
आपँको उन्नत खतेी प्रविवि 

पद्मनाथ आत्रेय 
फलफूल विकास अविकृत 

सािारण पररचय  

नेपालमा उष्ण प्रदेविय फलफूलहरु मध्य आँप प्रमुख फल हो यसलाई फलफूलको राजा पवन भवनन्छ । एनाकार्डिएसी 

(Anacardaceae) पररिारमा पने आँपको िैज्ञावनक नाम म्याङ्गीफेरा इवडडका (Mangifera indica) हो ।  हािापानी र माटोको 

दवृिकोणले यसको खेती देिको तराई देखी मध्य पहाडसम्म गनि सककन्छ । पाकेको आँप पुनतािजगी गने खालको र स्िाकदि हुन्छ 

जस्मा वभटावमन ए र सी प्रचुर मात्रामा पाईन्छ । पाकेको फलमा अम्ल र प्रोरटनको मात्रा थोरै भएता पवन वचनीको मात्रा भन ेिेरै 

हुन्छ । आँपको उद्धगम स्थान दविण- पूर्बि एवसया, खासगरी मलायन वद्धप समुह मावनन्छ । परापुििकालदेखी न ैखेती हुदँै आएको 

आँप पुराना ऐवतहावसक मठ मवन्दर र राणाकावलन दरिारहरुमा अझैपवन देख्न सककन्छ ।  

उपयोग/प्रयोग 

 अपररपक्व हररया फलहरुलाई अचार,चटनी र टुक्राहरु लाई घाममा सुकाएर अम्चुर बनाई प्रयोग गनि सककन्छ । 

 ताजा पाकेको फललाई वसिै खानमा प्रयोग गनि सककन्छ । 

 पाकेको आँपको टुक्रा र गुदीलाई डब्बामा बन्द गरेर संरिण गनि सककन्छ । 

 यसैगरी पाकेको आँपको रसलाई घाममा सुकाएर माडा िनाउन सककन्छ । 

 ठुला ठुला रुखहरुका काठहरु घर तथा फर्निचर िनाउन सककन्छ भने सुकेका डांठहरुलाई दाउराको रुपमा प्रयोग गनि 

सककन्छ । 

नपेालमा आपँको ितिमान अिस्था 

नेपालमा फलफूलको कुल िेत्रफल मध्ये आँपल े४८२४७ ह.े िेत्रफल (३२.०८ % ) ओगटेको छ । िेत्रफललको वहसािल ेमध्यमाञ्चल 

विकास िेत्रमा आँपको िेरै खेती भएतापवन उत्पादन र उत्पादकत्ि भने पुिािञ्चल विकासिेत्रमा िकि देवखन्छ । आँप उत्पादनको 

लागी मुख्यगरी पुिािञ्चल विकास िेत्रमा (वसराहा, सप्तरी र उदयपुर), मध्यमाञ्चल विकास िेत्रमा (महोत्तरी, सलािही, िनुषा, िारा, पसाि, 

रौतहट र िाकदङ्ग), पविमाञ्चल विकास िेत्रमा (निलपरासी, कवपलिस्तु र रुपन्देवह), मध्यपविमाञ्चल विकास िेत्रमा (दाङ्ग, िाँके, 

िर्दिया र सुखेत) र सुदरु पविमाञ्चि विकास िेत्रमा (कैलाली र कञ्चनपुर) गरी १९ वजल्लामा व्यिसावयक आँप खेती गनि सककन्छ । 

विकासिते्र अनसुार आपँको कुल िते्रफल, उत्पादनविल िते्रफल¸ उत्पादन तथा उत्पादकत्ि (आ.ि. २०७१/७२) 

विकासिते्र/वििरण कुल िते्रफल 

(ह.े) 

उत्पादनविल िते्रफल 

(ह.े) 

उत्पादन   (म.ेटन) उत्पादकत्ि (म.ेटन/ह.े) 

पुिािञ्चल 17269 14623 109844 7.51 

मध्यमाञ्चल  18070 13590 101864 7.50 

पविमाञ्चल 4671 3465 23295 6.72 

मध्यपविमाञ्चल 6170 5054 27398 5.42 

सुदरु पविमाञ्चल 2067 1495 10756 7.19 

कुल जम्मा 48247 38227 273157 7.15 

श्रोत: िार्षिक पुवस्तका, फ.वि.वन. 

बानस्पवतक गणु  

आँप एउटा सदाबहार बोट हो । यो वसिामाथी जान,े ठाडो, हांगाहरु युक्त र चौडा आच्छादन (Canopy) भएको हुन्छ । पातहरु 

रातो पालुिाका रुपमा वनस्कन्छन ् र पवछ हररया हुन्छन ् । एउटा थुगंामा फूलको संख्या २००–४००० भन्दा बकि हुन सक्छ । 

िेरैजसो नेपालमा प्रचवलत जातहरुमा एक-भ्रुणीय कोयाहरु हुन्छन् भन ेइडडोनेसीया, थाइल्याडड र कफवलवपन्सका जातहरु भन ेबहु–

