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याउ उ पादन व ध

Cववेक आचाय*

प रचय
याउ एक

कारको
को ढुसी हो तर यो अ य ढु सी ज तो हा+नकारक हु दै न ब3 +नकै फाइदाजनक हु छ .
याउले आफै खान बनाउन
नाउन स दै न र यो अ य मत
ृ ब तुह3को पोषण पदाथ* खाएर बा ने गछ* .

संसारमा धेरै थ$रका
का खान यो%य र खान अयो%य
नेपालमा

याउ
याउह3 पाइ छन ् .

याउ खे त

क$रब ३० वष* अ+घ दे -खनै नेपाल
ालमा
मा बैगा+नक त$रकाबाट
पाइने 0ब1भ न
ग$र छ .

जा+तका

याउ खे+त स3
ु ग$रएको हो . जंगलमा

याउह3 नेपालमा पर4परागत 3पमा नै खाने ग$र 6यो अजै प+न खाने

याउले अ8हले रा9ो बजार 1लन थालेको छ .

याउ को उपयोग
“बाहुनले याउ खाए पो वाद पायो”
पायो भ ने उखान Bथयो प8हला तर अ8हले आएर धेरै जनाले यसको
फाइदा बु;न थालेका छन र अ8हले सबै जात जा+तले यसलाई kf}li6s tTj / मासु को CवकDप को 3पमा
प+न खाने गद* छन .
बढ= kf}li6s tTjह3
tTj
थ1लएको छ .

याउमा

kf}li6s tTjह3
tTj

स त माEामा पाइ छ . तरकार= तथा मासु भ दा प+न

याउमा
मा पाइ छ . Fयसैले अ8हले मासु को सGटामा
मा यसलाई धेरै ठाउँ मा
याउमा

स त माEामा

योग गन*

ो8टन, कम माEामा काबKहाईLे ड पाइने हु नाले Bचनी
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रोBगह3लाई समेत यो उपयोगी छ . याउमा स$ररलाइ चा8हने स4पूण* लबढ, ख+नज, अ1मनो ए1सड
प+न पाइ छ .

याउलाइ धेरै रोगह3मा प+न औसद=को 3पमा

नेपालमा खे त हुने
गो#े याउ

योग गनQ ग$र छ .

याउ

यो

याउ टाँक ज तो आकारको हु छ जसको माBथ पG8ट डDलो परे को हु छ जसलाई डDले याउ
प+न भ+न छ . यसले Bचसो मन पराउने हुनाले काठमाडR र Bचसो हुने ठाउमा वष*को २ पटक र
तराई+तर वष*को एकपटक लगाउने ग$र छ . यसलाई २२-२५ VडWी तापXम चा8ह छ . नेपालमा यसको
प+न Yयबशायीक खे+त ग$र छ र यसको मD
ू य प+न रा9ो छ तर उFपादन गन* झ ज8टलो र खBच*लो
हुने हुदा आम कृषक माझमा Fय+त लोकC य छै न .

क ये

याउ

यो नेपालको हावापानी सुहाउने खालको छ र तराईमा प+न रा9ोसंग खे+त गन* स\क छ . साधारणतया
यसलाई २६-३० VडWी तापXम आब यक हु छ . यसलाई खे+त गन* सिजलो प+न र बजारमा प+न
यसको रा9ो माग भएको हुनाले अ8हले नेपालमा धेरै माEामा यसको खे+त गनQ ग$र छ .
पराले

याउ

तराईको हावापानीमा यसलाई रा9ो संग उमान* स\क छ . यसलाई परालको डDलाह3मा खे+त गन*
स\कने भएको

हुनाले यसलाई पराले

याउ भनेर प+न Bच+न छ .

याउ उ पादन गदा$ %योग गन$ स'कने ब तुह)
याउलाइ मत
ृ ब तुमा उFपादन ग$र छ . मत
ृ ब तुमा हुने पोषक कुरा खाएर याउ हुक*ने गद* छ .
याउ उFपादन काठको धल
ु ो, परालको टुXा, धानको भस
ू , गहुको _वाल=, मकैको डाठ, मकैको खोया,
केराको दा4चा र अ य फा1लएका कृCषज य ब तुह3मा सफलतापुबक
* गन* स\क छ .
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लाि टक थैलामा क ये

