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kl/ro

मसला बाली अ्तग्नत परने खस्ा्नरीमा हाम्ो पररकारलाई सवादिलो बराउरक्ा साथै 
हामीलाई चाष्टहरे थप््र ैपोिण तत्वहरू पाइ्छ। रेपालमा ८० बालीका ७२३ जातहरू 
िता्न छर।् जसमधये खस्ा्नरीको मात् १८ वरा जात िता्न भएको छ।खस्ा्नरीको िता्न 
गररएका जातहरू मधये एक जात मात् उ्मोचर भएको र िई् जातहरू सूचीकृत खल्ा 
सेनचत जातहरू हर् ्भरे बाँकी १३ वरा हाइनरिड जातहरू छर।्खस्ा्नरीका २ जातहरू 
ष्टवगत ३ वि्नभ्िा बढी समयिेनख अयात रभएका कारण सूनचबार हराइएका छर ्। 
हालसमम अकबरे लगायत अ्य सथारीय जातहरू िता्न भएको छैर।अकबरे खस्ा्नरी 
एकिम प्रखयात भए पनर यसको अधययर अरस््धार कम भएको कारण शद््ध अकबरे 
बारे अ्योलता कायम रै छ । बजारमा भरे यसका धेरै थरीका जातहरू पाइ्छर।्यस 
खस्ा्नरीलाई बाँिरले पनर रखारे र राष्ट्रिय अ्तरा्नष्ट्रिय सतरमा अकबरेको माग राम्ो 
भएको ह्ँिा हाल आएर रेपालका धेरै ठाउँहरूमा अकबरे खेती गरने चलर बढेको छ। 
हाल आएर रेपालका केही चाउचाउ उधोगहरूले पनर अकबरे खस्ा्नरी चाउचाउ 
मसलाको रूपमा प्रयोग गर्न इचछा िेखाएका छर।्

अकबरे खस्ा्नरीलाई खस्ा्नरीको राजा मानर्छ। यसको सवाि, बासरा र ष्टपरोपरा अ्य 
खस्ा्नरीको भ्िा छ्टै् र नभन्ै ह्् छ। यसता ष्टवशेि गण्हरू हर्ाका लानग अकबरे पूववी 
मधयपहाड मख्यतः इलाम र यसको वररपररका नजललाहरूमा रै उतपािर गरेको भन्े 
मा्यता छ । अकबरे धेरै ष्टकनसमको भए पनर शद््ध अकबरेको फल गोलो, हलका 
लामचो, बासरािार, ररम, ष्टपरो र नचपलो भएको अनर तल झन््डएर फलेकोलाई 
मानर्छ। परमपरागत क्षेत्मा उतपािर गरेको अकबरे जसतो गण्सतरीय अकबरे अ्य 
ठाउँहरूमा उतपािर गरेको अकबरे ह्ँिैर। फल हेिा्न उसतै िेनखए पनर बासरा र अ्य 
गण्मा फरक हर् सकिछ । उक्त परमपरागत क्षेत्मा उतपादित अकबरेलाई भौगोनलक 
सङ् केत नच्हबार सर्नक्षत गर््नपरने िेनख्छ। तर रेपालको धेरै ठाउँमा यसको खेती 
गरने चलर बढेको छ । तर सबै ठाउँमा उतपादित अकबरेले भौगोनलक सङ् केत नच्ह 
पाउर सकिैर।

अकबरे खस्ा्नरीमा भएको सबै ष्टवष्टवधतालाई सिप्योग गर््नपि्नछ। ष्टकरष्टक कृष्टि जैष्टवक 
ष्टवष्टवधता हाम्ो जीवरको आधार हो र कृष्टि ष्टवज्ार ष्टवकासको मूल आधार हो।जर्सकै् 
समसयामा पनर पष्टहला कृष्टि जैष्टवक ष्टवष्टवधतालाई सनमझरे गर््नपछ्न। रैथारे जातलाई 
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सममार गिदै रैथारेसँग काम गरी रैथारेमा जोड दिई रैथारेलाई अ्तरा्नष्ट्रिय सतरमा 
पर् ्याउरे तफ्न  लागर ् पछ्न।साथै आ-आफरो क्षेत्मा पाइरे ष्टवशेि गण् बोकेका 
जातहरूलाई रै ष्टवकास र प्रवद्ध्नर गरने रणरीनत हर्प्छ्न।

v';f{gLsf] ;d"x

खस्ा्नरीको मख्य गण् ष्टपरोपरा हो। ष्टपरोपरले मानरसका अङ् गहरू पोलरे भए पनर 
ष्टपरोको आफरै बासरा र सवाि ह्् छ। खस्ा्नरीमा हरे् ष्टपरोपरको रसायर र यसको 
मात्ालाई खेती गरररे वातावरण र जातले फरक पार्न सकिछ।ष्टपरोपरलाई ष्टपरो 
इकाई (सकोनभलला ष्टहर यन्रर) ले राष्टप्छ र अनत ष्टपरो खस्ा्नरीमा ८०,००० भ्िा 
बढी ष्टपरो इकाई ह्् छ।ष्टपरोको आधारमा खस्ा्नरीहरूलाई चार समूहमा बाँडर सष्टक्छ 
(नचत् 1)।अनत ष्टपरो समूह जसलाई भतू खस्ा्नरी पनर भनर्छ, र यसको ष्टपरो इकाई 
50 हजारिेनख १ लाखसमम ह्् छ।धेरै जसो अनत ष्टपरो खस्ा्नरी खाएपनछ पेर पोलरे, 
दिसा गिा्न पोलरे ह्् छ, तर अकबरे खस्ा्नरी खाँिा तयसतो ह्ँिैर भन्े मा्यता 
छ।कयारोनलरा ररपर संसारको सबै भ्िा ष्टपरो खस्ा्नरी मानर्छ र रागा (राँगा) 
खस्ा्नरीलाई भतू जोलोष्टकया (जयारमारा) खस्ा्नरीको बष्टहरी भरेर नचनर्छ।

नचत् १. ष्टपरोको आधारमा खस्ा्नरीको समूह
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अकबरे खस्ा्नरी रेपालको रैथारे जातहरू मधयेको एक ष्टवशेि जात, एकिम प्रनसद्ध र 
प्रखयात, सबैको मख्मा बसर सफल भएको जात हो।यो अ्तरा्नष्ट्रिय सतरमा रै प्रखयात 
भएको खस्ा्नरी हो र ष्टवशेि गरेर िनक्षण एनसयामा त यसको ष्टवशेि महत्व छ । यस 
भ-ूभागमा अकबरेको ष्टपरोपरा र सवािलाई ष्टवशेि महत्वका साथ हेरर्छ।यसको 
खेती उचच पहाडिेनख तराईसमम गर्न सष्टकए पनर इलाम, पाँचथर, तेह्रथम् र 
तापलेजङ्मा पाइरे अकबरेलाई रैथारे भनर्छ र अ्य क्षेत्मा पाइरे जातहरू सथारीय 
जात हर्।्अकबरे खस्ा्नरीलाई नग्षमकालीर, वस्ते, अगौरे, पछौरे, एक-विवीय तथा 
बह-्विवीय आदिको रूपमा नलर सष्टक्छ।एक परक लगाए पनछ नरर्तर ५-६ 
वि्नसमम उतपािर नलर सष्टकए पनर तेस्ो वि्नबार उतपािर घटरे ह्् छ।तर कारछाँर 
र पया्नप्त मलजल गरेको खणडमा ३-४ वि्नसमम राम्ो उतपािर नलर सष्टक्छ (तर 
पष्टहला पष्टहला एउरै नबरुवाले १० वि्नसमम फल दिएको अरभ्ब ष्टकसारहरूले 
बताएका छर)्। यसको ष्टपरो मख्मा मात् हरे् मख्पनछ ष्टपरोको अरभ्व रहरे् अथा्नत ्
पेर र दिसा बसिा गि्द्ार रपोलरे ह्् छ । यो खाएपनछ ष्टपरो भयो भरे पनर नबसतारै 
यसको असर कम ह्ँिै जा्छ केही गर््न पिदैर ।

