
स्थानीय बथाली परियथेाजनथा 
जाििारी–पत् शृ्ङ्र्ला 

पररचय, महत्त्व र उपयोग  

माकिसले रे्ती ररेिा बालीमधे् उवा सबभन्ा पुरािो बालीमा पद्ग्छ । उवा 
(Naked barley) अथा्गत् मुडुले जौ अथवा जौ (Barley) दुबतैलाई एिीिृत 
रूपमा जौ भकिन्छ । िेपालमा धाि, मितै , रहुुँ, र िोदो पक्छ उत्ादि र 
के्षत्फलिा कहसाबले जौ पाुँचौ ं सथािमा पिखे  र्ाद्यान्न बाली हो । उवािो 
वतैज्ञाकिि िाम Hordium vulgare हो । उवारे्ती िेपालिो तराईदेद्र् 
४,००० कमटर उचाइसम्म रि्ग सकिन्छ भिे उवा िेपालिो उच् पहाड (२,००० 
कमटरभन्ा बढी उचाइ भएिा पहाडी/कहमाली प्रदेशमा) रे्कत रररन्छ । 
यसिारण उवा र्ाद्य असुरक्षा भएिा यी पहाडी तथा कहमाली के्षत्िा लाकर 
महत्त्वपूण्ग बाली हो । परम्परारत रूपमा उवा िेपाल, इथोकपया र जापािमा 
रे्ती रररन्छ भिे हाल युरोप, उतिर अमेररिा र अस्रि ेकलयाजस्ा देशहरूमा 
समेत यो बाली प्राङ्ाररि (Organic) बालीिा रूपमा रे्ती रररन्छ । बीएर 
(Beer) बिाउिे माल्ट जौबाट प्राप्त हुिे भएिाले यसिो औद्योकरि महत्त्व 
पकि ्छ । िेपालमा उवािो प्रयोर पकहले–पकहले सातु र र्ोलेिा रूपमा 
उच् पहाडी र कहमाली भेरमा रररन्थो तर हाल आएर सबतै के्षत्मा भात 
र्ािे चलि अाएिाले उवाजस्ा बालीिो महत्त्व िम हुुँदतै  रएिो ्छ ।  
र्ाद्य सुरक्षामा टेवा पुया्गउिे बालीिा रूपमा पकि उवाजस्ा बालीिो महत्त्व 
अझ बढी ्छ ।  १०० ग्ाम उवामा िररब १३ भार पािी, १२ भार प्रोकटि, २ भार 
कचल्ो, ६८ भार िाबकोहाइडरि ेट, ३.५ भार रेसा र १.५ भार भष्म पाइन्छ । उवािो 
दािािो मु् भारमा प्रोकटि हुन्छ जसमा िररब ७५% एमाइलो पेिकटि र 
२५% एमाइलोज हुन्छ । मितै िाे तुलिामा उवामा कचल्ो पदाथ्ग िम हुन्छ ।  
यसिा साथतै उवामा प्रशस् मात्ामा कभटाकमि बी िम्पे्स पाइन्छ । यी 
सबतै तथ्ले उवा िेपालीिा लाकर िकत महत्त्वपूण्ग र्ाद्यान्न हो भने्न िुरािाे 
पुकटि रद्ग्छ ।  

हावापानी र माटो

उवारे्ती िेपालिो उच् पहाडी तथा कहमाली भेरमा रि्ग सकिन्छ । यस 
बालीलाई सुरुमा कचसो र बाली पाके् बेलामा न्यािो र सुक्ा मौसम 
चाकहन्छ । फूल फूलिे समयमा पहाररलो कदि र रातमा शीत िपिखे मौसम 
अिुिूल हुन्छ । यसिो वृद्धि कविासिा लाकर १२-१५ कडग्ी सेद्न्टगे्ड र 

पाक्िा लाकर ३० कडग्ी सेद्न्टगे्ड ताप्रम उपयुक्त हुन्छ । उवारे्तीिा 
लाकर पािी कििासिो राम्ो व्यवसथा भएिो उव्गर तथा दोमट माटो उतिम 
माकिन्छ । माटोिो पी एच ६-८ उपयुक्त हुन्छ र पी एच ६ भन्ा िम भएमा 
आलु्किएमिो कवरालुपि बढ्ि रइ्ग बाली उत्ादिमा ठूलो ह्रास आउुँ्छ । 
यस्ो अवसथामा िृकर चुििो प्रयोर लाभदायि हुन्छ ।

