
प्राङ्रारिक मल (जीवरामृत) ि प्राङ्रारिक िवषरादी (वीजरामृत)

१. परिचय

शनू्य बजटे कृषि प्रणाली (Zero Budget Natural  
Farming System) एउटा यस्तो कृषि पद्धति हतो, जसमा 

षकसानकतो शनू्य लगानी रहेकतो हुन्छ । अर्थाि ् षकसानल े

यसलाई स्ानीय स्रमा उपलव्ध स्तोि र सा्धनबाट उत्ादन 

गन्न सक्छन ्(The Hindu, 2019) । यसका लागग आवश्यक 

पनने कुन ै पतन सामग्ी बाहहरबाट खररद गरेर ल्ाउन ु पददैन । 

माटतोमा बतोट तबरुवालाई चाहहन े सम्णू्न खाद्यित्त्व यसकतो 

जराहरू फैललएर रहेकतो क्ेत्रमा मात्र रहन्छ भन् े कुरालाई 

आ्धार मानरे शनू्य बजटे कृषिकतो पररकल्पना गररएकतो हुन्छ । 

भारिीय कृषितवद् सभुाि पालकेरल ेयतो कृषि पद्धतिकतो तवकास 

गरेकतो हुनाल े यसलाई सभुाि पालकेर प्राकृतिक कृषि पतन 

भतनन्छ (Ganesan, 2013) । माटतोमा भएका खाद्यित्त्वहरू 

तबरुवाल े सलजल ै ललन नसक् े सम्ावना हुन्छ । तबरुवाल े

आफनतो वदृ्द्ध िर्ा तवकासकतो लागग १.५ देखख २.५ प्रतिशि मात्र 

खाद्यित्त्वकतो लागग माटतोमा तनभ्नर रहन्छ भन े बाँकी सम्णू्न 

आवश्यक ित्त्वहरू हावा, पानी र सौय्न उजथाबाट प्राप्त गद्न्छ ।  

आवश्यक पनने १.५ देखख २ प्रतिशि खाद्यित्त्वहरू तबरुवाल े

सलजल ै ललन नसक् े भएकाल े उक्त समस्ाकतो समा्धानकतो 

लागग यस कृषि पद्दति अन्तग्नि तवकास भएकतो जीवामिृ र 

वीजामिृलाई शनु्य बजटे कृषिकतो मटुुकतो रुपमा ललइन्छ 

(Chore, 2016) । गयतनहरूल े माटतोमा सकु्ष्मजीवहरूकतो 

षरियाकलापलाई बढाएर तबरुवालाई आवश्यक पनने पतोिक 

ित्त्व प्राप्त गन्न मद्दि पयुथाउँद्छन ्।

२. जीवामतृ परिचय

जीवामिृ मखु्यिया गाईकतो गतोबर र गहँुिकतो तमश्रणलाई 

कुहाएर  (ferment) ियार गररन ेप्राङ्ाररक मल  हतो । यसमा 

दलहनकतो पीठतो िर्ा गुडँ/सखर पतन तमसाइन्छ । यतो मलल े

तबरुवालाई आवश्यक पनने खाद्यित्त्व प्रदान गनु्नका सार् ै

माटतोमा हुन े सकु्ष्मजीवहरू र गड्ौलाकतो षरियाकलापमा 

प्रवद्ध्नन गद्न्छ । यस कुहाउन े प्रषरियामा, गाईकतो गतोबर र 

जलवाय ुमतै्री कृषि प्रववधि सङ्ालो
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गहँुिमा भएका ब्ाके्ररयाहरूल ेदलहनकतो षपठतोमा भएकतो खानकुेरा खान्छन ्अतन तिनीहरूकतो संख्यामा वदृ्द्ध भएर आउँ्छ (Prasada, 

2016) । यतो मल जहाँ प्रयतोगमा ल्ाइन ेहतो  सतो ठाउँकतो माटतो समिे तमसाएमा फाइदाजनक सकु्ष्मजीवहरूकतो मात्रा बढेर जान्छ । यसल े

हातनकारक ढुसी र लजवाणहुरूकतो संख्यामा पतन ह्ास ल्ाउन ेहुनाल ेषकसानहरूका लागग यतो ्धरैे न ैफाइदाजनक ्छ । 

