
सनु्तलाजा्त फलफूलमा सनु्तलाजा्त फलफूलमा 
खाद्य्तत्त्वको एकीकृ्त खाद्य्तत्त्वको एकीकृ्त 
व्यत्वस्ापनव्यत्वस्ापन

प्रकाशप्रकाशकक

नेपाल सरकारनेपाल सरकार

कृषि ्त्ा पशपुन्छी षत्वकास मनत्ाल्यकृषि ्त्ा पशपुन्छी षत्वकास मनत्ाल्य

प्रधानमनत्री कृषि आधनुनकीकरण परर्योजनाप्रधानमनत्री कृषि आधनुनकीकरण परर्योजना

परर्योजना का्यायानत्व्यन इकाई परर्योजना का्यायानत्व्यन इकाई 
नत्वलपरासरी (बरयाघाट-ससु्ता पूत्वया)नत्वलपरासरी (बरयाघाट-ससु्ता पूत्वया)

  07८-5४११२३07८-5४११२३

Email: pmamp.piu.nawalparasieast@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/pmamp.piunawalparasieast



खाद्य ्तत्त्वहरूको कमरीका कारण पा्तमा रेखखने षत्वनिन्न लक्षणहरु 
्तलुनातमक रुपमा रेखाइएको फोटो।



सुन्तलाजात फलफूलमा खाद्यतत्त्वको एकीकृत व्यवस्ापन

i

सनु्तलाजा्त फलफूलमा खाद्य्तत्त्वको सनु्तलाजा्त फलफूलमा खाद्य्तत्त्वको 
एकीकृ्त व्यत्वस्ापनएकीकृ्त व्यत्वस्ापन

संकलन ्त्ा संकलन ्त्ा लेखलेखनन
सौरि त्वस्ताकोटीसौरि त्वस्ताकोटी

कृषि सना्तक, कृषि ्त्ा त्वन षत्वज्ान षत्वश्वषत्वद्याल्य, रामपरु, खि्तत्वनकृषि सना्तक, कृषि ्त्ा त्वन षत्वज्ान षत्वश्वषत्वद्याल्य, रामपरु, खि्तत्वन

रषत्व षकरण अनधकारीरषत्व षकरण अनधकारी

कृषि अनधकृ्त, प्रधानमनत्री कृषि आधनुनकीकरण परर्योजना, परर्योजना का्यायानत्व्यन इकाई, कृषि अनधकृ्त, प्रधानमनत्री कृषि आधनुनकीकरण परर्योजना, परर्योजना का्यायानत्व्यन इकाई, 

नत्वलपरासरी ब.स.ुपू.नत्वलपरासरी ब.स.ुपू.

प्रकाशकप्रकाशक

नेपाल सरकारनेपाल सरकार

कृषि ्त्ा पशपुन्छी षत्वकास मनत्ाल्यकृषि ्त्ा पशपुन्छी षत्वकास मनत्ाल्य

प्रधानमनत्री कृषि आधनुनकीकरण परर्योजनाप्रधानमनत्री कृषि आधनुनकीकरण परर्योजना

परर्योजना का्यायानत्व्यन इकाई परर्योजना का्यायानत्व्यन इकाई 
नत्वलपरासरी (बरयाघाट-ससु्ता पूत्वया)नत्वलपरासरी (बरयाघाट-ससु्ता पूत्वया)



सुन्तलाजात फलफूलमा खाद्यतत्त्वको एकीकृत व्यवस्ापन

ii

सनु्तलाजा्त फलफूलमा खाद्य्तत्त्वको एकीकृ्त व्यत्वस्ापनसनु्तलाजा्त फलफूलमा खाद्य्तत्त्वको एकीकृ्त व्यत्वस्ापन
INTEGRATED NUTRIENT MANAGEMENT IN CITRUS FRUITS

समपारनसमपारन षत्वषण ुप्रसार शमाया, त्वररष्ठ कृषि अनधकृ्त

प्रकाशन नमन्तप्रकाशन नमन्त 207८ फागनु (March 2022)

्पाई प्रन्त्पाई प्रन्त 1000 प्रन्त

मदु्रणमदु्रण िेराइटी खप्रनटसया प्रा. खल., काठमाडाैँ

आत्वरण ्तखसबरआत्वरण ्तखसबर सत्वस् खबरूत्वामा फलेकाे काग्तरीकाे झपुपा, सत्वस् बाेट 
र खाद्य्तत्त्वकाे कमरीसँग समबखनध्त ्तखसत्वर

श्ो्त उद्ृ्त गनने ठेगानाःश्ो्त उद्ृ्त गनने ठेगानाः

त्वस्ताकोटी सौरि र अनधकारी रषत्व षकरण, 207८. सनु्तलाजा्त फलफूलमा 
खाद्य्तत्त्वको एकीकृ्त व्यत्वस्ापन । प्रधानमनत्री कृषि आधनुनकीकरण 
परर्योजना, परर्योजना का्यायानत्व्यन इकाई, कात्वासो्तरी, नत्वलपरासरी 
बरयाघाट ससु्ता पूत्वया, नेपाल । 

Bastakoti, S. and Adhikari, R.K. 2022. Integrated Nutrient management in 
Citrus fruits. Prime Minister Agriculture Mordernization Project, 
Project Implementation Unit, Kawasoti, Nawalparasi Bardaghat 
Susta East, Nepal.



सुन्तलाजात फलफूलमा खाद्यतत्त्वको एकीकृत व्यवस्ापन

iii

रईु शबररईु शबर

प्रधानमनत्री कृषि आधनुनकीकरण परर्योजना 
अन्तगया्त ्यस नत्वलपरासरी ब.स.ुपू. खजललामा आ.त्व. 
2075/76 रेखख सनु्तलाजा्त फलफूल जोन संिालनमा 
आएको ् । आगामरी आ.त्व. 2079/80 समम 
का्ययाक्रम संिालनको ४ त्विया पूरा िै अनसुरणमा जाने्। 
परर्योजना लागू िए रेखख हालसमम केही उललेखनरी्य 
पररत्व्तयानहरू रेखखएका ्न ् । जोन का्ययाक्रमको 
सह्योगपन् खजललाका बौरीकाली, बनुलङटार र मध्यषत्वनर ु पानलकाहरूमा 
स्ापना िएका नसयारीहरूका उतपारनबाट िाल ुआ.त्व. 2078/79 रेखख 
हाम्ो खजलला सनु्तलाजा्त फलफूलका नबरूत्वामा कररब कररब आतमननियार्ता्तफया  
उनमखु हनेु् । जोनको स्ापना पश्ा्त ् ३७५ हेकटर ्प क्षेत्फलमा 
सनु्तला, काग्तरी र ननबतु्वाको बगैँिा षत्वस्तार िएको ् । कृिकहरूले बगैँिा 
व्यत्वस्ापन का्ययालाई प्रा्नमक्तामा राख्न ्ालेका ्न ्। 

