भोवंफी
प्रस्तालना
भशायाष्डात अशभदनगय, ऩुणे, वाताया, वांगरी, जऱगांल ल औयं गाफाद मा जजल्मात भोवंफीची रागलड
ददवून मेते. कोकण वलबाग लगऱता भशायाष्डातीर वलव जजल्यात मा वऩकाच्मा षेत्रलाढीव लाल आशे . शे ऩीक
दकपामतळीय अवल्माभुऱे ळेतक-मांना मा वऩकाची रागलड कयण्मावाठी भोठमा प्रभाणालय उद्युक्त कयणे
आलश्मक आशे .
शलाभान
शलाभानाच्मा दृष्टीने भशायाष्डात भोवंफीच्मा रागलडीव चांगरा लाल आशे . कभी ऩालवाच्मा कोयडमा
शलाभानात भोवंफीची रागलड उत्तभ प्रकाये शोऊ ळकते. कोयडमा शलाभानात भोवंफीची झाडे चांगरी लाढतात ल
अळा दठकाणी पऱांचा दजाव चांगरा अवतो. ज्मा दठकाणचे तऩभान १२ वे.ग्रे. ऩेषा खारी जात नाशी ल ३५
ऩेषा जास्त जात नाशी. अळा दठकाणी मा पऱझाडाची लाढ चांगरी शोते ल पऱे उत्तभ ऩोवरी जातात.
जभीन
भोवंफी रागलडीवाठी भध्मभ काऱी वलववाधायणऩणे ६० वं. भी. खोरीऩमवत बुवबुळीत भाती अवरेरी
चुनखडी वलयशीत ल ऩाण्माचा अत्मंत ननचया शोणायी जभीन ननलडाली. चोऩण ल जास्त ददलव ओराला धरुन
ठे लणायी अनतळम काऱी जभीन, ऩृष्ठबागाखारी जलऱच कठीण खडकाचा तवेच चुनखडीचा थय अवरेल्मा

जनभनीत भोवंफीची रागलड अजजफात करु नमे. जनभनीचा वाभू (आम्र-वलम्र ननदे ळांक) ६ ते ८ च्मा
दयम्मान ल षायांचे प्रभाण ०.१ टक्कक्कमाऩेषा कभी ऩादशजे. उऩरब्ध चुन्माचे प्रभाण ५ टक्कक्कमांऩेषा जास्त अवू
नमे.
ऩूलव भळागत
रागलडीऩूली जनभनीची खोरलय उबी आडली नांगयणी करुन कुऱलाच्मा ऩाऱमा दे ऊन शयऱी, रव्शाऱा
इत्मादी तणांचा ऩूणऩ
व णे नामनाट कयाला.
करभांची ननलड
करभांची ननलड कयताना ती ळास्त्रोक्त ऩध्दतीने तमाय केरेरी ननयोगी जानतलंत ल जोभदाय लाढणायी
जंफंयी दकंला यं गऩूय नरंफू मा खुट
ं ालय डोऱे बयरेरी अवालीत. भोवंफीची करभे कृ वऴ वलद्याऩीठे ल ळावकीम
योऩलादटका मेथन
ू च घेणेअनधक श्रेमस्कय आशे . शी करभे ळावनाभापवत योजगाय शभी मोजनेळी ननगदडत
पऱफाग वलकाव मोजनेतंगत
व ऩुयवलरी जातात.
न्मूनवरय भोवंफीच्मा जंफेयी दकंला यं गऩूय राईभ मा खुट
ं ालय बयरेल्मा डोऱमांऩावून केरेल्मा करभांची
रागलडीवाठी ननलड कयाली.
रागलडीची ऩूलव तमायी
मा वऩकाच्मा रागलडीवाठी ६० x ६० x ६० वे.भी. आकायाचे खडडे ६ x ६ भीटय चौयव घ्मालेत.
रागलडीऩूली एक भदशना अगोदय खडडे खोदालेत. शे खडडे ऩालवाऱमाऩूली २५ दकरो चांगरे कुजरेरे ळेणखत
अनधक २ दकरो नवंगर वुऩय पॉस्पेट अनधक १०० ग्रॅभ १० टक्कके क्करोयडे न/आल्रीन ऩालडय ल जनभनीच्मा
ऩृष्ठबागा लयीर चांगरी भाती अथला गाऱाची भाती मांच्मा केरेल्मा नभश्रणाने बरुन घ्मालेत.