शद््ध अकबरेको फल कम बीउ भएको, मधयम आकारको गोलो, बासरािार, कडा 
राग (खस्ा्नरी राग) आउरे, झन््डएर फलरे, छामिा ररम, अठ्यौँिा र्ष्टक्ररे, पकाउँिा  
गलरे खालकाे ह्् छ । पाकेको फल तरकारीमा राखेर पकाउँिा नबलाउरे, नचललो, 
रलकरे, सवादिलो, नमठो सवाि जसता ष्टवशेि गण् भएको ह्् छ। आखँलाबीचको िूरी 
छोरो भएको र एउरा आखँलाबार २-३ वरा फल लागरे जात राम्ो ह्् छ।उक्त 
गण्हरू भएको अकबरे जातहरूमा गाईथरे् अकबरे, डलले अकबरे, बयरवी अकबरे र 
ठूलो अकबरे (बयरवी अकबरे भ्िा केही ठूलो) पछ्नर ्। केही ष्टकसारहरूको भराइ 
अरस्ार अकबरेमा बढी बीउ ह्् छ तर बीउ अरारको िारा जसतो गरी नमलेर बसेको, 
कडा, बाष्टहरी बोक्रा खस्ो र खणड परेको, कडा राग आउरे ह्् छ। ठूलो र नचललो 
अकबरेलाई धरक्रा तथा इलाममा हाइनरिड भरेर नबक्री गरेको पाइ्छ।

csa/] v';f{gLsf] lsl;d / ljljwtf

रेपालको पूबवी पहाडी भाग अकबरे खस्ा्नरीको उद््गम सथल मानर्छ र उक्त ठाउँहरू 
अकबरे खस्ा्नरीको ष्टवष्टवधताको के्द्र पनर मानर्छ।धेरैजसो ठाउँहरूमा अकबरे, राँगा 
र जयारमारा खस्ा्नरी एउरै हो भन्े गरर्छ।तर यी सबै फरक फरक हर्।्राँगा र 
जयारमारा खस्ा्नरी खाँिा पेर पोलरे, दिसा गिा्न पोलरे ह्् छ भरे अकबरे खस्ा्नरी खाँिा 
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यसतो ह्ँिैर।राँगा खस्ा्नरी भरेको रागा खस्ा्नरी हो भरे जयारमारा खस्ा्नरी भरेको भतू 
जोलोकीया हो।राँगालाई राँगे पनर भनर्छ जर् अनत राग आउरे र नसङ् गै राँगोलाई 
एउरा खस्ा्नरीले पग्रे भएर भनरएको भन्े मा्यता छ। ष्टवनभन् गण्हरूको आधारमा 
अकबरे खस्ा्नरीलाई वगवीकरण गर्न सष्टक्छ। ष्टवनभन् गण्को आधारमा गररएको 
अकबरे खस्ा्नरीको रामकरण नचत् २ मा उललेख गररएको छ। गाउँठाउँअरस्ार 
अकबरे जातहरूको आ-आफरै महत्व भएको पाइ्छ। यस खस्ा्नरीमा िई् थरीको 
फल फलाइ भएका बोरहरू पाइ्छ। एक मानथ फकने को र अकको तल फकने को। 
केही ष्टकसारहरूले आकाशे अकबरे राम्ो, ष्टपरो, बढी फलरे, रोगकीरा कम लागरे, 
गण्सतरीय, पारीले असर रगरने, फल झप्पामा फलरे भरेर भन्े गछ्नर।् पूववी भेग 
मख्यतः इलाममा पाइरे आठ प्रकारका अकबरेमा बयेरे (बयेरवी), ढेँ डे, ठाडो/आकाशे, 
डलले, राँगे, चच्चे लामचो, चच्चे र झोले (झोला अकारको लामचो) अकबरे पि्नछ। 
लामचे अकबरे र अ्य केही जातहरू क्रनसङ भएर रयाँ ष्टकनसमको ष्टवकास भएको हर् 
सकछ। 

नचत् २. अकबरे खस्ा्नरीको ष्टकनसम र जातहरू
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अधययर अरस््धार र ष्टकसारसँगको छलफल अरस्ार ष्टवष्टवधता पाइरे अकबरेको 
गण्हरूमा काणडको रङ, काणडको झस्, बोरको आकार प्रकार, हाँगाउरे ष्टकनसम, 
पातको घरतव, पातको रङ, पातको आकार, फूलको सथार, पत्िलको रङ, पङ्् केशर 
र परागथैलीको रङ, स्तीकेशरको मानथललो भाग फूलको बाष्टहर नरसकरे रनरसकरे, 
फलको रङ, फलको आकार, फलको र्पपा र फेिको आकार, फलको चमकपर, 
फलको छाला, बीउको रङ, बीउको आकार, बीउ र फलको तौल इतयादि छर।् 
तयसै गरी अ्य गण्हरू जसतै नबरुवाको उचाइ, काणडको लमबाइ र चौडाइ, पातको 
लमबाइ र चौडाइ, फ्लरे दिर, फूलको सङखया, पत्िलको लमबाइ, भाले अङ् गको 
लमबाइ, फल लागरे समय अवनध, फल ष्टरपरे अवनध, फलको लमबाइ र चौडाइ, 
फलको तौल, बीउको लमबाइ र चौडाइ, बीउको तौलमा पनर धेरै ष्टवष्टवधता पाइएको 
छ।

csa/] v';f{gLsf] af]6, km"n / kmn

अकबरे खस्ा्नरीको वोर अ्य खस्ा्नरीको भ्िा फरक ह्् छ र यसको नबरुवालाई 
रस्नरी अवसथामा यसको पातबार रै नचनर्छ । यसका बेरा्नहरूको पात बार्ला र 
नचलला ह्् छर ्। अकबरेको बोर तथा पात गाढा हररयो, पातको आकार ठूलो, 
पारको पातजसतो, पातमा िारा उठेको, पात ररम रहरे्, खस्ो िेनखरे, पात क्रञ् ची 
अथा्नत ्हातमा नलएर भाँचिा सनजलै पयाट् भाँनचरे वा माडिा र्क्रार्क्रा हरे् ह्् छ । 
बोर अगला र हाँगाहरू फैनलएका ह्् छर।् यसको वोर र अ्य अङ् गहरू नचत् ३ 
मा िेखाइएको छ। अकबरे खस्ा्नरीको हागाँहरू प्रायजसो चारैनतर फैनलएका ह्् छर।् 
क्रै क्रै बोर, पात तथा फलहरू रङ् गीर (हलका कालो जसतो) पनर ह्् छ। क्रै 
जातमा हरेक कापबार फूल फ्लरे ह्् छ । फूलमा ५ वरा सेतो वा रौरी रङको 
पत्िल ह्् छ। साधारणतया पोथी अङ् ग भाले अङ् ग भ्िा  लामो ह्् छ। सेचरको 
लानग पोथी अङ् ग चाँडै तयार ह्् छ। भाले कण नबहार नरसक्छ भरे फूल २-३ 
दिरसमम सष्टक्रय रह्छ। पोथी अङ् ग सेचरको लानग तयार भएको ३-५ घणरा पनछ 
मात् भाले कण नरनसक्छ र फूलमा परागसेचर ह्् छ। पोथी अङ् ग बाष्टहर नरसकरे 
र भालेका परागकणहरू केही ष्टढला गरी तयार हरे् फूलको यही प्रकृनतले गिा्न अकबरे 
खस्ा्नरीमा बढी मात्मा परसेचर हर् जा्छ र जात नबनग्रे गि्नछ। परसेचर हर् हावा 
र कीराको भनूमका रह्छ। भइँ्नतर फकने र फलरे वोरमा अकसर सवयंसेचर हर् 
जा्छ।
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नचत् ३. अकबरे खस्ारीको अङ् गहरू

xF“uf cfpg] tl/sf

अकबरे खस्ा्नरीमा जनत बढी हाँगाहरू भयो तयनत रै बढी फल नलर सष्टक्छ। हाँनगरे 
प्रकृनत जातअरस्ार फरक फरक हरे् ह्् छ। थोरै हाँगा आउरे जात भएमा हाँगा बढी 
बराउरका लानग ४-५ पातका बेरा्न ह्ँिा म्् रा काटरप्छ्न। पर्ः केही हप्तापनछ फेरी 
सहायक हाँगाहरूको म्् रा हराएर धेरै हाँगाहरू बराउर सष्टक्छ। क्रै जातहरू 
आफैँ मा बढी हाँगा हरे् ह्् छ र तयसता जातहरूको म्् रा फानलरहर ्पिदैर।

hftLo k|;f/0f / z'4tf 

साधारणतया अकबरे खस्ा्नरी बीउबार प्रसारण गरर्छ। बीउबार प्रसारण गिा्न 
नमसावर हरे्, परसेचर हर् गई जातीय शद््धता रहरे् र सतप्रनतशत बीउ रउम्रे ह्् छ। 
बीउबार बेरा्न बराउँिा पष्टहलाको बोर तथा फल जसतै रहर् सकछ। राम्ो बोर 
भएको खणडमा हाँगा वा म्् राबार पनर प्रसारण गर्न सष्टक्छ। यसरी हाँगाबार सािा्न 
बाउआमाजसतै गण् हरे् ह्् छ र फल पनर नछरो दि्छ। ष्टहउँि सष्टकरे नबनतिकै हाँगा 
वा म्् रालाई जराउरे रसायरमा डब्ाएर सफा बालव्ामा राखिा केही हप्तापनछ बेरा्नको 
रूपमा सार्न सष्टक्छ।

