
स्थानीय बथाली परियथेाजनथा  
जानकारी–ित्र रृिङ्खला 

डिश्रीत	खेतीप्रणािी			

पमपरित खेतीप्रणाली नेिालमा िरािूव्डकालदेद्ख चलै् आएको कृपषप्रणाली हो l  
साधारणतया पमपरित खेती गदा्ड पवपभन्न बालीहरू जसैैः मकै, बोरी र फससी 
लगाउने गरीनछ । एउटै बालीपभत्र िपन पवपभन्न जातहरू जसैैः गहँुका जातहरू 
पमसाएर लगाउने िरमिरागत चलन छ । मुख्यतया एकभन्ा बढी बाली वा 
जातहरू पमसाएर लगाउने प्रणालीलाई पमपरित खेतीप्रणाली भपननछ l यो दुई 
पकपसमको हुनछैः १. पमपरित बालीप्रणाली र २. जातीय पमरिण l 

पमपरित बालीप्रणालीअन्तग्डत एकभन्ा बढी बालीहरू एकै ठाउँमा लगाइनछन् l  
जसैैः मकैपभत्र बोरी, फससी वा कोदो लगाउने गरीनछ l यो प्रणाली धेरै 
कृषकहरूले अिनाएको िाइनछ l यसरी खेती गदा्ड एक बालीले अकको बालीलाई 
सहयोग गनने भएमा त्सा बाली प्रणालीलाइ्ड  पददीबपहनी (Sister Cropping) 
पमपरित बालीप्रणाली भपननछ l जसैैः मकै + बोरी + फससी जसलाई तीन 
पददीबपहनी पमपरित बालीप्रणाली भपननछ l त्सै दुई बाली कोदो + गहतलाई 
दुई पददीबपहनी पमपरित बालीप्रणाली भपननछ l 

जातीय	डिश्रण

एउटै बालीका एकभन्ा बढी जातहरू (जसैैः धानका जुम्ी माससी, लेकाली 
धान, चन्नना् धान आपद) पमसाएर लगाउने प्रणाली नै जातीय पमरिण  
हो l जातीय पमरिण सबै कृपष बालीहरूमा गन्ड सपकनछ l तािपन बढी मात्रामा यो 
प्रपवपध अन्नबाली र कोसे बालीमा भएको िाइनछ l पमसाउने जातको सङ्ख्याका 
आधारमा जातीय पमरिण पवपभन्न पकपसमका हुन सकछन् l दुइ्डवटा जात पमसाएमा 
पविजातीय, तीनवटा जात पमसाएमा पत्रजातीय, चारवटा जात पमसाएमा चौजातीय 
र िाँचवटा जात पमसाएमा िञ्चजातीय पमरिण भपननछ l आनुवंशको संरक्षण त्ा 
प्रपतकूल मौसममा िपन पदगो उत्ादन पलन यो प्रपवपध प्रभावकारी देद्खएको 
छ l एक जातले अकको जातलाई पवपभन्न िक्षमा सहयोग (जसै रोगको जीवाणु 
फैलन नपदने, सुक्ा हावा छेके्, ढलनबाट बचाउने आपद) गनने हँुदा एकािसको 
सहयोगबाट समग्मा उत्ादन राम्ो हुन गई उत्ादन स्ापदलो र िोपषलो हुनछ l

मुख्यतया जलवायु िररवत्डनसँगै देद्खएका समस्ाहरू र रोगपकराहरूका 
समस्ाहरूबाट हुने क्षपत नू्नीकरण गरी कृपष उत्ादनमा पदगोिना ल्ाउन, 
जातीय पमपरित खेतीप्रणालीले ठूलो योगदान पदनछ । जातहरू पमसाउँदा 
पवशेषतैः जातहरू एकै समयमा िाके् छानु्निछ्ड  । मेपसनबाट बाली कटानी गनने 
भए जातहरूको उचाइ्ड  िपन एकै नासको हुनुिछ्ड  ।  पमसाइएका जातहरूमा 

