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लिफ किर चार्ट (एि.सी.सी.)

बोटबबरूवाको बदृ्धि र बवकासका लाद्ि १६ प्रकारका बवभिन्न तत्वहरूको 
आवश्यकता पर्दछ । नेपालमा लिाइने बालीनाली बवशेषिरी अन्नबालीमा 
नाइटो्जन, फस्ोरस र पोटासको पररपूर्तका लाद्ि िोबरमलका अबतररक्त 
यरुरया, डी.ए.पी. र पोटासको प्रयोि िनने चलन छ । यस्ा मलखारको अत्ाधिक  
प्रयोिले माटो र वातावरणमा नकारात्मक असर पनने र कम प्रयोिले उत्ारनमा 
कमी आउने हुनाले यसलाई व्यवस्थित िन्द बवभिन्न प्रयासहरू िररएको पाइनछन्, 
जसमध् ेललफ कलर चाट्द (Leaf Color Chart) अरा्दत ्एल.सी.सी. 
(L.C.C.) पबन एक हो ।

ललफ कलर चाट्द िन्नाले बालीका ेपातका ेरङ्ग मापन िनने पाता े(Chart) िन्न े
बझुिनछ । या ेपातामेा हररया ेरङ्गका बवभिन्न घनत्व (Intensity) मा पहलेो– 
हररयो (Yellow-Green) रेखख िाढा हररयो (Dark Green) का  ४ रेखख 
६ वटा पाता (Chart) हरू हुनछन ्। ती पाताहरूको आिारमा बालीका ेपातको 
रङ्गका ेघनत्व (Leaf Color Intensity) बढ्रो छ या घटर्ा ेछ िबन मापन 
िररनछ । यदर पातका ेहररयापेना कम िएमा बबरूवामा नाइटा्जेन मल रपु्पनने 
हुनछ िने बढी िएमा रप मलका ेअावश्यकता परदैन िनेर बिुाउँरछ । 

या ेप्रबवधिका ेबवकास अन्तरा्दबट््य िान अनुसन्ान केन्द्र (IRRI) र दफललबपन्स 
िान अनुसन्ान केन्द्र  (PhilRice) ले िरेका ेहो । यसले बवभिन्न अन्नबालीमा 
नाइटो्जनको मात्ा मापन  िन्द सहयोि िर्दछ । यसमा प्रयोि िररएको रङ्गसँि 
बबरूवाको पातको रङ्ग राजँेर यरुरया कबत हालनुपछ्द  िन्न ेएदकन िन्द सदकनछ ।

या ेललफ कलर चाट्द िान, िहँ ुर मकैमा प्रयािे िन्द सदकनछ । उखु, आलु, 
कपास, तरकारी, तोरी आदर बालीमा समेत यसका ेप्रयाेिका ेसम्ावनासम्बन्ी 
अनुसन्ान िइरहेको छ ।

प्रयोग गर्ने तररका

१. र्ाप लिर्का िालग लिरूवा छान्ने   

बालीको सङ््ामा (Plant Population) एकरूपता (Uniform) िएको 
खेतबाट १० वटा रोि नलािेको जनु मन लागछ त्ही (Randomly) िाजँ वा 
बोट छान्न े।

२. पातसँग पाता लििाउर्ने

प्रते्क िाजँ वा बोटबाट सबिन्ा टुप्ाको, पूण्द रूपमा बवकधसत पात ललने ।  
ललफ कलर चाट्दका ेपाता पातको बीचमा पनने िरी राख्े अबन पातको रङ्ग र 
पाताका ेरङ्ग जुिाउने ।

चलफ कलर िार्न (एल.सी.सी.) पाता
स्ाेतः http://www.knowledgebank.irri.org

३. लिफ किर (पातको रङ्ग) को र्ाप लिर्ने   

पातका ेरङ्ग ललरँा आफनो शरीरको छायँामा पनने िरी अरा्दत सूय्दको प्रकाश प्रत्क्ष 
नपनने िरी नाप ललनुपर्दछ।

४. एि.सी.सी.काने औसत र्ाप पत्ा िगाउर्ने  

रशवटा पातको नाप ललने र औसत बनकालने । यदर औसत मान ३ रेखख कम 
िएमा नाइटो्जनको टप ड्ेस  आवश्यक छ िन्न ेबदुिनछ र बवभिन्न मलखारमाफ्द त 
नाइटो्जनको पररपूर्त तफ्द  लाग्ुपछ्द  ।

यसका लाद्ि ललफ कलर चाट्दमा िएको धसफाररस िररए अनुसारको मात्ामा 
मलखार प्रयोि िनु्दपर्दछ । कबतपय अवथिामा बालीको जात अनुसार समेत 
धसफाररस िररएका ेपाइनछ ।