चचत्र १: जीवामिृ बनाउन आवश्यक सामग्ीहरू

१०० लिटरकाे ड्र म ५ लकिाे गार्इकाे गाेबर

५०० ग्ाम दिहनकाे लिठाे ५०० ग्ाम गँुड/सखर

५ लिटर गार्इकाे गहँत २५० ग्ाम माटाे

२.१. जरीवामतृ बनाउन चाहिन ेआवश्यक सामग्रीिरू
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२.२. जरीवामतृ बनाउन ेववधि  
(Vasu, 2015)

 � जीवामिृ ियार गनने हदनमा तबहान ै५०० ग्ाम गुडँलाई १ 
ललटर पानीमा तमलाएर झतोल बनाएर राख् े।

 � एउटा सफा भाँडतोमा  ५ ललटर गाइ्नकतो गहँुि र ५ षकलतो 
सलेाई सकेकतो िाजा गतोबरलाई तमसाइ राम्तोसगँ घतोलने, 
जसलाई चलाउँदा कुन ैपतन डल्ा नभषेटन ेहुनपुद्न्छ ।

 � त्यसपच्छ यसमा २५० ग्ाम माटतो (सकेसम्म षपपलकतो 
रुखकतो फेदकतो माटतो), ५०० ग्ाम दलहनकतो षपठतो र १ 
ललटर गुडँ घतोलकेतो पानीलाई तमसाउन े र राम्तोसगँ  
चलाउन े । यसमा तमसाउन े माटतो, गुडँ घतोलकेतो पानी र 
दलहनकतो षपठतोकतो ्ुछटै् महत्त्व ्छ । षपपलकतो फेदकतो 
माटतोमा ्धरैे फाइदाजनक सकु्ष्म जीवाणहुरू रहेका हुन्छन,् 
गुडँ र दलहनकतो षपठतोल े िी सकु्ष्मजीवहरूलाई खाद्यान् 
अापिूती गरी माटतोमा भएका फाइदाजनक सकु्ष्मजीवहरूकतो 
संख्या बढाउन मद्दि गद्न्छ । 

 � यसपच्छ ियार भएकतो तमश्रणलाई ८५ ललटर पानी भएकतो 
ड्रममा खन्याउन े। त्यस पश्ाि ्हरेक हदन तबहान र बलेकुा 
७ हदनसम्म १२ पटक घषडकतो सइु घमु् े हदशािफ्न  र १२ 
पटक घषडकतो सइु घमु् े हदशाकतो तबपरीििफ्न  चलाउन े र 
चलाइसकेपच्छ राम्तोसगँ ढाकेर राख् े। चलाउँदा सकेसम्म 
तनमकतो लट्ी प्रयतोग गदथा राम्तो हुन्छ जसल े उत्ादन हुन े
जीवामिृकतो षकरासगँकतो प्रतिरतो्धात्मक क्मिा पतन 
बढाउन सहयतोग पुय्थाउँद्छ ।

 � यसरी जीवामिृ ियार पान्न ९ हदन लाग्छ र ियार भएपच्छ 
एक हप्तासम्म तनरन्तर प्रयतोग गन्न सषकन्छ ।

 
२.३. जरीवामतृको प्रयो् 

१ ललटर पानीमा २० षमललललटर जीवामिृ षमसाएर घतोल बनाइ्न 

बतोटतबरूवामा ्छनु्नपद्न्छ । यहद माटतोमा प्रयतोग गनु्न परेमा २०० 

ललटर जीवामिृलाई लसचँाइ गनने रिममा ८ रतोपनी अर्वा १२ 

कट्ा जग्ामा प्रयतोग गन्न सषकन्छ (Greenkosh, 2017) । 

तबरुवाकतो तवकास, फुल फुलन े र उत्ादन ललन े समय हेरेर 

यसलाई ७–१५ हदनकतो अन्तरालमा साँझकतो समयमा प्रयतोग 

गदथा राम्तो हुन्छ । यसलाई ्धान, गहँु, मकै, िरकारी आहद सब ै

बालीहरूमा प्रयतोग गन्न सषकन्छ । यसल े माटतोमा भएका 

सकु्ष्मजीवहरू र गड्ौलाकतो षरियाकलाप बढाउन े काम मात्र 

गनने हुनाल े कुन ै पतन अवस्ाकतो तबरुवामा माथर् उल्खेखि 

मात्राल ेन ैकाम गद्न्छ (Greenkosh, 2017) । यतो ्छन्नका लागग 

आवश्यिा हेरी १६ ललटर साइजकतो स्पयेर प्रयतोग गन्न सषकन्छ । 

२.४. फाइदािरू

 � यतो मल ्छतोटतो समयमा र्तोरै प्रातवथ्धक सहयतोगमा न ैियार 
पान्न सषकन्छ ।

 � यसल ेमाटतोलाई जीतवि राख्कुा सार् ैमाटतोमा हुन ेसकु्ष्म 
जीवहरूकतो मात्रामा वदृ्द्ध गरी माटतोकतो उव्नराशगक्त बढाउन 
मद्दि ग्छ्न ।

