
स्थानीय बथाली परियथेाजनथा  
जानकारी–पत्र शृ्ङ्खला 

पररचय र महत्त्व   

सिमी  (Phaseolus vulgaris) एक प्रमुख काेिेबाली हो I  
नेपालको तराईदेखख उच्चपहारी भागिम्म यिकाे खेती  
गररन्छ I सिमीका हररया कोिा तरकारीका रूपमा र िुकेको गेरा 
दाल बनाई खाने चलन ्छ I यि जानकारी पत्रमा उच्च पहारी 
भाग (१,६०० समटरदेखख ३,००० समटर) मा सवशेर गरेर दालका 
लासग प्रयोग गररने एकल बाली सिमीको गुणस्रीय बीउ–उत्ादन  
प्रसवसिका बारेमा चचा्ष गन्ष खोसजएको ्छ I  

उच्च पहारी सजल्ाहरू जसै्ैः जुम्ा, हम्ा, मुस्ाङ, रोल्ा, कासलकोट, 
मुगु, रोल्ा र िोलुखुमु्मा एकल वा समसश्त बालीका रूपमा सिमीको 
खेती गररन्छ I नेपालको हम्ाको याल्बङ् (३,१२१ समटर) िम्म दालका 
लासग सिमी लगाइने गररन्छ  I सिमीमा प्रशस् प्रोसटन पाइने हनाले यिलाई 
‘गररवका लासग मािु’ पसन भने्न गररन्छ I प्रसत १०० रिाम सिमीमा २२.६ रिाम 
प्रोसटन, ४.३ रिाम रेिा, ३.७% खसनज,  १०% पानी पाइन्छ (PROSEA- 
Pulses, 1992) I 

जासतय सिसििता

नेपालमा दाल खानका लासग प्रयाेग हने सिमीहरूमा कालो, खैरो, िेतो, सनलो, 
कालो स्छरसबरे, खैरो स्छरसबरे, धाुँिे, टाटेपाटे, भुसु्टे, स्छकने  भाते, बोिे, 
झालेमाले, पहेंलो गेरे आसद पद्ष्छन्।

नाम अनुिार दानाको िाइज र आकार–प्रकारमा पसन सभन्नता देखखन्छ जसै्ैः 
कुनै गोलो, लामचो, मृगौला आकारको, ्ेपचो, चारपाते आसद I तीमधे्य नेपलकाे 
रासट्रि य जीनबैंकमा हालिम्म कररव २०० वटा स्ानीय सिमीका जातहरू 
िंरसक्षत ्छन् I कोिेबाली अनुिन्ानको तथ्ाङ्क अनुिार नेपालमा सिमीका 
िबैभन्ा बढी जातीय सवसविता जुम्ामा पाइन्छन् । उच्चपहारमा लगाइने 
सिमी बढी स्वासदलो र गुणस्रीय मासनन्छ र उच्च पहारी भेगमा उत्ादन हने 
सिमीले बजारभाउ पसन बढी नै पाउने गरेको ्छ I 

हालिम्म दाल खाने सिमीको कुनै जात सिफाररि भइिकेको ्ैछन तर नेपाल 
कृसर अनुिन्ान परररद् (नाक्ष ) ले तीनवटा जात (केबीएल-१, केबीएल-३ र 
पीबी-००४८) खानका लासग राम्ा देखखएकाले सिफाररिको प्रसक्यामा राखेकाे 
्छ। यी मधे्य केबीएल-१, केबीएल-३ कणा्षलीमा पाइने लोकल सिसमबाट ्छनोट 
गरर सबकाि गररएका जात हन् I  

रोपे् िमय, तररका र बीउिर

राेपे् िमय राेपे् िुरी  
(िे.सम.)

