
च्याउ खेती तरिका ि अवसि 

प्रस्तुतकतता  
कृष्ण बतबु भट्टरतई 



• च्याउ भनेको के हो 
• च्याउमा पाइने पोषण तत्वहरु के के हुन ्
• मुख्य रुपमा तिाईमा खेती गरिने च्याउको जातहरु 
• ववषालु च्याउ चिन्ने तरिका 
• च्याउ खेती गरिने तरिका 
• च्याउ खेतीबाट हुने फाइदाहरु 
• च्याउ खेती गदाा ध्यान ददनुपने कुिाहरु 



च्याउ  खेतत प्रक्रिया  



च्याउ भनेको के हो?? 
• हरितकिण नभएको ढुसी  
• ७०० प्रजाततका च्याउ पाइन्छन ्नेपालमा  
• िेसा दाि झिल्ली  

 



नेपालमा हाल खेतत गरिदै आएका जातहरु  
• कन्येच्याउ  
• गोबे्रच्याउ  
• पािालेच्याउ  
• ससताकेच्याउ  
• िातोच्याउ(औसचि)  



खेतत गरिने च्याउहरु 







जंगली च्याउहरु  







बबषाल ुच्याउहरु  







च्याउमा पाइने पौष्टटक तत्व  

• च्याउ एक बहुउपयोगी खाद्य पदार्ा हो । च्याउमा तिकािी तर्ा 
मासुमा पाइने सबै प्रकािका प्रोदटन तत्वहरू पाइने ि सष्जलैसँग 
पिाउन सक्रकने भएकोले बच्िादेझख बूढाबूढीहरूका लाचग अतत उपयोगी 
छ । 

• यसमा प्रायः सबै क्रकससमका एसमनो एससडलगायत ववसभन्न क्रकससमका 
प्रोदटनहरुको अततरिक्त च्याउमा खतनज पदार्ाहरू, चिल्लो पदार्ाका सार्ै 
कावााेेहाइड«ेट्स पतन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । 







च्याउको बीउ, आवश्यक सामग्री ि जातको 
पदहिान 

• कन्ये च्याउ ि गोबेि् च्याउको बीउ हेदाा फिक छुट्याउन सक्रकँदैन  
•  बजािमा च्याउको बीउ क्रकन्दा च्याउको नाम भनेि क्रकन्नु पदाछ । 
व्यापारिक रुपमा कन्ये च्याउको बीउ गहँुको दानामा ढुसी फैलाइ 
उत्पादन गरिन्छ । 

• च्याउको बीउ बोतलमा िाझखसके पतछ िाम्रिी ढुसी फैसलने हुनु पदाछ 
नत्र उत्पादनमा कमी आउँछ । सािािणतया बोतलमा बीउ िाखेको १५ 
देझख १८ ददन पतछ कन्ये च्याउको बीउ बोतलमा िाम्रोसँग फैसलन्छ । 



•  नेपालमा ववशषेगिी दईु प्रकािका कन्ये च्याउका जातहरु पाइन्छन।् ती 
हुन ्

• प्लुिोटस साजोि–काज ुि प्लुिोटस ओइस्राटस । 
•  च्याउको बीउ प्लाष्स्टकको पाउँिमा ि बोतलमा तयाि गिेको पाइन्छ 
। 

• ढुवानी गना कदिन स्र्ानमा पाउँिको बीउ उपयुक्त हुन्छ भने 
नष्जकको क्षेत्रमा बोतलको बीउ उपयुक्त हुन्छ । 

 





प्लुिोटस साजोि–काज ु – जातको च्याउको 
• खेती सामान्यतया पिालमा ८००–१४०० समटिको उिाइमा िैत्रदेझख 
कातताक 

मदहनासम्म २०–३०० सेष्न्टगे्रड तापिममा ि सो भन्दा कम उिाइमा 
कातताकदेझख माघ मदहनासम्म २०–३० सेष्न्टगे्रड तापिममा गना सक्रकन्छ 
। 
यसका लाचग सापेक्षक्षक आर्द्ाता ८०% हुनु पदाछ । यसको पूणा ि िाम्रोसँग 
फल्ने अवस्र्ा २८० सेष्न्टगे्रड तापिम मातनन्छ । 
•   



