
   मुळा एज्यकेुशन सोसायटीच,े 

कला, वाणणज्य व णवज्ञान महाणवदयालय, सोनइ, ता. नवेासा, णज. 

ऄहमदनगर.  

 

साणवत्रीबाइ फुल ेपणु ेणवदयाणपठाच्या एम.कॉम. पदवी कररता सादर करावयाचा 

 

प्रकल्प ऄहवाल 

 शैक्षणणक वषष २०२०-२०२१ 

         प्रकल्पाच ेनाव:- 

अबंा फळ सवंधषन. 

 

सशंोधक णवद्याथी 

ऊणषकेश धनराज राजळे  

एम. कॉम II रोल न.ं 

मागषदशषक 

प्रा. डॉ. श्री. दरंदल.ेएस.अर. 

   एम.कॉम. एम.फफल पी. एच. डी. 

       वाणणज्य णवभाग 

सन  

२०२० -२१  



मळुा एज्यकेुशन सोसायटीच े

कला, वाणणज्य व णवज्ञान महाणवदयालय, 

सोनइ, ता. नवेासा णज. ऄहमदनगर 

  प्राचायष डॉ. शकंर लावरे 

प्रमाणपत्र. 
 

                      प्रमाणणत करण्यात येते की, ऊणषकेश धनराज राजळे एम कॉम भाग 

२ याने २०२०-२१ सेणमस्टर ४ मधील पेपर क्रमांक ४ प्रोजेक्ट वकष  या णवषया 

ऄंतगषत शेळी-मेंढी पालन व व्यवस्थापन करणे. हा प्रकल्प ऄहवाल सादर केला 

अह.े  

 

फदनाकं   /   / २०२१ 

 स्थळ :-    सोनइ 

 

 

     सही                                                सही                                                 सही  

 

मागषदशषक                                         णवभागप्रमखु                                      समन्वयक  

 



मागषदशषकाच ेप्रमाणपत्र. 
 

                    प्रमाणणत करण्यात येत ेफक, ऊणषकेश धनराज राजळे साणवणत्रबाइ फुले पुणे 

णवदयाणपठाच्या संलणित णवदयाणपठाच्या पदव्युतर णवभाग कला, वाणणज्य व णवज्ञान 

महाणवदयालय, सोनइ येथील एम कॉम भाग २ चा णवदयाथी अह.े याने शळेी-मेंढी 

पालन व व्यवस्थापन . या णवषयावर प्रकल्प ऄहवाल तयार केला अह.े प्रस्तुत प्रकल्प 

ऄहवाल माझ्या मागषदशषनाखाली पुणष करण्यात अला अह.े प्रस्तुत प्रकल्प ऄहवाल 

तयांच्या स्वतःच्या कायाषची णनष्पती ऄसुन तयाचे संशोधन प्रकल्प ऄहवाल पुणे 

णवदयाणपठाच्या एम.कॉम. च्या ऄध्यादेशातील तरतुदींना ऄनुसरून अह.े ऄसे मी 

प्रमाणणत करतो. 

 

फदनाकं    /    / २०२१ 

 

स्थळ:     सोनइ 

 

मागषदशषक 

 

प्रा. डॉ.श्री.दरंदल ेएस.अर. 

 एम.कॉम, एम.फफल पी.एच.डी 

                                            वाणणज्य णवभाग 

 



 

प्रणतज्ञापत्र. 
 

                            या संशोधन ऄहवालात समाणवष्ठ करण्यात अलेले कायष ह े

मी स्वतः केलेले अह.े तयासाठी मला वेळोवेळी मागषदशषकाकडून मागषदशषन णमळाले. 

मी संशोधनाचे कायष संदभष खरेीज कोणाकडून कोणतीही मदत घेतलेली नाही. ऄसे 

मी प्रणतज्ञापूवषक घोणषत करतो. या संशोधनासाठी ईपयोगात अणलेली संदभष 

पुस्तके णवणवध प्रश्नावक्ता या सवाांचा संदभष सूचीमध्ये णनदेश करण्यात अलेला अहे.  

 रठकाण:  सोन इ 

फदनाकं:    /     /२०२१ 

 

                                                                   णवदयार्थयाषच ेनाव 

                                                                         ऊणषकेश धनराज राजळे  

                                                                   ( एम कॉम ll ) 

 

 

 



ऊणणनदशे. 
 

                        पुणे णवदयाणपठाच्या पदणवका ऄभ्यास ऄंतगषत ज्या वेगवेगळ्या 

णवषयांचा समावेश होतो. णवदयार्थयाांना संशोधन पध्दतीची माणहती व्हावी म्हणुन 

णनरणनराळ्या णवषयांवर पाहणी करून प्रकल्प ऄहवाल सादर करण्याचे काम 

णवदयार्थयाषकडुन पदणवका परीक्षा भाग २ मध्ये घेतले. णह संशोधन करण्याची ककवा 

ऄहवाल सादर करण्याची संधी मला पुणे णवदयाणपठाने ईपलब्ध करून फदलेली अह.े  

                       या संशोधनासाठी मला जी काही अवश्यक ऄसणारी पुस्तके, माणसके 

गं्रथालयामधील सेवकांनी ईपलब्ध करून फदली तयांचा मी ऊणी अह ेमला 

संशोधनासाठी मागषदशषक म्हणून लाभलेले प्रा. डॉ. श्री.दरंदल ेएस.अर. याचंा मी ऊणी 

अह.े तसेच प्रा. अदमन ेसर अणण प्रा.ढोकण े/काळे मडॅम यांनी केलेल्या वेगवेगळ्या 

मागषदशषनामुळे मी हा माझा प्रकल्प पूणष करू शकलो. तयांचाही मी ऊणी अह.े 

 