भ्रुणीय हुन्छन् । बोटको मुख्य जरा (Tap root) हलुको माटोमा ४–५ मीटर सम्मको गवहराइमा जान सक्दछ । वबजु आँपका बोटहरु 

१०० बषि सम्म र कलमी बोट ७०–८० बषि सम्म बाँच्न सक्छ । उष्ण िेत्रमा सुख्खा मौसम यकद लामो समय सम्म (४ मवहना) 

रहन्छ भने त्यवह समयमा फूल फुल्दछ, अन्यथा बषाि याममा फूल फुल्ने गदिछ । उपोष्ण िेत्रमा आँप जाडो यामको अन्त्य वतर िा 

बसन्तको प्रारम्भमा फुल्दछ । आँपको परागसेचन परसेचन कक्रयािाट हुन्छ र स्ियंसेचन हुने सम्भािना कम हुन्छ । आँप फुलेपवछ 

फल पाक्न सािारणतया ३-५ मवहना लाग्दछ । आँपमा सािारणतया पुणि फूलहरुको ०.१ % फूलिाट लागेका फलमात्र पररपक्व हुने 

गदिछन् र िाँकी ९९.९ % झरेर नै जाने गदिछन् ।  

 

हािापानी  

आँप वििेषगरी सामुवन्िक सतहदेखी २००-७०० वमटर सम्म व्यिसावयक रुपमा गनि सककन्छ । यस्को खेतीको लागी उपयुक्त तापक्रम 

२०-३० वड से हुन्छ भन ेयस्ले तुषारो र सुख्खा सहन सक्दैन । िार्षिक औषत िषाि १५०-२५० से.मी. हुन ेठाँउमा यस्को खेती राम्रो 

सँग गनि सककन्छ । आँपको नसिरी गनिको लागी ६०० वमटर भन्दा माथी उपयुक्त मावनदैन ।   

माटो  



कम देवख राम्रो मवललोपना भएको, माटोको वप.एच. ४.५–७ र २ मी. गवहराई भएको माटो आँपखेतीको लागी उपयुक्त मावनन्छ । 

वनकास ब्यबस्था राम्रो भएको, पानी नजम्न ेखालको माटोमा आँप खेती राम्रोसँग गनि सककन्छ ।   

जातीय वबषिेताहरु 

क) अगौटे जातहरु 

क्र.स. आँपको जात जातीय वबषेिता 

१ बम्बई विन रुख अग्लो र वसिा,फल मध्यम आकारको र अडडाकार,बाह्य रंग स्याउ जस्तो हररयो,गुदी सुन्तला रंगको, 
रसदार र मीठो, रेिा थोरै, भडडारण िमता उत्तम, फलाई मध्यम । 

२ बम्बई एलो रुख अग्लो र वसिा, फल मध्यम आकारको र अडडाकार, बोक्रा मोटो र खस्रो, गुदी पहेंलो, कडा 
सुगवन्ित, स्िाद िेरै मीठो, केहीं रेिाहरु भएको, फलाई मध्यम, भडडारण िमता कम 

३ कृष्ण भोग रुख भध्यम, फल मध्यम, करीब करीब गोलो, बोक्रा मध्यम बाक्लो, गुदी हलुका पहेंलो, स्िाद मीठो, 
रसदार, बकि फल्ने, भडडारण िमता उत्तम 

४ अल्फान्सो रुख मध्यम, फलसानो, अडडाकार, गुदी एवप्रकोट रङ्गको सुगवन्ित, बकि गुवलयो र रसदार, रेिा वबहीन, 
गुणस्तर राम्रो, फलाई मध्यम 

५ गुलाबखास रुख मध्यम, सीिा, फल सानो, अडडाकार, बोक्रा मध्यम बाक्लो, मीठो सुगन्ि, रेिा थोरै, फलाई मध्यम, 

ख) मध्यम जातहरु 

क्र.स. आँपको जात जातीय वबषेिता 

१ दिहरी रुख मध्यम, फल मध्यम, बोक्रा पातलो र नरम, गुदी पहेंलो, स्िाद अवत मीठो, रेिा वबहीन गुदी, 
भडडारण िमता राम्रो, केहीं हदसम्म प्रत्यक बषि फल्ने । 

२ मालदह रुख मध्यम, फल मध्यम, बोक्रा पातलो र नरम, गुदी पहेंलो, सुगवन्ित, स्िाद मीठो, भडडारण 
िमताकम, राम्रो फलाई 

३ लङ्गडा रुख अग्लो र फफंवजने ककवसमको, फलको आकार ठूलो र अबलौंवगस,गुदी पहेंलो र मीठो, उत्पादन 
बकि एकत्रो बाली  

४ जदाि रुख मध्यम, फल मध्यम, अडडाकार, सतहको रङ कक्रम जस्तो, वचल्लो, बोक्रा मध्यम बाक्लो, 
सुगवन्ित, मीठो रसदार, रेिा िरै, फलको गुणस्तर राम्रो, बकि फल्ने, भडडारण िमता उत्तम 

५ अम्रपाली 

(दिहरी×वनलम) 