याउ उ पादन गन* त रका

१.चा8हए ज+त पराल 1लने र Fयसलाई ५ से. 1म. भ दा सानो सानो टुXा टुXामा काGने र रा9ो संग
धुने, अथवा धोएर काटे प+न हु छ , रा9ो संग धुलो पखा1लने गरे र धुनु पद* छ . धुदा अ1लक+त चुना
राखेर प+न धुन स\क छ जसले गदा* प+छ रोग ला%ने स4भावना कम हु छ .
२.पराल सके स4म ताजा, कालो नभएको र
सकेस4म चट
ु े को पराल 1लनु उbम हु छ, दाइ
गरे को अथवा cेशरको पराल Fय+त रा9ो हुदैन .
धोएर धेरै समय राdदा तFव न ट हुने हुदा
+छGटै याग गनु* जा+त हु छ .
३.Fयसप+छ

पराल लाई

सुeBधकरण

गनQ, गाउँ

घरमा पराललाइ फलामको fम वा र सी पानQ
भाडोमा उ1सनेर प+न सुeBधकरण गन* स\क छ .
४.पराललाइ सुeBधकरण गदा* hयान 8दनु पनQ कुरा
के भने पराललाइ पानीमा डु बाउनु हु न , बाफ ले
माEै सुeBधकरण गनुप
* छ* . fममा खादे र पराल
राi स\क छ . एक fम परालबाट कि4तमा १०१२ पोका तयार गन* स\क छ .
५.गाउँ घरमा fमको माBथDलो भाग काटे र Fयसकै
0बकK

बनाउने,

तल

Cपधमा

(इGटाको

ओदान

FयसमाBथ

जाल=

राखी

(अथवा Fय8ह

भागमा

सानो

सानो

माBथको

प+न

ओदान

बनाउन

बनाएर

स\क छ),

mवाल

fमको
बनाउन

स\क छ), जाल=माथी पराल, जा1लमुनी पानी राiे र माBथबाट mलाि टकले ब द गनQ, ब द गदा* ट4म
नभए साइकलको 8टयुब राखी ब द गनQ र तल आगो लगाएर परालको सुeBधकरण गनQ ग$र छ .
६.mलाि टकले ब द गरे को भाडोको मुखबाट बाफ आउन थालेको क$रब १-२ घnटा स4म पराललाइ
बफाउनु पद* छ . यहाँ hयान 8दनु पनQ कुरा के छ भने पराल रा9ो संग बा\फ़एको हुनु पद* छ .
७.बीउ खसाDने: बीउ सकेस4म ताजा, नभए २ मैना स4म को बीउ प+न योग गन* स\क छ .
८.सe
ु Bधकरण गरे र रा9र= Bचसो भै सकेपछs पराललाई सफा mलाि टकमा \फजाउने र के8ह बे र सेलाउन
8दने, mलाि टकमा फमा*1लनको पातलो झोल छक*न स\क छ, तर फल ला%न थालेप+छ
योग गनु* रा9ो हुदैन .
९.सफा हातले mलाि टकको थैलामा तह 1मलाएर राiे, हरे क तहमा

याउमा कुनै

प+न 0बसाद=

इ चको फरकमा अकK तह पराल राखी पुनः

याउ को बीउ छनQ, फेर= २-३

याउको बीउ छनQ,hयान 8दनु पनQ कुरा के छ भने रा9ो
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संग पराल खा8दएको हुनुपछ* , यसर= नै mलाि टकको थैला भनQ, क$रब ५-६ \कलो ज+तको भएप+छ
थैलाको मुख रा9ो सँग बाhने, mलाि टकको थैलामा चारै +तर सानो सानो mवाल बनाउनु पछ* .
१०. यसर= भ$रएका mलाि टक थैलाह3 कोठामा उvvयालो कम हुने ठाउमा राiे, mलाि टकको थैलाह3लाई
ब1लयो mलाि टकको डोर=मा झु डाएर mलाि टकको गु4बजमा प+न राi स\क छ र रा9र= हावा खेDन
स ने ग$र राiु पछ* .
११. मौसम हे र= mलाि टकको थैलामा १५-२० 8दनमा पुरै mलाि टक भ$रनै ढुसी उ19न थाDछ अ+न
mलाि टक थैलालाइ 0ब तारै चारै कुनाबाट
१२. मौसम हे र= 0ब तारै

याFने, काGने वा अ1ल अ1ल गदx काGदै जाने .

ेले +नय1मत पानी हाDने, 1सधै पानी हाDदा

१३. ४-५ 8दन प+छ तयार भएको

याउ 8टmदै जाने, ठुलो

याउ 0बBWन स छ .

याउ 8टmनाले सानो

याउ हुक*न स छ .

१४. मौसम हे र= र फलको गुण तर हे र= ३-४ पटक स4म 8टmन स\क छ .
१५. 8टपेको

याउलाई mलाि टकमा mयाक गनQ वा निजकैको बजार छ भने 1सधै सफा संग ढुवानी गन*

स\क छ .
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