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पाठ १ः कुनै पदन नयाँ प्रदिदि जसैः नयाँ बीउ अथिा अभ्ास अिलम्बन गनुनुअगादि िैज्ादनक तरिका प्रयाेग गिी सानाे जग्ामा पिीक्षण 
गननु जरुिी हुन्छ । 

१. पिम्पिागत तरिकाः	बजारमा	पाइने	प्रचिचि	जतैिैः	बीउ	चकनेर	
सबै	जग्ामा	लगाउने	िा	प्रयाेग	गनने	िलन	छ	।	

३. सुिारिएकाे तरिकाः	थाेरै	के्त्रफलकाे	एउटा	जग्ा	छानी	साे	
जग्ाकाे	अािा	जचि	भागमा	नयाँ	प्रचिचि	र	अािा	भागमा	परम्रागि		
चिचि	प्रयाेग	गरेर	हेन्न	सचकनछ	।	

४. यसाे	गदा्न	नयाँ	र	पुरानाे	प्रचिचि	दुिैलाइ्न 	एकै	
ठाउँमा	मूल्ाङ्कन	गन्न	सचकनछ	।	

५. यतैि	परीक्ण	अन्य	जग्ामा	
दाेहाेर््याइ्न 	दुिै	प्रचिचिकाे	िुलना	
गन्न	सचकनछ	।	

२. बालीकाे	उत्ादनमा	केही	सुिार	देस्खन	सकछ	िर	त्ाे	सुिार	
नयाँ	बीउका	कारणले	नभइ्न	अन्य	कारणले	पचन	हुन	सकछ	।	
िैज्ाचनक	चिचि	प्रयाेग	गरी	सानाे	जग्ामा	नयाँ	बीउ,	चिषादी	परीक्ण	
गरेमा	अका्ने	पटक	त्ाे	चिचि	उपयुक्त	छ	या	छैन	भने्	कुरा	थाहा	
हुनछ	।	

६. यचद	दुिै	परीक्णमधे्	नयाँ	प्रचिचि	बढी	प्रभािकारी	र	
फाइदाजनक	देस्खएमा,	नयाँ	प्रचिचिलाइ्न 	पुरै	जग्ामा	प्रयाेग	गन्न	िा	
अिलम्बन	गन्न	सचकनछ	।	
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पाठ २ः गाेठे मललारनु अाकासे पानी िा ििानुबाट जाेगाउन ्छाेपेि िाखे् जसले गिानु त्यसमा भएका खाद्य तत्त्व खेि जानबाट िाेक्न सदकन्छ । 

१. पिम्पिागत तरिकाः 
गाइ्नितुिकाे	मललाइ्न	
खुल्ा	जग्ामा	जम्ा	
पानने	परम्रागि	िररका

२.	अाकासे	पानीले	मलमा	भएकाे	खाद्	ित्त्व	
नष्ट	गद्नछ	।	

३.	कम	उत्ादन

६.	बढी	उत्ादन

५.	खाद्	ित्त्वलाइ्न	अाकासे	पानीबाट	 
जाेगाउन	सचकनछ

४. नयाँ तरिकाः	मललाइ्न	खािलमा	राखे्	
अथिा	माटाे	िा	ढुङ्ाले	घेरेकाे	काेठाचभत्र	

राखे्	र	छानाे	हालने	
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पाठ ३ः गाेठे मलकाे खाद्य तत्त्वमा सुिाि ल्ाउने तरिकाहरू 

१. पिम्पिागत तरिकाः प्रायजसाे	गाइ्नितुिकाे	गउँि	सङ्कलन	
गररँदैन

२.	गाेठे	मल	िा	गाइ्नितुिकाे	मलले	मात्र	कम	उत्ादन	चदनछ	।	

४.	बढी	उत्ादन

३. नयाँ तरिकाः	गाइ्नितुिकाे	मललाइ्न	
गउँिसँग	चमलाउने
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पाठ ४ः पनजाले हातकाे िुखार कम गननु ि हातलारनु चाेटपटक लाग्नबाट बचाउँि्छ ।   

१. पिम्पिागत तरिका

२. नयाँ तरिकाः पनजाले	हािलाइ्न 	 
जाेगाउँछ	।	पनजा	सथानीय	बजारमा	चकन्	
सचकनछ	।	
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पाठ ५ः ज्ाब प्ान्टि (बीउ िाेपे् मेदसन) ले बीउ ्छननु अािश्यक पनने मादनस ि पशुकाे अािश्यकता कम गिनु्छ । 

