अम्रिसो (Broom grass) खेती प्रविधि
अम्रिसो (Thysanolaena maxima) स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने बहुवर्षीय, बहुउपयोगी
घााँस हो । यो घााँस एकपटक लगाएपछि १० दे खि १५ वर्षषसम्म पछन हरियो घााँसको उत्पादन
म्रलन सककन्ि । यसको फूलको झुप्पाबाट कुचो बनाइन्ि भने स्याउला गाईबस्तुको
आहािाको रूपमा प्रयोग गरिन्ि । साथै पशल
ु े निाने डााँठ बाट उच्च कोटटको कागत बनाउन
सककन्ि । अम्रिसोको जिा माटोमा िाििी फैम्रलएि जाने भएकोले भ–
ू संिक्षणका लागग पछन
यसको िेती उपयक्
ु त हुन्ि ।

अम्रिसोको िेती कालान्तिदे खि नेपालका पव
ू ी पहाडी क्षेत्रहरूमा गरिाँ दै आएको पाइएता पछन
हाल यसको िेती अन्य जजल्लाहरूमा पछन ववस्ताि भएको पाइन्ि । यस घााँसलाई बािीको

डडल, कान्ला, पािोबािी तथा नदीका ककनािामा पछन लगाउन सककन्ि । सख्
ु िा समयमा

पछन हरियो िहने भएकाले अभावको समयमा हरियो घााँस उपलब्ध हुनु यसको बबर्षेशता हो ।
यस घााँसमा क्याजल्सयमको मात्रा प्रशस्त पाइने भएकाले दध
ु ालु पशम
ु ा दे खिने म्रशताज्विो
Milk fever लाग्ने सम्भावना न्युन हुन्ि । बाख्राले पछन यो घााँस मन पिाएि िान्ि ।

हािापानी:

तिाई, पहाड दे िी केही उच्च–पहाड सम्मको (२५०० म्रमटिसम्मको उचाइमा) अम्रिसो लगाउन
सककन्ि । लामो समय सम्म तुसािो पने ठाउाँ मा चाटहाँ अम्रिसो त्यछत िािोसंग फस्टाउाँ दै न ।
माटो:

जुनसुकै ककम्रसमको माटोमा पछन यसको िेती गनष सककन्ि ।
gf]6 M k|sfzssf] cg'dlt ljgf o; k|sfzgsf] laqmL ljt/0f jf s'g} klg Jofkfl/s k|of]hgsf nflu k|of]u ug{ kfOg] 5}g .
o; ;fdu|Ldf lbOPsf] hfgsf/L ljleGg lj1sf] ;Nnfx tyf cGo ;+3;:yfn] k|sfzg u/]sf ;fdu|Ldf lbOPsf] hfgsf/Lsf cfwf/df lgdf{0f ul/Psf x'g\ . o;df ;d'bfon]
;fgf] k|of;df klg ;xh¿kdf k|of]u ug{ ;lsg] k|fljlws hfgsf/Lx¿ lbOPsf] 5 . t/ ljif]z kl/l:yltdf k'g ;DalGwt lj1sf] ;Nnfx lng' kg]{5 .
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परिचयः

लगाउने समय:

यो घााँस जेठदे खि असािसम्म लगाउनु उपयुक्त हुन्ि । म्रसंचाइको सुववधा भएको अवस्थामा
अम्रिसोलाई मुख्य जाडो बाहे क वर्षषको कुनै पछन मटहनामा लगाउन सककन्ि ।
यसका हल्का–हरियो, िैिो तथा बैजनी िङका फूल फुल्ने बोटहरू भएपछन वगीकृत जातहरू
भने उल्लेि गरिएको पाइाँदैन ।
पौष्टटक तत्िको उपलब्िता:
पौजटटक तत्वहरू

प्रछतशत

कच्चा प्रोटटन

११.००

क्याजल्सयम

०.५—०.५७

िछनज

८.६७

फस्फोिस

०.२३

मलखाद ब्यिस्थापन:

अम्रिसोलाई मलिाद टदने गिे को पाइाँदैन । िेतबािीका कान्लाहरूमा अन्य बालीलाई टदइएको
मललेनै उत्पादन टदन्ि भने वन जङ्गलमा िासै मल टदइिहनु पदै न ।
प्रसािण विधि:

बीउबाट पछन यसको प्रसािण गरिन्ि ति बीउ उमानष / सानष कटठनाई हुने भएकाले प्रायः
जिाको टुक्राबाटै अम्रिसोको प्रसािण गने गरिन्ि । अम्रिसोको पुिानो गााँजबाट जिासटहतको

सिो छनकाली सारिन्ि । यसिी सिा सादाष अम्रिसो पछन चााँडो सिष ि हरियो घााँसको उत्पादन
पछन छिटो म्रलन सककन्ि ।
िोप्ने दिू ी

सिा सादाष तीन–चािवटा आाँख्ला भएको जिा समेत िुट्याएि उपयक्
ु त ककम्रसमले तयाि गिे को
जग्गामा १०० ह ५० से.मी.को फिकमा िोप्नप
ु दष ि ।
म्रसिँचाइ:

म्रसाँचाइको सवु वधा भए सुख्िा मौर्षममा माटोको अवस्था हे िी १०–१५ टदनको अन्तिालमा
म्रसाँचाइ टदएमा बढी उब्जा म्रलन सककन्ि ।
िोग तथा कीिा:

अम्रिसोमा जटटल ककम्रसमको िोग तथा कीिा िासै लाग्दै नन ् सामान्य िोग तथा कीिाहरू
लाग्िन ् । उपयुक्त जातको प्रयोग तथा उगचत व्यवस्थापन अपनाएि िोग तथा कीिाबाट हुने
हानी–नोक्सानी कम गनष सककन्ि ।
हरियो घािँसको उत्पादन:

अम्रिसो लगाएको पटहलो वर्षषमा त्यछत धेिै हरियो घााँसको उत्पादन म्रलन सककन्न ।
साधािणतय सुख्िा याम (मङ्म्रसि दे खि चैतसम्म) मा हरियो अम्रिसो काटे ि बस्तुभाउलाई
gf]6 M k|sfzssf] cg'dlt ljgf o; k|sfzgsf] laqmL ljt/0f jf s'g} klg Jofkfl/s k|of]hgsf nflu k|of]u ug{ kfOg] 5}g .
o; ;fdu|Ldf lbOPsf] hfgsf/L ljleGg lj1sf] ;Nnfx tyf cGo ;+3;:yfn] k|sfzg u/]sf ;fdu|Ldf lbOPsf] hfgsf/Lsf cfwf/df lgdf{0f ul/Psf x'g\ . o;df ;d'bfon]
;fgf] k|of;df klg ;xh¿kdf k|of]u ug{ ;lsg] k|fljlws hfgsf/Lx¿ lbOPsf] 5 . t/ ljif]z kl/l:yltdf k'g ;DalGwt lj1sf] ;Nnfx lng' kg]{5 .
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जातहरू:

िव
ु ाउने गरिन्ि । अम्रिसोबाट वर्षषमा प्रछतिोपनी २५००–३००० केजी सम्म हरियो घााँसको
उब्जा पाउन सककन्ि । एक हे क्टिमा (२० िोपनीबाट) अम्रिसोबाट ३ लािदे खि ४ लािसम्म

फूलको झुप्पा अथाषत ् वयस्क बबरूवाहरू पाइन्िन ् । एउटा कुचो ३०–४० वटा फूलका डााँठ
कटाई:

बीउबाट प्रसािण गिे को बबरूवाबाट दईु वर्षषपछि ि सिाबाट प्रसािण गिे कोमा स्थानमा एक
वर्षषपछि नै घााँसको उत्पादन म्रलन सककन्ि ।
उत्पादन:

यसबाट प्रछतिोपनी २५००–३००० केजी सम्म हरियो घााँसको उत्पादन म्रलन सककन्ि

अम्रिसो (Broom grass) खेती प्रविधि
िमम प्रशाद पाण्डे ि िाकेश खडका (प्राष्टटकल एटशन नेपाल)

प्राष्टटकल एटशन नेपालका लाधग प्रकाम्रशत पौष २६, २०७४
प्राजक्टकल एक्शन एक अन्तिाषजटिय गैि–सिकािी संस्था हो । यो संस्था “सानो नै सुन्दि हुन्ि” भन्ने
ववश्व प्रम्रसद्ध पस्
ु तकका लेिक इएफ सम
ु ाकिद्वािा सन ् १९६६ मा स्थापना भएको हो । संयक्
ु त अगधिाज्य

बेलायतमा प्रधान कायाषलय िहे को यो संस्था ववम्रभन्न प्रकािको सस्तो, सुलभ ि ठाउाँ सुहाउाँ दो प्रववगधहरूको
ववकास तथा हस्तान्तिण गिी ववकासोन्मुि मुलुकका गरिब जनताको जीवन स्ति सुधानष कटटबद्ध ि ।

यसले कम आय भएका ग्रामीण जनसमुदायको आगथषक जस्थछतमा सुधाि ल्याई जीववकोपाजषनमा मद्दत
पुियाउने काम गदै आइिहे को ि ।
प्राष्टटकल एटशन नेपाल

पानीपोििी, लाजजम्पाट, काठमाण्डौ
फोन नं.: ९७७ १ ४४२३६३९ ि ४४२३६४०
फ्याक्स नं.: ९७७ १ ४४२३६३२
ईमेल: infoserv@practicalaction.org.uk
वेभ: - https://practicalaction.org/nepal

https://answers.practicalaction.org/
यो प्रकाशन जेड जरु िक फाउण्डेशन कम्पनीको सहयोगमा प्रकाम्रशत भएको हो । यसमा प्रकाम्रशत सामग्रीहरुले जरु िक फाउण्डेशनको
विचािलाई प्रततबिष्म्ित गदै न ।

gf]6 M k|sfzssf] cg'dlt ljgf o; k|sfzgsf] laqmL ljt/0f jf s'g} klg Jofkfl/s k|of]hgsf nflu k|of]u ug{ kfOg] 5}g .
o; ;fdu|Ldf lbOPsf] hfgsf/L ljleGg lj1sf] ;Nnfx tyf cGo ;+3;:yfn] k|sfzg u/]sf ;fdu|Ldf lbOPsf] hfgsf/Lsf cfwf/df lgdf{0f ul/Psf x'g\ . o;df ;d'bfon]
;fgf] k|of;df klg ;xh¿kdf k|of]u ug{ ;lsg] k|fljlws hfgsf/Lx¿ lbOPsf] 5 . t/ ljif]z kl/l:yltdf k'g ;DalGwt lj1sf] ;Nnfx lng' kg]{5 .
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िािेि बनाइन्ि । यसो गदाष ८७५० कुचो प्रछत हे क्टि बन्न सक्दि ।