• प्लुिोटस ओइस्राटस – दहउँदको जाडो मौसममा प्लुिोटस ओइस्राटस 
जातको कन्ये च्याउको खेती गदाा बढी आम्दानी सलन सक्रकन्छ । यो 
जातको च्याउ खेती भदौ असोज मदहनाबाट गदाा िाम्रो हुन्छ । यसका 
लाचग १५–२० सेष्न्टगे्रडको तापिम िाम्रोहुन्छ ि सापेक्षक्षक आर्द्ाता ८०% 
भन्दा बढी हुनु पदाछ । 

  



आवश्यक सामाग्रीहरु 
 

• १. प्लाष्टटक व्याग २. प्लाष्टटक ससट 
• ३. छुिी । हंससया ४. िप्पि 
• ५. डोिी ६. ड्रम 
• ७. बाष्ल्टन ८. स्टोभ/दाउिा/िुलो 
• ९. मट्दटतेल १०. पिाल 
• ११. च्याउको बीउ १२. ससन्का÷ताि 
• १३. अल्कोहल/ष्स्प्रट/डडटोल १४. तिाज ु
• १५. मखुमा लगाउने मास्क १६. गमबुट 
• १७. स्पे्रयि ट्यांक १८. ववषादद 
• १९. वप.एि. पेपि २०. र्मााेेसमटि 



पिालको छनोट, कटान ि तनमालीकिण 
 कन्ये च्याउलाई केिाको पात, मकैका खोया वा खोसेल्टा ि िानको 
पिालमा सष्जलैसँग खेती गना सक्रकन्छ । यी वस्तुहरु मध्ये िानको 
पिाल सबै िाउँमा पाइने ि िेिै परिमाणमा पाइने भएकोले पिालमा च्याउ 
खेती गने िलन ज्यादै प्रिसलत छ । 
•  यसको लाचग दाइँ गिेको पिाल भन्दा मुिे पिाल िाम्रो मातनन्छ । 
पिालमा भएका िानका गेडाहरू ि टुप्पोततिको भाग काटेि फ्याक्नु 
पदाछ । 



•  सफा पिालको तौल गिी २ देझख २.५ इन्िको टुिा पािी काट्नु पदाछ । 
• काटेको पिाललाई २ देझख ३ घण्टासम्म पानीमा सभजाइ सफा पानी आउने 
• गिी िुनु पदाछ । 
•  िोएको पिाललाई सफा बोिामा खादेँि िाखेमा िाम्रोसँग पानी तका न्छ । यदद 
बोिा नभएमा प्लाष्टटक वा दटनमाचर् िाखी पानी तकााउनु पदाछ । पानी 
तकेको छ वा छैन भनी जान्न मुिीमा पिाल सलएि तनिोदाा पानी आएन ति 
हात सभज्यो भने अब पिाल तनमालीकिण गना वा बफाउन िीक छ भतन जान्नु 
पदाछ  



• पिालमा भएका आखँाले देख्न नसक्रकने अन्य जङ्गली तर्ा िोगी ढुसी, 
जीवाण ु

वा कीिाहरु मानाका लाचग तनमालीकिण गनुा पदाछ । तनमालीकिण 
नगिेमा यी 
जीवाणुहरुले च्याउको ढुसीलाई आिमण गिी मारिददन्छन ्ि च्याउको 
उत्पादनमा कमी आउँदछ । 
•  तनमालीकिण गना ड्रममा जाली भन्दा केही तलसम्म पानी िाखेि पानी 
तक्रका एको पिाल जाली माचर् िाख्दै जानु पदाछ । पिाल ड्रमको 
माचर्ल्लो भागसम्म पुगेपतछ प्लाष्टटकले ड्रमको मुख टम्म पािी बाँध्ने 
ि एकोहोिो आगो बाल्दै जानु पदाछ । 



•  आगो बालेको आिा घण्टादेझख डढे घण्टा पतछ मुखमा बाँिेको 
प्लाष्टटक बाफले माचर् उठ्छ, त्यसैबेला प्लाष्टटकबाट बाफ फाल्न 
बीिमा सानो प्वाल पानुा पदाछ । बाफ गएको कम्तीमा दईु घण्टासम्म 
अन्य भाँडाहरूको पतन प्रयोग गना सक्रकन्छ । 



डल्ला बनाउने ि बीउ िाख्न े
• बफ्याइएको पिाललाई सफा प्लाष्टटक वा बत्रपालमा िाखेि पिाल मन 
तातो भएि सेलाए पतछ प्लाष्टटक व्यागमा िाखु्न पदाछ । 

