स्थानीय बाली परियाेजना
चिसाे सहने धानकाे खेती र बीउ–उत्पादन प्रविधि

जानकारी–पत्र श्रृङ्खला
अङ्क ८, बर्ष २०७३

कृष्णहरि घिमिरे * र भुवन स्थापित#

छाेम्राङे ः चिसाे सहने धान (ढिकु रपाेखरी, कास्की)। तस्विरः कृ ष्णहरि घिमिरे

विभिन्न चिसाे सहने धानका बालामा विविधता। तस्विरः सुरेन्द्र श्रेष्ठ

परिचय, महत्त्व र उपयोग

तथा पानीको तापमानमा फल्ने धानका जातहरू चिसो सहने (Cold

विश्वमा धान [Rice: Oryza sativa (L.)] गहुँ पछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण

उमारशक्तिदे खि फूल फुल्ने अवस्थासम्म फरक फरक रहन सक्छ ।

खाद्यान्न बाली हो । विश्वका आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको प्रमुख
खाद्यान्न बाली धान नेपालीहरूको पनि मुख्य खाद्यबाली हो । धान
कुटे र भुस हटाएपछि चामल प्राप्त हुन्छ । चामल मूलतः भात पकाउन
प्रयोग गरिन्छ । चामलबाट खीर, पुलाउ, खिचडी, चाम्रे, जाउलो, खट्टे
आदि परिकार बनाइन्छ भने चामलको पीठोबाट सेलरोटी, र्याले, रोटी
र झुनमुने अािद परिकार बन्दछन् । यसैगरी धानबाटै चिउरा, भुजा
आदि बनाइन्छन् । नेपालमा भातलाई नै खानाको पर्यायका रूपमा लिने
गरिन्छ । धानको पराल र ढु टो पशु आहाराका रूपमा प्रयोग
गरिन्छ । चामलमा सरदर ७७-७९% कार्बोहाइड्रेट, ६.५-८.५% प्रोटिन,
०.२-०.७% रे सा, ०.६-०.९% खनिज पदार्थहरू तथा ०.५-१% चिल्लो
पदार्थ पाइन्छ (साउँद, २०६६) । धान हाम्रो शरीरलाई चाहिने शक्ति
वा क्यालोरीको प्रमुख स्रोत हो । कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क,
२०१४ अनुसार नेपालमा १४ लाख ८७ हजार हे क्टरमा धानखेती गरिन्छ,
जसबाट ३.४ टन प्रति हे क्टरको औसतमा ५० लाख ४७ हजार टन
उत्पादन हुन्छ । यसमध्ये हिमाली र पहाडी भेगमा कुल धानबालीको
क्षेत्रफलमध्ये क्रमशः ४.१% र २७.५% रहे को छ भने उत्पादकत्व
क्रमशः २.४ र ३.२ टन/हे क्टर रहे को छ । यसबाट नेपालमा चिसो सहने
धानको क्षेत्रफल करिब १०% रहे को अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा
खेती गरिने धानको क्षेत्रफलमध्ये करिब ३६% असिञ्चित रहे को पाइन्छ ।

Tolerant) जातहरू हुन् तर यिनमा चिसो सहने क्षमता बीउको
साधारणतया बेर्ना अवस्थामा पानीको तापमान र फूल फुल्ने बेलामा
वायुमण्डलको तापमानले बढी महत्त्व राख्छ । धानको फूल खिल्ने
अवस्थामा वायुको तापमान १७० से. भन्दा कम भएको खण्डमा धानमा
भुसिने समस्या हुन्छ (Satake and Koike, 1983) । तर नेपालका
१५०० मिटरभन्दा उच्च भेगमा लगाइने गरे का रै थाने जातहरूमा ठन्डा
सहन सक्ने क्षमता भएको अनुसन्धानहरूबाट थाह भएको छ (स्थापित,
१९९४) । चिसो सहने धानका जातहरू चाँ डै उम्रने, पातहरू गहिरा
हरिया हुने, गाँ ज हाल्ने, चाँ डै बाला पसाउने तथा नभुस्सिने हुन्छन् ।

