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कागुनाेका बीउमा विविधता ।
तस्विरः बालकृष्ण जाशेी

पररचय 

कवश्विा प्राचीितम अन्नबालीहरूमधे् िारुिो [Foxtail millet: Setaria 
italica (L.) Beauv.] पकि एि हो । िेपालिो पहाडी के्षत्मा रे्ती रररिे 
यो बाली िोदोबालीअन्तर्गत पद्ग्छ । फ्ाउरािा पुच्रजस्ा बाला हुिे 
भएिोले अङ्गे्जीमा यसलाई फके्सल कमलेट (Foxtail millet) भकिन्छ ।  
िेपालिा रामे्छाप, रोरर्ा, लमजुङ, डोल्ा, जुम्ा, हुम्ा, मुरु, िाकलिोट, 
बाजुरा र बझाङ कजल्ाहरूिा अकसकचित, िमसल, सीमान्त वा रूर्ो 
जग्ामा यसिो रे्ती रिखे ररेिो पाइन्छ । िेपालमा िारुिोिो औसत 
उत्ादि ८१५ िेजी प्रकतहेक्टर ्छ । पोरणिा दृकटिले प्रोकटि, कचल्ो 
पदाथ्ग र र्किज पदाथ्गिा आधारमा धाि र रहुुँभन्ा िारुिोलाइ्ग  शे्ष्ठतर 
माकिन्छ । िारुिोमा सरदर १२.३% प्रोकटि, ४.३% कचल्ो पदाथ्ग, ६०.६% 
िाबकोहाइडरि ेट, ८.०% रेसा तथा ३.३% भस्म पाइन्छ । िारुिोिो भात, र्ीर, 
रोटी, कढंडो र्ाि सकिन्छ भिे पशुपक्षीलाई आहारािा रूपमा पकि प्रयोर 
रररन्छ । ्छोटो समय (िररब ३ मकहिा) मा ितै पाके् बाली भएिाले यसलाई 
अन्य बाली असफल भएिो अवसथामा पकि घुसुवा बालीिा रूपमा रे्ती 
रि्ग सकिन्छ । यसले प्रकतिूल समयमा पकि धेरथोर उत्ादि कदिे भएिाले 
भोिमरीबाट बचाउि सके् बालीिा रूपमा पकि यसलाइ्ग कलि सकिन्छ । 

जातीय लवलवधता 

िेपालमा हालसम्म िारुिो बालीिो र्ासतै अिुसन्ाि िभएिाले िुितै 
पकि उन्नत जातहरू कसफाररस रररएिा ्छतै िि् । िेपालमा रे्ती रररिे 
िारुिोिा सथािीय जातहरू िालो िारुिो, सेतो िारुिो, रातो िारुिो, 
पहेंलो िारुिो, र्तैरो िारुिो, सािो िारुिो, ठूलो िारुिो आकद िामले  

कचकिन्छि् । जीिबैंिमा संरकक्षत कबकभन्न कजल्ािा ३० किकसमिा िारुिोिा 
िमूिाहरू अिुसन्ाि रदा्ग पाके् अवकध, बोटिो उचाइ, बालािो साइज, 
पात र दािािो रङ, झुस र टुुँडोिा आधारमा कवकवधता पाइन्छ । 

जातीय छनोट 

िारुिोिा रतैथािे जातहरूमा पकि उतृ्टि बोटहरू र कतििा बालाहरूबाट 
हरेि वर्ग बीउ सुधार रददै  तुलिात्मि रूपमा बढी उब्जिी कदिे उपयुक्त 
जात ्छिोट रि्ग सकिन्छ । ्छिौट रदा्ग धेरतै  कचसो तथा धेरतै  र्डेरी सहि 
सके्, ठूलो र आिर्गि बाला भएिो, रोर/िीरा िलारेिा, बाला सुक्ासम्म 
पकि बोट हररयो ितै रहिे, एितै िासले पाके्, क्छटो पाके्, मध्म आिारिो 
एितै िासिो उचाइ भएिा, धेरतै  राुँज भएिा बोटहरूबाट बालाहरू ्छान्तै 
जािुप्छ्ग  । त्यस्तै िारुिोिो जात ्छिोट रदा्ग चामल पिखे, र्ाि कमठो हुिे 
आकद रुणहरूलाई पकि कवशेर ध्ाि कदिुप्छ्ग  । 