•  जाडोमा िूलो साइज अर्ाात ्२० इन्ि िौडाइ ि ३० इन्ि लम्बाइको 
प्लाष्टटकमा ि गमी समयमा सानो साइज अर्ाात१्६ इन्ि िौडाइ ि २४ 

इन्ि लम्बाइको प्लाष्टटकमा च्याउको बल अर्ाात ्डल्ला बनाउनु पदाछ । 
ति 
• पिाल भनुा भन्दा अगाडड प्लाष्टटक व्यागको बन्द भागलाई मुजा पािी 
बसलयोसँग बाँध्नु पदाछ । 



•  प्लाष्टटकमा पिाल लगाउनु अतघ कािको छेस्को, किौिा, हात, 
प्लाष्टटक र्ैला, हँससया आदद प्रयोग गरिने सामग्री तर्ा 
उपकिणहरुलाई ष्स्प्रट, डडटोल, अल्कोहल आददले िाम्रोसंग पुछेि सफा 
गनुा पदाछ । 

•  प्रत्येक र्ैलोमा पिाल िाख्दै चर्च्दै हिेक ४ इन्िमा च्याउको बीउ छिेि 
टम्मभनुा पदाछ ि पिाललाई गोलो बनाइ बादहिबाट घुमाइ–घुमाइ चर्च्नु 
पदाछ । यसिी यो प्रक्रिया सक्रकए पतछ सबैभन्दा माचर् पतन केही बीउ 
छरिददने ि प्लाष्टटकको मुख कससने गिी बाँध्नु पदाछ । 

• िोकि को प्रयोग गने  



• बल वा डल्लो जतत खंेँददलो भयो त्यतत नै च्याउको उत्पादन िाम्रो 
हुन्छ ।बल तयाि भए पतछ बलको िािैतति सफा ससन्कोले बीउको 
िेखाभन्दा तलमाचर् सफा गिेको ससन्कोले प्वाल पािी हावाको सञ्िालन 
प्रक्रियामा सष्जलो बनाउन प्वाल पानुा पदाछ । 

• यसिी तयाि भएको बललाई एकै िाउँमा िाख्दा एकअकाामा नछुने गिी 
कम्तीमा एक बबत्ता वा २ देझख ४ इन्ि टाढा िाखु्न पदाछ ि ईंटा, फलेक 
वा ‘ढुङ्गा माचर् िाखु्न पदाछ । 



• बल िाख्दा २५ देझख ३० डडग्री सेष्न्टगेि्ड तापिम भएको प्रत्यक्ष घाम 
नपने अँध्यािो कोिामा िाखेि झ्याल ढोका बन्द गनुा पदाछ ि ३/४ 
ददनको अन्तिमा पटक–पटक तनिीक्षण गिी पुनः बन्द गनुा पदाछ । 

•  सामान्यतया १ बोतल च्याउको बीउबाट १६ इन्ि िौडाइ ि २४ इन्ि 
• लम्बाइको प्लाष्टटकमा तीन देझख ४ वटा च्याउको बल अर्ाात ्डल्ला 
तयाि गना सक्रकन्छ । १ बोतल च्याउको बीउका लाचग करिव ५ के.ष्ज. 
नकाटेको पिालको आवश्यकता पदाछ 



च्याउको हेििाह, दटप्ने तरिका ि च्याउ उत्पादन 
पतछको 
डल्लाको उपयोग 
• कोिा िेिै चिसो भएमा प्लाष्टटक वा पातलो कपडाले छोप्नाले फुल पाने 
झिँगा वा भुसुनाबाट बिाउन सक्रकन्छ । 
• बलमा ढुसीको ववकास हुन तीन हप्ता अर्ाात ्२१ ददनसम्म िाख्नु पदाछ भने 
जाडो मदहनामा ढुसीको ववकास हुन िाि हप्ता लाग्न सक्दछ । 
• बललाई तनयसमत अवलोकन गिी हरियो कालो ढुसी आएमा उक्त भागलाई 
ष्स्प्रटले सफा गिेको िक्कुले काटी सो िाउँमा पतन ष्स्प्रट लगाउनु पदाछ ि 
मुसाले च्याउको बीउ िेिै मन पिाउने भएकोले मुसाको प्रकोपबाट जोगाउन 
पटक–पटक तनिीक्षण गनुा पदाछ । 
• करिव तीन हप्ता पतछ बलमा पूणा रूपमा ढुसी फैसलइसके पतछ प्लाष्टटकलाई 