जातिय विविधता
विश्वकै अग्लो उचाइमा हुने चिसो पानी सहने पोषिलो जुम्ली मार्सी तथा
फूल खेल्ने समयमा पनि चिसो र रोग सहन सक्ने छोम्रोङ नेपालमा मात्र
है न, भुटान र मदागस्करमा व्यापक फैलिएको छ । यीबाहे क सिलां गे,
ताकमारे , दरमाली, सिञ्जाली, कालो पातले, रक्साली, सालीधान, भट्टे र
जुहारी धानहरू चिसो खप्ने रै थाने जातका रुपमा चिनिन्छन् । कर्णाली
क्षेत्रमा खेती गरिने स्थानीय जातहरूमा जुम्ली मार्सी, काली मार्सी, रातो
मार्सी, धोक्रो आदि मुख्य छन् भने अन्य उच्च पहाडी क्षेत्रमा लेकाली,
फलामे, पुर्बिया, बोरां ग, सुवा, कात्तिके, उस्कलो, तिमासे, झोसे, गम्की,
बोया, साली, अछामे, थापाचिनियाँ , बगेरी, भर्नां ग, कालो पातले,
पातला, दर्माली, आँ गा, तर्लां ङ, थानकोटे , धौडो, पाखे, गोरो, जर्नेली,

यो जानकारी–पत्र चिसो जलवायु भएका पहाडी भेगमा हुने ठन्डा सहने

हे ल्मुले मार्सी, पीपल मार्सी, जौ धान, आदि पर्दछन् । हाम्रा थुप्रै स्थानीय

धानको खेती र बीउ उत्पादनमा केन्द्रित छ । नेपालमा समुद्र सतहबाट ६०

जातहरूमा छिटो पाक्ने, नढल्ने, रोगकीरा सहने, चिसो र सुक्खा सहने,

मिटरदे खि ३,०५० मिटरसम्म धानखेती गरिन्छ । तर १,००० मिटरभन्दा

चामल धेरै पर्ने, धेरै फल्ने, खान मीठो, पराल धेरै हुने, जस्ता अति

माथिल्लो भेगमा धानको राम्रो उत्पादनको लागि चिसो खप्न सक्ने जैविक

महत्त्वपूर्ण विशिष्ट गुणहरू रहे का छन् । यी गुणहरू आजका लागि

क्षमताको आवश्यकता रहन्छ । सामान्यतया १५ दे खि २० डिग्री से. वायु

त महत्त्वपूर्ण छन् नै, भावी सन्ततिका लागि पनि अति उपयोगी हुन

* राष्ट्रि य जीन बैंक, खुमलटार | # वायाे भर्सिटी र्इन्टरनेशनल

तालिका–१ः अनुसन्धानबाट हालसम्म सिफारिस गरिएका धानबालीका चिसो सहने उन्नत जातहरू र तिनका गुणहरू
जात
पालुङ-२

पुर्खा
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झिङलिङ-७८
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सक्छन् । चिसो हावापानीमा धानखेती गर्दा पात र घाँ टीको मरुवा तथा

राम्रोसँग बाहिर निस्के का (लामो घाँ टी भएका), लामो, सघन र आकर्षक

दाना नलाग्ने वा भुस्सिने समस्या प्रमुख हुन्छ । विभिन्न रै थाने जातहरूको

बाला भएका तथा दानामा टुँ डो वा झुस नभएका वोटहरूबाट बालाहरू

प्रयोगबाट विकास गरी नेपालको उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका

छान्दै जानुपर्छ । त्यस्तै जात छनोट गर्दा उत्पादन क्षमताका अतिरिक्त

लागि धानबालीका चिसो सहने उन्नत जातहरू सिफारिस गरिएका

आवश्यकता अनुसार विभिन्न महत्त्वपूर्ण गुणहरू जस्तैः छिटो पाक्ने,

छन् (तालिका १) । खुमलटारस्थित राष्ट्रि य जीनबैंकमा दे शका विभिन्न

चामल पर्ने, खान मिठो, पानी सोस्ने, आडिलो, पराल लामो हुने, पशुले

जिल्लाहरूबाट सङकलित धानका २३०० भन्दा धेरै रै थाने जातहरू

रुचाउने, आदिका आधारमा छनोट गर्नुपर्दछ ।

संरक्षित छन्, जसमध्ये करिब ३०० किसिमका जातहरू चिसो
हावापानी सहने खालका जातहरू रहे का छन् । यी जातहरूमा पाक्ने
अवधि, वोटको उचाइ, दानाको साइज र रङ, चामलको रङ, बास्ना,
स्वाद, आदिको आधारमा विविधता पाइन्छ ।