 

ऊणषकेश धनराज राजळे  

कला,वाणणज्य व णवज्ञान महाणवदयालय, 

सोनइ, ता. नेवासा णज. ऄहमदनगर 
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 १.१ प्रस्ताणवक: 

 

                           अर्थथक अणण ऄन्नद्रव्य मुल्यांच्या दषृ्टीने अंबा ह ेसवाांच्या 

अवडीचे फळ ऄसून तयाच्या णवणवध ईपयोगांमुळे अणण गुणधमाांमुळे ह्या णपकास 

ऄनन्य साधारण महतव अह.े अंबा ह ेमहाराष्ट्रातील एक महतवाचे फळपीक अह.े 

अंब्यापासून चटणी, पन्ह,े मुरबा, लोणची, हवाबद फोडी, अंबागर, जैम, सरबत,             

टॉफी, अंबावडी, अंबापोळी ऄसे ऄनेक प्रफक्रयायुक्त पदाथष तयार करता येतात.   

                           अंबा फळात ऄसलेले पौष्टीक घटक, गुणधमष ईतकृष्ट स्वाद या 

णवशेष गुणांची बरोबरी करु शकेल ऄसे दसुरे एकही फळ नाही. णपकलेला अंबा हा 

ईतसाहवधषक, शरीरवधषक अणण अहारदषृ्या पौष्टीक मानला जातो. अंब्यात ऄ, ब, 

क जीवनसतवे तसेच खनीजे अणण साखर भरपुर प्रमाणात ऄसतात. 

 

                            भारता बरोबर क्षेत्र अणण ईतपादन महाराष्ट्र शासनाची 

फळबाग लागवड योजना, णनयाषतीला ऄसलेली वाव, देशांतगषत मागणी नणवन व 

सुधारीत वाणांची ईपलब्धता यांमुळे अंबा णपकाखालील क्षेत्र फदवसेंफदवस वाढत 

अह.े ही तफावत योग्य व्यवस्थापनातून भरुन काढता येणे सहज शक्य अह.े फळ 



काढणीपूवी व काढणीनंतरचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास फळे ग्राहकापषत योग्य 

पध्दतीने पाठणवल्यास ईतपादकाला योग्य भाव णमळून ऄणधक अर्थथक फायदा णमळू 

शकतो. 

                           यासाठी योग्य ऄन्नद्रव्य व पाणी व्यवस्थापन, खते व 

औषधांचा संतुलीत वापर, योग्य पररपक्वतेला व फळांची काढणी, प्रतवारी पॅककग 

याबाबींचा व्यवस्थापन वापर करणे अवश्यक अह.े  

 

 

 

                          अंबा णनयाषतीसाठी या अधुणनक ईतपादन तंत्रज्ञानाचा वापर 

केल्यास णनयाषतीत वाढ होउन देशाला परफकय चलन मोठया प्रमाणात ईपलब्ध 

होइल. महाराष्ट्र शासनाने हापूस व केसर अंबा ईतपादन तंत्रज्ञान व काढणीनंतरचे 

व्यवस्थापन या बाबींना णवशेष महतव प्राप्त झाले अह.े 

 

                          क्षेत्र अणण ईतपादन भारता बरोबर आतर दशेात अबंा ह ेफळ 

अवडीने खाल्ले जाते तयामुळे या फळांना फदवसें फदवस मागणी वाढत अह.े जगात 

भारत हा प्रमखु अंबा ईतपादक देश ऄसुन, जागणतक अंबा ईतपादनाच्या 54% 

अंबा तात ईतपादीत केला जातो. भारतात ईत्तरप्रदेश, अंध्रप्रदेश, कनाषटक, 

महाराष्ट्र, गुजरात, ताणमळनाडु, णबहार, आतयादी राज्यात अंब्याचे ईतपादन घेतले 

जाते. 

                          देशातील एकूण फळांणपकांखालील 38.9 लाख हके्टर क्षेत्र 

अंबा णपकाखाली ऄसून 15.20 लाख हके्टर क्षेत्र अंबा पीकाखाली अह.े तयापासून 



120 लाख टन ऐवढे अंबा ईतपादन णमळते. महाराष्ट्र अंबा पीकाखाली 1.82 लाख 

हके्टर क्षेत्र अबा पीकाखाली ऄसून तयापासून 5.0 लाख टन एवढे अंबा ईतपादन 

होते. महाराष्ट्रात बहुतेक सवष णवभागात अंब्याची लागवड अढळते. सवाषत जास्त 

लागवड  

                          कोकण णवभागात ऄसून राज्याच्या एकूण क्षेत्रा पैकी 90% क्षेत्र 

अंबा णपकाखाली अह.े कोकण पाठोपाठ राज्यातील आतर णवभागातही अंब्याची 

लागवड झपायाने वाढत अह.े 

 

 

१.२ हवामान: 

 

                              अंबा ह ेईष्ण हवामानातील पीक अह.े महाराष्ट्रातील सवष 

णजल्हयांत अंबा लागवडीस हवामान योग्य अह.े हमखास अणण भरपूर पाउस होत 

ऄसलेल्या प्रदेशात ते ऑक्टोबर ह्या कालावधीत जणमनीत खोलवर पावसाचे पाणी 

मुरवून अंबा पीक चांगल्या प्रकारे वाढवीता येते अणण तयापासून चांगले ईतपादन 

णमळू शकते.  