बीउ िर  
(के.जी./राेपनी)उच्च पहाड मध्य पहाड

वैशाख–जेठ फागुन–वैशाख लहरा जाने 
जातैः ७५x३०

लहरा जाने जातैः २

िाउन–भदाै लहरा नजाने 
जातैः ६०x२०

लहरा नजाने जातैः ४

िािारणतया उच्च पहारमा सिमी वैशाख-जेठमा लगाइने भएता पसन, कुनै–
कुनै ठाउुँ  जसै्ैः सिमीकोटमा चैत मसहनामा कोदोिुँग समसश्तबालीका रूपमा 
लगाउने चलन ्छ I जुम्ामा सिमी स्ाउका बगैंचासभत्र एकल बाली वा 
समसश्त बालीका रूपमा मकैिुँग लगाउने चलन ्छ I िाउन-भदौ मसहनामा 
रोपे् सिमीका लासग १५-३० िे. मी. मास् उठेको ड्ाङ बनाई बीउ रोपु्  राम्ो 
हन्छ भने बीउ रोपदा कररब २-३ िे.मी. गसहराइमा रोपु् पद्ष्छ I सिमी लगाउुँदा 
मलखाद राखी जसमन तयार गरेपस्छ माटो सभजाउनु प्छ्ष  र सभजेको माटामा 
बीउ रोपु्प्छ्ष  I बीउ रोपे पस्छ पानी लागाउुँदा माटो सढकापरी बीउलाई नोक्ानी 
पुया्षउने िम्ावना बढी हन्छ I

मलखािको मात्ा तथा प्रयोग

सिमी कोिेबाली हो र यिले हावाबाट नाइटरि ोजन सलने भएता पसन यिका 
लासग त्यो पया्षप् हुँदैन l अत: बाली रोपे् िमयमा ्प नाइटरि ोजन सदनुप्छ्ष  l  
प्राङ्ाररक खेतीका लासग  लासग कखम्मा १,००० के.जी./रोपनी कुसहएको 
कम्पोस्ट मल प्रयोग गनु्षपद्ष्छ I लाभदायक शुक्ष्म सजवाणू (ई.एम.) प्रयोग गरेको 
कम्पोस्टमल (१-१.५% नाइटरि ोजन), १,००० के.जी. बीउ रोपे् िमयमा र ४५ सदन 
पस्छ १,००० के.जी. सपना टपररि ेि गनु्ष राम्ो हन्छ  (बागवानी अनुिन्ान महाशाखा, 
खुमलटार) I गाईको गहुँत  (१:६ गहुँत:पानी) मसहनाको दुई पटक प्रयोग गदा्ष रोग 
सकरा पसन सनयन्त्रण हन्छ I िािारणतया एक रोपनी जसमनमा राम्ोिुँग कुसहएको 
कम्पोट्मल १,००० के.जी. (२० देखख २५ रोको), नाइटरि ोजन १ के.जी, फस्ोरि ६ 
के.जी. र पोटाि ३ के.जी. प्रसत रोपनीको दरमा जसमन तयारी गदा्ष प्रयोग गनु्षप्छ्ष  I  
झाङे् सिमीलाई नाइटरि ोजनको ्प मात्रा टपररि ेि गनु्षपददैन तर लहरा जाने 
सिमीलाई १ केजी/रोपनी पसहलो सिुँचाई गनु्ष असघ टपररि ेि गदा्ष बीउको गुणस्र 
राम्ो हन्छ । 

सिमीखेती र बीउ उत्ािन प्रसिसि   अङ्क ७, बर्ष २०७२

दीपा सिंह, भुवन स्ासपत र देवेन्द्र गाैचन 

सिमी । तस्विरः दीपा सिहं सिमीका विविधताहरू । तस्विरः निरन्जि पुडािैिी, ली–बड्ड
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ACknoWledgemenT

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

उद्धरणः सिंह दीपा, भुवन स्ासपत र देवेन्द्र गाैचन, सिमीखेती र बीउ उत्ादन 
प्रसवसि, जानकारी–पत्र, अङ्क ७, बर्ष २०७२, ली–बर्ष, रासट्रि य जीन बैंक, कृसर सवभाग र 
बायाेभिसीटी इन्टरनेशनल, नेपाल, २०७२ ।

