
जलवायु मैत्री कृषि प्रषवधि सङ्ालो

प्राङ्रारिक कृषिकरा लरागि झोलमल बनराउने ि प्योि िनने षिगि  

१. परिचय

नपेाल सरकारल े प्ाङ्ाररक कृषिलाई प्ाथमिकतािा राखकेो  

छ । कर्णाली प्देश सरकारल े प्देशलाई प्ाङ्ाररक प्देश 

बनाउन े घोिर्ा गररसकेको छ र त्यस ै अनसुार नीमत तथा 

कार्यक्रिहरू अघघ साररसकेको छ । रद्यषप प्ाङ्ाररक कृषिका 

मनम्ति आवश्यक पवूणाधार तरारीका लाघग भन े प्शस्त काि 

गनु्यपनने देखखन्छ । सङघीर तथा प्देश सरकारल े प्ाङ्ाररक 

कृषिका लाघग रासारमनक िल तथा मविादीको मवकल्पिा 

अनसुन्ान तथा मवकासिा जोड ददन ुआवश्यक छ । बजारिा 

जमैवक मविादी र िलहरूको उपलब्धता पमन बढदै गएको 

देखखन्छ । तर ती जमैवक िल तथा मविादीहरूको प्भावकाररता 

र साना कृिकहरूको पहँुचका बारेिा प्श्न उठन ेगरेका छन ्। 

नपेालिा साना कृिकहरूल ेसहज ैबनाउन र प्रोग गन्य सक् े

मवकल्पहरू पमन मवकास भएका छन ् । ती िध्केो एक हो, 

झोलिल । झोलिल स्ानीर स्तरिा उपलब्ध सािग्ीहरूबाट 

सजजल ै तरार पान्य सषकन े एक प्कारको जमैवक िल तथा 

मविादी हो । रो गाईको षपसाब, गोबर र मवभभन्न स्ानीर 

वनस्पमतको मिश्रर्बाट तरार गररन्छ । गोबर र षपसाबिा 

मवभभन्न षकजसिका फाइदाजनक ढुसी र व्ाके्ररराहरू हुन े

भएकाल े झोलिल तरार गदणा गोबर र षपसाबलाई कुहाएर 

रसिा रहेका ढुसी र व्ाके्ररराहरूको सङख्ािा वदृ्धि गराइ 

िल तथा मविादीका रुपिा प्रोग गन्य सषकन्छ (Subedi, 

2016) । 

झोलिल मवभभन्न प्कारका हुन्छन ् । सािान्यतरा बाली 

लगाउनअुघघ जग्ा तरारी गदणा झोलिल–१, रोग मनरन्त्रर्का 

लाघग झोलिल–२ र कीरा मनरन्त्रर्का लाघग झोलिल–३ 

प्रोग गररन्छ (Joshi et al., 2016) । झोलिल–१, झोलिल–

२ र झोलिल–३ को प्रोग बढाउन सषकएिा केही हदसम्म 

रासारमनक िल तथा मविादी प्रोग क्रिशः कि गददै लान 

सषकन ेसम्ावना छ । रस्ता अभ्ासहरूबाट प्ाङ्ाररक कृषि 

उपजको बढदो िाग, स्वस् खाद्यान्न उत्ादन र स्वस् 

परणावरर्िा टेवा परुणाउन सषकन्छ । झोलिल करेसाबारी तथा 

घरबगैंचािा उत्ादन गररन ेतरकारी बालीिा उपरकु्त हुन्छ । 

रस पचणािा झोलिल–१, झोलिल–२ र झोलिल–३ बनाउन े

र प्रोग गनने मवभधका बारेिा चचणा गररएको छ ।  



प्राङ्ारिक कृषिका लाधि झोलमल बनाउने ि प्रयोि िनने षवधि प्राङ्ारिक कृषिका लाधि झोलमल बनाउने ि प्रयोि िनने षवधि2 3