अकबरेको शद््ध बीउ नरकालरका लानग पूण्न रूपमा सवयंसेचर गराउरप्छ्न। तयसको 
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लानग जाली प्रयोग गर्न सष्टक्छ, कोष्टपलालाई कपासले छोपेर गर्न सष्टक्छ (नचत्-४) 
तथा फूल फ्लरे समय फरक पारेर वा भौनतक िूरी कायम गरी गर्न सष्टक्छ।

 

नचत् ४. अकबरे खस्ा्नरीको सवयंसेचर गरी बीउ उतपािर गरने तररका     

hftLo ld>0f

एकै खालको अकबरे जात लगाउर ्भ्िा ष्टवनभन् थरीको नमसाएर लगाउँिा राम्ो 
ह्् छ। ष्टवष्टवधता भएको ष्टफलड र फलहरूको पोका भए ष्टवनभन् खालको समसयाहरूसँग 
जध्र सष्टक्छ। यसतो नमनश्त ष्टफलडबार शद््ध बीउ रहरे् ह्ँिा बीउको लानग छ्टै् 
वयवसथा गर््नपछ्न र फल उतपािरका लानग नमसाएर लगाउरप्छ्न। बजारको माग हेरी 
सबै खाले जातको माग भए उक्त नमनश्त ष्टफलडबार एकै जातको फल ष्टरपेर 
बेचरप्छ्न। सबै खालको जातको फल नमसाएर अकबरे ष्टवष्टवधताको पोको भरेर पनर 
बेचनबखर गर्न सष्टक्छ।

hftLo ;'wf/ / 5gf}6

जातीय सध्ारको लानग आरवं्नशक ष्टवष्टवधता आवशयक पछ्न। यसै कारण जातीय 
ष्टवष्टवधता सङ् कलर गरी चररत् नचत्ण गर््नपछ्न।आफूसँग भएको उक्त ष्टवष्टवधताबार 
आफूले खोजेको जातको ष्टवकास गर्न सष्टक्छ। ष्टवष्टवधताको लानग ष्टवनभन् ठाउँबार 
सङ् कलर गर््नको साथै िई् ष्टवनभन् जातहरू क्रनसङ गरेर पनर गर्न सष्टक्छ। जात 
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सध्ारको धेरै तररका मधये छरोर प्रष्टवनध सरल र प्रभावकारी मानर्छ। छरोर गिा्न 
सहभानगतामूलक प्रष्टक्रया राम्ो ह्् छ। साधारणतया जातहरूमा हर्प्रने गण्को आधारमा 
जातको छरोर गर््नपछ्न। जातीय सध्ार गिा्न प्च-इकाइ र प्च-अवसथामा छरोर 
गरने गर््नपछ्न (नचत् ६)। जात सध्ारको लानग बोर छरोर गिा्न जगगाको बीच भागको, 
रोग कीरा रलागेको, नछरो तथा भइँ्नतर फकने को फल दिरे, धेरै हाँगाहरू भएको 
आकि्नक बोर, एउरा आखँलाबार २/३ वरा फल लागरे आदि भएको हर्प्छ्न।

उक्त छानरएको बोरबार फल छा्िा बोरको बीचबार राम्ो, नचललो, आकि्नक बरोर 
भएको, रूपरङ् ग राम्ो भएको, पोष्टरलो, रातो, नररोगी र राम्री पाकेको फल छान््पछ्न। 
जातीय ष्टवष्टवधताबार शद््ध र ष्टवशेि जातहरूको ष्टवकास गर्न सष्टक्छ (नचत् ७)। 
छ्ट्ाछ्टै् जातहरूलाई केही वि्नसमम छरोर गिा्न सवयंसेचर गराई जातीय सध्ार 
गर््नपछ्न। नरया्नत तथा वयावसाष्टयक खेतीको लानग गाईथरे् अकबरे, बयरवी अकबरे, 
ठूलो अकबरे आदिलाई नलर सष्टक्छ। जात छरोर गिा्न बजार माग अरस्ारको गण् 
तथा ष्टवशेिता भएको जातहरू जसतै रोग, कीरा, सक्खा, उचच तापक्रम वा नचसो सहर 
सकरे जात छान््पछ्न।बजारीय गण्हरूमा आकार, तौल, रङ् ग, बासरा, नचललोपरा, 
ष्टपरोपरा, बरोर आदि पि्नछर।्

उपयक््त जात छरोर गरी जातीय सध्ार गरेपनछ धेरै थरीका अकबरेहरू सँगै रयाँ 
जात पनर लगाएर तल्रातमक मूलयाङ् कर गर््नपछ्न। ष्टकसार र उपभोक्ताले मर 
पराउरे जात छान्े गर््नपछ्न। कृिक र उपभोक्तालाई बोलाई अकबरे खस्ा्नरीको 
ष्टपरोपराको मूलयाङ् कर खाएर वा चाखेर परीक्षण गर्न सष्टक्छ। उक्त परीक्षणको 
लानग नरमरअरस्ारको तानलका प्रयोग गरी सबैभ्िा राम्ो जात छान् सष्टक्छ। जात 
छारेर परीक्षण गरेपनछ आएको आकँडाहरूलाई जात िता्न गर्न प्रयोग गर््नपछ्न। जात 
िता्न गरेपनछ यसको शद््ध बीउ नरकाली बजारीकरण गर््नको साथसाथै जातीय शद््धता 
कायम राख्प्छ्न।
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नचत् ५. जात छरोर गिा्न ष्टवचार गर््नपरने जातीय गण्हरू

नचत् ६. अकबरे खस्ा्नरीको जातीय छरोरको इकाई र अवसथाहरु

५. फूल/ नबउ 
    छरौर

वारसपनतक
अवसथा

बेरा्न
अवसथा
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अकबरे खस्ा्नरीको अरभ्व र खाएर परीक्षण

तानलका

राम :        ठेगारा :

क्र.सं. गण् जात १ जात २ जात ३ जात ४

१ आकार, बरोर, 
रूप रङ् ग 
(पष्टहलो हेराइ

एकिम राम्ो

राम्ो

रराम्ो

२ छामेर हेिा्न ररम/ नचपलो

कडा/ खस्ो

३ रकारी स्ँघिा कडा बासरािार

कम बासरािार

बासरा रभएको

५. थेपचे अकबरे

२. गाइ थरे् (घोपरे) अकबरे

नचत् ७. अकबरे खस्ा्नरी को छरौर गरर शद््ध जात ष्टवकास गरने तररका 
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४ कारेर स्ँघिा कडा बासरािार

कम बासरािार

बासरा रभएको

५ खाँिा एकिम ष्टपरो/ 
सवादिलो/ बासरािार

एकिम ष्टपरो मात्

ष्टपरो सवादिलो, 
बासरािार

ष्टपरो मात्

कम ष्टपरो, सवादिलो, 
बासरािार

कम ष्टपरो

अकबरे खस्ा्नरीको जातको मत गणरा (आकार, रूपरङ् ग र बरोरको आधारमा)