                                ईष्ण दमट हवामान व समदु्र फकना-याजवळ अंब्याची 

चांगली वाढ होते. हवामानपरतवे अबं्याला दणक्षण भारत व कोकणात लवकर 

(ऑक्टोंबर-नोव्हेंबर) मणहन्यात मोहोर येतो, तर जसजसे ईत्तरेकडे जाई तसतसा 

मोहोर ईणशरा येतो व फदल्लीकडे तर फेबु्रवारी-माचष मणहन्यात मोहोर येतो. 

पाउसामान कमी ऄसलेल्या प्रदेशात मोहोर येण्याच्या अधी पाण्याच्या 12 पाळया 

फदल्यास चांगले ईतपादन णमळते.  



                               कडाक्याची थंडी अंबा णपकास णवशषेतः नणवन झाडांना 

मानवत नाही. बहार येण्यापूवी कोरडे हवामान ऄसल्यास बहारावर तयाचा चांगला 

पररणाम होतो. अंबा पीकाला भरपरू पावसाचा प्रदेश अणण दमट हवामान 

मानवत ऄसले तरी फुलोरा येण्याच्या अणण फळधारणा होण्याच्या काळात वादळी 

पाउस, धुके, ढगाळ हवामान, गारपीट यांमुळे णपकाचे जबर नुकसान होते. अंबा 

णपकाच्या ईत्तम वाढीसाठी 17.7 ते 26.6 ऄंश सेणल्सऄस तापमान ऄसावे लागते.  

                               

 

 

                              ऄणधक तापमान ऄसल्यास अंबा फळांची गोडी वाढते परंतु 

ऄणधक तापमानामुळे पाने, फुले व फळांना आजा पोहचते. तापमान कमी ऄसल्यास 

फळधारणा ईशीरा होते. फळांचे ईतपादन कमी णमळते अंब्याच्या मोहराच्या 

हगंामात (णडसेंबर ते फेबु्रवारी) सौम्य थंड, कोरडे हवामान, ऄसल्यास व वादळी 

पाउस, गारपीट, धुके, ढगाळ हवामान व कडाक्याची थंडी नसल्यास योग्य 

फळधारणा होउन चांगले ईतपादन णमळते. 

 

१.३ जणमन : 

 

                             अंबा णपकास ईत्तम णनचऱ्याची जणमन लागते. ज्या जणमनी 

थोडयाशा अम्लयुक्त अहते ऄशा जणमनीत अंबा णपकाची वाढ चांगली होते. 

कोकणातील जाभा खडकापासुन बनवलेल्या डोंगर ईताराच्या व वरकस पणडक 



जणमनी या णपकास योग्य अहते. भारी णचकण मातीच्या, पाणी साठून राहणाऱ्या 

तसेच खार जणमनी या णपकाच्या लागवडीस योग्य नाहीत. 

                            राज्याच्या आतर भागातील गाळवट खोले ते मध्यम खोल 

अणण चांगला णनचरा होणाऱ्या अम्लयुक्त जणमनीचा सामु 5.5 ते 7.5 ऄसावा. 

क्षारांचे प्रमाण 0.05% पेक्षा कमी ऄसावे. क्षार व चुनखडीयुक्त जणमनीत 

अब्याच्या झाडांची पाने करपतात, नणवन अंबा लागवडीत झाडाची वाढ खुंटते व 

रोप ेदगावल्याचे प्रमाण वाढते. सवषसाधारण फदड ते दोन मीटर खोलीची अणी 

तयाखाली मुरुम ऄसलेली जणमन अबंा लागवडीसाठी णनवडावी. दोन मीटरच्या वर 

पाण्याची पातळी येत ऄसलेल्या पानथळ, कठीण खडक ऄसलेल्या, भारी, क्षारयुक्त, 

चोपण जणमनीत अंबा लागवड करु नये. 

 

२.० सधुारीत जाती : 

                             भारतामध्ये 1300 अंब्याच्या जातीची नोंद झाली अह.े या 

पैकी 25-30 जाती व्यापारीदषृ्टया महतवाच्या अहते. महाराष्ट्रात णनरणनराळ्या 

णवभागात हवामानानसुार वेगवेगळ्या जातींची लागवड केली जाते. 

 

णवभाग लागवडीच्या जाती. 
णवदभष  नाणगन, केशर, लंगडा, पायरी, तोतापुरी, बेणनशान, णनलम, 

दशेरी 

कोकण हापुस, रत्ना, केसर, पायरी, ससध,ु राजापुरी, वनराज 

पणिम महाराष्ट्र केशर, हापुस, वनराज, लंगडा, साइसुंगध, चंद्रमा, रत्ना 

मराठवाडा केशर, णनरंजन, लंगडा, बेणनशान, तोतापुरी, णनलम, पायरी 

 



 

 

२.१ हापसु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ईत्तम स्वाद व चव, अकषषक रंग वअकार, तंतुणवरहीत गर, 

णपकल्यानंतर ही बरेच फदवस चांगल्या णस्थतीत राहण्याचा गुणधमष व हवाबंद 

डब्यामध्ये भरण्यास योग्य भारतातनु णनयाषत होणारी प्रमखु जात. हगंामामध्ये 

हापूसची फळे आतर जातीपेक्षा लवकर तयार होतात.  