ननलड केरेल्मा करभांची भान्वूनचा ३-४ लेऱा ऩाऊव ऩडू न गेल्मानंतय आजण जनभनीत खोरलय मोग्म
अळी ओर ननभावण झाल्मालय ळेतात रागलड कयाली. ळेताभध्मे कामभ रागलड कयीत अवताना उऩयोक्त
करभांची उं ची ऩन्शे यीत ज्मा उं चीलय डोऱा बयरेरा आशे . तीच उं ची ठे लाली. करभांची भुख्मत्ले करुन
वंध्माकाऱच्मा लेऱी वूमावस्ताऩूली कभीत कभी २ ताव आकाळ ढगाऱरेरे अवताना ल खडडमात ऩुयेळी ओर
अवताना रागलड कयाली. माभुऱे दव
ु -मा ददलळी ते झाड वूमदव कयणांना प्रनतकाय कयण्मा इतऩत जनभनीभध्मे

जस्थय शोते आजण करभे ळॉक खाऊन भयण्माचे प्रभाण अनतळम कभी याशते. अळा कभी खनचवक ऩध्दतीचा
अलरंफ केल्माव ळेतात करभे भयण्माचे प्रभाण कभी यशाते. करभे रालल्मानंतय त्माच्मा फुडाबोलतारची
भाती धक्कका न ऩोशोचता ऩामाने चांगरी दाफाली. करभे रालतांना करभालय बयरेरा डोऱा शा जनभनीत
गाडरा जाणाय नाशी माची कटाषाने दषता घ्माली. करभ रालल्मानंतय अधाव ते ऩाऊण भीटय व्मावाचे छोटे वे
आऱे तमाय कयाले आजण फोटबय जाडीच्मा अंदाजे ऩाऊण भीटय रांफीच्मा काठीचा आधाय द्याला. मा काठीचा
जो बाग जनभनीत जाणाय आशे त्मारा डांफय रालल्माव त्मा काठमा जास्त कारालधीऩमवत लाऩयता मेतीर.
करभे रालल्मानंतय करभांना अंदाजे १ नरटय (१ तांब्मा) ऩाणी दे णे मोग्म याशीर.
खते
करभांची रालगड केल्मानंतय वलववाधायणऩणे ३ आठलडे ते १ भदशन्मानंतय नव्मा भुऱांची जोभाने
लाढ शोत अवते. मानंतय झाडालय नलीन ऩारली पुटण्माव वुरुलात शोत अवते. वलववाधायऩणे भोवंफीच्मा
ऩारलीच्मा लाढीचे तीन शं गात आशे त. ते म्शणजे भृग वुरु झाल्मानंतय जून जुरै भदशन्मात, शस्ताभध्मे

वप्टटं फय- ऑक्कटोफय भदशन्मात आजण आंवफमा म्शणजे दडवंफय-जानेलायी मा भदशन्मात नवलन ऩारली पुटत
अवते. मा लाढीच्मा काशी ददलव आधी खते लयीर शं गाभानुवाय वलबागून दे णे आलश्मक आशे . प्रती झाडाव
प्रती लऴावव खताच्मा भात्रा दकती द्याव्मात माफाफतची भादशती खारीर तक्कत्मात ददरेरी आशं .
तक्ता १
प्रती झाडाव, प्रती लमोभानानुवाय खताच्मा भात्रा दळववलणाया तक्ता
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ऩालवाऱमाभध्मे स्पुयद आजण ऩाराळ मांची वंऩूणव भात्रा द्याली. नत्राची भात्रा नलीन ऩारली पुटण्माच्मा
१ आठलडा आधी तीन शप्त्मात वायखी वलबागून द्याली. मा ऩध्दतीने खतांचा लाऩय केल्माव ऩदशल्मा ४ लऴावत
झाडांचा डे या उत्तभ तमाय शोतो.

