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पररचय

िेपालिा ७५ वटतै कजल्ाहरूमा रे्ती रररिे िोदो [Finger millet: Ele-
usine coracana (L.) Gaertn.] के्षत्फलिा कहसाबले धाि, मितै  र रहुुँ 
पक्छिो चौथंो महत्त्वपूण्ग पोकरलो र रुकिलो र्ाद्यान्न बाली हो । हातिा 
औलंाजस्ा बाला हुिे भएिाले अङ्गे्जीमा यसलाई कफङ्र कमलेट भकिन्छ ।  
िृकर कविास मन्तालयिो तथ्ाङ्क, २०१४ अिुसार िेपालमा २ लार् ७१ 
हजार हेक्टरमा िोदोरे्ती रररन्छ, जसबाट १.१ टि/हेक्टरिो औसतमा 
३ लार् ४ हजार टि उत्ादि हुन्छ । िोदामा ७२.६% िाबकोहाइडरि ेट, 
७.७% प्रोकटि, ३.६% रेसा, २.७% र्किज पदाथ्गहरू तथा १.५% कचल्ो 
पदाथ्ग पाइन्छ । १०० ग्ाम िोदामा ३४४ मी.ग्ा. क्ाद्सियम, २८३ मी.ग्ा. 
फस्ोरस, ३.९ मी.ग्ा. फलामिा साथतै प्रशस् मात्ामा म्ाुँकग्ज, कजङ्क 
र पोटाकसयम पाइन्छ । िोदामा हाम्ो शरीरलाई चाकहिे प्रशस् पोरि 
तत्त्वहरू पाइिे भएिाले रभ्गवती मकहला, िेटािेटी, मधुमेह र उच् 
रक्तचाप भएिा कबरामीहरूिा लाकर यो उतिम र्ािा हो । िोदािो 
मु्तः कढुँडो, रोटी र र्ोले र्ािे चलि ्छ भिे यसिो िल र दािा दुबतै पशु 
आहारािा रूपमा प्रयोर रररन्छ । उत्ाकदत िोदािो प्रमुर् कहसिा रक्ी 
र जाुँड उत्ादिमा पकि प्रयोर भइरहेिो ्छ । प्राय: जसो सीमान्त जग्ामा 
रे्ती रररिे र प्रकतिूल समयमा पकि उत्ादि कदिे भएिाले िोदाले हाम्ो 
र्ाद्य तथा पोरण सुरक्षामा ठूलो योरदाि कदएिो ्छ । 

लवलवधता 

िेपालमा रे्ती हुिे िृरििा सथािीय जातहरूमा मुड्िे िोदो, झ्ापे िोदो, 
चुले् िोदो, च्याले् िोदो, रातो िोदो, सेतो िोदो, िालो िोदो, सािो िोदो, 

ठूलो िोदो, पाउुँ दुरे िोदो, प्छौटे िोदो, सम्धी िोदो, ज्ाईं िोदो, डले् 
िोदो, ओखले िोदो, रम्िी िोदो, झोपे िोदो, लामपाते िोदो, भैंसी िोदो, 
लुिखे  िोदो, असारे िोदो, असोजे िोदो, िाकतििे िोदो, भुँचुवा िोदो, उचको 
िोदो, लोपे्र िोदो, टाउिे िोदो, िङे् िोदो, िङिटुवा िोदो, दूधे िोदो, 
मडुवा िोदो, बने् िोदो, लते् िोदो, लेिाली िोदो, लटे् िोदो, मट्यङ्गे् 
िोदो, िेसे् िोदो, झ्ाउरे िोदो, चामे् िोदो, पहेुँले िोदो, झम्िे िोदो, 
्छते् िोदो, धौले िोदो, बाटुले िोदो, चौमासे िोदो, तेमासे िोदो आकद  
्छि् । कयिीहरूमधे् िकतपय जातहरूमा क्छटो पाके्, िढलिे, रोरिीरा 
सहिे, सुक्ा सहिे, पीठो पिखे, धेरतै  फलिे, र्ाि मीठो आकद जस्ा अकत 
महत्त्वपूण्ग कवकशटि रुणहरू रहेिा ्छि्; जुि आज हाम्ा लाकर मात्तै हतैि, 
भावी सन्तकतिा लाकर पकि अकत उपयोरी हुि सक्छि् ।

