
गँड्यौली मल उत्पादन प्रविधी 
(Vermi-Compost Production Technology) 

गँड्यौली मलको परिचयः 
          गँड्यौली मल (भर्मि कम्पोष्ट) भनेको विशेष प्रजातिका गड्यौलाको प्रयोग गरी प्राङ्गाररक फोहोरबाट 
बनाइएको गुणस्िर र पौष्ष्टक ित्ियुक्ि कम्पोष्ट मल हो ।  गँड्यौलाको प्रयोग गरी मल बनाउने प्रविधिलाई 
भर्मिकल्चर (Vermiculture) भतनन्छ । कृत्रिम िररकाले गँड्यौलाको उत्पादन गरी आफ्नै िरपर रहेका साग िरकारी, 
घाँसपाि र फलफूल आददको खेर गएको भागहरु िा फोहोर प्रयोग गरी िािािरणीय, आधथिक र सामाष्जक ििरले 
एउटा महत्िपूणि कम्पोष्ट मल उत्पादन गने विधिको रूपमा भर्मिकल्चरलाई अिलम्बन गनि सककन्छ । सहरी क्षेि, 

प्रशोिन केन्र र गाँउघरबाट तनष्स्कएको काम नलाग्ने िर सड्न सक्ने ककर्समका फोहोरमैलालाई भर्मिकल्चरको 
प्रविधि अपनाएर व्यिस्थापन गनि सके बढ्दो रासायतनक मलखाद िथा ककटनाशक विषादीको प्रयोगले तनम्िाएको 
चुनौिीलाई सामना गनि सहज हुने देखखन्छ । विर्भन्न प्रजािीका गँड्यौलाहरूलाई पालन गरेर िथा तिनलाइि विर्भन्न 
ककर्समका प्राांगाररक खानेकुराहरू खुिाएर तितनहरु बाट तनस्केको दानादार ददसा र प्रयोग भइि कुदहएको खाद्य 
सामाग्रीहरूको मललाई गँड्यौली मलको रुपमा उपयोगमा ल्याइन्छ । यो मल पानीमा सष्जलै घुल्न सक्ने हुन्छ र 
यसमा माटोको सुिार गनिसक्ने गुणहरु भएका खाद्य/पोषकित्िहरू प्रशस्ि पाइन्छन । गँड्यौली मलको उपयोगले 
दीगो प्राांगाररक खेिीको विकास गनि सककन्छ । गँड्यौली मल बनाउन विर्भन्न प्रजािीका रािा, सेिा, तनला रांगका 
गँड्यौलाहरूको प्रयोग गररन्छ । गँड्यौली मलमा बाली/विरुिाको विर्भन्न रोगहरु सांग लड्न सक्ने क्षमिा बढाउने 
गुणका साथै तिनको तछटो बदृ्िी विकास गराउन सक्ने इन्जाइमहरू भएको पाइएको छ । 

गड्यौली मलका फाईदाहरः 
➢ सािारण िररकाले बनाएको कम्पोष्ट मलमा भन्दा यो मलमा मुख्य खाद्य/पोषकित्िहरूको मािा बढी (२-

३% नाइट्रोजन, १.५५-२.२५% फस्फोरस र१.८५-२.२५% पोटास) हुनुका साथै सुक्ष्मित्िहरू, र्भटार्मन, हमोन, 

एन्टीबायोदटक र इन्जाइम आदद बालीनालीलाई उपलब्ि हुन्छन ्।  

➢ माटोको रासायतनक िथा भौतिक गुणहरूमा सुिार आइि त्यसको उबिराशष्क्िमा बदृ्धि हुन्छ ।  

➢ विर्भन्न बालीको बीउको उमार शष्क्ि बढाउनुका साथै माटोको अष्म्लएपन मा पतन सुिार ल्याउँछ । 

➢ यो मल प्रयोग गदाि माटोमा हानीकारक कीराहरूको सांख्या कम गनुिका साथै रोग ल्याउने जीिाणुहरूको 
सांख्या घटाउनमा पतन मद्दि पुग्दछ । 

➢ गँड्यौली मल बनाउदा अन्य सािारण कम्पोष्ट मलमा जस्िो खाल्टोमा िेरै ओकािइ फकािइ गरररहनु पदैन 
जसको कारण कम ज्यार्मको प्रयोगल ेसस्िोमा राम्रो र गुणस्िररय मल ियार हुन्छ ।  