वूक्ष्भ अन्नद्रव्मे
ऩानालय वूक्ष्भ द्रव्मांच्मा कभतयतेची रषणे ददवू रागल्माव शी कभतयता बावू नमे म्शणून प्रत्मेक
ऩारली पुटण्माच्मा कारालधीभध्मे भॅग्नेनळमभ वल्पेट, जझंक ल भॅगेननज वल्पेट प्रत्मेकी ०.५ टक्कके आजण
पेयव वल्पेट ०.३ टक्कके अनधक अध्माव टक्कक्कमाऩमवत मुरयमा मांचे नभश्रण एकवत्रतरयत्मा करुन पलायणे
अत्मालश्मक आशे . अवे केल्माने झाडाची ऩाने वऩलऱी ऩडू न योगट प्रभाण कभी शोते. परधायणेचे प्रभाण
लाढते आजण पुरे गऱण्माचे प्रभाण कभी शोते.
भोवंफीच्मा प्रत्मेक झाडाव मोग्म आजण डे येदाय आकाय दे ण्माच्मा दृष्टीने खारीर तांवत्रक फाफींचा
अलरंफ कयाला.
१. झाडाव डे येदाय लऱण दे ण्माच्मा दृष्टीऩे तवेच ऩारली पुटण्माच्मा दृष्टीने खुट
ं ालयीर वलव पूट काऱजीऩूलक
व
चाकूच्मा दकंला नवकेटयच्मा वशाय्माने काढाली.
२. ऩदशल्मा १.५ ते २ लऴावच्मा कारालधीत झाड जोभदायऩणे लाढू द्याले. त्मानंतय ऩारली पुटामच्मा आधी
दकंला भुख्मत्लेकरुन ऩालवाऱमाऩूली प्रत्मेक करभाच्मा खोडाची उं ची ऩाऊण ते एक भीटय ठे लून त्माऩुढे
त्मालय वलव ददळांना जोभाने लाढणा-मा ३ ते ४ पांद्या ठे लून फाकीच्मा मोग्म ती काऱजी घेऊन नवकेटयने
अथला छोटमा कयलतीने छाटाव्मात.
परधायणा वुरु झाल्मानंतय परधायणेच्मा प्रथभ लऴावत झाडालयीर वलव पुरे आजण पऱे काढू न

टाकालीत. त्माभुऱे झाडाचा ननयोगी डे येदाय आजण जोभाने लाढणाया आकाय कामभ याशण्माव भदत शोते.

परधायणेच्मा दव
ु -मा लऴावऩावून प्रथभ काशी लऴे झाडालय कभी प्रभाणात पऱे घ्मालीत आजण ते

प्रभाण लऴी लाढत न्माले. झाडाची लाढ ऩूणव झाल्मालय तारुण्मालस्थेत अवताना जास्तीत जास्त पऱे

नभऱण्माच्मा दृष्टीने ळेतक-माने तांवत्रक फाफींचा अलरंफ करुन दकपामतळीय ऩीक घ्माले. भोवंफीत परधायणा
भुख्मत्लेकरुन दोन लेऱा शोत अवते. एकदा जून जुरैभध्मे (भृग) आजण दव
ु -मांदा दडवंफय-जानेलायीभध्मे

(आंवफमा) मा दोन परधायणेच्मा शं गाभाऩैकी कोणत्मा शं गाभाची पऱे घ्मालमाची शे प्रत्मेक ळेतक-माने
त्माच्मा

जनभनीचा,

वलदशयीतीर

ऩाण्माच्मा

उऩरब्धतेचा

आजण

फाजायऩेठेचा

अभ्माव

करुन

ठयलाले.