जातीय छनोट 

िोदािा रतैथािे जातहरूबाट ितै उतृ्टि बोटहरू र कतििा ५० देद्र् 
१०० बालाहरू ्छिोट ररी हरेि वर्ग बीउ ्छिोट रददै  िृरि स्वयंले 
पकि अपेक्षािृत बढी उब्जािी कदिे उपयुक्त जात ्छिोट रि्ग सक्छि् । 
्छिोट रदा्ग धेरतै  कचसो तथा धेरतै  र्डेरी सहि सके्, ठूला र आिर्गि बाला 
भएिो, िढलिे, रोर/िीरा िलारेिा, बाला सुक्ासम्म पकि बोट हररयतै 
रहिे, एितै िासले पाके्, मध्म एितै िासिो उचाइ भएिा, धेरतै  राुँज भएिा 
बोटहरूबाट बालाहरू ्छान्तै जािुप्छ्ग  । 

असि बीउमा हुनुपनने गुणहरू

रुणस्रीय बीउिो प्रयोरबाट मात्तै १५ देद्र् २० प्रकतशतसम्म उत्ादि 
बढाउि सकििे िुरा कवकभन्न अिुसन्ािहरूबाट पुकटि भइसिेिो ्छ । 
जातीय रुण भएिो, झारपात, अन्य बाली तथा अन्य जातिा बीउहरू 
िकमकसएिो, ढुङ्ा/माटो/्ेछस्ा िकमकसएिो, िुितै पकि रोर/िीरािो 
सङ््रमण िभएिो, एितै िासे, चमियुक्त र पोकटलो, ८५% भन्ा उच् 
उमारशद्क्त भएिा र प्रकतिूल अवसथा सहि सके् क्षमता भएिो बीउलाई 
असल बीउ भकिन्छ । 

काेदाेखेती र बीउ उत्ादन प्रलवलध
िृष्णहरर कघकमरे*

काेदाेखेती । तस्विरः भुवन रत्न स्ापित काेदाेकाे बाला टटपदै बेगनासका स्ानीय महहला कृषकहरू । तस्विरः िहेश शे्ष्ठ

काेदाेकाे बालाका विविधताहरू ।
तस्विरहरूः कृष्णहरर घिमिरे

काेदाेका दानाहरू ।

अङ्क ५, बर्ग २०७२

* राकटिरि य जीि बैंि, रु्मलटार
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Integrating Traditional Crop Genetic Diversity for  
Mountain Food Security (स्थानीय बथाली परियथाेजनथा)
GEF UNEP Project Management Unit, Bioversity International 
National Gene Bank, Nepal Agricultural Research Council
Khumaltar, Lalitpur, Nepal
Tel.  +977 5003071
Web www.himalayancrops.org 
Contact  Bhuwon Sthapit (b.sthapit@cgiar.org) and Devendra Gauchan 
 (d.gauchan@cgiar.org), Bioversity International

तस्विर	 ली–बर्ड फाेटाे बैंक, नाम उले्ख नभएका जती

डिजाइन	 महेश शे्ष्ठ, ली–बर्ड
ACknoWledgemenT

The GEF/UNEP supported project, ‘Integrating Traditional Crop 
Genetic Diversity into Technology: Using a Biodiversity Portfolio 
Approach to Buffer against Unpredictable Environmental 
Change in the Nepal Himalayas’ is being implemented in Nepal. 
The project is coordinated by the Bioversity International in 
collaboration with Nepal Agricultural Research Council (NARC), 
Department of Agriculture (DoA) and Local Initiatives for 
Biodiversity, Research and Development (LI-BIRD).