यो माल्फमेिन (Mango malformation) रोग कम, बोट सानो, हरसाल फल्ने जात हो । फल सानो 
तर वछटो पाके्न हुन्छ । यसमा रातो ससंदरेु रोग प्रसस्त लाग्छ । यो जातको फल मीठो हुन्छ । यो 
हाइविड जात हो । 

६ मवल्लका 
(वनलम×दिहरी) 

यो प्रत्यक बषि फल्दछ, फल ठुलो आकारको हुन्छ । यो हाइविड जात हो । 

७ रत्ना 
(अल्फान्सो×वनलम) 

अल्फान्सो जातमा स्पोन्जी रटस्यू को समस्याका साथै हरसाल नफल्ने हुदँा वनलम जातसंग बणििंकर 

गरी रत्ना वनकावलएको हो । यो जात हरसाल फल्ने आँप हो र यसमा स्पोन्जी रटस्यू समस्या पवन 

छैन । यो हाइविड जात हो । 

ग) पछौटे जातहरु      

क्र.स. आँपको जात जातीय वबषेिता 

१ चौसा रुख अग्लो र फफंवजने खालको,फल मध्यम,कररब कररब अबलौङ्ग,गुवलयो रसदार,रेिा कम,फलको 
गुणस्तर अवत उत्तम,फलाई रठकैको,भडडारण िमता असल 

२ कलकत्तीया रुखमध्यम,फलमध्यम,अबलौवङ्सइदवयलनष्कज),सतहको रंग हररयो,गुदी पहेंलो,बकि गुवलयो नभएको,बकि 
फल्ने,भडडारण िमता असल 

३ वनलम रुख मध्यम,फल मध्यम,अडडाकार टेिो,सतहको रंग पहेंलो,बोक्रा मध्यम बाक्लो,गुदी रेिा वबहीन,स्िाद 
मीठो,फलको गुणस्तर राम्रो,बकि फल्ने,भडडारण िमता राम्रो 

४ सफेदा लखनउ रुख अग्लो र सीिा,फल सानो र एउटैआकारको,सतह नरम,बोक्रा मध्यम बाक्लो,गुदी नरम र 
खुपािनीफलको रंग जस्तो,रसदाररमीठो,मध्यमसुगवन्ित,रेिादार,फलको गुणस्तर राम्रो,बिी फल्ने,भडडारण 
िमता उत्तम 

५ फजली रुख ठूलो,फल लामो–चौडा र ठूलो,गुदी रेिादार र मीठो,भडडारण िमता मध्यम   
  

६ तोतापर(बग्लोरा) रुख पुड्को र सीिा,फल सानो र बाङ्गो रटङ्गो,सतह नरम,बोक्रा मध्यम 

बाक्लो,गुदीपहेंलो,रसदार,मीठो,बिी फल्ने,भडडारण िमता कम 

एक–भ्रणूीय र बहु–भ्रणूीय आपंहरु  

एक–भ्रणूीय आपंहरु 

 एक-भ्रूणीय आँपको कोयामा एउटा मात्र भ्रुण हुन्छ,तसथि यसबाट एउटा बोट मात्र उत्पादन हुन्छ । 



 भ्रुण बणिसंकर (hybrid) हुन्छ । यसको वनमािण दईु जातको बोटका फूलहरुको गभाििान प्रकक्रया बाट हुन्छ ।  

 एक भ्रूणीय आँपको कोयाबाट उमाररएको बोट माउ सरह हुदँैन । 

 नेपालमा पाईने सबै जातहरु एक भ्रणूीय हुन् । 

बहु–भ्रणूीय आपंहरु  

 बहु–भ्रूणीय आंपका कोयामा एक भन्दा बिी भ्रूणहरु हुन्छन ्तसथि, यस्तो कोयाबाट एक भन्दा बिी वबरुिाहरु उत्पादन 

हुन्छन् ।  

 थुपै्र भ्रुणहरु मध्य एउटा मात्र क्रवसङ्ग (गभाििान) प्रकक्रयाबाट उत्पन्न हुन्छ । बाँकी सबै माउको ओभ्यूल (Ovule) कोषको 

वबभाजन बाट बन्दछन् । वयनल ेअरु कुनै जातको तत्ि िगण गरेको हुदंनै ।  

 बहु–भ्रुणीय आँपको कोया रोप्दा थुपै्र वबरुिाहरु वनस्कन्छन् । यी वबरुिाहरु माउ सरह हुन्छन् । 

 नेपालमा बहु–भ्रूणीय जातका आंपहरु पाईदैनन् ।  

विरुिा प्रसारण (प्रजनन)् विवि 

मुख्य गरी आँप लैवङ्गक र िानस्पवतक प्रजनन् विवििाट प्रसारण गनि सककन्छ । 

(क) लवैङ्गक प्रजनन ्विवि (Sexual Method) 