२. झोलमलकरा फराइदराहरू
 � झोलिल स्ानीर स्तरिा उपलब्ध हुन े गोबर, षपसाब र 

वनस्पमतहरूको प्रोग गरी सहज ैरुपिा बनाउन सषकन्छ,

 � झोलिलिा प्रोग भएका सािग्ीिा मबरुवाका लाघग 
आवश्यक ररुररा, के्रटानाइन, षफनोल, काबबोजलक एजसड, 
एमिनो एजसड, जजबरेेजलन, क्ाल्सिरि, म्ान्ामनज जस्ता 
पोिक तत्व पाइन े र री सािग्ीहरू फाइदाजनक 
सकू्ष्मजीव (फाइदाजनक ढुसी जस्तै, ट्ाइकोडिणा, 
एस्परजजलस, भषटटिजसजलरि आदद र व्ाके्रररा जस्तै, 
स्डुोिोनास, ब्ाजसलसको मवभभन्न strain) का लाघग 
उपरकु्त आश्ररस्ल भएकाल ेरसल ेिाटाको उव्यराशघक्त 
बढाउन र बालीको उत्ादन वदृ्धि गन्य िद्दत परुणाउँदछ 
(Radha & Rao, 2014),

 � झोलिल उत्ादन गन्य थोरै लगानी भए पगुछ । रसका 
लाघग बजारबाट प्ाम्टिक ड्ि र ई. एि. िात्र  खररद गरे 
पगुछ, र

 � झोलिल उत्ादन र प्रोगबाट रासारमनक िल तथा 
मविादीिा लाग् ेखच्य कटौती गन्य सषकन्छ भन ेरासारमनक 
िल तथा मविादीको प्रोगबाट िानव तथा िाटाको 
स्वास्थ्य र परणावरर्िा पगु् े हामन नोक्ानी कि गन्य 
सषकन्छ । 

३. झोलमलकरा प्कराि

३.१ झोलमल–१

झोलिल–१ जमैवक िलका रुपिा प्रोग गन्य सषकन्छ ।  

रो गाईवस्तकुो गोबर, षपसाब, ई.एि. (Effective 

microorganism) वा जीवात ु र पानीको मिश्रर्बाट तरार 

गररन्छ । रसलाई मवशिे गरेर जग्ा तरार गनने सिरिा मबरुवा 

लगाउन े ठाउँको िाटािा मिसाउन े तथा मबरुवा उम्पेछछ पमन 

प्रोग गररन्छ । रसल े मबरुवाको वदृ्धिमवकासका लाघग 

आवश्यक पनने नाइट्ोजन, फस्ोरस, पोटास, क्ाल्सिरि, 

म्ान्ामनज, सल्फर आदद खाद्यतत्व प्दान गनणाका साथ ै

िाटोिमुन रहन ेकीराहरूको पमन मनरन्त्रर् गद्यछ (Joshi et al., 

2016) ।

तयाि िनने षवधि

झोलिल–१ तरार पान्यको लाघग मनम्ानसुारका मवभध 

अपनाउनपुनने हुन्छ:

क. झोलमल–१ बनाउनका लागि आवश्यक  
सामग्रीहरू त्यार पान्ने

ख. झोलमल बनाउन् स्ानमा ड्रमको ३ भािको १ भाि 
खाल्ागभत्र पन्ने िररी ड्रमलाई खाल्ा्मा राखन् ।

गाेबर गार्इकाे पिसाब

िानी जिवातु/र्इ.एम. ड्रम
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घ. उक्त ड्रममा हावा नछिन्ने िररी बन्द िर्र राखन् ।

ङ. ढाक्र राखखएको गमश्रणलाई कररब ३–३ द्दनको 
फरकमा लठ्रीको साहा्यताल् चलाइराखननुप्दनेि जसल् 