वलववाधायऩणे ज्मा ळेतक-मांच्मा वलदशयीत बयऩूय ऩाणी आशे अळी वलदशयींची ऩरयजस्थती अवेर तय त्मा
ळेतक-माने आंवफमा फशाय घेणे फनगच्माच्मा आयोग्माच्मा दृष्टीने दशतालश आशे . कायण ऩूणव उन्शाऱाबय अळा
फनगच्मारा मोग्म अंतयाने मोग्म अवे ऩाणी नभऱत अवल्माने झाडालय उन्शाऱमातीर अनतउष्ण शलाभानाचा
अननष्ट ऩरयणाभ शोत नाशी. त्माभुऱे अळा ळेतक-माचा फनगचा ननयोगी यशातो. जोभदाय लाढत अवतो.
परधायणा मोग्म रयतीने शोत अवते. आजण एकंदयीतरयत्मा त्मा फनगच्माची उत्ऩादकता उच्च दजावची ल
जास्त कारालधीवाठी दटकून यशाते आजण झाडाचे आमुभावनशी तुरनेने जास्त लऴावचे अवते. दठफक नवंचन
ऩध्दतीने पऱझाड रागलड आजण 'अंवफमा फशाय' शं गाभ मांची ळेतक-मांची वांगड घातल्माव त्मांच्मा
फनगच्माभधून अनधक दकपामतळीयऩणे जास्त उत्ऩादन नभऱू ळकते.
फशाय धयणे
फशाय धयण्मा अगोदय झाडांची ळारयरयक लाढ जोभदायऩणे व्शालमाव ऩादशजे. फशाय धयण्माव चौथ्मा
लऴावऩावून वुरुलात कयाली. मेणा-मा तीन फशायाऩैकी भृग अथला आंफीमा फशाय ऩाण्माच्मा उऩरब्धतेनुवाय
धयण्माव शयकत नाशी. एवप्रर ल भे भदशन्मात ऩाण्माची कभतयता अवल्माव मा लेऱी ऩाण्माचा ताण दे ऊन
भृग फशाय धयाला. ऩाणी ऩुयलठा उऩरब्ध अवेर तय भात्र आंवफमा फशायच घ्माला. मावाठी नोव्शं फय-दडवंफय

भदशन्मात ताण द्याला रागतो. शा फशाय घेतल्माव झाडे चांगरी ऩोवरी जातात. शस्त फशायाच्मा लेऱी
ऩालवाऱी लातालयण अवल्माने झाडांना अऩेषेप्रभाणे ऩाण्माचा ताण दे ण्माव अडथऱा मेतो. म्शणून शस्तफशाय
धयणे अलघड जाते.
आऩल्मा शलाभानात मा पऱझाडांची लाढ वतत वुरु अवते. शी ळारययीक लाढ थांफवलल्मानळलाम ल
पांद्यात अन्नवंचम झाल्मानळलाम पुरे ल पऱे धयण्माची दिमा घडत नाशी. शी लाढ थांफाली म्शणून झाडारा
जनभनीच्मा भगदयु ाप्रभाणे दीड ते दोन भदशने ताण द्याला. ऩाणी तोडरे म्शणजे झाडाची लाढ थांफून ऩानगऱ
वुरु शोते ल झाडात अन्नवंचम शोतो. थोडी ऩानगऱ झाल्मानंतय लय वांनगतल्मा प्रभाणे खतऩाणी ददल्मालय

झाडांना नलीन पूट मेऊन त्मालय पूर ल परधायणा शोते. भृग फशाय धयणा-मा ळेतक-मांनी ऩाऊव
ऩडण्माच्मा अगोदयच आऱी भोडू न टाकून जभीन वऩाट करुन घ्माली म्शणजे ऩाणी वाचून यशात नाशी.
ऩाण्माभुऱे भूऱ कुजव्मा ल ऩानगऱ शोण्माची ळक्कमता अवते.
ऩाणी
भोवंफीची झाडे शी ऩाण्माच्मा फाफतीत अत्मंत वंलेदनळीर अवतात. काशी ळेतकयी बयऩूय ऩाणी दे ऊन
बयऩूय पऱांची अऩेषा कयतात. ऩण ऩरयणाभ भात्र उरटा शोतो. बयऩूय उत्ऩादन फाजूराच यशाते ल अनेकदा
झाडे भयतात. मावाठी उन्शाऱमात १० ददलव, दशलाऱमात १५ ददलवाच्मा अंतयाने आजण ऩालवाऱमात
आलश्मकतेनुवाय ऩाणी द्याले.
ऩाणी कभी झाल्माव १) तंतूभम भुऱे नष्ट शोतात ल यादशरेल्मा भुऱांची कामवषभता कभी शोते. २)

ऩाने ननस्तेज शोतात ल ऩानगऱ शोते. ३) झाडांची लाढ खुट
ं ते. ४) उत्ऩादन कभी शोते. ५) ळंडे वुकामरा
रागतात.
माउरट ऩाणी जास्त झाल्माव १) भुऱांना जास्त शला नभऱत नाशी ल अन्नळोऴण षभता कभी शोते.
२) फशुतेक भुऱे जनभनीच्मा लयच्मा थयातच लाढतात. ३) अन्नद्रव्मे लाशून जाऊन उऩरब्धतेचे प्रभाण कभी
शोते. ४) षायांचे प्रभाण लाढते ल वूक्ष्भ अन्नद्रव्मांची उऩरब्धता कभी शोते. ५) ऩाने वऩलऱी ऩडतात. ६)
पऱे ननकृ ष्ट शोतात. ७) फुयळी योगाचा प्रादब
ु ावल ल पैराल जरद शोऊन भूऱकूज, ऩामकूज, आयोश (डामफॅक)
शोतो.