जलमनको तयारी, िगाउने समय, बीउदर, दूरी र 
लसँचाइ व्यवस्ापन

पहाड तथा कहमाली के्षत्मा सथािीय हलाेले राम्ोसुँर र्िजोत ररी जकमििो 
तयारी रिु्गपद्ग्छ र डल्ा फुटाइ्ग  २-३ पटि जोतु् पद्ग्छ । अकसकचित के्षत्मा 
साुँझपर् जोती रातभरर ्छोडी कबहाि सम्ाउिु (मुढो लाउिु/पाटो लराउिु) 
प्छ्ग  । यसो ररेमा बारीमा कचस्याि रहन्छ र राम्ोसुँर उवा उम्न्छ ।

िेपालिो पहाडी भेरमा उवा लाइिमा लराउिे भन्ा कसधतै ्छिखे चलि ्छ । 
लाइिमा लराएमा रोडमेल र अन्य रे्ती िाय्ग रि्ग सकजलो हुन्छ (रोडमेल, 
कसुँचाइ, बाली–संरक्षण) र एििासले कबरुवा सङ््ा िायम हुिाले 
उत्ादि पकि बढी हुन्छ । लाइिदेद्र् लाइििो दूरी २० सेद्न्टकमटर (सेमी) 
र राुँजिो दूरी ४-५ सेमी र बीउ ४-५ सेमी रकहराइमा रोपु्प्छ्ग  । सुक्ा 
के्षत्मा लाइििो दूरी २५ सेमी र बोटदेद्र् बोटिो दूरी ३-४ सेमी तथा 
कचस्याि हेरी ६-८ सेमी रकहरोमा रोपु्प्छ्ग  ।

उवा िाकतििदेद्र् मङ्कसरसम्म लराउि सकिन्छ । कहमाली के्षत्मा 
िाकतिििो पकहलो साता र कभत्ी र मध् पहाडमा िाकतििभररमा र 
मङ्कसरिो दोस्ो साताकभत् लराइसिेमा राम्ो उत्ादि कलि सकिन्छ । 
अकसकचित के्षत्मा िाकतिििो सुरुमतै उवा लराइसकु्प्छ्ग  ।

गुणस्तरीय बीउ र बीउका िालग गनुनुपनने मुख्य 
कायनुहरू

बीउिा लाकर बाली ्ुछट्तै  एिजातबाट अिको जातमा िकमकसएिो जातीय 
शुधिता िायम हुिुप्छ्ग  । बीउिो लाकर ्छिोट रदा्ग दाइुँ  रिु्ग पकहले राम्ा, 
पोकटला, रोररकहत बाला ्छािी ्ुछटतै राखिपद्ग्छ । यकद धेरतै  बीउ ्छान्न परेमा 

उिाखेती। तस्विरः कृष्ण घिमिरे उिाकाे बाला । तस्विरः र्डप्ा िाललखे, ली–बर्ड

अङ्क २, बर्ग २०७२उवाखेती र बीउ–उत्ादन प्रलवलध  
मीििाथ पातैडेल*

* राकटिरि य जीि बैंि, रु्मलटार



र्लामा दाइुँ  रदा्ग जातीय कमश्ण हुिुहुुँदतैि र  प्रते्यि जात ्ुछट्ा–्ुछट्तै  चुटेर 
थनक्ाउिुपद्ग्छ । प्रते्यि जात अलर–अलर बारीमा/रे्तमा लराउिुपद्ग्छ ।  
बीउिा लारी यी सबतै पक्षमा ध्ाि पुया्गउिु प्छ्ग  ।

बालीिो उत्ादिमा रुणस्रीय बीउिो ठूलो महत्त्व हुन्छ । बीउिो 
उमारशद्क्त ९८% भन्ा िम हुिुहुुँदतैि, बीउिो कचस्याि मात्ा भण्ारण 
रदा्ग १२% भन्ा िम हुिुप्छ्ग , बीउिो जातीय शुधिता िायम हुिुप्छ्ग  
र अरू बाली वा अरू जातिो कमसावट हुिुहुुँदतैि । बीउमा रोर, िीरा 
लारेिो, टुटेफुटेिो र ढुङ्ा/माटो कमकसएिो पकि हुिुहुुँदतैि । हरतरहले बीउ 
शुधि, सफा र रुणस्रीय हुिुपद्ग्छ ।