DoA

उद्धरणः कघकमरे िृष्णहरर, िाेदाेरे्ती र बीउ उत्ादि प्रकवकध,  
जाििारी–पत्, अङ्क ५, बर्ग २०७२, ली–बड्ग, राकटिरि य जीि बैंि, िृकर कवभार र 
बायाेभससीटी इन्टरिेशिल, िेपाल, २०७२ ।

तालिका १ : अनुसन्ानबाट लसफाररस गररएका कोदोबािीका उन्नत जातहरू त्ा लतनका गुणहरू 

जात उत्लत
लसफाररस 

साि
बोटको उचाइ 

(से.मी.)
पाके् 
लदन

उत्ादन 
(टन/हे.)

बािा लसफाररस के्त्र 

ओर्ले–१ िेपाल २०३७ ८० १५४-१९४ ३.३ िङे् मध् र उच् पहाडी के्षत् 
डले्–१ भारत २०३७ ११० १२५-१५१ ३.३ मुड्िे मधेस र मध्पहाडी के्षत् 
िाभे् िोदो–१ िेपाल २०४७ ८२ १४७ २.३ ठाडा औलंाहरू मध्पहाड (९००-१९००)
िाभे् िोदो–२ िेपाल २०७२ ९१ १५३ २.५ कफुँ जाररएिो मध्पहाडी के्षत् 
सतैलंुङे िोदो–१ िेपाल २०७२ १०० १५५ २.५ िद्सिएिो मुड्िे उच् पहाडी के्षत् 

गुणस्तरीय बीउ–उत्ादन प्रलक्रया

खेतीप्रणािी र रोपे् समय: ्छरुवा वा पाउुँ दुरे िोदो वतैशार्मा ्छरी भदौमा 
कटकपन्छ भिे रोपे् िोदो ब्ाडमा बेिा्ग तयार ररी ठाउुँ  हेरीिि जेठदेद्र् 
साउिसम्ममा रोकपन्छ । तराई, कभत्ीमधेस र बे ुँसीमा असारिो पकहलो–
दोस्ो हप्ता, मध्पहाडमा जेठ दोस्ो पक्ष तथा उच् पहाडमा वतैशार् 
मध्देद्र् जेठ मध्सम्म िोदो रोप्िा किद्ति उपयुक्त समय हो । धेरतै  कढलो 
ररी रोपेमा पकि िोदािो फूल फुलिे बेला कचस्याििो िमी भई उत्ादि 
घट्िे भएिाले अकसकचित के्षत्मा मिसुि सुरु हुिासाथ िोदो रोपु्प्छ्ग  ।

जग्ा र जात छनोट: रोपे् समयमा माटामा पया्गप्त मात्ामा कचस्याि 
उपलब्ध हुिु अकत आवश्यि हुन्छ । िोदोबालीिा लाकर पािी िजमे्, 
मकललो दोमट माटो उपयुक्त हुन्छ । बीउ–उत्ादििा किद्ति सिेसम्म 
अकघल्ो वर्ग िोदो िलराएिो जग्ा ्छानु्नप्छ्ग  । 

ब्ाड व्यवस्ापन: िोदालाई ब्ाड रारे्र पक्छ बेिा्ग रोपे् वा कसधतै ्छिखे 
दुवतै तररिाले रे्ती रररन्छ । एि रोपिी जग्ािा लाकर ८५% भन्ा बढी 
उमारशद्क्त भएिा ४००-५०० ग्ाम बीउ आवश्यि हुन्छ । िोदोबालीमा 
रोरिो आ्रमण िहोस् भन्निा किद्ति २.५ ग्ाम भाइटाभेक्/कथराम/
िाबखेन्ाकजमले प्रकत िे.जी. बीउलाई उपचार रि्ग सकिन्छ । िोदािो बीउ 
राखदा २० से.मी. उच् ब्ाड बिाई २-३ से.मी. रकहराइमा बीउ ्छिु्गप्छ्ग  । 

