गदाथि जमीन तयाि गदाथि बिी खचथि लाग् । तयसै 
कािणले नाइट्ोजन सँगसँगै फो्फिस, पो्टारसयम ि अनय सकु्मततिको 
परन प्रयोग गनुथिप थ्ि । धान बालीमा सजंक सकु्मततिको कमी प्राय देशभरि 
नै देसखएको कािणले सजंकको प्रयोग आिशयक हनु सक्। सजंक कमी 
भएको जगगामा २० षकलो ग्राम प्ररत हेक्टिका दिले सजंक सलफे्ट (२२ 
देसख ३५% सजंक तति भएको) प्रयोग गनुथिप थ्ि ि एक ििथि सो मात्ाको 
सजंक सलफे्ट प्रयोग गिेमा कसमतमा तीन ििथि पनु: प्रयोग गनुथि पददैन ।

िासायरनक मलको परिमाण मा्टोको उिथििाशसक्त, असघललो बाली, कमपोटि 
मलको परिमाण ि धानको जातमा भि प थ्ि । सकभि मलखादको प्रयोग 
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मा्टो पिीक्णको रिपो्टथिको आधािमा गनुथिप थ्ि । १ मे.्टन धान उतपादनका 
लारग २० के.जी. नाइट्ोजन, ११ के.जी. फ्फोिस ि ३० के.जी. 
पो्टारसयम आिशयक पदथि् ।

२.५.१ मलखादको मात्ा

चैते धानबालीमा प्ररत हेक्टि १०० के.जी. नाईट्ोजन, ३० के.जी. 
फ्फोिस, ३० के.जी. पो्टास ि साथै २० के.जी. जीङ्क सलफे्ट प्रयोगका 
लारग रसफारिस गरिएको ् ।

मलखाद
नेपाल कृषि अनसुनधान परििदको रसफारिस बमोसजम

के.जी. / कट्ा के.जी. / िोपनी

कमपोटि मल २०० (७-८ डोको) ३०० (१०-१२ डोको)

यरुिया ६.४ ९.६

रडएपी २.२ ३.२६

पो्टास १.७ २.५

कमपोटि मललाई िोपाई गनुथिभनदा १५ ददन अगारड जोतेि मा्टोमा रमलाउन ु
प थ्ि । अनय मललाई तल ददइए अनसुाि प्रयोग गनुथिप थ्ि । 

मलको 
प्रकाि

मल ददने समय ि मलको परिमाण (%)

िोपने बेला गाँज आउने बेला बाला आउने बेला

यरुिया ५० २५ २५

रडएपी १०० - -

पो्टास ५० - ५०

२.५.२ यरुिया मलको उत्तम षिकलपको रुपमा िैंचाको प्रयोग
धानबालीलाई अनय खाद्तति भनदा नाइट्ोजन बिी आिशयक पनषे ि 
नेपालमा िासायरनक मलको सम्या सधैं भइिहेको सनदभथिमा नाइट्ोजन 
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मलको उत्तम षिकलप िैंचा हनु सक्। िैँचाको डाँठ ि हाँगाहरु निम 
हनु् ि मा्टोमा पल्टाएि सच्यान ददएमा ससजलैसँग कुषहन सक् । साथै 
िैँचाले िायमुणडलीय नाइट्ोजन स्थिीकिण गनथि सक् । िैँचाबा्ट प्ररत 
हेक्टि करिब ४०-५० के.जी. समम नाइट्ोजन प्राप् हनु् । िैँचाबा्ट 
प्राप् नाइट्ोजन मधये एक रतहाइ भाग धानले लगतै्त उपयोग ग थ्ि ि बाँकी 
दईु रतहाइ भाग धान पर्को बालीहरुले उपयोग ग थ्िन ्।

यसका लारग प्ररत कट्ा करिब १३०० ग्राम िैंचाको बीउ धान खेतमा 
धान िोपन ुभनदा कसमतमा ४०-४५ ददन अगारड ्नुथि पदथि् । धान िोपन ु
भनदा करिब ७ ददन पषहले िैंचाको बो्टलाई खेतमा िलाई जोतेि रसंचाई 
गरिददएमा िैंचा िाम्ोसँग मा्टोमा सरड धानबालीले ससजलैसँग खाद्तति 
प्राप् गनथि सकद् ।