एकािसमा िरसेचन हुने हँुदा, कालान्तरमा नयाँ रूिको पठमाहा जातको 
पवकासहुनाका सा्ै केही हदसम्म उत्ादन क्षमतामा वृद्धि गन्ड सपकनछ । 
पमपरित जातहरूको खेती गदा्ड एकािसमा पवपभन्न तवरले सहयोग िुगे्न हुनछ । 
जसै, खाधतत्त्व पलँदा, ठाउँको सदुियोग गदा्ड, रोगपकरा त्ा अन् वातावरणीय 
प्रभावबाट जोपगन मद्दत िुग्दछ । नेिालको पछमेकी देश चीनमा उन्नत र 
स्ानीय धानका जातहरुको पमपरित खेती गदा्ड मरुवा रोगको प्रकोिबाट बच्न 
सहयोग िुया्डएको कुरा अध्यनले देखाएको छ । पमपरित खेती गदा्ड हरेक तहले 
एकअािसमा िररिूरकको काम गनने हँुदा, बाह्य प्रभावहरूलाइ्ड सनु्तपलत राद्ख 
कृपष उत्ादनमा पदगो र सरलता ल्ाउँछ । 

कृषकस्तरिा	रएको	जातीय	डिश्रण

जातीय पमरिण र पमपरित बालीप्रणाली नेिालका पवपभन्न ठाउँमा िराम्परागत 
रूिमा नै गररँदै आइएको छ l पमपरित बालीप्रणाली धेरै पकसानले गनने भए 
तािपन जातीय पमरिण खेती कमै मात्रामा गरेको देद्खनछ l  जातीय पवकास र 
कृपषमा अधुपनकीरणको क्रमसँगै एकल बाली र एकरूिीय जात लगाउने चलन 
बढेकाले जातीय पमरिण गनने तररका घट्दै गएको िाइनछ l जातीय पमरिणको 
खेती  गदा्ड प्रपतकूल मौसम त्ा अन् केही पवशेष अवस्ामा समेत राम्ो 
हुने हँुदा केही बालीहरूमा पकसानले िरािूव्डकालदेद्ख नै यो प्रपवपध आफनै 
ज्ानमा लगाउँदै आएका छन् l जसैैः जुम्ा र हुम्ामा पसमीको जातीय पमरिण 
लगाउने चलन पनकै िुरानो र बढी प्रचपलत छ l साधारणतया रातो, कालो, सेतो 
र पछकने मपमकने  दाना भएका पसमीहरू पमसाएर लगाउँदा बढी फाइदा भएको 
कृषकहरू जनाउँछन् l कृषकसरमा भइरहेको केही जातीय पमरिणहरू 
तापलका १ मा प्रसुत गररएको छ l उक्त पमसाउने प्रपवपधको वैज्ापनक खोज 
गरी एकािसमा जात पमसाउँदा कसरी फाइदा हुन जानछ र जात छनोट गरी  
कसरी  सुधार गन्ड सपकनछ भने्न  अवस्ाको सूक्ष्म अध्यन गरी यस प्रपवपधलाई 
पवकास गनु्डिनने देद्खनछ l 

जातीय	डिश्रणिा	रएका	अनुसन्ान	

जातीय पमरिण पनकै िुरानो चलन भएतािपन (जसैैः जुम्ामा गररने पसमीको 
पमपरित खेती) यसमा अनुसन्ान त्ा लगानी िया्डप्त भएको िाइन्न । यो कृपष  
अनुसन्ान र पवकासको मूल धारमा आउन सकेको छैन l वत्डमान अवस्ामा 
कृपष अनुसन्ान र पवकासमा संलग्न सङ्घ–संस्ाहरूले यस प्रपवपधको काय्ड 
िया्डप्त मात्रामा गरेको िाइन्न l पवपभन्न समस्ाहरू जसैैः रोगपकरा, सुक्ािना, 
प्रपतकूल मौसम आपदलाई पनयन्त्रणका लापग यो एक पदगो प्रपवपध देद्खएकाले 