 
प्रयानेग गरा्ट ध्ार् लररु्पर्ने कुराहरू

नाप ललरँा एकै व्यक्क्तले दरनको एकै समयमा नाप ललनुपछ्द  । 

यदर पातको रङ्ग २ वटा मानका बीचमा पछ्द  िने रबुकैो बीचको मान ललनुपछ्द  । 
जस्े ै२ र ३ को बीचमा पछ्द  िने २.५ मान ललनुपछ्द  ।

लिफ किर चार्ट प्रयोगका फाइराहरू   

 » उचचत समयमा उचचत मात्ामा मलको प्रयोि िन्द सदकनछ ।
 » बबरूवाको वदृ्र राम्ो िई उत्ारन राम्ो हुनछ ।
 » अधिक मात्ामा नाइटो्जनको प्रयोिले बबरूवामा लाग् सके् रोिका ेप्रकापेमा  

 कमी अाउँछ । 
 » हररत िृह ग्ासको उत्सज्दनमा कमी आउँँछ ।
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लिफ किर चार्ट र जिवायु िैत्ी प्रलवलध  

जलवाय ुमैत्ी कृबष, संयकु्त राट््सङघीय बवश्व खाद्य तरा कृबष सङ्गठन (FAO) 
ले अिादड सारेको पधिबत हो । यसमा जलवाय ुअनुकूलन, न्नूीकरण र 
उत्ारकत्वलाई उचतिकै महत्त्व दरइनछ ।

यरुरया लिायतका नाइटो्जनजन् रासायबनक मलखारको अत्ाधिक प्रयोिले 
नाइटस् अक्ाइडजस्ो हररतिृह ग्ास उत्सज्दन िनने हँुरा यसले जलवाय ु
पररवत्दन हुन िूद्मका खेलन सकछ । एल.सी.सी.को प्रयािेबाट मलखारका ेमात्ा 
राहा पाइ्द चादहने जबत मात् प्रयािे िररने हँुरा जलवायमुा अाउने नकरात्मक 
पररवत्दन कम िन्दमा समेत या ेप्रबवधि सहयाेिी हुनसकछ । 

लिफ किर  चार्ट को प्रयोगिार युररयाको औसत 
प्रयोग (प्रलत एकाई) 

(जिवायु िैत्ी गाउँ पररयोजर्ाको अरु्सन्ार्का 
आधारिा )

नेपाल सरकारले िान बालीको लाद्ि प्रबतहके्टर १०० दकलो नाइटो्जन , ३० 
दकलो फस्ोरस र ३० दकलो पोटास (१००ः३०ः३०, धसझचित क्षते्का लाद्ि) 
धसफाररस िरेको छ । जसअनुसार प्रबतकट्ा ६ दकलो यरुरया प्रयोि िनु्दपनने हुनछ 
तर उक्त धसफाररस अनुसार दकसानले प्रयोि िरेको पाइ्दरैन (हेनु्दहासे ्टेबल १) । 
धसफाररस मात्ा र ललफ कलर  चाट्दको प्रयोिपलछको मात्ामा तलुनात्मक रूपमा 
रोरै मात्ाको फरक िएकाले धसफाररस मात्ाको प्रसार (Extension) मा ललफ 
कलर चाट्द सहयोिी साबबत हुने रेखखनछ।

बाली प्रबवधि यरुरया प्रयािे िनने तररका र मात्ा (दकला ेग्ाममा)

बसेल (बाली थिापनाका ेबलेा) पदहला ेटपड्ेदसङ रासे्ा ेटपड्ेदसङ जग्ा प्रबत कट्ा जम्ा प्रबत हेक्टर
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धसफाररस मात्ा र ललफ कलर चाट्दका ेप्रयािे पलछ यरुरयाका ेमात्ामा फरक ०.०१ ०.४

टेवल १ः औसत यरुरयाको प्रयोि

िार बालीमा चलफ कलर िार्नकाे प्रयाेग गददै  महाेत्तरीका एक कृषक ।
तस्विरः चररज चमश्र

सामूचहक रूपमा चलफ कलर िार्नकाे पररक्षण गददै  बचद्नयाका कृषकहरू ।
तस्विरः फूलकुमारी राइ्न

सन्दर्टसािग्ीहरूः  
http://www.nitrogenparameters.com/about.html (Retrieved on 25 October 2017  
http://www.knowledgebank.irri.org (Retrieved on 26 October 2017)

जलवाय ुमैत्ी िाउँ पररयोजनाले नेपालका बवभिन्न झजल्ामा जलवाय ुमैत्ी प्रबवधिहरुमा अनुसन्ान िरदै आइरहेको छ । अनुसन्ानको प्रारस्म्क नतीजाअनुसार ललफ 
कलर चाट्दको उपयोि पलछको िहँुको उत्ारन (५.३४ टन प्रबत हेक्टर) दकसानको अभ्ासको मलखारको प्रयोिबाट हुने उत्ारन (४.६४ टन प्रबत हेक्टर) िन्ा बदढ 
िएको पाइएको छ ।