 � यसकतो प्रयतोगल ेबालीमा रतोग षकराकतो प्रकतोप कम हुनकुा 
सार् ैतबरुवालाई मजबिु बनाउँ्छ ।

 � यसबाट तबरुवालाइ्न अावश्यक पनने १३ वटै खाद्यित्त्व प्राप्त 
गन्न सक्द्छ जसबाट तबरुवाकतो राम्तो तवकास हुन्छ । 

 
२.५. ला्त 

जीवामिृ कम लागिमा न ै ियार पान्न सषकन्छ । यसलाई 

सामान्यिया हाम्तो गाँउघरम ै उपलब्ध हुन े स्ानीय स्तोिबाट 

ियार गन्न सषकन्छ । समग्मा १०० ललटर जीवामिृ ियार 

पान्नकतो लागग आवश्यक पनने लागि िाललका १ मा प्रस्िु 

गररएकतो ्छ ।
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ताललका १. १०० ललटर जरीवामतृ तयार पान्नका लाग् लाग् ेला्तको ववस्तृ वववरण 

क्र. सं. सामग्ीहरू इकाइ परिमाण दि (रू.) जम्ा लागत (रू.)

१ ड्रम (१०० ललटर) संख्या १ ४०० ४००

२ गाईकतो गतोबर षकलतो ५ ६ ३०

३ गाईकतो गहँुि ललटर ५ १० ५०

४ दलहनकतो षपठतो षकलतो ०.५ २०० १००

५ गुडँ/सखर षकलतो ०.५ २०० १००

६ जीवामिृ प्रयतोग गररन ेठाँउकतो माटतो षकलतो ०.२५ ० ०

जम्ा ६८०

२.६. सरीवमतता 

 � यस प्राङ्ाररक मललाइ्न हरेक तबरुवामा पनने गरी राख्पुनने भएकाल ेकचौरा अर्वा जगल ेराखदा झनझषटलतो र बषढ समय लाग्द्छ । 

 � गतोबर र गाईकतो गहँुिबाट बनकेतो यतो मललाइ्न र्तोपा लसचँाइबाट प्रयतोग गदथा राम्तोसगँ ्छान् नसषकन ेहुनाल ेषड्र पमा जाम हुन ेसमस्ा 
आउँ्छ (Bora & Tanpure, 2018) ।
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नतोट: माथर् उल्खेखि दरभाउ स्ानीय स्रमा प्रयतोगमा आएकतो दर हतो । यतो ठाउँ अनसुार फरक पन्न सक्छ ।
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३. वीजामतृ 