ि्दाने गमश्रण छिटो कनु दहएर १५ द्दनमै  
झोलमल १ त्यार हुनि ।

ि. १७ क्. जरी. िाईको िोबर, १६ खलटर िाईको दपसाब, १६ 
खलटर पानरीलाई ड्रममा राखरी त्यसलाई राम्ोसँि चलाएर 
ल््दो बनाउन् र त्यसररी बनाएको गमश्रणमा १ खलटर जरीवातनु 

अ्वा ई. एम. झोल गमसाएर राम्ोसँि चलाउन् ।

१७ के.िी. गार्इकाे 
गाेबर

१६ लिटर िानी १ लिटर जिवातु 

१६ ििटर गार्इकाे 
पिसाब

लाित षवविण

ताखलका १ः झोलमल १ त्यार पाननेका लागि लागन् 

अननुमादनत लाित गववरण:

क्र. 

सं.
वििरण एकाइ पररमाण दर

लागत 

(रूपैंया)

१ िाइनेका् िा्बर क्.जरी. १७ १० १७०

२ िाइनेका् 

दपसाब

लरी. १६ १० १६०

३ इने. एम. लरी. १ १३० १३०

४ ड्रम (५० लरी.) लरी. १ ४०० ४००

५ पानरी लरी. १६ ० ०

जममा ८६०

माथि प्रसतुत गररएको िागत थववरण सिानीय सतरमा प्रचलित 
दरभाउका आधारमा गररएको हो, यो दरभाउ ठाउ ँअनुसार फरक 

िन्इ सक्छ ।

प्रयोि िनने तरिका

झोलिल–१ लाई जग्ा तरार गनने बलेािा मबरुवा रोप् ेठाउँिा 

जसध ैिाटासगँ मिलाएर अथवा मबरुवा रोषपसकेपछछ मबरुवाको 

वररपरर १ भाग झोलिल–१ िा ३ भाग पानी मिसाएर प्रोग गन्य 

सषकन्छ । जराको फैलावटका आधारिा रसलाई प्मतमबरुवा 

२०० देखख ३०० एि. एल.  प्रोग गनु्यपद्यछ ।

१ भाग झाेिमि–२ र ३ भाग िानीकाे थमश्रण
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३.२ झोलमल–२

झोलिल–२ एक प्कारको जमैवक मविादी हो । रो गाईको 

षपसाब, पानी र ई.एि. (Effective microorganism)  झोल 

वा जजवातकुो मिश्रर्बाट तरार गररन्छ । तरार गनने मवभध उस्त ै

भए पमन झोलिल–२ िा गोबर प्रोग नगररन ेहँुदा रो झोलिल–

१ भन्ा फरक छ । रो िाटोको िाध्िबाट लाग् ेढुसीजन्य रोग 

जस्तै, जरा कुदहने, फेद कुदहन ेर डाँठ कुदहन ेरोग, ड्ाम्पिङ् अफ 

आदद तथा ब्ाके्ररराजन्य रोगहरू जस्त ैगाँठा पनने, ओइलाउने, 

सकु्े, कुदहन ेरोगहरूको व्वस्ापनका लाघग उपरकु्त िामनन्छ 

(Joshi et al., 2016) । झोलिल २ िखु्तरा  काउली, बन्ा, 

ब्ोकाउली, प्ाज, लसनु, करेला, फससी, काँक्रो आदद 

तरकारीबालीहरूिा प्रोग गररए पमन रसलाई अन्नबालीिा पमन 

प्रोग गन्य सषकन्छ ।

तयाि िनने षवधि

झोलिल–२ तरार पान्यका लाघग अपनाउनपुनने मवभधहरू तल 

उल्खे गररएको छ:

ख. झोलमल बनाउन् स्ानमा ड्रमको ३ भािको १ भाि 
खाल्ागभत्र पन्ने िररी ड्रमलाई खाल्ा्मा राखन् ।

ि. २४.५ खलटर िाईको दपसाब र २४.५  खलटर पानरीलाई ड्रममा 
राखरी राम्ोसँि चलाएर गमसाउन् र त्यसररी बनाएको गमश्रणमा १ 
खलटर जजवातनु अ्वा ई. एम. झोल गमसाएर राम्ोसँि चलाउन् ।