मकै र अदवुा ममश्रित खेतीप्रणाली। तस्विरः बालकृष्ण जाशेी

अङ्क ९, बष्ड २०७४जातीय	डिडश्रत	खेतीप्रणािी	र	यसका	फाइदाहरू   
बालकृष्ण जोशी, देवेन्द्र गौचन, भुवन रत्न स्ापित, ररता गुरुङ, सुकबहादुर गुरुङ र सुभाष गौतम



पवसारै यस प्रपवपधमा खोजअनुसन्ान हुन ्ालेको छ l प्र्मतैः नेिालमा 
कृषकसरमा भइरहेका जातीय पमरिणबारे खोज–अनुसन्ान त्ा अध्यन गरी 
नयाँ प्रपवपधको पवकास गनु्डिनने देद्खनछ l २०७२-७३ सालदेद्ख स्ानीय बाली 
िररयोजनाले हुम्ा, जुम्ा, र दोलखामा धान, कोदो, फािर र पसमीमा जातीय 
पमरिणमा अनुसन्ान गरररहेको छ l सा्ै उक्त प्रपवपधलाई नीपतगत व्यवस्ा 
गरी सम्द्न्त सङ्घ–संस्ाहरूले यस प्रपवपधलाई अगापर बढाउनुिनने देद्खनछ l  
यस के्षत्रमा अनुसन्ानहरूबाट भएका केही उिलब्ीहरूलाइ्ड सङ्पक्षप्तमा 
यहाँ प्रसुत गररएको छ ।

• चीनमा स्ानीय जात र बण्डसङ्कर धानका जातहरू पमसाएर ठूलो के्षत्रमा 
लगाउँदा मरुवा र रढुवाबाट क्षपत कम हुन गई उत्ादन बढेको िाइएको 
छ l 

• गहँुबालीमा जातीय पमरिणबाट पसनदुरे रोग र धुले ढुसी रोगको पनयन्त्रण 
भएको िाइएको छ l 

• गहँु र जौमा जातीय पमरिणबाट िहेलेँ पसनदुरे रोग र ् ोपे् धबे् रोग पनयन्त्रण 
हुनाका सा्ै उत्ादनमा वृद्धि भएको िाइएको छ l 

• जङ्गली धान, बण्डसङ्कर, स्ानीय जात र पवकासे धानबीच पवपभन्न पविजातीय 
पमरिणको अध्यनमा पवपभन्न गुणहरूमा असर देद्खएको छ  l 

• जातीय पमरिणबाटै कोदामा लागे्न रढुवा रोग पनयन्त्रण भएको छ ।  

• गहँुका तीन वटा जात पमसाएर खेती गदा्ड उत्ादनमा पनकै राम्ो र िीठो 
िपन गुणसरीय भएको िाइएको छ l 

• जौमंा जातीय पमरिणबाट झारमा कमी आएको िाइएको छ l
 
जातीय	डिश्रणबाट	हुने	फाइदाहरू	

• रोगपकरा कम लागे्न ( रोग पनयन्त्रणका लापग प्रभावकारी तररका)

• सुक्ा त्ा प्रपतकूल अवस्ामा िपन उत्ादन हुने 

• बढी उत्ादन हुने

• जातीय पमरिण प्रणाली बढी वातानुकूपलत (Resilient) हुने

ताडिका	१.	कृषकहरूिे	गददै	आएका	जातीय	डिश्रण	खेती	र	त्यसका	फाइदाहरू	

क्र.सं.	 बािी	 डिसाउने	जातहरू	 के्त्र	 फाइदा	

१ पसमी कालो पसमी + सेतो पसमी + रातो पसमी + 
पछरपबरे पसमी 

जुम्ा, हुम्ा • रोग कम लागे्न 
• बढी उत्ादन हुने 
• स्ापदलो

२ कोदो रले् कोदो + भोट्ाङ्गे् कोदो + चुले् कोदो जुगु, दोलखा • रोग कम लागे्न 
• बढी उत्ादन हुने 
• नल बढी हुने र गाईबसुले बढी मन िराउने 