➢ यो मल कालो, गन्ि नआउने र बुरबुराउँदो हुन्छ िथा यसमा उपयोगी/लाभदायक ष्जिाणुहरूको सांख्या बढी 
हुन्छ ।  

➢ सािारण िररकाले बनाएको कम्पोष्ट मल भन्दा यो मल थोरै प्रयोग गनि सककन्छ अथािि थोरै भए पतन 
पुग्छ। 

➢ खेिीबारीको र घरेलु फोहर िस्िहुरूबाट यो मल बनाइने हँुदा फोहर व्यिस्थापनका साथै िािािरणलाई 
स्िच्छ राख्न मद्दि पुग्दछ । 

➢ यो मलमा गड्यौलाको अण्डा पतन हुने भएकोले माटोमा गड्यौलाको कियाकलाप िथा सांख्या बढाउँछ । 
➢ यो मलमा पानी अड्याउने शष्क्ि बढी हुने गदाि यसको प्रयोगले भू-क्षय कम हुन्छ ।  



➢ गँड्यौलालाई राम्ररी पखाली सुकाएर माछाको दानामा र्मसाएर खुिाउनुका साथै बढी उत्पादन भएमा हाँस र 
कुखुरा आददको आहारा बनाउन पतन सककन्छ ।  

➢ यसलाई पानीमा र्मसाएर घोल बनाइि बोटविरुिाहरुको जराको िररपरी प्रयोग गनि सककन्छ, जसलाई “िमि 
टी” भतनन्छ ।  

प्रयोग गरिने गँड्यौलाका प्रजातीहरः 
एण्डोजेईक प्रकारका गँड्यौलाहरु जर्मनको र्भत्रि भागमा पाइने र माटो माि खाने हँुदा यी प्रजािीलाइि गँड्यौला मल 
बनाउन प्रयोग गररदैन । इवपजेइक प्रकारका गँड्यौला जर्मनको सिहमा बस्ने र जैविक पदाथि माि खाने हुनाले 
गँड्यौला मलको लाधग यही प्रजािीको गँड्यौला प्रयोग गने गररन्छ । त्यसैले अचेल कृत्रिम रुपमा गँड्यौला पालेर 
कम्पोष्ट मल बनाउन (भर्मिकल्चर) को लाधग प्रयोग हुने गँड्यौलाहरु तनम्न प्रकारका रहेका छन ्। 

• इसेननया फोइटिडा 
• युड्रिलस युजजननयल 

• पेरियोिक्स एक््याभेि 

• लुविकस िेिेलस 

• ल्यामवपिो म्याउरििी 
इसनेनया फोइटिडा ( Eisenia foetida) भर्मिकल्चरको लाधग सबैभन्दा राम्रो खालको गडयौला मातनन्छ । यस 
प्रजािीको गँड्यौलाहरु अरु प्रजािीको गँड्यौलाको भन्दा खानेकुराहरु तछटो खाने, पचाउने क्षमिा बढी भएको र तछटो 
कम्पोष्ट मल उत्पादन गने भएकोले भर्मिकल्चरमा यसको प्रयोग बढी हुने गरेको छ । 

मल बनाउन चाटहने आिश्यक ब्तुहरः 
• आँर्शक कुहेको प्राङ्गाररक पदाथि 
• गोठेमल 

• माटो, पानी र जुटको बोरा 
• बीउको रुपमा गँड्यौला 
• गँड्यौला पाल्ने उपयुक्ि भाँडो/र्समेन्ट िा िाटर प्रुफ बेड 

• ओछ्यानको लाधग काठको िुलो, कागज िा पुरानो कपडा 

गड्यौली मल बनाउने विभभन्न बबधधहर : 

❖ थुप्रो पािेि: 
➢ यसको लाधग सुख्खा िथा पानी नजम्ने हािादार छहारी भएको ठाउँ प्रयोग गनि सककन्छ ।  

➢ १ टन अथािि १० कुन्टल कम्पोष्ट मल बनाउन राखखएका िस्िुहरू, जस्िै गोबर (३ भाग), झारपाि 
(१ भाग) िथा पराल र छ्िाली (१ भाग) राम्ररी पानीले र्भजाएर थुप्रो बनाउनुपछि । यसरी 
गड्यौलाको लाधग ओछ्यान/बेड बनाउन विर्भन्न ककर्समका प्राांगाररक पदाथिहरुलाई र्मलाएर राखे्न 
कायिलाइि बेडडङ्ग भतनन्छ । 