२४.५ लिटर िानी

१ लिटर जिवातु 

२४.५ ििटर गार्इकाे पिसाब

घ. उक्त ड्रममा हावा नछिन्ने िररी बन्द िर्र राखन् ।

ङ. ढाक्र राख्को गमश्रणलाई कररब ३–३ द्दनको फरकमा 
लठ्रीको साहा्यताल् चलाइराखननुप्दनेि जसल् ि्दाने गमश्रण 

छिटो कनु दहएर १५ द्दनमै झोलमल २ त्यार हुनि ।

क. झोलमल–२ बनाउनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू 
त्यार पान्ने

गार्इकाे पिसाब िानी जिवातु/र्इ.एम. ड्रम
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लाित षवविण

ताखलका २ः झोलमल २ त्यार पाननेका लागि लागन् लाित 

खचनेको गववरण:

क्र. 

सं.
वििरण एकाइ पररमाण दर

लागत 

(रूपैंया)

१ िाइनेका् 

दपसाब

लरी. २४.५ १० २४५

२ इने. एम. लरी. १ १३० १३०

३ ड्रम  

(५० खल.)

लरी. १ ४०० ४००

४ पानरी लरी. २४.५ ० ०

जममा ७७५

माथि प्रसतुत गररएको िागत थववरण सिानीय सतरमा प्रचलित 
दरभाउका आधारमा गररएको हो, यो दरभाउ ठाउ ँअनुसार फरक 

िन्इ सक्छ ।

प्रयोि िनने तरिका

िाटोबाट िाटािा रहन े पाईभथरि, राईजोक्ोमनरा, 

स्क्रेोषटमनरा, स्क्ोरोजसरि जस्ता ढुसीहरूबाट बालीहरूिा 

लाग् ेजरा कुदहने, फेद कुदहन ेर डाँठ कुदहन ेरोग, ड्ाम्पिङ् अफ 

आदद ढुसीजन्य रोग र इरमवमनरा, स्डुोिोनास, ज्ान्ोिोनास 

आदद ब्ाके्ररराहरूबाट बालीहरूिा लाग् ेगाँठा पनने, ओइलाउने, 

कुदहने, सकु् ेब्ाके्ररराजन्य रोग रोकथािका लाघग झोलिल–

२ प्रोग गन्य सषकन्छ । रसलाई मबरुवा लगाइसकेपछछ १ भाग 

झोलिल–२ र ३ भाग पानी मिसाएर मबरुवाको वररपरर िाटो 

भभज् ेगरी प्रोग गनु्यपद्यछ (Joshi et al., 2016) ।

१ भाग झाेिमि–२ र ३ भाग िानीकाे थमश्रण

३.३ झोलमल–३

झोलिल–३ स्ानीर स्तरिा उपलब्ध हुन े तीतो, टरबो, पीरो, 

झमझिाउने, पप्यराउने, दधू आउने, अमिलो, चोप आउन े

वनस्पमतका पात जस्तःै असरुो, जसस्ो, तीतपेाती, बकाइनो, 

नीि, सरपत्री, आरु, केतकुी, खखरबो, बनिारा, अदवुा, खसुणानी, 

लसनु, प्ाज, सतुसीका पात, आँक, गाईको षपसाब र ई.एि. 

(Effective microorganism) झोल वा जीवातकुो 

मिश्रर्बाट तरार गररन्छ । झोलिल–३ मवशिे षकजसिको गन् 

आउन े हँुदा मबरुवािा छषकटि एपछछ कीरा भगाएर क्षमतबाट 

जोगाउन सषकन्छ । रो तरकारी तथा अन्नबालीहरूिा लाग् े

पतुली जातका कीरा, खपटे कीरा, पतरेा, झजुसलकीरा र पात 

खान े लाभणाहरूको व्वस्ापनका लाघग प्रोग गन्य सषकन्छ 

(Rayamajhi, 2020) ।

तयाि िनने षवधि

झोलिल–३ तरार पान्यका लाघग मनम्ानसुारको मवभध 

अपनाउनपुनने हुन्छ:

क. झोलमल–३ बनाउनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू 
त्यार पान्ने
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ख. झोलमल बनाउन् स्ानमा ड्रमको ३ भािको १ भाि 
खाल्ागभत्र पन्ने िररी ड्रमलाई खाल्ा्मा राखन् ।

ि. १६ खलटर िाईको दपसाब, १६ खलटर पानरी र १६ क्. जरी. 
वनसपदतका पातलाई ड्रममा राख्र राम्ोसँि घोलन् र त्यसररी 

बन्को गमश्रणमा १ खलटर जरीवातनु अ्वा ई. एम. झोल गमसाएर 
राम्ोसँि चलाउन् अदन हावा नछिन्ने िररी ढाक्र राखन् ।

घ. उक्त ड्रममा हावा नछिन्ने िररी बन्द िर्र राखन् ।

ङ. ढाक्र राख्को गमश्रणलाई कररब ३ – ३ द्दनको 
फरकमा लठ्रीका सहा्यताल् चलाइराखननुप्दनेि जसल् ि्दाने 

गमश्रण छिटो कनु दहएर २१ ्द्खख ३० द्दनमै झोलमल–३ 
त्यार हुनि ।

१६ लिटर िानी

१ लिटर जिवातु 

१६ ििटर गार्इकाे पिसाब

१६ के.िी. वनसिपतका िात 
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लाित षवविण

ताखलका ३ः झोलमल ३ त्यार पाननेका लागि लागन् लाित 

खचनेको गववरण:

क्र. 

सं.
वििरण एकाइ पररमाण दर

लागत 

(रूपैंया)

१ वनसपदतका 

पात

क्.जरी. १६ ० ०

२ िाइनेका् 

दपसाब

लरी. १६ १० १६०

३ इने. एम. लरी. १ १३० १३०

४ ड्रम  

(५० लरी.)

लरी. १ ४०० ४००

५ पानरी लरी. २४.५ ० ०

जममा ६९०

माथि प्रसतुत गररएको िागत थववरण सिानीय सतरमा प्रचलित 
दरभाउका आधारमा गररएको हो, यो दरभाउ ठाउ ँअनुसार फरक 

