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प्रकाशकीय 

जडीबटुी तथा सगुक्षन्ित वनस्पधतहरुमा उन्नत जातका भेराइटीहरु ववकास गनश सक्र्दा यस िेरमा 
लागेका कृषकहरुले बढी लाभ धलन सक्छन ् ।बजार मागको अवस्था मध्यनजर गरी उपलब्ि 
जडीबटुी तथा सगुक्षन्ित वनस्पधतहरुमा भएका राम्रा गणुहरुलाई ववस्ताररत गरै्द व्यापक खेती तथा 
व्यवसायीकरणको माध्यमबाट आधथशक ववकासमा समेत टेवा दर्दन सवकन्छ ।वनस्पधत ववभागले खेती 
प्रववधि अनसुन्िान तथा नपेालको आधथशक ववकासका लाधग प्राथधमकतामा राखेका प्रजाधतहरुमा पधन 
असल जातहरुको ववकास गने प्रववधिको अनसुन्िान गनुश आवश्यक छ ।  

क्षजल्ला क्षस्थत वनस्पधत अनसुन्िान केन्रहरुले नेपालका ववधभन् न स्थानमा पाइन ेमहत्वपूणश जडीबटुी 
तथा सगुक्षन्ित वनस्पधतहरुको विंशाण ुस्रोत सिंकलन, डोमेष्टीकेशन गरर भेराइटी ववकासका ववधिहरुको 
अवलम्वन गरर  भेराइटी ववकास कायशक्रमलाई सहज गराउनको लाधग ववज्ञको सहयोगमा यस 
म्यानअुल तयार गररएको छ।म्यानअुल तयारीको लाधग ववज्ञता उपलब्ि गराउनहुनुे कृवष वनस्पधत 
महाशाखा, नेपाल कृवष अनसुन्िान पररषद्, खमुलटार, लधलतपरुका प्राववधिक अधिकृत डा. उज्जवल 
कुमार धसिंह कुशवाहालाई िन्यवार्द दर्दन चाहन्छु।यसैगरर यस म्यानअुल प्रकाशनमा मागशधनरे्दश गनुशहनुे 
उपमहाधनरे्दशक द्वय श्री केशव कुमार न्यौपाने र श्री मोहन रे्दव जोशीप्रधत आभार व्यक्त गनश चाहन्छु 
।यसैगरी म्यानअुल तयारीको लाधग क्षजम्मेवारी वहन गने जडीबटुी प्रवर्द्शन तथा ववकास शाखाका 
प्रमखु श्री रघरुाम पराजलुी, सहायक वैज्ञाधनक अधिकृत श्री कृष्णराम भट्टराई र अधसषे्टन्ट वोटाधनष्ट 
श्री सररता यार्दवलाई िन्यवार्द दर्दन चाहन्छु । 

अन्तमा यस म्यानअुलले वनस्पधत ववभागले सञ्चालन गरै्द आइरहेको जडीबटुी ववकास कायशक्रम 
अन्तगशत भेराइटी ववकास कायशक्रममा सफलता हात पानश सहयोग पयुाशउने अपेिा गर्दशछु । 
म्यानअुलमा कुनै रटुी हनु गएमा यहााँहरुको उक्षचत सझुावको अपेिा गर्दशछु । 
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1 पषृ्ठभमूी  (Background) 

Plant breeding is an art and science of improving traits of plants for the ultimate 

utilization of human beings.  

वनस्पधत प्रजनन ् ववज्ञानका मूख्य उदे्दश्यहरुमा उच्च उत्पार्दन बढाउन,ु गणुमा  सिुार ल्याउन,ु रोग र वकरा 
प्रधतरोिक जातको ववकास गनुश, बाली पाक्न े अवधिमा सिुार ल्याउन,ु बालीका ववववि गणुहरुमा सिुार 

ल्याउन,ु प्रकाशले असर गनश नसक्ने जात (photoinsensitive) को ववकास गनुश, खेतमै धबउ नझने (non  

shattering) जातको ववकास गनुश, determinate growth habit को ववकास गनुश, धबउ ससुपु्त रहने 
अवस्था (dormancy) को र्दायरा घटाउन,ु मौसम अनसुार नयााँ जाधतको ववकास गनुश, सखु्खा र नून सहन 

गनश सक्न े जातको ववकास गनुश, कुनै जाधतमा रहन े खराब रासायधनक तत्व हटाउनमा सहयोग गनुश हो।  

वनस्पधत प्रजनन ्ववज्ञानमा मूख्य ५ वटा अभ्यासहरु गररन्छ  

१) जातीय वववविता बढाउने (Creation of variation) 

२) छनौट गने (Selection) 

३) मूल्यािंकन गने (Evaluation) 

४) धबउ बढाउने (Multiplication) 

५) धबउ बााँढ्ने (Distribution) 

कुनै पधन बालीको नयााँ जात बनाउन सवशप्रथम त्यसमा जातीय वववविता ल्याउन जरुरीी हनु्छ।  जातीय 

वववविता ल्याउने प्रमखु उपाय hybridization हो, कृधरम mutation हो। अवहले gene editing बाट 

पधन जाधतमा  वववविता ल्याउने चलन छ।  वनस्पधतमा जधत िेरै जातीय वववविता हनु्छ, प्रजननकताशलाई 

उत्कृष्ट गणु भएको जात छान्न त्यधत नै सक्षजलो हनु्छ। जातीय वववविता कायम रहेको खण्डमा छनौट 

प्रवक्रयाले महत्वपूणश भधूमका खेल्छ। नयााँ genotype छनौट गर्दाश वकसान आफीूलाई आवश्यक पने र मन 

पने गणुहरु भएको बालीको जात छान्न सहयोग पगु्छ। जसले गर्दाश त्यो बाली उन्मोचन भए पधछ वकसानले 

मन पराओस।् मूल्यािंकन गर्दाश त्यस्ता नयााँ genotype लाई बढी महत्व दर्दन ुपछश जनु स्थानीय जात भन्र्दा 
उत्कृष्टता रे्दखाओस। उपयकु्त जात छाने पधछ त्यसको धबउको मारा बढाउन ु पछश र उन्मोचन पवहले ती 
genotype लाई promising line मानेर वकसानमा बााँढ्नपुछश र नयााँ जातबारे वकसानको प्रधतवक्रया 
बझु्नपुछश।    
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वनस्पधत प्रजनन ् ववज्ञानका कारण बढी उत्पार्दन दर्दने होचो खालका नयााँ जातको ववकास हनु पाएको छ।  

उखकुो नयााँ जाधतको ववकास सम्भव भएको छ।  दठमाहा कपास, कोर्दो, िान, मकै, भटमास आदर्दको नयााँ 
जातको ववकास सम्भव भएको छ। प्रजनन ् ववज्ञानका कारण बढी उत्पार्दन दर्दन े नयााँ जातहरुको ववकास 

भएकाले िेरै जसो वकसानहरु नयााँ जात/ हाइधिडतफश  बढी झकुाब राख्न ेगरेका छन।्  यसका कारण कम 

फल्ने र ववशेष गणु बोकेका परुाना जातहरु हराउरै्द गएका छन।्  प्रत्येक वनस्पधतको जेनेवटक आिार 

सााँघरुरिं रै्द गएको छ। आनवुिंक्षशक ववववितामा िय आए जस्तो भएको छ। त्यसैगरर नयााँ जातको स-साना 
रोगसाँग लड्ने िमता पधन घट्रै्द गएको छ।   

 

क्षचर १.  प्रजनन ् ववज्ञान  अन्तगशत  गररन े वक्रयाकलापहरु 
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1.1 जिंगली  वनस्पधतलाई  मानव  धनयन्रणमा  ल्याउन े प्रवक्रया, नयााँ वातावरणमा 

वनस्पधतलाई  प्रवेश  गराउन े र राम्ररी  हकुश न े बढ्न े प्रवक्रया (Domestication, 

plant introduction and acclimatization) 

Domestication भनेको कुनै जिंगली वनस्पधतलाई मानव धनयन्रणमा ल्याउन ु हो।  वतशमान समयमा 
उपलब्ि सबै जातहरु (जनु वकसानले खेतमा लगाउने गछशन)् जिंगली जातबाट छाधनएर उकृष्ट जातलाई खेती 
गने गररएको छ। त्यसकारण हाल उपलब्ि जातहरु ववकास गने पवहलो चरण नै domestication हो। िेरै 

जातहरुको domestication परापूवशकालका पूखाशहरुले नै गरेका छन।्  Domestication गरेपधछ जिंगली 
जातहरु नै समय अनसुार  सिुारोन्मखु भएका छन।् पखुाशहरुले आफूलाई आवस्यक पने र मन पराउन ेगणु 

भएका जातलाई बचाएर राखे र अनावश्यक तथा काम नलाग्ने जातलाई लगाउन छाडे। अवहले पधन थपु्र ै

वनस्पधतहरुको domestication हुाँरै्द आएका छन।्  वकनकी मान्छेको स्वभाव र आवश्यकता समय 

अनसुार पररवतशन हनुे हनु्छ। Domestication को सबैभन्र्दा उकृष्ट उर्दाहरण हालका gum/latex  

उत्पार्दन गने euphorbiaceae का जातहरु हनु ्।  जनु केवह समय पवहले जिंगली (wild) रुपमा धथए।  

Domestication प्राकृधतक वा कृधरम तवरले हनु सक्छ ।  प्राकृधतक रुपमा हुाँर्दा वातावरण, माटो, रोग, 

वकरा आदर्दको कारण उत्कृष्ट बोट बााँच्छ र धनकृष्ट जात मरेर जान्छ। त्यसैगरर कृधरम तवरमा मान्छेले 

आफूलाई मन पने जातलाई बचाएर राख्छ।   

Plant introduction भनेको कुनै नयााँ genotype लाई नयााँ वातावरणमा प्रवेश गराउन ु हो। नयााँ 
वातावरणमा उक्त जात राम्रो प्रर्दशशन गछश भन े त्यस्ता जातलाई अगाडक्षी बढाइन्छ र धनकृष्ट प्रर्दशशन गरेमा 
हटाइन्छ । त्यसकारण नयााँ जात या पवहले रे्दक्षख नै कुनै ठाउमा राम्रो प्रर्दशशन गरररहेको जातलाई वा जिंगली 
जातलाई छुटै्ट फरक ठाउमा नयााँ वातावरण मा introduce गनश सवकन्छ। Plant introduction र्दईु 

वकधसमका हनु्छन:्  

१) Primary introduction  

२) Secondary introduction 

Primary introduction मा कुनै जात नयााँ वातावरणमा उकृष्ट प्रर्दशशन गछश भन ेत्यस्ता जातलाई त्यसको 
गणुमा ववना कुनै फेरबर्दल व्यवसावयक खेतीको लाधग लगाइन्छ ।  Primary introduction सामान्य 

माधनन्छ।  जस्तै िानका तैचङु्ग लोकल, IR ८, IR २८ र  IR ६४ साथै गहुाँका सोनोरा ६४, लेमाश रोजो 
इत्यार्दी  primary introduction  का उर्दाहरणहरु हनु।् त्यसै गरर secondary introduction मा 
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नयााँ वातावरणमा प्रवेश गराइएका थपु्रै genotype हरुमा उकृष्टलाई मार छाधनन्छ र धनकृष्ट हटाईन्छ। 

ववशेष गणु बोकेका genotype सिंग नयााँ वातावरणमा रहेका जातहरु साँग क्रधसङ्ग गराइन्छ। उर्दाहरणमा 
International Maize and Wheat Improvement Centre (CIMMYT) बाट ल्याइएका र 

नेपालमा छाधनएर उन्मोचन गररएका गहुाँ र मकैका जातहरु।  

कुनै जात नयााँ वातावरणमा अनकूुल हनु े प्रवक्रयालाई acclimatization भधनन्छ। नयााँ वातावरणमा 
अनकूुल भइ उकृष्टता प्रर्दशशन गने जातको सिंख्या बढाएर acclimatization मा सिुार ल्याइन्छ। 

त्यसकारण acclimatization को मूख्य कारण प्राकृधतक रुपले छनौट हनु ु हो। प्राकृधतक रुपमा राम्रा 
रे्दक्षखएका जात अगाधड बढाइन्छ र कमजोर प्रर्दशशन गरेका जातहरु पधछ पछशन।्   

आनवुिंक्षशक वववविता कायम गने सबै भन्र्दा परुानो र प्रभावकारी ववधि plant introduction हो। यसको 
मूख्य उदे्दश्य रे्दशको लाधग समवृर्द् सहायक वनस्पधत धनमाशण गनुश हो। Plant introduction का ववशेष 

उदे्दश्यहरुमा नयााँ वनस्पधतको ववकास गनुश हो, नयााँ जातहरु उन्मोचन गनुश हो, वनस्पधत सिुार प्रवक्रयामा 
प्रयोग गनुश हो, बालीलाई रोग र कीराबाट बचाउन ुहो, अनसुन्िान कायशमा नयााँ introduced जातलाई प्रयोग 

गनुश हो ।   
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2 वनस्पधत प्रजनन ्(Plant Reproduction) 

वनस्पधत पथृ्वीको अनपुम धसजशना हो। वनस्पधतमा  sexual  र  asexual गरर र्दईु वकधसमको प्रजनन ्वक्रया 
हनुे गछश। भाले र पोथी गेमेट्स (gametes) को आपसमा धमलन भइ नयााँ सन्तधत बन्न ेप्रवक्रयालाई सेक्सअुल 

प्रजनन ् (sexual reproduction) प्रवक्रया भधनन्छ। जबकी असेक्सअुल प्रजनन ् (asexual 

reproduction) प्रवक्रयामा भाले र पोथी गेमेट्सको आपसमा धमलन हुाँरै्दन र फटीलाईजेसन (fertilization) 

पधन हुाँरै्दन।   

2.1 अमथैतुनक प्रजनन ्(Asexual reproduction) 

असेक्सअुल ररप्रोडक्सन (asexual reproduction) मा वनस्पधतकै जरा, पात, हााँगाधबिंगा, वा फूलबाट नयााँ 
ववरुवा पलाएर आउाँछ जसलाई भेक्षजटेवटभ ररप्रोडक्सन (vegetative reproduction) भधनन्छ। त्यसैगरर 

फवटशलाइजेसन नभइ गेमेट्स (भ्रणु) बाट नयााँ ववरुवा बन्न ेप्रवक्रयालाई अपोधमक्षक्सस (apomixis) भधनन्छ। 

यसरर असेक्सअुल  ररप्रोडक्सन  भेक्षजटेवटभ र अपोधमक्षक्सस गरर र्दईु  वकधसमका  हनु्छन।्   

2.1.1 भेक्षजटेवटभ  ररप्रोडक्सन (Vegetative reproduction) 

 जधमनमधुनको काण्ड (Under ground stem) जस्तै टु्यवर (tuber): आल,ु बल्ब (bulb): प्याज, 

रायजोम (rhizome): अर्दवुा, कोमश (corm): वपिंडाल ु 

 जधमनको सतह मधुनको (Sub aerial stem): यस अन्तगशत रनर (runner), स्टोलोंन (stolon), र 

सकर (sucker) आउाँछ। उर्दाहरण: धमन्ट, खजरु आदर्द।  

 बलधबल/धगठ्ठा (Bulbil): त्यस्ता  भाग जनु नयााँ धबरुवा बन्छ जस्तै: अलैची , तरुल 

2.1.2 अपोधमक्षक्सस (Apomixis)  

 एड्भेक्षन्टवटभ एम्िोनी (Adventitive embryony): आाँप, धनम्ब ु 

 एपोस्पोरी (Apospory): स्याउ, नासपती (मालस), हेरेक्षचअम (Hieracium) 

 धडप्लोस्पोरी (Diplospory) 

 Parthenogenesis: मकै, सधुतश, काधलगेडी (Solanum nigrum) 

 Apogamy: लसनु, Antennaria 
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2.2 मथैतुनक प्रजनन ्(Sexual reproduction) 

भाले र पोथी गीेमेट्सको आपसमा धमलन भइ zygote बाट भ्रणू (embryo) बन्न े प्रवक्रयालाई सेक्सअुल 

ररप्रोडक्सन भधनन्छ। भ्रणू धबउमा पररणत हनु्छ। वनस्पधतमा भाले र पोथी गेमेट्स ववशेष अिंगमा तयार हनु े

गछश जसलाई फूल भधनन्छ।  

2.3 फूल  (flower) 

फूल मूख्यगरी परर्दल (sepal), पषु्पर्दल (petal), पुिंकेशर (stamen) र स्त्रीकेशर (pistil) धमलेर बनकेो 
हनु्छ। फूल र्दईु वकधसमको हनु्छ: perfect flower र complete flower। जनु फूलमा sepal, petal, 

stamen र pistil चारवटै अिंग हनु्छ त्यस्ता फूललाई complete flower भधनन्छ। त्यस्तो फूल जसमा 
stamen र pistil र्दवैु हनु्छ तर sepal र petal हुाँरै्दन भने त्यस्ता फूललाई पूणश फूल (perfect flower) 