                        कोकणाच्या ईष्ण व दमट हवामानात व जांभा दगडापासून 

तयार झालेल्या जणमनीत या जातीची वाढ चांगली होउन भरपुर फळे लागतात, 



फळाचे वजन सरासरी 250 गॅ्रम ऄसते. आतर भागात या जातीच्या फळांचा अकार 

लहान राहतो. 

  

                         या जातीला वषाषअड (Alternate Bearing) फळे येतात. 

पांढरा साका (स्पााँजी टीश्यू) हा दोष या जातीच्या फळातं अढळतो. तयामुळे 

फळांचा गरामध्ये णलबणलबीत स्पंजसारखा भाग तयार होतो. 

 

२.२ पायरी: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          हापूस खालोखाल पायरी णह दसुरी अंब्याची महतवाची जात 

अह.े ईष्ण दमट हवामान या जातीचा चांगले मानवते. 



 

                             पायरी णह जात देशावरही चांगली पोसते. ह्या जातीच्या 

झाडे मोठे होउन पसरतात. फळे मध्यम अकाराची ऄसतात अणण णपकल्यानंतर 

तयावर अकषषक लाल रंग येतो. फळे रसाळ ऄसून गर गोड ऄसतो, म्हणून या 

जातीला रसासाठी ईपयोग केला जातो. 

                            फळे णपकल्यानंतर जास्त फदवस रटकत नाहीत. हापूसप्रमाणेच 

या जातीला एका वषाषअड फळे लागतात. फळांचे सरासरी वजन सरासरी 200 

250 गॅ्रम ऄसते. 

 

२.३ केसर: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       मुळची गुजरात मधील ही जात ईतपादनाच्या दणृष्टने आतर 

जातीपेक्षा सरस अह.े फळे थोडी लाबंट अकाराची ऄसतात. फळांचे सरासरी वजन 

270 गॅ्रम भरते. गराचे प्रमाण 74% ऄसते.  

                      केसर अंबा कापून खाण्यासाठी तसेच रसासाठी वापरला जातो. 

गराची चव गोड व मधूर ऄसते. फळांचा स्वाद ईत्तम ऄसतो. या जातीची फळे 

णपकल्यानंतर 5-6 फदवस रटकतात. केसर जातीच्या झाडास मोहोर णडसेंबर ते 

जानेवारी मध्ये येतो, णनयाषतीसाठी या जातीला चांगला वाव अह.े 

 

२.४ णनलम: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      दणक्षण भारतातील ही प्रमुख जात अह.े फळे णपवळसर केसरी 

रंगाची अणण अकाराने ऄंडाकृती ऄसतात. फळे रटकायला चांगली ऄसतात. प्रत 

साधारण ऄसते ही जात भरपूर अणण णनयणमत फळे देते.  

                     फळे ईणशरा तयार होतात. मोहोर येण्याचा काळ मोठा 

ऄसल्यामुळे झाडावर लहान मोठी फळे णमळतात. 

२.५ तोतापरूी: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 



                         दरवषी भरपूर फळधारणा होणारी दणक्षण भारतातील व्यापारी 

महतव ऄसलेली ही जात अह.े फळे णपवळसर केसरी रंगाची अणण अकाराने 

ऄंडाकृती ऄसतात. फळे 350-400 गॅ्रम पेक्षा जास्त वजनाची, जाड सालीची, घट्ट 

व रेषाणवरहीत, णपवळसर गर व चवीला कमी गोड ऄसतात.  

                        झाड घूमटकार व मध्यम अकाराचे ऄसते. फळांचा रटकाउपणा 

जास्त ऄसून फळे कापून खाण्यास योग्य ऄसतात. फळे प्रफक्रयेसाठी वापरली 

जातात. फळांची साल जाड ऄसल्यामुळे पॅककगणशवाय फळांची वाहतूक करता येते 

व खचाषत बचत होते. या जातीची फळे मे जून मणहन्यात काढणीस तयार होतात. 

 

 

३.१ कोय कलम: 

 

                       अंब्याच्या ऄणभवृध्दीची ही साधी, सोपी व सवाषत प्रचलीत 

पध्दती अह.े या पध्दतीने सवाषणधक व दजेदार अंबा कलमे तयार केली जातात. एक 

वषाांत ही कलमे लागवडीस तयार होतात. कलमाचा जोड चांगला होत ऄसल्याने 

लावल्यानंतरही ही कलमे जोमदार वाढतात. 

 

 

 

 

३.१.१ कोय  कलम कायषपध्दती : 



 

1. चांगल्या भरीव रायवळ अंब्याच्या ताज्या कोयी पाण्यात टाकाव्यात 

तरगणाऱ्या कोयी बाजूला कराव्यात व तळातल्या कायी पाण्याने स्वच्छ धूवाव्यात. 

 

2. कोयीवरील गर काढून टाकावा व कोयी ताम्रयुक्त बुरशीनाशकाच्या द्रावणात 

पाच णमनीटे 

 

बुडवाव्यात. 