असि बीउमा हुनुपनने गुणहरू

िुितै पकि बालीिो उत्ादि वृद्धि रि्ग स्वसथ बीउिो महत्त्वपूण्ग भूकमिा 
हुन्छ । रुणस्रीय बीउिो प्रयोरबाट मात्तै १५ देद्र् २० प्रकतशतसम्म 
उत्ादि बढाउि सकििे िुरा कवकभन्न अिुसन्ािहरूबाट पुकटि भइसिेिो 
्छ । असल बीउमा आफिो अकद्तीय जातीय रुणहरू िायम भएिो 
हुिुप्छ्ग  साथतै झारपातिा बीउहरू, अन्य बाली तथा अन्य जातिा 
बीउहरू िकमकसएिो, ढुङ्ा/माटो/्ेछस्ा आकद िकमकसएिो र िुितै पकि 
रोर वा िीरािो सङ््रमण िभएिो शुधि हुिुप्छ्ग  । ितिीमा ८५% भन्ा 
उच् उमारशद्क्त भएिो, एितै िासे, चमियुक्त र पोकटलो तथा प्रकतिूल 
अवसथा सहि सके् क्षमता भएिो बीउलाई असल बीउ भकिन्छ । 

गुणस्तरीय बीउ उत्ादन गदानु ध्ान लदनुपनने 
कुराहरू

बीउ जीकवत वसु् भएिाले यसलाई राम्ोसुँर हेरचाह ररी जीकवत अवसथामा 
ितै उपयोर रिु्गपिखे हुुँदा, बीउ–उत्ादि रदा्ग र्ाद्यान्न उत्ादि रदा्ग भन्ा 
िेही िुरामा कवशेर ध्ाि कदिुप्छ्ग  । 

कागुनोखेती र बीउ उत्ादन प्रलवलध
िृष्णहरर कघकमरे*

कागुनाेकाे बाला । तस्विरः कृष्णहरर घिमिरे कागुनाेकाे बालाका विविधताहरू । तस्विरः कृष्णहरर घिमिरे

कागुनाेकाे बाला । तस्विरः कृष्णहरर घिमिरे

अङ्क ३, बर्ग २०७२

* राकटिरि य जीि बैंि, रु्मलटार
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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

कागुनोको बालामा कालोपोके रोग (बाया ँमाथथ), पातमा मरुिा (ब्ास्ट) रोग (बाया ँतल), बालामा 
पतेरो कीरा (बीच) तथा चराले खादैँ गरेको र इने्टमा चराले खाइसके पछिको बाला (दाया ँ) ।

हावापािी र रोपे् समय: िारुिो कवकभन्न किकसमिो हावापािीमा रे्ती रि्ग 
सकिन्छ । सामान्यतया बरखे बाली (जेठमा रोपी भदौमा िाट्िे) भए पकि 
कसकचित तल्ो पहाडी के्षत्मा यसलाई वसने्त बाली (फारुिमा रोपी जेठमा 
िाट्िे) िा रूपमा पकि रे्ती रि्ग सकिन्छ । यसलाइ्ग बर्खे बालीिा रूपमा 
तल्ो पहाड र बे ुँसीमा (१,१०० कमटरसम्म) असार १५ सम्म, मध्पहाडमा 
(१,१००-१,८०० कमटरसम्म) जेठ मसान्तसम्म र १,८०० कमटरभन्ा माकथिा 
उच् पहाडमा चतैतिो तेस्ोदेद्र् अद्न्तम हप्तासम्ममा रोपु्प्छ्ग  । 

उपयुक्त जात र बीउ छाने्नः  जस्ो रोप्ो त्यस्तै फल्छ भिेझैं हामीले रोपे् 
बेलामा ितै जातीय र भौकति रूपले शुधि, राम्ो उमारशद्क्त भएिो, स्वसथ, 
पोकटला दािा भएिो राम्ो जातिो बीउ रोपु्प्छ्ग  । 