• सफा ब्लेड वा कैँ िीले काटेि तनकासलददनु पदाछ । प्लाष्टटक खोल्ने 
बबवत्तकै पानी ददनु हँुदैन । ४ देझख ६ घण्टा पतछ पानी ददँदा िाम्रो हुन्छ 
। 

•  प्लाष्टटक तनकासलएको बललाई २० देझख ३० सेष्न्टगे्रड तापिम भएको 
हावा खेल्ने कोिामा एक क्रफटको फिकमा ददनको २ पटक वा 
आवश्यकतानुसाि पानी ददनु पदाछ । पानी ददँदा स्पे्रयिको सहायताले 
बलको िािैतति पनेगिी सभजाउनु पदाछ । 



•  प्लाष्टटक खोलेको करिव एक हप्ता पतछ च्याउ दटप्न तयाि हुन्छ ।  
• च्याउ दटप्दा हातले च्याउको फेदमा समाएि पिाल नआउने गिी अलग्ग 
दटप्नु पदाछ ि बलमा भएका सबै च्याउ दटप्नु पदाछ । 

•  च्याउ दटवपसके पतछ िािैतति माडिे त्यहाँ भएका स–साना च्याउका िुस 
फ्याक्नु पदाछ ि बेस्सिी माचर्बाट चर्च्नु पदाछ । यसिी चर्चिसके पतछ यी 
डल्लाहरूबाट ७ देझख १० ददनको फिकमा च्याउ फल्दछ ि यसप्रकािको एउटा 
बलबाट तीनपटकसम्म िाम्रोसँग उत्पादन सलन सक्रकन्छ । तीन पटकसम्म 
च्याउ दटवपसके पतछ बललाई २–३ तहमा च्यातेि चर्िेि िाखेमा फेिी उत्पादन 
सलन सक्रकन्छ । 

 



• एक क्रकलोग्राम पिालबाट च्याउको उत्पादन सिदि ३०० देझख ४०० ग्राम 
सलन सक्रकन्छ । व्यावसातयक रूपमा खेती गदाा सानो कोिा भएमा 
िुण््याउने प्रववचिद्वािा बललाई िाख्न सक्रकन्छ । 
•  च्याउ उसम्रसके पतछ बाँकी िहेका बललाई गाई,भैँसीलाई खुवाएि वा 
सोिै कम्पोटट खाडलमा गाडिे मल बनाउन सक्रकन्छ । 



समस्या ि समािानका उपायहरु 

• च्याउ खेतीका िममा ववसभन्न क्रकससमका कीिा तर्ा अन्य समस्याहरु देखा 
• पदाछन।् यसलाई साविानीपूवाक समािान गनुा पदाछ । 
• मससना झिँगा तर्ा भुसुनाले बलमा फुल पािी लामो बनी ढुसीलाई नोक्सान 
पु¥याउँदछ । यसैगिी सुलसुले ि कालो कीिाले च्याउमा आिमण गिी 
उत्पादनमा हास ल्याउँदछन।् 
• च्याउमा लाग्ने कीिाको व्यवस्र्ापनका लाचग च्याउ िाखेको िाउँमा बेला– 
बेलामा सफा गनुा पदाछ । च्याउको बललाई च्याउ नफलेको बेलामा घाममा 
सुकाउनु पदाछ । प्रकोप बढी भई च्याउ नउमे्रको अवस्र्ा भएमा नुभान १ 
सम.सल. प्रततसलटि पानीमा समसाएि छनुा पदाछ । 



जङ्गली च्याउको समस्या 
• बलमा कालो खालको जङ्गली च्याउ कोवप्रनस कोमाटस आएको देझखन 
सक्दछ । उक्त च्याउको डाँि लामो सुलुत्त पिेको हुन्छ ि टाउको सानो 
हुन्छ ति वयस्क भए पतछ कालो िङ्गमा परिणत हुन्छ । 

•   



•  कालो तर्ा हरियो ढुसीको व्यवस्र्ापनका लाचग च्याउ कालो देझखने बबवत्तकै 
दटपेि टाढा फाल्नु पदाछ वा गा्नु पदाछ ि उक्त भागहरुमा ष्स्प्रटले सफा गनुा 
पदाछ । 
•  कोिामा काबानडाइ अक्साइडको असि – कोिामा काबानडाइ अक्साइडको 
मात्रा बढी भएमा कोिामा िाम्रोसँग प्रकाश एवं हावा सञ्िालन भएन भने 
च्याउको डाँि लामो, मोटो ि बाङ्गो भएि च्याउमा ववकृतत आउँदछ । 
• कोिामा काबानडाइ अक्साइडको व्यवस्र्ापनका लाचग कोिामा उज्यालो 
• प्रकाशका सार्ै िाम्रोसँग दोहोिो हावा सञ्िालन हुनेगिी व्यवस्र्ा गनुा पदाछ 
। 