पन्लला ३ त्वियामा िएको नसंिाई पूत्वायाधारहरूको षत्वस्तारले गराया पनन 
सनु्तलाजा्त फलफूल खे्तरीलाई प्रोतसाहन नमलेको ् । का्यायाल्यबाट प्राप्त 
अनरुान सह्योगले गराया कृिकहरूले आत्वश्यक साना हा्ेत औजारहरू रेखख 
नलएर मेखशनरी उपकरणहरू प्राप्त गरी प्र्योगमा ल्याइरहेका ्न ्। षत्वस्तारै 
परुाना बगैँिाहरूको पनन स्याहार गनुयाप य्ा िन्ने संसकृन्तको षत्वकास हनु ्ालेको 
् । संखघ्य्ताको का्यायानत्व्यनसँगै प्रारेखशक ्त्ा स्ानरी्य महतत्वका ग्ानमण 
सडकहरूको ननमायाणले कृषि बजारीकरणमा टेत्वा पगुन गइ उतपादर्त सनु्तलाले 
कात्वासो्तरी लगा्य्तका बजारमा ठाउँ पाएपन्कृिकहरू ्प उतसाषह्त िएका 
्न ्। प्ररेश सरकार सषह्तको सह्योगमा लाहापे लगा्य्तका स्ानहरूमा 
फसटाउँरै गएको कृषि प्ययाटन र होससटेले गराया ्यो क्षेत् आन्याक समषृधि्तफया  
्प अखघ बषिरहेको ् । ्यद्यषप प्राषत्वनधक सेत्वाटेत्वाको षहसाबले ्तरीनै ्तहका 
सरकारहरूको सकृ्य्ताका बाबजरु अझै गनने ठाउँहरू बाँकी नै रेखखन् ।

्यस परर्योजना का्यायानत्व्यन इकाईले स्ापना रेखख नै प्राषत्वनधक 
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सेत्वाटेत्वालाई प्रा्नमक्तामा राखरी षत्वनिन्न गन्तषत्वनधहरू संिालन गरररहेको ्। 
्तरीमध्ेय प्राषत्वनधक प्रकाशन पनन महत्त्वपूणया अंग हो र सनु्तलाजा्त फलफूल 
कृिक लखक्ष्त प्रकाशनहरू हुँरा कृिकहरूलाई फाईरा पगुने रेखखएको ् । 
सम्य नबतरै जाँरा नसकेका ज्ानहरू नबसयाने िएकाले प्रकाशनमा हेरेर फेरर ्ताजा 
बनाउन सषकन् । षत्वग्तमा का्यायाल्यले सनु्तलाजा्त फलफूल खे्तरी प्रषत्वनध, 
सनु्तलाजा्त फलफूलमा मौसमरी पात्ो लगा्य्त प्रकाशन गररसकेको अत्वस्ामा 
खाद्य्ततत्व व्यत्वस्ापनलाई लखक्ष्त गणुस्तरी्य प्रकाशनको अिात्व खटषकरहेको 
न््यो । ्यो पखुस्तकाको प्रकाशनसँगै त्यो अिात्व केही हरसमम हटने आशा 
्। कृिकको समस्यामा आधारी्त रही प्राषत्वनधक षत्वि्यहरूलाई समेटी अ्क 
परीश्मका सा् ्यो सामाग्री ्त्यार गनुया हनेु द्व्य का्यायाल्यका कृषि अनधकृ्त 
श्री रषत्व षकरण अनधकारी र ्यसै का्यायाल्यमा कृषि ईनटनया िइ खषटनिुएका 
श्री सौरत्व त्वस्ताकोटीलाई षत्वशेि धन्यत्वार दरन िाहन्ु । का्यायाल्यले कृिक 
लखक्ष्त प्रकाशन गरायागरदै पनन केही त्टुी िएका हनु सक्न,् सो पषहिान गरी 
सझुात्व दरनिुएमा हामरी आिारी हनेु्ौँ ।

षत्वषणपु्रसार शमायाषत्वषणपु्रसार शमाया

त्वररष्ठ कृषि अनधकृ्तत्वररष्ठ कृषि अनधकृ्त
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लेखकका िनाइलेखकका िनाइ
्यस पखुस्तका ्त्यार पानया अनिप्ररेर्त गनुयाहनेु नत्वलपरासरी ब.स.ुपू. 

खजललाका नमहेन्तरी कृिकहरूलाई हादरयाक धन्यत्वार ् । ्यहाँहरूले रा्तदरन 
आफनो पनसना बगाएर सनु्तलाजा्त फलफूलको खे्तरी गनया जनु नमहेन्त गनुयािएको 
्, त्यसलाई हामरी प्राषत्वनधकहरूले अझ सह्योग प्ुयायाएउन सकनपु य्ा िन्ने 
ध्ेय्यले नै आज ्यो पखुस्तका ्यहाँहरूको हा्त-हा्तमा परेको ्  । ्यस खजललामा 
रही काम गनने रौरानमा ्यहाँका पहाडरी िेगहरूको समे्त भ्रमण गनने र त्यहाँको 
कृषि गन्तषत्वनधलाई नखजकैबाट नन्यालने अत्वसर प्राप्त ि्यो । एकआपसमा 
आफूले जानेका ज्ान, सरीपहरू आरानप्ररान ि्यो । सनु्तलाजा्त फलफूलको 
बगैँिामा षत्वनिन्न कृ्याकलापहरू संिालन गनने रौरानमा पा्त-पा्तमा षत्वनिन्न 
खाद्य्तत्त्वका लक्षणहरूसधैँ रेखखन्े जनु आफैँ लाई पनन ठम्याउन गाह्ो पनने 
गरया् । कृिकहरू ्त झन ्त्यसबारे अनषत्वज् नै हनुहुनु् । त्यसकारणले गराया 
एउटा ्यस्तो पखुस्तका ्त्यार गनने, जनु सरल होस,् कृिकहरूले हेनने नबखतिकै 
खाद्य्तत्त्वसँग समबखनध्त समस्याहरूको पषहिान गनया सकनहुोस ् र त्यसको 
व्यत्वस्ापन पनन गनया सकनहुोस ्िन्ने षत्विारले सौरि त्वस्ताकोटीले परर्योजनामा 
ईनटनया हुँरा नै लेख्न सरुु गनयाि्यो । एक िरणको लेखाइलाई फेरर कृिकको 
िािामा उहाँले नै लेख्निु्यो । रोश्ो मस्यौरालाई पनुःलेखन गरदै अकाया लेखक 
रषत्व षकरण अनधकारीले ्यसलाई अखन्तम रूप दरने काम गनुयािएको हो ।