 

3. गादी वाफयावर 2 ते 3 सेमी खोलीवर 5-6 रंुदीवर रुजवण्यासाठी कोयी 

पेराव्यात, वरुन हलकी माती पसरावी. 

 

4. वाफ्याला णनयणमत पाणी द्यावे. साधरणत 8-10 फदवसात कोयी रुजण्यास 

सुरुवात होते. 

 

5. नुकतीच रुजलेली कोवळी व लालसर पाने ऄसलेली रोपे कोयीसकट ऄलगद 

काढून घ्यावीत. 

 

6. ही रोपे स्वच्छ धुवुन घ्यावीत व बुरशीनाशकाच्या द्रावणात बुडवावीत. 

 



7. रोपाच्या कोयीच्या वरील 5 ते 7.5 सेंमीचा भाग ठेवून शेंडा धारदार चाकु 

ककवा कात्रीने छाटून टाकावा. 

 

8 साधारण 4 ते 6 मणहने वयाची जुन परंुतु णनरोगी व एक अठवडा अधीच पाने 

काढलेली डोळे फुगलेली, 10 ते 15 सेंमी लांबीची डोळकाडी णनवडावी, 

 

9. या काडीच्या खालील भागावर दोन्ही बाजूने पाचरीच्या अकाराचा काप 

घ्यावा, 

 

10. ही कलम काडी खुंट रोपावर पाचरीच्या लांबीचा कापामध्ये व्यवणस्थत 

बसवावी. 

 

11. कलम काडीची जाडी खुंट रोपाच्या जाडीस एका बाजूने जुळवून घ्यावी. 

 

12. कलमाचा जोड 2 सेंमी रंुद व 20-30 सेंमी लांबीच्या 150 गेज जाडीच्या 

प्लणस्टक पट्टीने घट्ट बांधावा. बांधलेली कलमे अधीच खत मातीच्या योग्य 

णमश्रणाने भरलेल्या 14 x 20 सेंमी अकाराचा  

 

 

13. 250-300 गेज जाडीच्या पॉलीथीन णपशव्यात लावावीत. 



 

14. कलमाचा जोड मातीच्या वर राहील याची काळजी घ्यावी. कलमानंा लगेच 

काडीचा अधार व पाणी द्यावे. 

 

३.१.२ कलमाचंी णनगा व दखेभाल: 

 

                      बांधलेली कोय कलमे प्लॅणस्टकचे छत ऄसलेल्या पॉलीटनेल ककवा 

पॉलीहाउसमध्ये ठेवावीत. तयामध्ये कलमांना अवश्यक ईष्ण-दमट हवामान णमळेल 

अणण कलमांचे पावसापासून संरक्षण होइल. कलम बांधल्यापासून 15 ते 20 

फदवसात काडीला नणवन फूट येते.  

                    कलमांच्या जोडाखाली नणवन येणारी रायवळ खुंटाची फुट 

णनयमीतपणे काढून टाकावी. कलमाची पाने गदष णहरवी ककवा 5-6 अठवड्ांनी 

कलमे मोकळया जागी ईघडयावर ककवा 50 टके्क शेंडीग नेट मध्ये ठेवावीत. 

कलमांना 15-20 फदवसांनी अंतरप्रवाही बुरशीनाशक व पाण्यात णवरघळणाऱ्या 

द्रावणाचे ड्रेसचग करावे, कोवळ्या व नणवन फुटफकटक बुरशीनीशकांच्या सौम्य 

द्रावणाची फवारणी करावी. 

 

 

 

 



                  कलमांच्या णपशव्या ईन्हामध्ये तापू नयेत अणण पाणी देणे सोपे व्हावे 

यासाठी कलमे खोल वाफयात ककवा चरात 2-3 फुट ऄंतरावर ठेवावीत. कलमांना 

काठीचा अधार द्यावा. जोडावरील प्लॅणस्टकची पट्टी सुमारे तीन मणहन्यानंतर ककवा 

घट्ट झाल्यास खाच पडण्यापुवी सोडावी. 

                   कलमे एक वषाांनी पुढील हगंामात लागवडीस तयार होतात. कोय 

कलमे लावण्याचा मुख्य हगंाम जुन ते ऑगस्ट ऄसा ऄसतो. कलम पध्दतीने 50 ते 

60% लागवड योग्य कलमे णमळतात.  

 

३.२ मदृकूाष्ठ कलम: 

 

                         ही पध्दत कोय कलम पध्दतीसारखीच अह.े तथापी या 

पध्दतीत खुंट म्हणून वापरले जाणारे रोप ईंच वाढलेले अणण 8 ते 10 मणहने वयाचे 

ऄसते. कोय कलमांसाठीच्या रोपाची अपल्याणवलंब गेल्यास 5-6 मणहन्यानी 

मृदकूाष्ठ कलम करता येते. या रोपावंर येणाऱ्या शेंडयाकडील नणवन कोवळया 

फुटीवर कलम केले जाते म्हणून या कलम पध्दतीला शेंडा कलम ऄसेही म्हणतात. 