१. पिम्पिागत 
तरिकाः	हल	

गाेरु	र	दुइ्नभन्ा	
बढी	माचनसकाे	
अािश्यकिा	 

पद्नछ	।	पहािका	
साँघुरा	गह्ा	िथा	

चभरालाे	जग्ामा	काम	
गन्न	कचठनाइ	हुनछ	।	

३.	एकजना	व्यस्क्तले	प्रयाेग	गन्न	सकछ	।

२. नयाँ अाैजािकाे 
प्रयाेगः	ज्ाब	प्ान्टर	
(बीउ	राेपे्	मेचसन)	सथानीय	
चिके्िाहरूसँग	चकन्	
सचकनछ	।	माचथल्ाे	भागमा	
रहेकाे	भाँिामा	बीउ	राखी	
लाइनमा	चहँि्दै	बीउ	
खसालै्	जानुपद्नछ	।	

४.	लाइन	चमलाएर	बीउ	छन्न	सहयाेगी		
५.	बढी	उत्ादन
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पाठ ६ः िाँत भएकाे झाि उखेलने अाैजािकाे प्रयाेगले हातले झाि हटाउँिा लागे्न परिश्रम कम गिनु्छ ।  

१. पिम्पिागत तरिका

२.	हािले	झार	उखेल्ा	िेरै	समय	लाग्ाका	साथै	हाि	दुखे्	र	
चनहुरेर	काम	गदा्न	ढाि	दुखे्	जतिा	समस्ा	देस्खनछ	।

४.	यस	अाैजारले	झार	सचजलाेसँग	उखेलन	सचकनछ	।	

३. नयाँ अाैजािः	दाँिे	िा	दाि	भएकाे	
झार	उखेलने/हटाउने	अाैजार	बजारमा	
चकन्	पाइनछ	।	
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पाठ ७ः िाँत भएकाे झाि उखेलने अाैजाि बािीमा मल ्छननु ि अन्य कामका लादग पदन प्रयाेग गननु सदकन्छ । 

१. पिम्पिागत तरिका

२.	काटेकाे	िा	उखेलेकाे	झार	हािले	हटाउने	 
िलन	छ	।	

३. सुिारिएकाे तरिकाः 
काटेकाे	िा	उखेलेकाे	
झारलाइ्न 	दाँि	भएकाे	झार	
उखेलने	नयाँ	अाैजारले	
सचजलैसँग	हटाउन	 
सचकनछ	।	
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पाठ ८ः भाग १ः मकै ्छाेिाउन घाेगालारनु बाेिामा िाखेि लाैिाले चुट्नुभन्ा हाते मेदसन िा अाैजािले ्छाेिाउँिा चाँिाे हुनुका साथै कम श्रम 
लाग्छ ।
१. पिम्पिागत तरिका

३.	मकैका	खाेया	र	
दाना	दुिैकाे	क्चि	
पुगछ	।	फुटेका	िा	
टुचक्एका	मकैका	
दानामा	राेग	लागे्	र	
चिषालु	पदाथ्न	उत्न्	

हुने	सम्ािना	 
बढ्छ	।	साथै	बीउकाे	

उमारशस्क्त	पचन	
घट्छ	।	

२.	यसरी	मकै	
छाेिाउन	दुैःख	र	गाह्ाे	
हुनछ	।	

४. सुिारिएकाे तरिका

५.	मकै	छाेिाउने	हािे	मेचसन	िा	अाैजार	
नचजककाे	कृचष	सामग्ी	चिके्िाहरूसँग	
चकन्	सचकनछ	।	

६.	दाना	छाेड्ाउन	िा	छुट्ाउन	मकैका	
घाेगालाइ्न 	हािे	मेचसन	िा	अाैजारचभत्र	राखी	

मेचसनलाइ्न	घुमाउनुपद्नछ	।	

७.	याे	हािे	अाैजार	प्रयाेग	गरी	छाेड्ाएका		
मकैकाे	बीउकाे	उमारशस्क्त	राम्ाे	 

हुनछ	।	बीउमा	राेगकीरा	कम	लागछ	र	
अखाद्	पदाथ्नकाे	उत्ादन	पचन	 

कम	हुनछ	।	
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पाठ ८ः भाग २ः मकैका घाेगा ्छाेिाउने नयाँ मेदसन 

