
स्थानीय बथाली परियथेाजनथा 
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पररचय र महत्त्व   

फापर संसारिा समशीताेष्ण मुलुिहरूमा रे्ती रररिे कमथ्ान्न बाली 
हाे । यसलाइ्ग   अङ्गे्जीमा बिकविट (Buckwheat) भकिन्छ । िेपालिो 
तराई (७० मी.) देद्र् उच् पहाड (४,२०० मी.) सम्म फापररे्ती रररन्छ ।  
िृकर कविास मन्तालयिो तथ्ाङ्क, २०१४ अिुसार िेपालमा १०,५१० 
हेक्टरमा फापररे्ती रररन्छ; जसबाट ९८३ िेजी प्रकत हेक्टरिो औसतमा 
१०,३३५ िेजी उत्ादि हुन्छ । फापरमा १३.३% प्रोकटि, १.३% र्किज 
पदाथ्ग तथा ३.४% कचल्ो पदाथ्ग पाइन्छ भिे यसमा पाइिे ७१.५% 
िाबकोहाइडरि ेटमधे् १०% मा पाच्य रेसा हुन्छ । फापरमा औरधीय रुण हुिे 
भएिाले यसिो बजारमार बढ्दो ्छ । रे्ती रररिे बालीहरूमा फापर 
मात् एि त्यस्ो बाली हो, जसले रुकटि पदाथ्ग बिाउुँद्छ, जुि रक्तिेकशिा 
मजबुत रिखे, ररत बहिे रोरिो औरकधिाे रूपमा प्रयोर रररन्छ । ्छोटो 
अवकधमा, िम लरािी तथा िम हेरचाहमा पकि यसिो उत्ादि रि्ग 
सकिन्छ । िमला पात र मुन्टालाई तरिारीिा रूपमा र दािालाई कसधतै 
पिाएर वा पीठो बिाएर कवकभन्न पररिारहरू बिाइ र्ाि सकिन्छ । यसिाे 
दािािा र्ोस्ालाई कसरािी बिाउि प्रयोर रररन्छ । दािा, मुन्टा तथा पात 
सबतै भारमा रुकटि पदाथ्ग पाइिे हुुँदा तरिारीिा लाकर बाह्रतै मकहिा उत्ादि 
रि्ग सिेमा यसिो उपयोर बढ्ि रई स्वसथ रहि योरदाि पुगे् देद्र्न्छ । 

िेपालमा फापरिो अिुसन्ाि २०३० सालदेद्र् शुरु भएिो हो ।  
फापरमा जातीय कवकवधता धेरतै  हुिुिा साथतै उच् पहाडिो र्ाद्य सुरक्षािो 
लाकर कवशेर योरदाि भए पकि िेपालमा मीठे फापरिो एि मात् जात 
आईआर– १३ (जापािीज लाइि) रे्तीिो लाकर हालसालतै कसफाररस 
रररएिो ्छ । 

हावापानी र बीउ रोपे् समय  

िेपालिा ६१ वटा कजल्ाहरूमा रे्ती रररिे फापर २,८०० कमटर उचाइिो 
मिाङ, मुस्ाङ, हुम्ा आकद के्षत्मा उवा र आलु सरह प्रमुर् बालीिा 
रूपमा रे्ती रररन्छ । फापरलाई ठन्ा र आद्ग हावापािी अकत फाप्छ । 
तर पािी जमे् ररी ठनठा भएमा बाेट मद्ग्छ । कहउुँ  र तुसारालाई ्छलेर रे्ती 
रि्ग सिेमा, किितै  उच् सथािहरूमा समेत फापररे्ती रि्ग सकिन्छ । मीठे 
फापरिा तुलिामा तीते फापरले बढी कचस्याि सहि सक््छ । कििासयुक्त 

बलौटे दाेमट तथा पाुँरो माटोमा फापररे्ती राम्ो हुन्छ । बीउ कटपे् कबकतक्तै  
पकि उम्िे हुुँदा तरिारी/सारिा लाकर कहउुँ , तुसाराे तथा अकत कचसो 
समय ्छलेर अन्य जुिसुितै  बेला लराउि सकिन्छ । र्ाद्यान्न तथा बीउ–
उत्ादििा किद्ति रे्ती रदा्ग तराई भेरमा िाकतििमा, मध्पहाडमा भदातै 
र फारुि ररी दुई समयमा र उच् पहाडमा वतैशार्मा रे्ती रि्ग सकिन्छ ।

आनुवंलिक जैलवक लवलवधता 

फापरिो उत्कति चीि तथा िेपालिा कहमाली के्षत्बाट भएिाले िेपालमा 
धेरतै  थरीिा फापरहरू पाइन्छि् । रे्ती रररिे फापरमा मीठे फापर 
(Fagopyrum esculentum) र तीते फापर (Fagopyrum tataricum) 
पद्ग्छि् । जङ्ली फापरमा अन्य तीिवटा प्रजाकत पाइन्छि् भिे रे्ती रररिे 
फापरिा पकि िेही झारिा रूपमा तथा िेही जङ्ली रूपमा पाइन्छि् ।  
बम्गले, बिभाुँडे वा धुिुपा (जङ्ली फापर) प्रजाकतिा फापर िेपालिा धेरतै  
जसो पहाडी कजल्ाहरूमा पाइन्छि् । डोल्ा, मुस्ाङ, जुम्ा, मिाङ र 
सोलुरु्मु् कजल्ाहरूमा फापरिो कवकवधता बढी पाइन्छ । 