कीड ल योगांचे ननमंत्रण
भोवंफीलयीर दकडी मा वंत्र्मालय ऩडणा-मा दकडीप्रभाणेच अवल्माने मा दकडीची भादशती वंत्र्माच्मा
रेखाभध्मे दे ण्मात आरी आशे .
भोवंफीलयीर योग ल त्मालयीर उऩाम खारीर तक्कत्मात ददरे आशे .
अ.िं.

योग

१

दिस्टीझा

२
३

नग्रननंग
ऩामकूज

उऩाममोजना
भाभावरेड ऑयं ज, यपरेभन चेतारी, जक्करओऩात्रा भेडॅरयन खुट
ं मा योगारा
अनधक प्रनतकायक आढऱू न आरेरे आशे त.
करभे कयतांना डोऱे बयण्माची काडी योगभुक्त ननलडाली.
मा वलव फुयळीजन्म योगांच्मा फंदोफस्तावाठी खारीरऩैकी कुठरीशी एक

४

भूऱकूज

५

दडं क्कमा

६

पऱकूज

उऩाममोजना कयाली.
१. पोल्टाप २० ग्रॅभ १० नरटय ऩाण्मात नभवऱू न झाडाच्मा खोडाळेजायी
जनभनीत टाकाले.
२. काफेन्डॅ जझभ १० ग्रॅभ प्रनत १० नरटय ऩाण्मात नभवऱू न पलायणी कयाली
दकंला ५:५:५० तीव्रतेची फोडोनभश्रणाची पलायणी कयाली.
३. फोडोऩेस्ट (१:२:१०, भोयचूद १ दकरो+ चुना २ दकरो+ऩाणी १० नरटय)
खोडारा उं चीनुवाय २ ते ३ पुटाऩमवत रालाले.

पऱांची काढणी ल उत्ऩादन भोवंफीच्मा झाडालय परधायणा वुरु झाल्मालय पऱ काढणीवाठी तमाय
शोण्माव शं गाभाप्रभाणे २१० ते २४० ददलव रागतात. पऱांचा यं ग गदव दशयला जाऊन दपक्ककट अगय दपक्ककट
वऩलऱा यं ग मेतो. वारीलय चकाकी मेऊन तेरग्रंथी स्ऩष्ट ददवू रागतात. पऱाचा कडकऩणा कभी शोऊन पऱ
फोटाने दफरे जाऊ ळकते. अळा प्रकायची रषणे भुऱात ददवू रागताच पऱ काढणीव तमाय झारे अवे
वभजाले ल पऱांची काढणी कयाली.
भोवंफीची रागलड आजण जोऩावना उत्तभ प्रकाये झाल्माव ऩूणव लाढ झारेल्मा १० लऴावऩुढीर प्रनत
झाडाव प्रतीलऴी वयावयी ८०० ते १००० पऱे नभऱतात. मोग्म तांवत्रक भागवदळवनाखारी भोवंफीची रागलड
केल्माव वलववाधायणऩणे ४० ते ४५ लऴे दकपामतळीय उत्ऩादन नभऱते.
प्रतलायी, ऩॅदकंग ल लाशतूक
भोवंफीच्मा पऱांची काढणी केल्मानंतय त्मांच्मा आकायानुवाय त्मांची प्रतलायी रालाली. फाफूंच्मा
कयं डमात दकंला राकडी ऩेटमांभध्मे बात दकंला गव्शाचे काड मांचे ल पऱांचे एकाआड एक थय घारून शी पऱे
व्मलजस्थत बरुन वलिीवाठी फाजायऩेठेत ऩाठलालीत.
ळावनाच्मा योजगाय शभी मोजनेळी ननगदडत परोत्ऩादन वलकाव मोजनेतंगत
व ज्मा वलरती ल अनुदान ळेतकमांना नभऱणाय आशे त्माचा त्मांनी राब घेऊन भोवंफी वऩकाच्मा षेत्रलाढीव शातबाय रालाला.