 यस तररकामा प्रजनन् वबउबाट गररन्छ, बीउ एक–भ्रुणीय िा बहु–भ्रुणीय हुन्छन् ।  

 मावनसले जानेको सबैभन्दा पुरानो, सस्तो र सवजलो प्रजनन ्गने तररका बीउबाट नै हो ।  

 िेरैजसो मुख्य जातहरुको वबकास वबउ बाटै भएको हो ।  

 वबजु बोट िेरै अबवि सम्म बाँच्छ र बिी फल्दछ तर कलमी बोट भन्दा िेरै किलो फल्दछ ।  

 बहु-भ्रुणीय वबउको प्रयोग गनुिपदिछ ककनभने यसमा माउकै गुण हुन्छ ।  

 एक-भ्रुणीय वबउलाई कवहल्य ैपवन प्रयोग गनुि हुदँैन ककनभन ेयो माउ बोट सरह हुदैन र यसमा लागेको फलको गुणस्तर 

पवन कमसल हुन्छ ।  

(ख) िानस्पवतक प्रजनन ्विवि (Sexual Method) 

१. इनार्चिङ् िा एप्रोच िावटटङ  

यो नेपालको सबैभन्दा प्रचवलत तररका हो । यस तररकामा रुटस्टकलाई माउ बोटको हाँगा सँग कलमी गररन्छ । माउ बोटको हाँगा 

माउ बोटबाट अलग गररएको हुदँैन ।  

रुटस्टक उत्पादन र हरेचाह  

 फल रटपे्न मौसममा आँपका कोयाहरु संकलन गरी रुटस्टकहरु उमाने काम गररन्छ ।  

 ताजा र स्िस्थ कोयाहरु रोपु्नपदिछ, ककनभने ३ सातापवछ कोयाहरुको उमारिवक्तमा ह्रास हुन जान्छ । 

 थोरै मात्रामा वबज ुवबरुिाको आबश्यकता भएमा उपयुक्त साइजको पट िा भाँडाहरुलाई कम्पोि र माटोको वमश्रणले भरेर 

कोयाहरु रोवपन्छ ।  

 बृहत रुपमा रुटस्टक उत्पादन गनुिपरेमा राम्ररी मलखाद प्रयोग गररएका ब्याडहरु प्रयोग गररन्छ ।  

 कोयाहरुलाई लाईनमा रोवपन्छ, लाईन बीचको दरूी ३० से.मी.र कोया बीचको दरूी १५ से.मी.रावखन्छ ।  

 कोयाहरु २०–२५ कदन वभत्रमा उम्रन्छन् र १० मवहना सम्म नसिरी ब्याडमा हुकािएपवछ िावटटङ्ग गनि लाएक हुन्छन् । 

त्यतीबेला सम्म वयनीहरु ४०–५० से.मी.अग्ला भैसकेका हुन्छन् ।  

 यस अबविमा ब्याडहरु झारपातबाट सफा रावखन्छ । रुटस्टकको बृवद्धका लावग मलखादको प्रयोग गररन्छ । १५–२० 

के.जी. एमोवनयम सल्फेट प्रवत कठ्ठाका दरले दईु लाइनको माझमा छरेर माटोमा वमलाईन्छ । मलखादको प्रयोग पिात 

हलुका ससंचाई गररन्छ । खादको प्रयोग जनबरी(माघ)मा गररन्छ ।  

रुटस्टक उखले्न ेकाम  

 रुटस्टक उखेल्नु भन्दा केसह ंकदन अवघ ब्याडहरुमा राम्ररी ससंचाई गररन्छ ।  

 वबजु बोटहरुलाई २०–२५ से.मी.ब्यास भएको माटोका गोला सवहत उखेवलन्छ । जराहरु नि हुन नकदन साबिावन 

अपनाईन्छ ।  

 ब्याडबाट वबरुिा उखेलेर २५×१५ से.मी.को प्लाविक पटमा रोपी हाडेवनङ्गको लावग रुखमुनी ३ साताजवत रावखन्छ । यस 

अबविमा हजारीले प्रत्यक कदन ससंचाई गररन्छ ।  

 ३ साताको हाडेवनङ्ग पवछ रुटस्टकहरु कलमी योग्य हुन्छन् ।  

 प्लाविक पटहरु महगंो हुन ेभएकाल ेनसिरी िनीहरुल ेरुटस्टकको जरामा भएको माटोलाई बेनि िानको पराल प्रयोग गदिछन ्

। 

माउबोट र सायनको छनौट  

 सायनका लावग स्िस्थ,बयस्क र राम्रो बृवद्ध भएको असल बोट छनौट गररन्छ । कलमी कायिलाई सवजलो पानि माउ 

बोटका हाँगाहरुलाई सकेसम्म भुईमा छुनेगरी नुगाईन्छ ।  

 छनौट गररएको सायनको उमेर र मोटाई रुटस्टक सरह नै हुनुपदिछ । 

इनार्चिङको तररका  



 बृवद्ध भैरहकेो बेला जब रुखका कोषहरुमा रस स्ितन्त्रता पूबिक प्रिावहत भैरहकेो हुन्छ, त्यवतबेलानै कलमी गनुिपछि । 

नेपालमा कलमीका लावग उपयुक्त समय बषाि ऋतुको मध्य अथाित श्राबण मवहना (जुलाई) हो ।  

 पटमा हुकािईएका वबजु बोटहरुलाई माउ बोटको नवजकै लवगन्छ । त्यस्तै सायनको डांठ प्रत्यक रुटस्टकका लावग छनौट 