भधनन्छ। Perfect flower पधन र्दईु वकधसमको हनु्छ। त्यो फूल जसमा stamen मार हनु्छ त्यसलाई 

staminate भधनन्छ भन े स्त्रीकेशर  मार  हनुेलाई pistillate भधनन्छ। यदर्द staminate र pistilate फूल 

एउटै बोटमा रे्दक्षखन्छ भने त्यस्ता वनस्पधतलाई monoecious species भधनन्छ जस्तै मकै, अरिंडी, नररवल 

आदर्द।  यदर्द staminate र pistillate फूल एउटै जातको फरक फरक बोटमा रे्दक्षखन्छ भने त्यस्ता 
धबरुवालाई dioecious species भधनन्छ। उर्दाहरण मेवा, खजरु, सनपाट, pistachio आदर्द।   

2.4 पवहलो चोटी फूल फुल्न ेअवस्था  (Anthesis)  

पवहलोचोटी फूल फुल्नलुाई anthesis भधनन्छ। प्राय: फूल धबहानको बेला फुल्न ेगछश। प्रत्येक वनस्पधतमा 
Anthesis को समय फरक फरक हनुे गछश। Anthesis लाई वातावरणीय प्रभावहरु जस्तै तापक्रम, 

आरताले जय्ारै्द असर गछश। प्रजनन ् प्रवक्रयामा anthesis को ज्ञान हनु ु जरुरी हनु्छ वकनकी यसबाट 

वनस्पधतमा  परागसेचन  कसरी  गने र कुन  बेला  गने  भनन्े  कुराको  िेरै  ज्ञान  हनु्छ। 

2.5 परागसेचन प्रक्रक्रया  (Pollination process) 

परागकण (pollen grain) anther बाट stigma मा जाने प्रवक्रयालाई परागसेचन भधनन्छ। परागसेचन हनु े

प्रवक्रयाको आिारमा परागसेचन र्दईु वकधसमको हनु्छ : 

१) स्वपरागसेचन (self pollination)  

२) परपरागसेचन (cross pollination) 
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परागकण anther बाट त्यवह फूलको stigma मा झने प्रवक्रयालाई स्वपरागसेचन भधनन्छ भन ेएउटा फूलको 
परागकण त्यवह जातको अको वनस्पधतको फूलको stigma मा झने प्रवक्रयालाई परपरागसेचन भधनन्छ।  

2.5.1 स्व:परागसेचन (Self pollination) 

थपु्रै वनस्पधतहरुमा स्व परागसेचन हनु ेगछश।स्वपरागसेचन ती वनस्पधतहरुमा हनु्छ जसमा भाले र पोथी अिंग 

उही फूलमा  हनु्छ। तर िेरै वनस्पधतमा स्व परागसेचन हुाँर्दा हुाँरै्द  पधन ५% जधत पर-परागसेचन हनु े

सम्भावना हनु्छ।स्वपरागसेचन ववधभन्न कारणले हनु्छ जसमा cleistogamy, chasmogamy आउछ। 

cleistogamy मा फूल खलु्रै्दन र परागकण त्यसैको stigma मा झनश जान्छ। अन्य बोटको परागकण आउन 

सक्रै्दन। उर्दाहरण गहुाँ, जौ आदर्द।  Chasmogamy मा परागसेचन भएपधछ मार फूल खलु्छ। उर्दाहरण 

िान, गहुाँ, जौ आदर्द।  टमाटर र भन्टा जस्ता ववरुवामा stigma लाई anther ले चारैधतर बाट ढाकेको 
हनु्छ, जसको कारण स्व: परागसेचन हनु्छ।  केवह वनस्पधतहरु भटमास, मटर मा stamen र stigma 

लाई फूलको अन्य भागले छोपेको हनु्छ जसले गर्दाश स्व:परागसेचन हनु्छ।   

स्व:परागसेचनले variety मा homozygosity बढाउाँछ। स्व: परागसेक्षचत वनस्पधतहरु िेरै 

homozygous हनु्छन।् स्व: परागसेक्षचत धबरुवाले inbreeding depression रे्दखाउीाँरै्दन तर 

heterosis रे्दखाउन सक्छ। Homozygosity भनेको एउटा धनक्षित वकधसमका gene हरुको सिंख्या 
वनस्पधतमा बढ्रै्द जान ु हो। Inbreeding depression भनेको प्रत्येक वपीिंढीमा वनस्पधतको उकृष्टता 
घट्रै्द जान ुहो।   

िान , गहुाँ, मटर , भटमास , मसरुो, जटु, टमाटर , खसुाशनी, धतल, आरु, बोडी, जौ, रागी, बर्दाम, मङु्ग, उर्दश, धसम, 

खेसरी, धभिंडी, भन्टा, आल,ु धनम्ब,ु अवप्रकोट आदर्द ।   

2.5.2 पर-परागसेचन (Cross pollination) 

यसमा एउटा बोटको फूलको परागकण अको बोटको फूलको stigma मा गएर बस्छ।  एउटा फूलबाट 

अको फूलमा परागकण हावा, पानी वा वकराको कारण सनश सक्छ।  िेरै धबरुवामा प्राकृधतक रुपमा नै 

परागसेचन हनुे गछश।  तर ५-१० % सम्म स्व:परागसेचनको पधन सम्भावना रहन्छ।  पर-परागसेचन हनुे 
िेरै कारणहरु छन ्जस्तै: एउटै जातको फरक फरक बोटमा भाले र पोथी फूल छुट्टा छुट्टै हनु।ु उर्दाहरण 

मेवा, सतावरी । एउटै बोटमा भाले र पोथी फूल र्दईु अलग ठाउाँमा हनु ु जस्तै मकै, केरा, अरिंडी, अिंगरु 

आदर्द। यस्ता वनस्पधत जसमा भाले र पोथी फूल एउटै बोटको फरक फरक ठाउाँमा हनु्छ त्यसलाई  

monoecy भधनन्छ भने फरक फरक बोटमा भाले र पोथी फूल छ भने त्यसलाई dioecy भधनन्छ।  

Monoecious वनस्पधतमा भाले र पोथी फूल र्दईु समयमा पररपक्क हनु्छ भने त्यसलाई dichogamy 
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भधनन्छ। यस्तो कारणले पधन पर परागसेचन हनु्छ ।Self incompatibility को कारण पधन पर-

परागसेचन हनु ेगछश जस्तै brassicaceae फेधमधलका वनस्पधतहरु।  Male sterility को कारण पधन पर 

परागसेचन हनुे गछश।      

पर-परागसेचनले वनस्पधतमा heterozygosity बढाउाँछ। साथै प्रत्येक वपाँढीमा inbreeding 

depression पधन बढाउाँछ। त्यसैले पर-परागसेचन हनुे वनस्पधतको प्रजनन्को उपाय अपनाउाँर्दा 
heterozygosity नघट्ने उदे्दश्य धलएको हनु्छ।   

मकै, राई, बाजरा, तोरी, सूयशमखुी, अरिंडी, धनजर, उख,ु गाजर, बााँिा, प्याज, मलुा, एस्परागस, सेलेरी, क्षस्पनाच, 

लसनु, िधनया, आाँप, ओखर, केरा, अक्षन्जर, नररवल, मेवा, आरु, वपस्ताक्षचयो नट, कपास, सतुी आदर्द। 

2.5.3 प्राय: पर -परागसेचन (Often cross pollinated species) 

त्यस्ता स्व: परागसेचन हनु ेवनस्पधत जसमा पर- परागसेचन ०-३० % सम्म हनु्छ त्यस्ता वनस्पधतलाई प्राय: 

पर- परागसेचन भएको वनस्पधत भधनन्छ। उर्दाहरण: ज्वार, कपास, अहशर, साफ फ्लावर आदर्द।   

 

2.6 वनस्पतिमा परागसेचन र यसका िररकाहरु (Plant pollination and its 

methods) 

कुन वनस्पधतले कसरी र कुन तररकाबाट परागसेचन गछश भने कुरा पत्ता लगाउन अत्यन्त आवश्यक हनु्छ।  

कुनै पधन वनस्पधतको परागसेचन प्रवक्रया पत्ता लाग्न ुभनेको त्यस वनस्पधतमा कृधरम परागसेचन गराई नयााँ 
जातको ववकास गनश सक्षजलो हनु्छ।  परागसेचन पत्ता लगाउन सवशप्रथम सम्बक्षन्ित वनस्पधतको फूल र 

त्यसको सिंरचनाको राम्ररी अध्ययन गने।  स्व: र पर-परागसेचन हनु ेसिंयन्रहरु जस्तै dioecy, monoecy, 

protogyny, protandry र cleistogamy प़ता लगाउने जसले गर्दाश सम्बक्षन्ित वनस्पधत कुन तररकाबाट 

परागसेचन गछश भने कुरा पत्ता लाग्छ। र्दोस्रो कुरा एउटा वनस्पधतलाई त्यससिंग सम्बक्षन्ित वनस्पधतहरुबाट 

एक्लै टाढा रोपी हेने। धबरुवामा आफै धबउ लागेमा स्व: परागसेचन भएको बझु्ने र धबउ लागेन भने पर- 

परागसेचन वनस्पधतको जात रहेको बझु्न ुपछश।  बोटको फूलमा पेपर ब्याग, बोटलाई ढाक्ने गरर cage 

हालेर पधन स्व र पर परागसेचन छुट्याउन सवकन्छ त्यसै गरर वनस्पधत बाट प्राप्त धबउ धलएर अको वषश उमाने 

र बोटको हृष्ट पषु्टता (vigor) अध्ययन गने। पर परागसेक्षचत धबरुवामा vigor घटेको पाइन्छ भन े स्व: 

परागसेक्षचत धबरुवामा कुनै असर रे्दक्षखरै्दन।   
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कुन वनस्पधतमा कुन वकधसमले प्रजनन ्प्रवक्रया हनु्छ, कसरी र कुन ववधि द्वारा परागसेचन हनु्छ भन ेकुराले 

ठूलो अथश राख्छ। वकनभने प्रजनन ् र परागसेचन ववधिले त्यो वनस्पधतको अनवुािंक्षशक सिंरचना (genetic 

constitution) मा असर पछश, परागसेचन धनयन्रण गने ववधिलाई प्रभाववत गछश र बालीको नयााँ जात 

उन्मोचन पधछ त्यसको स्थावयत्व (stability) मा असर पछश।   

Parents भन्नाले त्यस्ता वनस्पधतलाई बकु्षझन्छ जो hybridization प्रवक्रयामा भाग धलन्छ।  

Hybridization को लाधग कक्षम्तमा र्दईु parents को आवस्यकता पछश।  Hybridization बाट 

धनक्षस्कन े धबउलाई crossing seed  (F1 ) भधनन्छ। Hybrid र उन्नत जातको ववकास गने सबैभन्र्दा 
शक्षक्तशाली प्रववधिमा hybridization लाई धलइन्छ। Hybridization बाट धनक्षस्कने जातहरु parents 

भन्र्दा फरक रे्दक्षखन्छ। Parents भन्र्दा राम्रा रे्दक्षखएका जातहरुलाई छाधनन्छ र नराम्रा जातलाई हटाईन्छ।  

Hybridization को मूख्य चरणमा फरक गणु भएका र्दईु parents लाई  छान्न ुहो।  मार बोटको आकार, 

प्रकार र बनाबट हेरी parents छान्र्दा गक्षम्भर रटुी हनु सक्छ। त्यसकारण parents छान्र्दा त्यसको 
जेनेवटक value को आिारमा छान्न ुउपयकु्त हनुेछ।  Parents को genetic make up पत्ता लगाउन ेथपु्र ै

ववधिहरु प्रचधलत छन ् जसमा diallel, partial diallel र line x tester analysis पर्दशछन।्   
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3 हाईधिडाईजेसन प्रववधि र पररणाम (Hybridization techniques and 

consequences) 

एउटै वनस्पधत धभर अनकेौं गणु भएका फरक फरक जात हेनश सवकन्छ। वनस्पधतमा हनुे यवह ववववितालाई 

सर्दपुयोग गरेर वकसान र कृवष ववज्ञहरु परम्परागत रुपमा सदर्दयौं रे्दक्षख उकृष्ट जात छानेर खेतमा लगाउन े

गरेका छन।्  जस्तै िानमा सयौं वकधसमका जातहरु पाइन्छ।  प्राकृधतक रुपमै अनकूुल वातावरणमा उकृष्ट 

भएका जातहरुलाई वकसानले जगेनाश गरै्द आइराखेका छन।्  त्यसैगरर िान  रोग वा वकराबाट ग्रस्त छन ्वा 
उत्पार्दनको दृवष्टले कमजोर छन ् भने धतनीहरु लोप हरैु्द गइराखेका छन।् िान जस्तै अन्य बोट धबरुवा र 

वनस्पधतमा पधन यो धनयम लाग ुहनु्छ। उकृष्ट जातहरु छान्र्दा र छाने्न क्रममा ववशेष गणु बोकेका थपु्रै जातहरु 

लोप भै राखेका छन।्  यसरी वनस्पधतको प्राकृधतक वववविता समाप्त भै राखेका छन।्  वतशमान समयमा 
प्रत्येक वनस्पधतमा जातीय ववववितामा कधम आएको छ।  यसले गर्दाश आउने दर्दनमा नयााँ जातको ववकास गनश 
कदठनाई हनु जानेछ।  प्रजनन्कताशले वनस्पधतमा वववविता ल्याउन अनेकौं उपायहरु अबलम्बन गछशन।्  

सबैभन्र्दा सरल र उकृष्ट उपायमा hybridization आउाँछ जसमा एउटै family को र्दईु ववशेष गणु भएका 
जातहरुको कृधतम ववधिद्वारा परागसेचन गराइन्छ र त्यस मध्येका उकृष्ट सन्तधतलाई प्रजनन्कताशको प्रत्यि 

धनगरानीमा छाधनन्छ।  यो अत्यन्त सरल प्रववधिबाट  ववश्व भर नयााँ जातहरुको ववकास गने परम्परा जारी  छ 
। 

र्दईु वटा असमान गणु भएका उस्तै रे्दक्षखन े वनस्पधतलाई एक आपसमा परागसेचन गराउने प्रवक्रयालाई 

hybridization भधनन्छ।  Hybridization लाई  crossing पधन भधनन्छ।  Hybridization गर्दाश जनु 

जातको परागकण धलइन्छ त्यसलाई भाले (male parent) भधनन्छ भन ेजनु जातको stigma मा परागकण 

खसाधलन्छ त्यसलाई पोथी (female parent) भधनन्छ। Genotype भनेको कुनै ववशेष गणु बोकेको 
वनस्पधतको एउटा जाधत हो जनु अनसुन्िान कायशमा प्रयोग गररन्छ र उन्मोचन भएको हुाँरै्दन। 

Hybridization बाट प्राप्त धबउ र त्यसबाट उत्पन्न पवहलो पसु्तालाई F1  वा hybrid भधनन्छ।  F1 धबउ र 

त्यसबाट उत्पन्न सन्तधतहरुलाई segregating generation भधनन्छ। Cross शब्र्द ले hybridization 

बाट उत्पार्दन भएको F1  लाई जनाउछ।   
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3.1 हाईब्रिडाईजेसनको उद्देश्य (Objectives of hybridization) 

Hybridization को मूख्य उदे्दश्य वनस्पधतमा आनवुिंक्षशक ववववधिकरण ल्याउन ुहो।  जब फरक अनवुिंश 

(gene) भएका र्दईु parents लाई  cross गररन्छ तब र्दवैु parents को सामवुहक gene पवहलो पसु्ता (F1 ) 

को बोटमा आउछ।  F1 मा भएका gene हरु र्दोस्रो, तेस्रो पसु्ता (F2 - F5) हरु सम्म  segregate  हनु्छ  

जहााँ थपु्र ैनयााँ नयााँ अनवुािंक्षशक बनोट भएका सन्तधत पाउन सवकन्छ।  अनवुािंक्षशक ववववधिकरणको  मारा F1 

प्लान्टमा हनु ेheterozygous gene मा भर पछश।  यदर्द एउटै वनस्पधतका र्दईु  वटा जातहरुको बावहरी गणु 

िेरै धमल्छ भने सम्भवत धतनीहरु आनवुिंक्षशक रुपले पधन नक्षजकै हनु्छन ्।   

Hybridization को मूख्य उद्दशे्य  

१) एक वा केवह ववशेष गणु (special traits) मन पराइएका बोटमा सानुश  हो।  

२) बोट वा जातको मूख्य गणुहरुमा सिुार ल्याउन ुहो।   

३) F1 लाई हाइधिडको रुपमा तयार गनुश हो।   

सािारणतया िेरै जसो परागसेक्षचत वनस्पधतहरुमा F1 को बोट बढी हृष्ट पषु्ट (vigorous) र बढी उत्पार्दन दर्दन े