पखुस्तकालाई सकेसमम सरल िािामा अ्ाया्त ्कृिकहरूकै िािामा लेख्न 
खोखजएको ् । त्यन्त हुँरा हुँरै पनन सधुानने ठाउँहरू प्रशस्त िेषटने ्न ्र 
त्यसको हामरीलाई सझुात्व अत्वश्य दरनहुोला । पखुस्तकाको षत्वि्यलाई सत्वरीकृन्त 
प्ररान गरी ्प हौसला दरनहुनेु प्रधानमनत्री कृषि आधनुनकीकरण परर्योजना, 
परर्योजना का्यायानत्व्यन इकाईका का्यायाल्य प्रमखु षत्वषणपु्रसार शमाया सरलाई 
हादरयाक धन्यत्वार ् । उहाँको उजायाखशल अनन सकारातमक सोि र व्यत्वहारकै 
कारण ्यस का्यायाल्यको काम परर्योजनाकै उतकृष्ट मध्ेयमा परररहेको ्। 
अनत्यमा, पखुस्तकालाई प्रकाशन गररदरएर आम कृिकहरूको हा्तहा्तमा 
प्ुयायापइदरने ्यस परर्योजनालाई पनुः आिार प्रकट गरया्ौँ ।

सौरि त्वस्ताकोटी र रषत्व षकरण अनधकारीसौरि त्वस्ताकोटी र रषत्व षकरण अनधकारी
२०७८ फागनु२०७८ फागनु
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1. पररि्य1. पररि्य
हामरीले रोपेका नबरूत्वालाई दरने प्राङ्ारीक गोठेमल ्त्ा रासा्यननक मलबाट 
नबरूत्वाहरूले षत्वनिन्न १६ प्रकारका खाद्य्तत्त्वहरू नलने गरेको तै्वज्ाननक 
अनसुनधानबाट पतिा लागेको ् । ्तरी ्तत्त्वहरू के के हनु ्िन्ने कुरा ्तल 
्तानलकामा दरइएको ् । हामरीले नबरूत्वालाई दरने मलमा ्यरी सबै ्तत्त्वहरू 
उपलबध िएमा नबरूत्वाहरूको त्वषृधिषत्वकास राम्ो हनुकुा सा्ै िनेजस्तो उतपारन 
दरन्न ् । ्तर ्यरी १६ त्वटा ्तत्त्वहरूमध्ेय, कुनै एक त्वा एकिनरा बिी 
्तत्त्वहरूको कमरी िएमा अकको पानामा रेखाएको खित्माझैँ नबरूत्वाले कमरीका 
लक्षणहरू रेखाउन ्ालर् । ्त कृिक दररीबषहनरी ्त्ा राजिुाइहरूले 
आफूले लगाएको सनु्तलाजा्त फलफूलका बोटहरूमा क्ैत ्यस्ता लक्षणहरू 
रेखखएका पो ्न ्षक िनेर राम्ोसँग बगैँिाको ननरीक्षण गनुयापरया् । खासगरी 
षहउँर सरुु िएपन् र न्याँ पालतु्वा आउने सम्यमा सनु्तलाजा्त फलफूलमा ्यरी 
लक्षणहरू राम्ोसँग रेखखन्न ्।

्तानलका 1.्तानलका 1. खाद्य्तत्त्वहरू

मखु्य ्तत्त्वहरूमखु्य ्तत्त्वहरू सूक्म ्तत्त्वहरूसूक्म ्तत्त्वहरू

काबयान (Carbon, C), हाईड्ोजन (Hydrogen, 
H) र अखकसजन (Oxygen, O)

फलाम (Iron, Fe)

नाईट्ोजन (Nitrogen, N) म्याङ्ाननज (Manganese, Mn)

फसफोरस (Phosphorus, P) ्तामा (Copper, Cu)

पोटानस्यम (Potassium, K) खजंक (Zinc, Zn)

क्याखलस्यम (Calcium, Ca) बोरोन (Boron, B)

म्यागनेनस्यम (Magnesium, Mg) मोनलबडेनम (Molybdenum, Mo)

सलफर (Sulfur, S) कलोररन (Chlorine, Cl)

नबरुत्वामा ्यरी उललेखख्त १६ त्वटा ्तत्त्वहरूको आफनै आफनै िनूमका हनु्। ्यरी 
्तत्त्वहरूको अिात्व िएमा नबरुत्वाले मखु्य्त्या पा्त, हाँगाषत्वगँा, फूल र फलमा 
षत्वनिन्न लक्षणहरू रेखाउने गरया् । ्यदर सम्यमै खाद्य्तत्त्वको कमरीलाई 
पषहिान गरी सही व्यत्वस्ापन गनया सकेमा त्यसले साना नबरूत्वालाई न्टो 
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बढन मद््त गरया् िने फनलरहेका नबरूत्वामा धेरै फलन ्त्ा गणुस्तरी्य फल 
दरन िनूमका खेलर् । ्यस पखुस्तकामा हामरी षत्वनिन्न खाद्य्तत्त्वहरूको कमरीका 
लक्षणहरू र सबै खाद्य्तत्त्वहरूको एकीकृ्त व्यत्वस्ापनलाई अध्य्यन गनने्ौँ।

्यरी ्तत्त्वहरूमध्ेय काबयान, हाईड्ोजन र अखकसजन नबरूत्वाले माटो, हात्वा र 
पानरीबाट आफा नलन् र कमरीका लक्षणहरू रेखाउँरैन । अन्य ्तत्त्वहरू पनन 
हात्वामा पाइन्न ््तर नबरूत्वाले नलन सकरैन, कृिकले मलमाफया ्त ्बाषहरबाट 
दरनपुनने हनु् । 

परुाना पा्तहरूमा सत्वयाप्र्म लक्षण रेखखने खाद्य्तत्त्वहरूः-परुाना पा्तहरूमा सत्वयाप्र्म लक्षण रेखखने खाद्य्तत्त्वहरूः-

नाईट्ोजन, फसफोरस, पोटानस्यम, म्यागनेनस्यम, मोनलबडेनम, ्तामा

न्याँ पा्तहरूमा सत्वयाप्र्म लक्षण रेखखने खाद्य्तत्त्वहरूः-न्याँ पा्तहरूमा सत्वयाप्र्म लक्षण रेखखने खाद्य्तत्त्वहरूः-
क्याखलस्यम, सलफर, म्याङ्ानरीज, फलाम, खजङ्क, बोरोन