➢ यस्िो थुप्रोमा केही ददनपतछ िापिम ६०-६५ डड.से. सम्म पुग्दछ र कम्पोष्ट मल बनाउन 
राखखएका िस्िुहरू गलेर नरम  अन्िमा यसमा रहेका सबै अनािश्यक जीिाणुहरू र कीराहरू 
मदिछन र कम्पोष्टको थुप्रो पतन त्रबस्िारै सेलाएर जान्छ। 

➢ त्यसपतछ थुप्रोमा २०० िटा गँड्यौला प्रति क्युविक कफट (१ फुट लम्बाइि, १ फुट चौडाइि र १ फुट 
उचाइि) को खाडल/बेडका दरले राखु्नपछि । 



➢ गँड्यौलाहरुले उपलब्ि गराइएको प्राांगाररक पदाथिहरू खाएर ४५-६० ददनमा आफ्नो सांख्या बढाएर 
प्रति क्युविक कफट ६०० िटा पुयािउांछन र त्यति नै ददनमा गड्यौली कम्पोष्ट मल ियार हुन्छ ।  

❖ खाडल खनेि: 
➢ १० कफट लम्बाई, ६ कफट चौडाई र २ कफट गदहराइको खाडल खनेर ५०% गाईिस्िुको मल िथा 

बाँकी ५०% भागको लाधग झारपाि, पराल र छ्िाली र्मलाइ खुकुलो पारेर गड्यौलाको ओछ्यान 
अथािि बेड बनाउनुपछि । 

➢ यस्िो बेडमा २०० िटा गड्यौला प्रति क्युविक कफटको दरले माथी थुप्रो/दहप त्रबधिमा उल्लेख गरे 
अनुसार राख्दै जानुपछि । 

➢ गँड्यौलाहरु माटो मुतन बस्ने भएकोले बेडको उचाई २ कफट भन्दा बढी भयो भने हािाको आिि 
जाििमा बािा पुधग गड्यौलाहरु तनस्सार्सन्छन,् िर लम्बाई र चौडाई चादहां बेडडङ्गको लाधग प्रयोग 
भएको सामानहरू अनुसार बढाउन िा घटाउन सककन्छ ।  

❖ िंकी बनाएि: 
➢ १० कफट लम्बाई, ६ कफट चौडाई र २-३ कफट उचाईको खाडलको वपिँमा इँट्टा िथा ढुङ्गा राखेर 

पक्की टांकी बनाएर त्यसको वपँिमा गलेको गोबर हाल्ने र त्यसको माधथ अर्लकति गलेकै कम्पोष्ट 
बनाउन राखखएको िस्िुहरू राखु्नपछि । 

➢ अब यसमा २०० िटा (औषिमा २५० ग्राम) गँड्यौलाहरु प्रति क्युविक कफटको दरले िा २-३ के.जी. 
गँड्यौला प्रति टन अथािि १० कुन्टल प्राांगाररक पदाथिको दरले छोडडददनुपछि । 

➢ चराचुरुांगीबाट गड्यौलाहरुलाई जोगाउन िारको जाली िा बाँसको जालीले माधथबाट छोप्नुपछि । 
धचस्यान ६०-७० प्रतिशि सम्म कायम राखु्नपछि र यसको लाधग ददनददनै पानी छकि नुपछि । 

➢ कम्पोष्ट मल बनाउन राखखएको िस्िुहरू ९०% सम्म कुदहएपतछ पानी छकि न बन्द गनुिपछि । 

➢ त्यसपतछ कम्पोष्ट मललाई िह िहमा तनकाली एक ठाउँमा थुपारी गँड्यौलाहरुलाई छुट्याउनुपछि । 
गँड्यौलाहरुलाई चाल्नीमा चालेर पतन छुट्याउन सककन्छ ।  

➢ यसरी छुट्याइएका गँड्यौलाहरुलाई फेरी अको बेडडङ्ग सामाग्री भएको टांकीमा राखे्न ।  

➢ चालेर आएको कम्पोष्ट मललाई केही क्षण कफजाएर सुख्खा पाने र १ के. जी. को दरले प्लाष्ष्टकको 
झोलामा राखी प्याककां ग गने िथा आिश्यक्िा अनुसार प्रयोग गने िा त्रबिी गने ।  

      