२.६ िोपाईं गनषे उपयकु्त समय ि प्रषिरध

२.६.१ िोपाईं गनषे उपयकु्त समय
सामानयतयाः चैत् मषहनाभरि चैते धानको िोपाईं गनथि सषकन् । तथाषप 
सचसो ्लन पलाषटिक ्टनेल रभत् तयाि पारिएको बेनाथि ददनको तापक्रम 
बढन थालेपर् ठाउँ हेरि फागनुको दोश्रो हप्ा देसख लगाउन सषकन् । 
यसिी सामानय अि्था भनदा दईु हप्ा र््टो िोपाईं गनथि सषकएमा ििाथिद 
शरुु हनु ुअगािै चैते धान रभत्याउन सषकने हनु् । यसले गदाथि धान 
रभजेि हनेु नोकसानीबा्ट बचन सषकने समभािना बषि हनु् । 

२.६.२ बेनाथि िोपने दूिी
धान िोपने दिुी आफूले ्नौ्ट गिेको जात, लगाउने समयािरध, मा्टोको 
उिथििाशसक्त आददले फिक प थ्ि । धेिै बाकलो गिेि िोपदा गाँज कम 
आउने, बो्ट कमजोि हनेु ि िोग तथा कीिाको फैलाि्ट सहज हनु् । 
बो्ट देसख बो्टको दूिी २० से.मी. ि लाइन देसख लाइनको दूिी २० 
से.मी. हनेु गिी चैते धान िोपन ुप थ्ि ।



( 12 )

२.६.३ बेनाथिको उमेि
आफूले ्नौ्ट गिेको जात अनसुाि बेनाथि सानषे उमेिमा फिक पनथि सक् । 
५-६ पात भएको २५-३० ददनको िेनाथि िोपाईंको लारग उपयकु्त हनु् ।

•	 ्ो्टो ि मधयम लामो जातहरु साधािणतया २२ ददन रभत् 
सानथिलाई उपयकु्त मारनन् ।

•	 लामो अिरधमा तयाि हनेु जातहरु ३० ददन समममा सानथिका लारग 
उपयकु्त मारनन् ।

•	 धेिै बिुो बेनाथि िोपदा गाँज कम आउने भएकोले उतपादनमा 
नकािातमक असि पनथि जान् ।

•	 ४० ददनभनदा बिी उमेिको रबरुिा िोपनको लारग उपयकु्त 
मारनंदैन । 

२.६.४ बेनाथि सानषे
िाम्ोसगँ तयाि गिेको जमीनमा बेनाथि िोपदा र्पर्पे पानी मात् हनुपु थ्ि । 
जमीनमा अरधक पानी भएमा िोपेको बेनाथि पानीमा डबुने िा िाम्ोसँग बेनाथि 
जमीनमा नगारडएका कािण बेनाथि पानी माथी उत्ने सम्या हनु सक् । 

•	 बेनाथि सामानयतया २-३ से.मी. भनदा धेिै गषहिो िोपन ुहुँदैन ।
•	 गषहिो गिी बेनाथि जमीनमा गारडएमा गाँज षिला ि कम आउँ् ।
•	 उन्नत जातहरुको लारग एक ठाउँमा २-३ ि्टा बेनाथि सानुथिप थ्ि भने 

हाइषव्रड जातको हकमा एक ठाउँमा १ ि्टा बेनाथि सानषे ।

२.६.५ िाइस ट्ानसपलान्टिबा्ट धान िोपाईं
पर्ललो समय नेपालमा धान िोपनको लारग िाइस ट्ानसपलान्टिको परन 
प्रयोग हनेु गिेको ् । ट्ानसपलान्टिको प्रयोग गरि िोपाईं गदाथि समय ि 
लागतको बचत हनुकुा साथै गोडमेल ि अनय बाली वयि्थापनका कायथि 
तथा बाली क्टानी गनथि ससजलो हनुकुा साथै अनय मेसशन प्रयोग गनथि परन 
समभि हनेु हनु् । बजािमा उपलवध षिरभन्न प्रकािका िाइस 
ट्ानसपलान्टिहरु उपलबध िहेका ्न ्।
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२.७ रसंचाई वयि्थापन
•	 धान िोपेको ५ देसख २० ददनसमम ३-५ से.मी. पानी धान खेतमा 