यी सबतै रुणयुक्त बीउ भए तापकि बीउलाई भण्ारण रदा्ग ध्ाि पुया्गउिु 
प्छ्ग  । बीउ भण्ारण रिखे ठाउुँ  सफा, हावा रे्लिे, सुक्ा, हुििा साथतै 
कसडकबि, भिारी, घैंटो, आकद बीउ भण्ारण रिखे भाुँडा हावा िक्छिखे हुिु 
पद्ग्छ । वरा्ग याममा कचस्याि बढी हुिे र रोर, िीरा पकि लागे् हुुँदा बीउलाई 
समय–समयमा किरीक्षण ररी घाममा सुिाउिुप्छ्ग  ।

िेपाल िृकर अिुसन्ाि परररद्ले कव. सं. २०४७ मा एउटा सोलु उवा 
कसफाररस ररेपक्छ  हालसम्म अरू उन्नत उवािा जातहरू कसफाररस 
ररेिो ्छतै ि तापकि सथािीय रतैथािे उवािा १३० जातहरू सङ्कलि ररी 
रु्मलटारमा रहेिो कजि बैंिमा संरक्षण रररएिो ्छ । हालसम्म कसफाररस 
भएिा जौ र उवािा जातहरू ताकलिा-१ मा कदइएिो ्छ : 

जौ र उवाका जातहरू

तालिका १ः नेपाि कृलि अनुसन्ान पररिद्िे लसफाररस गरेका जौ र 
उवाका उन्नत जातहरू यसप्रकार छन्ः

क्र.
सं.

जात
उत्ादन 
(के.जी./रोपनी)

पाके् समय 
(लदन)

लसफाररस के्त्र

१ सोलु उवा ९५ १७७
उच् पहाड 
(मिाङ, मुस्ाङ 
डोल्ा)

२ िेच १२५ ११२
तराई कभत्ी 
मधेस

३
सी.आई.- 
१०४४८

१३० १२५
तराई कभत्ी 
मधेस

४ राल्ट ११५ १५७
तराई कभत्ी 
मधेस

५
एच.बी.
एल-५६

१५० १३५
तराई कभत्ी 
मधेस

६ बोिस १८० १६२
िाठमाडौ ुँ 
उपत्यिा

माकथ उले्र् रररएिा बाहेि िेही सथािीय जातिा उवाहरूिो रे्कत पकि 
किसािले ररररहेिा ्छि् । िेपाल जौ तथा उवािो उद्गमसथािमधे् एि 
हुिाले यहाुँ प्रशस् मात्ामा रतैथािे जातहरूिो बाहुल् ्छ ।

बािीचक्र

तालिका २ः उवा बािीचक्र लनम्ानुसार हुनछः

के्त्र बािीचक्र

मध्पहाड/र्ोला बे ुँसी
मितै + कसमी –उवा
मितै -उवा-र्ाली

पहाड/उच् पहाड (कहमाली 
के्षत्)

मितै +िोदो–उवा वा जौ (दुइ्ग  वरखे)

मितै +भटमास-जौ वा रहुुँ(दुइ्ग  वरखे)

मिखाद र लसँचाई

तालिका ३ः उवाखेतीका िालग आवश्यक पनने रासायलनक मिको 
लसफाररस मात्रा लनम्ानुसार छ ः

क्र. 
सं. 

बािी िगाउने 
के्त्र

नाइट्ोजन 
(के.जी./
रोपनी)

फस्ोरस 
(के.जी./
रोपनी)

पोटास  
(के.जी./
रोपनी)

१ अकसकचित ३ १.५ १ ।२
२ कसकचित १.५ १ १ ।२

३
कढलो लराइएिो  
बाली

२ १.१ १ ।२

जमु्ाका स्ानीय कृषकहरू उवा उत्ादन प्लटका ेपनररक्षण गददै ।  तस्विरः र्डप्ा िाललखे/ली–बर्ड



मलर्ादिो प्रयोर रदा्ग आधा भार िाइटरि ोजि तथा फस्ोरस र पोटासिो 
पूरतै  भार बीउ ्छिखे बेलामा प्रयोर रिु्गप्छ्ग  । बाुँिी रहेिो आधा भार 
िाइटरि ोजि पकहलो कसुँचाई रिखे बेलामा हालिुप्छ्ग  । िेपालमा उवा तथा 
अन्य िम महत्त्व भएिा बालीमा रासायकिि मल प्रयोर रिखे चलि त्यकत 
प्रचकलत ्छतै ि । तसथ्ग उवामा रोठेमल र प्राङ्ररि मलिो ितै बढी प्रचलि 
्छ । मलर्ादिो मात्ा माटो िकत मकललो ्छ भने्न िुरामा किभ्गर रहन्छ । 
कसुँचाइ सुकवधा भएिो के्षत्मा राम्ोसुँर िुकहएिो रोबर/िम्पोस् मल ५०० 
-७०० िेजी प्रकत रोपिी बाली लराउिु १ मकहिा पकहले माटाेमा राम्ोसुँर 
कमलाई जोती पुिु्गप्छ्ग  ।