जग्ा छनोटः िारुिोलाई रूर्ो वा िमसल जग्ामा मात्तै रोपु्प्छ्ग  भने्न 
होइि । यस बालीले धेरतै  पािी िर्पे् हुुँदा यसिा लाकर पािी िजमे्, मकललो 
दोमट माटो उपयुक्त हुन्छ । यस बालीलाई चराहरूले धेरतै  दुःर् कदिे 
भएिाले बीउ–उत्ादििा लाकर जग्ा ्छिोट रदा्ग सिभर रूर्हरूिो 
िकजि ्छानु्नहुुँदतैि । बीउ–उत्ादििा किद्ति सिेसम्म अकघल्ो वर्ग िारुिो 
िलराएिो जग्ा उपयुक्त हुन्छ । 

पृ्कता दूरी र बीउ रोपे्ः िारुिो एि स्वयंसेकचत बाली भएिाले मितै , 
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 । एि रोपिी जग्ािो लाकर ८५% भन्ा 

बढी उमारशद्क्त भएिो ५०० ग्ाम बीउ आवश्यि हुन्छ । बीउजकित 
रोरहरूिो सङ््रमणबाट बालीलाई जोराउि बीउलाई २.५ ग्ा./िे.जी. 
भाइटाभेक्/कथराम/िाबखेन्ाकजमले उपचार ररी २-३ से.मी. िो रकहराइमा 
हारदेद्र् हार २०-२५ से.मी. तथा बोटदेद्र् बोट लरातार हुिे ररी रोपु्प्छ्ग  ।

बािी–संरक्णः अकसकचित बर्खे बाली भएिोले यसमा धेरतै  झारपातिो 
समस्या हुन्छ, जसलाई समयमतै रोडमेल ररेर हटाउिे रिु्गप्छ्ग  । यसिा 
पातमा मरुवा (ब्ास्) रोर, बालामा िालोपोिे ढुसी, बालामा दािा भररिे 
अवसथामा पतेरो किरा तथा दािा लागे् बेलादेद्र् िाट्िे बेलासम्म चराले 
धेरतै  दुःर् कदन्छि् । त्यसतैले रोर िम लागे् र्ालिा जातहरू लराउिे, 
रोर लारेिा बोटहरूबाट बीउ िराखे्न तथा बीउ–उपचार ररेर मात् रोपे् 
रिु्गप्छ्ग  । 

बेजात हटाउनेः बीउ–उत्ादि रररएिो जग्ालाई 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 िासिो बोटहरूबाट आवश्यि मात्ामा बालाहरूलाइ्ग कचिो 
लराउिुप्छ्ग  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 बोटहरूबाट बीउ कलिुप्छ्ग  । 

कटानी–चुटानीः िारुिोिा बाला राम्री सुिेपक्छ कचिो लराएिा 
बोटहरूलाई आुँसीिा सहायताले ्ुछट्तै  कटपेर बालािा झुप्ा राम्ोसुँर 
सुिाउिु प्छ्ग  । बीउ–उत्ादि रररएिो जातलाई अन्य जातहरू भन्ा ्ुछट्तै  
सफा र्लो वा कत्पालमा चुटेर राम्ोसुँर सुिाउिु प्छ्ग  । बीउिो शुधिता 
िायम राख्न यकतरे्र कवशेर ध्ाि कदिुपद्ग्छ ।

भण्ारणः िारुिोिो भण्ारमा त्यकत िीरा लाग्तैिि् तर पकि ढुसीजन्य 
रोरले आ्रमण िररोस् र बीउिो जीकवतपि लामो समयसम्म रहोस् 
भन्नािा लाकर बीउलाई िुटुक् टोकििे (११-१२% कचस्याि हुिे) बेलासम्म 
सुिाएर राम्ोसुँर बन् रि्ग सकििे कटििो भिारी, सुपर ब्ार/बोरा वा 
अन्य उपलब्ध भाुँडामा सही सङिेत पत् (लेबल) सकहत िम ओकसलो 
ठाउुँमा भण्ारण रिु्गपद्ग्छ ।

उद्धरणः कघकमरे िृष्णहरर, िारुिाेरे्ती र बीउ उत्ादि प्रकवकध,  
जाििारी–पत्, अङ्क ३, बर्ग २०७२, ली–बड्ग, राकटिरि य जीि बैंि, िृकर कवभार र 
बायाेभससीटी इन्टरिेशिल, िेपाल, २०७२ ।