खालको छाधनन्छ र उकृष्ट हनुे जातलाई सोझै हाइविड को रुपमा प्रयोग गररन्छ। F1 भनेको र्दईु parents 

लाई cross गर्दाश बने्न सन्तान हो (parents 1 X parents 2 =F1 हाइविड) । हाइविड बनाउाँर्दा ध्यान 

दर्दनपुने कुरा के हो भन े हाइविडका parents ववशेष गणु बोकेका र सोचेको ठाउाँमा उत्कृष्ट प्रर्दशशन गने 

खालको हनु ुपछश जसले गर्दाश त्यसबाट बन्ने F1  उकृष्ट होस।् अचेल ववधभन्न बालीको हाइविड बनाउन ेप्रचलन 

छ जस्तै िान, मकै, भन्टा, भटमास आदर्द।   

3.2 हाईब्रिडाईजेसनको प्रकार (Types of hybridization) 

Hybrid बनाउाँर्दा त्यसमा प्रयोग हनुे parents को आिारमा hybridization लाई र्दईु भागमा बााँढ्न 

सवकन्छ। सामान्यतया hybridization मा उही species अन्तगशतको र्दईु माउ बोटलाई छाधनन्छ तर यो 
बोट छान्न ेप्रवक्रया पूणशतया प्रजनन्कताशमा भर पछश। प्रजनन्कताशले parental line तयही वनस्पधतको र्दईु धभन्न 

variety को तर एउटै genus भएको छान्न सक्छ या धभन्न धभन्न family को र्दईु बोट बीच पधन 

hybridization गराउन सक्छ । Hybridization गराउाँर्दा प्रयोग हनु ेर्दईु parents को taxonomy 

को आिारमा  

१) Intervarietal hybridization र  
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२) Distant hybridization 

गरर र्दईु भागमा बााँढ्न सवकन्छ।   

3.2.1 इन्टर भेराईटल हाईधिडाईजेसन (Intervarietal hybridization )   

यस अन्तगशत प्रयोग हनु ेparents एकै family र species का हनु्छन ्जनु ्र्दईु strains, varieties या 
race हनु ् सक्छन।् Intervarietal hybridization लाई Intraspecific hybridization पधन 

भधनन्छ। बाली प्रजनन ्ववज्ञान मा यस्ता hybridization को प्रयोग बढी हनु्छ। उर्दाहरणको रुपमा िानको 
र्दईु variety साववरी र हदर्दशनाथ को धबचमा क्रधसिंग (crossing) गनुश हो। Intervarietal क्रस सािारण या 
जवटल पधन हनु सक्छ। सािारण क्रसमा र्दईु parents को प्रयोग गररन्छ जस्तै parents 1 x parents 2 = 

F1 (P 1 X P 2) । यस्ता क्रसलाई single cross भधनन्छ। Complex cross अन्तगशत र्दईु वा र्दईु 

भन्र्दा बढी  parents को प्रयोग गररन्छ। जस्तै: P 1 X P 2 =F1 X P 3, Complex hybrid =P 1 X 

P 2X P 3।  

3.2.2 सरूु्दर हाईधिडाईजेसन (Distant hybridization)  

यस hybridization अन्तगशत र्दईु त्यस्ता species को क्रस गररन्छ जनु एउटै genus अन्तगशत आउाँछ। 

यदर्द एउटा genus अन्तगशतका र्दईु species क्रस गररन्छ भन ेत्यसलाई interspecific hybridization 

भधनन्छ तर र्दईु species र्दईु फरक genus का पछशन ् भने त्यसलाई intergeneric hybridaization 

भधनन्छ। Distant hybridization को मूख्य उदे्दश्य कुनै खास gene या गणुलाई इच्छाएको जातमा सानुश 
हो। जस्तै रोग अवरोधि gene सानुश। Oryza sativa var. indica X Oryza perennis. 

Hybridization कायशक्रमको सबैभन्र्दा ठूलो समस्या segregating generations को लाधग पैसा, 
पररश्रम, जग्गा र अरु सवुविाहरु बढी चावहन्छ भने यी segregating line हरुलाई handle गनश तथा 
उपयकु्त line छान्न बढी मेहनतको आवश्यकतापछश।  

3.3 रू्दर दृवष्टयकु्त योजना (Strategic plan) 

प्रजनन्कताशले कस्तो variety बनाउने हो त्यसको लाधग पूवश गहृकायश  गनश  आवश्यक हनु्छ।  Variety 

ववकास गनुश भन्र्दा पवहला नै प्रजनन ् कताशको उदे्दश्य धसिा र स्पष्ट हनुपुछश।  वतशमानलाई  हेरै्द भववष्यको 
मागलाई सम्बोिन गने खालको हनुपुछश।  प्रजनन्कताशले त्यही अनसुार उपयकु्त parents को छनौट 

गनुशपछश। उर्दाहरणको लाधग भववष्यमा नेपाली जनमानसमा मधसनो र वास्नार्दार चामलको माग बढ्छ भन े
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प्रजननकताशले मधसनो र वास्नार्दार िानको जात ववकास गनश त्यस्तै खालको parental line को छनौट 

गनुशपछश। त्यस पधछ मार उदे्दश्य सम्बोिन हनु्छ।   

3.4 हाईधिडाईजेसनमा  अपनाइने  ववधिहरु  

Hybridization मा मूख्यतया सात चरण हनु्छन ्

१) भाले र पोथी बोटको छनौट (Choice of parents)  

२) भाले र पोथी बोटको मूल्यािंकन (Evaluation of parents)  

३) पुिंकेशर हटाउने (Emasculation)  

४) थैलो बााँध्ने (Bagging)  

५) सिंकेत दर्दने (Tagging)  

६) परागसेचन गराउने (Pollination)  

७) काट्न,े छाट्ने र F1 धबउको भण्डारण गने (Harvesting and storage of F1 seed)  

3.4.1 भाले र पोथी बोटको छनौट (Choice of parents)  

कस्तो वकधसमको parents छान्न ेहो भन्ने कुरा प्रजनन्कताशको योजना र उदे्दश्यमा भर पछश।  सामान्यतया 
प्रजनन्कताशले प्रचधलत जात भन्र्दा बढी उत्पार्दन दर्दने जातको ववकास गने उदे्दश्य राख्छन।्  Parents छान्र्दा 
एउटा जात कक्षम्तमा स्थानीय स्तरमा पूणश रुपले उपयकु्त रहेको र प्रचधलत जातको रुपमा हनुपुछश।  त्यसपधछ 

अको जात या त बढी उत्पार्दन दर्दन ेखालको हनुपुछश या कुनै ववशेषताले भररएको जस्तै रोग अवरोधि gene 

बोकेको हनु ु पछश। भववश्यमा सिुार गनुशपने गणु र्दईु  parents मध्ये कुनै एकमा हनु ु धनतान्त आवश्यक  

हनु्छ।  Parental बोटको छनौट hybridization कायशक्रमको धनतान्त आिारभतू पाइला हो।   

3.4.2 भाले र पोथी बोटको मूल्यािंकन (Evaluation of parents)  

यदर्द parental line को प्रर्दशशन र morphology थाहा छ तथा प्रजनन ् वक्रया गने वातावरण र जलवायमुा 
राम्र ैहकुश न र बढ्न सक्छ भने त्यस्ता line लाई पनु: परीिणमा प्रयोग गनुश परै्दन। यदर्द कुनै parental line 

बावहर बाट ल्याईएको छ भने त्यसलाई परीिणमा राख्न ुपछश। सािारणतया त्यस्ता parental line जसबाट 

रोग अवरोिी गणु नयााँ जातमा साने अपेिा गररन्छ। नयााँ ठाउाँमा आमा बवुामा कुन रोग लाग्न सक्छ र सक्रै्दन 
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त्यसको धनक्यौल गनश आवश्यक हनु्छ। रोग लागेमा त्यस्ता line लाई parents को रुपमा प्रयोग गनश 
सवकरै्दन।   

3.4.3 पुिंकेशर हटाउन े(Emasculation)  

फूलको भाले प्रजनन ् अिंग, पुिंकेशर/परागथैली (stamen/anther) वा परागकण (pollen grains ) 

हटाउन े ववधिलाई emasculation भधनन्छ। Emasculation गर्दाश पोथी प्रजनन ् अिंगलाई कुनै अवरोि 

नगरी आफ्नै अवस्थामा रहन दर्दनपुछश। Emasculation को मूख्य उदे्दश्य स्व:परागसेचन रोक्न ु हो र 

emasculation हनुे genotype लाई female parents को रुपमा  प्रयोग गनुश हो।  कुन वनस्पधतमा कुन 

तररकाले  emasculation गने हो भने्न कुरा फूलको सिंरचना, आकार र प्रकारमा भर पछश।  नेपालमा प्रायस: 

हातले emasculation गने गररन्छ। प्रभावकारी रुपले emasculation गररएको छ भने त्यसले 

स्वपरागसेचन हनु दर्दिं रै्दन र परपरागसेचन गराए पधछ मार फूलमा धबउ लाग्छ। Emasculation कधत 

प्रभावकारी भयो भने्न कुरा bagging गरेर थाहा पाउन सवकन्छ। Emasculation भएको फूलमा 
bagging गर्दाश धबउ लागेन भने ठीक emasculation भएको बझु्नपुछश। धबउ लाग्यो भन े ठीकसाँग 

Emasculation नभएको र स्व:परागसेचन भएको बझु्नपुछश। Emasculation गने ववधभन्न ववधिहरु छन ् 
जस्तै  

i) हातले गने (Hand emasculation)  

ii) Suction method  

iii) Hot water emasculation  

iv) Alcohol treatment  

v) Cold treatment  

vi) Genetic emasculation 

3.4.4 थैलोले फूल छोप्ने (Bagging)  

फूलबाट परागकण धनकाल्ने धबक्षत्तकै फूललाई कागजको थैलो (paper bag) ले छोप्नपुछश ।  थैलोले 

छोप्र्दा पर-परागसेचन हनु ेसम्भावना रहाँरै्दन।  पर-परागसेचन हनुे बालीमा (जस्तै मकैमा ) परुूष अिंग भएको 
फूल िान चमरा (tassel) लाई bagging गनुशपछश या त्यसलाई काटेर फाल्नपुछश।  बजारमा धबधभन्न 

वकधसमका bag हरु पाइन्छ जस्तै paper bag, butter paper bag, glassine या पातलो कपडा।  सबै 

भन्र्दा बढी butter paper bag को प्रयोग गररन्छ।ब्याधगङ्ग गर्दाश  bag ले पूणशतया फूल छोपेपधछ फूल को 
फेर्द (stalk ) साँग िागो, तार या वपनको सहयोगले बााँध्न।े ब्याग धभर तापक्रम र आरशता बावहरको भन्र्दा अधल 
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बढी नै हनु्छ।  त्यसकारण फूलमा fungus को आक्रमण हनुे डर बढी हनु्छ। यसबाट बच्न ब्यागलाई 

परागसेचन गराएको २-३ दर्दनको फरकमा धनकाधलन्छ। ब्याग धनकाल्र्दा पर परागसेचनको सम्भावना 
नरहेको हनुपुछश।   

3.4.5 सिंकेत दर्दने (Tagging)  

Emasculated फूललाई bagging गने धबक्षत्तकै सिंकेतले जनाईन्छ। थपु्रै वनस्पधतहरुमा ३ सेक्षन्टधमटरको 
गोलो ट्याग या ३ x २ सेक्षन्टधमटरको आयातकार ट्याग प्रयोग गररन्छ। मकै जस्ता ठूला बालीमा ६ x ३ 

सेक्षन्टधमटरको ट्याग प्रयोग गररन्छ। ट्याग लाई फूलको फेर्दमा डोरीले बााँधिन्छ। त्यसमा मूख्य तीन सूचना 
हनुपुछश   

क) Emasculation गरेको धमधत  

ख) परागसेचन गराएको धमधत  

ग) आमा बवुा बोटको नाम (सवश प्रथम पोथी बोट त्यसपधछ भाले बोटको नाम लेक्षखन्छ जस्तै A X B जहााँ A 

ले पोथी parents र B ले भाले parents जनाउाँछ। Tagging पेपर ब्यागमा पधन गनश सवकन्छ।   

3.4.6 परागसेचन गराउन े(Pollination)  

परागसेचन गराउाँर्दा पूणश  ववकधसत, fertile र viable परागकण भाले parental line बाट धलएर 

emasculation गररएको फूलको stigma मा िस या हातको सहयोगले हाधलन्छ। परागकणको आय ु

प्रत्येक वनस्पधतमा फरक फरक हनु्छ जस्तै: गहुाँ र जौमा केवह धमनेट र मकैमा केवह घण्टा सम्म बक्षचराख्छ। 

त्यसकारण पूणश ववकधसत ताजा परागकणले परागसेचन गराउनपुछश। परागकण प्राय धबहानको बेला झने 

गछश। परागसेचन यसरी गनश सवकन्छ: 

क ) परागकण  एउटा कागत या सानो ब्यागमा जम्मा गने र माउ बोट (female parents ) को stigma मा 
झाने (dusting ) गने।  

ख ) परागकण बाउ बोट (male parents ) बाट जम्मा पानुशपछश।  जम्मा भएको परागकण  िस, फोसेफ, तथु 

पीक या  कागत को टुक्राले stigma मा खसाल्न ुपछश।   

ग ) िान, गहुाँ र जौमा धबहानको बेला anther लाई वटपेर stigma मा सोझै झाने गररन्छ। झार्दाश लाखौं 
परागकण झरेर stigma मा बस्छ।   
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घ) मकै, बजरा, ज्वारमा भाले फूल को अिंग िनचमारा (tassel) लाई काटेर सोझै पोथी फूल (cob) मा 
झाररन्छ या पोथी फूल सिंगै िान चमरा बााँधिन्छ र पेपर ब्याग ले छोवपन्छ।   

3.4.7 काट्न,े छाट्न ेर F1 धबउको भण्डारण गने (Harvesting and storage of F1 

seed)  

कृधरम परागसेचन गराउर्दा धबउ पाकीसकेपधछ त्यसलाई वटप्न,े सकुाउन ेर धबउ झाने। झरेको धबउ ट्याग 

सिंगै उक्षचत वातावरणमा भण्डारण गने। उक्त धबउ हाइविड धबउ हनुे  हुाँर्दा अन्य जातको धबउ साँग धमधसन दर्दन ु

हुाँरै्दन। प्रत्येक क्रस बाट प्राप्त धबउ ट्याग सिंगै छुट्टाछुटै्ट राख्नपुछश।   

3.5 F1 generation को ब्रबउ उमाने िररका  

यदर्द र्दईु वटा parents प्रयोग गर्दाश उनीहरुको gene मा ववशेष फरक छ भन े dominant गणु भएको 
parents लाई भाले parents को रुपमा crossing मा प्रयोग गनुश पछश। जसले गर्दाश F1 पसु्ताको बोटलाई 

क्षचन्न सक्षजलो हनु्छ। F1 धबउ कक्षम्तमा १२ हनु ुराम्रो माधनएको छ। वकनभने F1 धबउ उत्पार्दन गनश गाह्रो 
हनु्छ, बढी समय लाग्ने हनु्छ, F2 जनसिंख्या लाई धनयन्रण गनश गाह्रो हनु्छ।   

3.5.1 सेक्षल्फिं ग (Selfing)  

Selfing भनेको एउटै जातको बोटलाई उही जात साँग क्रधसिंग गराउन ुहो।  स्व:परागसेचन हनुे बाली (िान, 

गहुाँ) मा सेक्षल्फिं ग प्राकृधतक रुपमै हनु्छ।  जबकी परागसेचन हनु ेबाली (मकै, सोरगम) मा आफै सेक्षल्फिं ग हनु े

सम्भावना धनकै न्यून हनु्छ। वकनकी परागसेचन हनुे बालीमा भाले र पोथी फूल एउटै बोटको फरक फरक 

भागमा वा र्दईु फरक बोटमा फल्न सक्छ। त्यसकारण त्यस्ता बोटमा भाले फूललाई bagging गने र 

परागकण पसु्ट भएपधछ ब्यागमा झारेर पोथी फूलमाधथ खसाल्न ुपछश।  सेक्षल्फिं ग ले एउटै वकधसमका अनवुिंश 

(gene) हरुको सिंख्या बढाउछ। Hybridization गर्दाश intervarietal hybridization मा खासै समस्या 
रे्दक्षखरै्दन जबकी distant hybridization मा धबउ नबन्न,े fertilization नहनु ेसमस्या व्यापक रे्दक्षखन्छ। 

यसको समािानका लाधग chemical हरु प्रयोग गनश सवकन्छ।   

3.6 हाईब्रिडाईजेसनको पररणाम (Consequences of hybridization) 

