बाली प्रजननका उद्देश्यहरू निर्धारणदेखि प्रजनन विधिहरूको छनोटसम्म

yfngL

के समुदायमा पाइने बालीका जातहरूमा
चाहिने वा वाञ्छनीय गुणहरू छन् ?

के यी चाहिने/वाञ्छनीय गुणहरू आसपासका
समुदायहरू, प्रजनन तथा अनुसन्धान
केन्द्रहरूबाट उपलब्ध हुने बालीका जातहरूमा
छन् ?

5}g
कृषक पाठशालाको सुरुवातमा सहभागीहरूले
बाली

र

जातहरूको

प्राथमिकता

र

आवश्यकताहरू सामुहिक निदान गर्दछन् र
यसैको आधारमा उनीहरूले सहमतिमा प्रजनन
उद्दे श्यहरूको सुची निर्धारण गर्दछन् । प्रजनन उद्दे श्यहरू
कृषकले बालीमा रुचाएका वा खोजेका गुणहरूलाई जनाउदछ जस्तै छिटो
परिपक्क हुने (मकै), नढल्ने र खान मिठो हुने (धान), सुक्खा सहन सक्ने (गहुँ)
आदि हुन् । कृषकहरूले त्यस वर्ष अभ्यास गर्ने उपयुक्त प्रजनन वा छनौट विधि
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निर्णय गर्नु भन्दा पहिले बालीको रुचाएका गुणहरू समुदायमा उपलब्ध जातहरूमा
छन् वा छै नन त्यसको मूल्याङ्कन गर्न अत्यावश्यक पर्दछ ।
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सहभागितामूलक जातीय विकास
सहभागितामूलक जातीय सुधार (पी.भी.ई)

सहभागितामूलक जातीय छनौट (पी.भी.एस.)

सहभागितामूलक जातीय सुधार विधि छनौटका आधारहरू:

सहभागितामूलक जातीय छनौट चयनका आधारहरू:

•

•

•

कृषक पाठशालाले प्राथमिकतामा राखेका गुणहरू समुदायमा
पाइने बालीका जातहरूमा उपलब्ध छन् । यद्यपि, समूहले
रूचाएका गुणहरू केही बोटहरूमा पूर्ण वा केहीमा आं शिक
रुपमा मात्र दे खिन्छन् । कृषकहरूले आफ्नो स्थानीय जातको
गुणहरूको गुणस्तरमा सुधार र मात्रा बढाउनु नै सहभागितामूलक
जातीय सुधार (PVE) को प्रमुख उद्दे श्य हो ।

•

समूहले छनौट विधि मार्फत जातीय सुधार बारे जान्न चाहन्छन् ।
•

कृषक पाठशालाका कृषकहरूले प्राथमिकता दिएका गुणहरू
आसपासका समूदायमा पाइने जातहरू वा प्रजनन र अनुसन्धान
संस्थाहरूका स्थिर प्रजनन लाइनहरू वा नयाँ विकसित
जातहरूमा पाउन सकिन्छ ।
समूहले विभिन्न जातहरू वा स्थिर प्रजनन लाइनहरूमा आफूले
खोजेका गुणहरूले आफ्नै खेतबारीमा कस्तो प्रदर्शन गर्दछ
भनेर परीक्षण गर्न चाहन्छन् ।
समूहले जातहरूको मूल्याङ्कन तथा तुलनात्मक अनुसन्धानबारे
सिक्न चाहन्छन् ।

(पी.भी.डी/पी.पी.बी.)
सहभागितामूलक जातीय विकास छनौटका आधारहरू:
•

कृषकहरूले प्राथमिकतामा राखेका गुणहरू कुनै एउटा जात
वा प्रजनन लाइनमा छै नन् ।

•

यद्यपि, केही जातहरू वा प्रजनन लाइनहरूमा केही खोजेका
गुणहरू भए पनि अवाञ्छनीय/मन नपर्ने गुणहरू भएका हुन
सक्छन् । त्यसैले विभिन्न जातहरूमा रूचाइएका गुणहरू बाली
(क्रस) प्रजननद्वारा आदर्श जातको विकास गर्न सकिन्छ ।

•

समूहले बाली प्रजनन सम्बन्धी ज्ञान र प्राविधिक सिपहरू सिक्न
चाहन्छन् (जुन सामान्यतया कठिन र जटिल हुन्छ भनेर
मानिन्छ) ।

yk hfgsf/Lsf nfluM

h}ljs ljljwtf, cg';Gwfg tyf ljsf;sf nflu :yfgLo kxn -nL–a8{_
kf]v/f, sf:sL, g]kfn, kmf]gM )^! %@^*#$, %#%#%&, O{d]n: info@libird.org, j]a:

www.libird.org