फल फुटने समस्यामा अन्य कारण सषह्त पोटानस्यम, क्यालनस्यम, बोरोन र 
्तामा जस्ता खाद्य्तत्त्वको समे्त िनूमका हनेु पतिा लागेको ् ।
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2. सनु्तलाजा्त फलफूलमा खाद्य्तत्त्वहरूकाे काम र 2. सनु्तलाजा्त फलफूलमा खाद्य्तत्त्वहरूकाे काम र 
कमरीका लक्षणहरूकमरीका लक्षणहरू

नाईट्रोजन (Nitrogen, N)

मखु्य काम ःमखु्य काम ः हरर्तकणको षत्वकास गरर बोटको त्वषृधिषत्वकासमा प्रमखु िनूमका 
खेल्, बोटको रङ् हरर्यो बनाउँ् ।

कमरीका लक्षणहरू ःकमरीका लक्षणहरू ः पा्तमा हरर्योपना घटने, नशाहरू हलका उज्यालो रेखखने 
र एकनासले पहेँनलने, कनलला पा्त सानो हनेु र परुानो पा्तहरू पहेँनलएर झनने। 
ज्यारा कमरी िएमा मनुाहरू सकुने, रुख सानो आकारको हनेु ।

नाईट्ोजनको कमरी-नाईट्ोजनको कमरी- ्तलपषटिको पा्तमा पहेँलोपना, नशा पहेँनलने ।
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फसफरोरस (Phosphorus, P)

मखु्य काम ःमखु्य काम ः जराको त्वषृधिषत्वकासमा मखु्य िनूमका ननत्वायाह गरेको हनु् । राना 
बन्ने, न्टो पररपकत्व हनेु र नबरूत्वालाई सानान्तना ्तनात्व सहन सकने बनाउँ् ।

कमरीका लक्षणहरू ःकमरीका लक्षणहरू ः लक्षण परुानो पा्तरेखख रेखखन सरुु हनु् र पा्तको 
आकार सानो हनुकुा सा्ै गािा हरर्योपन हराउरै रा्तो-बैजनरी रंग रेखखन् । 
पा्त सानो हनेु र झनने ग य्ा । फल ठूलो, खस्ो, बोक्रा बाकलो र नित्री नबि 
िाग खाली हनु् ।

फसफोरसको कमरी-फसफोरसको कमरी- पा्तमा हलका बैजनरी रङ्, फलमा खस्ो ्त्ा बाकलो 
बोक्रा र रानाको संख्या धेरै ।
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परोटाससयम (Potassium, K)

मखु्य काम ःमखु्य काम ः फल बन्न र फलको आकार, सत्वार र रंगको लानग आत्वश्यक 
्तत्त्व । प्रन्तकुल मौसम जस्ैत खडेरी, रोगकीरा, खिसो र बािीको प्रकोपबाट 
हनेु क्षन्तलाई कम गनया मद््त ग य्ा ।

कमरीका लक्षणहरू ःकमरीका लक्षणहरू ः पा्तहरू साना रेखखने, पा्तको टुपपो र ्ेउ सकुने र 
पा्तको षकनार अग्जेरी एस ् (S) आकारमा फषकया एको रेखखन् । फलको 
आकार सानो हनु् सा्ै पा्तलो र खिललो बोक्रा लाग् । षिला गरी पाकर् 
र अनमलोपना बिी हनु् ।

पोटानस्यमको कमरी-पोटानस्यमको कमरी- फलको सानो आकार र पा्तको षकनारामा पहेँलो ।
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कयास्सयम (Calcium, Ca)

मखु्य काम ःमखु्य काम ः जराको षत्वकासका लानग मद््त ग य्ा । नबरूत्वा त्वन्ने स-साना 
कोषिकाको त्वषृधि र षत्वकास गनया सह्योग ग य्ा । अन्य खाद्य्तत्त्वको उपलबध्ताको 
लानग पनन आत्वश्यक प य्ा ।

कमरीका लक्षणहरू ःकमरीका लक्षणहरू ः टुपपाका न्याँ मनुाहरू मनने, पा्त बाकलो र सानो हनेु, 
जराको त्वषृधि रोषकने, फलको बोक्रा कडा र बाकलो हनेु, आदर हनु् ।

क्याखलस्यमको कमरी-क्याखलस्यमको कमरी- साना फल र खखुमिएका केस्ाहरू, न्याँ पा्तको 
्ेउपषटिको िाग पहेँनलएको ।
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मयागननेससयम (Magnesium, Mg)

मखु्य काम ःमखु्य काम ः नबरुत्वाको हरर्तकण बन्न सघाइरहेको हनु् । ्यसले प्रकाश 
संश्िेण र कबकोहाइडे्टको पािनमा मद््त गरया् । माटोमा िएको फोसफोरसलाई 
जराबाट मान्ललो िागहरूमा जानको लानग प्रिात्व पाररराखेको हनु् ।

कमरीका लक्षणहरू ःकमरीका लक्षणहरू ः पा्तको िेटनो न्तरबाट “ ^ ” आकारको पहेँलो िाग 
रेखखन् । पा्तको मध्य नशाको रतैु्व्तफया  पहेँनलन्न ्। पा्तमा ठूला नशाहरूको 
बरीिमा पहेंला धसायाहरू रेखखन्न ्। धेरै मात्ामा कमरी िएमा परैु पा्त पहेँलो 
िई झ य्ा । जराको त्वषृधि कम हनु् र त्विया नबराएर फल लागन ्ालर् । 
नबरुत्वाहरूले खिसो सहन सकरैनन।्

 

म्यागनेनस्यमको कमरी-म्यागनेनस्यमको कमरी- उलटो नि ‘^’ आकारको हरर्यो िाग रेखखन् ।
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स्फर वा गन्धक (Sulfur, S)

मखु्य काम ःमखु्य काम ः बोटले फोसफोरस जखतिकै मात्ामा सलफरलाई पनन प्र्योग गरेको 
हनु् । नबरुत्वामा हनेु प्रोषटनको मखु्य िाग सलफर हनु् । त्यसैले, प्रोषटन र 
एनमनो एनसड बनाउनका सा्ै हरर्तकण बनाई त्वोटनबरूत्वामा प्रकाश संश्िेण 
प्रकृ्यामा पनन मखु्य िनूमका खेलेको हनु् ।