जात १ जात २ जात ३ जात ४ जात ५
मत

Knfl:6s 6g]ndf csa/] v';f{gL v]tL k|ljlw

अकबरे खस्ा्नरी खल्ा र पलानसरक ररेलनभत् पनर खेती गर्न सष्टक्छ । यसको ष्टवशेि 
सवािको लानग भरे खल्ा र नबहार हलका तस्ारो परने हावापारी उपयक््त ह्् छ । 
यसलाई एक विने वा बहव्िने बालीको रूपमा पनर लगाउर सष्टक्छ । यसको हरेक 
कापबार १-३ वरासमम फल लागिछ । यसका लानग माघ/फागर्नतर बीउ हालेर, 
३०-४० दिरको बेरा्न ७५-६० से.मी. को िूरीमा सार्न सष्टक्छ । अकबरे प्राङ् गाररक 
मलमा राम्री सष्टप्ररे हर्ाले, बेरा्न सािा्न १.५-२ रर/रोपरी राम्री पाकेको मल जगगा 
तयार गिा्न मारोमा नमलाउरप्ि्नछ । तयसतै गरी ९ के.जी. यर्रयाको आधा ४.५ 
के.जी., ११ के.जी. डीएपी, ८ के.जी. मयरे्र अफ पोरास राखी बेरा्न सार््नपि्नछ । 
बाँकी यर्रया मल आधा आधा गरी बेरा्न सारेको २०-२५ दिर र ४०-४५ दिरमा 
नबरुवाको वररपरर चक् का बराएर राख्प्ि्नछ । हरेक फल ष्टरपेपनछ गह्ँत र पारी 
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(१:४ भाग) जरामा दिर सष्टक्छ । आवशयकताअरस्ार झारपात नरय्त्ण गर्न 
गोडमेल गर््नपि्नछ । बेरा्न सारेको २०-२५ दिर पनछ िोस्ो यर्रया मल दिएर हलका 
मारो उठाई उकेरा दिरप्ि्नछ । हरेक चोष्टर मल हालेपनछ मारो नभजरे गरी जरामा 
पारी दिरप्ि्नछ । ३-४ दिरको अ्तरालमा राम्री मारो नभजरे गरी तर पारी रजमरे 
गरी नसंचाइ गर्न सष्टक्छ । बहव्िने बालीको हकमा कानतिक मंनसरमा फलहरू ष्टरपी 
सके पनछ फागर्काे पष्टहलाे हप्ता नतर पर्ारो, सके्को, रोग लागेको हाँगाहरू 
काटरप्ि्नछ र प्रशसत प्राङ् गाररक मल थपरप्ि्नछ । यसरी कमतीमा पनर ५ वि्नसमम 
नबरुवाबार उतपािर नलर सष्टक्छ । झारपात नरय्त्णको लानग ररेल नभत् पलानसरक 
मलच प्रयाेग गर्न सष्टक्छ । रोपेको ५०-६० दिरमा फल ष्टरपर सष्टक्छ । हररयो 
र पाकेको रातो फल ष्टरपर सष्टक्छ र फल ष्टरपिा भेटरो समेत ष्टरपरप्ि्नछ ।  

aLp pTkfbg 

बीउ उतपािरका लानग खेती गिा्न उनचत ठाउँमा उनचत समयमा बाली लगाएर 
उपयक््त समयमा फल ष्टरपरप्छ्न ।बीउ माघ-फागर्मा रस्नरीमा छरेर वैशाख-जेठमा 
बेरा्न सार्न सष्टक्छ । साधारणतया बीउ रस्नरीमा राखेर बारीमा बेरा्न सारने गरर्छ। 
बीउ छरेको कररब ४०-४५ दिरमा ३-४ पाते बेरा्नलाई पलानसरक थैलोमा सारेर 
६०-७५ दिरमा पर्ः बारीमा सािा्न नछरो फलरक्ो साथै राम्ो फल पाउर सष्टक्छ। 
फल साउर-भिौबार ष्टरपर सष्टक्छ र फलको ष्टरपाइ ४-५ मष्टहरासमम गर्न सष्टक्छ। 
एक विने बोरबार भ्िा बहव्िने बोरबार फल बढी र धेरै समय (कररब ६ मष्टहरा) 
समम ष्टरपर सष्टक्छ। खस्ा्नरीलाई ड्ाङमा लगाउँिा पारीको असर ह्ँिैर र जरा वा 
डाँठ क्ष्टहरे पनर ह्ँिैर। बीउ उतपािर गरने बोरहरूलाई बढी हेरचाह गर््नपछ्न। रोग 
कीरा लागेमा घरेल ्ओखती जसतै गाईको िूध, रीमको तेल, ष्टपरा, िही वा मही आदि 
प्रयोग गर््नपछ्न। बीउका लानग पलानसरक ररेलमा भ्िा खल्ला वातावरणमा लगाउँिा 
राम्ो मानर्छ। बीउको लानग तेस्ो झप्पाबार िशयौँ झप्पासममका एकरासका र 
सवस्थय फलहरू ष्टरपर ्पि्नछ।

अकबरे खस्ा्नरी परसेनचत बाली भएकाले बीउ उतपािर गिा्न सवयंसेचर हरे् वातावरण 
बराउरप्छ्न । सवयंसेचरका लानग जाली लगाएर वा फलको कोष्टपलालाई कपासले 
छोपेर गर्न सष्टक्छ । बीउका लानग पष्टहलो परक फलेको फलभ्िा िोस्ो परकका 
फलहरू सकभर बोरको बीच तथा नभत् भागवार छान्् राम्ो ह्् छ । सवयंसेचर 
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भएको फल राम्ोसँग पाकेपनछ ष्टरपरप्छ्न र केही दिर छायामा सक्ाउरप्छ्न । उक्त 
फललाई कारेर बीउ नरकालरप्छ्न । बीउ हलका पहेँलो, रातो र ष्टवनभन् आकारको 
हरे् ह्ँिा एकरासका बीउ छान्े गर््नपछ्न । बीउ नरकानलसकेपनछ २-४ दिर छायामा 
सक्ाउरप्छ्न । सके्को बीउलाई हावा रनछरने भाँडामा रामकरण गरी भणडार गर््नपछ्न। 
अकबरे खस्ा्नरीको बीउ केही समयसमम सि्प््त अवसथामा रहरे ह्ँिा यसको उमारशनक्त 
कम हरे् ह्् छ, तयसैले बीउलाई तातोले उपचार गिा्न उमारशनक्त राम्ो हर् जा्छ । 
बीउको गण्सतर कायम राखन् नचत् ८ मा िेखाएजसतै सबै गण्हरूको नररीक्षण गरी 
वयवसथापर गर््नपछ्न ।

बीउ सकेसमम जहाँ फल उतपािर गरने हो तयही ठाउँमा उतपािर गर््न राम्ो ह्् छ । 
आफरै ठाउँमा जात ष्टवशेि बीउ उतपािर गरने कृिक भए राम्ो ह्् छ । अकबरे 
जातको क्रै पनर जातहरू िता्न रभएकोले यसको आनधकाररक बीउ पाइरे ठाउँ/
संसथा छैर । बीउका लानग सबैभ्िा राम्ो इलामको मानर्छ । िोस्ो सतरमा 
पाँचथर, तापलेजङ् र तेह्रथम्को मानर्छ । तेस्ो सतरमा धरक्रा र खोराङको 
मानर्छ भरे अ्य क्षेत्को चौथो सतरको मानर्छ । साधारणतया ष्टकसारहरूले बीउ 
आफैँ  राखन्े चलर भए पनर हाल आएर धेरै ठाउँहरूमा यसको खेती गरने चलर बढिो 
छ । नछमेकी, आफ्त, बजार, बीउ कमपरी (जसतै नसयार सीड), पसल, कृिक 
समूह (जसतै जोर सलला समूह, हातेमालो कृिक सहकारी), अलमष्ट हेभेर फाम्न 
आदिबार पनर बीउ आिारप्रिार गरने चलर बढिो छ।

जीनवतता

नचत् ८.  बीउमा हर्प्रने गण्हरू

शद््धता
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csa/] v';f{gLsf] afnL ;+/If0f k|ljwL

अकबरे खस्ा्नरीलाई धेरै ष्टकनसमका रोग तथा कीराले आक्रमण गर्न सकरे ह्् छ। 
यस प्रकारको प्रकोपका लानग खेतवारीमा नबरुवाको अवसथा, तापक्रम, अाद्रता र 
वातावरणले प्रभावकारी भनूमका खेलरे भएकोले मौसम अरस्ार बाली वयवसथापरमा 
धयार दिर ्जरुरी छ। 

k|d'v sL/fx?