स्व:परागसेचन हनु े बालीमा F1 बाट F2  मा जान सक्षजलो हनु्छ।  क्षजनको वगीकरण (segregation) र 

एकरुपता (recombination) ले गर्दाश F2  पसु्तामा थपु्र ै नयााँ क्षजनोटाईपहरु धनस्कन्छन ्जबकी parents 

र्दईुटा मार प्रयोग गररएको हनु्छ। Segregating gene को कारण प्रवल (dominant ) क्षजन भए नभए पधन 

नयााँ बोटहरु (phenotype) को सिंख्या ह्वात्त  बढेर जान्छ। उर्दाहरणको लाधग १० क्षजन सेधग्रगेवटिंग भैरहेको 
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छ भन ेF1 मा १०२४ वकधसमका gametes उत्पन्न हनु्छन र पररणाम स्वरुप ५९०४९ वकधसमका ववववि 

जेनोटेपहरु F2 मा रे्दखा पछश।  जसमा १०२४ जेनोटेप मा पूणश प्रवल क्षजन (full dominance gene) 

भएको हनु्छ भन े५९०४९ फेनोटैपमा अपूणश प्रवल क्षजन रे्दक्षखन्छ। सबैभन्र्दा सानो आकारको F2 जनसिंख्या 
१०,८४, ५७६ माधनन्छ। क्रधसिंग गर्दाश F2 जनसिंख्या यधत मारामा उत्पार्दन गनश व्यवहाररक रुपले गाह्रो 
हनु्छ।   

The number of different types of gametes produced by F1 and the composition of F2 

generation from crosses segregating for different number of genes  

Number of 

genes 

segregating 

Types of 

gametes 

produced  

No. of 

different 

genotypes 

in F2 

population 

Smallest 

perfect F2 

population 

No of phenotypes in F2  No. of 

completely 

homozygous 

genotypes 

    Full 

dominance 

No 

dominance 

 

 

1 2 3 9 2 3 2 

2 4 9 16 4 9 4 

n 2n 3n 4n 2n 3n 2n 
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4 मैथनु प्रणाली (System of mating) 

प्रजनन्कताश (Plant Breeder) साँग कुनै पधन वनस्पधतको जनसिंख्यामा जेनेवटक पररवतशन गराउन ेमूख्यतया 
र्दईु उपायहरु हनु्छन ् 

१) उपयकु्त वनस्पधत छान्न े (selection)  

२) फरक फरक क्षजन बोकेका भाले र पोथी फूल बीच परागसेचन गराउने 

मेवटिंग धसस्टम मूख्यतया:  पााँच वकधसमका हनु्छन ्। 

4.1 असंयोजजि मथैनु (Random mating)  

यसमा एउटा पोथी gamete लाई कुनै पधन भाले gamete साँग सिंयोजन गराइन्छ र त्यसकारण प्रत्येक 

genotype को प्रजनन ् र्दर बराबर हनु्छ। यसमा selection हुाँरै्दन। यसमा gene frequency, 

character को variance constant रहन्छ।   

4.2 जजनको सम्बन्िको आिारमा गररने मथैनु (Genetic Assortative Mating) 

यसमा त्यस्ता वनस्पधतलाई समागम गराइन्छ जनु एउटै पखुौली साँग जोधडएको हनु्छ।    

4.3 जजनको असम्बन्िको आिारमा गररन ेमथैनु (Genetic disassortative 

mating) 

यसमा त्यस्ता वनस्पधतलाई समागम गराइन्छ जसका पूखाश टाढा टाढाका हनु्छन।्  

4.4 बाहहरी बनावटको आिारमा गररन ेमथैनु (Phenotypic Assortative Mating) 

यसमा त्यस्ता वनस्पधतहरु बीच समागम गराइन्छ जनु एक आपसमा बावहरबाट हेर्दाश उस्तै उस्तै रे्दक्षखन्छन।्  



19 
 

4.5 बाहहरी बनावटको आिार नललई गररन ेमथैनु (Phenotypic Disassortative 

mating) 

यसमा त्यस्ता phenotype हरुको mating गराइन्छ जनु आाँखाले हेर्दाश एक आपसमा पूणश फरक 

रे्दक्षखन्छन।्   

5 स्व: परागसेचन हनेु बालीमा नयााँ जात धबकाश गने तररका (Methods of 

breeding in self pollinated crops) 

5.1 समहूगि छनौट (Mass selection) 

Mass selection मा एकै वकधसमको िेरै ववरुवाहरुलाई छाधनन्छ र त्यसको धबउ धमसाएर नयााँ जात 

बनाइन्छ। यस  ववधिमा बोटलाई त्यसको बावहरी बनावट र phenotype को आिारमा छाधनन्छ।  

त्यसकारण selection त्यस्ता गणुहरु लाई  हेरेर गररन्छ  जनु सक्षजलै क्षचन्न सवकयोस।् जस्तै बोटको  उचाई, 

र्दानाको रिंग, धबउको आकार प्रकार, रोग अवरोिपना, गााँज धनक्षस्कन े िमता, बोट नलड्ने िमता आदर्द। 

कवहलेकाही िं उत्पार्दन िमताको आिारमा पधन बोट छाधनन्छ। यसरी छाधनएका बोटहरु पवहलेको मलुभतू 

धबरुवाको जनसिंख्या भन्र्दा बढी एकनास रे्दक्षखन्छ। तर quantitative characters हरु जस्तै yield, 

quality, adaptability मा फरकपन आउन सक्छ। छाधनएका original population िेरै pure line 

हरुको धमश्रण हनुे हनुाले त्यसता ववरुवाहरु बढी homozygous हनु्छ। Mass selection बाट धनस्केका 
जातहरुमा केवह मारामा genetic variation हनुे सम्भावना हनु्छ त्यसकारण जात उन्मोचन भए पिात पधन 

केवह वषशको अन्तरालमा त्यही जातलाई पनु: छनौट गनुश राम्रो माधनन्छ। Mass selection मूख्यत: 

स्व:परागसेचन हनुे धबरुवामा गररन्छ। यसलाई  

१) स्थानीय जातहरु सिुानश प्रयोग गररन्छ र  

२) पूवश अवक्षस्थत pureline variety को शरु्द्ता अपनाउन प्रयोग गररन्छ।   

स्थानीय जातहरु िेरै जातहरुको धमश्रणले बनेको हनु्छ।जनु ववधभन्न गणुहरु जस्तै फूल फुल्न े दर्दन, पाक्न े

दर्दन, रोग अवारोिपन, बोटको उचाई आदर्दमा फरक रे्दक्षखन्छ। यस्ता लोकल जातहरु कम गणुस्तरको र 

कम उत्पार्दन दर्दने खालको हनु्छ। त्यसकारण उच्च गणुस्तरका बोटहरु समूहगत छनौट (Mass 

selection) बाट गरेर छाधनएका बोटहरुमा एकरुपता ल्याईन्छ। Mass selection ववधिको प्रयोग 
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pureline variety को गणुस्तर कायम राख्न पधन गररन्छ। Pureline variety लामो समयको 
अन्तरालमा बावहरी धमश्रण, प्राकृधतक परागसेचन र म्यटेुसन को कारणले गर्दाश अशरु्द् हनुे हनु्छ। जसलाई  

Mass selection ववधि द्वारा सिुार गनश सवकन्छ।   

5.1.1 समूहगत छनौटका गणुहरु 

१) एउटै वनस्पधत धभर ववववि गणुहरु भएको िेरै बोट छान्न ेभएकाले मूल जातको अनकूुलतामा खासै असर 

परै्दन। मान्यता छ वक उस्तै वकधसमका नक्षजकैका pureline हरुको प्रर्दशशन एउटा pureline variety 

भन्र्दा बढी राम्रो हनु्छ र यसले ठूलो वातावरणमा पधन अनकूुलन राख्न ेिमता राख्छ।  

२) Mass selectionमा ठूलो र लामो yield trial को कुनै आवश्यकता परै्दन। जसले समय र मूल्य 

र्दबैुको बचावट गछश र नयााँ जात पधन उन्मोचन हनु्छ।   

३) Mass selectionबाट धनस्केका जातमा केवह मारामा genetic variability हनुाले समय समयमा 
selection गररराख्र्दा variety मा सिुार रहन्छ।   

४) यस ववधिमा थोरै काम, समय र मूल्य लाग्ने हनुाले बााँकी समय अरु प्रजनन ्ववधिमा लगाउन सवकन्छ।   

5.1.2 समूहगत छनौटका अवगणुहरु 

१) यस ववधिद्वारा बनने नयााँ जातहरुमा आनवुिंक्षशक फरकपन हनु्छ जनु pureline बाट बन्ने variety जस्तॊ 
uniform हुाँरै्दन। त्यसकारण यस्ता जातलाई कम मन पराइन्छ।   

२) यस ववधिद्वारा गररने सिुारहरु pureline ववधिद्वारा गररने भन्र्दा कम हनु्छ।   

३) यस ववधिमा progeny test नहनुे भएकाले छाधनएका बोटहरु homogenous हो वक होइन छुट्याउन 

गाह्रो हनु्छ।   

४) सेल्फ पोधलनेटेड क्रपमा mass selection बढी गरररै्दन। तर यो ववधि त्यस्ता स्थानीय जातहरु सिुार 

गनश राम्रो माधनन्छ जहााँ वनस्पधत सिुार कायशक्रम भखशर लाग ुभएको होस।्   

५) धबउ प्रमाणीकरणको बेला Mass selection प्रयोग गरर ववकास गररएको जात pureline को जात भन्र्दा 
क्षचन्न बढी गाह्रो हनु्छ।   

६) Mass selection ले variety को variability प्रयोग गछश। त्यसकारण जनु variety/population 

मा genetic variation छ, त्यहााँ यो ववधि प्रयोग गररन्छ।   
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5.1.3 प्राधप्त (Achievement) 

Mass selection प्रयोग गरी परापूवशकालरे्दक्षख नै माधनसहरुले ववरुवाका ववधभन्न जातहरु छान्न े गरेका 
छन।् अचेलका खेतबारीमा लगाउने धबरुवा र जिंगली धबरुवा धबचको फरकपनले Mass selection को 
महत्व झल्काउाँछ। Pureline selection भन्र्दा पवहले वकसान र प्रजननकताश यवह ववधिको प्रयोग गरर नयााँ 
जात बनाउन ेगथे।   

 

क्षचर २.  स्व: परागसेचन हनु ेवनस्पधतमा Mass selection ववधिद्वारा नयााँ जात बनाउन ेतररका 

5.2 शदु्ििाको आिारमा छनौट (Pureline selection) 

Pureline भनेको एउटा  स्व: परागसेक्षचत homozygous वनस्पधतको सन्तधत हो।  त्यसकारण pureline  

धभरका प्रत्येक बोटहरुको genotype एउटै वकधसमको (identical ) हनु्छ र कुनै pureline को बोटमा 
फरक आउन ुभनेको वतावरणले गर्दाश हो । स्व: परागसेक्षचत वनस्पधतमा धनरन्तर स्वपरागसेचनको कारण 

त्यसबाट छाधनएको कुनै एक बोट homozygous र pureline हनु्छ। Pureline छनौटमा िेरै मारामा 
एउटै जातको स्व: परागसेक्षचत  धबरुवा छाधनन्छ र प्रत्येक ववरुवाको धबउ छुट्टाछुट्टै राक्षखन्छ। अको वषश 
खेतमा लगाइन्छ तथा प्रत्येक ववरुवाको छुट्टाछुटै्ट मूल्यािंकन गररन्छ। त्यस मध्ये आएका उकृष्ट जातलाई 
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pureline variety को रुपमा उन्मोचन गररन्छ। त्यसकारण pureline selection लाई individual 

plant selection पधन भधनन्छ। अत: pureline variety भनेको single homozygous स्व:पराग 

सेक्षचत वनस्पधतबाट धनस्केको जात हो।   

5.2.1 Pureline का ववशेषताहरु  

१) Pureline धभरका सबै बोटहरुको genotype एकनासको हनु्छ।  

२) Pureline धभर पाइने वववविता वातावरणको कारणले हनु सक्छ जनु non heritable हनु्छ।  

३) Pureline मा लामो समयको अन्तरालमा genetic variation हनु सक्छ। Variation हनुे मूख्य 

कारण बाह्य धमश्रण, प्राकृधतक परागसेचन वा म्यटेुसन हनु सक्छ।  

उकृष्ट pureline लाई नयााँ जातको रुपमा प्रयोग गनश सवकन्छ। Hybridization मा parents को रुपमा 
प्रयोग गनश सवकन्छ। Mutation अध्ययन गनश पधन pureline को प्रयोग गररन्छ। स्व:परागसेक्षचत 

ववरुवामा pureline लाई मूख्यत: स्थानीय जातहरु सिुार गनश, परुानो pureline variety र बावहरबाट 

ल्याइएका जातहरु (introduced variety) सिुार गनश प्रयोग गररन्छ। स्थानीय ती जातहरु जसमा 
genetic variation बढी पाइन्छ, pureline selection ववधिको बढी प्रयोग गररन्छ।   

5.2.2 Pureline selection scheme  

Pureline selection का मूख्य तीन चरण छन।्    

१) कुनै कुनै स्थानीय जात वा genetic वववविता भएका homologous line छनौट गने।  

२) बावहरी रुपले बोटको मूल्यािंकन गने । 

३) उत्पार्दन ट्रायल लगाउने।   

पवहलो चरण 

२००-३००० सम्मका स्थानीय एउटै जातको बोट छान्ने र त्यसबाट उत्पार्दन भएका धबउहरु बोट वपच्छे 

छुट्टाछुटै्ट राख्न।े  ट्रायलमा बोट लगाउाँर्दा बढी र्दरुीमा लगायो भने बोट र धबउ छान्न सक्षजलो हनु्छ।  कधत 

वटा बोट छान्न ेर कधत धबउ छान्न ेकुरा प्रजनन्कताशको उदे्दश्यमा भर पछश।  एउटै कुरा ववचार गनुश पने हो वक 

प्रत्येक ववरुवाहरु homozygous हनुपुछश। बोट छान्र्दा उकृष्ट बोटहरुलाई धमक्षश्रत जनसिंख्याबाट छान्नुपने 

हनु्छ।  जधत सवकन्छ बढी बोट छाने्न। सकभर सक्षजलै क्षचन्न सवकन े गणु बोकेका बोटहरु छाने्न, जनु 

बोटको फूल फुल्ने र पाक्ने समयमा फरक परोस,् रोग अवरोिी  होस ्। 
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र्दोश्रो चरण 

र्दोश्रो वषशमा प्रत्येक बोटका छुट्टाछुटै्ट धबउलाई छुट्टाछुटै्ट लाइनमा लगाउने। यसको मूख्य उदे्दश्य तेस्रो वषशमा 
बोटहरुको सिंख्या घटाउने हो। सन्तधत बोटलाई आाँखाको भरमा quantitative characters मूल्यािंकन गरै्द 

गररन्छ। कमजोर बोट हटाईन्छ । आवश्यकता अनसुार यो ववधिलाई अको वषश र्दोहोयाशउन पधन सवकन्छ।   

तेस्रो चरण  

र्दोश्रो चरणबाट छाधनएका धबउहरु एक ठाउाँमा धमलाउन ेर replicated trial मा जााँच गने।  परीिण गर्दाश 
सिंग सिंगै एउटा उकृष्ट खालको स्थानीय जातलाई वेसलाइन वा चेक (Check) को रुपमा राख्न।े  चेक 

प्रत्येक अन्तराल (replication) मा र्दोहोयाशइन्छ। यदर्द र्दोश्रो चरणमा थोरै धबउ छ भन े त्यसलाई 

replication trial मा लगाउन ुपरै्दन।  यो trial को मूख्य उदे्दश्य छाधनएका बोटहरु अको वषशको लाधग 

घटाउन ुहो।  चौथो वषशमा trial लगाउाँर्दा तेश्रो वषशबाट उपलब्ि धबउहरुलाई ववस्ततृ वातावरणलाई ध्यान 

दर्दाँरै्द ववववि ठाउाँमा multilocation trial को रुपमा replication मा लगाउने। यो वषश रे्दक्षख trial का  
data हरु जस्तै फूल फुल्ने समय, फल पाक्ने समय, रोग अवरोिपन, बोटको उचाईका data हरु धलने। यी 
सन्तधत ववरुवा हरुलाई Coordinated Yield Trial को नाम दर्दने। पााँचौं  रे्दक्षख सातौं वषशसम्म त्यही 
trial लाई लोकल चेक राखी ववधभन्न ठाउाँमा मूल्यािंकन गने।  पवहलेका trial बाट उकृष्ट जातहरु मध्ये सबै 

भन्र्दा राम्रो जातलाई आठौं बषशमा उन्मोचन गने र त्यसको  धबउ बढाउने।   

5.2.3 Pureline selection का  फाइर्दाहरु  

१) Pureline छनौट ववधिले उच्च खालको जातीय सिुार ल्याउाँछ।   

२) Pureline बाट ववकधसत जातहरु अत्यन्तै uniform हनु्छन।् यस्ता जातहरु वकसानले बढी मन 

