लेरदोडा
प्रस्तालना
कोकणात जलऱ-जलऱ वलव प्रकायची भवाल्माची पऩके शोतात. त्मा ऩैकी लेरदोडा शे एक भशत्लाचे
ऩीक अवून त्माव भवारा पऩकांची याणी म्शणून वंफोधण्मात मेते. अवे अवरे तयी लेरदोडमाच्मा
रागलडीऩावून जास्तीत जास्त उत्ऩादन मभऱण्मावाठी त्माची ळास्त्रोक्त ल वुधायीत ऩद्धतीने रागलड कयणे
भशत्लाचे आशे .
शलाभान ल जभीन
ज्मा बागात ककभान तऩभान १० अंळ वं. ग्रे. ल कभार तऩभान ३५ अंळ वे.ग्रे. आशे अळा बागात
लेरदोडा शोऊ ळकतो. तऩभान १० अंळ वे.ग्रे. च्मा खारी जात अवेर त्माकठकाणी लेरदोडमाची लाढ खुट
ं ते.
वभ प्रभाणात ऩडणाया ऩाऊव १५० ते ३०० वेभी. लेरदोडमाव उऩमुक्त आशे . कोकणऩटटीत ऩालवाऱमानंतय
मनमममभतऩणे ऩाणी दे णे आलश्मक आशे . वभुद्रवऩाटी ऩावुन ७५० भी. ते १५०० भी. उं चीऩमंन्त लेरदोडमाची
रागलड शोऊ ळकते. वलावत अनुकूर उं ची १३०० वेभी. वभुद्रवऩाटीऩावून कोकणात पलळेऴत् मवंधद
ु ग
ू व जजल्यात

वांलतलाडी तारुक्मातीर आयोव मा गाली अगदी वभुद्रवऩाटी लय नायऱ- वुऩायीच्मा फागेत श्री. यघुनाथ
पलठठर नाईक मा ळेतक-माने लेरचीची रागलड पामदे ळीयऩणे करुन दाखपलरी आशे . मा झाडाव उष्ण
शलाभान ल जोयदाय लाया वशन शोत नाशी. उष्ण शलाभानाभुऱे झाडे कयऩतात ल ला-माभुऱे झाडे भोडतात.
त्माभुऱे नायऱ-वुऩायीच्मा मनममभत ऩाणीऩुयलठा अवरेल्मा जमभनीत शी झाडे चांगरी मेतात. तवेच मा
झाडांना वयऱ वूमप्र
व काळ बयऩूय प्रभाणात मा झाडांना मभऱणे आलश्मक आशे . माभुऱे झाडांची वालरी बयऩुय

ऩाणीऩुयलठा ल वकव जभीन पलळेऴत् कुजट जमभनीत शमा झाडांची रागलड पामदे ळीय शोते. तवेच
फागामतीच्मा काशी बागात अवरेल्मा दरदरीच्मा जमभनीत बयाल घारून उं चलटा तमाय करुन त्मालय केरेरी
रागलडशी मळस्ली शोते. भात्र भुऱाळी ऩाणी वाचून याकशल्माव झाडाव शानीकायक ठयते म्शणून ये ताड
जमभनीत ळक्मतो रागलड कयाली.
लेरदोडमाच्मा प्रभुख जाती


म्शै वुय:- मा जातीचे झाडे वभुद्रवऩाटीऩावुन १२०० भी. उं चीऩमंन्त चांगरे लाढतात लेरदोडमाच्मा चाय जाती
भध्मे मा जातीची झाडे पाय जोभदाय ऩणे लाढतात. झाडाची उं ची ३ ते ४ भीटय ऩमंन्त शोते. फंड रांफ
अवते वुरुलातीरा गदव कशयला यं ग अवतो. शी जात कीड मा योगारा प्रमतकायक आशे .



भरफाय:- माची झाडे कभी जोभदाय उं ची ३ ते ३ भीटय ऩमंन्त फंडाचा यं ग कपक्का कशयला अवतो. शी जात
कीड ल योगारा फऱी ऩडते.



फझुका:- शी जात म्शै वुय ल भरफाय मा जातीऩावून नैवमगवकयीत्मा वंकयाने तमाय झारेरी आशे . मा जातीचे
गुणधभव म्शै वुय ल भरफाय मा जातीच्मा भधरे आशे त. वभुद्रवऩाटीऩावून ७५० ते १५०० भीटय उं चीऩमंन्त
शी झाडे उत्तभयीत्मा मेऊ ळकतात. मा जातीचे झाडे जोभदाय अवून कीड ल योग मांना प्रमतकायक आशे त.