nfxL

यसले ष्टवरुवाको कमलो भागमा चसे्र रोकसार पय्ा्नउँछ। हेिा्न सारा र ष्टवनभन् रंगका 
िेनखरे, लाखौंको संखयामा कनलला पात र म्् रामा आक्रमण गरने यी कीराको असर 
डरलागिो हर् सकछ। लाहीले नरकालरे नचपनचपे पिाथ्नमा कनमला आकष्टि्नत हरे् हि्ाँ 
ष्टवरुवामा कालो ढ्सी (सर्ी मोलड) ब्िछ। नरय्त्णका लानग रीमज्य ष्टविािी, 
गाइको मूत्, सूतवीको झोल हप्तामा २ परक छरने, सख्खा हर् रदिरे, बारीमा फसवी 
लगाउँिा पनर लाही रलागरे बताइ्छ। बजारमा मयानजक रामको रसायनरक ष्टविािी 
पनर लाही नरय्त्णमा प्रभावकारी पाइएको छ।

km8\s] sL/f

लाहीले जसतै चसे्र रोकसार गरने यो कीरा सारो ह्् छ र यसको प्रकोप भएको कनलला 
पातहरु मानथबार बराररएर आउँछ। यसले कोते्को ठाउँमा खैरो धववा ब्िछ। 
यसलाई पनर लाहीलाई जसरी रै नरय्त्णका ष्टवधी अपराउर ्पछ्न। बारीमा भएका 
झारपात हराइ घम्तीवाली अपराउर ्लाभिायक ह्् छ। यो कीराले रोगी बोरबार 
रोगका नजवाणह्रू अकको नबरुवामा सारने काम पनर गि्नछ। यो कीरा नरय्त्ण गर्न 
नरमज्य वारसपनतक ष्टविािी २ नमनल प्रनत नलरर पारीको िरले २-३ परक सप्र े
गर््नपि्नछ।

km]b s6'jf -Cut worm_

यो कीराले भख्नर सारेका नबरुवाको फेिमा कारेर रोकसार गि्नछ। यो कीरालाई 
हातले ष्टरपेर मार्न सष्टक्छ। दिरको समयमा यो मारोमर्ी लके्र बसरे ह्ँिा ष्टवहार 
वा बेलक्ीको समयमा बाष्टहर नरसकेको वेला यसलाई िेख् सष्टक्छ। बोरको वररपरर 
मारो मन्र कीरराशक ष्टविादि डस्नबार २ ग्ाम प्रनत नलरर पारीमा झाेल बराइ जनत 
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हरेक ष्टवरुवाको फेिमा नभजरे गरी हालर ्पछ्न। बतिी पासोको प्रयोग गरेर पनर माउ 
पत्लीलाई नरय्त्ण गर्न सष्टक्छ।

;]tf] lem“uf -White fly_

यो एउरा मनसरो सेतो चस्ाहा कीरा हो। यो कीराले खस्ा्नरीको पोिकततव चसे्र र 
भाइरसबार लागरे रोगहरु सारेर हारी पय्ा्नउँिछ। कीरा वयसथापर गर्न कीराबार 
आक्रमण भएको भागहरू काँरछाँर गरी मारोमा पर्रदिरप्ि्नछ। रीमको ष्टपरा वा 
रीममा आधाररत ष्टविािी- रीमेकस, मलरीरीम, मागा्नेसार ३ मी.ली. प्रनत लीरर 
पारीको िरले प्रयोग गर््न पि्नछ। पहेँलो भाँडोमा पारी राखेर बारीमा राख् ेवा पहेलो 
पे्र गरेको भाँडोमा आलसको तेल वा मोनबल लगाएर राखिा कीरा कम गर्न 
सष्टक्छ। रस्नरीमा जाली लगाएमा धेरै हिसमम कम गर्न सष्टक्छ। पहेंलो नचपनचपे 
पासो ठाउँठाउँमा झण्ड्ाइ दिर ्पछ्न।

kmndf nfUg] cf}+;f sL/f -Fruit fly_

मनसरो सेतो रंगका कीरा खस्ा्नरीवारीमा झरेका फलहरुबार नरसकी उफे्को िेनख्छ। 
यसले फलको नभनत् भाग खा्छ फलसवरुप फल बोरबार झरेर उतपािर घटर 
जा्छ। यसको नरय्त्णको लानग बेला बेलामा बारीमा घमे्र हेरने, पवाल परेका र 
भइँ्मा झरेका फलहरु ष्टरपेर बारी सफा गरने गर््न पि्नछ।

h/fdf nfUg] h"sf -Nematode_

यो जक्ा मारोमा अवनसथत रह्छ। यसले नबरुवाका कनलला जरामा आक्रमण 
गि्नछ। यसले गिा्न नबरुवाले मारोबार खारा नलरे प्रष्टक्रयामा बाधा पग्रे ह्ँिा बषृ्टद्ध 
ष्टवकास रोष्टकर गइ उतपािरमा असर गछ्न। बोर दिरमा ओइनलरे र उखेलिा जरामा 
नगखा्न वा गाँठो िेनख्छ। जक्ा वयवसथापर गर्न मारोको उपचार गर््नपि्नछ। 
घम्तीवाली अपराउरे र पाकेको गोठेमल प्रयोग गर््नपि्नछ। सयपत्ी फूलको बोर 
२०–३० बोरको अ्तरालमा रोपिा पनर नरय्त्णमा सघाउ पग्र सकिछ।
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k|d'v /f]u
kftsf] yf]Kn] /f]u -Leaf spot disease_

यो ढ्सीले हरे् रोग हो। पारी, हावा र रोगी पातको समपक्न बार सरने यो रोग लागिा 
नबरुवाको पात तथा डाँठमा कालो थोपलाहरू ह्् छर ्र यी काला थोपलाहरू बढिै 
गएर पात पहेँनलएर झि्नछ। अनघललो वाली खस्ा्नरी पररवारको बारीमा अकबरे 
रलगाउरे, झारपातहरु सफा गरने गिा्न रोग नरय्त्णमा सघाउ पग्िछ। यस रोगको 
वयवसथापरको लानग डायथेर एम.–४५ िई् ग्ाम प्रनत लीरर पारीको िरले २, ३ 
दिर सप्र ेगर््नपि्नछ। 

kftsf] u'hd'h] -df]hfOs_ -Leaf curl mosaic virus_

यो रोग रस्नरीमा पनर लागर सकछ। यो रोग कीराको माधयमबार चाँडै एक बोरबार 
अकको बोरमा सि्नछ। तयसैले लक्षण िेख्ासाथ रोगी नबरुवालाई उखेलेर राढै फालर ्
वा मारोमा पर्रदिरे गर््नपि्नछ र राेग सारने कीरा मार्न िैष्टहक ष्टकरराशक ष्टविािीको 
प्रयोग गर््नपि्नछ।

89'jf /f]u -Blight_
यो ढ्सीबार हरे्, पारी र मारोबार सरने रोग हो। यो नबरुवाको क्रै पनर अवसथामा 
क्रै पनर भागमा लागर सकछ तापनर फल लागर थालेपनछ प्रकोप सघर रूपमा 
िेनख्छ। जनमरसँग जोनडएको डाँठ क्ष्टहरे र ष्टवरुवा पहेंलो रभइकर रै ओइलाउरे 
यसको मख्य लक्षण हो। पारी जमरे ठाउँमा यसको प्रकोप बढी िेनख्छ। यसको 
क्षनतका मख्यतया ३ वरा अवसथाहरू ह्् छर।्

(१) जराको डढ्वा वा फेि/जरा क्ष्टहरे अवसथा : ठछीक मारोको सतहबार कालो 
िाग शर्ु भइ मानथनतर बढरे तथा बोक्रा खइ्नलरे एवं जरा क्ष्टहएर पूरै बोर 
ओइलाउँछ। 

(२) पातको डढ्वा (डाँठ र पातको डढ्वा) अवसथा : पातमा छेउ ष्टकराराबार 
अध्नच्द्राकार पारीले नभजेको जसतो िागबार शर्ु भइ पराले रङ ह्ँिै डढेको 
जसतो िेनख्छ। डाँठमा २-३ इ्च लामा काला काला िागहरू आउँछर र 
पनछ उक्त भाग क्ष्टहरे ह्् छ। जमीर मानथको लक्षण मख्यतया विा्नपनछ ्यारो 
र आद्रता बढी भएको समयमा िेनख्छ। 
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(३) फलको डढ्वा वा फल क्ष्टहरे अवसथा : पात र डाँठमा लक्ण िेखा रपरे पनर 
फलको भेटरामा पारीले नभजेको जसतो िागबार सर्ु भई फलमा सेतो ढ्सी 
उनम्रे, बोक्रा नचपलो भइ खइ्नलरे तथा पाकर रपाइ फल झरने गि्नछ। धेरै 
दिरसमम ओनसलो मौसम रष्टहरह्ो भरे फलमा यसतो लक्षण िेनख्छ।