             थुप्रो पािेि                   खाल्डो खनेि                        िंकी बनाएि 

गँड्यौली मल उत्पादन गने विधध/प्रक्रिया (बब्ततृमा): 

्थान छनौि: 



➢ गँड्यौलाहरुलाई घरर्भि िा खुल्ला ठाउँ दिुैमा पाल्न सककन्छ । घरर्भि गँड्यौलाहरु पाल्दा कुनै पतन भाँडा 
जस्िै काठको बाकस,  बाँसको टोकरी,  बाटा,  र्समेन्टको टप,  डालो आदद प्रयोग गनि सककन्छ ।  

➢ गँड्यौला पाल्ने भाँडाहरु विर्भन्न आकार प्रकार र क्षमिाको भएिापतन तिनको चौडाई र उचाई १-१ कफट 
भएको र वपँिमा पानी चुदहने व्यिस्था भएको हुनुपदिछ ।   

➢ घर बादहर खुल्ला ठाउँमा गँड्यौलाहरु पाल्दा छायाँ भएको िा छानाको व्यिस्था भएको/गनि सककने ठाउँको 
प्रयोग गनुि पदिछ ।   

➢ व्यािसातयक रुपमा गँड्यौलाहरुले कम्पोष्ट मल उत्पादन गनि पानीको तनकास भएको करीब ३ कफट लम्बाई, 

२ कफट चौडाई र १.५ कफट उचाईको ट्याङ्कीको व्यिस्था गनुिपदिछ ।   

िहिा ननमााण तथा ओछ्यान/बेडको व्यि्था: 
➢ सामान्यिया ८ र्मटर लम्बाई ५.५ र्मटर चौडाई भएको टहरा तनमािण गनुिपदिछ । बेडको लम्बाई ७ र्मटर, 

चौडाई १ र्मटर र उचाई ०.५ र्मटर भएको बनाउँदा ७-८ िटा बेड अटाउँदछ । यस्िो बेडको लाधग प्रति बेड 
१५ ककलोग्राम गँड्यौला को आिश्यकिा पदिछ जसबाट प्रति बेड ३५ ष्क्िन्टल जति काँचो मल उत्पादन गनि 
सककन्छ ।  

➢ ३-४ ईन्च जिी बाक्लो जुट, पराल, नररिलको जटा, सुिीको कपडा, काठको िुलो जस्िा िस्िुको प्रयोग गरी 
नरम ओछ्यान िा सोत्तरको व्यिस्था गनुिपदिछ ।   

गोबि⁄पुिानो मलको प्रयोग: 
गोबर र्शशु गँड्यौलाहरुको आहारा हुने र पुरानो मलमा भएको सुक्ष्म ष्जिाणुहरुले फोहरलाई तछटो कुहाउन 

मद्िि गने हँुदा गोिर अथिा पुरानो मल २-३ मुठी ओछ्यान माथी छकी ददनुपदिछ ।   

धच्यान बनाउने/कायम िाखे्न: 
ओछ्यान िा सोत्तर र गोबरलाई पानीले राम्ररी र्भजाउनु पदिछ ।  सुख्खा िा बढी पानी भएको ठाउँमा 

गँड्यौलाहरु बाँच्न सक्दैनन । गँड्यौलाहरुले आफ्नो छालाबाट साँस फेन े हुनाले बढी पानी भएमा तितनहरु पानीमा 
डुबेर मनि सक्ने िथा बढी सुख्खा भएमा पतन सुकेर मनि सक्छन, ककनकी गँड्यौलाहरुको शरीरमा लगभग ८०% भाग 
पानी हुन्छ ।  

जैविक फोहि िाखे्नः 
➢ यसरी बनाईएको ओछ्यान िा सोत्तरमाधथ एक हाि उचाईसम्म जैविक फोहर हाल्नु पदिछ ।   

➢ बढी फोहर हाल्दा फोहर कुदहने िममा िापिम बढ्न गई गँड्यौलाहरु उक्ि मलमा जान सक्दैनन र मल 
बन्न दढलो हुन्छ ।  

➢ गँड्यौलाको लाधग जैविक फोहर हाल्नुभन्दा पदहले फोहरलाई केही ददन त्यसै बादहर राखख अर्लकति कुहाउने 
र पानीको मािा कम हुन ददई प्रयोग गदाि गँड्यौलाहरु मने खिरा कम हुन्छ ।  