१. पिम्पिागत तरिका

४. नयाँ मेदसन िा 
अाैजािः	चिद्युि	िा	
पेट्ाेलबाट	िलने	मकै	

छाेिाउने	मेचसन	

३.	मकैका	खाेया	र	दाना	दुिैमा	क्चि	पुगछ	।	फुटेका	िा	
टुके्का	मकैका	दानामा	राेग	लागे्	सम्ािना	हुनुका	साथै,	
चिषाक्त	पदाथ्न	उत्न्	हुने	सम्ािना	बढ्छ	।	साथै,	बीउकाे	

उमारशस्क्त	पचन	घट्छ	।

२.	यसरी	मकै	
छाेिाउँदा	दुैःख	र	
गाह्ाे	हुनछ	।	

५.	दाना	छाेड्ाउन	
िा	छुट्ाउन	मकैका	
घाेगालाइ्न 	मेचसनचभत्र	
राख्नुपद्नछ	।	

६.	याे	मेचसन	प्रयाेग	गरी	
छाेड्ाएका	मकैकाे	
बीउकाे	उमारशस्क्त	
राम्ाे	हुनछ	।	बीउमा	
राेगचकरा	कम	लाग्ाका	
साथै	अखाद्	पदाथ्नकाे	
उत्ादन	पचन	कम	
हुनछ	।	
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पाठ ९ः अन्न भण्ािण गननु दिशेि दकदसमकाे बाेिा प्रयाेगमा ल्ाउन सदकन्छ । जसले बाेिादभत्र अक्सिजनकाे मात्रा कम गिनु्छ ि दकिा 
तथा ढुसी लाग्नबाट जाेगाउँि्छ । 

१. पिम्पिागत तरिकाः भण्ारण	गररएकाे	अन्	
चकरा	िथा	ढुसीले	नाेक्ान	गद्नछन्	।

७.	उत्ादन	बढी	हुनछ	।	

८.	बाेरा	फेरर	पचन	प्रयाेगमा	ल्ाउन	सचकनछ	।	

५.	चिशेष	चकचसमकाे	बाेराले	बाचहर	
हािा	राम्री	खेलन	मद्दि	गनने	हुनाले	र	
चकरा	र	ढुसी	माद्नछ	।	३.	अन्लाइ्न	राम्री	सुकाउने

६.	त्स	बाेरालाइ्न 	जुटकाे	
बाेराचभत्र	राखी	मुसाबाट	

जाेगाउन	जचमनकाे	सिहभन्ा	
अचल	माचथ	राख्नुपद्नछ	।	

२. नयाँ तरिका ४.		सथानीय	चिके्िाबाट	
अन्	भण्ारण	गनने	बाेरा	
खररद	गन्न	सचकनछ	।	
अन्लाइ्न	त्स	बाेरामा	
राखे्	र	हािा	नचछनने	गरेर	
बाेराकाे	मुख	राम्री	
बाँध्नुपद्नछ	।	
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पाठ १०ः बाेटमा नचढी फलफूल दटपे् नयाँ उपकिणहरू 
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पाठ ११ः हामी सबैले, मुख्यतया गभनुिती मदहला तथा बालबादलकाले खानामा गेिागुिी पदन खाने गनुनुपिनु्छ । 

८.	पेट	सामान्य	
हुनछ	।

३.	पेट	ठूलाे	
हुनछ	

४.	छाला	फुट्छ	
र	फुस्ाे	हुनछ

५.	कपालकाे	रङमा	पररिि्नन	
अाउनुका	साथै	झनने	समस्ा	अाउँछ	।

९.	छालामा	
समस्ा	हँुदैन	।

१०.	कपाल	
सामान्य	हुनछ	।

७.	बालबाचलकाकाे	
सामान्य	चिकास	हुनछ	।	

२.	बालबाचलकाकाे	
उिाइ	बढ्दैन	।	

६. दसफारिस गरिएकाे तरिकाः	खाना	खाँदा	सिैं	गेिागुिी	(मास,	
मुसुराे,	भटमास,	िना	अाचद)	का	पररकार	पचन	खाने	गनु्नपद्नछ	।	