िेपालमा मीठे फापर तथा तीते फापरिा थुप्रतै सथािीय जातहरू पाइन्छि् ।  
िेही जातहरू ताकलिा १ मा उले्र् रररएिा ्छि् । मीठे फापरमा कवशेर 
ररर फूलिो रङ, कबरुवािो उचाइ, पाके् अवकध, दिािो आिार, रूप, 
तौल तथा रङमा कवकवधता पाइन्छ । मीठे फापरमा तीते फापरमा भन्ा बढी 
कवकवधता पाइन्छ । मीठे फापरिा सथािीय जातहरू, मदािे र बाह्रमासे 
बढी उत्ादि कदिे र ठूला दािा हुिे जातहरू हुि् भिे, बाह्रमासे जात बाह्रतै 
मकहिा लराउि सकिन्छ । तीते फापर स्वयंसेकचत बाली भएिाले यसमा 
मीठे फापरमा भन्ा बढी दािा लाग््छ । तीते फापरिो कवकभन्न रुणहरूमा 
कवकवधता पाइन्छ। कबरुवािो उचाइमा अत्यकधि कवकवधता भएिो 
तीते फापरमा रुकटििो मात्ामा पकि बढी कवकवधता रहेिो ्छ । कवकभन्न 
देशहरूिा जातहरूमा पाइिे रुकटििा मात्ािा अध्यि रदा्ग िेपालिोा 
जातमा सबतैभन्ा बढी रुकटि पाइयो । तीते फापरमा रुकटि बढी पाइिे हुुँदा 
यो बढी कततो हुन्छ, यसतैिारणले रदा्ग यस जातिो फापर औरकधिा लाकर 
बढी राम्ो माकिन्छ । फापरिा जातहरूिो दािािो र्ोस्ा कििालि किक्तै  
राह्राे हुन्छ, तर िेपालमा सकजलतैसुँर र्ोस्ा कििालि सकििे जात पाइन्छ, 
जसलाइ्ग भाते फापर भकिन्छ । डाेल्ामा सथािीय भारामा यस्ाे जातलाइ्ग  

फापरखेती र बीउ उत्ादन प्रलवलध   अङ्क १, बर्ग २०७२

बालिृष्ण जोशी र िृष्णहरर कघकमरे*

मसु्ाङकाे कुन्ाेमा फलेका मीठे फापर । तस्विरः कृष्ण लम्ाल, ली–बर्ड फाटेा ेबैंक तीते फापरका बीउहरू । तस्विरः सजल स्ापित, ली–बर्ड
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किसे भकिन्छ । किसे जातमा पकि सेतो किसे र िालो किसे पाइन्छ । तीते 
फापर अन्तर्गत तीतोपिा िम भएिा िेही जातहरू पकि पाइन्छि्, जस्तै: 
भारुले तीते फापर । 

तालिका १: नेपािमा पाइने मीठे फापर र तीते फापरको स्ानीय 
जातहरू 

मीठे फापर तीते फापर 
बाह्रमासे, बाटुले, कबसम, 
्ेछन्रुि, घोडे, घ्ाबे्, 
रुकलयो, झुकसले, िालो, 
मदािे, मीठे, मीठी, ओरले, 
सेतो, सेयचुि, सेयिर, 
ठूलो, टोटे फापर आकद ।  

औलो, बर्खे, भारुले, भादुरे, भा्ेरु, भालु 
तीते, झोउमे्ब, कचकिया, चुचे्, डले्, 
धहसुर, धौ, धेसु, धोप, घामे्ब, घरेलु, रोरे, 
जग्दलो, झोउमे्, िालो किसे, सेतो किसे, 
िामे्ब, रु्मे्ली, लेर्री, प्रिाह, रािी तीते, 
स्यनगे्, ताबे्, ताि, टार, तासुङ, ते्ुछङ, 
तेनस्य, तेता, थोउ, कतलिुडे तीते, टुची तीते 
फापर आकद ।

गुणस्तरीय बीउ

बीउ रुणस्रीय भएि भिे उत्ादि राम्ो हुि सक्तैि । असल 
बीउिो प्रयोरद्ारा िुितै पकि बालीिो उत्ादि वृद्धि रि्ग सकिन्छ । 
रुणस्रीय बीउिो प्रयोरबाट मात्तै १५ देद्र् २० प्रकतशतसम्म उत्ादि 
बढाउि सकििे िुरा कवकभन्न अिुसन्ािहरूबाट पुकटि भतैसिेिो ्छ ।  
आफिा जातीय रुणहरू भएिो, झारपात तथा अन्य बालीिा वा अन्य 
जातिा बीउहरू िकमकसएिो, ढुङ्ा/माटो/्ेछस्ा िकमकसएिो, िुितै 
पकि रोर/िीरािो सङ््रमण िभएिो, एितै िासिो देद्र्िे, चमियुक्त 
र पोकटला दािा भएिो, ८५% भन्ा उच् उमारशद्क्त भएिो, प्रकतिूल 
अवसथा सहि सके् क्षमता भएिो बीउलाई रुणस्रीय बीउ भकिन्छ ।