गररन्छ । सािारणतया ६-८ मवहना सम्मको टुप्पाका हांगाहरु कलमीका लावग छनौट गररन्छ ।  

 सायनलाई पवहले तलपरि नुगाएर रुटस्टकलाई छुने गरी मावथ वतर िनषु आकारमा उठाईन्छ  रुटस्टक र सायनले छोएको 

भागलाई ताछेर कलमी गररन्छ ।  

 िारलागे्न चक्कुका मद्धतले रुटस्टकको डाँठबाट ५-६ से.मी.लामो कररब ०.७५ से.मी.चौडा र ५ से.मी.गवहरो पातलो काठ 

सवहतको टुक्रा ताछेर घाउ बनाईन्छ । यस्तै प्रकारको घाउ सायनको डाठँमा पवन बनाईन्छ ।  

 रुटस्टक र सायनको डाँठमा बनाइएको घाउ वचल्लो,समतल र सम्म परेको हुनुपछि ।  

 रुटरुटक र सायनको काटेको भागलाई आपसमा जोडेर सुथरीको डोरीले बाँविन्छ । सुथरीको डोरीमा मैन दवलन्छ । यसले 

गदाि िाटट गरेको भागमा पानी र हािा प्रबेि गनि पाउँदैन ।  

 रुटस्टक र सायनको जोवडन ेप्रकक्रया ६०-७५ कदनमा पुरा हुन्छ । इनार्चिङबाट ८०-८५% सम्म सफलता हावसल हुन्छ ।  

 रुटस्टक र सायन बीचको जोवडन ेकायि पूरा भै सकेपवछ सायनलाई जोनी मुवनबाट काटेर माउ बोटबाट अलग गररन्छ । 

सायनलाई अलग गने कायि दईु पटकको कटाई बाट पूरा गररन्छ  

 रुटस्टकको टुप्पा जोनीको रठक माथी काटेर हटाईन्छ ।  

 यस प्रकार तयार गररएको कलमी बोटलाई आँविक छायाँदार ब्याडमा ७–८ मवहना हुकािएर वबक्री वबतरण गररन्छ ।  

वभवनयर िावटटङ 

 यस तररकामा ८-१० मवहनाको वबजु वबरुिा लाई रुटस्टकको रुपमा प्रयोग गररन्छ । माटोको गोला सवहत रुटस्टकलाई 

नसिरी ब्यडबाट उखेलेर २५×१५ से.मी.को प्लाविकको थैलामा साररन्छ र हाडेवनङका लावग रुख मुनी ५-६ हप्ता सम्म 

रावखन्छ ।  

 जवमनको सतहबाट ३० से.मी.को उचाईमा रुटस्टकको डाँठमा छड्के काटेर मुनीबाट तेसो काटी काठ सवहतको बोक्राको 

टुक्रालाई हटाईन्छ ।  

 ३-४ से.मी. ब्यास र ८-१० से.मी.लामो सायन छनौट गररन्छ । सायनमा भएका सम्पूणि पातहरुलाई अवलकवत भेट्नो 

छाडेर हटाईन्छ ।  

 सायनको फें दको टुप्पाको एक छेउमा सफासँग एक छड्के कटाई बनाउनु पछि । टुप्पामा उल्टो (लामो) छेउवतरबाट अको 

कटाई बनाई काठको टुक्रा हटाईन्छ जस्ले गदाि रुटस्टकमा बनाइएको घाउमा राम्ररी अवडन सकोस्  

 यसरी तयार पाररएको सायनको फेदलाई स्टकमा घुसारेर रबर िा २ से.मी.चौडा प्लाविकको टुक्राले बांविन्छ ।  

 ६०-७५ कदनमा जोवडन ेकक्रया पूरा हुन्छ । जोवडने अिवि भरी कलमी गरेको वबरुिा लाई बरोबर ससंचाई गररन्छ ।  

 वभवनयर िावटटङ् गने सबैभन्दा उत्तम समय बैिाख १५-आषाि १५ (May-June) हो ।  

 यस तररकामा इनार्चिङ्ग भन्दा एउटा ठूलो फाईदा छ, त्यो हो, यकद िावटटङ्ग सफल भएन भन े रुटस्टकलाई पुन 

िावटटङ्गका लावग प्रयोग गनि सककन्छ ।  

 सािारणतया घुसारेको २० कदन पिात सायन पलाउन थाल्दछ ।  

 यस तररका बाट ६०-७० % सफलता प्राप्त हुन्छ ।  

क्राउन िावटटङ  

यस तररकामा रुटस्टक लाई जवमन देवख ३० से.मी.को उचाईमा सम्म पारेर कारटन्छ । अवन फाली आकारको घाउ बनाईएको 

सायनलाई रुटस्टकको वचरामा घुसाररन्छ । 

सायन र रुटस्टकको तयारी  

 वसिा,स्िस्थ १२–१५ से.मी.लामो र २ से.मी.ब्यास भएको सायनलाई माउबाट काटेर ल्याईन्छ ।  