३ धान कालो माससी + चन्नना्-१ + चन्नना्-२ जुम्ा • मरुवा र रढुवा रोग कम लागे्न 
• स्ाद स्ानीय जसै हुने 

४ धान गुदसी + मनसरा िामे, कास्ी • सुक्ामा िपन राम्ो हुने 
• रोगपकराले नोक्ान नगनने 

५ धान कालो िातले + माछािुच्रि े  –३ पढकुरिोखरी, कास्ी • बाँदरले नोक्ान निुया्डउने 
• उत्ादन बढी हुने
• रोग नलागे्न 
• नढलने

६ धान मानामुरी + सानो गुदसी + काठे गुदसी + िहेलेँ + 
पठमाहा + आँगा + मनसरा + कालो िातले + 
छोम्ोङ् + माछािुच्रि े –३ 

कास्ी • नढलने 
• रोगपकरा कम लागे्न 
• स्ापदलो 
• उत्ादन बढी हुने 

• बजारभाउ बढी िनने (पसमीका पमपरित जातहरु)

• भण्डारणमा समस्ा कम हुने 

• जोद्खम कम हुने 

• स्ापदलो र िोषणयुक्त हुने 

• सपजलै पबक्री हुने (बढी फाइदा हुदाँ माग बढी भएको )

• ससो िनने र िकाउन समेत सपजलो हुने 

• जातहरूको संरक्षण हुने 

• झार कम आउने सा्ै मल जल कम भए िपन हुने  

• नयाँ जात पनस्ने सम्ावना हुने 

• सबै ठाउँको राम्ो सदुियोग हुने 

• गरीब पकसानले जुन सुकै ठाउँ र बालीमा यो प्रपवपध उिनाउन सके्

• पफल्ड राम्ो देद्खने (हेनु्डहोस् तापलका २) 

• कृपषमा िूवा्डनुमान गन्ड नसपकने ्ुपै्र समस्ाहरू छन्, जसबाट बच्न र पदगो 
उत्ादन पलन जातीय पमरिण एक सरल र सुलभ तररका भएको 

• जातीय पमरिणले अन्नबालीमा  लागत घटाउनका सा्ै उत्ादन त्ा गुणमा 
सुधार ल्ाउने l 

 
जातीय पमरिण प्रणालीमाफ्ड त बालीमा लाग्न सके् रोगपकराको पनयन्त्रण वा 
नू्नीकरण गन्ड सहयोग िुग्दछ । यसबाट रोगपकरा कसरी नू्नीकरण हुनछ भने्न 
कुरा पचत्र नं १ मा देखाइएको छ l (हेनु्डहोस् पचत्र १: बोट ४ बाट रोगको जीवाणु 
उत्ादन भएको छ र त्स बोटको वररिरर रोगअवरोधक बोट भएकाले उक्त 
अवरोधक बोटमा जीवाणु गएिपछ ्ि जीवाणु उत्ादन हुन सकै्न र रोगमा 
कपम आउँछ l रोग लागे्न बोटहरू १ र ६ टाढा भएकाले ् ोरै मात्रामा मात्र जीवाणु 
िुगछ जसका कारण रोग फैलन सकै्न वा धेरै समय लागछ l रोगअवरोधक 
बोटले जीवाणुका लापग छेकबरको काम गछ्ड  र जीवाणुको सङ्ख्या घट्दै  
जानछ ।