कमरीका लक्षणहरू ःकमरीका लक्षणहरू ः सरुुमा न्याँ पा्तहरू एकनाशले पहेँनलने ्तर परुानो 
पा्तहरू िने हरर्ैय रहन् ।लक्षण नाईट्ोजनको कमरीसँग नमलन जान् ्तर 
फरक िनेको ्यो न्याँ पा्तबाट रेखखन् षकनिने सलफर नाईट्ोजन जसरी 
परुानो पा्तबाट न्याँ पा्तमा मजजाले जाँरैन । हाँगाका मनुाहरू म य्ान ्। 
फलमा रसको मात्ा कम हनु् ।

 

सलफरको कमरी-सलफरको कमरी- मान्पषटिका कनलला पा्तहरू पहेँनलने ।
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फलाम (Iron, Fe)

मखु्य काम ःमखु्य काम ः फलामले हरर्तकणको उतपारनलाई सह्योग गरररहेको हनु् । 
्यो नबरुत्वाको श्वासप्रश्वास र खाना बनाउने प्रषक्र्यासँग समबखनध्त रसा्यनहरूको 
ननमायाण प्रषक्र्यामा सहिागरी हनु् । ्यसले फलको षत्वकास गनुयाको सा्ै फल 
झरेर हनेु क्षन्तलाई कम गराउँ् ।

कमरीका लक्षणहरू ःकमरीका लक्षणहरू ः सरुुमा न्याँ पा्तको नशा नबिको िागमा पहेँलो हनेु 
्तर परुाना पा्त हरर्यो नै हनु्न ्। पा्त ननकै उज्यालो र पहेँलो हनेु, र 
कषहलेकाषहँ से्तो हनेु ्तर पा्तमा नशाहरू हरर्यो नै रहने हनु् । परैु पा्त 
पहेँलो हनेु, पा्तको आकार घटरै गई सानो हनेु, पा्तहरू कागज जस्ैत पा्तलो 
हनेु, कमरीको लक्षण अझ बषि िएमा न्याँ आउने पा्तहरूको मखु्य नशा बाहेक 
से्तो हनेु हनु् । पा्त झनने, फल सानो, कडा र खस्ो हनेु हनु् ।

 

फलामको कमरी-फलामको कमरी-मनसना पा्तमा बरीिको धसायाहरू हरर्ैय हनु्न ््तर पा्त 
पहेँनलएको हनु् ।
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मयाङ्गासनज (Manganese, Mn)

मखु्य काम ःमखु्य काम ः म्याङ्ाननजको मखु्य िनूमका प्रकाश संलेिण प्रकृ्यामा सह्योग गरी 
नबरूत्वामा खाना बनाउन सह्योग गनुया हो । षत्वनिन्न आत्वश्यक रसा्यनहरूको 
ननमायाणमा ्यसले िनूमका खेलर् । ्यसको कमरीको लक्षण फलाम र जस्ताको 
कमरीका लक्षण त्वा सहुाग बिी हुँराको लक्षणसँग नमलरोजलुरो हनु् ।

कमरीका लक्षणहरू ःकमरीका लक्षणहरू ः म्याङ्ाननज कमरी िएमा रेखखने लक्षणहरू सेषपलो ठाउँमा 
बषि रेखखन् । ्यसको कमरी हनु गएमा लक्षण सरुुमा न्याँ पा्तमा रेखखने 
गरया् िने लक्षणको रूपमा हरर्यो-पहेंलो धबबाहरू पा्तमा रेखखन् र केषह 
हप्ता पन् हराएको जस्तो हनु् । पा्तहरू बिरै जाँरा धबबाहरू हलका हरर्यो 
से्तो रंगको रेखखन् । षफक्ा हरर्यो पषृ्ठिनूममा हरर्यो नशाहरू पनन रेखखन्।

 

म्याङ्ाननजको कमरी-म्याङ्ाननजको कमरी-न्याँ पा्तमा षफक्ा हरर्यो पषृ्ठिनूममा हरर्या नशाहरू ।
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सजंक/जस्ा (Zinc, Zn)

मखु्य काम ःमखु्य काम ः जस्ताले नबरूत्वाको त्वषृधिषत्वकासका लानग आत्वश्यक अखगजन 

(Auxin) नामक रसा्यन (hormone)को शृ्जना गनया र त्यसको प्र्योग गनयामा 
नबरूत्वालाई मधि्त गरया् । ्यसले नाईट्ोजन र फोसफोरसको उपलबध्ता 
गराउँ् । ्यो नबरूत्वामा िएको काबकोनको पािन (metabolism)मा सषक्र्य 
रहन् । ्यसले नबरूत्वालाई आत्वश्यक पानरी नलन सह्योग परु ््याउँ् ।

कमरीका लक्षणहरू ःकमरीका लक्षणहरू ः कमरीका लक्षण सत्वयाप्र्म न्याँ षत्वकास िएका कनलला 
िागहरूमा रेखखन् । पा्तको हरर्यो पषृ्ठिनूममा उज्यालो पहेँलो टाटेपाटे 
हनुकुा सा्ै मखु्य नशा र सहा्यक नाशाहरूमा हरर्यो रंगका धबबाहरू 
रेखखन्न ्। पा्तमा िएको रेसाको नबि िाग पहेँनलएको रेखखन् । न्याँ 
पा्तहरू कमजोर ्त्ा सानो हनु् । पा्तको आकार घट् र मान् फकने को 
हनु् । नबरुत्वाको त्वषृधि षत्वकास कम हनु् । कमरीको लक्षण अझ बिेमा 
फल सानो हनेु ्त्ा नन्खपपरै पाके जस्तो रंग रेखखन् । 

 

खजंकको कमरी-खजंकको कमरी-पा्तको पषृ्ठिनूममा उज्यालो पहेँलो टाटेपाटे हनुकुा सा्ै 
मखु्य नशा र सहा्यक नाशाहरूमा हरर्यो रंगका धबबाहरू रेखखन्न ्।
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बरोररोन/सहुाग (Boron, B)

मखु्य काम ःमखु्य काम ः नबरूत्वानित् खानालाई एक िागबाट अकको िागमा परु ््याउन र 
खानाको पािन(metabolism)को लानग बोरोन आत्वश्यक परया् । ्यसले फूल 
फुलन, परागसेिनको बेला पराग बन्ने नलीको त्वषृधि गनया, फल लागन सह्योग 
गरया् । षत्वनिन्न खाले रसा्यनहरूको षक्र्याकलापमा महतत्वपूणया िनूमका खेलेको 
हनु् । माटोमा सखुखा अत्वस्ा हनु गएमा नबरुत्वाले बोरोन नलन सकरैन । 
्यसले बोटनबरुत्वामा कोि बन्ने प्रषक्र्याका सा्ै गणुस्तर फल उतपारनमा पनन 
िनूमका ननत्वायाह गरेको हनु् । 