जमाउन ुप थ्ि ।
•	 धानमा गाँज आउने अि्था, बाला पो्टाउने अि्था, फूल फूलने 

बेला ि दानामा दधु प्ने बेला धानबालीको रसंचाईको लारग 
संिेदनसशल अि्थाहरु हनु ्।

•	 यी अि्थाहरुमा धान खेतमा सच्यानको कमी भएमा उतपादनमा 
उललेखय ह्ास आउँ् ।

•	 यी अि्थाहरुमा रसंचाई ददन सके धानको उतपादन प्ररत हेक्टि 
८०० देसख १००० के.जी. समम बषृधि हनु सकद् ।

•	 धान फूलने बेला ि दाना लागने बेला धान बालीलाई बषि पानी 
चाषहने संिेदनसशल अि्था िहेको हुँदा अरनिायथि रुपमा धान 
खेतमा र्पर्पे पानी जमेको हनुपु थ्ि ।

•	 धान खेतमा शरुुको अि्थामा मा्टोको सच्यान मात् िहने गरि 
िा र्पर्पे पानी िाख्पु थ्ि ।

•	 धान पो्टाउन सरुु गनषे बेला देसख बालामा दधु प्ने बेलासमम 
खेतमा हलका पानी िाख्पु थ्ि ।

•	 तयसपर् रब्तािै पानी कम गददै धान पाकने बेलासमम खेतबा्ट 
पानी ह्टाउन ुप थ्ि ।

२.८ झािपात वयि्थापन

•	 झािपातहरुले धानको रबरुिासँग सयुथिको प्रकाश, मलखाद तथा 
पानीको लारग प्ररत्पधाथि गनुथिका साथै िोग तथा कीिाको 
आश्रयदाताको रुपमा परन भरूमका रनभाउँ्न ्।

•	 धान िोपेको २०-२५ ददनमा आएको झािले उतपादनमा सबैभनदा 
धेिै कमी लयाउने भएकाले उक्त अिरधमा खेतमा आएको झाि 
तरुुनत रनयनत्ण गनुथिप थ्ि ।
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•	 झािपातलाई सकेसमम र््टो (३-४ पाते अि्थामा) रनयनत्ण 
गनुथिपनषे हनु् ।

•	 फूल फूलने बेलासमम परन झािपातलाई रनयनत्ण नगिेमा 
धानबालीलाई ठुलो नोकसानी हनेु समभािना िहन् ।

चैते धान बालीमा झािपात वयि्थापन षिरभन्न षिरधले गनथि सषकन् । 
रत मधये केही प्रमखु उपायहरु तल ददइएका ्न ्।

२.८.१ शधुि बीउको प्रयोग ि झाि िषहत बयाड बनाउने

•	 झािको बीउ नरमरसएको शधुि प्रमासणत बीउको प्रयोग गनषे ।
•	 नसथििी बयाडमा झाि आउन नददने ।
•	 धान िोपदा झािको बेनाथि नभएको धानको बेनाथि िोपने ।

२.८.२ हातले गोडमेल गनषे

•	 धान िोपेको १५ देसख ३० ददनरभत् हातले पषहलो गोडमेल गनुथि 
प थ्ि ।

•	 यदद षिला भएमा झािले प्ररत्पधाथिमा ससजलै सजत् ि धानको गाँज 
हालने क्रमलाई असि गिी उतपादनमा कमी आउँ् ।