उवारे्ती िम कचस्याि भएिा सथािमा पकि हुिे बाली हो । कसुँचाइिो 
व्यवसथा भएमा यस बालीलाई किम्ािुसार कसुँचाइ रदा्ग राम्ो उत्ादि हुन्छः

• एिपटि मात् कसुँचाइ रिखे व्यवसथा भएमा रोपेिो ३०-३५ कदि पक्छ 
राुँज आउिे बेलामा;

• दुइ्ग  पटि कसुँचाइ रि्ग सकििे भएमा राुँकजिे तथा दािा लागे् बेलामा;

• तीि पटि कसुँचाइ रि्ग सकििे भएमा राुँकजिे, बाला किस्िे तथा 
दािामा दूध पसे् बेलामा ।

िोट: धेरतै  क्षारीय र लवणयुक्त माटामा एितै  पटि धेरतै  कसुँचाइ रिु्गभन्ा 
पटि–पटि हल्ा कसुँचाइ रिु्ग उपयुक्त हुन्छ ।

बािी–संरक्ण

उवाबालीमा कवकभन्न प्रिारिा रोर, िीरा, मुसा तथा झार पातले सताउिे 
रद्ग्छि् ।

उिाका बीउ ।  तस्विरः सुरेन्द्र शे्ष्ठ 

लकरा

लाही तथा पतेरो

यी िीरा बोट, पात, र दािामा लागे् रद्ग्छि् । कबरुवािा यी भारहरू चुसेर 
िोक्ाि रद्ग्छि् । कयिले भाइरस र पहेंलो कसनदुरे रोर समेत फतै लाउि 
मद्दत र्छ्ग ि ।

रातो िकमला, फेद िटुवा, धकमरा 

कयिीहरू माटोमा बसे् हुुँदा रे्तबारीिो सरसफाइमा ध्ाि कदिुप्छ्ग  साथतै 
राम्ोसुँर पािेिो रोबर तथा िम्पोस् मल प्रयोर रिु्गप्छ्ग  । ििुकहएिो 
पुरािो िलमा यस्ा िीरािो जीविच्र राम्ोसुँर चकलरहिे भएिाले 
रे्तबारीमा रत सालिो िल राम्ोसुँर िुहाउिुप्छ्ग   । 

मुसा

मुसा बारी र भण्ारण दुवतै सथािमा लागे् भएिाले सरसफाइमा कवशेर 
ध्ाि कदिु जरुरी ्छ । बारीिा कडल िानला सफा राखि प्छ्ग  र भण्ारण 
सथल पकि सफा ररी पुरािा अन्न हटाइ्ग  कलपपोत ररी सफा राखि प्छ्ग  ।

यकत रदा्ग पकि मुसा कियत्णमा आएिि् भिे किम्ािुसार रिु्गप्छ्ग  । मुसाबाट 
बच्ििा लाकर कसड कबिमा अन्न राखि प्छ्ग  । घरमा कबरालो पालिे जस्ो 
जतैकवि कियन्तण कवकधबाट मुसािो कियन्तण रिखे िेपाली परम्परारत चलि 
राउुँघरमा चकलआएितै  ्छ ।

मुसा तथा िीरा कियन्तण रि्ग कवरादी प्रयोर िररी जतैकवि कवकध अपिाउि 
कसफाररस रररएिो ्छ । यस्ा कवकधमा जडीबुटी, िीम र, तुलसीिो झोल, 
रहुुँत, र्रािीिो धूलो आकद घरेलु उपचार कबकधबाट एिीिृत शतु् जीव 

कियन्तण रिखे वातावरणमतैत्ी कवकध हुि् ।  

रोग

उवाबालीमा लागे् रोरहरू पकि जौ 
तथा रहुुँ बालीमा लागे् धेरतै  रोरसुँर 
कमल्छि । मु् रोरहरूमा कसनदुरे  
(yellowrust) हो । अरू रोरहरूमा 
िालोपोिे (loosesmut), िालो 
पोिे (coveredsmut), सेतो ढुसी  
(powderymildew), थोपे् (spot-
blotch), झुल ब्ोच (netbloch), मोल्ा 
रोर (molyadisease) आकद रोरहरू 
पद्ग्छि् । यी रोरिो कियन्तण रि्ग 
कवकभन्न किकसमिा कवरादीहरू कसफाररस 
रररएिा ्छि् । तर उवा शुधि अरा्गकिि 
रे्ती प्रकवकधबाट उत्ादि रररएिो 
बाली हुिाले कवरकदहरूिो कसफाररस 
उपयुक्त माकिंदतैि । रोरप्रकतरोधी 
जातिो रे्ती रिु्ग सवकोतिम कविल् हो ।  
हाम्ा िकतपय सथािीय जातहरू सथाि 