ताडिका	२.	धानको	जातीय	डवडवधता	र	एकरूपताबीचको	तुिनात्मक	अध्ययन	

बहुरूडपया	जात एकरूडपया	जात

जुम्ी	िाससी	धानः	एकै जात पभत्र बढी पवपवधता हुने स्ानीय जातकाे धान ।

डवशेषताहरूः

• राेगपकराबाट कम नाेक्ानी हुने
• अनुकूलन क्षमता बढी हुने
• प्रपतकूल माैसममा समेत राम्ाे उत्ादन पदने
• धेरैिटक एकै जातकाे भात खाँदा समेत स्ादमा कमी नअाउने

खुिि	११	धानः एकै जात पभत्र पवपवधता नहुने पवकासे जातकाे धान ।

डवशेषताहरूः

• राेगपकराबाट सखािै हुन सके्
• अनुकूलन क्षमता नू्न छ
• प्रपतकूल माैसममा उत्ादन राम्ाे पदँदैन 
• धेरैिटक एकै जातकाे भात खाँदा िपछ खान मन नलागे्न 

जातीय	डिश्रण	प्रडवडध	अपनाउँदा	ध्यान	डदनुपनने	
कुराहरू	

वैज्ापनक तवरले प्रते्क जातको एकािसमा पमपरित हुन सके् खुबी मािन गरी 
जातीय पमपरित खेती गदा्ड अझ बपढ फाइदा पलन सपकने भए तािपन पमपरित हुन 
सके् गुण मािन गन्ड कपठन हुने हँुदा, जातहरूका वाह्य गुणहरूका आधारमा 
छनोट गरी लगाउन सपकनछ । पमसाउने जातहरूको छनोट गदा्ड उक्त जातहरू 
एकािसमा पमलने र पवपभन्न गुणहरूमा फरक भएका जात हुनुिछ्ड  l बालीमा 
देद्खने समस्ा अनुसार जातहरू छनोट गनु्डिछ्ड  l जसैैः रोगको बढी समस्ा 
हो भने रोग लागे्न र नलागे्न जातहरू, पवपभन्न रङ बास्ा त्ा उचाइ्ड  भएका जात 
छानु्निछ्ड  l धेरैजसो बालीमा ३ वा ४ वटा जातहरू पमसाएर लगाउँदा राम्ो हुनछ l  

जातहरू पमसाउँदा स्ानीय जातसँग पवकासे जात पमसाउनु राम्ो हुनछ l यसो 
गदा्ड पवकपसत जातबाट बढी उत्ादन हुने, स्ानीय जातको संरक्षण हुने, स्ानीय 
जातमा देखा िरेको समस्ा कम हुने र स्ापदलो हुने हुनछ l  बासमती, मनु्ली 
र गुदसी धान उत्ादन गरी खाँदा बास्ादार एवं पमठो हुने हुनछ l जात छनोट गदा्ड 
पवचार गनु्डिनने जातीय गुणहरू तापलका ३ मा पदइएको छ l पमपरित जातहरू 
एकािसमा सकेसम्म धेरै गुणहरूमा पभन्न हुनुिछ्ड ; तर उक्त जातहरूको िाके् 
र िकाउने समय भने एकै हुनुिछ्ड  l 

जातहरू छनोट गररसकेिपछ जुन जात बढी राम्ो छ जसो पक बढी फलने, 
स्ापदलो वा बजारभाउ बढी भएको, त्सको बीउको मात्रा बढी गरी अन् 
जातहरूको बीउ वराबर पमसाउन सपकनछ l सा्ै पमसाएर लगाउने जातहरू 
छनोट गरेिपछ सबै जातहरूको बीउ बराबर मात्रामा पमसाएर लगाउन सपजलो 
हुनछ । 