 

 

 

 

 

 



 

३.३ णव्हनीयर कलम: 

 

                              एक ते दोन वषे वयाच्या खुट रोपांवर या पध्दतीने कलम 

करता येते यासाठी योग्य तया मातृवृक्षाची तीन ते चार मणहन्याची पक्व काडीवरील 

एक अठवडे अधी पाने काढावीत. कलम करतांना या काडीवर बुडाकड े

साधारणपणे 2.5 ते 3 सेंमी. लांबीचा णतरपा काप मुळ खोडावर जणमनीपासून 1 ते 

1.5 फूटावर व मातृवृक्षाचे णनवडलेल्या काडीवर द्यावा. दोन्ही काप एकत्र जोडून 

पॉणलथीनच्या पट्टीने बांधावेत. मातवृृक्षाची काडी वाढू लागली की मूळ खोडाचा 

शेंडा छाटून टाकावा. 

                      या पध्दतीची कलमे जूलै व सप्टेंबर मणहन्यात तयार केल्यास ती 

यशस्वी होतात. णव्हणनयर कलम बांधल्यानंतर सुमारे 10 ते 12 फदवसांत 

कलमांच्या डोळ काडीवर डोळे फुटल्याचे फदसून अल्यास कलम यशस्वी झाल्याचे 

समजावे. 

 

३.४ भटे कलम: 

                            अंब्याची कलमे करण्याची ही सवाषत जूनी, खचीक व जास्त 

कालावधीची पध्दत अह.े या पध्दतीने कलमे केल्यास 80 ते 85 % कलमे जगतात. 

भेट कलमांसाठी खुंट रोपे णपशणवत तयार करावी लागतात. खुंट रोप 1 ते 2 वषष 

वयाचे ऄसते. या कलम पध्दतीत ज्या जातीची कलमे करावयाची ऄसतात ऄशा 

झाडाखाली मांडव करतात.  

 



                           भेट कलम करण्यासाठी 1 वषष वयाची टोकाकडील फांद्याची 

णनवड करावी. फांदीची जाडी व खुंट रोपाची जाडी साधारणपणे सारखी ऄसावी. 

मातृवृक्षाच्या खाली तयार केलेल्या मांडवावर खुंट रोपे ठेवून च्या कलम फांदी 

जवळ अणावा. कलम फांदी व खुंट फांदी यावर 5 सेंमी.  

                           लांबीचा ईथळ छेद घ्यावा. काप घेतांना सालीसह अणतल 

खोडाच भाग येइल ह ेपहावे, काप ह ेफांदीच्या जाडीच्या 1/3 पेक्षा खोल नसावेत. 

नंतर दोन्ही काप जुळवून प्रथम प्लॅणस्टक पट्टीने बांधून नंतर सुतळीने घट्ट बांधावेत. 

रोपांना दररोज पाणी द्यावे. सुमारे 3 ते 4 मणहन्यात कलमे तयार होतात.  

                        कलमे मातृवृक्षापासून ऄलग करताना एका कापास ऄलग न 

करता कलम फांदीच्या जोडाखालील भाग प्रथम ऄध्याषपयांत कापावा व अठ 

फदवसानतंर राहीलेला भाग कापून कलम ऄलग करावे. ऄशी कलमे एक ते फदड 

मणहने रोपवाटीकेत ठेवून पावसाळा सुरु होताच लागवडीसाठी वापरावीत.  

                     कलमे शेतात कायम रठकाणी लावण्यापूवी खुंट रोपाच्या वाढलेल्या 

फांद्या फुटवे कापून टाका. भेट कलमे जानेवारी ते फेबु्रवारी या कालावधीत 

करावीत. 

 

 

 

 

 

 



४.० अबं्याच्या जनू्या झाडाचं ेनतुनीकरण: 

 

बागेत ऄसलेल्या जून्या रायवळ अंब्याची फळे लहान व ऄसल्याचे तयांना चांगली 

बाजारभाव णमळत नाही. ऄशा रायवळ अंब्याच्या झाडाचे रुपांतर जातीवंत व 

सुधारीत झाडामध्ये करता येते तयासाठी तयाचे कलम करावे. मात्र या झाडाची साल 

णनरोगी ऄसावी लागते. यासाठी खालील कलम पध्दतीचा वापर करता येतो. 

 

४. १ जनू्या झाडास खूटंी कलम: 

                                          ज्या अंबा झाडाचे नुतनीकरण करावयाचे अह.े 

तया झाडाचे खोड जणमनी पासुन 1 ते 2 फूट ईंचीवर करवतीने कापावे. जणमनीवर 

णशल्लक राणहलेल्या खोडाच्या सालीत पटाशीने वरून खाली ईभी 7 सेंमी खोल 

खाच तयार करावी. तयावेळी सालीच्या अतील लाकडाला धक्का लावू नये.  

                                       तयानंतर बॉम्बूच्या कामटीने खोडापासून सल बोडी 

ऄलग करावी. योग्य तया जातीची एक वषष वयाची टोकाकडील डोळे फुगीर 

ऄसलेली सहा ते सात आंच लांबीची कलम काडी णनवडावी. कलम काडीच्या 

खालच्या टोकाला 3 आंच लांबीची णतरकस पाचरच्या अकाराचा काप घ्यावा. 

खोडाच्या खाचेत कलमकाडी साल व लाकूड यात बसवावी.  

                                       खोड खुंटाचा घेर मोठा ऄसल्यास खोडच्या सवष 

घेराभोवती 2 ते 3 कलमकाडया या पध्दतीने बसावाव्यात. तयानतंर खोडाचा ईभा 

चीर व आतर भाग मेणाने बंद करावा, कलमाचा भाग नारळाच्या दोरीने घटट  

 

 



बांधावा. साधारण 15 ते 20 फदवसात कलमकाडया वरील डोळे फुटावयास 

लागतात. 

