
स्थानीय बथाली परियथेाजनथा 
जाििारी–पत् शृ्ङ्र्ला 

पररचय 

अमेररिा र महाभारत के्षत्मा उत्कति भएिो माकिएिो लटे्  
(Amaranthus spp. L.) संसारमा पाइिे कवकभन्न पुरािा बालीमधे् एि 
हो । महाभारत कहमशृ्ङ्र्ला र मध् तथा दकक्षण अमेररिी देशहरूमा 
परापूव्गिालदेद्र् ितै लटे्िो रे्ती एवम् प्रयोर हुिे ररेिो पाइन्छ । रतैथािे 
बाली भएितै  िारणले िेपालिा कवकभन्न ठाउुँमा यसलाई कवकभन्न िामबाट 
कचने्न र प्रयोर पकि फरि फरि तररिाबाट हुिे ररेिाे पाइन्छ । तराई 
तथा कभत्ी मधेसमा यसलाई ‘रामदािा‘ भकिन्छ भिे पहाडी के्षत्मा ‘लटे्‘ वा 
‘लुुँडे‘, उच् पहाड र कवशेर ररी िणा्गली एवम् सोभन्ा पकचिमिा के्षत्मा 
‘मासखे‘ तथा सुदुर पकचिमिो बतैतडी, दाचु्गलाकतर यसलाई ‘बेत‘ वा ‘बेथ‘े भने्न 
रररन्छ । 

महत्त्व

उच् पहाडिा कजल्ाहरूमा लटे्लाई र्ाद्यान्निा रुपमा प्रयोर रररिे 
भएपकि तराइ तथा मध् पहाडिा कजल्ाहरूमा यसलाई सारिा रुपमा 
र्ािे चलि बढी ्छ । बतैशार्देद्र् जेठ मकहिामा शहरी के्षत्मा क्छटफुट 
रुपमा सार कव्रीिा लाकर राद्र्िे रररए पकि यस बालीिो व्यावसाकयि 
रे्ती भिे िमतै ररेिो देद्र्न्छ । लटे् सारमा कवकभन्न पोरण तत्त्वहरू 
कवशेर ररी र्किज पदाथ्गहरू (फलाम, क्ाद्सियम र म्ागे्कसयम) प्रचुर 
मात्ामा पाइिे भएिाले यो बाली पोकरलो हुन्छ । लटे्िा दािामा १४.७ 
प्रकतशत प्रोकटि, १.९ प्रकतशत कचल्ो, ६०.७ प्रकतशत िाबकोहाइडरि ेट, ९.६ 
प्रकतशत िोरा रेसा तथा ३.१ प्रकतशत र्किज (०.५१ प्रकतशत क्ाद्सियम, 
०.४ प्रकतशत फस्ोरस, ०.०११ प्रकतशत फलाम) पाइन्छ (साउुँद, २०६६) ।  
लटे्िा दािा गु्कटिरकहत भएिाले गु्कटि पचाउि िसके्हरूिा लाकर 
यसिो पररिार एिदमतै प्रभाविारी माकिन्छ ।

लवलवधता

िेपालिा सन्भ्गमा यस बालीमा अन्यन्ततै िम अिुसन्ाि भएिो ्छ, 
त्यसतैले िेपालमा यसिा यकत ितै प्रजाकत उपलब्ध ्छि् भिेर भन्न सकििे 

अवसथा ्छतै ि । तर कवरत िेही वर्ग यता कवकभन्न दातृ कििाय र बायोभकस्गटी 
इन्टरिेसिलिो सहयोर तथा ली–बड्ग र िाि्ग िो सहिाय्गमा यस बालीमा 
सघि अिुसन्ाििो िाम भइरहेिो ्छ । उक्त अिुसन्ाििो प्रारद्म्ि 
िकतजा अिुसार िेपालमा कवशेर ररेर चार प्रजाकतिा लटे् पाइिे देद्र्एिो 
्छ  (हेिु्गहाेस् पृष्ठ िं. २ मा देर्ाइएिाे लटे्िाे कवकवधतािा तद्स्वरहरू)। 

सोही अिुसन्ािबाट राम्ो देद्र्एिा जात एवम् प्रजाकतहरू राकटिरि यस्रमा 
उन्ोचि रररिे समेत लक्ष्य राद्र्एिो ्छ । 

