
स्थानीय बथाली परियथेाजनथा 
जाििारी–पत् शृ्ङ्र्ला 

छचनाेकाे बालाका विविधताहरू ।
तस्विरः बालकृष्ण जाशेी

पररचय

कचिो वा कचिु (Prosomillet: Panicum miliaceum) सािा दािा हुिे 
र्ाद्यान्न बाली हो । कचिु प्राचीितम र्ाद्यान्नबालीहरूमधे् एि भएिाले 
िृकरप्रणालीमा यसलाई कचिोितै  रूपमा कलइन्छ । यसिो बोट धाििो 
जस्ो हुिे तर दािाचाकहुँ िोदोजस्ो हुिे भएिाले यसलाई िततैिततै 
‘धाििोदो’ पकि भने्न रररन्छ । कचिो सुरालरायत अन्य चराले मि पराउिे 
हुुँदा (हेिु्गहोस् कचत् ५) यसलाई ‘चरीअन्न’ पकि भकिन्छ । िेपालिो उच् 
पहाडी भेरमा िररब ३,५०० कम. उचाइसम्म वरा्गयाममा यसिो रे्ती 
रररन्छ । मु् रूपमा िणा्गली अचिलिा पाुँचवटतै कजल्ाहरू डोल्ा, मुरु, 
जुम्ा, हुम्ा, िाकलिोटिा साथतै ओर्लढुङ्ा, धाकदङ, बाजुरा र बझाङ 
कजल्ामा पकि यसिो रे्ती रररएिो पाइन्छ । िेपालमा कचिोिो सरदर 
उत्ादि प्रकतहेक्टर ८१८ िेजी ्छ । यसलाई कवकभन्न किकसमिो हावापािी 
तथा माटामा रे्ती रि्ग सकिन्छ । 

महत्त्व

यसिा दािा फलेर भुस हटाई भात वा र्ीरिा साथतै दािा भुटेर वा कपठो 
बिाएर कवकभन्न पररिार र्ािे रररन्छ । कचिोिो दािामा ११.९% पािी, 
१२.५% प्रोकटि, १.१ % कचल्ो पदाथ्ग, ७०.४ % िाबकोहाइडरि ेट पाइन्छ । यसमा 
रहुुँ र धािमा भन्ा प्रोकटि र फलाम तत्त्व बढी पाइन्छ तर गु्कटि भिे हुुँदतैि ।  
गु्कटि रहुुँ वा जौ मा पाइिे प्रोकटििो कमश्ण हो, जसले रदा्ग रोटीलाई 
पातलो हुिे ररी बेलि/तन्ाउि सकिन्छ । यो एिदम क्छटो पाके् (६०-
९० कदि) र सबतैभन्ा माकथल्ो भेरसम्म लराउि सकििे बाली हो । 
यसिो रे्ती रि्ग सकजलो हुिािो साथतै धेरतै  िम लरािीमा ितै उत्ादि कलि  

सकिन्छ । अन्य बालीहरू भन्ा कचिो िमसल जग्ामा पकि रे्ती रि्ग 
सकिन्छ । मितै जस्तै कचिो बालीले पकि ओसेप मि पराउुँदतैि तर पाररलो 
ठाउुँमा यसले धेरतै  प्रिाश संशे्रण र्छ्ग  र बढी उत्ादि कदन्छ । अन्नबालीमधे् 
सबतैभन्ा िम पािी चाकहिे भएिो हुिाले सुक्ाग्स् के्षत्मा एउटा भरपदको 
सहायि बालीिा रूपमा तथा कसकचित के्षत्मा सघि बालीप्रणालीमा सामेल 
रि्ग उपयुक्त मध्ान्तर बालीिा रूपमा यसिो महत्त्वपूण्ग सथाि ्छ । 
िकहलेिाही ुँ अिावृकटि भएर वरा्गिालीि मितै बाली असफल भएिो द्सथकतमा 
पकि सुक्ा सहिे र चाुँडतै उत्ादि कदिे भएिोले कचिो रे्ती ररेर र्डेरीिो 
मार नू्यि रि्ग सकिन्छ । आपतिालीि भोिमरी र अभाविा समयमा र 
मु् बाली लाउिे समय कबकतसिेपक्छिो अवसथामा पकि कचिो रे्तीबाट 
र्ाद्यान्निो समस्या टाि्ग मद्दत कमल्छ ।

