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प्याज तरकारी/सब्जी आदिमा हादिने मसिाको रूपमा प्रयोग गररने मसिा फि जो माटामदन फल्छ। प्रायः सबै ठाउँमा यो 

मसिाको उत्पािन हुन्छ । 

नेपािका && दजल्लामा प्याज खेती हुने गरेको छ। कृदि मन्त्राियको तथ्ाांक अनुसार, आदथिक विि २०६७/६८ मा २० हजार 

८० हेक्टर जदमनमा प्याज उत्पािन भयो। िेशभरको प्याज के्षत्रफिको एक चौथाइ दहस्सा सप्तरी दजल्लािे ओगटेको छ। 

आव २०६७/६८ मा उत्पादित कुि िुईिाख ६३ हजार ५३६ टनमधे्य ७७ हजार ६४८ टन सप्तरीमा उत्पािन भएको दथयो। 

प्याज उत्पािनमा सप्तरीपदछका दजल्लामा क्रमशः बारा, दसरहा र रूपने्दही छन्। दहमािपाररका मुस्ताङ र मनाङमा पदन 

वादििक १६ टन प्याज फल्ने गरेको छ।प्याज नेपािको तरकारी बािीमा काउिी र बन्दापदछ तेस्रोमा पछि । प्याज जदत उत्पािन 

भए पदन आसपासका बजारमा सदजिै खपत भइरहेको छ। शहरी के्षत्रमा बढ्िो माग धान्न आयातमै भर पनुिपने अवस्थािे 

व्यवसायकै रूपमा प्याज उत्पािन गरे बजारको खाँचो नपने भने्न िेखाउँछ। राजधानी काठमाडौांको कािीमाटी तरकारी 

बजारमा ९५ प्रदतशत प्याज भारतबाट आइरहेको छ। भारतमा प्याज महँगो वा आयातमा अवरोध हँुिा चीनबाट पदन 

ल्याइन्छ। 

 

प्याज खेती गिाि ध्यान दिनु पने दबियहरु : 

प्याज (Onion) को उत्पादन प्रति रोपतन कति हुन्छ र गानो प्याज उत्पादन र हररयो सागको लातग लगाइएको कुन 

बाट वढी फाइदा तलन सतकन्छ ? 

प्याज खेती गिाि यसिाई अपनाउनु पने दवदधहरु राम्ररी अपनाएको खण्डमा २०००–३००० के.जी. प्रदत रोपनी उत्पािन हुन्छ 

। खुि नाफाको दहसाविे हेने हो भने वेमौसममा सेट प्रयोग गरी िगाइएको हररयो साग उत्पािन वाट िोब्बर वढी फाइिा 

दिन सदकन्छ । 

वाली उत्पादन उपरान्त नोक्सानी हुने कारण के के हुन सक्दछन् ? 

प्याजको गानोमा प्रशस्त मात्रामा दचस्यान रहने हुनािे उपयुक्त रुपमा भण्डारण गनि सदकएन भने दछटै्ट नोक्सानी हुन्छ । 

दवशेित पूणि नदछप्पिएका, चोट पटक िागेका र हावाको सांचार राम्रो नहुने ठाउँमा भण्डारण गररएको खण्डमा वढी नोक्सानी 

व्यहोनुि पने हुन्छ । 

प्याज भण्डार आलु भण्डारमा के तभन्निा छ ? 

प्याज भण्डारण गिाि सुख्खा, दचसो तथा हावा सांचारको पूणि सांयोजन हुनु पििछ।जो आिु भण्डारणको प्रदवदध भन्दा फरक 

छ । 

प्याज काट्दा तपरो ग्ााँस फैतलन्छ तकन ? 

प्याजमा एक दकदसमको एदिनोज नामक इन्जाईम हुन्छ जसको माध्यमवाट साइनो प्रोपानेदथयि एस अक्साईड नामक ग्यास 

वन्छ जुन हावा माफि त आँखामा पुग्छ र दपरो भई आँखा पोल्दछ। 

प्याज भण्डारणमा तछटै्ट उम्रने÷टुसाउने कारण के हो र यसबाट बच्न के उपाए गनन सतकन्छ ? 