कुन जातको बीउ कपत मात्रामा बीउ पमसाउने भने्न पनण्डय गरेिपछ सबै 
जातहरूको बीउ एकदम राम्ोसँग एउटा भाँरोमा पमसाउनुिद्डछ । त्सिपछ 
मात्र खेतबारीमा छनने वा ब्ार राखे्न गनु्डिछ्ड  l सबै जातहरू छुट्ा–छुटै् राखी एक 
जातिपछ अकको जातको हार बनाएर लगाउने चलन भए िपन प्रते्क जातको बीउ 
छुट्ाछुटै् राख्न कपठन हुने सा्ै एउटा बोट वररिरर िूरै रूिमा अकको जात नहुने 
हँुदा, बीउ पमसाएर नै लगाउनु नै राम्ो हुनछ l पमपरित जात लगाएका जग्ामा 
िपछ धेरै बाक्ो भए एकै जात भएको ठाउँबाट केही बोटहरू हटाउने त्ा 
अन् ठाउँबाट अन् जात ल्ाएर सकेसम्म एउटा बोट वररिरर आफनै जातका 
बेना्ड निनने गरी व्यवस्ा पमलाउनुिछ्ड  l एकिटक जात छनोट गररसकेिपछ 
सधैं पमसाएर राखे्न, पमसाएर छनने, पमसाएर काट्ने, पमसाएर िकाउने र पमसाएर 
भण्डारण गनने गनु्डिद्डछ l पमसाएका जातहरूमधे् कुनै जात उियुक्त नभए 
त्सलाई हटाउने र अन् उियुक्त जातहरू पमसाउने गनु्डिछ्ड  l 

जातीय पमरिणमा मुख्यतया बीउ छनोटमा पवशेष ध्ान पदनुिछ्ड  l अन् खेती 
गनने ताररका एकल बाली लगाउँदा गररने प्रपवपध नै अिनाउन सपकनछ । बीउ 
छनोट गदा्ड अकको वष्डलाई खेती गदा्ड चापहने बीउको मात्रा ्ाहा िाउनुिछ्ड  l 
उक्त बीउको मात्रा अनुसार प्रते्क जातबाट बराबर हुने गरी पफल्डबाट बीउ 
छनोट गरी पमसाएर राख्निछ्ड  l जसैैः अकको वष्ड १०० बाला भए िुगछ भने यपद 
तीनवटा जातहरू पमसाएको छ भने प्रते्क जातबाट वटा ३५ वटा बाला पलने र 
एकै ठाउँमा पमसाएर राखे्न l यसरी पमसाएका जातहरूको बीउलाई भण्डारण 
गरी अकको बष्ड लगाउने गनु्डिछ्ड  l यो जातीय पमरिण प्रणाली सबै बालीहरू 
जसैैः तरकारी, फलफूल, अन्नबाली, तेलहन बाली, कोसे वाली आपद खेती गदा्ड 
अिनाउन सपकनछ ।

डचत्र	१.	जातीय	डिश्रणिा	रोगको	जीवाणु	डनयन्त्रण	गनने	तररका	l	 
स्ोत: www.apsnet.org



For more information: 
Integrating Traditional Crop Genetic Diversity for  
Mountain Food Security (स्थानीय बथाली परियथाेजनथा)
GEF UNEP Project Management Unit, Bioversity International 
National Gene Bank, Nepal Agricultural Research Council
Khumaltar, Lalitpur, Nepal
Tel.  +977 5275141
Web www.himalayancrops.org 
Contact  Devendra Gauchan (d.gauchan@cgiar.org), Bioversity International

तस्विर	 ली–बर्ड फाेटाे बैंक, नाम उले्ख नभएका जती
डिजाइन		ग्ाेइनाेभा (www.growinnova.com)ACknoWledgemenT

The GEF/UNEP supported project, ‘Integrating Traditional Crop 
Genetic Diversity into Technology: Using a Biodiversity Portfolio 
Approach to Buffer against Unpredictable Environmental 
Change in the Nepal Himalayas’ is being implemented in Nepal. 
The project is coordinated by the Bioversity International in 
collaboration with Nepal Agricultural Research Council (NARC), 
Department of Agriculture (DoA) and Local Initiatives for 
Biodiversity, Research and Development (LI-BIRD).