पृ्कता दुरी र लबरुवा रोपे् दूरी : िोदो एि स्वयंसेकचत बाली भएिाले 
मितै  र तोरीमा जस्ो एि जात र अिको जातबीच प्रािृकति सङ्करण/सेचि 
हुिे सम्ाविा हुुँदतैि, तसथ्ग एि जात र अिको जातबीचिो पृथिता दूरी 
थोरतै  (१-२ कमटर) मात् भए पुग््छ । बीउ रारे्िो ३-४ हप्तामा ब्ाडबाट 
बेिा्ग उरे्लेर राम्ोसुँर तयार पाररएिो र प्रशस् कचस्याि भएिो माटामा 
लाइिदेद्र् लाइििो दूरी २०-२५ से.मी. र बोटदेद्र् बोटिो दुरी १० से.मी.
िो फरिमा रोपु्प्छ्ग  ।

झारपात त्ा रोग व्यवस्ापन: िोदो अकसकचित बर्खे बाली भएिाले 
यसमा झारपातिो समस्या धेरतै  हुन्छ, जसलाई समयमतै रोडमेल ररेर 
हटाउिे रिु्गप्छ्ग  । यसिा पातमा मरुवा (ब्ास्) र थोपे् (सिकोस्पोरा) रोर 
लाग््छ (कचत् ३) । कसफाररस रररएिा जातहरूमा रोर िम लागे् भएिाले 
त्यस्ा जातहरू (हेिु्गहोस् ताकलिा–१) लराउिे, रोर िलारेिा बोटहरूबाट 
बीउ रार्ी बीउ उपचार ररेर रोपे् रिु्गप्छ्ग  । 

बेजात हटाउने: बीउ–उत्ादि रररएिो जग्ा बाला किस्िे र पाके् 
बेलामा ितिीमा २ पटि किरीक्षण रिु्गप्छ्ग  । यकद हामी आफिा लाकर मात्तै 
थोरतै  मात्ामा बीउ उत्ादि रददै  ्छौ ंभिे ठूला र आिर्गि बाला भएिो, 
स्वसथ एितै िासिा बोटहरूबाट आवश्यि मात्ामा बालाहरू ्छानु्नप्छ्ग  तर 
धेरतै  बीउ उत्ादि रिु्ग ्छ भिे झारपातिा बोटहरू, अन्य बालीिा बोटहरू, 
रोरी, धेरतै  क्छटो वा धेरतै  कढलो बाला किसे्िा, बेजात बोटहरू हटाएर बाुँिी 
सबतै वोटहरूबाट बीउ कलिुप्छ्ग  । 

कटानी–चुटानी: िोदािा बाला राम्री सुिेपक्छ कचिो लराएिा 
बोटहरूबाट आुँसीिा सहायताले बाला कटपेर ्ुछट्तै  राम्ोसुँर सुिाउिुप्छ्ग  ।  
बीउ–उत्ादि रररएिो जातलाई अन्य जातहरू भन्ा ्ुछट्तै  सफा र्लो वा 
कत्पालमा चुटेर राम्ोसुँर सुिाउिुप्छ्ग  । 

भण्ारण : भण्ारण रररएिो िोदोबालीमा त्यकत िीरा लाग्तैिि् तर पकि 
ढुसीजन्य रोरले आ्रमण िररोस् र बीउिो जीकवतपि लामो समयसम्म 
रहोस् भन्निा लाकर बीउलाई सुिाएर दाुँतले टोक्ा िुटुक् आवाज आउिे 
(१२-१३% कचस्याि हुिे) भएपक्छ राम्ोसुँर बन् रि्ग सकििे कटििो भिारी, 
सुपर ब्ार/बोरा वा अन्य उपलब्ध भाुँडामा बीउिा बारेिो जाििारी/
सङे्कत पत् (लेबल) सकहत ओस िलागे् ठाउुँमा भण्ारण रिु्गपद्ग्छ ।