 सायनको तल्लो भागलाई दबैु छेउंबाट छडके काटेर ६–७ से.मी.लामो फाली आकार बनाईन्छ । कटाइको काम िुषुप्त 

आंख्लाको रठक मुनीबाट प्रारम्भ गररन्छ । यसबाट िावटटङलाई वछिै पलाउन मद्धत वमल्छ ।  

 जवमनको सतह देवख ३० से.मी.को उचाई बाट रुटस्टकको टुप्पालाई काटेर हटाईन्छ ।  

 ठुटाको टाउको बाट तलवतर २ िटा ६–७ से.मी.लामो वचरा बोक्रालाई छेड्ने गरी बनाईन्छ ।  

 दईु वचराको दरूी सायनको फारी आकारको चौडाइ भन्दा अवलकवत बिी रावखन्छ ।  

 दईु कटाई बीचको बोक्रालाई हटाएर सायनको फारी भागलाई घुसाररन्छ ।  

 बोक्रालाई तानेर फारी आकारलाई पुरै छोवपन्छ र कारटएका पूरै भागमा मैन दवलन्छ र कलमी गरेको भागलाई 

प्लाविकको टेपले बाँविन्छ ।  

 नेपालमा क्राउन िावटटङ् गने सबैभन्दा राम्रो समय अिोज-कार्तिक (Sept-Oct) हो ।  

 जोडाईको प्रकक्रया ६० कदन वभत्र पुरा हुन्छ ।  

स्टोन िावटटङ/इवपकोटाईल िावटटङ 



 प्रजनन्को यो सवजलो,सस्तो र वछटो तररका हो । यस तररकामा कवललो रुटस्टकलाई  चावहएको जात सँग कलमी गररन्छ 

।  

 ७-१० कदनको कवललो वबज ुवबरुिा लाई कोया सवहत उखेवलन्छ ।  

 ब्याडमा भएका थुपै्र वबरुिाहरु मध्य बृवद्ध राम्रो भएको, स्िस्थ, सीिा र मवसना जरा िरै भएका वबरुिा लाई उखेलेर 

१५×१० से.मी.को पटमा साररन्छ । पटलाई १:१ कम्पोि र माटो भएको वमश्रणले भररन्छ । सानुि भन्दा अगावड मुख्य 

जराको टुप्पो (५-६ से.मी.सम्म) कारटन्छ ।  

 पटमा साररएका वबरुिाहरुलाई ससंचाई गरेर बाँस र िानको परालले बनाईएको छाप्रो मुनी रावखन्छ ।  

सायन र रुटस्टको तयारी  

 ८-१० से.मी.लामो,स्िस्थ,२-३ मवहनाको र ३-४ आँख्ला भएको सायन डाँठलाई माउ बोटबाट काटेर ल्याईन्छ ।  

 सायनको तल्लो पुछारमा ३-४ से.मी.लामो फारी आकार बनाईन्छ । 

 रुटरुटक लाई ६ से.मी.को उचाई बाट काटेर टुप्पा हटाईन्छ यसरी छुट्याईएको रुटस्टकको टुप्पाको माझबाट िार लागे्न 

चक्कुले ३-४ से.मी.लामो वचरा बनाईन्छ । 

 सायनको फाली आकार लाई रुटस्टकको टुप्पामा बनाइएको वचरामा घसुारेर ३ से.मी.चौडा प्लाविकको टेपले बांविन्छ ।  

 जोड्ने प्रकक्रया २० कदनमा पुरा हुन्छ । यस अिविमा कलमी बोटलाई बराबर ससंचाई गररन्छ । 

 कलमी बोट उही बषि वबक्री लायक हुन्छ ।  

 यसबाट ६०-६५ प्रवतषत सफलता प्राप्त भएको छ । 

आँपको प्रजनन् यसको अलािा अरु थुपै्र तररकाहरु प्रयोग गररएका छन् जस्तैैः टङ् िावटटङ्ग, साइड िावटटङ्ग र वबवभन्न प्रकारका 

बवडङ्ग आकद । तर यस प्रकारका िावटटङ्ग तथा बवडङ्गहरु नेपालमा कम सफल भएका छन् । 

खाडल खन्न ेर पनु े

 जग्गालाई राम्ररी जोतेर सम्याईन्छ  

 रोपु्नभन्दा कवम्तमा २ मवहना अगावड (०.७५-१ मी.गवहराईको) खाडल खवनन्छ ।  

 खाडललाई १ मवहना िा बिी अबवि सम्म खुला छोवडन्छ, यसरी खुला छोड्नाल ेवभत्रीभाग राम्ररी तात्छ र रोग कीराको 

प्रकोप कम हुन्छ । 

 बषाि हुनु अगािै खाडललाई कम्पोि (प्रवत खाडल ३०-४० के.जी.कुवहएको गोबर मल,२ के.जी.हाडको िुलो र ५ 

के.जी.खरानी) र माटोको वमश्रणले पुररन्छ र सुरुको बषािबाट खाकँदन छोवडन्छ । 

लगाउन ेसमय 

 नेपाल अविराज्य भरी सबैभन्दा उत्तम रोपे्न समय बषाि याम (जेष्ठ-श्राबण) हो । बिी पानी पने िेत्रहरु झापा, मोरङ र 

वचतिनमा बषािको अन्त्यवतर रोपु्न पछि । कम पानी पने िेत्रहरुमा  मनसुनको प्रारम्भमा रोपु्नपछि । 

 सबैभन्दा राम्रो रोपे्न समय बेलुकीपख हो । कदउंसो रोप्दा पातहरुले बिी पानी उत्स्िेदन कक्रयामा खचि गने हुदंा बोट 

ओइलाउंछ ।  

लगाउन ेदरूी  

 बोट ठूलो हुन ेठाँउमा बोटको दरूी १२-१४ मी. 