अमबलृध्दी:- लेरदोडमाची अमबलृदी पफमा रालुन वशजरयत्मा कयता मेते. चांगल्मा जातीची मनयोगी ल बयघोव
उत्ऩन्न दे णा-मा जातीच्मा पफमाऩावून योऩांची ऩैदाव कयाली.
वाधायणत् ६०-७० ग्रॎभ फी प्रती शे क्टयी ऩुयेवे आशे . ३x२ भीटय अंतयालय रागलड केल्माव ४०००
पफमा प्रती शे क्टयी रा्गतात. मनयोगी झाडांलयीर भोठी, टऩोयी, चांगरी पऩलऱी झारेरी पऱे झाडालरुन काढू न
घ्मालीत. नंतय पऱे पोडू न आतीर काऱे फी अरग कयाले. नंतय ते तीन ते चाय लेऱा थंड ऩाण्मात स्लच्छ
धुलाले. जेलढमा प्रभाणात पफमा तेलढमा प्रभाणात याखेत त्मा मभवऱू न वालरीत दोन ते तीन कदलव लाऱलाले.

त्मानंतय भध्मभ वालरीच्मा जागेत तीन पुट रुं दीचे ६ इं च उं च ल मोग्म त्मा रांफीच्मा गादी लापमालय
ऩाऊण इं च खोर ये घा ४ इं च अंतयालय काठीने वंभातय ऩाडू न त्मात पलयऱ प्रभाणात फी ऩेयाले त्मा

लय

ऩातऱ भातीच्मा थयाने पफमा झाकून त्मालय पलयऱ गलताने आच्छादन द्याले. एक कदलवाआड ऩाणी दे ण्मात
माले. वाधायणऩणे ४५ ते ६० कदलवांनी शोणायी उगलण ऩुढीर रागलडीव मोग्म अवते. फी वाधायणऩणे १ ते
५ भकशन्मा ऩमंन्त उगलते. ऑक्टोफय-कडवंफय भध्मे ऩेयणी कयाली गादीलापमालयीर योऩे ऩालवाऱमाच्मा
वुयलातीरा शऱु लायऩणे उऩटु न ऩॉमरथीन पऩळलीत बयालेत. ऩॉमरथीन पऩळलीत लाढरेल्मा योऩांची केरेरी
रागलड १०० टक्के मळस्ली शोते ल कामभ कठकाणी योऩे रगेच जोभदाय लाढू रागतात. पऩळलीतीर योऩे ८
भकशन्मात कामभ रागलडीवाठी मोग्म शोतात. तय मनव्लऱ गादी लापमालयीर योऩे १५ ते १८ भशीने लमाची
झाल्मालयच कामभ रागलडीव मोग्म अवतात. योऩांची ऩैदाव पक्त लापमालयच कयालमाची झाल्माव
ऩालवाऱमात दव
ु -मा गादीलापमालय पलयऱ रालालेत ल ऩुढीर ऩालवाऱमात कामभ कठकाणी रागलडीवठी

लाऩयालेत. योऩे रशान अवताना त्मालय रीपस्ऩॉट शा योग ऩडतो.ल त्मालय १ टक्का फोडोमभश्रण पलायणे पाय
उऩमुक्त ठयते.
ऩूलवभळागत:- लेरदोडा शे वालरी पप्रम झाड आशे . मावाठीच नायऱाच्मा ल वुऩायीच्मा फागेतच लेरदोडमाचे पऩक
घेणे चांगरे. वूमप्र
व काळ वयऱ लेरदोडमालय ऩडणाय नाशी माची दषता घेणे आलश्मक आशे . वुऩायीची रागलड
३x३ भीटयलय अवल्माव दय दोन झाडांभध्मे एक लेरचीचे झाड रालता मेईर. माऩेषा वुऩायीची दाट रालणी
ककंला अन्म झाडे फागेत अवल्माव भोकऱमा जागीच झाडे रालालीत.