प्याजको गानाहरु जीदवत भएकोिे स्वास प्रश्वास दक्रया जारी नै रहन्छ र गानोमा पानीको मात्रा रहेकोिे सूयिको प्रकाश 

पाउनासाथ टुसाउन थाल्दछ । टुसाउनबाट वच्नको िादग सके सम्म अँध्यारो कोठा तथा वािी खनु्न अगावै मेदिक 

हाइडर ाजाईडको प्रयोग गनि सदकन्छ । 

प्याज तवक्री गनुन अगाडी कसरी प्यातकङ्ग गनुन पदनछ ? 
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प्याज दवक्री गनुि अगाडी हावा दछने जुटको वोरामा प्यादकङ्ग गनुि उपयुक्त हुन्छ । 

प्याजलाई कसरी कसरी भण्डारण गनन सतकन्छ ? 

प्याजिाई सुख्खा, दचसो तथा हावा सांचार हुने दकदसमको भण्डार घर  चादहन्छ । स्थानीय स्तरमा भने खरको छानो भएको 

हावा राम्रो सांचािन हुने जुटको वोरािे छोदपएको भण्डारण सांरचनामा भण्डारण गनि सदकन्छ । 

मेतलक हाईडर ाजाईडको प्रयोग तकन र कसरी गररन्छ ? 

प्याजको गाना तयार हुनु भन्दा २ हप्ता अगादड नै प्याजको वोटमा मेदिक हाईडर ाजाईड नामक रसायन २५०० दप.दप.एम.प्रदत 

दिटर पानीमा दमसाई छरेमा भण्डारणमा प्याज उम्रने प्रकृया अवरुद्ध हुन्छ जसिे प्याजको भण्डारण अवदध बढाँउिछ साथै 

प्याजको गुणस्तर दनधािरण गनि मद्दत गििछ । 

प्याज सुकाउने (Curing) भन्नाले के बुतिन्छ ? यो तवति कसरी अपनाईन्छ ? 

प्याज खनीसकेपदछ हावािार, छायाँिार तथा सुख्खा स्थानमा सुकाउन जरुरी हुन्छ जसिाई सुकाउने वा कु्यररङ्ग भदनन्छ । 

प्याजमा भएको अत्यादधक दचस्यान घट्न गई प्याज खँदििो, सानो तथा वादहरको वोक्रा सुख्खा तथा पातिो भई भण्डारण 

गनि सहज हुन्छ । 

प्याज खनु्न भन्दा अगाडी कुन–कुन उपाय अपनाउाँदा लामो समय भण्डारण गनन सतकन्छ ? 

प्याजिाई िामो समय सम्म भण्डारण गनि सदकयोस भन्नका िादग खनु्न भन्दा १५–२० अगादड िेप्पख दसचाई नगने प्याज गानो 

दछप्याउँछन् पात पहेदँिन शुरु भएपदछ हात खुट्टा वा डर मको सहायतािे १०–१५ दिन अगावै वोट मकािइ दिने तथा खन्दा खेरी 

चोट पटक निगाई र राम्ररी सुकाएर भण्डारण गनुि पििछ जसिे गिाि प्याजिाई िामो समयसम्म भण्डारण गनि सदकन्छ। 

प्याज खेिीमा मलखाद व्यवस्थापन कसरी गररन्छ ? 

प्याज खेतीमा मिखाि व्यवस्थापनको िादग १०००–१५०० के.जी. गोवरमि, १०–१२ के.जी. नाइटर ोजन, ७–८ के.जी. 

फस्फोरस तथा ३–४ के.जी. पोटादसयम प्रदत रोपनी आवश्यक पििछ । यस वाहेक दवरुवा वधिक रसायनहरु पदन प्रयोग गनि 

सदकन्छ । 

प्याजमा लागे्न रोगहरु व्यवस्थापन गनन प्रयोग गररने घरायसी तवतिहरु के के छन् ? 

प्याजमा िागे्न रोगहरु व्यवस्थापन गनि सविप्रथमत घुम्ती वािीमा वढी ध्यान दिनु पििछ । प्याज िागएको खेतीवारीमा दसचाई 

र दनकासको राम्रो प्रवन्ध गने र नीम, गहुत बोजो जस्ता वसु्तहरु प्रयोग गरी वनाइएका पिाथि वेिा वेिामा प्रयोग गनुि धेरै 

रोगहरु व्यवस्थापन गनि सदकन्छ । 

प्याज खेिीमा कीराहरुको जैतवक तवतिवाट कसरी व्यवस्थापन गनन सतकन्छ ? 