खेती गनने तररका  

हावापानी र तापक्रम 

िेपालमा लटे्िो रे्ती समु्रुी सतहबाट ८० देद्र् ३५०० कमटरिो 
उचाइसम्मिो हावापािीमा रि्ग सकिन्छ । यो बाली कवशेर ररेर माटािा 
ताप्रम १८ देद्र् २५ कडग्ी सेद्सियसमा राम्ो उम्न्छ । २५ कडग्ी 
सेद्सियसभन्ा बढीिो वायुमण्लीय ताप्रममा यस बालीले राम्ो उत्ादि 
कदन्छ भिे ताप्रम १८ कडग्ी सेद्सियस भन्ा िम भएिो अवसथामा यसिो 
बृद्धि िम हुि जान्छ । त्यसतैररी िम ताप्रम र ्छोटा कदि भएिा बेला 
कबरुवा क्छटो फुलिे र उत्ादि पकि िम कदिे हुुँदा यसलाई लामा कदि र 
बढी  ताप्रम भएिा कदिहरूमा रे्ती रदा्ग उपयुक्त माकिन्छ । 

रोपे् समय

यस बालीलाई तराई, मध्पहाड र उच् पहाडमा फरि–फरि 
समयमा लराउिे रररन्छ । तराईमा वरा्गयाममा पािी बढी जमे् हुिाले 
कहउुँद (पौर÷माघ मकहिा) समयमा लराएिो पाइन्छ । उच् पहाडमा 
वतैशार्÷जेठमा लराइन्छ भिे मध्पहाडमा फारुििो अन्त्यदेद्र् जेठ 
मकहिासम्म लराउि सकिन्छ । अझ हररयो सारिो बढी उत्ादि र 
बजारीिरणिा लाकर फारुििो अद्न्तमदेद्र् वतैशार् अद्न्तमसम्म लराउि 
सिेमा बजारमा हररयो सारिो िमी भएिा बेलामा कब्री रि्ग सकजलो 
हुन्छ ।  

िटे्खेती त्ा बीउ उत्ादन प्रलवलध  
सने्श न्यातैपािे*

लटे्का विविधताहरू । तस्विरः सजल स्ापित लटे्काे बालामा लागेका दानाहरू । तस्विरः िहेश शे्ष्ठ

अङ्क ६, बर्ग २०७२

* ली–बड्ग, पाेर्रा, िास्ी



१. तराइ तथा समथर के्षत्मा पाइिे र  सारिा 
लाकर प्रयाेर हुिे

२. उच् पहाडी के्षत्मा पाइिे झुिेिाे बाला  
हुिे

३. मध् तथा उच् पहाडी के्षत्मा पाइिे ठूलाे पात 
भएिाे र सुन्तला रङिाे हुिे

४. मध् तथा उच् पहाडी के्षत्मा पाइिे डाुँठ तथा 
बाल राताे हुिे

५. उच् पहाडी के्षत्मा पाइिे ठूलाे र चातैडा पात 
हुिे

६. उच् पहाडी के्षत्मा पाइिे ठाडाे बाला हुिे 

माटो 

सामान्य र्ालिो माटामा पकि यस बालीबाट राम्ो उत्ादि कलि सकििे 
भए पकि िेही मकललो र प्राङ्ाररि पदाथ्ग प्रचुर मात्ामा भएिो तटसथ 
पी.एच. भएिो माटामा यसले राम्ो उत्ादि कदन्छ । 

बीउदर 

प्रकतहेक्टर १ िे.जी. (कबरुवा सारेिा र्ण्मा) देद्र् २ िे.जी. (कसधतै जकमिमा 
्छिखे भए) बीउ वा १०० ग्ाम प्रकतरोपिी

जग्ाको तयारी  र रोपाइ 

२ देद्र् ३ पटि जोतेर, डल्ा फुटाई सम्ाइसिेपक्छ बीउलाई बालुवा 
वा र्रािीमा कमसाएर ्छिु्ग उपयुक्त हुन्छ ।  सािा बीउ हुिे भएिाले 
२.५ से.मी. भन्ा रकहराइमा ्छिु्ग राम्ो हुदतैि, यसो रदा्ग बीउ िउम्ि पकि 
सक्छ । हारदेद्र् हारिो दुरी ५० से.मी. राखदा उत्ादि राम्ो कलि सकििे 
अिुसन्ािले देर्ाएिो ्छ । बीउ ्छरेिो २ देद्र् ४ हप्ताकभत् बाक्ा भएिा 
कबरुवा उरे्लेर पातलो उमे्िा ठाउुँमा सारी बोटदेद्र् बोटिो दूरी १५–२० 
से.मी  िायम  रि्ग सकिन्छ ।