योऩे ३x३, ३x३ ककंला २x२ भीटयलय वोमीनुवाय रालालीत. लयीर प्रभाणे मोग्म अळी जागा मनलडु न २

२ १ पुट भाऩाचे खडडे खोदालेत. चांगल्मा भातीने ल चांगरे कुजरेल्मा

ळेणखतात थोडी फी.एचवी ऩालडय

२०० ग्रॎभ वुऩय पास्पेट ल ५० ग्रॎभ शाडाची ऩुड (स्टे यामभर) मभवऱाली ल बरुन काढाले.ज्मा कदलळी योऩ
रालामाची अवतीर त्माच कदलळी लयीर प्रभाणे खडडे खोदालेत.
योऩांची रागलड:- खतांच्मा ल भातीच्मा मभश्रणाने खडडा जमभनीच्मा ऩातऱी ऩेषा ४ फोटे (अंदाजे ३ ते ४ इं च)
उरटमा फळीच्मा आकायाच्मा उं चलटा करुन घ्माला. नंतय पऩळलीच्मा आकायाच्मा ऩुन्शा उं चलटमालय खडडा
घेऊन पऩळली ब्रेडने अरगद काऩुन भातीचा गडडा न कोवऱता अरगद खडमात रालाला. मावाठी योऩांना
ऩाणी कदल्मानंतय रगेच त्मांची रागलड न कयता काशी तावानंतय म्शणजे पऩळलीतीर भाती जास्त ओरी
नवताना रालालेत. योऩ जास्त खोर राऊ नमे. भुऱे झाकरी जातीर इतऩतच खोर योऩ रालाले. योऩ खोर
रालल्माने लाढ कभजोय तवेच प्रवंगी भयण्माची ळक्मता अवते. कामभ जागी योऩ रालण्माऩुची त्मांची
ककभान लाढ २.५ ते ३ पुट उं च ल एका योऩारा १ ते २ पुटले अवालेत. कोकणात रागलड वाधायणऩणे
ऑगस्ट-वंप्टे फंय भध्मे ऩालवाचा जोय वंऩल्मालयच कयाली. योऩांव जरुयीप्रभाणे काठीचा आधाय द्याला.
ऩाणी दे णे:- ऩालवाऱा वंऩल्मानंतय त्लयीत ऩाणी दे ण्माची व्मलस्था कयाली. शी योऩे ऩाण्माचा ताण आजजफात
वशन करु ळकत नाशीत. त्माभुऱे

त्मांना जमभनीत मनममभत ओराला याशीर माची काऱजी घ्माली. जभीन

वकव अवल्माव चाय कदलवाने एकदा ऩाणी ऩुयवे आशे . ऩाणी दे ण्मावाठी योऩाव आऱे करु नमे. भोकाट ऩाणी
कदरेरे चांगरे.
खते:- वाभान्मात् शी झाडे खादाड नाशीत. भूऱ पऩकाव (फागेव) कदरेल्मा खताच्मा काशी बागालय शी चांगरी
मेतात ऩण फ-माच कठकाणी भाड, वुऩायी फागेव ऩुयेवे खत कदरे जात नाशी. म्शणून चांगरे उत्ऩन्न

मेण्मावाठी योऩाच्मा ऩवा-मा वबोलती ४ इं चाचा गोर चय काढाला. त्मात योऩांच्मा लाढीनुवाय २५० ते ५००
ग्रॎभ स्टे यामभर (नत्र, स्पुयद ल ऩाराळ ५:१०:१०) अमधक चांगरे कुजरेरे ळेणखत ल ५० ते १०० ग्रॎभ वुपरा
(१५:१५:१५) शी खते एकत्र मभवऱु न ऑगस्ट-वंप्टे फय ल भे-जून भध्मे दोनलेऱा द्याली. खते घातल्मालय चय
भातीने फुजलून घ्माला.
लेरदोडा केव्शा रागेर:- योऩांना लातालयण ल जभीन भानलल्माव योऩे एका लऴावतच ४ ते ५ पुट उं चा ल १० ते
१५ यंऩाचे फेट तमाय शोते. ल मतव-मा ते चौथ्मा लऴी कडवेफंय-जानेलायीत भुऱ योऩाव जमभनी रगत कशयलट
यं गाचे लेर मेण्माव वुरुलात शोत. लेराची लाढ शोत जाते ल जास्तीत जास्त ३ पुटाऩमंन्त लाढ शोते. लेर
लाढत

अवतानाच भागीर ऩाऩुद्रमातुन नाजुक कऱमा ल नंतय एकच मथालकाळ पुरांना कशयलट यं गाची छोटी-