१. दसफारिस नगरिएकाे 
तरिकाः	गभ्नििी	

मचहला,	चकशाेरी	िथा	
बालबाचलकाहरू	प्रायैः	भाि,	

मकै	र	जरेबालीहरू	 
खानछन््	।	
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पाठ १२ः भाग १ः िेिै उत्ािन दिने दसमीकाे बीउकाे प्रयाेग

१.	परम्रागि/सथानीय	जािकाे	चसमी

२.		हरेक	िष्न	सथानीय	जािकाे	चसमीकाे	बीउ	अका्ने	िष्नकाे	लाचग	जाेगाएर	राख्नुपद्नछ	।	 ३.	सथानीय	जािकाे	बीउकाे	उत्ादन–क्मिा	कम	हुनछ	।	

५.	सुिाररएका	जािकाे	प्रयाेगले	उत्ादन	बढ्दछ	।	४.	चसमीकाे	सुिाररएकाे	जािकाे	बीउ	नचजकका	बीउ	चिके्िाहरूसँग	चकन्	सचकनछ	।	
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पाठ १२ः भाग २ः िेिै उत्ािन दिने गहतकाे बीउकाे प्रयाेग

१.	सथानीय	जािकाे	गहि

२.		हरेक	िष्न	सथानीय	जािकाे	गहिकाे	बीउ	अका्ने	िष्नकाे	लाचग	जाेगाएर	राख्नुपद्नछ	।	 ३.	सथानीय	जािकाे	बीउकाे	उत्ादन–क्मिा	कम	हुनछ	।	

५.	सुिाररएकाे	जािकाे	प्रयाेगले	उत्ादन	बढ्दछ	।	४.	गहिकाे	सुिाररएकाे	जािकाे	बीउ	नचजकका	बीउ	चिके्िाहरूसँग	चकन्	सचकनछ	।	
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३.	सथानीय	जािकाे	बीउकाे	उत्ादन–क्मिा	कम	हुनछ	।	

पाठ १२ः भाग ३ः िेिै उत्ािन दिने बाेिीकाे बीउकाे प्रयाेग

१.	सथानीय	जािकाे	गहि

२.		हरेक	िष्न	सथानीय	जािकाे	गहिकाे	बीउ	अका्ने	िष्नकाे	लाचग	जाेगाएर	राख्नुपद्नछ	।	 ३.	सथानीय	जािकाे	बीउकाे	उत्ादन–क्मिा	कम	हुनछ	।	

५.	सुिाररएकाे	जािकाे	प्रयाेगले	उत्ादन	बढ्दछ	।	४.	गहिकाे	सुिाररएकाे	जािकाे	बीउ	नचजकका	बीउ	चिके्िाहरूसँग	चकन्	सचकनछ	।	
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पाठ १२ः भाग ४ः िेिै उत्ािन दिने िाजमाकाे बीउकाे प्रयाेग

१.	सथानीय	जािकाे	राजमा

२.		हरेक	िष्न	सथानीय	जािकाे	राजमाकाे	बीउ	अका्ने	िष्नकाे	लाचग	जाेगाएर	
राख्नुपद्नछ	।	

३.	सथानीय	जािकाे	बीउकाे	उत्ादन–क्मिा	कम	हुनछ	।	

५.	सुिाररएकाे	जािकाे	प्रयाेगले	उत्ादन	बढ्दछ	।	४.	राजमाकाे	सुिाररएकाे	जािकाे	बीउ	नचजककाे	बीउ	चिके्िाहरूसँग	चकन्	सचकनछ	।	
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३.	सथानीय	जािकाे	बीउकाे	उत्ादन–क्मिा	कम	हुनछ	।	

५.	सुिाररएकाे	जािकाे	प्रयाेगले	उत्ादन	बढ्दछ	।	

पाठ १२ः भाग ५ः िेिै उत्ािन दिने मस्ाङकाे बीउकाे प्रयाेग

१.	सथानीय	जािकाे	मस्ाङ

२.		हरेक	िष्न	सथानीय	जािकाे	मस्ाङकाे	बीउ	अका्ने	िष्नकाे	लाचग	जाेगाएर	
राख्नुपद्नछ	।	

३.	सथानीय	जािकाे	बीउकाे	उत्ादन–क्मिा	कम	हुनछ	।	

५.	सुिाररएकाे	जािकाे	प्रयाेगले	उत्ादन	बढ्दछ	।	४.	मस्ाङकाे	सुिाररएकाे	जािकाे	बीउ	नचजककाे	बीउ	चिके्िाहरूसँग	चकन्	सचकनछ	।	
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पाठ १२ः भाग ६ः िेिै उत्ािन दिने भटमासकाे बीउकाे प्रयाेग