पराउाँछन।्   

३) Seed certification प्रोग्राममा यस्ता pureline जातलाई सक्षजलै क्षचन्न सवकन्छ।   

5.2.4 Pureline selectionका बेफाइर्दाहरु  

१) Pureline छनौट ववधिबाट धनस्केका जातहरुको ठूलो िेरमा अनकूुलता र स्थावयत्व (stability) हुाँरै्दन 

जधत स्थानीय जात (local landrace) को हनु्छ।   

२) Pureline छनौट प्रवक्रयामा बढी  समय, खचश र मेहनत लाग्ने हनु्छ।   

३) प्रजनन्कताशले pureline ववधि मा Mass selection ववधिमा भन्र्दा बढी समय खक्षचशनपुने हनु्छ।   



24 
 

Pureline selection बाट थपु्रै स्थानीय जातहरुको सिुार भइ उन्मोचन भइसकेको छ।   

 

क्षचर ३.  स्व: परागसेचन हनु ेवनस्पधतमा pureline selection ववधिद्वारा नयााँ जात उन्मोचन गने तररका 

 

5.3 सन्ितिको आिारमा छनौट (Pedigree selection) 

Pedigree selection ववधिमा segregating population F2, F3 बाट नयााँ जात ववकास गनश 
सवकन्छ। नयााँ जात ववकाश गने यो सबैभन्र्दा प्रचधलत ववधि हो। यस ववधिद्वारा सयौं नयााँ जातहरु ववकास 

गररएका छन।् यो ववधिको मूख्य उदे्दश्य नै वगीकृत जनसिंख्या (segregating population) बाट 

pureline variety छनौट गनुश हो।  वगीकृत जनसिंख्या भनेको कुनै एक वनस्पधतको र्दईु जात क्रस गर्दाश 
त्यसबाट उत्पन्न भएको पवहलो सन्तधत पधछका र्दोश्रो, तेस्रो, चौथो, पााँचौं सन्तधतमा उत्पन्न जातीय धभन्नता भन े

बकु्षझन्छ।  Pedigree method मा एक एक बोटहरुलाई F2 पसु्ता रे्दक्षख छाधनन्छ र त्यसका progeny 

लाई माउ साँग र्दााँक्षजन्छ  यो ववधि अपनाउाँर्दा hybridization मा प्रयोग गररएका parents र सन्तधतको 
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रेकडश राक्षखन्छ जसलाई Pedigree record भधनन्छ। जब सम्म छाधनएका सन्तधतहरु homozygous 

रे्दक्षखरै्दन तबसम्म प्रत्येक पसु्तामा एक एक बोट छान्न ेक्रम चधलरहन्छ।  Pedigree भनेको पखुाश र सन्तधत 

धबचको आाँपसी सम्बन्ि हो भने बझु्न ुपछश।  Pedigree record ले कुनै र्दईु सन्तधतहरु एक आपसमा धमल्छ 

या धमल्रै्दन सक्षजलै थाहा पाउन सवकन्छ।   

Pedigree record गने ववशेष ववधि छ जसमा प्रत्येक क्रसलाई एउटा सिंख्या दर्दइन्छ। पवहलो र्दईु 

सिंख्याले त्यो वषश २० (१९) जनाउाँछ जसमा क्रधसिंग गररएको छ र र्दोश्रो र्दईु सिंख्याले क्रधसिंग भएको धसररयल 

नम्बर जनाउाँछ। अथाशत १९१० ले २०१९ मा क्रधसिंग भएको र १० नम्बर को क्रधसिंग रहेको जनाउाँछ। 

त्यसै गरर १९१०- ४ ले तेस्रो पसु्ताको चौथो रो जनाउाँछ। उर्दाहरण  

Ancester Progeny no Description 

F3 1910-4 F3 पसु्ता मा चौथो row को progeny जनाउाँछ 

F4 1910-4-2 F4 पसु्ता मा र्दोश्रो row को progeny जनाउाँछ 

F5 1910-4-2-1 F5 पसु्ता मा पवहलो row को progeny जनाउाँछ 

F6 1910-4-2-1-5 F6 पसु्ता मा पाचौ row को progeny जनाउाँछ 

 

5.3.1 प्रयोग (Application) 

Pedigree method लाई स्व:परागसेक्षचत ववरुवामा वगीकृत जनसिंख्याबाट नयााँ pureline छान्न प्रयोग 

गररन्छ। यो ववधिले कुनै जात धभर भएका कमजोर गणुलाई सिुानश मद्दत गछश। यो ववधिलाई उत्कृष्ट 

genotype छान्न पधन प्रयोग गररन्छ । त्यसकारण यस ववधिबाट रोग अवरोिपन, बोटको उचाई, बाली 
पाक्ने समय आदर्द गणुहरुलाई सिुानश सवकन्छ।   

Pedigree method मा सबैभन्र्दा मूख्य कुरा parents को छनौट गनुश हो। Parents छान्र्दा एउटा स्थानीय 

र अको ववशेष गणु बोकेको जात हनुपुछश।   

5.3.2 Pedigree method का ववशेषताहरु  

१) यस ववधिले प्रजनन्कताशलाई उसको िमता प्रयोग गरेर उकृष्ट बोट छान्न पूणश अवसर दर्दन्छ।  

२) यस ववधिद्वारा त्यस्ता गणु भएका जातहरु सिुानश सहयोग गछश जनु गणु सक्षजलै क्षचन्न सवकयोस ्र एक पसु्ता 
बाट अको पसु्तामा सक्षजलै सनश सकोस।्   
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३) यस ववधिद्वारा नयााँ जात धनकाल्न ब्लक ववधि भन्र्दा कम समय लाग्छ।   

४) प्रजनन्कताशले नयााँ जातमा भएका qualitative characters लाई pedigree record हेरेर सक्षजलै 

थाहा पाउन सक्छन।्  

५) त्यस्ता बोट वा सन्तधत बोट जसमा समस्या या कुनै कमजोरी रे्दक्षखन्छ त्यसलाई सरुुकै चरणबाट हटाउन 

सवकन्छ।   

5.3.3 Pedigree method का अवगणुहरु  

१) Pedigree method मा रेकडश राख्न बढी समय खक्षचशन्छ। ठूलो धिधडङ्ग कायशक्रममा यो limiting 

factor बन्न सक्छ।   

२) िेरै क्रधसिंग गरेको खण्डमा प्रजननकताशलाई selection गनश गाह्रो हनु्छ, समय र मेहनत बढी लाग्न े

हनु्छ।   

३) यो ववधिको सफलता प्रजननकताशको सीपमा भर पछश। यस ववधिमा प्राकृधतक छनौट को कुनै प्रभाव 

हुाँरै्दन।  

४) उत्पार्दन को लाधग F2 र F 3 पसु्ताको बोट छान्न ुअनपुयकु्त रे्दक्षखन्छ। त्यसकारण प्रजनन्कताशले F2 र F3 

पसु्तामा िेरै बोट छान्नुपने हनु्छ जसले गर्दाश उकृष्ट गणु भएको genotype नछुटुन।्   
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क्षचर ४.  स्व: परागसेक्षचत वनस्पधतमा segregating generation बाट उकृष्ट जात ववकास गने Pedigree method 

5.4 ब्लक ववधि (Bulk Method) 

Bulk method लाई mass या population method पधन भधनन्छ। यो ववधिमा F2 र त्यसपधछका 
पसु्तामा धबउ हरुलाई एकै ठाउाँमा  harvest गरर राक्षखन्छ र अको वषश bulk मै लगाइन्छ। Bulking 

अन्त्य गने बेला एक एक बोटलाई छुट्टाछुटै्ट लगाइन्छ र उकृष्ट धबउलाई छुट्टाछुटै्ट harvest गरर अको वषश 
pedigree method मा जस्तै लगाइन्छ। सािारणतया bulking ६-८ पसु्ता सम्म गने गररन्छ। 

Bulking र pedigree ववधिमा मूख्य फरक रोवपएको बोट र segregating धबउ लाई handle गने तररका 
नै हो। Bulk method मा हरेक पसु्ताको धबउलाई सामवुहक रुपमा एकै ठाउाँमा लगाइन्छ भने pedigree 

method मा एक एक बोटलाई F3 रे्दक्षख अको पसु्ता सम्म मूल्यािंकन गरर लगाइन्छ।   

5.4.1 प्रयोग (Application)  

१) यो ववधि homozygous line छुट्याउन प्रयोग गररन्छ।  
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२) Selection गने अवसर को पखाशइमा बल्क ववधि प्रयोग गररन्छ।  

३) प्राकृधतक रुपले नै selection होस ्भने्न उदे्दश्यका लाधग पधन केवह पसु्तामा बल्क ववधि प्रयोग गररन्छ।  

Bulk method को सिुाररएको ववधिमा Single seed descent method लाई धलइन्छ। जनु बल्क 

ववधि भन्र्दा बढी प्रधसर्द् छन।्  यो ववधिमा प्रत्येक उकृष्ट बोटबाट एउटा मार धबउ छाधनन्छ र छाधनएका F2 

धबउलाई धमसाएर अको वषश F3 पसु्तामा लगाइन्छ। त्यसै गरर F3 रे्दक्षख F6 पसु्तासम्म उही प्रवक्रया 
अपनाइन्छ।  F6 पधछ बोटहरु homozygous हनुे हनु्छ। त्यसपधछ प्रत्येक बोटबाट धबउ छान्न ेगने र 

छुट्टाछुटै्ट लगाउन ुपछश।  अको वषश प्रारक्षम्भक मूल्यािंकन परीिणमा चेक सिंग नयााँ genotype लाई र्दााँज्ने र 

उकृष्ट रे्दक्षखएमा धबउ जम्मा गरर coordinated yield trial मा रे्दशको ववधभन्न ठाउाँमा लगाउने र सबै 

ठाउाँमा राम्रो प्रर्दशशन गरेमा त्यस्ता genotype लाई नयााँ जातको रुपमा उन्मोचन गनुशपछश।   

5.4.2 Bulk method का ववशेषताहरु  

१) Bulk method सािारण, सहज र सस्तो छ।  

२) यस ववधिमा प्राकृधतक छनौट हनुे हुाँर्दा क्षचसो, रोग आदर्दको प्रकोपले धनकृष्ट कमजोर जात मरेर जान्छ र 

राम्रो जात रवहरहन्छ।   

३) प्राकृधतक छनौटले उकृष्ट बोटहरुको सिंख्या बढाउाँछ।  

४) F2 र त्यसपधछका F3 -F6 पसु्तासम्म थोरै समय दर्दए पगु्छ।  

५) Pedigree रेकडश राख्न ुनपने हनुाले समय र मेहनतको बचत हनु्छ।  

६) कृधरम छनौट प्रवक्रया F3 -F6  पसु्ता सम्म गनश सवकन्छ जसले आफूले चाहे जस्तो बोटहरु छान्न मद्दत 

गछश।   

७) यो ववधि द्वारा gene र genotype सिंरिणमा मद्दत गछश।   

5.4.3 Bulk method का अवगणुहरु  

१) बल्क ववधिद्वारा नयााँ जात ववकास गनश लामो समय लाग्छ। कवहले काही िं  bulking  F20 सम्म पधन 

गनुशपने हनु्छ।  

२) यस ववधिले प्रजनन्कताशलाई उसको र्दिता प्रयोग गरर नयााँ genotype छान्न ेअवसर थोरै दर्दन्छ।   

३) Bulking अवधिको समाधप्तमा िेरै progeny छान्नुपने हनु्छ।  
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४) Pedigree ववधि जस्तै वनस्पधतको पसु्तौनी गणु /अवगणु यो ववधिद्वारा पत्ता लगाउन सवकिं रै्दन। 

 

क्षचर ५.  स्व: परागसेचन हनु ेवनस्पधतमा bulk method द्वारा homogenous line छानी नयााँ जात बनाउन ेतररका 

5.5 ब्याक क्रस ववधि (Back cross Method) 

F1 हाइविडलाई त्यसको कुनै एउटा parent साँग cross गराउनलुाई  backcross भधनन्छ। 

Backcross ववधिमा हाइविड वा त्यसका सन्तधतहरुलाई त्यसको parents साँग बारम्बार क्रधसङ्ग 

गराइन्छ।  त्यसकारण backcross बाट बन्न ेजात त्यसको त्यो parents साँग बावहरी र आनवुिंक्षशक रुपले 

मेल खान्छ जसलाई backcross मा प्रयोग गररएको हनु्छ। Backcross method को मूख्य उदे्दश्य 

स्थानीय स्तरमा अनकूुल हनु ेर िेरै फल्ने तर कुनै एक समस्या भएको जातमा सिुार ल्याउन ुहो।  यसरी अन्य 

जात (donor parents ) बाट धनक्षित गणुलाई िेरै फल्ने जातमा backcross बाट हस्तान्तरण गररन्छ।  

जबकी स्थानान्तरण गररने जातमा अरु गणुहरु यथावत रवहरहन्छ।   
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5.5.1 Backcross गनश आवश्यक पने गणुहरु  

Backcross ववधि द्वारा नयााँ जात ववकास गनश धनम्न सामग्रीको आवश्यकता पछश:  

१) स्थानीय स्तरमा चक्षचशत एक उपयकु्त जात (recurrent parents) तर कुनै खास गणुको कधम भएकोलाई 

एक parent को रुपमा छान्ने।  

२) एउटा उपयकु्त र्दाता (donor parents) को आवस्यकता पछश जसले recurrrent parent को ववशेष 

अवगणु लाई हटाउन सकोस।   

३) जनु गणु स्थानान्तरण गररन्छ त्यो heritable हनुपुछश।   

४)  प्रयाप्त मारामा backcross हनुपुछश। सािारणतया ६-७ चोटी को backcross पयाशप्त माधनन्छ।   

5.5.2 प्रयोग (Application) 

Backcross method प्राय गरर रोग अवरोधि गणु सानश प्रयोग गररन्छ। तर यो ववधि अरू गणुहरु सानश पधन 

प्रयोग गररन्छ ।  यो ववधि स्व: र पर- परागसेचन हनुे र्दवैु वनस्पधतमा लाग ुहनु्छ । यो ववधिद्वारा कुनै पधन 

गणुलाई अको बोटमा स्थानान्तरण गनश सवकन्छ, quantitative गणुहरु जस्तै बोटको उचाई, धबउको 
आकार प्रकार, चााँढो पाक्ने गणु आदर्द सानश सवकन्छ।  Backcross ववधि द्वारा एउटा जातको cytoplasm 

अको जातमा सानश मद्र्दत गछश। Segregating plant population उत्पार्दन गनश पधन backcross 

method उपयकु्त रे्दक्षखन्छ।  Germplasm सिंरिण गनश र isogenic line बनाउन पधन backcross 

ववधिको व्यापक प्रयोग भएको पाइन्छ।   

5.5.3 Backcross method को आनवुिंक्षशक पररणाम  

१) Repeated backcross ले homozygosity बढाउाँछ।  

२) Backcross generation मा जनु gene transfer भएको हो त्यसलाई छनौट गरी maintain 

गररराख्न ु पछश। नभए त्यो gene हराउने वा त्यसको recurrent parent को allele ले replace गने 

हनु्छ।  

5.5.4 Backcross ववधिका ववशेषताहरु  

१) यस ववधिबाट धनक्षस्कने नयााँ जात recurrent parents को जस्तै एकनासको हनु्छ।  

२) Backcross बाट धनस्केको जातलाई multilocation ट्रायलमा लामो समय सम्म परीिण गने 

आवस्यकता परै्दन वकनकी recurrent parents को प्रर्दशशन पवहले नै थाहा हनु्छ।   
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३) यो ववधि वातावरणमा भर परै्दन। त्यसकारण वेमौसम वा ग्रीन हाउसमा पधन backcross गनश सवकन्छ।  

४) यो ववधिमा pedigree ववधि भन्र्दा थोरै जनसिंख्याको आवश्यकता पछश।  

५) यस ववधि द्वारा मार cytoplasm र क्षजन एक जातबाट अको जातमा (interspecific) सानश सवकन्छ।  

5.5.5 Backcross ववधिका अवगणुहरु  

१) नयााँ जात recurrent parents भन्र्दा उकृष्ट नहनु सक्छ।  

२) नचावहन ेgene हरु पधन चावहने gene सिंगै नयााँ जातमा सनश सक्छ।  

३) प्रत्येक backcross मा hybridization गनुशपने हनु्छ जनु झन्झवटलो छ। 

 

क्षचर ६.  स्व: परागसेचन हनु ेवनस्पधतमा  backcross ववधि द्वारा dominant gene साने तररका, rr क्रस ले त्यस्ता क्षजन 