असल बीउमा हुनुपर्ने गुणहरू
कुनै पनि बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न स्वस्थ बीउको महत्त्वपूर्ण भूमिका
हुन्छ । गुणस्तरीय बीउको प्रयोगबाट मात्रै १५ दे खि २० प्रतिशतसम्म

जातिय छनाेट

उत्पादन बढाउन सकिने कुरा विभिन्न अनुसन्धानहरूबाट पुष्टि

आफ्नो हावापानी सुहाउँदा रै थाने जातहरूबाट उत्कृष्ट वोटहरू र

बाली तथा अन्य जातका बीउहरू नमिसिएको, ढु ङ्गा/माटो/छे स्का

तिनका करिब १०० बालाहरू छनोट गरी हरे क वर्ष बीउ छनोट गर्दै जाने

नमिसिएको, कुनै पनि रोग/कीराको सङ्क्रमण नभएको, एकैनासे,

हो भने कृषक स्वयंले पनि धेरै उब्जा दिने उपयुक्त जातहरू छनोट गर्न

चमकयुक्त र पोटिलो, ८५% भन्दा उच्च उमारशक्ति भएको, प्रतिकूल

सक्छन् । छनोट गर्दा धेरै गाँ ज भएका, रोग/कीरा नलागेका, उपयुक्त

अवस्था सहन सक्ने क्षमता भएको बीउलाई असल बीउ भनिन्छ ।

उचाइ भएका तर नढल्ने, धेरै चिसो तथा धेरै खडे री सहन सक्ने, बाला

भइसकेको छ । आफ्ना जातीय गुणहरू भएको, झारपात, अन्य

तस्विर १ :
बिभिन्न चिसो सहने धानका जातहरुको
दाना र चामलमा विविधता ।
तस्विरः कृ ष्ण घिमिरे

गुणस्तरीय बीउ–उत्पादन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने
कुराहरू

के.जी. पर्याप्त हुन्छ । विभिन्न रोगहरूको आक्रमण नहोस् भन्नका निम्ति

जग्गा र जातको छनोट: धानबालीको बीउ–उत्पादनका लागि

आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्छ ।

सकेसम्म सिँचाई सुविधा भएको, समतल र प्राङगारिक पदार्थ प्रशस्त
भएको मलिलो र चिम्ट्याइलो माटो उपयुक्त हुन्छ । बीउ–उत्पादनका
निम्ति सकेसम्म अघिल्लो वर्ष धान नलगाएको अथवा कम्तीमा पनि
सोही जातको धान नलगाएको जग्गा छान्नुपर्छ । जातका लागि भने
तालिका १ अनुसारका सिफारिस जातहरू अथवा आफ्नो हावापानी
सुहाउँदा स्थानीय जातहरू छानेर लगाउन सकिन्छ । छोम्रोङ र
माछापुच्छ्रे-३ जातको बीउ क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, लुम्ले,
कास्कीमा तथा चन्दननाथ-१ र ३ का साथै लेकाली-१ र ३ जातको
बीउ कृषि बनस्पति महाशाखा, खुमलटार र कृषि अनुसन्धान केन्द्र,
विजयनगर, जुम्लामा पाइन्छ ।
ब्याड व्यवस्थापन: धानका बेर्ना हिले ब्याड वा धूले ब्याड दु बै तरिकाले
हुर्काउन सकिन्छ अथवा सिधै बीउ छरे र पनि धानखेती गरिन्छ । एक
रोपनी जग्गाका लागि ८५% भन्दा बढी उमारशक्ति भएको बीउ २-२.५

तस्विर २:
धानमा लाग्ने पर्णच्छद कु हिने (Sheath
brown rot) रोग (बायाँ) तथा घाँटीको मरुवा
(Neck blast) रोग (दायाँ) ।
तस्विरः सुक बहादुर गुरुङ (बायाँ) र
कृ ष्णहरि घिमिरे (दायाँ)

२ ग्राम थिराम+१ ग्राम कार्बेन्डाजिमले प्रति के.जी. बीउलाई उपचार
गर्न सकिन्छ । ब्याडमा सिँचाइ, झारपात र रोगकीराको व्यवस्थापन