१.	सथानीय	जािकाे	भटमास

२.		हरेक	िष्न	सथानीय	जािकाे	भटमासकाे	बीउ	अका्ने	िष्नकाे	लाचग	जाेगाएर	
राख्नुपद्नछ	।	

३.	सथानीय	जािकाे	बीउकाे	उत्ादन–क्मिा	कम	हुनछ	।	

५.	सुिाररएकाे	जािकाे	प्रयाेगले	उत्ादन	बढ्दछ	।	४.	भटमासकाे	सुिाररएकाे	जािकाे	बीउ	नचजककाे	बीउ	चिके्िाहरूसँग	चकन्	सचकनछ	।	
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५.	सुिाररएकाे	जािकाे	प्रयाेगले	उत्ादन	बढ्दछ	।	

पाठ १३ः खाद्यान्न–बाली (जसैः मकै) ि काेसे बाली (जसैः दसमी) काे बालीचक्र अपनाएमा नारट्ाेजनयुक्त िासायदनक मल दकने्न खचनु 
घटाउन सदकन्छ । साथै, िाेगदकिाकाे प्रकाेप पदन घट््छ । 

३. सुिारिएकाे तरिका

५.		ियार	गररएकाे	जग्ामा	काेसे	बाली	(जतैिैः	चसमी)	लगाउने

९.	अब	अका्ने	बाली	लगाउनकाे	लाचग	थाेरै	मात्र	
नाइट्ाेजनयुक्त	रासायचनक	मल	चकने	हुनछ	।	

८.	खाद्ान्	चभत्राउने

१०.	चिचभन्	माैसममा	अपनाइएकाे	खाद्ान्	र	काेसे	बालीकाे	बालीिक्	

माैसम १ माैसम २ माैसम ३ माैसम ४

६.	काेसे	बाली	चभत्राउने ७.	त्सपचछ	
खाद्ान्	बाली	
(मकै,	िान,	
काेदाे)	लगाउने

४.	जग्ा	ियारी	गनने

१. पिम्पिागत 
तरिकाः जग्ा	ियारी	
गदा्न	प्रिुर	मात्रामा	
रासायचनक	मल	
हालने	िलन	छ	।	

२.	एकै	जग्ामा	िान,	गहँु,	मकै,	काेदाे	जतिा	बाली	मात्र	लगाइ्न 	कुनै	माैसममा	
काेसे	बाली	लगाउने	िलन	िा	अभ्ास	पचन	छ,	जुन	असल	अभ्ास	हाेइन	।		
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पाठ १४ः भाग १ः मकै मात्र लगाउनुभन्ा मकै ि बाेिी सँगै लगाउँिा िा िाेपिा बढी फारिा दलन सदकन्छ । 

१.	मकै	मात्र	राेपदा	 
कम	फाइदा	हुनछ	।

२.	मकै	र	बाेिी	सँगै	
लगाउँदा	िा	राेपदा	बढी	

फाइदा	हुनछ	।	

३.	मकैका	
लाइनका	चबिमा	
१	लाइन	बाेिी	

हुने	गरी	चमलाएर	
राेपेमा	बढी	

फाइदा	हुनछ	।	
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पाठ १४ः भाग २ः मकै मात्र लगाउनुभन्ा मकै ि दसमी सँगै लगाउँिा िा िाेपिा बढी फारिा दलन सदकन्छ । 

१.	मकै	मात्र	राेपदा	 
कम	फाइदा	हुनछ	।

२.	मकै	र	चसमीलाइ्न 	सँगै	
लगाउँदा	िा	राेपदा	बढी	

फाइदा	हुनछ	।	

३.	मकैकाे	
लाइनकाे	चबिमा	
१	लाइन	चसमी	

हुने	गरी	चमलाएर	
राेपेमा	बढी	

फाइदा	हुनछ	।	
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पाठ १४ः भाग ३ः काेिाे मात्र िाेपु्भन्ा काेिाे ि भटमास सँगै िाेपिा बढी फारिा दलन सदकन्छ । 