➢ सबैभन्दा राम्रो जैविक फोहरलाई २ हप्िा जिी कुहाएर फोहर गँड्यौलालाई प्रयोग गदाि राम्रो हुन्छ ।  

उपयुक्त प्रजातीको गँड्यौला छोड्ने : 
गँड्यौली कम्पोष्ट मल बनाउनका लाधग इसेतनया फोइदटडा (Eisenia foetida) प्रजािीको गँड्यौला नै 

सबैभन्दा बढी प्रयोग हुन्छ । ककनकी यस प्रजािीका गँड्यौलाहरुले अन्य प्रजािीको गड्यौलाहरुको भन्दा खानेकुराहरु 
तछटो खाएर िथा पचाएर कम्पोष्ट मल पतन तछटो उत्पादन गनि सक्दछन । सामान्यिया तयतनहरु २-३ इिन्च लामा 
र मर्सना िथा रािो िा फुस्रो पहेंलो रांगका र शान्ि स्िभािका हुन्छन ्। १० कफट लम्बाई, २ कफट चौडाइि र १.५ 
कफट (१ हाि) उचाई भएको एउटा भर्मि कम्पोष्टको बेडमा औषिमा ४००-५०० ककलो फोहर/प्रांगाररक पदाथिहरु अट्छ । 



उक्ि फोहर/प्रांगाररक पदाथिहरुलाई ४०-५० ददन सम्म गँड्यौलाहरुलाई खुिाएर चाांडो मल ियार पानुि छ भने कररब ५ 
ककलो गँड्यौला चादहन्छ । थोरै गँड्यौला भयो भने मल बन्न समय लाग्छ र िेरै गड्यौला भयो भने विशेष केही 
फाईदा हँुदैन, बरु खचि बढ्छ । 

छोप्नेव्यि्था भमलाउने: 
➢ गँड्यौलाहरु राखख सकेपतछ जुटको बोरा िा परालले छोप्नु पदिछ ।   

➢ त्यसपतछ मर्सनो गरी काटेको जैविक फोहरले कररब ४ इन्च बाक्लो गरी छोपी ददनुपदिछ ।   

➢ गँड्यौलाहरुले खाने काम बेड/ओछ्यानमा गदिछन ्भने काष्ष्टङ्ग (ददसा गने कायि) बडेको माधथल्लो सिहमा 
आएर गदिछन । 

➢ गँड्यौलाहरु अधयाँरोमा माि बस्ने हँुदा प्रकाश तछरेमा िा उज्यालो भएमा बादहर नआउने हुनाले भर्मिकल्चर 
गरेको भाँडा छोपीददनु पदिछ ।  यसो गदाि गँड्यौलाहरु त्यही फोहरमा रहेर लगािार खान पाउँछन र माथी 
आएर मल उत्पादन गदिछन । अनुसन्िानको नतिजाअनुसार २.९ ककलो जैविक फोहरबाट औषिमा १ ककलो 
गँड्यौली मल उत्पादन हुन्छ ।  

गड्यौली मल तयाि भएको थाहा पाउने तरिका: 
• कालो बुबिराउँदो भएमा । 

• धचयापत्ती जस्िो िुलो भएमा । 

• खानेकुराहरुको रेसा नभएमा । 

• बोरा िा झोलामा मल हाल्दा/कोच्दा िापमान बढेर िािो हुने अिस्था नभएमा । 

• मलमा िोरीको गेडा छदाि १ हप्िामा टुसा पलाउने भएमा । 
 

गँड्यौली मल संकलन गने तरिका: 
सामान्यिया गँड्यौला पालेको ३-४ मदहना पतछ यस्िो मल सांकलन गनि सककन्छ । भखिर तनकालेको मल कालो, 
धचप्लो खालको र सानो पोिेको दाना जस्िो देखखन्छ । 

गँड्यौली मल तनम्न दईु िररकाले सांकलन गनि सककन्छः 
• घोप््याउने ि छु्याउने तरिकाः मल सांकलन गन े बेला सबैभन्दा पदहले ढकनी हटाएर खानेकुरा सबै 