• च्याउ कम उम्रने – बल सुख्खा भएमा, कोिा सभत्र दोहोिो हावा सञ्िालन 
नभएमा, िेिै गमी वा चिसो भएमा, पुिानो बीउ भएमा, गुणस्तिको पिाल 
नभएमा िाम्रोसँग ढुसी नआइ बलमा च्याउ ढीलो आउँछ ि कम फल्दछ । 
• च्याउ कम उम्रने समस्याको व्यवस्र्ापनका लाचग कोिामा तापिम तर्ा 
• सापेक्षक्षत आर्द्ाता समलाउनु पदाछ । यसका सार् ैनया ंबीउ प्रयोग गने ि 
• कोिामा दोहोिो हावा सञ्िालनको व्यवस्र्ा समलाउनु पदाछ । गुणस्तिीय 
• पिालको प्रयोग गनुा असाध्यै िाम्रो हुन्छ । 
• मुसा – च्याउको बीउलाई मूसाले िेिै मन पिाउने हुनाले मुसाले दखु ददन 
• सक्दछ । तसर्ा मुसाको समस्या कम गना दैतनक तनिीक्षण गनुा पदाछ । मुसा 
• समात्ने वपँजडा वा मुसाको खोिको प्रयोग गिी मुसा तनयन्त्रण गनुा पदाछ । 



च्याउको बजाि व्यवस्र्ापन 

•  च्याउ उत्पादन गने कृषकहरूको समूह वा सहकािीमाफा त्सञ्िालन भएमा 
बबिीववतिणका िममा समस्या पदैन ि सष्जलैसँग िाम्रो बजािभाउ पाउन 
सक्रकन्छ । 
 बजाि व्यवस्र्ा नभएका िाउँमा च्याउको प्रशोिन गिी गे्रडडङ् गिेि प्याक 
गनुा पदाछ । प्याक स–साना बनाउनु पदाछ । यसबाट बबिी गना सष्जलो 
हुन्छ । च्याउलाई बीिबाट च्यातेि माला उनेि छायाँ भएको िाउँमा सुकाउनु 
पदाछ, जसलाई च्याउको सुकुटी भतनन्छ । 



• प्याकेष्जङ्ग गदाा पािदशी प्लाष्टटकको िोलामा २५० ग्रामको दिले पोको 
• बनाइ मूल्य तर्ा िाम्रो लेबल िाखेि बेच्ने व्यवस्र्ा समलाउनु पदाछ । 
• च्याउलाई नष्जकैको बजाि, होटेल तर्ा िेटटुिेन्टमा लगेि बेच्न सक्रकन्छ । 
• बजािको समस्या भएमा िेिै मातनसहरु आउने िाउँ जस्तै मेला, मालपोत 
• कायाालय, ष्जल्ला ववकास ससमतत जस्ता िाउँहरूमा प्रिाि–प्रसािका लाचग 
• पम्प्लेट वा पोस्टिहरू टाँसेि प्रिाि–प्रसाि गनुा पदाछ । 
 च्याउको िाम्रो बजाि व्यवस्र्ापनका लाचग सम्भाववत बजािको िाम्रोसँग 
ववश्लेषण गनुा पदाछ । 



गोबे्र च्याउ  



िातो च्याउ  



दिेु च्याउ  



• तैजुगं िानको पिाल मा बहुत िाम्रो  
• हरियो पिालमा फल्दैन  
• 1-1.5 इन्ि पिाल टुिा  
• 5 क्रकलो = २५० ग्राम बबउ  
• 30 समनट सभजाउने  
• 5-6 घन्टा पातन तकााउने  
• हातले चर्च्दा चिसो मात्र हुने गरि पातनको मात्र समलाउने  

 



• म:म बफ्याए जसरि 2 घण्टा सम्म  
• अरु सबै त्यै अनुसाि  
• ततन हप्ता देझख एक मदहना सम्म ढुसीले ढक्छ  
• ढुसीले ढाकेपछी Casing  