३.१. पररचय

वीजामिृ भन्ाल े तवथभन् बालीकतो बीउ (जस् ै्धान, गहँु, मकै, 

िरकारी, फलफूल आहद) उपचारकतो लागग प्रयतोग गररन ेएउटा 

प्राङ्ाररक तविाहद हतो (Prasada, 2016) । यसबाट बीउकतो सार् ै

अन्य कुन ै पतन फलफूलका तबरुवाहरू (जस् ै आँप, केरा, 

ललची, स्ाउ, आरु आहद) कतो पतन उपचार गन्न सषकन्छ । यसल े

कललला तबरुवाका जराहरूलाई हातनकारक ढुसीबाट 

बचाउनकुा सार् ैतबरुवालाई बिथाकतो समयपच्छ माटतो र बीउबाट 

सनने रतोगबाट पतन बचाउँद्छ (Prasada, 2016) । यस बाहेक 

यसल े माटतोमा भएका सकु्ष्म जीवहरूकतो षरियाकलाप बढाएर 

तबरुवालाई आवश्यक पनने खाद्यित्त्व पतन उपलब्ध गराउँ्छ । 

वीजामिृ गाईकतो सलेाइ सकेकतो िाजा गतोबर, गाइकतो गहँुि, 

चनु र माटतोकतो तमश्रणबाट ियार गररन्छ । यसलाई तबरुवा र 

बीउ उपचार गन्नका लागग रसायनीक तबिाहदकतो उपयकु्त 

तबकल्पकतो रुपमा ललन सषकन्छ । 

चचत्र २: वीजामिृ बनाउन आवश्यक पनने सामग्ीहरू

५ लिटर िानी १ .२५ लकिाे गार्इकाे गाेबर

१२ ग्ाम कृलि चुन १.२५ लिटर गार्इकाे गहँत

एक मुट्ी माटाे

३.२. वरीजामतृ बनाउन चाहिन ेआवश्यक सामग्रीिरू



प्राङ्रारिक मल (जीवरामृत) ि प्राङ्रारिक िवषरादी (वीजरामृत) 6

३.३. वरीजामतृ बनाउन ेववधि 

नतोटः माथर् देखाइएकतो चचत्रहरू ZBNF, 2018 बाट 
साभार गररएकतो हतो ।  यसमा केही पररमाज्नन गरर यहाँ 

प्रस्िु गररएकतो ्छ ।

चित्र १ः १.२५ चिलाे गाईिो गोबर लाई िपडामा 
पोिो पारेर ५ चलटर पानीमा १२ घण्ासम्म डुबाएर  

राखे् ।

चित्र ३ः पोिो पारेर ५ चलटर पानीमा १२ घण्ा सम्म 
डुबाएर राखेिो गोबरलाई त्यचि पानीमा सम्पूर्ण रस 

झनने गरर मज्ाले चनिोनने ।

 चित्र ४ः चित्र ३ मा तयार पाररएिो झोलमा चित्र २ मा 
तयार पाररएिो िुनिो झोल र एि मुचठि माटो 

चमसाउने र राम्ोसँग िलाउने ।

चित्र २ः एउटा भाँडोमा २५० चमचलचलटर पानी चलने र 
त्यसमा १२ ग्ाम िृचि िुन चमसाएर १२ घण्ासम्म  

राखे् ।
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 � झतोललाई चलाउँदा १२ पटक घषडकतो सइु्न घमु् ेहदशािफ्न  र 
१२ पटक घषडकतो सइु्न घमु् ेहदशाकतो तवपरीििफ्न  चलाउन ेर 
चलाईसकेपच्छ राम्तोसगँ ढाकेर राख् े। 

 � त्यस झतोललाई चलाउँदा सकेसम्म तनमकतो लहठि प्रयतोग 
गदथा राम्तो हुन्छ जसल े लजवामिृकतो षकरासगँकतो 
प्रतिरतो्धात्मक क्मिा बढाउन सहयतोग पयुथाउँद्छ ।

 � यति गररसकेपच्छ वीजामिृ प्रयतोग गन्नका लागग ियार 
हुन्छ र यसरी ियार गररएकतो वीजामिृलाई ४८ घण्ा 
थभत्र प्रयतोग गररसक्पुद्न्छ । 

३.४. वरीजामतृ प्रयो् ्नने तररका 

वीजामिृलाई प्रयतोग गदथा बीउ राम्तो सगँ थभज्गेरी तमसाउनपु्छ्न र 

त्यसपच्छ बीउलाई २ तमनटे जति चलाएर ्छायाँमा  

सकुाउनपु्छ्न । यसरी ६ घण्ासम्म ्छायाँमा सकुाएपच्छ बीउ 

रतोप्नकतो लागग ियार हुन्छ (Rahangdale, 2016) । यस ैगरी 

तबरुवाकतो उपचार गदथा तबरुवाकतो रतोषपन ेभागलाई २ तमनटे जति 

वीजामिृमा थभजाएर रतोप्नपुद्न्छ । बीउलाई सकेसम्म तबहानकतो 

समयमा वीजामिृसगँ उपचार गरेर बलेकुाकतो समयमा रतोपदा 

राम्तो हुन्छ । 

३.५. फाइदािरू 

 � वीजामिृ ्छतोटतो समयमा र्तोरै प्रातवथ्धक सहयतोगमा 
स्ानीय स्रमा उपलव्ध सामग्ीबाट न ै ियार गन्न  
सषकन्छ । 

 � यसल ेतबरुवाकतो समग् तवकासमा सहयतोग पयुथाउँद्छ ।

 � यसल ेबीउ र माटतोबाट सनने रतोगकतो तनयन्त्रण गद्न्छ ।

 � यसल ेतबरुवाकतो उत्ादन वदृ्द्ध गन्न मद्दि पयुथाउँद्छ । 

३.६. ला्त 

वीजामिृ हाम्तो गाँउघरम ैउपलब्ध हुन ेस्ानीय सामग्ीबाट ियार 

गन्न सषकन्छ । वीजामिृ ियार पान्नकतो लागग आवश्यक पनने 

लागि खच्न िल िाललकामा प्रस्िु गररएकाे  ्छ ।

ताललका २. वरीजामतृ तयार पान्न लाग् ेला्त खच्नको ववस्तृ वववरण 

क्र. सं. सामग्ीहरू इकाइ परिमाण दि (रू.) जम्ा लागत (रू.)