खझककसकेपतछ प्लाष्ष्टक िा कपडा िा कागज केही बेर ओछ्याई त्यस माधथ भाँडामा भएको गँड्यौला 
सदहिको मल घोप्ट्याउने र त्यसमा चुली पारेर थुपानुि पदिछ ।  थुप्रोमा ५ र्मनट जति प्रकाश त्यसै छोड्ने 
जसले गदाि गँड्यौलाहरु िल्लो भागमा जम्मा हुन्छन ्। मललाइि माधथबाट अञ्जुलीले खझकेर एउटा भाडामा 
राखे्न । यसरी मल माि खझकी सकेपतछ फेरी उक्ि गँड्यौलाहरुको पालन गनि सककन्छ ।  

• गँड्यौला आफै छु्टिने तरिकाः ढकनी हटाएर सिहको खानेकुरा सबै खझकेर गँड्यौला सदहिको मल भाँडाको 
एक छेउबाट सारेर अकोतिर थुपाने र बाँकी भाग खाली गनुिपदिछ ।  खाली ठाउँमा पुरानो िा नयाँ ओछ्यान 
राखेर त्यसमाधथ गोबर र जैविक फोहर र्मसाई एक हाि उचाईसम्म राखु्न पदिछ ।  पुरानो थुप्रोमा खानेकुरा 
नपाएर गँड्यौलाहरु आफै नयाँ थुप्रोतिर आँउदछन।१०-१५ ददनमा पुरानो थुप्रोतिर मल बाँकी रहन्छ।त्यसपतछ 
मल खझकेर गँड्यौलाको फुल (कोकोन) बाट बच्चा तनकाल्न अको भाँडामा सांकलन गनुिपदिछ ।  मल ियार 
भएको १-२ मदहनापतछ माि प्रयोग गरेमा गँड्यौलाको काकोनहरुबाट बच्चा गँड्यौलाहरु सांकलन गरी फाईदा 
र्लन सककन्छ ।  

 

मलबाि गड्यौलाको बच्चा ननकाल्ने तरिकाः 



गँड्यौलाको मलसँग थुप्रै गँड्यौलाहरु र कोकोनहरु हुने हँुदा मल िुरुन्िै प्रयोग गनुि हँुदैन ककनकी यस प्रविधिमा 
गँड्यौलाहरुको उत्पादन र िदृ्धि गनि उवत्तकै आिश्यक भएकोले सांकर्लि मललाई एउटा अलग भाँडामा राखु्नपदिछ ।  
४-६ हप्िार्भि कोकोनबाट बच्चा गड्यौला तनस्कन थाल्दछ र र्शशु गँड्यौलाहरु ठूला भइसकेपतछ गँड्यौलाहरुलाई 
छानेर मल प्रयोग गनि सककन्छ ।  

घिेलु ्तिमा गँड्यौलाको मल बनाउने तरिकाः 
➢ घरेलु स्िरमा गँड्यौला पाल्न काठको बाकस, बाटा, डाला, बाष्ल्टन उपयुक्ि हुन्छ िर िी िस्िुहरूमा पानीको 

तनकास हुन अतनिायि हुन्छ ।  

➢ गँड्यौलाको ओछ्यानको लाधग वपँिमा नररिलका जटा, पराल, छ्िाली िा कागजको टुिा जस्िा हलुका खस्रो 
पदाथिहरुलाई राम्रोसँग र्भजाएर कररब २ इन्च जति बाक्लो ओछ्यान ियार गनुि पदिछ र त्यसमाधथ माटो, 
कम्पोष्ट िा काठको िुलो राखु्नपदिछ ।   

➢ १ िगिर्मटर क्षेिफल भएको बाकसमा कररब २००० को सांख्यामा कम्पोष्ट बनाउने त्रबशेष प्रकारको 
गँड्यौलाहरु राखु्नपदिछ ।   

➢ त्रबस्िारै ओछ्यानको रूपमा प्रयोग गररएका िस्िुहरू गल्दै जान्छन र त्यसमाधथ कररब १ इन्च जति िाक्लो 
हुने गरी सुकेको गोबरलाई पानीमा र्भजाएर राखु्न पदिछ, जसले गदाि गड्यौलाहरु र तिनका बच्चाहरू चाँडै नै 
हुकि न सक्दछन िथा मल पतन चाँडै ियार हुन्छ ।  

➢ ओछ्यान माधथ घरको भान्छाबाट तनस्कने बासी खानेकुराहरू, िरकारी, फलफूल आददलाईस-साना टुिा बनाई 
गँड्यौलाको खानाकोरूपमा राखखन्छ।खानेकुरा राखखसकेपतछ भाँडालाई सँिै र्भजेको बोरा या कपडालेछोपी 
राखु्नपने हुन्छ ।  