कमरीका लक्षणहरू ःकमरीका लक्षणहरू ः ्यसको कमरी हुँरा आउने लक्षण सरुुमा न्याँ पा्तमा 
रेखखन् । पा्तका नशाहरू पहेँलो हनुकुा सा्ै फुटेको र पा्त ्तलन्तर 
फषकया एको रेखखन् । फलबाट िोप जस्तो परा्या ननखसकएको रेखखन् । 
फलको आकार ननमलेको हनेु, फल झनने गरेको रेखखन् । धेरै फल फलने 
्तर ३/४ मषहना पन् झनने गरेको पनन रेखखन् । फल फुटने समस्या 
आउनसक् । फलमा रसको मात्ा कम हनु् । फल कडा र बोक्रा खस्ो 
हनु् । पा्त र फलमा काबकोहाईडे्टको मात्ा बढरै जान् ।

 

बोरोनको कमरी-बोरोनको कमरी-सानो ्त्ा नराम्ो फल जसमा बाकलो बोक्राको िाग र 
नराम्ा केस्ा । पा्त बाकलो िई धसायाहरू िाखँिन,े पा्त ्तल फकया ने, डललो 

पनने र पहेँनलने । 
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मरोसलब न्ेनम (Molybdenum, Mo)

मखु्य काम ःमखु्य काम ः मोनलबडेनमले बोटमा प्रोषटन बनाउनकुो सा्ै सटािया, एनमनो 
एनसड र निटानमन बन्न पनन सह्योग परु ््याएको हनु् । ्यसले माटोमा पाइने 
सकु्मजरीत्वलाई त्वा्यमुणडलको नाईट्ोजनलाई नबरूत्वाले प्र्योग गनया नमलने गरी 
खस्रीकरण गनया त्वा पररण्त गनया सह्योग गरररहेको हनु् ।

कमरीका लक्षणहरू ःकमरीका लक्षणहरू ः अिात्वका लक्षण परुानो पा्तहरूमा रेखखन् । पा्तको 
मान्ललो िागमा पहेँलो रेखख नलएर रा्तो-खैरो धबबाहरू रेखखने गरया् िने 
्तललो िागमा िोप जस्तो परा्या ननसकन् जनु पन् कालो रङ्मा पररण्त 
हनुसक् । पा्तमा धबबाहरूको संख्या षत्वस्तारै बढरै जान् । 

 

मोनलबडेनमको कमरी-मोनलबडेनमको कमरी- पा्तको मान्ललो िागमा पहेँलो रेखख नलएर रा्तो-
खैरो धबबाहरू रेखखने गरया् ।
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्ामा (Copper, Cu)

मखु्य काम ःमखु्य काम ः ्तामाले फलको षत्वकास गनया, नबरुत्वामा हरर्तकण बनाउन 
र प्रोषटनको उप्योग गनया मधि्त गरया् । जराको त्वषृधि षत्वकासको लानग 
आत्वश्यक परया् । ्यसले धेरै जैषत्वक-रासा्यननक प्रकृ्याहरूको संिालन 
गरया्। नबरूत्वानित् हनेु धेरै रासा्यननक प्रकृ्याहरूमा समे्त सकृ्य िनूमका 
खेलेको हनु् ।

कमरीका लक्षणहरू ःकमरीका लक्षणहरू ः हरर्यो हाँगाहरू र पा्तको िेटनोको ्तल पहेँला धबबाहरू 
रेखखन्न ्। पन् बढरै गएर हाँगाको िारैन्तर फैनलएर गोलो औठंछी जस्तो 
रखखन् । हाँगाका मनसना आखँलाहरूमा गुरँको पोका रेखखन् । न्याँ 
कनलला हाँगाहरू अंग्जेरी एस(S) आकारमा बटाररएका हनु्न ् । पा्तका 
मनुाहरू धेरै आउँ्न ्। पा्त साना हनुकुा सा्ै षकनारा अनन्यनम्त िई नबकृ्त 
हनु् र ्यस्ता बोटहरू ्तसुारो खपन सकरैनन ्। बोक्राबाट गुरँ ननसकने, फल 
फुटने र नन्खपपरै झनने गरेको रेखखन् ।

 

्तामाको कमरी-्तामाको कमरी- पा्त साना हनुकुा सा्ैषकनाराअनन्यनम्त िई षत्वकृ्त हनु् 
िनेहाँगाका मनसना आखँलाहरूमा गुरँको पोका रेखखन् ।



सुन्तलाजात फलफूलमा खाद्यतत्त्वको एकीकृत व्यवस्ापन

15

3
. 
षप
 ए

ि 
र 
ख
ाद्य
्तत्

त्वक
ो 
उप

ल
बध

्ता
3
. 
षप
 ए

ि 
र 
ख
ाद्य
्तत्

त्वक
ो 
उप

ल
बध

्ता



सुन्तलाजात फलफूलमा खाद्यतत्त्वको एकीकृत व्यवस्ापन

16

मान् दरइएको खित्बाट के बझुन सषकन् िने माटोमा खाद्य्तत्त्व हुँराहुँरै पनन 
माटोको रासा्यननक गणुले गराया नबरूत्वालाई उपलबध नहनु सक् । अखमल्य 
त्वा क्षारर्य माटोमा नबरूत्वालाई आत्वश्यक पनने अनधकाशं खाद्य्तत्त्वहरू उपलबध 
हनु सकै्न िने अकको्तफया  ्तटस् षप एि मान (6.5-7.5)मा नबरूत्वालाई 
आत्वश्यक पनने अनधकाशं खाद्य्तत्त्वहरू उपलबध हनु्न ्। मोनलबडेनम िाँषह 
क्षारर्य माटोमा मात् उपलबध रहन् िने फलाम अखमल्य माटोमा उपलबध 
रहन् । बाँकी प्रा्यजसो खाद्य्तत्त्वहरू ्तटस् माटोमा उपलबध रहन्न।् 
्तस्या, हामरीले रतैु्व कुराहरूलाई ध्यान दरनपुनने हनु् । ्य्ेष्ट मात्ामा मलखारको 
प्र्योग गनुयाका सा्ै माटोको षप एि मानलाई सधुार गनयासकेमा खाद्य्तत्त्वहरूको 
उपलबध्तालाई बिाउन सषकन् ।