प्याजमा िेखा पने दिप्स, िाही जस्ता कीराहरुिाई घरमा तयार गररएको नीम, वोझो, गाईको गहुत आदिको दमश्रण वेिा–

वेिामा से्प्र गनि सकेमा कीराहरु भगाउन सदकन्छ।यस वाहेक वजारमा दनममा आधाररत जैदवक दविािीहरु पदन उपिब्ध 

छन् । 

प्याज खेिी सम्वन्धि समस्या आइपदान कुन कुन तनकायहरुमा सम्पकन  गनुन पदनछ ? 
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प्याज खेती गिाि आईपने समस्याको समाधान हेतु सम्पकि  गनुि पने पदहिो दनकाय भनेको दजल्ला कृदि दवकास कायािियन नै 

हो। त्यस वाहेक पदन सरकारी फामि केन्द्र, तरकारी दवकास दनिेशनािय र नेपाि कृदि अनुसन्धान पररिि जस्ता 

दनकायहरुमा सम्पकि  गनि सदकन्छ। 

व्याके्टररयल नरम सडन (Bacterial Soft Rot) कुन अवस्थामा लाग्दछ र यसका व्यवस्थापन तवतिहरु के के छन् 

? 

यो रोग भण्डारणमा गानाको मादथल्लो भाग सड्न गई िुगिप्पन्धत हुन्छ । यो रोग वढी आििता भएको ठाउँमा फैिन्छ र यसवाट 

वचतको िादग भण्डारण गनुि अगादड राम्ररी सुकाउने, चोटपटक निगाउने र चोट पटक िागेका छन् भने भण्डारण गनुि 

अगाडी नै हटाउनु पििछ । भण्डारण घर सुख्खा, दचसो र हावा खेल्ने हुनपििछ । 

प्याजमा लागे्न डाउनी तमल्डयु (Downy Mildew) रोग कस्तो वािावरणमा वढी फैलन्छ र कसरी व्यवस्थापन गनन 

सतकन? 

यो रोग उच्च आद््ररता भएको के्षत्र वा वातावरणमा वढी फैिन्छ । यसको आक्रमणबाट पात र फूिको डाँठिाई वैजनी रांगको 

ढुसी दवकास हुन्छ र पदछ हररयो, पहेिँो रांगमा पररणत भई पात र डाँठ दनसे्तज भई भादचन्छ र यसको व्यवस्थापन गनि ०.२ 

प्रदतशत दजनेव छनुिपििछ । 

प्याजको वैजनी िब्वा (Purple Blotch) रोगको लक्षण कस्तो हुन्छ र यसको ब्यवस्थापन कसरी गनन सतकन्छ ? 

यसको आक्रमणबाट पातमा वैजनी रांगको केन्द्र भएको साना सेतो िागहरु िेप्पखन्छन् र ती िागहरु दवकदसत भई पात र 

फूिको डाँठिाई घेििछन् फिस्वरुप पात र डाँठ सुक्दछन् । यसको रोकथाम गनि ०.२५ प्रदतशत डायदथन एम–४५ से्प्र गनि 

सदकन्छ र प्रभावकारी पाइएको छ । 

प्याज वालीमा देखा पने मूख्य–मूख्य कीराहरु कुन कुन हुन र यसको व्यवस्थापन कसरी गनन सतकन्छ ? 

प्याज वािीमा िागे्न मूख्य कीरा दिप्स नै हो । यसिे गिाि पातमा सेता तथा पहेिा धब्वाहरु िेप्पखन्छन् तथा पात खुप्पचचने र मने 

गििछन् । यस वाहेक उफ्रने खपटे, िाही, सुिसुिे जस्ता कीरािे पदन िुःख दिन्छन् । जैदवक दविािीहरुवाट रोकथाम हुन 

नसकेमा मािाथायन रोगर थायोडान, नुभान जस्ता दविािीहरु २ दम.दि. प्रदत दिटर पानीका िरिे से्प्र गिाि दय कीराहरुको 

ब्यवस्थापन गनि सदकन्छ । 

प्याज वालीमा तसचाई र तनकासलाई कसरी व्यवन्धस्थि गनन सतकन्छ ? 

मौसम तथा माटोको दचस्यान हेरी ५–७ दिनको फरकमा दसचाई दिनु पििछ । प्याजिाई पानीको आवश्यकता अन्य वािीिाई 

भन्दा वढी हुन्छ । वािी अवदधभर १०–१२ पटक दसचाई दिनु पििछ तर दनकासको व्यवस्था पदन त्यदतकै जरुरी हुन्छ । प्याज 

उखेल्ने १५ दिन अगाडी दसचाई वन्द गनुि पििछ । 

प्याज खेिीमा आउने िारहरुको व्यवस्थापन कसरी गररन्छ ? 