➢ यसरी गँड्यौला पाल्न सुरु गरेको ३-४ मदहनामा गँड्यौली मल ियार हुन्छ । सांकर्लि मलमा थोरै मािामा 
गोबरको झोल राखी २-३ हप्िासम्म ओर्सलो ठाउँमा राखु्नपदिछ ।  त्यसपतछ गँड्यौला छुट्याएर मललाई 
विरुिामा प्रयोग गनिसककन्छ ।  

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

गड्यौला पालन गदाा ध्यान टदनुपने कुिाहर : 
➢ अर्मलो जािको फलफूलराखु्न हँुदैन । 

➢ कर्मला (रािो कर्मला) गड्यौलाको शिु भएकोले भरसक गुर्लयो खानेकुरा राखु्न हँुदैन । 

➢ मासुरमाछाजन्य खानेकुरा िा तिनबाट तनस्केको फोहर प्रयोग गनुि हँुदैन । 

➢ िेलजन्य खानेकुरा राखु्न हँुदैन । 

➢ फोहर फाल्दा सकेसम्म टुिाएर िा काटेर प्रयोग गनुि पदिछ ।   

➢ गँड्यौलाहरु िेरै सुख्खा िा िेरै धचस्यान भएको ठाउँमा िस्न नसक्ने भएकोले सकेसम्म ओर्सलो हुने गरी 
फोहर राखु्न पदिछ ।   

➢ गँड्यौलाहरु १०-३२ डड. से. भएको िापिममा माि िस्न सक्ने भएकोले िामिम व्यिस्थापनमा विशेष 
ख्याल राखु्न पदिछ ।   

➢ मुसा, छेपारो, कर्मला, पाल्िु जनािरहरुबाट गँड्यौलाहरुलाई बचाउनु पदिछ ।   

➢ गँड्यौलाहरु २०-६०% ओर्सलोपना भएको ठाउँमा बस्न मन पराउँछन । 

➢ कम्पोष्ट ियार पानि राखखएका िस्िुहरू लचक्क र्भजेको हुनु पदिछ िथा हािले मुठी पारी तनचोदाि ३-४ थोपा 
जिी पानी झनेहुनुपछि । 

➢ गोबरमल िथा हररयो घाँसपाि प्रयोग गदाि १०-१५ ददन कुदहन ददएर प्रयोग गनुिपदिछ ।   

➢ आधि (०.५) िगि र्मटरको सामग्रीको लाधग २ मुठी माटो राखु्न राम्रो हुन्छ ।  

➢ कम्पोष्ट थुप्रोको िापिम १५-२७ डड. से. को बीचमा हुनुपछि र कम्पोष्ट बनाउने ठाउँमा घामपानी नपने 
व्यिस्था र्मलाउनुपदिछ ।   

 

गड्यौली मल (भभमाकम्पोष्ि) को प्रयोग ि भसफारिसः 
➢ भर्मिकम्पोष्ट बाली अनुसार प्रति हेक्टर अथािि १.५ त्रबगाहा िा २० रोपतनमा १-१० टन (१०-१०० कुन्टल) 

को दरले प्रयोग गनि र्सफाररस गररएको छ । 

➢ यो मल फलफूल, िरकारी, अन्नबाली, कोशेबाली, घाँसेबाली,पुष्पबाली आददसबै ककर्समको बालीहरुको लाधग 
प्रयोग गनि सककन्छ ।  

➢ िरकारीबालीको बेनािहरु उमानि र सानिलाई भर्मिकम्पोष्ट १ टन प्रति हेक्टरको दरमा प्रयोग   

➢ पुष्पबाली (फूल एिां आलांकाररक विरुिाहरूको) लाधग भर्मिकम्पोष्ट ७५०-१००० के.जी. प्रति हेक्टरको दरले 
प्रयोग गनि सककन्छ ।  

फलफूलबालीहरुको लाधग भर्मिकम्पोष्ट ५-१० के.जी. प्रति बोट प्रयोग गनि सककन्छ । बोटको िररपरर १५-१८ से.मी. 
गदहरो एउटा घेरा बनाएर त्यसमा सुकेको गोबर मल र २-३ के.जी. भर्मिकम्पोष्टर्मसाएर राखु्नपछि र त्यसको माधथ 
माटोले छोपेर त्यसमा पानी छकि नु पदिछ ।   