उवािा लागेका ेकालािेाकेे रागे ।   
तस्विरः कृष्ण घिमिरे 
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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 
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DoA

कवशेरमा हुिाले सबतै रोर ती जातहरूमा लाग्तैिि् । िेपाल िृकर अिुसन्ाि 
परररद्ले कसफाररस ररेिा रोरप्रकतरोधी जातहरू लराउिु उपयुक्त हुन्छ ।

झार पात

उवाबालीमा समयम़ा ितै झारपातिो कियन्तण रिु्गप्छ्ग  । झारपात 
कियन्तण रि्ग रोडमेल रिु्गप्छ्ग  । झारले बालीमा पोरण तत्त्व कलिे, घाम 
्ेछके्, र बालीसंर सथाििा लाकर प्रकतस्पधा्ग रिखे भएिाले कियन्तण 
समयमतै रिु्गप्छ्ग  । बीउ ्छरेिो ३०-४० कदि कभत् झार हटाउिु अकत 
जरुरी हुन्छ । उवामा आउिे मु् झारहरूमा बेथे (Chenopodium 
album), िटेली (Cirsiumarvens), िृष्ण िील (Anagalisarvens), 
सजी (Melilotusindica), जङ्ली जौ (Avenafatua), िीलो घाुँस 
(Poaannua), कहरंरु्री (Convolvulusarvensis) हुि् । यी झारहरू 
रोडमेल ररी हटाउिुप्छ्ग  ।

उत्ादन

उन्नत प्रकवकध र उन्नत बीउिो प्रयोर ररी बाली लराएमा उवािो उत्ादि 
प्रकतरोपिी १५०-१७५ िेजीसम्म कलि सकिन्छ ।

बािी काट्ने र ्न्ाउने

पािेिो बाली िाटेपक्छ आुँरि । र्कलयािम़ा ल्ाई सुिाउिुप्छ्ग  र चुटी 
सफा ररी थनक्ाउिुप्छ्ग  । उच्् पहाड जस्तै, जुम्ामा उवा चुट्दा एि 
किकसमिो लाठीमा डण्ी बाुँधी चुट्िे रररन्छ । यसो रदा्ग उवा क्छटो 
झिखे हुन्छ तर प्रायःजसो ठाउुँमा लट्ीले र रोरुबाट दाइुँ  रिखे चलि ्छ भिे 
तराईकतर टरि ेक्टरले दाइुँ  रिखे चलि पकि ्छ ।

बािी अनुगमन र मूल्ाङ्कन 

उवारे्ती लराउिुभन्ा पकहले जग्ा ्छिोट, उपयुक्त आवहवा भएिो 
सथािमा रे्ती रि्ग प्राकबकधिबाट किरीक्षण ररररहिुप्छ्ग  । रे्ती लराएपक्छ 
रोडमेल रिखे बेला, कसुँचाइ रिखे बेला, रोरिीरा लारेिो बेला रे्तबारीमा 
किरीक्षण ररररहिुप्छ्ग  । कवरयकवशेरज्ञबाट समय –समयमा रे्तीिो 
किरीक्षण हुिु प्छ्ग  । बीउिा लाकर रे्ती रररएिो ्छ भिे बीउकबजि कवज्ञ 
बाट रे्तीिो रुँजाउिे, फूल फूलिे र बाली थनक्ाउिे बेलामा किरीक्षण 
हुिुप्छ्ग  । बीउिा लाकर भण्ारण ररेिो सथाि, कचस्याििो मात्ा, जातीय 
शुधिता, रोरमुक्त, र रुणस्रीयता बीउमा हुिुपिखे रुणहरू भएिो ्छि् कि 
्छतै ििि् कवज्ञबाट अिुरमि हुिुपद्ग्छ ।

उद्धरणः पातैडेल डा . मीििाथ, उवारे्ती र बीउ-उत्ादि प्रकवकध,  
जाििारी–पत्, अङ्क २, बर्ग २०७२, ली–बड्ग, राकटिरि य जीि बैंि, िृकर कवभार र 
बायाेभससीटी इन्टरिेशिल, िेपाल, २०७२ ।