बोकेको बोटलाई हटाउन ेजनाइन्छ 
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6 पर-परागसेचनबाट जातीय सिुार कायशक्रम (Methods of breeding in cross 

pollinated crops) 

पर-परागसेचन हनु ेवनस्पधतहरु िेरै नै heterozygous र heterogeneous हनु्छन ्। त्यस्ता वनस्पधतको 
genetic वनावट inbreeding depression हनुे खालको हनु्छ।  जसमा पर-परागसेक्षचत वनस्पधतमा स्व: 
परागसेचन गराउाँर्दा आउने नयााँ पसु्तामा कमजोरी रे्दक्षखन्छ । नयााँ सन्तधत अनेकौं गणुले आफ्नो parents 

भन्र्दा कमजोर रे्दक्षखन्छ ।  त्यसकारण पर-परागसेचन हनु ेवनस्पधतमा अपनाइन ेप्रजनन ्ववधिको एउटा मूख्य 

उदे्दश्य नै inbreeding depression रोक्न ुहो वा यसलाई कम गनुश हो जसले गर्दाश progeny मा ववपररत 

प्रभाव नपरोस।्  परपरागसेचन वनस्पधतमा र्दईु वकधसमको प्रजनन ्ववधि अपनाईन्छ।   

१) Population Improvement र  

२) Hybrid and synthetic variety  

Population improvement मा आफूलाई मन पने allele हरुको मारा बढाउने जसले गर्दाश त्यस 

population धभर आवश्यक गणुहरुको सिुार हेनश सवकयोस। Hybrid बनाउाँर्दा ववधभन्न strains लाई 

त्यसको combining abilityको आिारमा क्रस गररन्छ। परपरगसेक्षचत जातहरु सिुार गने परुानो 
पर्द्धतमा populaton improvement आउाँछ। Hybrid variety हरुको ववकास सिंगै मास छनौट 

ववधिको प्रयोग घटेको छ। पोपलेुसन सिुार र्दईु वकधसमले गररन्छ । 

6.1 सन्तधत जााँच धबनाको ववधि (Method without progeny testing) 

यस ववधिमा वनस्पधतहरुलाई त्यसको phenotype को आिारमा छान्न े गररन्छ, progeny test गरराँरै्दन 

जस्तै  Mass selection 

6.1.1 समूहगत छनौट (Mass selection) 

पर परागसेचन हनुे वनस्पधतमा mass selection द्वारा नयााँ जातको ववकास गने प्रकृधत परुानो हो । Mass 

selection ववधिमा बोटलाई त्यसको बावहरी प्रकृधत (phenotype) आिारमा छाधनन्छ र आपसमा 
परागसेचन गराएर त्यसबाट आएको धबउलाई अको पसु्तामा लगाइन्छ। त्यसकारण यो ववधिमा maternal 

parents  मार धनयन्रण हनु्छ, pollen parents माधथ धनयन्रण हुाँरै्दन। यसमा progeny test गरराँरै्दन। 

यो mass  selection ववधि स्व:परागसेचन हनु ेबालीको mass selection ववधि जस्तै हनु्छ। िेरै मारामा 
बोटहरु छान्र्दा inbreeding depression घटाउन सवकन्छ।   
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6.1.2 Mass selection का  ववशेषताहरु  

१) यो सािारण प्रजनन ्ववधि हो जसमा phenotype को आिारमा बोट छाधनन्छ।  

२) एक पसु्तामा मार बोट छान्ने प्रवक्रया हनु ेहनुाले selection cycle अत्यन्त छोटो हनु्छ।  

३) यस ववधिद्वारा त्यस्ता गणुहरु सिुार गनश बढी मद्दत पगु्छ जनु आाँखाको भरमा सक्षजलै क्षचन्न सवकयोस ्जस्तै 

बोटको उचाई, बाधल पाक्न ेसमय आदर्द।   

४) राम्र ैध्यान दर्दएमा समूह छनौट ववधिद्वारा पर-परागसेचन हनु े ववरुवामा उत्पार्दनमा पधन सिुार ल्याउन 

सवकन्छ।  

५) सिुार गररएको नयााँ जात parents साँग मेल खाने हीुाँर्दा नयााँ जातको व्यापक मारामा मौसम अनकूुलता 
परीिण गनुशपने आवश्यकता परै्दन ।   

6.1.3 Mass selectionका अवगणुहरु  

१) यस ववधिमा प्रत्येक बोटहरु phenotype को आिारमा छाधनन्छ । फेनोटइप चावहाँ quantitative 

character हो जनु वातावरणसाँग प्रभाववत हनु्छ त्यसकारण उत्कृष्ठ फेनोटाइपले उत्कृष्ठ genotype दर्दन्छ 

भने्न हुाँरै्दन।   

२) छाधनएका बोटहरुमा खलुा परागसेचन कमजोर र राम्रो र्दवैु बोट साँग हनु ेहनु्छ। जसले गर्दाश छनौटको 
प्रभावकाररता घटाउाँछ।  

३) अत्यन्त तीक्ष्ण छनौटले जनसिंख्याको आकार घटाउाँछ र यसले inbreeding को सम्भावना पधन 

बढाउाँछ। 



34 
 

 

क्षचर ७.  Mass selection ववधि प्रयोग गरी नयााँ जात ववकास गने तररका 

 

6.2 सन्तधत जााँच सवहतको ववधि (Method with progeny testing) 

Progeny selection मा प्रयोग हनु ेसबैभन्र्दा सािारण ववधि ear to row ववधि हो जनु मकैमा सबै भन्र्दा 
बढी प्रयोग गररन्छ।   

6.2.1 सन्तधत जााँच सवहतको ववधि (Progeny selection)  

यस ववधिमा सरुुमा बोटहरुलाई त्यसको phenotype को आिारमा छाधनन्छ तर छनौट त्यसको सन्तधतको 
आिारमा गररन्छ, यस अन्तगशत progeny selection, ear to row method र recurrent selection 

पछशनी।्   

6.2.2 Progeny selection का ववशेषताहरु  

१) Progeny selection मा बोटको छनौट उसको सन्तधतको आिारमा गररन्छ। यहााँ फेनोटाइपमा 
बोटको छनौट हुाँरै्दन। त्यसकारण progeny test phenotype भन्र्दा genotype को reflection हो। 

त्यसकारण progeny selection ले Mass selection भन्र्दा उकृष्ट genotype छान्न मद्दत गछश। यस 
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ववधिले खलुा परागसेक्षचत बोटको उत्पार्दन िमता बढाउाँछ। ३-८ % का र्दरले प्रत्येक छनौटमा उत्पार्दन 

पधन बढ्न ेहनु्छ ।   

२) साविानीपूवशक िेरै मारामा बोटको सन्तधत छान्न ेहो भने इक्षन्िधडङ्ग धडप्रसेन िेरै हर्दसम्म घटाउन सवकन्छ 
। तर छाधनएका बोटहरु उही पसु्तासाँग सम्बक्षन्ित हनु ुहुाँरै्दन।  

३) यो ववधि सक्षजलो र सामान्य नै माधनन्छ।   

6.2.3 Progeny selection का अवगणुहरु  

१) Progeny selection मा अधनयक्षन्रत खलुा परागसेचन हनुे हीुाँर्दा बोटको छनौट माउ parentsको 
आिारमा मार हनु ेहनु्छ। त्यसैले बोट छान्न ेिमता घटाउीाँछ ।   

२) Progeny selection scheme हरुमा थपु्र ैववधिहरु जवटल र बढी समय धलन ेखालका हनु्छन।्   

३) यो ववधिमा र्दईु वषशसम्म मार बोट छनौट हनुे हनु्छ। त्यसकारण  Mass selection भन्र्दा र्दईु वषश बढी 
समय लाग्न ेहनु्छ।   
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क्षचर  ८.  Progeny selection को ear to row ववधि बाट जातीय ववकास गने तररका 

6.2.4 धनरन्तर छनौट (Recurrent selection) 

6.2.4.1 सािारण धनरन्तर छनौट (Simple Recurrent selection)  

यस ववधिमा phenotypically उकृष्ट रे्दक्षखएका जातहरु छान्न े र उनीहरुबीच स्व:परागसेचन गराउन े

गररन्छ। र्दोस्रो वषशमा प्रत्येक बोटको धबउ छुट्टाछुटै्ट row मा लगाइन्छ र एक अकाश बीच खलुा परागसेचन 

गराइन्छ र त्यसबाट आएको धमक्षश्रत धबउलाई अको वषश लगाइन्छ । त्यसपधछ प्रारक्षम्भक उत्पार्दन ट्रायलमा 
गइन्छ।   
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क्षचर  ९.  Phenotypic आिारमा  बोटका  गणुहरु  पत्ता लगाएर  खलुा  सेक्षचत  वनस्पधतमा  नयााँ  जात  ववकास  
गने simple recurrent selection ववधि 

 

6.2.4.2 सािारण जोड्ने िमताको आिारमा धनरन्तर छनौट (Recurrent selection for general 

combining ability)  

यो ववधिमा एउटा broad genetic base भएका tester बोटलाई अन्य छाधनएका बोटहरुसाँग क्रस गरेर 

आएका progeny हरुलाई परीिण गररन्छ। tester plant सािारण parents हो जसलाई िेरै strains या 
plant साँग क्रस गनश प्रयोग गररन्छ। यस्तो क्रस भएका सेटबाट ववरुवाको जेनरल कम्बाईधनिंग अधबधलटी 
पत्ता लगाइन्छ  
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क्षचर १०.  जेनरल कम्बाईधनिंग अधबधलटीको आिारमा पर परागसेचन हनु ेधबरुवामा recurrent selection ववधि द्वारा 
नयााँ जात ववकास गने तररका 

 

6.2.4.3 ववशेष जोड्ने िमताको आिारमा धनरन्तर छनौट (Recurrent selection for specific 

combining ability) 

Recurrent selection for specific combining ability को case मा टेस्टर को रुपमा इन्िेड लाई 

प्रयोग गररन्छ र बााँकी scheme माधथ जस्तै हनु्छ। 

6.2.4.4 रेधसप्रोकल आिारमा धनरन्तर छनौट (Reciprocal recurrent selection)  

Reciprocal recurrent selection को मूख्य उदे्दश्य र्दईु वटा जातको पोपलेुशन लाई सिुार गरर 

उनीहरुबीच क्रधसिंग गनश सक्ने िमता बढाउन ुहो । यस ववधिमा सिुाररएका र्दईु जातहरुलाई एक अको 
population को tester को रुपमा प्रयोग गरर अको तेस्रो पोपलेुशनसाँग क्रस गराइन्छ। यस ववधिमा 
general combining ability (GCA) र specific combining ability (SCA) र्दवैु छनौट गनश 
सहयोग गछश।   
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क्षचर ११.  Reciprocal recurrent selection ववधिबाट नयााँ जात बनाउन ेतररका 
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7 वणश शिंकर र कृधरम जातहरु (Hybrid and synthetic varieties) 

कुनै र्दईुवटा जाधतहरु (जस्तै pureline, inbreds, खलुा सेक्षचत जात, क्लोन वा त्यस्ता बोटहरु जनु एक 

आपसमा आनवुिंक्षशक रुपले फरक छन)् बीच क्रस गराउाँर्दा त्यसबाट उत्पन्न हनुे सन्तधतलाई hybrid (F1) 

भधनन्छ। सािारणतया िेरै hybrids कुनै र्दईु वटा pureline या inbred बाट बनेका हनु्छन।् खलुा 
सेक्षचत जातलाई लामो समयसम्म स्व:परागसेचन गराएर त्यसबाट उत्पन्न बोटलाई इन्िेड भधनन्छ।  एउटा 
इन्िेड लाई कुनै खलुा सेक्षचत जातसिंग परागसेचन गराउाँर्दा त्यसलाई top cross भधनन्छ।  Hybrid िेरै 

वकधसमका हनु्छन ्जस्तै single cross (A X B ), double cross (A X B ) X (C X D ), three 

way cross (A X B X C) आदर्द । 

आनवुिंक्षशक रुपले धभन्न कुनै र्दईुवटा जातहरुबीच क्रस गराएर त्यसबाट उत्पन्न भएका धबउलाई व्यवसायीक 

रुपमा खेतमा लगाइन्छ भने त्यस्ता F1 धबउलाई hybrid variety भधनन्छ। Hybrid जातहरु heterosis 

लाई exploit गछश र आफ्नो parents भन्र्दा बढी उत्पार्दन दर्दन्छ।   

 

क्षचर १२.  पर-परागसेचन हनु ेवनस्पधत (मकै)मा  hybrid जात बनाउन ेववधि 
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7.1 हाइविड जातका ववशेषताहरु  

१) हाइविड जातले heterosis को उच्च मारामा सर्दपुयोग गछश।  

२) धसिंगल क्रसबाट धनस्केका hybrids खलुा सेक्षचत, धसन्थेवटक र कम्पोक्षजट भेराइटी  भन्र्दा बढी उत्पार्दन 

दर्दने खालको हनु्छ।   

३) स्व: र पर-परागसेचन हनुे वनस्पधत र्दवैुमा hybrid बनाउन सवकन्छ। स्व:परागसेचन हनुे वनस्पधतमा 
heterosis exploit गने यो मार उपाय हो।  

४) Hybrid जात र्दईुवटा इन्िेडबाट बन्ने हुाँर्दा त्यसको आनवुीिंक्षशक सिंरचना समय र ठाउाँ अनसुार फरक 

हुाँरै्दन (mutation भएन भन ेमार) तर खलुा सेक्षचत, धसन्थेवटक र कम्पोक्षजट भेराईटीको आनवुिंक्षशक सिंरचना 
समय अनसुार फरक पनश सक्छ।   

५) स्व:परागसेचन हनुे वनस्पधतको hybrid pureline भन्र्दा २०-२५ % बढी उत्पार्दन दर्दने हनुाले 

वकसानहरु माझ बढी लोकवप्रय छ।  

7.1.1 हाइविड जातका अवगणुहरु  

१) वकसानले प्रत्येक वषश hybridको नयााँ धबउ वकन्नुपने हनु्छ। धबउ उनीहरु आफै उत्पार्दन गनश सक्रै्दनन।्  

२) हाइविडको धबउ बनाउन िेरै समय, बढी पररश्रम, बढी खचश र technical skill लाग्ने हनु्छ।  

३) हाइविड भेराइटीबाट बढी उत्पार्दन धलन समयमा पयाशप्त मल, धसिंचाई, रोग वकराको धनयन्रणको 
आवश्यकता पछश । सबै वकसानले यस्तो गनश सक्रै्दनन।्  

४) िेरै मारामा हाइविडको धबउ बनाउने पोथी बोटमा सक्षजलै emasculation हनु े व्यवस्था हनुपुछश। 

त्यसकारण स्व:परागसेचन हनुे धबरुवामा emasculation गनश कदठन हनु्छ र धबउ बनाउन अप्यारो हनु्छ।   

५) पर-परागसेचन हनुे धबरुवामा हाइविड बनाउन बढी आइसोलेसन र्दरुीको आवस्यकता पछश जनु नेपाल 

जस्तो सानो सानो टुक्रामा खेत हनु ेहनुाले गाह्रो पछश।   

7.2 कृधरम जातहरु (Synthetic varieties)  

धसन्थेवटक भेराइटी त्यस्ता पर- परागसेचन हनु ेवनस्पधतमा बनाइन्छ जहााँ पर-परागसेचन धनयन्रण गनश गाह्रो 
हनु्छ। जस्तै: िेरै जसो गाईवस्तलुाई घााँसको रूपमा प्रयोग हनु े(फोरेज) वनस्पधतहरु alfalfa, clover 

आदर्द। आपसमा क्रधसिंग गनश धमल्न े िेरै भन्र्दा िेरै लाईनहरुलाई एक आपसमा क्रधसङ्ग गराएर बनाईएको 
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नयााँ जातलाई धसन्थेवटक भेराईटी भधनन्छ। एक चोटी synthetic variety बनाएपधछ isolation 

distance मा खलुा परागसेचन गराएर variety maintain गररन्छ। कम्पोक्षजट जात बनाउनको लाधग 

उकृष्ट रे्दक्षखएको बोटहरुको धबउ धमसाईन्छ र खेतमा लगाएर खलुा परागसेचन गराइन्छ।   

 

क्षचर १३.  धसन्थेवटक जात बनाउन ेववधि 

7.2.1 धसन्थेवटक भेराईटीका ववशेषताहरु  

१) धसन्थेवटक भेराईटी धनयन्रण भन्र्दा बावहर पर-परागसेचन हनुे वनस्पधतमा गररन्छ। यसले हेटेरोधससको 
सर्दपुयोग गछश।  

२) धसन्थेवटक भेराईटीबाट उत्पादर्दत अनाजलाई वकसानले धबउको रुपमा प्रयोग गनश सक्छ, अन्य जातको 
परागकण धमक्षश्रत हनु दर्दएन भने लामो समय सम्म धबउ बचाउन सवकन्छ।   