लवलवधता

कचिोिो उत्कति उतिर–पूवसी एकसयामा भएिो माकिन्छ र यसिो रे्ती पूवसी 
एकसयाबाट शुरु भएिो हो । िेपालमा थुप्रतै किकसमिो कचिो पाइन्छ । कवशेर 
ररेर कचिोिो उचाइमा, बीउिो रङमा, पात तथा डाुँठमा हुिे झुसमा, बालािो 
आिारमा, राुँज आउिे क्षमतामा कवकवधता पाइन्छ (हेिु्गहोस् कचत् १) । दािािो 
रङिो आधारमा सेतो, रातो, पहेंलो, र्तैरो, िालो, िौिी रङिो दािा भएिो 
पाइन्छ (हेिु्गहोस् कचत् २) । दािा सािा भए पकि पात र डाुँठ ठूला-ठूला हुन्छि् 
अकि यसिा पात र डाुँठमा प्रशस् मात्ामा झुस हुन्छ । मु्तः कचिोिा 
बालामा बढी कवकवधता देद्र्न्छ । बाला ठूला, लामा र िद्सिएिा वा रु्िुला 
र्ाले पाइन्छि् (हेिु्गहोस् कचत् ३) । बालािो आिारिा आधारमा कचिोलाई ३ 
समूहमा कवभाजि रि्ग सकिन्छ, जस्तै: १. रु्िुला र एितफ्ग  लाकि्ग एिा बाला 
२. ठाडा बाला र ३. सबतैतफ्ग  कफुँ जाररएिा बाला । कचिो क्छटो पाके् बाली 
भए पकि पाके् अवकध (जात, ठाउुँ, मौसम हेरी ६० देद्र् १०० कदि) मा पकि 
कवकवधता पाइन्छ । सूक्ष्म रूपमा हेदा्ग बीउिो आिार र बिोटमा पकि कवकवधता  
पाइन्छ । िेपालमा कचिािो कवकभन्न सथािीय जातहरू पाइन्छि् र सथािीय 
जातकभत् पकि कवकवधता देद्र्एिो ्छ तर हालसम्म िुितै पकि जात कविास ररी 
रे्तीिा लाकर कसफाररस रररएिो ्छतै ि । कचिोिा सथािीय जातहरूमा िालो 
कचिो, रातो कचिो, दूधे कचिो, हाडे कचिो, सिवा कचिो, समई कचिो, झुमारु कचिो 
आकद ्छि् ।

लचनाेखेती र बीउ उत्ादन प्रलवलध
बालिृष्ण जाेशी र िृष्णहरर कघकमरे*
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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).
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खेती प्रणािी

कचिो ग्ीष्मिालीि र वरा्गिालीि बालीिा रूपमा उब्जाइन्छ । यो 
्छोटो अवकधिो बाली भएिाले यसलाई िम साधि(?) वा उच् सघि 
बालीच्रहरूमा सकजलतै सामेल रि्ग सकिन्छ । कसकचित के्षत्मा अपिाइिे 
बालीच्रहरू यसप्रिार ्छि् : ि) धाि–रहुुँ–कचिो (र्) धाि–मुसुरो–कचिो 
(र) मितै –आलु–कचिो (घ) मितै –रहुुँ–कचिो (ङ) मितै –तोरी–रहुुँ–कचिो (च) 
मितै –तरिारी/िेराउ–रहुुँ–कचिो (्छ) कचिो–रहुुँ–फापर (जुम्ामा)

बीउदर र रोपे् तररका

कचिोिो बीउ िडा हुिे भएिाले रोपु्पूव्ग रातभर कभजाउिुप्छ्ग  । त्यसपक्छ 
कथरम र िाबखेन्ाकजम २:३ ग्ा प्रकत िे. जी. बीउिा दरले बीउिो उपचार 
रिु्गप्छ्ग  । कभजेिो बीउ ्छायाुँमा सुिाएर अकल ओभाएपक्छ मात् रोपु्प्छ्ग  ।  
स्वसथ र रोररकहत बीउ मात् रोपु्प्छ्ग  । पङ्द्क्तमा रोपदा एि हेक्टरिा 
लाकर ८–१० िेजी चाकहन्छ भिे ्छरुवा तररिाले रोपदा १०–१२ िे.जी. 
बीउ चाकहन्छ । तर पङ्द्क्तमा रोपेिो बाली रोडमेल रि्ग सकजलो हुन्छ ।  
पङ्द्क्त देद्र् पङ्द्क्तिो दूरी २५ से.मी. र कबरुवादेद्र् कबरुवािो दूरी 
िररब १० से.मी. िायम रिु्गप्छ्ग  भिे बीउ ३–४ से.मी. रकहराइमा रोपु्प्छ्ग  । 