२.८.३ मेरसनको प्रयोग गनषे

•	 लाईनमा िोपेको धान ् भने धान गोडने मेरसनको प्रयोग गनथि 
सषकन् ।

•	 कोनो िीडि (Cono weeder) िा िो्ेट्टिी िीडि (Rotatory weeder) 
को प्रयोग गिी झाि गोडदा सहज हनुकुा साथै समयको परन बचत 
हनु् ।

•	 खेतमा हलका पानी भएि र्पर्पे भएको अि्थामा मेरसन प्रयोग 
गनथि सहज हनु् ।
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२.८.४ झािनाशक षििादीको प्रयोग गनषे

षििादीको 
िासायरनक नाम

मात्ा 
(प्ररत षिघा)

प्रयोग गनषे 
समय (िोपेको 
ददनपर्)

रनयनत्ण गनषे 
झािहरु

षप्रष्टलाकलोि+ 
सेफनि (Pretilachlor 
with safner 30.7 EC)

१.१ रल्टि 
(२.५ रम.रल./ 
रल. पानीमा)

१-३ सबै जसो घाँसे 
झाि, केही चौडा 
पाते ि मोथे झाि

पेसणडरमथारलन
(Pendimethalin 30 EC)

२.१५ रल्टि 
(५ रम.रल./ 
रल. पानीमा)

१-३ सबैजसो घाँसे 
झाि, केही चौडा 
पाते ि मोथे झाि

रब्पाईरिबयाक 
सोरडयम (Bispyribac 
sodium 10 SL)

१६६ रम.रल. 
(०.५ रम.रल/ 
रल. पानीमा)

१५-२५ घाँसे झाि, चौडा 
पाते, मोथे झाि, 
सामा ि बनसो

२,४-रड इथाईल 
ई््टि 
(2,4-D ethyl ester)

३३३.३३ 
रम.रल.  

(१ रमरल/रल. 
पानीमा)

१५-२५ चौडापाते ि मोथे 
झाि

२.९ बाली क्टानी
जब ८० प्ररतशत जरत बाला पहेँलो भएि नहुन् ि दानाको सच्यान 
१८-२०% भएको हनु् तब बाली काटन उपयकु्त हनु् । धानबालीको 
क्टानी गनथिको लारग रिपि तथा कमबाइन हाभषे््टिको प्रयोग गनथि सषकन् 
ि क्टानी गरिएको धानको च्ुटाई कायथि मल्टीक्रप थ्सेिबा्ट गनथि  
सषकन् ।
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२.१० ग्रने ड्ायिको प्रयोग गरि धान सकुाउने
धानको उपयकु्त भणडािणका रनसमत यसमा १२-१४% सच्यान कायम गनुथि 
जरूिी ् । सच्यानको मात्ा बिी भएमा िुसीको संक्रमण हनु् ि िाम्ो 
बजाि भाउ पाइदैन । हाल नेपालमा चैते धान क्टानी गरि सकुाउने 
बेलामा प्रायः ििाथिको शरुुआत हनेु भएकोले धान रभजेि नोकसानी हनेु 
गिेको पाइन् ।यो सम्याले गदाथि करतपय कृिकहरु चैते धानको खेती 
गनथि अरनच्ुक हनेु गिेको पाइएको ् । यस सम्याको समाधानको लारग 
ग्रने ड्ायि (Grain dryer) को प्रयोग गनथि सषकन् । नेपालमा य्तो 
ड्ायिको प्रयोग शरुुिाती अि्थामा िहेको ्  । कृषि प्रसाि कायथिकताथिहरुले 
यो प्रषिरध अपनाउन कृिकहरुलाई उतप्ररेित गरि सामूषहक रुपमा ड्ायि 
खरिद गनषे िा कटिम हायरिङ् सेिा माफथि त ड्ायिको सेिा उपलवध हनेु 
िाताििण बनाउन भरूमका खेलन ुउपयकु्त हनु् । नेपालमा उपलवध ग्रने 
ड्ायि मधये एक मसल्टक्रप ग्रने ड्ायिबािे केही जानकािी तल ददइएको 
् ।

ग्रने ड्ायि (Grain Dryer)