३) ववववि वातावरणको लाधग धसन्थेवटक भेराईटी हाइविड भेराईटी भन्र्दा बढी उकृष्ट रे्दक्षखन्छ। यसको मूख्य 

कारण धसन्थेवटक भेराईटीमा हनुे wider genetic base हो।   

४) धसन्थेवटक भेराईटीको धबउ हाइविड भेराइटीको भन्र्दा सस्तो हनु्छ।   

५) हाइविडको धबउ उत्पार्दन गनश धसन्थेवटकमा भन्र्दा बढी सीप चावहन्छ।  

६) धसन्थेवटक भेराइटी आनवुिंक्षशक वववविताको लाधग राम्रो reservoir को रुपमा काम गछश।   
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7.2.2 धसन्थेवटक भेराइटीका अवगणुहरु  

१) धसन्थेवटक भेराइटीको प्रर्दशशन र उत्पार्दन िमता हाइविड भेराइटी भन्र्दा कम हनु्छ। यसको मूख्य कारण 

धसन्थेवटक ले general combining ability (GCA) को base मा काम गछश जबकी हाइविड ले र्दवैु 
general combining ability (GCA) and specific combining ability (SCA)  को base मा 
काम गछश।   

२) कमजोर GCA भएका लाइनलाई धसन्थेवटक बनाउन प्रयोग गर्दाश synthetics को गणुस्तर कमजोर हनु 

सक्छ।  

३) धसन्थेवटक जात मार पर-परागसेक्षचत ववरुवामा बनाउन सवकन्छ जबकी हाइविड र्दवैु स्व: र पर- 

परागसेक्षचत धबरुवामा बनाउन सवकन्छ।   

7.3 क्लोन छाने्न र हाईधिडाईजेसन गने (Clonal selection and hybridization) 

केवह वनस्पधतहरु अमैथधुनक (asexual) ववधि बाट ववस्तार हनुे हनु्छ।  जस्तै उख,ु मेंथा, आल,ु अर्दवुा, 
बेसार, केरा, आाँप, धनम्ब,ु स्याउ, नासपाती, धलची, तरुल आदर्द ।  यस्ता asexually propagated 

वनस्पधतहरुले अपूणश फूल र धबउ दर्दने गछश जस्तै उख,ु आल ुर केरामा फूल फुल्रै्दन, धबउ लाग्रै्दन।  तर केवह 

वनस्पधतहरुमा फूल र धबउ पधन लाग्छ तर उनीहरुलाई asexually propagation बाट अगाधड बढाइन्छ 

जसले गर्दाश segregation र recombination को र्दसु्प्रभावबाट बचाउन सवकयोस ्। Segregation र  

recombination ले नयााँ gene combination बनाउाँछ जसले सन्तधतलाई त्यसको parents साँग 

genotype र phenotype र्दवैुमा फरक रे्दखाउीाँछ। तर asexual reproduction मा बन्न े 

progenies त्यसको parents साँग genotype को आिारमा एउटै रे्दक्षखन्छ वकनकी त्यस्ता progenies 

parents को vegetative cells बाट mitosis गराएर बनाइन्छ।   

मैथधुनक प्रजनन्बाट उत्पादर्दत ववरुवाहरुले parentage genotype लाई सिंरिण गछशन।् जबकी स्व: 
परागसेचनले मार  homozygous genotype लाई सिंरिण गछश।   

Asexually propagated crop का  ववशषेताहरु  

१) िेरै अमैथधुनक वनस्पधतहरु वहवुषीय हनु्छन ्जस्तै उख,ु फलफूलका धबरुवा आदर्द भने केवह एक वषीय 

वनस्पधतहरु जस्तै आल,ु कसभा, क्षस्वट पोटेटो आदर्द । 

२) िेरै अमैथधुनक वनस्पधतहरुमा फूल र धबउ लाग्रै्दन वा धनम्न स्तरले ववकधसत हनु्छ। मार फल लाग्न े

वनस्पधतहरुमा धनयधमत फूल फुल्ने र धबउ लाग्ने हनु्छ।   
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३) वयनीहरु प्रायी  परपरागसेचन हनु ेखालका हनु्छन।्  

४) यी वनस्पधतहरु िेरै heterozygous हनु्छन ्र िेरै  inbreeding depression रे्दखाउीाँछन।्   

५) अमैथधुनक ववधिका िेरै वनस्पधतहरु polyploids खालका हनु्छन।्  

Asexual propagation बाट बनाइएका जातलाई clone पधन भधनन्छ। Clone भनेको त्यस्ता िेरै 

ववरुवाहरु हो जनु एउटै माउ parents बाट asexual ववधि द्वारा बनाइएको हनु्छ। Clone बाट बनेका 
धबरुवामा एउटै वकधसमको genotype हनु्छ। Genetic variation रे्दक्षखाँरै्दन, िेरै मारामा inbreeding 

depression रे्दखाउाँछ। Clone मा genetic variation हनुे मूख्य कारण mutation, mechanical 

mixture र occasional sexual reproduction हो। र्दईु वकधसमले अमैथधुनक ववधिबाट नयााँ जात 

ववकास गररन्छ  

१) Clonal छनौट  र  

२) Hybridization 

7.3.1 क्लोन छनौट (Clonal selection) 

Clone को phenotypic value त्यसको genotype, environment र genotype x environment 

को प्रवक्रयामा भर पछश। genotype को प्रभाव मार heritable हनु्छ जबकी phenotype र वातावरणको 
प्रभाव heritable हुाँरै्दन। त्यसकारण एउटा बोट मार हेरेर clone छनौट गनुश अनपुयकु्त हनु्छ। यसमा 
replicated trial मा उकृष्ट रे्दक्षखएका genotype लाई मार छान्न ु उपयकु्त हनु्छ । Heritable 

characters जस्तै बोटको उचाई, पाक्ने अवधि, धबउको रिंग, आदर्द छान्न ुपर्दाश replication trial को खासै 

महत्व हुाँरै्दन।   



45 
 

 

क्षचर १४. अमैथधुनक एक वषीय वनस्पधतमा clone छानरे नयााँ जात ववकास गने ववधि 

Clonal Selection का ववशषेताहरु यस प्रकार छन ् 

१) Clonal crop छान्ने यो मार एक ववधि हो। यसले inbreeding depression घटाउीाँछ र 
parental clone मा भएको gene सन्तधत क्लोनमा सिंरिण गछश।   

२) Clonal selection लाई hybridization साँग जोडेर genetic variability धसजशना गने र त्यसपधछ 

छनौट गनश सवकन्छ।  

३) क्लोनको शरु्द्ता कायम राख्न छनौट ववधि उपयकु्त छ।  

Clonal selection का अवगणुहरु  

१) यो ववधि ले clone मा भएको प्राकृधतक ववववितालाई सर्दपुयोग गछश। यसले नयााँ  वववविता 
ल्याउीाँरै्दन।   
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२) Hybridization द्वारा आनवुिंक्षशक वववविता बढाउन मैथधुनक प्रजनन ्जरुरी हनु्छ।   

7.3.2 हाईधिडाईजेसन (Hybridization) 

क्लोनल वनस्पधतलाई र्दईु या र्दईु भन्र्दा बढी इच्छाइएको क्लोनसिंग hybridization गराएर सिुार गनश 
सवकन्छ। एक चोटी F1 क्लोन बधनसकेपधछ बााँकी प्रजनन ् ववधि clonal छनौट ववधि जस्तै हनु्छ। 

Hybridization द्वारा clone मा सिुार गनश धतन चरणको आवस्यकता पछश  

१) parents को छनौट  

२) F1 सन्तधत जन्माउने /हकुाशउने  

३) उकृष्ट clone छान्न े

 

 

क्षचर १५ अमैथधुनक  ववधिद्वारा  प्रजनन ् हनु ेएक वषीय वनस्पधतमा hybridization द्वारा नयााँ जात बनाउन ेववधि 
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अमैथधुनक प्रवक्रयाद्वारा प्रजनन ् गने ववधि सरल र सामान्य लाग्न सक्छ तर यो कुरा वास्तववक होइन। 

क्लोनल वनस्पधतका थपु्रै समस्याहरु छन ् जसलाई सामान्य ढिंगले सम्बोिन गनश गाह्रो हनु्छ। मूख्य तीन 

समस्याहरुमा : 

१) क्लोनल वनस्पधतमा फूल फुल्ने र धबउ बन्न ेसम्भावना िेरै कम हनु ु 

२) आनवुिंक्षशक ववश्लषेण गनश गाह्रो हनु ेर  

३) बह ुवषीय वनस्पधत हनु ुहो  
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8 उत्पररवतशन प्रजनन ्(Mutation breeding) 

कुनै पधन जीवमा अचानक विंशानगुत (heritable) पररवतशन आउन ु नै mutation हो। Mutation 

विंशानगुत हनु्छ । सािारणतया mutation र्दईु वकधसमको हनु्छ spontaneous र induced mutation. 

वातावरणमा उपक्षस्थत कुनै पधन जीवमा प्राकृधतक रुपमै अचानक विंशानगुत पररवतशन आउनलुाई 

spontaneous mutation भधनन्छ भने कृधरम तररकाबाट कुनै पधन जीवमा ल्याइने mutation लाई 

induced mutation भधनन्छ। प्राकृधतक रुपमा spontaneous mutation को मारा प्रत्येक १० 

लाखमा १ मार हनु्छ।  सािारणतया mutation recessive खालको हनु्छ, वयनीहरुको असर प्राणीमा 
नराम्रो गने खालको हनु्छ तर केवह असर राम्रो गने खालको हनु्छ।  Mutation random खालको हनु्छ 

अथाशत ्कुनै पधन gene मा रे्दक्षखन सक्छ।  वयनीहरु recurrent खालको हनु्छ अथाशत उवह mutation पनु: 
र्दोहोररन सक्छ।  Mutation को प्रभाव lethal, sub lethal, sub vital र vital गरर ४ वकधसमको 
हनु्छ।  जनु agent ले mutation गराउाँछ त्यसलाई mutagen भधनन्छ।  Mutagen केधमकल या 
रेधडएसन जनुसकैु हनु सक्छ।  Radiation मा X-ray, beta rays, thermal neutrons, ultra voilet 

rays र केधमकल mutagen मा sulphur mustard, EMS, acriflavine, nitrous acid आदर्द। 

Induced mutation द्वारा उपचार गरेको वनस्पधतलाई सोझै नयााँ जातको रुपमा ववकास गनश सवकन्छ र 

त्यस्ता वनस्पधतलाई parents को रुपमा hybridization कायशक्रममा प्रयोग गनश सवकन्छ।   

 

8.1 उत्पररवतशन प्रजनन्को प्रयोग (Application of mutation breeding) 

१) इक्षच्छत नयााँ mutant allele जमशप्लाज्ममा धभत्र्याइ बाली ववकास गनश  

२) उच्च उत्पार्दन दर्दने जातमा कुनै ववशेष गणु सिुार गनश  

३) िेरै quantitative characters सिुार गनश  

४) F1 हाइधिडलाई mutagen ले उपचार गरी बढी वववविता बढाउन 

8.2 उत्पररवतशन प्रजनन्को धसधमतता (Limitation of mutation breeding)  

१) इच्छाएको mutation को मारा िेरै कम हनु्छ (०. १ %) 

२) एउटा इच्छाएको mutation को लाधग प्रजनन्कताशले िेरै सिंख्यामा लाईन माधथ ध्यान दर्दनपुछश।  
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३) इक्षच्छत mutation सािारणतया अधनक्षच्छत गणुसिंग बाँधिएको हनु्छ।   

४) सािारणतया mutation ले pleiotropic effect रे्दखाउाँछ।  

५) Parents साँग िेरै गणु धमल्ने भएकोले Mutant variety रक्षजस्टे्रसन गनश कदठनाइ हनु्छ।  

६) िेरै जस्तो mutation recessive हनु्छ।   

 

क्षचर १६.  Mutation breeding बाट नयााँ जात ववकास गने सािारण ववधि 
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9 प्रयोगात्मक धडजाइन (Experimental design) 

कुनै धनक्षित समस्या समािानको लाधग र त्यसबाट वास्तववक धनस्कषश धनकाल्न एक वा त्यस भन्र्दा बढी 
treatments लाई ववधभन्न plot हरुमा व्यवस्थापन गनुशलाई experimental design भधनन्छ। 

Experiment भनकेो वैज्ञाधनक तररकाले योजनावर्द् बनाइएको ववधि हो। Experiment मा प्रयोग हनु े

त्यस्ता objects जसलाई तलुनात्मक रुपमा अध्ययन गररन्छ त्यसलाई treatment भधनन्छ। 

Experimental design का मूख्य तीन वटा principles छन ्replication, randomization र local 

control. यी तीनवटा principles ले experimental error घटाउन मद्र्दत गछश र experiment लाई 

झन ् प्रभावकारी बनाउाँछ। Replication भनेको एउटै treatment लाई experimental trial मा 
बारम्बार र्दोहोयाशउन ु हो। कुनै random ववधिद्वारा treatment हरुलाई ववववि plot मा राख्नलुाई 

randomization भधनन्छ। Randomization ले प्रत्येक treatment लाई ववववि fertility भएको 
जग्गामा अवक्षस्थत हनु बराबर महत्व दर्दन्छ। Experimental error लाई घटाउन experimental unit 

मा पयाशप्त समानता (homogenity) ल्याउन ेववधिलाई local control भधनन्छ।   

9.1 Experimental design का  प्रकारहरु  

कुन experimental design कुन research को लाधग प्रयोग गने हो भने कुरा तीन मूख्य कुरामा भर पछश  

१) Treatment को सिंख्या र त्यसको प्रकृधत  

२) Experiment को उदे्दश्य  

३) अवक्षस्थत स्रोत (resource) 

आनवुिंक्षशक र प्रजनन ्ववज्ञानमा मूख्य गरर ५ वकधसमका experimental design प्रयोग गररन्छ।   

१) Completely randomized design  

२) Randomized block design  

३) Latin square design  

४) Split plot design  

५) Lattice design  
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६) Augmented design 

Experimental error 

वातावरण वा धनयन्रण गनश नसवकने अन्य कारणले वववविता आउनलुाई experimental error भधनन्छ।   

Correction factor = (Grand total) 
२
 /Number of observations  

Critical Difference (CD)  

Least Significant Difference भन्र्दा बढी भएका सबै difference हरु significant हनु्छन ्जसलाई 

critical difference भधनन्छ। ववववि treatment को फरकपना पवहचान गनश वक्रवटकल धडफरेंस 

हेररन्छ। CD value भन्र्दा बढी फरक रे्दक्षखाँर्दा त्यसलाई significant मानु्नपछश ।   

F-test   

ववववि treatment हरुमा फरकपन (significant) पत्ता लगाउने statistical ववधि लाई F टेस्ट भधनन्छ। 

F टेस्टको लाधग पवहला F value पत्ता लगाउन ुपछश।   

F value = treatment variance /error variance  

F value लाई धनक्षित degree of freedom मा F टेबल value साँग (१ या ५% level of 

probability) तलुना गररन्छ। यदर्द वहसाबबाट धनकाधलएको F value टेबल value भन्र्दा बढी छ भने 
त्यसलाई significant माधनन्छ र कम छ भन ेनन धसक्षग्नवफकें ट माने्न ।   

9.1.1 पूणश अधनयधमत धडजाइन (Completely Randomized Design) 

यदर्द experimental plot समान स्तर (homogenous) को छ र धसधमत मारामा experimental 

materials छ भने त्यस्तो अवस्थामा completely randomized design प्रयोग गररन्छ। यो ववधि मूख्य 

गरर pot culture experiments को लाधग प्रयोग गररन्छ। यस design को मूख्य ववशेषताहरुमा 
layout, replication, randomization, local control, variation र standard error छन।्  

१) Layout: Layout गर्दाश सम्पूणश जग्गालाई बराबर आकार र प्रकारमा बााँढ्ने। यहााँ जम्मा प्लट सिंख्या 
treatment र replication को गणुन हनु्छ।   

२) Replication: आवश्यकता अनसुार replication घटाउन र बढाउन सवकन्छ। यदर्द experimental 

material, धबउको मारा िेरै छ भने replication को सिंख्या बढाउन सवकन्छ, थोरै छ भने घटाउन 

सवकन्छ। Experiment मा िेरै शरु्द्ता ल्याउन replication बढाउन सवकन्छ।   
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३) Randomization: Random टेबलको सहयोगले randomization गनश सवकन्छ। 

Randomization को मूख्य उदे्दश्य सबै treatment ले समान अवसर पाओस भन्न ेहो।  

४) Local control: यो धडजाइन मा local control को principle प्रयोग हुाँरै्दन। यसमा error 

variance घटाउन समान स्तरको experimental unit छान्नुपछश। थोरै treatment छ भन ेयस्तो उपाय 