जात त्ा बीउकाे छनोट र उत्ादन 

फापरिा बीउ ्छान्ा वा राखदा ठूला, पोकटला, रोर िलारेिा दािा 
्छानु्नपद्ग्छ । फापर फुलेपक्छ वरा्ग भएमा, तुसारो परेमा वा धेरतै  कचसो भएमा 
दािा लाग्तैिि् । एउटा बोटमा थुप्रतै फूलहरू हुिे हुुँदा फूलिो रुच्ा हटाएर 
बीउ–उत्ादि रदा्ग रुणस्रीय बीउ कलि सकिन्छ । 

तीते फापर स्वयंसेचि हुिे बाली भएिाले जातीय शुधिता राख्न िकठि हुुँदतैि ।  
हाुँरा धेरतै  भएिो, ठूलाे पात भएिो र पातिो सङ््ा पकि धेरतै  भएिा 

उद्धरणः जाेशी बालिृष्ण र िृष्णहरर कघकमरे, फापर बालीिाे रे्ती तथा जातीय 
सुधार, जाििारी–पत्, अङ्क १, बर्ग २०७२, ली–बड्ग, राकटिरि य जीि बैंि, िृकर कवभार र 
बायाेभससीटी इन्टरिेशिल, िेपाल, २०७२ ।

बोटहरूबाट ठूला, पुटि दािा बीउिा लाकर ्छानु्नपद्ग्छ । तीते फापरमा धेरतै  
थरीिा जातहरू भेकटन्छि्। उक्त जातहरू ्छिोट ररी िेही जातहरू 
कमसाएर लराउुँदा रोरिीरा िम लाग्ािा साथतै उत्ादि पकि बढी हुन्छ । 

मीठे फापर परसेचि बाली भएिो र एउटतै फूलिो भाले र पोथी अङ् बीच 
समायोजि िहुिे हुुँदा, जातीय शुधिता राख्न िकठि हुन्छ । मीठे फापरिा 
फूलहरूिा रङमा कवकवधता हुिे हुुँदा कवकभन्न िीराहरू अािकर्गत हुन्छि् । 
जसले दािाहरू बढी लाग्मा मद्दत रद्ग्छ । मीठे फापरिो बीउ उत्ादििो 
लाकर सेचिमा सहयोर पुर्गयाउिे िीराहरू हुिु अकत आवश्यि ्छ । मीठे 
फापरमा दुई किकसमिो फूलहरू पाइन्छ । एउटा फूलमा पोथी अङ्, भाले 
अङ् भन्ा लामो हुन्छ, जसलाई कपि फूल भकिन्छ र अिकोमा पोथी अङ् 
्छोटो र भाले अङ् लामो हुन्छ, यसलाई थम फूल भकिन्छ । दािा लाग्िा 
लाकर कपि फूललाई थम फूलिो भाले अङ् र थम फूललाई कपि फूलिो 
भाले अङ् आवश्यि हुन्छ । कपि र थम फूलहरूिो मात्ामा एिरूपता 
भएर सेचिमा सहयोर रिखे िीराहरू बढी भए बढी दािा लाग््छ । त्यसतैले 
कवकभन्न मीठे फापरिो जातहरू कमसाउुँदा उक्त फूलहरूिो सं्ामा 
एिरूपता आई दािा बढी लाग् जान्छ । उक्त जातहरूमा भाले र पोथी 
अङ् बराबर उचाइिो पाइएमा एउटतै फूलिो भाले र पोथीबीच पकि 
समायोजि भई दािा लाग््छ; जसले रदा्ग बढी उत्ादि हुि जान्छ । तसथ्ग 
सिेसम्म यस्ा बोटहरू र्ोजी ररी बीउ ्छिोट रिु्गप्छ्ग  । मीठे फापरिो 
एितै  जातमा पकि धेरतै  कवकवधता हुिे हुुँदा, बोट र बीउमा बढी मात्ामा ्छिाेट 
रिु्गप्छ्ग  । बीउ–उत्ादििा लाकर राम्ा बोटबाट ठूलाे र पुटि दािा भएिो 
बीउ ्छिोट रदा्ग बढी उत्ादि कलि सकिन्छ । 

तीते फापरका बीउमा पाइने विविधताहरू । 
तस्विरः बालकृष्ण जाशेी

मीठे फापरकाे थम फूल (दाहहने) र  
पीन फूल (देबे्) ।  तस्विरः बालकृष्ण जाशेी

तीते फापरकाे बाेट । 
तस्विरः बालकृष्ण जाशेी