१ बाल्टिन (१० ललटर) संख्या १ २०० २००

२ पानी ललटर ५ ० ०

३ गाईकतो गतोबर षकलतो १.२५ ६ ७.५

४ गाईकतो गहँुि ललटर १.२५ १० १२.५

५ कृषि चनु ग्ाम १२ १ १२

६ तवजामिृ प्रयतोग गररन ेठाँउकतो माटतो मटु्ी १ ० ०

जम्ा २३२

नतोट: माथर् उल्खेखि दरभाउ स्ानीय स्रमा प्रयतोगमा आएकतो दर हतो । यतो ठाउँ अनसुार फरक पन्न सक्छ ।



३.७. सरीवमतता 

 � लामतो समयसम्म भण्ारण गरेर राख् नसषकन े । 

४. जीवामतृ ि वीजामतृको  
जलवाय ुमतै्ी कृषिमा भमूमका

जीवामिृ िर्ा वीजामिृ जलवाय ु मतै्री प्रतवथ्ध हुन ् । यस 

प्रतवथ्धल े जलवाय ु पररवि्ननकतो नकरात्मक असरसगँ जधु्न 

मद्दि पयुथाउँद्छ । प्राङ्ाररक तविादी र मलकतो प्रयतोगल े

रसायतनक मलकतो जर्ाभावी प्रयतोगबाट हुन ेहररि गहृ ग्ाँसकतो 

उत्सज्ननमा कमी ल्ाई वािावरण प्रदिुणमा न्यनूीकरण गन्न 

मद्दि पयुथाउँद्छ I यसकतो प्रयतोगल े यरुरया जस्तो नाईट्रतोजन 

यकु्त रसायतनक मल िर्ा अन्य रसायतनक तविादी षकन् े

खच्नकतो पतन बचि हुन्छ । प्राङ्ाररक तविादील ेमाटतोकतो जतैवक 

गणुहरूकतो स्ुधार गरी माटतोमा भएका प्राङ्ाररक पदार््नकतो वदृ्द्ध 

िर्ा सकू्ष्मजीवकतो गतितवथ्धलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दि 

गद्न्छ । प्राङ्ाररक तविादीकतो प्रयतोगल े बीउकतो उमारशगक्त 

बढाउँद्छ र बालीकतो उचचि वदृ्द्ध हुन्छ । अन्ति: यसल े

बालीकतो उत्ादकत्व बढाउँ्छ  र कृिककतो जीतवकतोपाज्नन 

उकास्न मद्दि पयुथाई खाद्य सरुक्ामा टेवा पयुथाउदँ्छ ।  

५. सिकाइ तथा प्रभावहरू

केएर नपेालकतो आथर्थिक सहयतोगमा ली–बड्नद्ारा संचालनमा 

अाएकतो ‘सामर््न पररयतोजना’ अन्तग्नि लसराहा लजल्ाकतो 

्धनगढीमाई नगरपाललका र उदयपरु लजल्ाकतो बलेका 

नगरपाललकाकतो ८ वटा समहूका ११३ जना षकसानहरू 

प्राङ्ाररक मल िर्ा तविादीबारे िाललम ललइ्न प्रत्यक् रुपमा 

लाभान्विि भएका ्छन ्। वीजामिृबाट उपचार गररएकतो बीउ 

प्रयतोग गदथा स्वस् तबरुवा उत्ादन भइ तबरुवामा लाग् े

रतोगहरूकतो समस्ा न्यनूीकरण हुनकुा सार् ै तबरुवाकतो वदृ्द्ध 

तवकासमा सहयतोग पगुकेतो कुरा लाभान्विि षकसानहरूल े

बिाएका ्छन । र्तोरै समय, कम लागि र तबना कुन ैझनझट 

उत्ादन गन्न सषकन े हुनाल े षकसानहरूलाई यतो प्रतवथ्ध तनकै 

फलदायी देखखएकतो ्छ ।
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