/f]u Joj:yfkg 

१) बीउ उपचारः वेनभष्टष्टर वा ष्टक्रलोकसील २ ग्ाम प्रनत ष्टकलोको िरले बीउ 
उपचार गरने। 

२) बाली वयवसथापरः विा्नतमा ९ इ्च अगलो ड्ाङमा बेरा्न लगाउरे, पारीको 
नरकासको प्रब्ध नमलाउरे, रोगी बोर हराउरे, जरा रनजक पारी रजमरे गरी 
बेरा्न सारने, गोलभेँडा, भा्रा, काँक्रो-फसवी पररवार बाहेकका बालीवार घम्ती 
बाली अपराउरे। 

३) रोग अवरोध वा सहर सकरे जात लगाउरे। पारी दिंिा मारो रउनछष्टट्रे गरी 
दिरे, डाँठ तथा पात रनभजरे गरी दिरे गर््न पछ्न।

४) तोरीको ष्टपरा १५० ष्टकलो प्रनत हेकररको िरले मारोमा प्रयोग गरने। 

५) ढ्सीराशक ष्टविािीको प्रयोगः बलाइरोकस, धरक्ोप, अरक्ोप वा ष्टक्रलोकसील २ 
ग्ाम प्रनत लीरर पारीमा नमसाएको झोलमा २० नमरेर डब्ाएर बेरा्न लगाउरे, 
उक्त झोल बोरको जरा रनजक राम्री नभजरे गरी ख्याउरे र १० -१५ दिरको 
फरकमा २-३ परक सप्र ेगरने। 

६) जाडोमा डढ्वाबार बचाउर १०÷१० दिरको अ्तरालमा ढ्सीरािक ष्टविािी 
जसतैः बलाइरोकस ५०, ष्टक्ररोकसील २ ग्ाम प्रनतनलरर पारीको िरले सप्र े
गर््नपि्नछ।

sf]q] /f]u jf PGy|fSgf]h -Anthracnose_

ढ्सीबार हरे् यो रोग साधारणतया ्यारो तापक्रम, बढी नसंचाइ र ष्टवरुवाको घरतव 
बढी भई हावा खेलर रपाउँिा लागरे गि्नछ। यो रोग लागेमा बोरको र्पपामानथबार 
सक्र सर्ु भई पूरै हाँगा सके्र जा्छ। तयसतो बोरमा कालोकालो स-सारा नगखा्नहरू 
िेनख्छ। ष्टवरुवामा खासै रोकसारी रगरे पनर यसले फलमा असर गि्नछ। फलमा 
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गोलो नभजेको िाग िेनख्छ जर् पनछ ठूलो ह्ँिै जा्छ र फल झि्नछ । खस्ा्नरी रातो 
हरे् अवसथामा फलमा काला घाउ जसतो नगखा्नहरू िेनख्छ। फल भणडारण र 
ढ्वारीमा रोगी फलहरुले धेरै असर गि्नछर।् यसबार बचर बगैँचा सरसफाइमा धयार 
दिरे, नररोगी बीउको प्रयोग गरने, बोरमा फल लामो समय समम रराखी तर्ु्त बजार 
पठाउरे, फल छायाँमा सक्ाएर भणडारण गरने आदि। थाइराम, सेरेसार, कैपरारले 
बीउ उपचार गर््नपि्नछ। बारीमा रोग िेखा परेमा िई् ग्ाम बलाइरोकस वा मे्कोजेव 
वा ष्टक्रलोकसील वा डाइथेर एम ४५ ले ७ दिरको अ्तरमा २÷३ चोष्टर सप्र े
गर््नपि्नछ।

v/fg] /f]u -Powdery mildew_ 

यो रोग ढ्सीबार हरे् गछ्न। खस्ा्नरीको पातमा धल्ो िेनख्छ र तर््तै अकको पात वा 
बोरमा सि्नछ। पातहरू पूरै सेतो र पनछ पहेँलो भई मर्ा तथा बोरसमेत मरने गि्नछ। 
यसबार परै् बोर सके्र पनछ डाँठ र फल पनर झरने ह्् छ। यसको वयवसथापर गर्न 
सरसफाइमा धयार दिरक्ा साथै २ एम.एल. केराथेर झोल ष्टविािी प्रनत नलरर पारीको 
िरले ७ दिरको फरकमा सप्र ेगर््नपि्नछ।

JofS6]l/ofaf6 x'g] cf]Olng] /f]u -Bacterial wilt_

यो मारो तथा बीउबार सरने रोग हो। यो रोग लागेमा शर्ुमा तलला पातहरु 
ओइलाउर शर्ु गछर््न र केष्टह दिरमा पूरै बोर ओइलाउर जा्छ। नबरुवाको बोक्रा 
र डाँठ बीचको भागमा खैरो कालो िाग िेनख्छ। फलसवरूप मारोबार सोसेको 
खाद्यततव पठाउरे काम ब्ि भई नबरुवा ओइलाउर थालछ र २,३ दिरमा पूरै बोर 
मर्न सकछ। यसको लक्षण क्रै पनर वेलामा जसतो नबरुवा सारा्नसाथ, गोडमेल 
गरा्नसाथ, फ्ल फ्लेको तथा फल लागेको बेला, काँरछाँर तथा फल ष्टरपेको बेला 
िेख् सष्टक्छ। रोगी डाँठलाई कारेर सफा पारीमा डव्ाउँिा सेतो तरल पिाथ्न 
आउँिछ र यसैको आधारमा रोगको पष्टहचार गर्न सनजलो ह्् छ। उपचार गर्न आनथ्नक 
रूपले फाइिा रहरे् भएकोले रोगको लक्षण िेख्ासाथ बोर उखेलेर फालरप्ि्नछ। 
सोलाराइजेसर ष्टवधीबार सेतो पलाष्टष्टकले १५÷२० दिरसमम हावा रपसरे गरी छोपेर 
मारो उपचार गरने र उपाचार गररएको बीउ बार सवस्थय बेरा्न बराउर ्पि्नछ। चैत् 
वैशाखको घाममा खेतबारी जोतेर १०÷१५ दिरसमम मारो सक्ाउर ्पि्नछ।
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9';Laf6 x'g] cf]Olng] /f]u -Fungal wilt_
ढ्सीबार फ्जाररयम र भष्टर्ननसनलयम गरी िई् थरी ओइले रोग लागछ। फ्जाररयम 
ओइले ह्ँिा शर्ुमा तलका पातहरु झरने, बरारररे र पहेंलो हरे् ह्् छ। डाँठको 
नभनत्भाग खैरो हरे्, फेिको भाग सन््ीरे ह्् छ। शर्ुमा बोरको आधाभाग ओइलाउरे 
र अकको भाग हररयै ह्् छ र पनछ पूरै भाग ओइलाएर बोर मि्नछ। यो मारोबार सरने 
रोग हो। यो रोग लागेमा नबरुवाको बोक्रा र डाँठ बीचको भागमा खैरो कालो िाग 
िेनख्छ। भष्टर्ननसनलयम ओइलेमा चाष्टहँ शर्ुशर्ुमा रोगी बोर दिरमा ओइलाउरे र 
नबहार बेलक्ा नररोगी जसतै, कतै पारी रपगे्र हो ष्टक भन्े जसतो िेनख्छ। पनछ रोग 
बढिै जाँिा पातहरु ओइलरे, पहेंनलरे र अंग्जेी अक्षर नभ आकारका थोपलाहरु पातमा 
िेखा पि्नछर,् पात तथा डाँठको नभनत्भाग खैरो िेनख्छ र पनछ रोग बढिै जाँिा बोर 
मि्नछ। नरय्त्णका लानग सफा खेती गरने, वाली चक्र अपराउरे, रोगी बोरहरु 
उखेलेर गाडी दिरे, रोगी पलरहरुबार मारो तथा ष्टवरुवा ओसारपसार रगरने र मारो 
उपचार (फयन्मगेसर तथा सोलराइजेसर) गर्न सष्टक्छ। रसायनरक ष्टविािीमा 
ढ्सीज्य ष्टविादिहरुको प्रयोग गर्न सष्टक्छ। 