 

६.० अबंा लागवड 

 

६.१ लागवडीचा हंगाम : 

 

                              अंब्याची लागवड प्रामुख्याने जून- जूलै मणहन्यात एक दोन 

चांगले पाउस झाल्यानंतर करावी. ज्या रठकाणी बारमाही पाण्याची सोय अह.े तया 

रठकाणी ऄणत थंडी व ईन्हाळी हगंाम सोडून आतर कालावधीत अंब्याची लागवड 

करता येते. 

 

६.२ बागचेी अखणी : 

                             अंबा लागवडीसाठी णनवडलेल्या क्षेत्राची एणप्रल-मे 

मणहन्यात पूणष मशागत करावी. तयानंतर जातीनसुार लागवडीसाठी योग्य ऄंतरावर 

चुन्याच्या फफक्कने अखणी करुन घ्यावी. अंबाची लागवड सवषसाधारणपणे चौकोनी 

पध्दतीने 30x30 फूट ऄंतरावर ककवा ऄणतघनता पध्दतीने 20x20 फूट ककवा 

15x15 फूट ऄंतरावर करावी. 

 

 



७. १ भरुी रोग (Powdery Mildew) 

 

७.१.१ भरुी रोगाची लक्षण े: 

 

                                   अंब्यावरील भुरी रोग हा रोग Oidium 

mangiferae या बुरशीमुळे होतो. अंब्यावरचा हा सवाषत जास्त हाणनकारक रोग 

अह.े मोहरावर बुरशीची पूणष वाढ झाल्यावर पांढऱ्या रंगाची ऄसंख्य बीजे तयार 

होतात व तेथे पांढरी भुकटी फवारल्याप्रमाणे फदसते.  

                                म्हणुन या रोगाला भुरी ऄसे म्हणतात. अंबा लागवड 

झालेल्या सवषच रठकाणी हा रोग अढळतो. भारतातील सवषच राज्यात हा रोग 

फदसून येत ऄसला तरी, हवामानानसुार तयांची तीव्रता कमी ऄणधक प्रमाणात फदसुन 

येते. थंड व दमट हवामान रोगवाढीस पोषक ऄसल्याने दरवषी मोठ्या प्रमाणात 

येतो.  

                  अंब्यावर मोहोर येताच तयावर ककवा कोवळ्या पालवीवर बुरशींची 

वाढ तंतूमय ऄसुन तयावर तयार होणारी ऄसंख्य बीजे मुख्यतवेकरून वान्यामाफष त 

पसरतात. 

                  रात्रीचे तापमान कमी साधारण: 20 ते 25 ऄंश से. अणण 80% टके्क 

पेक्षा जास्त सापेक्ष अद्रषता, तयाचप्रमाणे जोडीला ढगाळ वातावरण ऄसल्यास 

बुरशीचा प्रसार झपायाने होतो. बुरशीच्या वाढीस व अंब्याला मोहोर येण्यासाठी 

लागणारे तापमान यामध्ये साधम्यष ऄसल्यामुळे मोहरापाठोपाठ 

  

 



                     भुरी रोग दरवषी येतोच. ऄशा प्रकारचे वातावरण णडसेंबर ते 

जानेवारी मणहन्यात ऄसते. तयावेळेस अंब्याला भरपूर मोहोर व पाठोपाठ भुरी 

रोगाचा प्रादभुाषव होतो. 

 

७.१.२ नकुसानीच ेप्रकार: 

 

                                बुरशीच्या वाढीमुळे पेशीतील ऄन्नरस शोषला जातो व 

मोहर करपतो. रोगाची तीव्रता ऄणधक ऄसल्यामुळे सवषसाधारणपणे 70 ते 80 

टक्क्यापयांत नुकसान होते. कोवळ्या पालवीवर रोग ऄसल्यास पाने ताबुंस व 

पांढरी होउन वाळतात व गळून पडतात. फळधारणेनंतर रोग ईद्भवल्यास फळांचे 

देठ सुकून तयांची गळ होते. 

 

७.१.३ व्यवस्थापन: 

 

भूरी रोगाच्या णनयंत्रणासाठी 10 लीटर पाण्यात 80% गंधक 20 ते 25 गॅ्रम 

काबेन्डेणझम 10 गॅ्रम ऄथवा णडनोकॅप ऄथवा ट्रायणडमेफॉन ककवा पेन्कोनॅझोल 

यापैकी कोणतयाही एका बुरशीनाशकाची अलटून पालटून 15 फदवसाच्या ऄंतराने 

4 ते 5 वेळा फवारणी करावी.  

                         

 

 



                            फळधारणेच्या फवारणी मोहोर स्वच्छ करून (झाडून 

फवारण्या कराव्यात. अध्याच्या तोतापुरी, टॉमी ऄटफकन्स या जाती रोगास 

प्रणतकारक्षम अहते. 

 

७.२ करपा (Anthronose) 

 

७.२.१ रोगाची लक्षण े

 

                     हा रोग Colletotrichum gloeosporioides या बुरशीमुळे 

होतो. या रोगाचा प्रादभुाषव अंबा लागवडीपासून अंबाफळ णवक्रीपयांत डहाळ्या, 

पाने, मोहोर अणण फळे यावर वषषभर कोणतया न कोणतया प्रकारे होतो. 