4. खाद्य्तत्त्वहरूको एकीकृ्त व्यत्वस्ापन4. खाद्य्तत्त्वहरूको एकीकृ्त व्यत्वस्ापन
कृिकहरूसँगै ्  मलको खानरी । खे्तबारीमा हनेु झार, जंगलमा हनेु पा्तपन्तङ्र 
रेखख िानसाबाट ननखसकने ्तरकारीको बोक्रा त्वा न्लका र अन्य सबै खाले 
जैषत्वक कुषहने त्वस्तहुरू मलको रूपमा प्र्योग गनया सषकन् । पशपुालनबाट 
आएको गोबर मलका सा्ै सोतिरको रूपमा राखखने पराल, िसु, पा्तपन्तङ्र 
र अन्य खेर गएका ्तर कुषहने त्वस्तलुाई पनन मलको रूपमा प्र्योग गनया 
सषकन्। ठूला बगैँिा िएका ्तर ्ोरै पश ुपालेका कृिकहरूले बाषहरबाट 
षकनेर िए पनन गणुस्तरी्य प्राङ्ारीक मलका सा्ै सन्तनुल्त मात्ामा रासा्यननक 
मलको समे्त प्र्योग गनया सषकन् । रासा्यननक मलको मात् बिी प्र्योग 
गराया केही सम्यपन् माटोको सत्वास्थ्य नबनग्रै जानकुा सा्ै परननियार्ता बढरै 
जाने हनुाले सकेसमम बिी मात्ामा प्राङ्ारीक मल र बोटनबरुत्वालाई नपगेुको 
खणडमा रसा्यननक मलको प्र्योग गनुया परया् । रासा्यननक मल हरेक त्विया 
अरु रेशबाट महँगोमा ल्याउनपुनने हनु् र ्यसका लानग हरेक त्विया हाम्ो 
रेशले कररब ९ अबयाको रासा्यननक मल खरीर गनने ग य्ा । त्यसैले, माटोको 
सत्वास्थ्य राम्ो राख्न, मलमा परननियार्ता घटाउन र दरघाया्य ुबालीको कलपनालाई 
्य्ा्यामा लैजान एकीकृ्त मलखारको व्यत्वस्ापन गनुयाप य्ा जसअनसुार 
मखु्यगरी कृिकसँग उपलबध प्राङ्ारीक मल र अपगु िएमा रासा्यननक मलको 
प्र्योगलाई जोड दरएको हनु् । सह्योग परु्याउन कमपोष्ट बनाएर प्र्योग गनया 
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सषकन् सा्ै अन्तरबाली, कोशेबालीको प्र्योग गरी नाईट्ोजन खस्ररकरण 
सँगसँगै सह-उतपारन पनन नलन सषकन् ।

्तानलका 2.्तानलका 2. प्राङ्ारीक र रासा्यननक मलबरीिको निन्न्ताहरू ।

प्राङ्ारीक मलप्राङ्ारीक मल रासा्यननक मलरासा्यननक मल

नबरुत्वालाई िाषहने सबै खाले 

खाद्य्तत्त्वहरू ्ोरै ्ोरै मात्ामा िए 
पनन परु्याउँ् ।

्यसले सबै खालको खाद्य्तत्त्व 
परु्याउँरैन, षत्वशेि ्तत्त्व मात् धेरै 
मात्ामा दरन् ।

माटोको सत्वास्थ्य राम्ो बनाउँ् । लामो सम्यसमम रासा्यननक मलको 
मात् प्र्योगले माटोको सत्वास्थ्य राम्ो 
हुँरैन ।

माटोको पानरी सोसने शखक् 
बिाउँ्।

माटोको पानरी सोसने शखक् घटाउँरै 
जान् ।

माटोमा हनेु सकु्म जरीत्वको जरीत्वन 
प्रषक्र्यालाई का्यम राख् ।

माटोमा हनेु सकु्म जरीत्वको जरीत्वन 
प्रषक्र्यालाई हानरी परु्याउँ् ।

माटोमा काबकोन ्पने काम गरया् । माटोमा काबकोन ्पने गरदैन ।

जरा र नबरूत्वालाई असर गरदैन । बिी िएमा जरा र नबरूत्वालाई क्षन्त 
ग य्ा र नबरूत्वा मनया पनन सक् ।

खाद्य्तत्त्व लामो सम्यसमम उपलबध 
हनु् ।

खाद्य्तत्त्व ्ोटो सम्यको लानग मात् 
उपलबध हनु् ।

धेरै पररमाणमा प्र्योग गनुयाप य्ा । ्ोरै पररमाणमा पनन आत्वश्यक्ता 
पूरा ग य्ा ।

खाद्य्तत्त्वको कमरी षिलो हटाउँ् । खाद्य्तत्त्वको कमरी न्टो हटाउँ् ।
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5. सनु्तलाजा्त फलफूलमा खाद्य्तत्त्वको व्यत्वस्ापन5. सनु्तलाजा्त फलफूलमा खाद्य्तत्त्वको व्यत्वस्ापन
सनु्तलाजा्त फलफूलमा मलखारको प्र्योग गराया मखु्य्त्या ननमन कुराहरूलाई 
ध्यान दरनपुरया् ।

1. सनु्तलाजा्त फलफूलको उमेर अनसुार मलखारको प्र्योग-1. सनु्तलाजा्त फलफूलको उमेर अनसुार मलखारको प्र्योग- फलफूलको 
उमेर अनसुार ्तल रेखाइएको ्तानलका बमोखजम मलखारको प्र्योग गनुया 
परया्।

्तानलका 3.्तानलका 3. सनु्तलाजा्त फलफूलमा उमेर अनसुार प्राङ्ारीक ्त्ा रासा्यननक 
मलको नसफारीस मात्ा ।

बोटको बोटको 
उमेर उमेर 
(त्विया)(त्विया)

प्रन्तबोट प्र्योग गनुया प्रन्तबोट प्र्योग गनुया 
पनने राम्री कुषहएको पनने राम्री कुषहएको 
गोठेमलको मात्ा गोठेमलको मात्ा 

(षकलो)(षकलो)

प्रन्तबोट प्र्योग गनुया पनने रासा्यननक मलको प्रन्तबोट प्र्योग गनुया पनने रासा्यननक मलको 
मात्ा (ग्ाम)मात्ा (ग्ाम)

्यरुर्या्यरुर्या डरीएपरीडरीएपरी पोटासपोटास

१ १० ७५ ५० ७५

२-३ २०-३० १००-११० ५०-७० ७५-१००

४-५ ४०-५० ११०-१३० ७०-१०० १००-१५०

६-७ ६०-७० १३०-२०० १००-१५० १५०-२००

८-९ ८०-९० २००-३०० १५०-२०० २००-२५०

१० र 
मान्

१०० ३००-५०० २००-२५० २५०-३५०

स्ो्त: (MOAD & FAO, 2011)
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्तानलका 4.्तानलका 4. सकु्म खाद्य्तत्त्व व्यत्वस्ापन गनया एकीकृ्त रूपमा ्नयाको लानग 
षत्वनिन्न रासा्यननक सामाग्रीहरूको नसफारीस मात्ा