 सुख्खा िेत्रमा जहाँ बोटको बृवद्ध राम्रो हुन्न,बोटको दरूी ८-१० मी.रावखन्छ ।  

 पहाडको वभरालो जग्गामा वत्रभुजाकार तररका बाट बोट देवख बोटको दरूी ९ मी.र लाईन देवख लाईनको दरूी ११ 

मी.रावखन्छ ।  

 अम्रपाली आँपको लावग ५-६ मी.को फरकमा रोवपन्छ ।  

लगाउन ेतररका  

 कलमी बोटको जरामा भएको माटो पुररने गरी खाडलबाट माटो वझककन्छ ।  

 कलमी गरेको आँपको बोटलाई माटोको गोला सवहत खाडलको माझमा रोवपन्छ ।  

 अवन बोटको बररपररको माटोलाई राम्ररी वथवचन्छ ।  

 सानो बेवसन बनाएर बोटलाई ससंचाई गररन्छ । 

 कलमीको जोनीलाई माटोमुनी पुनुिहुन्न । 

 कलमीको बोटलाई हािाले भाचँ्नबाट जोगाउन काठको टेको कदनुपछि ।  

ससचंाई  

 आँपलाई सालभरीनै ससंचाई आिश्यकता नपरेतापवन िृकि विकासको खास समयमा आबश्यक मात्रामा ससंचाई कदनुपछि । 

 बलौटे माटो र कम पानीपने िेत्रहरुमा बोटहरुलाई िरद ऋतुमा एकपटक राम्ररी ससंचाई गनुिपछ ।  

 यस ससंचाइले फूलफुल्न मद्धत गछि । 

 फलझने प्रकक्रया रोक्नका लावग फल लागे्न बेलामा २-३ पटक ससंचाईको आबश्यकता पदिछ ।  

 बेवसन अथिा ररङ्ग िनाएर ससंचाई कदनु पदिछ । 

मलखाद प्रयोग गन ेमौसम 



 उष्ण हािापानी भएको स्थानमा मलखाद प्रयोग गने सबैभन्दा राम्रो समय मनसुनको प्रारम्भ हो ।  

 उपोष्ण िेत्रमा फूल फुल्नु भन्दा २ मवहना अगावड मलखादको प्रयोग गररन्छ ।  

मलखाद प्रयोग गन ेसमय 

 बोटको फेदको बररपरर ६० से.मी. चौडा र १५ से.मी.गवहरो कुलेसो बनाईन्छ ।  

 १ बषिको बोट छ भने फेददेवख ३० से.मी.को दरूीमा कुलेसो बनाईन्छ ।  

 प्रत्यक बषि कुलेसाको दरूी बोटको फेद देवख २० से.मी. जवत बिाईन्छ । 

 मलखाद लाई कुलेसोमा राखेर राम्ररी माटोमा वमसाईन्छ । 

काटँछाटँ 

 नेपालमा खेती गररने सबैजसो आंपका जातहरु ठाडो प्रकारका छन् । वयनीहरुले समरुप हांगा प्रणाली बनाउने हुदंा 

कांटछांटको आबश्यकता त्यवत पदैन । 

 समय समयमा सुकेको र रोगी हांगाहरुलाई काटेर हटाई कदनुपछि ।  

 बयस्क बोटको केन्िीय भागलाई िारपार गने हाँगाहरुलाई पवन काटेर हटाई कदनुपछि ।  

 युिा वबरुिाको कलमी गरेको भाग भन्दा मुनी रुटस्टकबाट वनस्केका पालुिाहरु काटेर हटाई कदनुपछि । 

 पवहलो ३ बषि वभत्र फुल्ने सबै फूलहरुलाई हटाई कदनुपछि ककनभने वयनीहरुल ेबोटको बृवद्धमा असर पादिछ ।  

गोडमले र अन्तरबाली  

 आँपको बगैचालाई सालभरी नै खाली रावखन्न ।  

 बगैचालाई सफा राख्न बषिमा २ पटक जोवतन्छ । 

 समय समयमा झारपात वनकाल्ने र बोटको िररपरर खन्न ेकाम गररन्छ ।  

 युिा बगैचाको खाली ठाउंमा ४-५ बषि सम्म छोटो अबविका होंचा बालीहरु लगाएर प्रयोग गररन्छ । जस्त-ैखुसािनी, 