efO/; /f]ux? -Virus disease_

एक परक लानग सकेपनछ भाइरस रोगलाई नरमू्नल गर्न असमभव हरे् ह्् छ। 
अकबरेमा ष्टवनभन् प्रकारका भाइरसहरु लागिछर।् रोवाको मोजयायक भाइरस, 
पोरारो मोजयायक भाइरस, नचनल भेराइल मोरल भाइरस, क्क्मबर मोजयायक 
भाइरस केष्टह महतवपूण्न भाइरसहरु हर् जसले अकबरे खेतीमा रोकसारी पय्ा्नउँिछर।् 
यी सबै भाइरसहरु ष्टवरुवाको क्रै पनर अवसथामा िेखा पर्न सकिछर।् ष्टवरुवामा 
लागरे चस्व्ा कीराहरुले भाइरस सार्नमा ष्टवशेि भनूमका खेलिछर।् भाइरसको लक्षणमा 
खज्मन्जएको पात, बढर रसकेका ष्टवरुवाहरु, नबग्केो फल र फलसवरुप उतपािरमा 
कमी आउँिछ। गाउँले भािामा भाइरसज्य रोगलाई डाडक््चचे पनर भनर्छ।

भाइरसज्य रोगबार बचरका लानग रोग सहर सकरे जात लगाउरे, सफा खेती गरने, 
बारी सफा र झारपात रष्टहत बराउरे, सेतो नझंगा लाष्टह र नरिपसको नरय्त्ण गरने 
आदि। गाईको िूध (२० नमनल प्रनत नलरर पारीमा) छष्टक्न राले पनर भाइरसको 
फैलावर रोकर सष्टक्छ। रोगी बोरहरु उखेलेर जलाउरे वा गाडरे गर्न सष्टक्छ। 
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•	 रोग प्रनतरोधक क्षमता भएका जातहरु छरौर गरेर लगाउरे।
•	 पाररलो, मनललो र पारी रजमरे हावा राम्री खेलरे सथारमा अकबरे खस्ा्नरी 

लगाउरे।
•	 सवसथ ताजा र उपचार गररएको बीउको प्रयोग गरने र झारपात रष्टहत सफा 

खेती गरने।
•	 शर्ुवातमा रै प्रनत बोर १÷१.५ ग्ाम केलडार वा डस्नवार मलसँग नमलाएर 

वा तयसै मारोमा नमसाएमा नरिपस, लाही र सेतो नझगँालाई नरय्त्ण गर्न 
सष्टक्छ। रस्नरीमा जाली लगाई बेरा्न उतपािर गरे धेरै हिसमम नरय्त्ण 
गर्न सष्टक्छ।

•	 बोरमा १०-१५ दिरको अ्तरमा गाईवसतक्ो ष्टपसावबार बराइएको 
वारसपनतक ष्टविािी, रीमज्य ष्टविादि, सूनत्नको वा खस्ा्नरीको झोल वा डेनसस 
वा रोगर १.५ नम.ली प्रनत नलरर पारीमा राखेर छर्न सष्टक्छ। 

•	 जाडोबार बचाउर सेतो पलाष्टष्टकले छोपरे वयवसथा गर््नपि्नछ तथा डढ्वाबार 
बचाउर ढ्सीरािक ष्टविािी ष्टक्ररोकसील २ नम.ली.का िरले १०–१५ 
दिरको अ्तरालमा प्रयोग गर््नपि्नछ।

•	 २ नम.नल. इ्डोसलफार वा मालानथयर वा डेनसस वा रीमका ष्टविािीद्ारा 
फलको गवारो र पात खारे कीरालाई राम्री नरय्त्ण गर्न सष्टक्छ। 

•	 पारीको राम्ो नरकास गररएमा जरा क्ष्टहरे रोगलाई नरय्त्ण गर्न सष्टक्छ। 
•	 बारीमा राम्री तयार भएको पाकेको गोबर मल प्रशसत नमसाउर ्पछ्न।
•	 ढ्सीबार हरे् ओइनलरे रोगको लानग २-३ सालसमम जरे्लो, बाजर्ा, धारमा 

आधाररत बाली चक्र अपराउर ्पछ्न। कपास, सत्वी, आल,् नभ्डी, रमारर 
लगाउर ्हँिै्र। 

•	 ए्रिाकरोज (कालो िाग) र पातको थोपले रोगको लानग वेनभष्टष्टर १ ग्ा. या 
डाइथेर एम-४५ वा कपर अनकसकलोराइड (बलाइरोकस–५०) २ ग्ाम 
प्रनत नलरर पारीको िरले सप्र ेगर््नपि्नछ। 

•	 पात गज्म्ज् ्परने रोगका कारण चस्ाहा कीराको प्रकोप कम गर्न िैष्टहक 
ष्टकरराशक ष्टविािी डेनसस÷रोगर १.५ नम.नल. प्रनत नलरर पारीको िरले सप्र े
गर््नपि्नछ। 

•	 पातको तललो भागमा लागरे सेतो धले् ढ्सी नरय्त्ण गर्न सलफर पाउडर 
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प्रयोग गर््नपछ्न । 
•	 चैत वैशाखको घाममा खेतबारी जोतेर १०-१५ दिरसमम सक्ाउर ्पि्नछ।

;+/If0f k|ljlw 

अकबरे खस्ा्नरी नभत् धेरै ष्टवष्टवधता पाइ्छ । यसलाई एकविवीय वा बहव्िवीय रूपमा 
खेती गर्न सष्टक्छ । साथै यसको प्रसारण बीउ र वारसपनतक ष्टवनध माफ्न त गर्न 
सष्टक्छ । अकबरे खस्ा्नरी संरक्षणका लानग ष्टवनभन् तररकाहरू अपराउर सष्टक्छ 
(नचत् ९) । जसतै बीउ बैङ् कमा राख्,े नरर्तर खेती गरने, जातीय सध्ार गरी िता्न 
गरने, सहरी कृष्टि माफ्न त खेती गरने, हरेकले गमला तथा कौसीखेतीमा यसका िई्-चार 
बोर लगाउरे, नमनश्त खेती गरने, साव्नजनरक सथल, ष्टवद्यालय, मन्िर आदि ठाउँमा 
लगाउरे, ष्टफलड नजर बैङ् कमा लगाउरे आदि । राष्ट्रिय नजर बैङ् क, खम्लरारले 
रेपालको १६ नजललाबार अकबरेको १०२ वरा जातहरू सङ् कलर गरी कष्टहले पनर 
हराएर रजारे गरी संरक्षण गरेको छ । उक्त सङ् कलरमा धेरै गण्हरूमा ष्टवष्टवधता 
पाइएको छ । उक्त सङ् कलर भौगोनलक उचाइ १६० नम. (रवलपपर्) िेनख 
२,१०३ नम. (रामेछाप) सममबार गररएको छ ।

बीउ

नरर्तर खेती

नमनश्त
जात

नचत् ९. अकबरे खस्ा्नरीको जातहरुको संरक्षण गरने तररका 
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अकबरे खस्ा्नरीको उतपनति सथल इलाम, पाँचथर, तेह्रथम् र तापलेजङ् हो। पाँचथरको 
नचनलङदिरमा शद््ध र गण्सतरीय अकबरे पाइ्छ। गण्सतरीय उतपािरको लानग 
पाररनसथनतक तथा जैष्टवक खेती प्रणाली अपराउरप्छ्न । खेतीका लानग पारी रजमरे, 
नरकास भएको प्राङ् गाररक पिाथ्न प्रशसत भएको नचमट्ाइलो तथा िोमर मारो, ५-६ 
ष्टप.एच. भएको मारो राम्ो ह्् छ । भौगोनलक उचाइ कररब १,४०० नम., दिरको 
तापमार २५ िेनख ३५ नडग्ी से. र रातको १५ िेनख २० नडग्ी से. भएको क्षेत्मा 
यसको खेती गर्न सष्टक्छ । रोग कीराको लानग घरेल ्उपाय र जैष्टवक ष्टविािी प्रयोग 
गर््नको साथै बहर्ूपीय वा जातीय नमनश्त खेती अपराउर ्राम्ो ह्् छ । रेपालका पूववी 
पहाडी नजललाहरूमा उतपािर गररएको अकबरेको सवाि तथा गण्सतर सबैभ्िा राम्ो 
मानर्छ । उक्त ठाउँको अकबरे ठमेल, कोररया, जापार, थाइलया्ड, अमेररका, 
कयाराडा, मेनकसको इतयादिमा नरया्नत हरे् गरेको र अचार बराउरे उद्योगहरूमा खररि 
भएको पाइ्छ । धरक्राको अकबरे रेपालको अ्य नजललाको भ्िा फरक साथै 
राम्ो र सवादिलो भएको जयचरी बार्नरको अरभ्व छ । तयस कारण पनर पूव्नका उक्त 
ठाउँहरू रै अकबरे खेतीका लानग, बीउ स्ोतका लानग र संरक्षणका लानग उपयक््त 
मानर्छ ।अकबरे खस्ा्नरीबार नचनलल सस,् नचनलल सप्र ेपनर बराउर सष्टक्छ । 