मिखाद 

हालसम्म किसािहरूले लटे्रे्तीरदा्ग मलर्ादिो र्ासतै प्रयोर िरिखे 
भए तापकि जग्ा तयार रिखे बेलामा ३२ टि राम्ो सुँर पािेिो राठे मल 
प्रकतहेक्टर प्रयोर रदा्ग यस बालीबाट मिगे् उत्ादि कलि सकिन्छ । 
रासायकिि मलिो हिमा भिे ९०ः४०ः३० िो अिुपातमा िाइटरि ोजि, 
फोस्ोरस र पोटास राखदा राम्ो हुन्छ तर रसायकिि पदाथ्गिो प्रयोर 
िररी रे्ती रदा्ग कव्री कवतरणमा सकजलो हुिािा साथतै मूल् पकि बढी 
पाउि सकिन्छ । 

लसँचाइ

अन्य बालीिा तुलिामा लटे् बालीले सुक्ा सहिे हुुँदा िम कचस्याि भएिो 
जग्ामा पकि यसबाट राम्ो उत्ादि कलि सकिन्छ । तर लटे् रे्ती रररिे 
जग्ामा पािी जम्ि भिे कदिुहुुँदतैि । ४ देद्र् ५ घन्टा मात् पकि रे्तबारीमा 
पािी जम्ो भिे यसिो बोट ओइलाउिे र अन्त्यमा बोट मिखे समेत हुि 
सक्छ । लामो समयसम्मिो र्डेरीले रदा्ग  पकि बोटमा क्छटो फूल लागे् 
र झिखे हुि सक्छ यसिारण जकमिलाई धेरतै  सुक्ा ि्छाडी हलुिा कसुँचाइ 
(माटो कभजे्मात्) कदंदा यसबाट राम्ो प्रकतफल कलि सकिन्छ । 

गोडमेि

बाली लराएिो ठाउुँमा झारपात आउिे कबकतिितै  िुटािा सहायताले वा 
हातले उरे्लेर सफा रराउिु उपयुक्त हुन्छ र कबरुवा ३० से.मी. जकत अग्ो 
भएपक्छ वरपरिो माटाले हल्ा उिेरा कदिु राम्ो हुन्छ । 

माकथ तद्स्वर िं ४, ५ र ६ मा देर्ाइएिा तीिवटतै लटे् एउटतै प्रजाकत अथा्गत् 
A. hypocondriacus (syn. A. leucocarpus)  हुि्, फोटो िं २ िो 
A. caudatus र फोटो िं  ३ िो A. cruentus हो भिे फोटो िं १ िो  
A. tricolor  हो । यी बाहेि थुप्रतै जङ्ली प्रजाकतहरू पकि पाइन्छि् ।



उत्ादन 

प्रकतहेक्टर २० टि वा प्रकतरोपिी १ टि सार उत्ादि रि्ग सकििे 
अिुसन्ािले देर्ाएिो ्छ । दािािा कहसाबमा भिे ५० िे.जी प्रकतरोपिी 
उत्ादि कलि सकिन्छ । 

बािी काट्ने, बजाररकरण त्ा भण्ारण 

लटे्लाई सारिा लाकर लराएिो हो भिे यसलाई रोपेिो िररब तेस्ोदेद्र् 
चौथो हप्तामा सारिा मुन्टा कटपी बजार पठाउि सकिन्छ र हरेि दुई 
हप्ता वा बजारमा मुठा बिाएर बेच्न लायििो भएपक्छ कटपे् र बेचे्न रिु्ग 
उपयुक्त हुन्छ । यसरी लरातार कटपेर फूल िफुलेसम्म सारिा रुपमा बेच्न 
सकिन्छ । सार चाुँडतै  ओइलाउिे र उपझोक्ताले िम मि पराउिे भएिाले 
कटपे् कबकतिितै  बजार पठाउिु राम्ो हुन्छ । 

बाकहरबाट हेरेर ितै दािा पािेिो थाहा िहुिे हुुँदा यसिा बालालाई 
हल्ा हल्ाएर हातमा दािा परे भिे बाली कभत्याउि तयार भयो भिेर 
बुझिुपद्ग्छ । यसिा बाला िाट्दा कवशेर ध्ाि पु�याएर िाट्िुपिखे हुन्छ 
िभए धेरतै  दािा बारीमा ितै झि्ग सक्छि् । कटपेिा बालालाई घाममा राम्री 
सुिाएर मात् दािा झािु्गपद्ग्छ । मकसिो जालीिो सहायताले वा हल्ा 
हावा लराएर दािा र भुस ्ुछट्याउि सकिन्छ । दािा राम्ोसुँर सुिाएर 
िररब ९ प्रकतशतिो कचस्याि िायम ररेमा लामो समयसम्म भण्ारण रि्ग  
सकिन्छ ।  