DoA

उद्धरणः	जाेशी, बालकृष्ण, देवेन्द्र गाैचन, भुवन रत्न स्ापित, ररता गुरुङ, 
सुकबहादुर गुरुङ र सुभाष गाैतम । जातीय पमपरित खेतीप्रणाली र यसका 
फाइदाहरू, जानकारी–ित्र, अङ्क ९, वष्ड २०७४। ली–बर्ड, रापट्रि य जीन बैंक, कृपष 
पवभाग र बायाेभससीटी इन्टरनेशनल, नेिाल ।

ताडिका	३.	खेती	गनने	अवस्ा	अनुसार	जातीय	डिश्रणिा	डिसाउने	जातहरू	छान्ा	डवचार	गनुनुपनने	जातीय	गुणहरू
क्र.सं.	 िक्ष्य	वा	उदे्श्य	 डिसाउने	जातहरूिा	हुनुपनने	गुणहरू	
१ सतह तल एवं माप्को ठाउँ सदुियोगका लापग • छोटो, लामो त्ा पठक्क जराको लम्ाइ भएका जातहरू  

• छोटो, लामो त्ा पठक्क उचाइ भएका जातहरू 
• पवपभन्न आकारप्रकार त्ा बनोट भएका जातहरू

२ रोगपकरा कम लाग्नका लापग • रोग त्ा पकराले खाने र नखाने त्ा सहन सके् जातहरू 
• पचप्ो/पचल्ाे िात त्ा खस्ो, झुस भएकाे िात र  काण्ड हुने जातहरू 
• पवपभन्न रङ र आकार भएका जातहरू 
• बास्ा आउने र नआउने जातहरू 
• काँरा हुने र नहुने जातहरू 
• फूलहरू र फूलका हाँगामा फरक भएका जातहरू  
• फरक स्ाद भएका जातहरू 

३ सुक्ा ठाउँका लापग • जरा गपहरो जाने जातहरू 
• जरा धेरै हुने जातहरू 
• ठारो बोट त्ा ठारो िात हुने जातहरू 
• उचाइमा फरक भएका जातहरू 
• ठूलो तर ्ोरै िात हुने जातहरू 

४ पमसाउने सबै जातहरूमा एकै खाले हुने गुणहरू • एकै तररकाबाट र एकै समयमा िाके् जातहरू  
• पिसानी चुटानी गन्ड गाह्ो नहुने जातहरू 

जातीय	डिश्रण	प्रणािीका	सिस्ाहरू	

• कुनै एक बालीसँग साे बालीकै अका्डे जातकाे पमरिण गदा्ड सकारात्मक 
प्रभाव िारी उत्ादन बृद्धि त्ा राेगपकरा पनयन्त्रण गछ्ड  भपन ्ाहा िाउन 
कपठन 

• पमसाउने प्रपवपध, पमपरित जातको बाली कटानी, पिसानीको प्रपवपध पवकास 
नभएको

• प्रते्क जातबाट बीउ छनोट गरी अकको वष्डको लापग राख्न कपठन त्ा बढी 
ध्ान पदनुिनने

• पमरिणका लापग जातहरू पवकास नभएको त्ा अनुसन्ान िपन नू्न रहेको 

• जातहरूको बीउ कपत मात्रामा पमसाउने त्ा नपमसाई हार पमलाएर 
लगाउने भने्न तररकाको ज्ानको कमी

• जातीय पमरिणमा अनुकूलन त्ा समस्ा कसरी कम हुनछ भने्न  कुरा बुझेर 
मात्र खेती गनु्डिनने 

• जातीय पमरिणसम्न्ी उियुक्त नीपतपनयम नभएको त्ा प्रापवपधकको 
िपन कपम 
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