छोटी पऱे धरु रागतात. परधायणा चांगरी झाल्माव पऱे लेरालंय गुच्छाच्मा स्लरुऩातशी शोऊ ळकतात.
वलववाधायणऩणे पऱधायणे नंतय ३ ते ४ भकशन्मात पऱे काढणीव तमाय शोतात. भात्र वलव पऱे एकाच लेऱी
तमाय शोत नाशीत.
लेरदोडा काढणी ल प्रकिमा:- पऱे काढणीव तमाय झाल्मालय त्मांचा कशयला यं ग जाऊन पऩलऱमा यं गाची शोते.
अळी पऱे अरगद छोटमाळा कात्रीने दे ठावश काऩून गोऱा कयालीत. ५ ते ६ कदलव पऱे चांगरी लाऱपलणे
आलश्मक आशे . फदरत्मा शलाभानानुवाय क्लमचत प्रवंगी पऱे ऩालवाऱमात तमाय शोतात. अळालेऱी वूमप्र
व काळ
नवल्माभुऱे कोऱळाची ळेगडी ऩेटलुन त्माच्मा दीड पुट उं चीलय ताये ची जाऱी ऩावरुन त्मालय पऱे लाऱलाली.
पऱे चांगरी लाऱपलताना धुय शोऊ दे ऊ नमे. लाऱपलताना पऱे अधुन-भधून शरलालीत. मोग्म काऱजी ल

उष्णता कदल्माव पऱे थोडीळी काऱवय यं गाची ल चभक नवरेरी कदवतात. भात्र वुलावाव ती भुऱीच कभी
नवतात. ऩुणव लाढरेरी पऱे नंतय छोटमा कात्रीने जास्त अवरेरी दे ठाचा बाग ल पुरांचा अलळेऴ काऩून नीट
कयाली. तडकरेरी ल खयाफ पऱे लेचन
ु लेगऱी काढालीत. ल ती आऩल्मा घयगुती लाऩयावाठी ठे लालीत. चांगरी
पऱे घटट झाकणा-मा, चांगल्मा ऩत्र्माच्मा डब्मात वाठलुन ठे लालीत ल मोग्म लेऱी फाजायात पलिी कयाली.
अगदी नलीन पऱाऩेषा एक दोन भकशने अगोदय लाऱलून वाठलून ठे लरेरी पऱे जास्त वुलामवक अवतात.
आज फाजायात मभऱणा-मा लेरीव खाव बटटीत लाऱलुन चकाकी कदरेरी अवते. त्माभुऱे ती टऩोयी ल
चभकदाय कदवते. कोकणातीर अत्मल्ऩ रागलडीभुऱे लयीर ऩद्धतीने पऱे लाऱपलणे ळक्म नाशी . शमाभुऱे
चांगरा भोठमा लाढरेल्मा एका लेराऩावून लऴवबयात २०० ग्रॎभ, लाढरेरी पऱे मभऱू ळकतात ल त्माची
आजच्मा फाजायबालाने ककभान ६०ते८० रुऩमे मभऱतात. वाधायऩणे ७५ टक्के पऱे कडवंफय ल उयरेरी २५
टक्के पऱे इतय भकशन्मात मभऱतात.
योग ल ककडी:- मा योऩालय भुख्मत् फुयळीजनक योगाचा उऩद्रल शोतो. कायण पऱे ल लेरी जमभनीलयच रोऱत
अवतात. योगाच्मा उऩद्रल कदवून मेताच पऱे ल लेर कुजरेरे कदवतात. अळालेऱी ऩाण्माच्मा चांगरा मनचाया
शोण्मावाठी व्मलस्था कयाली ल १ टक्का तीव्रतेचे फोडोमभश्रण ककंला २ ब्रॉमटॉक्वचे मभश्रण पलायाले . ळक्मतो
योग शोण्माऩुलीच औऴधाची पलायणी कयाली.
तवेच ज्मा फागेत केऱीची रागलड आशे त्मा कठकाणी खलरे ककडीचा (ऍकपडव) उऩद्रल शोण्माची
ळक्मता अवते. म्शणून केऱीची रागलड करु नमे. शी कीड भुख्मत् यव ळोऴण कयणायी अवल्माभुऱे उऩद्रल
झाल्माव पऱे कभी प्रभाणात मेतात. मा ककडीलय नुव्शॉिॉन ०.०२ टक्के, कडभेिॉन ०.०३ टक्के योगाय ०.०३
टक्के केडार ०.०३ टक्के मांचा अधुनभधून पलाया भायाला. वलववाधायणऩणे ब्रॉमटॉक्व गंधक, डामथेन-एभ
४५. केडार, कडभेिॉन ककंला योगालय माऩैकी एखादमा औऴधाची पलायणी कयाली.