बीउ–उत्ादन

बीउ–उत्ादििा लाकर पकि माकथ उल्ीद्र्त रे्तीप्रणालीिा अलावा किम् 
िुरामा ध्ािकदिु पद्ग्छ ः

पृ्कता दूरी

अन्न लटे्मा ५-१०% सम्मिो परारसेचि हावामाफ्ग त पकि हुि सके् हुुँदा 
बीउ–उत्ादििा लाकरलटे् रे्ती रदा्ग एउटा जात र अिको जातिो प्टिो 
दूरी िररब २०० देद्र् ४०० कमटर राखि उपयुक्त माकिन्छ । 

बेजात त्ा झारपात व्यवस्ापन

रु्ाणस्रीय बीउ–उत्ादििा लाकर बाली लराएिो जग्ामा समय–
समयमा रोडमेल तथा झारपातिो व्यवसथापि रिु्गपद्ग्छ । फरि जातिा 
बोटहरू देखे्न कबकतिितै  कतिलाई हटाउिु उपयुक्त हुन्छ । यस्ा फरि 
जातिा बोटहरूिो रङ, पातिो रङ, आिार एवम् प्रिार अिुसार कभन्न 
हुि सक्छ । बीउ–उत्ादििा लाकर ्ुछट्याइएिो प्टमा २० प्रकतशतभन्ा 
फरि जात भएमा त्यो प्टबाट कलइएिो बीउलाई शुधि भन्न सकिन्न । 
त्यसतैररी झारपातिा सन्भ्गमा पकि प्टिो २० प्रकतशतभन्ा बढी  
objectionable weeds हुिुहुँुदतैि । 

बीउ–उत्ादन प्लटको लनरीक्ण

रुणस्रीय बीउ–उत्ादििा लाकर कवरय–कबज्ञिो उपद्सथकतमा िमसेिम 
दुईपटि प्टिो अवलोिि किरीक्षण रराउिुपद्ग्छ । पकहलो किरीक्षण 
फूल फुलिु भन्ा अकघ र दोस्ो फूल फुकलसिेपक्छ रदा्ग उपयुक्त माकिन्छ । 
यसतै समयमा रोरिीरािो प्रभाव पकि मापि रि्ग सकिन्छ । 

कटानी त्ा भण्ारण 

फूल फुलेिो िररब एि मकहिामा बाली कभत्राउििा लाकर तयार हुन्छ ।  
सो िुरा कबरुवािो बालािो रङमा आएिो पररवत्गि, बोट ओइलाउिे ररेिो 
अवसथालरायतिा िुराबाट ्ुछट्याउि सकिन्छ । लटे्बाली  पाकिसिेपक्छ 
बालालाई बीउ िझिखे ररी िाटेर सुिाउिु प्छ्ग । भण्ारण रिखे समयमा 
बीउमा कचस्याििो मात्ा ८ देद्र् १० प्रकतशतभन्ा बढी हुिुहुुँदतैि । बीउिो 
भण्ारण रदा्ग सुक्ा ठाउुँमा रिु्गपिखे हुन्छ । भण्ारणिा लाकर भिे मेटल 
कबि वा गे्िप्रो बोरािो प्रयोर उपयुक्त माकिन्छ । 

गुणस्तरीय बीउमा हुनुपनने आवश्यक गुणहरू

लटे्िो बीउ रुणस्रीय हुिािा लाकर तपकसल बमोकजमिा भौकति 
रुणहरू हुिु आवश्यि हुन्छः 

• उमारशद्क्त ७५ प्रकतशतभन्ा बढी तर मूल बीउिा हिमा भिे ९० 
प्रकतशतभन्ा बढी हुिुपिखे ; 

• बीउमा कचस्याििो मात्ा ८ प्रकतशत भन्ा िम हुिुपिखे ;

• बीउमा अन्य जातिो बीउ अथवा अन्य भौकति सामग्ी ५ प्रकतशत 
भन्ा िम हुिुपिखे । तरकारी खानका लागग अाफनाे बारीबाट लटे्काे साग टटपदै महहला कृषक । 

तस्विरः सजल स्ापित, ली–बर्ड



For more information: 
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
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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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