जग्ा–छनोट 

कचिो घाम मि पराउिे (C-4 plant) बाली भएिाले यसलाई ्छाया पिखे 
ठाउुँमा रे्ती रिु्गहुुँदतैि । कचसो सहि िसके् हुुँदा तुसारो पिखे समय तथा 
ठाउुँमा यसिो रे्ती रिु्गहुुँदतैि । कचिोिो रे्ती रदा्ग जोतेिा ठाउुँमा भन्ा 
िजोतेिा ठाउुँमा रे्ती रदा्ग बढी उत्ादि भएिो पाइन्छ । कचिोलाई 
चराहरूले धेरतै  दुःर् कदिे भएिाले बीउ–उत्ादििा लाकर जग्ा–्छिोट 
रदा्ग सिभर रूर्हरूिो िकजि ्छानु्नहुुँदतैि । बीउ–उत्ादििो किद्ति 
सिेसम्म अकघल्ो वर्ग कचिो िलराएिो जग्ा ्छानु्नपद्ग्छ ।

बीउ–छनोट 

कचिोिो फूल र बाला झट् हेदा्ग धाििा जस्तै तर त्यस भन्ा िेही ठूला 
हुन्छि् (कचत् ४) । कचिोमा आंकशि रूपले परपरारसेचि हुन्छ । बोटमा 
फूलहरू िररब एि हफ्ा जकत फुकलरहन्छि् । एितै  जातकभत् पकि 
कवकवधता भएिाले, ्छिोट प्रक्रयाबाट जातीय सुधार रि्ग सकिन्छ । 

्छिोटिा लाकर किरोरी बोट, धेरतै  
राुँकजएिो, ठूलो र लामो बाला, धेरतै  
दािा भएिा बाला, ठूलो र ढाडा 
पात भएिो, ठूला दािा, स्वसथ र 
रोररकहत बीउ, आखलामा हाुँरा 
िभएिो, दररलो िाण् र ठाडो 
भएिो ्छानु्नप्छ्ग  । दािािो ्छिोट 
रदा्ग, बालािो माकथिो भारबाट 
्छानु्नप्छ्ग  । बालामा दािा एितै चोकट 
िपाके् हुुँदा दािा झिखे समस्या धेरतै  
जसो जातमा देद्र्न्छ । जातीय 
सुधार रदा्ग दािा एितै  चोकट पाके् 
र्ालिा बोटहरू ्छानु्नप्छ्ग  ।

रोगकीरा व्यवस्ापन

कचिोमा ढुसी रोर, िालोपोिे, डढुवा रोर, आकद रोर तथा डाुँठ रभारो, 
रुभामा लागे् कझुँरा, आकद िीरा लाग््छि् । सिेसम्म रोर िीरा अवरोधि 
बोटबाट बीउ ्छिोट ररी जातीय सुधार रददै  जािुप्छ्ग  । कचिोलाई चराबाट 
बचाउिुप्छ्ग  ।

कटानी/ चुटानी  

बालामा दािाहरू िडा र चमिदार भएपक्छ र कबरुवािा पातहरू पहेंला 
एवं र्तैरा भएपक्छ िाट्ि तयार हुन्छ । बालामा दािाहरू एितै  चोकट िपािी 
बालािा टुप्ाबाट पाक्तै आउुँ्छि् र फेदकतरिा दािा सबतैभन्ा कढला 
पाक्छि् । सबतै दािा पाक् कदंदा टुप्ाकतरिो दािा झिखे हुिाले बालािो 
माकथल्ो आधा भार पािेपक्छ कचिो िाट्िुप्छ्ग  । कचिो िाटेपक्छ बालािो 
तलिो भारिो दािा पाक्िा लाकर िेही कदि एितै  ठाउुँमा थुपारेर राखिप्छ्ग  
र पािीबाट बचाउिुप्छ्ग  । हुँकसयािा सहायताले पकहले बालाहरू मात् िटाइ 
ररेर ल्ाई र्लामा सुिाउिे र पक्छ पराल िटाई रिखे रररन्छ । सुिेिा बाला 
लौराले ठटाएर वा दाइुँ ररेर चुट्ि सकिन्छ । बतिाएर एवं किफिेर दािाहरू 
सफा ररेपक्छ घाममा सुिाई बीउलाई िुटुक् टोकििे (१२-१३% 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 ।

छचनाेकाे दाना खान बालमा बसेकाे चरा 
(चरीअन्न) । तस्विरः कृष्णहरर घिमिरे
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बायाेभससीटी इन्टरिेशिल, िेपाल, २०७२ ।