सिँचाइ र गोडमेल

सिमी ज्ादा िुक्ा िहन िके् बाली होइन र यो बाली लगाएको जसमनमा 
पानी जम्न सदनु पसन हुँदैन l मध्यम सचिो िुक्ा ठाउुँ  सिमी उत्ादनका 
लासग राम्ो हने हुँदा नेपालको जुम्ा, हम्ा, रोल्ा, मुस्ाङ, बझाङ, बाजुरा 
जस्ा उच्च लेकाली भेग सिमी उत्ादनका लासग उपयुक्त ठाउुँ  मासनन्छन् ।  
अत: सिमीलाई फूल फुलेपस्छ, कोिा लागेपस्छ र पसहलाे कोिा सटपेपस्छ तीन 
पटक सिुँचाइ सदनुप्छ्ष  l तर एक चौ्ाइ कोिा पहेंला भइिकेपस्छ भने सिुँचाइ 
सदनु हुँदैन I झारपात हटाउनका लासग सिमीमा कम्ीमा दुईपटक गोरमेल 
गनु्षपद्ष्छ I पसहलो गोरमेल रोपेको ३ हप्ापस्छ र दोस्ो गोरमेलझारपातको 
प्रकोप र सबरुवाको अवस्ा हेरेर गनु्षपद्ष्छ I

थाँक्ा सिने

लहरा जाने जातहरूलाई ्ाुँक्ा सदनु आवश्यक हन्छ र यिका लासग ५-६ सफट 
अग्ा ्ाुँक्ाहरू हरेक बोटलाई पुगे् गरी लाइन समलाएर गार्नुप्छ्ष  I ्ाुँक्ा 
सदुँदा दुइ्ष सतरबाट ्ाुँक्ाको टुप्ो जोरी लाईन समलाएर लगाउुँदा राम्ो देखखन्छ I  
भदौ मसहनामा मकै बारीमा लगाइने बालीमा मकैका घोगा भन्ा मास्को 
भाग मात्र काटेर बोट/ढोर नउखेलीकन खनजोत वा हल्ा जग्ा तयार पारी 
सिमी रोपदा ढोरले ्ाुँक्ाको काम गन्ष िक्छ I झाङे् सिसमको कोिा माटोमा 
िम्पक्ष मा आएमा रोग बढी लागे् हनाले कोिाले माटो न्ुछने गरर ्छोटो ्ाुँक्ा 
सदई बढाउनु प्छ्ष  I

पृथकता िूरी,  बाली छनोट  तथा बेजात हटाउने

सिमी िािारणतया स्वयंिेचन हने बाली हाे I िािारणतया बीउ–उत्ादनका 
लासग एक जातबाटअकको जातको दूरी २ देखख ३ समटर हनुपद्ष्छ अ्वा दुई 
जातका बीचमा १०-१२ लाइन अग्ो हनेसबरुवा जसै्ैः मकै बासल लगाएर पसन 
पृ्कता दूरी कायम गन्ष िसकन्छ I  पोथे् वा झाङे् सिमीको जात भन्ा ्ाुँक्ा 
सदनुपनने सिमीमा बढी परिेचन हने िम्ावना देखखन्छ त्यिैले पृ्कता दूरी 
असलबढी (४-५ समटर) राख्नु पद्ष्छ I  

गुणस्तरीय बीउमा हुनुपनने गुणहरू
उमारशखक्त ८० % (कम्ीमा)
सचस्ान १३-१५ %  (बढीमा)
सबसरिएकाे/कुसहएकाे/सकरा लागेकाे बीउ ०
सफक्ा रङ भएकाे बीउ १० %
अन्य १ %