अकबरे खस्ा्नरीको महत्व बढेसँगै यसको खेती गरररे क्षेत् पनर ष्टवसतार भएको छ । 
गत वि्न २०७७ मा रेपालको ४९ नजललाको ११८५ हेकररमा यसको खेती गररएको 

नचत् १०. राष्ट्रिय जीर बैंकमा संरनक्षत अकबरे खस्ा्नरीको संकलर क्षेत्हरु 
(थोपलाहरु) 
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त्थयाङ् क छ (नचत् ११), जसबार जममा ६,९७६ मे. रर उतपािर भएको र 
उतपािकतव ५.९८ रर प्रनत हेकरर नथयो । अकबरेको उतपािकतव अ्य खस्ा्नरीको 

भ्िा (१०.५३ रर प्रनतहेकरर) भ्िा कम छ । अकबरेको खेती गिा्न हावापारीको 
ष्टवशेि भनूमका हरे् ह्ँिा उतपािर गरररे सथलको हावापारी खयाल गर््नपछ्न । अकबरे 
खस्ा्नरीको उतपनति सथलमा पाइरे हावापारी जहाँजहाँ पाइ्छ वा नमलछ, उक्त 
ठाउँहरूमा खेती गर्न सष्टक्छ । उिाहरणका रूपमा इलामको वाष्टि्नक हावापारी नचत् 
१२ र १३ मा दिएको छ र अकबरे खेती गरररे ठाउँहरू तलको तानलकामा 
िेखाइएको छ ।

क्षेत् नजलला गाउँ/ रोल

पूववी रेपाल तापलेजङ् फ्नमलङ, िोख,् रङगखोलयङ, हङगिेवा, फूलबारी, 
नरधर्िीर, हङपङ, चङ् गे, िघे्ि,् खेचामब्

सङ् खव्ासभा खाँिवारी, बाला, रङगतेवा, नचतव्ा, मतसयपोखरी, नसधा 
पोखरी, वारा, नसतालपाती

नचत् ११. २०७७ सालमा रेपालमा अकबरे खस्ा्नरी उतपािर गररएको नजललाहरु (उतपािर मे. 
ररमा)
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क्षेत् नजलला गाउँ/ रोल

सोलख्म्ब ् बतासे, सलयार, प्चर, गरमा, सोतङ, रेचा बेतगारी, 
ष्टप्गला, काङ् गेल, मन्कलिेउजा, काँक्, जग्,् रेलेवासा, 
वाक्, पवई, बङ् ग, चौउला खक्न , गोली, लोनखम

पाँचथर था्के्तप, चन्लनङगिर, इमबङ्, सरडाँडा, रनब, पौवा, 
सररब

इलाम सम्बेक, ष्टफक्कल, जमर्ा, गोखने, बरबोरे, पशप्नतरगर, 
क्याम, सम्ल बंग, रामसनलङ, माईपोखरी, चमैते

धरक्रा नछ्ताङ, आखँी सलला, बढ्ी मोरङ, धरक्रा, भीरगाउँ, 
पानरिबास, मलाभारल, ष्टपला, त्खव्ा

भोजपर् भोजपर्, बोनखम, रकसार, भैंसे पङ् खा, अमरेक, याकू, 
चरमभी, पयाउली

खोराङ नचउरी डाँडा, मानतिम

ओखलढ्ङ् गा रातेमारे, मामखा, खावािोल,् नखजी कानत्नके, नखमसी 
फलारे, पातले, कर््जे, फ्लाछाप, सलेरी, जयानमरे, 
बेष्टररी, क््तािेवी, बइ्तार, ज्तखा्नर, रु्जता, बरा्नल्

उियपर् बराहपोखरी, बाँसबोरे, थालागाउँ, बलामतार

तेह्रथम् अठघरे, 

मधय रेपाल िोलखा लाधक्, सर्खारी, कारेि, लामीडाँडा, जयख,् पवरी

रामेछाप रागिह, नबजल्ीकोर

काभ्े मेनथरकोर

मकवारपर् नचतलाङ

काठमाडयौँ 
उपतयका

रव्ाकोर
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क्षेत् नजलला गाउँ/ रोल

पनचिम रेपाल लमजङ्

कासकी

पालपा

परासी

गल्मी

सलयार

सिू्र पनचिम 
रेपाल 

सलयार

डोरी 

बैतडी

मग््

िैलेख

बाँके

डडेलधर्ा

रेपालको पूववी नजललामा उतपादित अकबरे खस्ा्नरीको ष्टवशेि गण् भौगोनलक क्षेत्सँग 
जोनडएको, गण्सतरको लानग प्रखयात भएको र ष्टवशेि गण् भएकोले उक्त क्षेत्को 
उतपािरलाई भौगोनलक सङ् केत नच्ह वा सामूष्टहक टे्डमा रेड्नमाफ्न त संरक्षण तथा 
बजारीकरण गर््नपछ्न । उक्त क्षेत्को अकबरे, भारतको नसदक्कम, िानज्ननलङ, आसाम र 
अ्य ठाउँको खस्ा्नरीभ्िा राम्ो र गण्सतरीय मानर्छ । पूव्नको अ्य ठाउँ बाहेक, 
पव्नत नजललाको लगभग १५०० नम. उचाइमा रहेको क्षेत्को अकबरे पनर अरू 
ठाउँको भ्िा बासरा, सवाि र ष्टपरोपरमा नरकै फरक भएको पाइएको छ । भारतको 
आसममा पाइरे डलले खस्ा्नरीलाई सर ्२०२१ मा भौगोनलक सङ् केत नच्ह प्रिार 
गरेको छ।
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अकबरे खस्ा्नरी खाँिा मख्भ्िा तलको भागमा ष्टपरो ह्ँिैर तर अ्य बाष्टहरी भाग, 
छाला, हात, राक, आखँा, आदिमा खस्ा्नरीले गिा्न ष्टपरो ह्् छ । सकेसमम खस्ा्नरी 
काटिा ष्टपरो रहरे् ष्टहसाबले काटरप्छ्न । काटरअ्गानड प्जा वा तेल लगाएर काटिा 
ष्टपरोबार जोनगर सष्टक्छ । खस्ा्नरीको ष्टपरो तेलीय प्रकृनतको भएको ह्ँिा ष्टपरो 

नचत् १२. अकबरे खस्ा्नरीको उद्गम सथल इलामको बाष्टि्नक हावापारी 

नचत् १३. अकबरे खस्ा्नरीको उद्गम सथल इलामको बाष्टि्नक हावापारी 
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भैसकेको खणडमा भाँडा माझरे साबर् लगाएर नचसो पारीले धर्प्छ्न । साबर्को सट्ा 
कागती पनर प्रयोग गर्न सष्टक्छ । आखँामा ष्टपरो भए ररम कपडा िूधमा नभजाएर 
ष्टपरो भएको ठाउँमा पछ्् रे गर््नपछ्न । बीउ नरकालिा, सक्ाउँिा, केलाउँिा र खस्ा्नरीको 
धल्ो बराउँिा ष्टवशेि सावधारी अपराउर ्पि्नछ ।

;Gbe{ ;fdu|L
ष्टपया, शनम्नला र अजय बज्ाचाय्न।२०६९।अकबरे खस्ा्नरी उतपािर प्रष्टवनध।रेपाल कृष्टि 

अरस््धार पररिद्, कृष्टि अरस््धार के्द्र, पानरिबास, धरक्रा।
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