पटक पटक दसचाई गनुि पने हँुिा प्याजवािीमा वढीनै झारपात पिाउँिछ । अतः वािी अवदध भरमा ४–५ पटक झारपात 

उखेल्नु पििछ । झारनाशक दविािी वसादिनको पदन प्याज खेतीमा प्रयोग गनि सदकन्छ । 

प्याज खेिी गदान गोडमेल कसरी र कति पल्ट सम्म गनुन पदनछ ? 

प्याज हुकि ने वेिामा झारपात दनयन्त्रण गने र माटोिाई पदन हिुका पानीको िादग गोडमेिको जरुरत पििछ । प्याज सारेपदछ 

३–४ पटक सम्म गोडमेि गनुि पििछ फिस्वरुप माटो हिुका भई गानो ठूिो हुन्छ । 
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प्याजलाई राम्रो बृन्धि गराउन कुन कुन तवरुवा विनक रसायनहरुको प्रयोग गनन सतकन्छ ? 

प्याजिाई राम्रो वृप्पद्ध गराउन माटोमा प्रयोग गररएका मुख्य तत्वहरु वाहेक अन्य दवरुवा बििक रसायनहरु जसै्त भेदजमेक्स 

आधा र २ दम.दि. प्रदत दिटर पानीका िरिे, एग्रोदमन ५ ग्राम प्रदत दिटर पानीमा दमसाई सात दिनमा १ पटक से्प्र गिाि 

दवरुवाको वृप्पद्ध राम्रो भई उत्पािनमा वृप्पद्ध हुन्छ । 

जैतवक तवषादी भनेको के हो ? यसको प्रयोगबाट के के फाईदा हुन्छ ? 

नीम, गहँुत, असुरो वा गन्ध आउने वसु्त प्रयोग गरी घरायसी वा प्रशोधन दवदध द्धारा वनाईएको वािी वा पशुहरुमा दयनका 

शतु्र दवरुद्धमा प्रयोग गररने पिाथििाई जैदवक दविािी भदनन्छ । यसका अवशेिहरु (Residues) िामो अवदधसम्म नरहने 

हँुिा मानव स्वास्थ्यको दहसाविे िाभिायक हुन्छन् । 

प्याज खेिी गदान खाद्य ित्वहरुको के महत्व छ र कुन ित्वको वढी आवश्यकिा पदनछ ? 

प्याज खेती गिाि खाद्यतत्वको ज्यािै महत्वपूणि स्थान रहन्छ । जग्गा तयारीको वेिामा िगाएको मिखाि वाहेक दवरुवा राम्ररी 

सरेपदछ पदहिो पटक ३०–४० दिन दभत्र मप्पिपे्लक्स वा २ एम एि एग्रोदमन प्रदतदिटर पानीमा दमसाई १५–१५ दिनको 

फरकमा ४ पटक छनुि पििछ । प्याजमा दवशेि गरी दजांक र कपरको कमी हुने हुनािे यी तत्वहरु आधा के.जी. दजांक तथा १ 

के.जी. कपर प्रदत रोपनीका िरिे हाल्न दसफाररस गररन्छ । 

प्याजको सेट (वीऊ प्याज) कसरी उत्पादन गररन्छ ? 

प्याजको वीउ छरी वेनाि तयार गररन्छ र तीनै वेनािवाट आवश्यकता अनुसार गाना वा सेट तयार गररन्छ । सेट तयार गनि वेनाि 

तयार गनि भन्दा पातिो गरी वीउ छररन्छ । सेटवाट दवशेित हररयो साग खानको िादग रोदपन्छ । 

वेमौसमी प्याज खेिी गनन कुन िरीका अवलम्वन गनुन पदनछ ? 

वेमौसमी प्याज खेती गनि सेट उत्पािन गिाि पदन प्याजको दहँउिे नसिरी राखेजसै्त राखे्न हो तर वीउ भने दनकै पातिो छनुिपििछ 

तथा मिखािको मात्रा पदन वढाउनु पििछ । २–३ ग्रामको सेट रोपे्न हो भने ६०–७५ के.जी. प्याजको सेट प्रदत रोपनी 

के्षत्रफिको िादग आवश्यक हुन्छ। 

यसको खेिी कति प्रकारले गनन सतकन्छ ? कुन िररकाले खेिी गदान वढी उत्पादन तलन सतकन्छ? 