गोलभेडा, केराउ, वसमी, काउली, बन्दा, अदिुा, हलेदो आकदको खेती गनि सककन्छ ।  

फुल्न ेर फललाग्न े 

 रोपेको ४-५ बषि देवख कलमी बोटहरु फल्न थाल्दछन् । 

 फूल फुल्ने समयलाई स्थानीय हािापानीको वस्थवतल ेअसर पादिछ ।  

 तराई र वभत्री मिेिमा आंपका बोटहरु फागुन–चैत्र (Feb-March) मा फुल्दछन् । फूल फुल्ने प्रकक्रया ६–८ हप्ता सम्म 

जारी रहन्छ ।  

 आँपको फूल र फल मुख्यतया टुप्पाका हाँगाहरुमा लाग्दछन् । टुप्पाको कोवपलाहरुको अभाबमा अक्जुवलयरी (Auxillary) 

कोवपलाहरुमा पवन फल लाग्दछ ।  

 सुख्खा हािापानीले फुल्ने प्रकक्रयालाई उत्तेवजत गछि र बादल युक्त हािापानी र जाडोको बषािले किलो गछि । 

 बसन्त ऋतु (माघ-फागुन) र गृष्म ऋतु (फागुन-चैत्र) को प्रारम्भमा वनस्केका ८-१० मवहना पररपक्व हाँगाहरुमा सािारणतया 

फूल फुल्छ त्यसपवछ मनसुन र असोज उप्रान्त वनस्केका हांगाहरु पुष-माघमा वबरल ैफुल्ने गछि ।  

 नेपाल अविराज्य भरी आँपको फूलफुल्ने समय पुस १५ -माघ १५ (Feb) मवहना हो ।  

 तराई र वभत्री मिेिमा सालभरीमा आँपले ३ पटक नया ँपालुिाहरु (Flushes) उत्पादन गदिछ । 

 पवहलो पालुिा फागुन-चैत्र (Feb-March) सम्म, दोश्रो बैिाख-जेष्ठ (April-May) सम्म र तेश्रो श्राबण-भाि (July-Aug) 

मा उत्पादन गदिछ ।  

आँपमा एकत्रो फल्न े(बषि वबराएर फल्न)े बानी 

आँप वनयवमत रुपमा फल्दैन (एक बषि फल्छ अको बषि फल्दैन )। यस प्रकारको फल्ने बानीलाई आँपमा एकत्रो फल्ने बानी भवनन्छ । 

जुन बषि आँपबिी फल्छ त्यस बषिलाई फल्ने बषि (On year) र कम फल्ने िा नफल्ने बषिलाई नफल्ने बषि (Off year) भवनन्छ । 

एकत्रो फल्न ेबानीलाई असर गन ेतत्िहरु  

एकत्रो फल्ने बानीलाई असर गने थपैु्र तत्िहरु छन् । 

(क) बाह्य तत्िहरु- प्रकाि, तापक्रम, हािा, सापेविक आिता, वचस्यान, रोग र कीरा आकद । 

(ख) आन्तररक तत्िहरु- कफवजयोलोवजकल, पोषण सम्बवन्ि, लैङ्गीक अनुपात र हरमोन को सन्तुलन । 

आँपका मखु्य मखु्य रोगहरु तथा कीराहरु  

आँपको रोगहरु  

1. कोत्रेरोग (Anthracnose) 

2. सेतो िुलेिुसी (Powdery mildew)  

3. आँपको वबकृवत रोग (Mango malformation)  

4. कालो टुप्पा (Black tip)          

5. कालोपत्रे (Sooty mould)   

 आपँको कीराहरु  

1. आँपको फड्के कीराहरु (Mango hopper) 



2. आँपको फलको सझंगा (Fruit fly)  

3. आँपको कोकिया कीरा (Mango Mealy bug)  

4. आँपको कोयाको/बीउको घुन (Stone weevil)  

फल पाके्न  

 आँपको थुप्रोमा क्यावल्सयम काबािईट राख्नाले आँप पाके्न प्रकक्रया लाई तीि गछि । 

 २ वम.ली. इथेरोल लाई १० वल. पानीमा वमसाएर छदाि पाके्न प्रकक्रया झन तीि हुन्छ । 

उत्पादन  

आँपको उत्पादन तथा उत्पादकत्ि विविि कुराहरु जस्तै माटो, हािापानी, जात, िगैचा व्यिस्थापन, रोग कीराको प्रकोप आदीमा भर 

पदिछ तर सािारणतया युिा बोटहरु (५-६ बषि) मा प्रत्यक बषि प्रवतबोट २०-३० फलहरु लाग्छन् । त्यसैगरी १०-१२ बषिको 

बोटहरुमा ५००-६०० फलहरु, १२ बषि पवछ बोटहरुमा प्रवतबषि प्रवतबोट २५०० फलहरु र २० बषि उप्रान्त बोटहरुमा प्रवतबषि 

प्रवतबोट २५००-४००० सम्म फलहरु लागे्न गदिछ तर आँपको उत्पादन ४० िषि पवछ घटेर जाने गदिछ । यसरी औषत उत्पादन-

प्रवतबोट प्रवतबषि १२००-१५०० सम्म हुन्छ ।  