१.	काेदाे	मात्र	राेपदा	 
कम	फाइदा	हुनछ	।

२.	काेदाे	र	भटमास	सँगै	
छरेर	राेपदा	बढी	 
फाइदा	हुनछ	।	

३.	काेदाे	र	
भटमास	लाइन	
चमलाएर	राेपेमा	

बढी	फाइदा	चलन	
सचकनछ	।	
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पाठ १४ः भाग ४ः काेिाे मात्र िाेपु् भन्ा काेिाे ि गहत सँगै िाेपिा बढी फारिा दलन सदकन्छ । 

१.	काेदाे	मात्र	राेपदा	 
कम	फाइदा	हुनछ	।

२.	काेदाे	र	गहि	सँगै	छरेर	
राेपदा	बढी	फाइदा	हुनछ	।	

३.	काेदाे	र	गहि	
लाइन	चमलाएर	

राेपेमा	बढी	
फाइदा	चलन	
सचकनछ	।	
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पाठ १४ः भाग ५ः काेिाे मात्र िाेपु्भन्ा काेिाे ि मास सँगै िाेपेमा बढी फारिा दलन सदकन्छ । 

१.	काेदाे	मात्र	राेपदा	 
कम	फाइदा	हुनछ	।

२.	काेदाे	र	मास	सँगै	
छरेर	राेपदा	बढी	 
फाइदा	हुनछ	।	

३.	काेदाे	र	मास	लाइन	
चमलाएर	राेपेमा	बढी	

फाइदा	चलन	 
सचकनछ	।	
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पाठ १४ः भाग ६ः ताेिी मात्र लगाउनुभन्ा ताेिी ि हरियाे केिाउ सँगै लगाउँिा बढी फारिा दलन सदकन्छ । 

१.	िाेरी	मात्र	राेपदा	 
कम	फाइदा	हुनछ	।

२.	िाेरी	र	हररयाे	केराउ	
सँगै	छरेर	राेपदा	बढी	
फाइदा	हुनछ	।	

३.	िाेरी	र	हररयाे	
केराउ	लाइन	

चमलाएर	राेपेमा	
बढी	फाइदा	चलन	

सचकनछ	।	
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पाठ १४ः भाग ७ः गहँु मात्र लगाउनुभन्ा गहँु ि हरियाे केिाउ सँगै लगाउँिा बढी फारिा दलन सदकन्छ । 

१.	गहँु	मात्र	राेपदा	 
कम	फाइदा	हुनछ	।

२.	गहँु	र	हररयाे	केराउ	
सँगै	छरेर	राेपदा	बढी	 
फाइदा	हुनछ	।	

३.	गहँु	र	हररयाे	केराउ	
लाइन	चमलाएर	राेपेमा	

बढी	फाइदा	चलन	
सचकनछ	।	
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पाठ १४ः भाग ८ः अिुिा मात्र लगाउनुभन्ा, मकै ि अिुिा सँगै लगाउने, मकै कटानी गनने, त्यसपद्छ भटमास िाेपे्, त्यसपद्छ मुसुिाे िाेपे् ि 
अन्त्यमा मुसुिाे ि अिुिा कटानी गिानु िेिै फारिाजनक हुन्छ । 

१.	अदुिा	मात्र	एकल	
बाचलका	रूपमा	लगाउँदा	

फाइदा	कम	हुनछ	।	

२.	मकै	र	अदुिा	सँगै	लाइनमा	
एकपचछ	अका्ने	गरी	लगाउँदा	

बढी	फाइदा	हुनछ	।	

६.	पचहले	भटमास	
लगाएकाे	लाइनमा	

मुसुराे	राेपे्	

४.	मकै	लगाइएकाे	
लाइनमा	भटमास	राेपे्

३.	मकै	मात्र	कटानी	गनने ५.	भटमास	मात्र	कटानी	गनने

७.	मुसुराे	र	अदुिा	
दुिै	कटानी	गनने	



दिगाे कृदि प्रदिदिहरूः चित्र–पुस्तिका 28

पाठ १५ः भाग १ः लहिे काेसे बालीहरूलारनु गिाका दिलमा िाेपेमा कानलाकाे सिुपयाेग हुन्छ । 

२.	बारीका	चिलमा	 
भू–क्य	बढी	हुने	
सम्ािना	हुनछ	।	

१. पिम्पिागत तरिकाः	बारीका	चिलसम्	बाली	लगाइनछ	िर	
चिलमा	भएका	बालीका	चबरुिाहरू	सचप्रएका	हँुदैनन्	।	