सामाग्रीसामाग्री उपलबध सकु्म खाद्य्तत्त्वउपलबध सकु्म खाद्य्तत्त्व मात्ा (ग्ाम)मात्ा (ग्ाम)

खजंक सलफेट खजंक र सलफर १००

कपर सलफेट ्तामा र सलफर ६०

म्यागनेनस्यम सलफेट म्यागनेनस्यम र सलफर ४०

फेरस सलफेट फलाम र सलफर ४०

म्याङ्ाननज सलफेट म्याङ्ाननज र सलफर ४०

बोररक एनसड बोरोन ४०

कृषि िनु क्याखलस्यम १८०

पानरी २० नलटर

स्ो्त: (MOAD & FAO, 2011)

नोट :नोट : ्यरी सामाग्रीहरू रासा्यननक पसलहरूमा त्वा एग्ोिेटहरूमा पनन पाइन्न।् 
्यो नमश्ण मख्य पालतु्वाहरू आफनो सामान्य आकारको रईु न्तहाइ फैलात्वटमा 
आएपन् प्र्योग गनुया परया् । उक् नमश्ण २५ बोटलाई पगुने गरी तै्वशाख- 
जेष्ठमा ्नुया प य्ा ।

२. मलखारको प्र्योग गनने सम्य र ्तररका- २. मलखारको प्र्योग गनने सम्य र ्तररका- 

क. औठँछी आकारको कुलेसो बनाएर-क. औठँछी आकारको कुलेसो बनाएर- षहउँरमा 
फल षटपेपन्, गोडमेल, काट्ाँट गरेपन् बोट 
त्वररपरर औठँछी आकारको १ षफट फराषकलो 
कुलेसो बनाइ राम्री पाकेको प्राङ्ारीक मलको 
प्र्योग गनुयाप य्ा । 

्यो का्यया सामान्य्त्या पौि-माघ मषहनामा 
गनुया परया् । रासा्यननक मलखारको प्र्योग 
गनुयापरेमा पनन नसफारीस मात्ालाई प्राङ्ारीक 
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मलसँगै नमसाएर सोही सम्यमा गनुयाप य्ा । नडएपरी र पोटासको परैु मात्ा र 
्यरुर्याको िने आधा िाग मात् प्र्योग गनुयाप य्ा । बाँकी आधा िाग ्यरुर्यामध्ेय 
एक िौ्ाइलाई जेष्ठ-असार र बाँकीलाई िाद्र-असोजमा पानरीमा नमसाइ बोट 
निजने गरी न्टन ु परया् । नाईट्ोजन उडेर ्त्ा िषुहएर िाँडै नाश हनेु 
िएकाले ्यसलाई पटक पटक प्र्योग गररन् ।

ख. पा्तमा ्नने षत्वनध: ख. पा्तमा ्नने षत्वनध: 

नबरुत्वालाई िाषहने मखु्य ्तत्त्व- 
नाईट्ोजन, फसफोरस र पोटास बाहेक 
अन्य सूक्म्तत्त्वहरु माटोमा निई 
पा्तमा ्राया त्यसको प्रिात्व राम्ो 
रेखखन् । सकु्म्तत्त्वको नमश्णलाई 
नसफाररस मात्ा अनसुार पानरीमा 
नमसाएर घोल बनाई ्नुयाप य्ा । सकु्म 
खाद्य्तत्त्वको प्र्योग गराया फल गचुिा 

आकारको िएपन् बैशाखरेखख असारसमम गनया सषकन् । 

नबरुत्वामा नाईट्ोजनको कमरी िएर पहेनलँएमा २0 ग्ाम ्यरुर्यालाई १० नलटर 
पानरीमा नमसाई ०.२ प्रन्तश्तको घोल बनाई ्नया सषकन् ्तर उक् ्ूयरर्यामा 
०.२ प्रन्तश्त िनरा कम बाई्यरुर्यट िन्ने ्तत्त्व हनुपुरया्, निए असर गनया 
सक् । घोल बनाएर न्टरा परैु बोट निजने गरी न्टन ुपरया् ।

6. बजारमा उपलबध केही सामग्रीहरू6. बजारमा उपलबध केही सामग्रीहरू
सबै कृिकहरूले आफूलाई आत्वश्यक पनने उतपारन सामाग्रीहरू खासगरी 
मलखार आफैँ ले ्त्यार गनने गनुयाप य्ा । ्यद्यषप बढरो जनशखक्को अिात्व 
्त्ा घटरो गाईत्वस्त ुपालनले गराया आत्वश्यक्ता अनरुूपको मलखार उपलबध 
नहनु सक् । ्यस्तो अत्वस्ामा व्यात्वसाष्यक कृिकहरूले आफनो आमरानरीको 
केही अंश सनु्तलाजा्त फलफूलको लानग खिया गनुया पनने हनु् । सामान्य्त्या, 
कमाइको १० प्रन्तश्त अंश ्ुट्ाइ बोटनबरुत्वाको रेखरेखको लानग खिया 
गनुयाप य्ा ।



सुन्तलाजात फलफूलमा खाद्यतत्त्वको एकीकृत व्यवस्ापन

21

बजारमा उपलबध षत्वनिन्न खाले प्राङ्ाररक मलहरू

बजारमा उपलबध उतपारन सामग्रीहरूमा कन्तप्य प्राङ्ारीक मल ्न,् जनु 
रानारार त्वा झोल रूपमा पनन उपलबध ्न ् । त्यस्ता मलहरूमा मखु्य 
खाद्य्तत्त्वहरूका सा्ै केही मात्ामा सकु्म खाद्य्तत्त्वहरू समे्त हनु्न ् । 
सकु्म खाद्य्तत्त्वहरूको मातै् ्ुटैि सनमश्णहरू पनन पाइन्न ्। माटोमा सकु्म 
जरीत्वाणकुो संख्या बिाउनका लानग पनन षत्वनिन्न उतपारनहरू पाइन्न ्।

बजारमा उपलबध षत्वनिन्न खाले सकु्म खाद्य्तत्त्व सषह्तका मलहरू

आफनो आत्वश्यक्तानसुार अनन ्य्ोखि्त जानकारी नलएर ्यस्ता सामाग्रीहरूको 
प्र्योग गनया सषकन् ।
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