प्रयोग धान ि मकै सकुाउनको लारग।

ऊजाथि स्ोत
३ फेज षिद्तु अथिा ट्ाक्टि 
को PTO बा्ट ि रडजेल बनथिि 
संचारलत।

सकुन लागने समय २.५-३ घण्टा

क्मता २ मेषट्क ्टन प्ररत बयाच

षकसान िगथि मधयम/ठूला

लागत (रू.) १५,००,०००-२३,००,०००

*****
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कृषि षिभाग
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चैते धान खेेती प्रषिरध

प्रकाशक ः

नेपाल सिकाि

कृषि तथा पशपुन्छी षिकास मनत्ालय

कृषि षिभाग

बाली षिकास तथा कृषि जैषिक षिषिधता संिक्ण केनद्र

श्रीमहल, लरलतपिु

फोनः 01-५५21151, 5550226
Email: cdabc2018@gmail.com

प्रकाशन ः

२०७८ फागनु

५०० प्ररत

मदु्रण ः

सहसी प्रसे,

01-5551444



दईु शबद

प्रमखु खाद्ान्न बालीको रुपमा िहेको धानको उतपादनले आनतरिक माग पिुा 
गनथि नसकेपर् पर्लला ििथिहरुमा आयात रतब्र रुपमा बढदै गएको पाइन् । 
यसै तथयलाई दृषटिगत गरि उतपादन िषृधि माफथि त धान चामलमा आतमरनभथििता 
हारसल गनषे ि बढदो धान चामल आयात प्ररतको पिरनभथििता घ्टाउने उद्देशयले 
यस केनद्रबा्ट संघीय सशतथि षित्तीय ह्तानतिण माफथि त ्थानीय तहहरुसँगको 
सहकायथिमा धानबालीको उतपादन तथा बजारिकिण प्रिधिथिनको लारग षिगत 
दईु ििथिदेसख षिशेि कायथिक्रम कायाथिनियन गददै आएको ् । चाल ुआ.ि. 
२०७८/७९ मा ५९ ् थानीय तहहरुमा यो कायथिक्रम लाग ु्  । यस षिशेि 
कायथिक्रम अनतगथित चैते धानको क्ेत्फल षि्ताि ि उसचत प्रषिरध अनसुिण 
माफथि त उतपादन िषृधि गनषे ि उतपाददत धानलाई चामल रमलसँग जोडने 
िणनीरतक उद्देशयका साथ षिरभन्न कृयाकलापहरु सञ्ालनमा िहेका ्न ्। 
यसै परिप्रके्यमा चैते धान खेती गदाथि धयान ददनपुनषे प्रमखु षिियहरु समेष्ट 
षिशेितः ्थानीय तहमा कायथिित कृषि प्राषिरधकहरुलाई लसक्त गरि यो 
पसु्तका तयाि पारिएको हो । 

्थानीय तहमा कायथिित कृषि प्राषिरधकहरुलाई चैते धान खेती प्रषिरधको 
बािेमा कृिकलाई तारलम ददन िा समग्रमा धान खेतीका अनय षिषिध 
षिियमा जानकािी िाख् चाहनेहरुको लारग यो पसु्तका उपयोगी हनेु अपेक्ा 
रलएको ्ु । यो पसु्तकामा समेष्टएका षिियि्तहुरुको लेखनमा प्रमखु 
भरूमका खेलन ुहनेु बरिष्ठ बाली षिकास अरधकृत श्री िीिेनद्र िाज पिाजलुीका 
साथै यस केनद्रमा बाली तथा बीउ षिज्ञको रुपमा कायथिित श्री ससु्मता सघरमिे 
ि कृषि मेसशनिी तथा कृषि पूिाथिधाि षिज्ञ श्री संजय काककीलाई षिशेि धनयिाद 
ददन चाहन्ु । अनतमा पसु्तकाको ड्ाफ्ट उपि आफनो िाय सझुाि उपलवध 
गिाउन ुहनेु यस केनद्रमा कायथिित समपूणथिलाई परन धनयिाद ददन चाहन्ु । 

- डा. िामकृषण शे्रष्ठ
प्रमखु
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