िन्इ सक्छ ।

प्रयोि िनने तरिका

झोलिल–३ लाई सफा कपडाल े छानरे आएको एक भाग 

झोललाई कजलला मबरुवा (एक िदहनाभन्ा कि उिरेका) भए 

५ भाग र छछम्पिएका मबरुवा भए ३ भाग पानी मिसाएर स्परेरका 

सहारताल े७ – ७ ददनको फरकिा मबरुवा परूा भभज् ेगरी बाली 

नषटपनु्ेल छनु्यपद्यछ (Khatioda, et al., 2018) । 

१ भाग झाेिमि–२ र ३ भाग िानीकाे थमश्रण

४. अनुभि

जसरहा जजल्ा धनगढीिाई नगरपाजलका वडा नं १४ अम्टेार मनवासी 
तोपबहादरु राई सािर््य परररोजनाअन्तग्यत नस्यरी र घरबगैंचा 
व्वस्ापनिा सहभागी कृिक हुन ् । आफनो नस्यरी र घरबगैंचािा 
झोलिल प्रोग गरररहेका उनी झोलिलको प्रोगल ेकाउली, बन्ा, 
ब्ोकाउली, टिाटर, खसुणानी आदद बालीिा लाग् ेफेदबाट मबरुवा ढलने, 
फेद कुदहने, ओइलाउने, मबरुवा कुदहएर गन् आउन ेरोगहरू र पतुली 
जातका कीरा, लाभणा, खपटे, पतरेा, झजुसलकीराजस्ता कीरा 
मनरन्त्रर्िा सजजलो भएको बताउँछन ्। उनल ेझोलिलको प्रोगपछछ 
िाटो हलकुा भएको, उत्ाददत तरकारी स्वाददलो भएको र पकाउँदा 
छछट्ो पाक् ेगरेको कुरा बताउँछन ्। झोलिल प्ाकेजका रुपिा रहेको 
हुनाल े रसको प्रोग गरेपछछ अन्य िल तथा मविादी र भभटामिन 
ददनपुनने झनझट नहुन े उनको भनाइ छ । आफन ै घरिा रहेका 
पशवुस्तहुरूबाट उपलब्ध गोबर र षपसाबबाट आवश्यकतानसुार 
झोलिल बनाएर बारीिा प्रोग गन्य सषकन ेहँुदा उनल ेरो प्मवभध साना 
षकसानहरूका लाघग अमत न ै उपरकु्त भएको बताउँछन ् । हाल 
धनगढीिाई नगरपाजलका वडा नं १४ मबहीबारे आसपास क्षेत्रका ४ 
सिहूका ८५ जना कृिकल े रो झोलिलबारे ताजलि प्ाप्त गरी ४० 
घरधरुीभन्ा बढील े रसको प्रोग गरररहेका छन । नगरपाजलकाका 
िरेर हररनारारर् चौधरील े रस प्मवभधका बारेिा नगरका सपिरू््य 
अगवुा कृिकहरूलाई ताजलि ददएर पाजलकाभरर रसको मवस्तार 
गनु्यपनने धारर्ा राख्भुएको छ ।

उदरपरु जजल्ा, बलेका नगरपाजलका, वडा नं ५ घमु् ेमनवासी बद्ी सदा 
र जोखनी सदा श्रीिान ् श्रीिती हुन ् । जोखनी घमु् े तरकारी उत्ादन 
िदहला कृिक सिहूकी सदस्  हुन । ली–बड्य, बलेका नगरपाजलका र 
राषट््र कृिक सिहू िहासङघको सहरोगिा करार खतेी सरुु गरेका 
उनीहरू रासारमनक िलको प्रोग नगनने भन्ा िल न ै प्रोग नगरी 
कसरी खतेी हुन्छ भन्न े गरेका भथए । खतेी सरुुवात गनने क्रििा न ै
झोलिल बनाउन ेताजलि पाएपछछ उनीहरूल ेआफनो भागिा परेको २ 
कट्ा जग्ािा झोलिल–१, झोलिल–२ र झोलिल–३ बनाएर प्रोग 

ताेपबहादुर रार्इ
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गरे । उनीहरूल े झोलिल–१ मबरुवा रोप् े क्रििा िल र िाटािा रहेका 
कीराको रोकथािका लाघग, झोलिल–२ मबरुवा िाटाबाट बादहर 
मनसे्पश्ात ् िाटािा रहन े ढुसीजन्य र व्ाके्ररराजन्या रोगको 
व्वस्ापनका लाघग र झोलिल–३ मवभभन्न कीराहरूको मनरन्त्रर्का लाषग 
प्रोग गरेका भथए । आफना भागिा परेको २ कट्ा जग्ािा काउली, बन्ा, 
भण्ा, करेला, काँक्रा, खसुणानी, बोडी, लौका, भभण्ी आदद उत्ादन गरेर 
पदहलो १० िदहनािा रु. १७ हजार ५०० आम्ानी जलएका भथए । उनीहरू 
अदहल ेरासारमनक िल र मविादीको प्रोग नगदणा पमन तरकारी उत्ादन गन्य 
सषकन ेरहेछ भन्न ेकुरािा मवश्वस्त छन ्र अरुलाई पमन त्यस ैगन्य सझुाउ ददन 
चाहन्छन ् । घमु्िेा उनीहरूजस्ता १३ कृिक पररवारल े झोलिल–१, 
झोलिल–२ र झोलिल–३ बनाएर प्रोग गरररहेका छन ्।

जाेखनी सदा