सम्भव छ।   

५) Variation: यो design मा total variation लाई variance due to treatment र variance 

due to error को रुपमा राक्षखन्छ।   

६) Standard error: यसमा SE =रुट ओफ २VE/r हो जहााँ VE भनेको error variance र r भनेको 
replication हो।   

CRD का ववशषेताहरु  

१) यो design को layout सािारण छ। यसमा जधत पधन treatment र replication राख्न सवकन्छ।   

२) यो design को analysis सािारण र सक्षजलो छ।  

३) यो design ले अरु design भन्र्दा िेरै सिंख्यामा degree of freedom र error estimate गनश 
दर्दन्छ।  

अवगणुहरु  

१) CRD मा प्लटको homogeneity मानेर गररन्छ जबकी experimental field मा त्यो सम्भव छैन। 

त्यसकारण यो design field मा प्रयोग गनश गाह्रो छ।  

२) यो design लाई fertility variation भएको field मा प्रयोग गनश गाह्रो छ वकनकी यसमा स्थानीय 
धनयन्रणको प्रयोग हुाँरै्दन। 

CRD को लाधग ANOVA टेबल  

Source of 

variation 

Degree of 

freedom 

Sum of square Mean sum of 

square 

Variance ratio 

Between 

treatments 

4    

Within 

treatments 

15    
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Total 19    

(यहााँ ५ treatments र ४ replications माधनएको छ) 

Layout of completely randomized design (using 5 treatments and 4 replications) 

D  1 D  2 E  3 E  4 C  5 

D  10 A  9 A  8 C  7 C  6 

B  11 B  12 A  13 B  14 D  15 

E  16 B  17 A  18 C  19 E  20 

 

9.1.2 अधनयधमत धडजाइन (Randomized Block Design)  

जनु experimental design ले माटोको उवशरतामा उत्पन्न हनुे ववववितालाई एक दर्दशाबाट मार धनयन्रण 

गछश भन ेत्यसलाई randomized block design भधनन्छ। यो design मूख्य गरी तब प्रयोग गररन्छ जब 

ब्लकहरु बीच significant वववविता रे्दक्षखन्छ। यस design का मूख्य ववशेषताहरु धनम्न छन।्   

१) Layout: सवशप्रथम experimental field लाई homogenous group मा replication को सिंख्या 
मा बााँढ्न।े प्रत्येक रेक्षप्लकेसनलाई ब्लक माने्न। प्रत्येक ब्लकलाई एउटै आकारमा treatment को 
सिंख्यामा बााँढ्ने।   

२) Replication: कधत रेक्षप्लकेसन राख्न े भन े कुनै ववशेष धनयम छैन। जबकी प्रत्येक treatment लाई 

बराबर रेक्षप्लकेसन दर्दन ुपछश।   

३) Randomization: प्रत्येक treatment लाई random प्रवक्रयाको आिारमा randomization गने। 

प्रत्येक ब्लकमा छुटै randomization गने।  

४) Local control: लोकल कन्ट्रोलको धसर्द्ान्त यहााँ लाग ुहनु्छ। समानस्तरका homogenous ब्लक 

धनमाशण गरेर लोकल कन्ट्रोल गनश सवकन्छ।   

५) Variation: यस design मा सम्पूणश वववविताहरुलाई तीन भागमा बााँवढन्छ, block, treatment र 

error भनेर।  

६) Standard error: यसको लाधग SE =रुट ओफ 2VE/r प्रयोग गररन्छ। जहााँ VE भनेको error 

variance र r भनेको replication हो।   
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ववशषेता   

१) यो design को layout र analysis सािारण हनु्छ। यो design मा कुनै data छुटेको (missing) 

छ भने त्यसलाई हटाएर बााँकी data analysis गनश सवकन्छ।   

२) RBD को िमता िेरै हनु्छ। एकैचोटी िेरै सिंख्यामा treatment जााँच्न सवकन्छ।   

३) RBD धडजाइनले CRD धडजाइन भन्र्दा बढी शरु्द् पररणाम दर्दन्छ। यसको मूख्य कारण समान र बराबर 

स्तरका ब्लकहरु धनमाशण गने हो।   

अवगणुहरु  

१) यदर्द missing value िेरै छ भने यो धडजाइन CRD धडजाइन भन्र्दा बढी जवटल हनु जान्छ।  

२) २० भन्र्दा बढी treatment राक्षखएमा RBD को error धनयन्रण िमता घट्रै्द जान्छ।  

 यो धडजाइन तब प्रयोग गररन्छ जब fertility variation एक दर्दशाधतर जान्छ।  

RBD को लाधग ANOVA टेबल  

Source of variation DF SS MSS Variance ratio 

Block 4    

Varieties 9    

Error 36    

Total 49    

यदर्द ५ रेक्षप्लकेसन र १० वटा जात छ भने  

Layout of RBD 

6 7 2 9 3 8 1 10 4 5 Block 

1 

9 1 5 3 8 4 7 2 6 10 Block 

2 

2 10 8 5 9 1 4 6 3 7 Block 

3 

4 8 7 9 10 2 6 5 1 3 Block 

4 
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9.1.3 अग्मेंटेड धडजाइन (Augmented Design)  

यस धडजाइनको अविारणा Federer (१९५६) ले दर्दएका धथए। यो experimental धडजाइनमा िेरै 

सिंख्यामा germplasm हरु धसधमत िेरमा जााँक्षचन्छ।  

मूख्य ववशषेता 

यो धडजाइनलाई िेरै सिंख्यामा germplasm भएमा र धसधमत जग्गा तथा धबउ उपलब्ि भएको ठाउाँमा प्रयोग 

गररन्छ।  

ववशषेताहरु  

१) Layout: यस धडजाइनमा standard चेकलाई र्दोहोराइन्छ र treatment लाई र्दोहोराइाँरै्दन। चेकको 
सिंख्या कक्षम्तमा ४ हनुपुछश।   

२) Replication: कधत replication गने भने्न कुरा चेकमा भर पछश। यदर्द ४ वटा चेक छ भने १० धडग्री 
अफ विडम ल्याउन ५ रेक्षप्लकेसन गनुशपछश।   

३) Randomization: प्रत्येक ब्लकमा चेक लगाइने जातलाई randomly राक्षखन्छ त्यसपधछ 

germplasm राख्न।े   

अवगणुहरु  

यस धडजाइनको analysis जवटल हनु्छ यहााँ एउटा replication धभर चेकसाँग तलुना गनुश सक्षजलो माधनन्छ 

जबकी एउटा रेक्षप्लकेसनको अको रेक्षप्लकेसनसाँग तलुना गनश गाह्रो हनु्छ । 

Layout of Augmented design (५ ब्लक र ४ जात (A, B, C, D) तथा १५ germplasm 

लाईन (e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s) लाई धलएर बनाईएको layout 

1 2 3 4 5 

A A A A A 

B B B B B 

C C C C C 

D D D D D 

e h k n q 

f i l o r 
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g j m p s 

 

9.1.4 लेवटन स्क्वायर धडजाइन (Latin Square Design) 

त्यस्तो experimental design जसले र्दईु दर्दशाधतर fertility variation धनयन्रण गछश भन ेत्यसलाई 

Latin square design भधनन्छ। LSD ले कुनै र्दईु factor को variation हटाउन प्रयोग गररन्छ।  

ववशषेताहरु  

१) Layout:  यस धडजाइनमा वफल्डलाई homogenous ब्लकमा र्दईु तररकाबाट बााँवढन्छ । एक दर्दशाको 
ब्लकलाई row र अको दर्दशाको ब्लक लाई column माधनन्छ। प्रत्येक row मा भएको सिंख्या बराबर 

प्रत्येक column मा पधन प्लटको सिंख्या हनु्छ। जनु treatment सिंख्या बराबर हनु्छ।   

२) Replication: यसमा रेक्षप्लकेसन प्रधत treatment को सिंख्या बराबर हनु्छ।   

३) Randomization: यसमा randomization यसरी गररन्छ वक प्रत्येक treatment प्रत्येक 

row/column मा एकचोटी मार रे्दक्षखन्छ।   

४) Local control: यहााँ लोकल कन्ट्रोलको धसद्दान्त लाग ुहनु्छ। Experimental error रो (Row) र 

कोलम (Column) धनयन्रण गरेर प्रयोग गररन्छ।   

५) Variation: यहााँ सम्पूणश  variation लाई ४ भागमा बााँवढएको छ row, column, treatment र 

error  

६) Standard error: SE =रुट ओफ 2VE /n where VE =error variance and n = number 

of replication  

गणुहरु  

१) यो धडजाइनको layout र ववश्लषेण जवटल छैन।  

२) यो धडजाइनले CRD र RBD भन्र्दा उच्च गणुस्तरको पररणाम दर्दन्छ वकनकी fertility variation र्दईु 

दर्दशामा धनयक्षन्रत हनु्छ।   

३) यो धडजाइनमा १२ भन्र्दा बढी treatment न राख्न ेहो भने efficiency बढी रे्दक्षखन्छ।   

४) यदर्द data धमधसिंग भै रहेको छ भने Yates Missing Plot Technique बाट analysis गनश 
सवकन्छ।   
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अवगणुहरु  

१) यो धडजाइनमा बढी फेरबर्दल गनश सवकर्दैंन। यहााँ रेक्षप्लकेसन र वट्रट्मेन्टको सिंख्या बराबर हनु्छ।  

२) यो धडजाइन सानो treatment सिंख्या को लाधग प्रयोग गनश सवकन्छ। अधिकतम treatment सिंख्या १२ 

हो।  

३) यदर्द थपु्रै प्लटहरुको उत्पार्दन छैन भने ववश्लषेण गनश गाह्रो हनु्छ।   

४) वफल्ड experiment मा RBD व्यवस्थापन गनश सक्षजलो हनु्छ जबकी LSD गाह्रो हनु्छ। वकनकी 
LSD को लाधग वगाशकार जग्गाको आवस्यकता पछश।   

LSD ANOVA 

Source of 

variation 

DF SS MSS Variance ratio 

Row 4    

Column 4    

Treatment 4    

Error (n-1)(n-2) 12    

Total 24    

 

Layout of LSD 

Row 1 2 3 4 5 

1 A B C D E 

2 B C D E A 

3 C D E A B 

4 D E A B C 

5 E A B C D 
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9.1.5 क्षस्पधलट प्लट धडजाइन (Split Plot Design) 

त्यस्ता experimental design जसमा experimental plot लाई main plot, sub plot र ultimate 

plot मा वगीकरण गररन्छ त्यस्तो धडजाइनलाई क्षस्पधलट प्लट धडजाइन भधनन्छ। यस स्पधलट प्लट 

धडजाइनमा थपु्रै factors एकसाथ अध्ययन गररन्छ। केवह factor हरु जस्तै धसिंचाई, जोताईको गवहराई 

आदर्दलाई ठूलो प्लट चावहन्छ भने केवह factor हरु जस्तै धबउ छने समयको लाधग सानो प्लट चावहन्छ।   

ववशषेताहरु  

१) Layout का चार चरण छन ् 

क) सवशप्रथम experimental field लाई ४ वटा homogenous ब्लकमा बााँवढन्छ जनु 

replication को सिंख्या बराबर हनु्छ।   

ख) प्रत्येक ब्लकलाई धनक्षित प्लटमा बााँवढन्छ जसको सिंख्या पवहलो factor को बराबर हनु्छ, 

त्यस्ता प्लट लाई main plot भधनन्छ।   

ग) त्यसपधछ प्रत्येक sub plot लाई र्दोश्रो factor को सिंख्यामा बााँढ्ने।  

घ) त्यसपधछ प्रत्येक sub plot लाई ultimate plot को सिंख्यामा बााँढ्न ेजनु तेस्रो factor को 
सिंख्या बराबर हनु्छ।  

२) Replication: आवश्यकता अनसुार रेक्षप्लकेसनको सिंख्या धनिाशरण गररन्छ। प्रत्येक treatment लाई 

बराबर replication चावहन्छ।   

३) Randomization: पवहलो factor लाई main प्लटको प्रत्येक block मा randomization द्वारा 
राख्न े। sub plot को treatment लाई randomization गरेर main plot मा राख्न।े प्रत्येक main 

plot लाई फरक वकधसमले randomization गने। 3rd factor को लाधग प्रत्येक sub plot को 
ultimate plot मा randomization गने ।  

४) Local control: यहााँ local control को धसद्दान्त लागू हनु्छ । यसको लाधग प्रत्येक block लाई 

homogenous वकधसमले बााँवढन्छ।   

५) Variation: यस धडजाइनमा total variation लाई block, 1st factor, 2nd factor, 3rd factor 

र त्यसको सिंयकु्त (combination) र error a, b र c मा बााँवढन्छ।  
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सवल पिहरु (Merits) 

१) Accuracy: यसमा main, sub र ultimate plot को precision क्रमबर्द् रुपमा बढ्रै्द जान्छ जबकी 
RBD मा main effect र interaction effect को precision समान हनु्छ।  

२) Efficiency: थपु्रै factor हरु जसमध्ये कुनैलाई ठूलो र कुनै लाई सानो प्लट चावहन्छ, एउटै 

experiment धभर थोरै extra cost मा राम्र ैटेस्ट गनश सवकन्छ।   

३) यस experiment धभर केवह अन्य factor हरु राखेर त्यवह धसधमत लगानीमा बढी जानकारी हाधसल गनश 
सवकन्छ ।  

अवगणुहरु (Demerits) 

१) यो धडजाइन को layout र analysis अरु धडजाइन RBD, LSD भन्र्दा बढी जवटल हनु्छ।  

२) यो धडजाइनले error variance को estimation को लाधग RBD भन्र्दा कम degree of freedom 

प्रर्दान गछश।  

प्रयोग  

१) यो धडजाइन त्यहााँ बढी प्रभावकारी माधनन्छ जहााँ प्रत्येक factor को समान महत्व हुाँरै्दन। जस्तै कुनै 

factor लाई ठूलो प्लट चावहन्छ र कुनै लाई सानो।  

२) यदर्द कुनै factor को लाधग थोरै मारामा सामाग्री उपलब्ि छ भने त्यसलाई sub plot या ultimate 

plot को रुपमा प्रयोग गनश सवकन्छ। 

 

 Layout of split plot design 

Main 
plot 

Main 
plot 

Main 
plot 

Main 
plot 

   

 Sub 
plot 

 

 Sub 
plot 
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               Block 1                Block 2 

  UP           

  UP           

             

             

              Block 3                 Block 4 
 

ANOVA table for split plot design 

Source of variation DF Remarks 

Replication (r) 3  

Sowing date (S) 2  

Error (a) 6  

Total  11  

Level of nitrogen (N) 3  

N x S 6 3+6=9 

Error (b) 27 9x3=27 

Total 47  

Seed rate ® 1  

R x S 2  

R x N 3  

R x N x S 6 1+2+3+6=12 

Error ©  36 12x3=36  

Total (RSNR-1) 95  

(Example with 4 replications, 3 main plot/sowing date, 4 sub plot (4 nitrogen level and 2 ultimate 

plot/seed rate)  
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10 Crop variety release protocol followed in Nepal 

 

Figure 17. Crop variety release protocol followed in Nepal 
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12 अनसूुची (Annex) 

12.1 Mentha traits to be taken for experimental trial 

Table 1. Date of clone transplanting  

 

S

N 

Genoty

pes  

Days to 

clone 

germinat

ion 

Plan

t 

heig

ht 

(cm) 

No of leaf 

at 30 days 

of 

transplant

ing 

No of leaf 

at 60 days 

of 

transplant

ing 

Numb

er of 

tillers 

per 

plant 

Days to 

floweri

ng 

Days to 

harvesti

ng 

Bioma

ss 

yield 

Stem/le

af ratio 

at 

harvesti

ng stage 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

Note: For plant height, number of tiller per plant, take measurement for average of five plants 

 

Table 2.  Compounds of peppermint essential oil in % 

 

S

N 

Genoty

pes  

Limon

ene    

Cine

ole   

Menth

one    

Menthofu

ran      

Isoment

one       

Ment

hyl 

acetat

e 

Ment

hol 

Pulego

ne 

Piperi

tol      

Carvo

ne 

1            

2            

3            

4            
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5            

6            

7            

8            

9            

1

0 

           

 

 

12.2 Chamomile traits to be taken for experimental trial 

Table 1. Date of seed sowing  

 

SN Genotypes  Plant 

height 

Number 

of stems 

Days to 

flowering 

Days to 

harvesting 

Weight 

of 

plants 

(g) 

Weight 

of stem 

with 

leafs 

(g) 

Weight 

of root 

(g) 

Weight of 

inflorescence 

 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

Note: For plant height, number of tiller per plant, take measurement for average of five plants 
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Table 2. Compounds of chamomile essential oil in % 

 

SN Genotypes  α-

bisabolol 

Chamazulene Bisabolol 

oxide A 

Bisabolol 

oxide B 

Cis-spiro keto-

enol ether 

Farnesene 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