पृथकता दू री र बिरुवा रोप्ने दू री: धानबाली स्वयंसेचित बाली भए
तापनि करिब १% सम्म परसेचनको सम्भावना रहने हुनाले एक जात
र अर्को जातबीचको पृथकता दू री ३ मिटरसम्म कायम गर्नुपर्छ । बीउ
राखेको २०-२५ दिनमा ब्याडबाट बेर्ना उखेलेर राम्रोसँग हिल्याएर
सम्याएको जग्गामा लाइनदे खि लाइनको दू री २० से.मि. र वोटदे खि
वोटको दू री १०-१५ से.मि. हुने गरी प्रति रोपो १-२ वटा बेर्ना रोप्नुपर्छ ।
रोग-कीरा व्यवस्थापन: उच्च हिमाली क्षेत्रमा खेती गरिने धानमा
कीराको त्यति समस्या हुँ दैन तर यसको डाँ ठमा पर्णच्छद कुहिने (सिथ
ब्राउन रट) तथा पात र घाँ टीमा मरुवा (ब्लास्ट) रोग लाग्दछ (तस्विर
२) । सिफारिस गरिएका जातहरूमा रोग कम लाग्ने भएकाले त्यस्ता
जातहरू (हे र्नुहोस् तालिका १) लगाउने, रोग नलागेका वोटहरूबाट
बीउ राखी बीउ–उपचार गरे र रोप्ने गर्नुपर्छ ।

तस्विर ३ : चिसो सहने धानका विविधताहरू । तस्विरः सजल स्थापित/ली–बर्ड
बेजात हटाउने (Rogueing): बीउ–उत्पादन गरिएको जग्गालाई

भण्डारण: धान भण्डारणमा पुत्ला (grain moth) प्रमुख कीरा हो,

बाला निस्कने र पाक्ने बेलामा कम्तीमा २ पटक निरीक्षण गर्नुपर्छ ।

जसको लागि बीउलाई राम्रोसँग सुकाएर दाँ तले टोक्दा कुटु क्क आवाज

यदि हामी आफ्ना लागि मात्रै थोरै मात्रामा बीउ–उत्पादन गर्दछाै

आउने (१२-१३% चिस्यान हुने) भएपछि राम्रोसँग बन्द गर्न सकिने

भने आकर्षक बाला भएको, स्वस्थ र धेरै गाँ ज भएका वोटहरूबाट

टिनको भकारी, सुपर ब्याग/बोरा वा अन्य उपलब्ध भाँ डामा बीउ

आवश्यक मात्रामा बालाहरू छान्नुपर्छ तर धेरै बीउ–उत्पादन गर्नु छ

बारे को जानकारी/सङकेत पत्र (लेबल) सहित नीम/बोझो वा सेल्फस

भने झारपातका वोटहरू, अन्य बालीका वोटहरू, रोगी, ढलेका, बेजात

बिषादी १ चक्की प्रतिभाँ डामा कपडामा बेरेर ओस नलाग्ने ठाउँ मा

जस्ता लाग्ने शङकास्पद वोटहरू हटाएर बाँ की सबै वोटहरूबाट बीउ

भण्डारण गर्नुपर्दछ ।

लिन सकिन्छ ।
कटानी/चुटानी: सामान्यतया पहाडी क्षेत्रमा धानबाली फूल फुलेको
३५-४० दिनमा काट् नका लागि तयार हुन्छ । धानका ९०% वोटहरू
पराले रङका भएपछि दानाको चिस्यान २०-२५% भएपछि बाली
कटानीका निम्ति तयार भएको मानिन्छ । बीउ उत्पादन गरिएको
जातलाई अन्य जातहरू भन्दा छु ट्टै सफा खलो वा त्रिपालमा चुटेर
राम्रोसँग सुकाउनु पर्छ । पहिलो २-३ चोटमा झरे का धान मात्र बीउका
लागि राख्नुुपर्छ । बीउको शुद्धता कायम राख्न यतिखेर विशेष ध्यान
दिनुपर्दछ ।
तस्विर ४ : जुम्लामा चिसो सहने धानको जात चन्दननाथ-१ अवलोकन गर्दै वैज्ञानिकहरू ।
तस्विरः ऋचा गुरूङ/ वायाेभर्सिटी र्इन्टरनेशनल

तस्विर	
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