साधारणतया प्याजको तीन प्रकारिे खेती गररन्छः सोझै पातिो वीउ छरेर, वेनाि उमारी उदचत िूरीमा वेनाि सारेर तथा पदहिे 

प्याजका साना साना सेट तयार गरी उक्त सेटवाट प्याजको खेती गरेर । प्याजको सेटवाट गररने खेती दवशेित वेमौसममा 

गररन्छ । 

प्याज खेिी गदान जग्गाको ियारीमा कतिको ध्यान तदन आवश्यक हुन्छ ? 

प्याज खेती गिाि गानो वािी भएको कारणिे अन्य तरकारी वािीमा भन्दा दवशेि ध्यान दिनु पििछ।राम्रो सँग खन् जोत गरी 

२५–३० से.दम. सम्म माटो दमदहन पारी आवश्यक मात्रामा मिखाि राख्नुपििछ । 

प्याजको वेनान आफै उत्पादन गनन कुन–कुन कुराहरु ध्यान तदनु पदनछ ? 

प्याजका वेनाि आफै तयार गनि १ दमटर चौडाई, ३ दमटर िम्वाई, १०–१५ से.दम. उचाई भएको व्याडमा ५–७ से.दम. को 

फरकमा कुिेसो वनाई वीउ खसाल्नु पििछ त्यसपदछ छापो हाल्ने र वीउ उमे्रपदछ सो छापो हटाउनु पििछ । 

प्याजका जािहरु कस्ता कस्ता रंगका पाईन्छन् ? 
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नेपािमा प्रचदित जातहरु राता, सेता र पहेिँा छन् । 

यसको खेिीका लातग कति तवउदर प्रति रोपतन आवश्यक हुन्छ ? 

प्याजखेती गिाि करीव २ मदहना अगादड नै वीउ हुनुपििछ । एक रोपनी जमीनको िादग ५०० ग्राम वीउ भए पुग्दछ । 

प्याज खेिीका लातग कस्तो स्थान उपयुक्त हुन्छ ? 

प्याज खेतीको िादग स्थि छनौट गिाि पाररिो दवहान िेप्पखनै घाम िागे्न जग्गा छनौट गनुि पििछ।प्याजको वोट वृप्पद्ध भन्दा गानो 

िाग्निाई वढी तापक्रम जरुरत पििछ । 

प्याजको लातग कस्तो माटो उपयुक्त हुन्छ ? 

प्याजको खेती जुनसुकै मदििो, पानीको राम्रो दनकास भएको, हिुका िोमट माटोमा गनि सदकन्छ।यसको राम्रो उत्पािन 

दिन ६.० िेप्पख ६.८ दप.एच. मान भएको माटो उपयुक्त हुन्छ । 

नेपालमा व्यवसातयक रुपमा प्याजको वीउ कहााँ उत्पादन गररन्छ ? यसको उपलब्धिा कहााँ–कहााँ छ ? 

नेपािमा प्याजको वीऊ व्यवसादयक रुपमा रुकुमको समदशतोष्ण तरकारी वीउ उत्पािन केन्द्र तथा आसपासका 

गा.दव.स.हरुमा उत्पािन भइरहेको यस के्षत्रमा दवशेिता रेड दक्रयोि जातको वीउ उत्पािन हुन्छ र सो वीउ काठमाडो ँक्भ्ब्ल् 

तथा दवदभन्न एग्रोभेटमा पाईन्छ । 

भौगोतलक के्षत्रका आिारमा लगाइने प्याजका कुन–कुन जािहरु उपलब्ध छन् ? 

नेपािमा प्रचदित प्याजका जातहरुमा रेड दक्रयोि, पुसा रेड, नादसक रेड, नादसक ५३, एगृ फाउण्ड डाकि  रेड हुन् । यी सवै 

जातहरु तराई र मध्यपहाडमा िगाउन सदकन्छ भने उच्च पहाडको िादग रेड दक्रयोि एउटा मात्र जात दसफारीस गररएको 

छ । 

प्याज खेिीका लातग कस्तो हावापानी आवश्यक पदनछ ? 

प्याज दचसो मौसम/दहँउिमा हुने वािी हो । दवरुवाको दवकासको िादग कम तापक्रम राम्रो हुन्छ भने गानोको दवकास हुन 

तापक्रम केही वढी चादहन्छ । यसको खेती फस्टाउन तापक्रम, प्रकाश तथा दिनको िम्वाइिे दवशेि भूदमका खेिेको हुन्छ । 
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