५.	यसाे	गरेमा	बारीका	चिलमा	हुने	भू–क्य	पचन	कम	हुनछ	।	

४. सुिारिएकाे तरिकाः बारीका	चिलमा	
लहररने	खालका	काेसे	बालीहरू	राेप्ाे	
भने	बाेटहरू	मुख्य	बालीलाइ्न 	असर	

नगरी	कानला	चिर	फैचलनछन्	।	

३.	बारीका	चिलमा	उत्ादन	कम	हुनछ	।	

६.	बारीकाे	चिल	
र	कानलाकाे	राम्ाे	
उपयाेग	हुनछ	।	

मास

मस्ाङ

दसमी

बाेिी
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पाठ १५ः भाग २ः फैदलने खालका फससी जसा बालीहरू बािीका दिलमा िाेपेमा झ्ाङ कानला दति फैदलन्छ ि खेि गरिहेकाे जग्ाकाे 
सिुपयाेग हुन्छ । 

२.	बारीकाे	चिलमा	 
भू–क्य	बढी	हुने	
सम्ािना	हुनछ	।	

१. पिम्पिागत तरिकाः	बारीका	चिलसम्	बाली	लगाइनछ	िर	
चिलमा	भएका	बालीका	चबरुिाहरू	सचप्रएका	हँुदैनन्	।	 ४. सुिारिएकाे तरिकाः	फससी	जतिा	फैचलने	खालका	

बालीलाइ्न 	बारीका	चिलमा	राेप्ाे	भने	बाेटहरू	मुख्य	
बालीलाइ्न 	असर	नगरी	कानलाेचिर	 

फैचलनछन्	।	

५.	यसाे	गरेमा	बारीका	चिलमा	हुने	 
भू–क्यमा	पचन	कमी	अाउँछ	।	

३.	बारीका	चिलमा	उत्ादन	कम	हुनछ	।	 ६.	बारीका	चिल	र	कानलाकाे	राम्ाे	उपयाेग	हुनछ	।	

काक्राे

फससी
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पाठ १५ः भाग ३ः रसु्सलारनु बािीकाे कानलाकाे फेिमा िाेपी झ्ाङलारनु  कानलामा फैलन दिएमा खेि गएकाे जग्ाकाे सिुपयाेग हुन्छ । 

२.	बारीका	चिलमा	 
भू–क्य	बढी	हुने	
सम्ािना	हुनछ	।	

१. पिम्पिागत तरिकाः	बारीका	चिलसम्	बाली	लगाइनछ	िर	
चिलमा	भएका	बालीका	चबरुिाहरू	सचप्रएका	हँुदैनन्	।	 ४. सुिारिएकाे तरिकाः	बारीका	कानलाकाे	फेदमा	इसु्स	

राेप्ाे	भने	इसु्सकाे	झ्ाङले	बालीलाइ्न 	असर	नगरी	
कानलाचिर	फैचलनछ	।	

६.	खेर	गइरहेकाे	कानलाकाे	
जग्ाकाे	राम्ाे	उपयाेग	हुनछ	।	

३.	बारीका	चिलमा	उत्ादन	कम	हुनछ	।	

५.	यसाे	गरेमा	
बारीका	चिलमा	हुने	
भू–क्य	पचन	कम	

हुनछ	।	
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पाठ १६ः बािीका कानलाकाे तल्ाे भागमा तरुल िा अन्य जिे बालीहरूलारनु बाेिामा लगाएमा बाली कटारका समयमा श्रम कम लाग्नाका 
साथै बािीका कानलाकाे अदिकतम उपयाेग समेत हुन्छ । 

१. पिम्पिागत 
तरिकाः िरुल	िथा	
अन्य	जरे	बालीहरू	
घर	छेउछाउ	िथा	
बारीका	कानलामा	
लगाउने	िलन	छ	।	

५.	िरुल	उखेलने	समयमा	बाेराबाट	 
चनकालन	सचजलाे	हुनछ	।	

२.	िरुल	िा	अन्य	जरे	बालीहरू	उखेलने	समयमा	गाह्ाे	हुनछ	।	

३. नयाँ तरिकाः		बाेरामा	माटाे	भरेर	
त्समा	िरुलकाे	बीउ	राखे्

४.	िरुल	राेपेकाे	
बाेरालाइ्न 	बारीकाे	
कानलाकाे	िल्ाे	
भागमा	राखे्
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पाठ १७ः गभनुिती मदहला ि बालबादलकाहरूले दिदभन्न दकदसमका फलफूल, सागपात, तिकािी तथा गेिागुिीहरू खानुपिनु्छ । 