शुद्ध र गुणस्रीय बीउ–उत्ादनका लासग जासतय गुण भएका बोटहरूबाट 
मात्र बीउ सलनुपद्ष्छ I त्यिका लासग बेजात, रोग लागेको सबरुवाबाट बीउ 
सलनु हुँदैन I शुद्ध बीउ सलनाका लासग सिमी लगाएको प्लटको असनवाय्ष 
रूपमा तीनपटक (बीउ उम्ने सबसतिकै, बीउ उमे्को दुई हप्ापस्छ, पसहलो 
फूल फुलेपस्छ) सनरीक्षण गनु्षपद्ष्छ I रोपेको जात भन्ा वानस्पसतक गुण जसै्: 
अग्ो/होचंो, पातकोआकार, फूल र कोिाको रङमा फरक देखखने सबरुवालाई 
हटाउनु पद्ष्छ I बीउबाट िनने रोगहरू जसै्: एनथ्ाक्ोज, मोज्ाकभाइरि, 
ब्ाके्ररयाबाट लागे् रढुवा र ्ोपे्ल रोग लागेका सबरुवाबाट बीउ सलनुहुँदैन I  
यस्ा सबरुवाहरूलाई उखेलेर गार्ने वा जलाउने गनु्षपद्ष्छ I िुँगिुँगै ्ोरै 
बीउका लासग राम्ो बोट र कोिालाई रोरीले सचनोलगाउनुपद्ष्छ र यस्ो सचनो 
लगाएका बोट र कोिालाई ्ुछटै् सटपी बीउका लासग राख्नुपद्ष्छ । सिमीमा लागे् 
रोगका जीवाणु माटामा रसहरहने हनाले िकेिम्म एउटै जग्ा वा प्लटमा १-२ 
वर्षभन्ा बढी बीउ– उत्ादनका लासग सिमी लगाउनुहुँदैन ।

बीउ सटपे्, िुकाउने र भण्ारण सिसि

कोिा पाकेर पहेंलाे नभइ िकेको र पूरै िुकेर कागज जस्ाे नभएकाे अवस्ामा 
सिमी सटपु् उसचत मासनन्छ I ७०-८०%  कोिा पहेंला भइिकेका अवस्ामा 
बोटलाई जसमन नसजकैबाट काट्ने वा कोिालाई सटपे् काम गन्ष िसकन्छ I लहरा 
जाने सिमीमा कोिा िुकै् गएपस्छ िुकेका कोिाहरू सटपदै गन्ष िसकन्छ  I   
कोिा सटपदा सबहानपखको िमय उपयुक्त हन्छ र यि िमयमा बीउ झनने 
िम्ावना कम हन्छ I सिमीको बीउ चुट्नु अगारी, गेरालाई कोिासभत्र नै राम्री 
िुक् सदनुप्छ्ष  I  

सिमीको बीउ राम्री िुक्ो वा िुकेन भनी पतिालगाउनका लासग गेरालाई टोकेर 
वा नङ गारेर हेन्ष िसकन्छ I नङ गारेर हेदा्ष करा र नदसबने भएमा बीउमा 
आवश्यकता अनुिारको सचस्ानको मात्रा पुगेको र िुकाउन पसन पुगेको भनी 
बुझ्न िसकन्छ  I यसद नङ गासरन्छ भने अझै िुकाउनु प्छ्ष  I सहजोआज बजारमा 
सवसभन्न बालीका दानाको सचस्ान मापन गनने मेसिनहरू उपलब्ध भएता पसन 
स्ानीयस्रमा बीउकोआर््षता परीक्षण नुनको प्रयोग गरी गन्ष िसकन्छ । यिका 
लासग िुक्ा र िफा सििीमा १/४ भाग िुक्ा नुन राखे् र आिा भागिम्म 
िुकाएका सिमीको दाना राखी बेस्सरी हल्ाउने I कररब १० समनेट पस्छ हेदा्ष 
सििीमा नुन टाुँसिएको देखखएमा बीउमा १३-१५% भन्ा बढी पानी ्छ भने्न बुझी 
बीउलाई अझै िुकाउनुपद्ष्छ I यसद सििा िुक्ा भएमा बीउमा १३-१५% भन्ा 
कम आर््षता रहेको र िुकाउन पुगेको बुझ्न िसकन्छ I 

सिमीको बीउ जुटको बोरा, सटनको बट्ा, िुपर रेिन ब्ाग आसदमा राखी िुक्ा 
ठाुँउमा हावा मुिा, कीरा नलागे् गरी भण्ारण गन्ष िसकन्छ I परम्परागत 
तररकाबाट भण्ारण गदा्ष पटक–पटक घाममा िुकाउने र तीतेपातेको पातहरू 
राख्नुपद्ष्छ I बीउ भण्ारणमा िेल्ोि १ चक्ी प्रसत खविन्टलका दरले सटनको 
सबनको फेदसतर मलमल कपरामा बाुँिेर राख्नुपद्ष्छ। 