१. अनुपयुक्त 
तरिकाः गभ्नििी	

मचहला	िथा	
बालबाचलकाहरूले	े
प्रायैः	िान,	गहँु	र	

मकैका	पररकारहरू	
मात्र	खाने	गद्नछन्;	
याे	उपयुक्त	िररका	

हाेइन	।	

६.	जस्मिने	बच्ाकाे	
िाैल	राम्ाे	हुनछ	।	

७.	बच्ाकाे	चिकास	
सामान्य	हुनछ	।	

८.	रिन्ाेलगायि	अन्य	िेरै	
राेगहरूबाट	बच्ा	मुक्त	हुनछ	४.	बच्ालाइ्न 	रिन्ाे	हुन	सकछ	।	

२.	चिचभन्	रङका	फलफूल,	
िरकारीहरू	र	पाकेकाे	फचस्न	
जतिा	बालीका	चबँयाहरू हररया	सागपािहरू

दलहन	बालीहरू

काेदाे

३.	बच्ाकाे	चिकास	
राम्ाे	हँुदैन



दिगाे कृदि प्रदिदिहरूः चित्र–पुस्तिका33

पाठ १८ः दिदभन्न प्रकािका बीउ समािेश भएकाे बीउकाे दिदििता कीटले बगैंचामा फलफूल ि तिकािीकाे प्रकािमा िृक्धि ग्छनु  । 

१. पिम्पिागत तरिकाः केही	प्रजाचिका	िरकारी	र	
फलफूल	मात्र	लगाउने	िलन	छ	।	

२. नयाँ तरिकाः चिचभन्	प्रकारका	
िरकारी/फलफूलकाे	बीउ	समािेश	
भएकाे	बीउकाे	चिचिििा	कीट	
बजारमा	चकन्	सचकनछ	।	

३.	िेरै	प्रकारका	िरकारी 
िथा	फलफूलहरू



दिगाे कृदि प्रदिदिहरूः चित्र–पुस्तिका 34

पाठ १९ः गभनुिती मदहला ि बालबादलकाहरूले दिदभन्न फलफूल, सागपात, तिकािी तथा गेिागुिीहरू खानुपिनु्छ । 

१. पिम्पिागत तरिकाः िरकारीबाली	खुल्ा	बारीमा	
लगाउने	िलन	छ	

४.	जािाे	माैसममा	िरकारी	उत्ादन	गन्न	बजारबाट	
िारपाेचलन	प्ास्टिक	चकनेर	ल्ाउन	सचकनछ	।	

५.	हररिगृह	चनमा्नण	गनने

२.	सुक्ा	
िषा्नि,	चिसाे	

िथा	राेगचकराले	
बालीलाइ्न 	असर	
गनने	सम्ािना	
िेरै	हुनछ	।	

३.	उत्ादनमा	कमी	अाउँछ	
७.	िरकारीकाे	उत्ादन	बढ्छ

६.	िारपाेलीनबाट	बनाइएकाे	हररि	गृहमा	िरकारीबालीलाइ्न 	सुक्ा,	िषा्न,	चिसाे	िथा	

राेगचकराबाट	जाेगाउन	सचकनछ	।	
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पाठ २०ः जम्ा गिेकाे ििानुकाे पानी पारपका माध्यमबाट दबरुिाका जिैमा दसँचार गननु सदकन्छ । 

१. सुिारिएकाे तरिकाः 
बजारबाट	प्ास्टिककाे	
ठूलाे	भाँिा	अथिा	ट्ाङ्की	

र	पाइपहरू	चकने्

२.	प्ास्टिककाे	भाँिामा	पानी	जम्ा	गनने

३.	प्ास्टिककाे	भाँिामा	पाइप	जिान	गरी	
हररिगृह	िा	प्ास्टिक	टनेलसम्	पुया्नउने

४.	प्ास्टिककाे	
भाँिामा	पाइप	
जिान	गरी	

ब्ािसम्	पुया्नउने	

५.	िरकारीका	बीउहरू	राेपे्

६.	िरकारीकाे	उत्ादन	राम्ाे	हुनछ	
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