                      रोगकारक बुरशी अंबा बागेत सतत राणहल्यामुळे णतचा प्रसार 

झपायाने होउन रोग णनयंत्रण करणे कठीण जाते. बळीवाच्या हलक्याशा 

पावसानेसुध्दा बुरशीची जोमदार वाढ होउन रोग लगेच बळावतो. वषषभर 

ऄसणाऱ्या ईष्ण व दमट हवामानामळेु कोकणात हा रोग णस्थरावला ऄसुन ऄनेक 

वेळा घातक ही ठरतो. बुरशीच्या वाढीसाठी 24 ते 30 ऄंश से. तापमान व जास्त 

अद्रषता या रोगास ऄनुकूल ऄसते. 

 

 

 

 



७.२.२ नकुसानीचा प्रकार: 

 

                                      कोवळ्या पानावर ककवा डाहाळ्यावर रोगाचे रठपके 

पडल्यामुळे तयांची वाढ चांबते, व पाने गळुन पडतात. पानांवर डाग अल्यामुळे ती 

करपल्यासारखी फदसतात. णनष्पणष डहाळया वाळल्याने झाडावर कोरड्ा 

काडक्यांचे प्रमाण वाढते. मोहोरावर प्रादभुाषव झाल्यास मोहोर वाळतो अणण 

फलधारणा होण्यापुवीच फुले वाळतात.  

                                  लहान फळांवर काळे डाग पडल्यामुळे ती सुरकतुन गळून 

पडतात. मोठया फळांवर बुरशीची वाढ होउन ती डागाळतात. अशा फळांची प्रत 

कमी होउन ककमत घटते. ऄशी फळे णनयाषतीस ऄयोग्य ठरतात. कच्या फळांच्या 

नैसर्थगक णछद्रामंध्ये णह बुरशी समुावस्थेत राहते. फळ पक्व होतांना तयातील 

अम्लतेचे प्रमाण कमी होउन साखरेचे प्रमाण वाढल्यामुळे बुरशीची वाढ जोरात 

होउन फळे डागाळतात तसेच मउ होउन कुजतात. 

 

७.२.३ व्यवस्थापन: 

 

                         या रोगाच्या णनयंत्रणासाठी बागाची स्वच्छता वाळलेल्या 

फांदया, रोगट फळे यांचा नाश करावा. एक टक्का तीव्रतेचे बोडोणमश्रण या 

बुरशीनाशकाची डहाळया, पान,े मोहोर, लहान फळे यावर फवारणी केल्यास 

डागणवरहीत फळे णमळु शकतात. कॉपर ऑणक्सक्लोराआड 20 ते 25 गॅ्रम ककवा 

काबेन्डॅणझम 10 गॅ्रम तसेच कॅप्टन 20 गॅ्रम ही बुरशीनाशके फवारावेत. 

 



                          हवामान अणण रोगाचे प्रमाण मानसुार दोन फवारण्यामधील 

ऄंतर ठेवा. फळावरील जमातून सुध्दा रोगाचा प्रादभुाषव होतो. यासाठी काढणीच्या 

वेळी फळे हाताळताना, साठवणूकीत व वाहतूकीच्या वेळी फळे व्यवणस्थत 

हाताळावीत काढलेली फळे काबषन्डणझम बुरशीनाशकाच्या 0.5 गॅ्रम प्रती णलटर 

तीव्रतेच्या फकया 52 ऄंश से. तापमानाच्या द्रावणात 10 णमणनटे बुडवून सावलीत 

वाळवावीत. ऄंश से. तापमानाच्या द्रावणात 10 णमणनटे बुडवून सावलीत 

वाळवावीत.. 

 

७.३ अबंा फळावंरील डाग व फळकुज (Fruit Rot) 

 ७.३.१ रोगाची लक्षण े: 

                                काढणी पिात रोगामध्ये प्रामुख्याने देठकुजव्या व 

फळकुजव्या ह ेदोन बुरशीजन्य रोग अहते.  देठकुजव्या रोग बोट्रीओणडप्लोणडया या 

प्रजातीमुळे होतो. फळकुजव्या रोग ॲस्परजीलस, रायझोपस तसेच कोलेटोरट्रकम 

णग्लओप्सोरीऑडीस या बुरशीच्या प्रजातीमुळे होतो. 

                                 फळांच्या देठाभोवती गोलाकार तपफकरी डाग पडतो, 

डाग वाढत जावून काळा पडतो. ॲस्परजीलस बुरशीची लागण फळांवर कोठेही 

होते. रायझोपस बुरशीमुळे फळे कुजून मउ होतात. 

 

 

 

 



 

७.३.२ व्यवस्थापन :  

 

                           रोगकारक बुरशीच्या प्रजाती, वाळलेल्या फांदया सेंफद्रय 

पदाथाषवर परोपणजवी स्वरुपात वाढत ऄसतात. तयासाठी वाळलेल्या फांदया, पाने 

आतयादी नष्ट करावीत. पानांवरील बुरशीच्या णनयंत्रणासाठी बोडोणमश्रण (1टक्का) 

काबेन्डॅझीम 10 गॅ्रम ककवा कॅप्टन 20 गॅ्रम ककवा कॉपर ऑणक्सक्लोराआड 30 गॅ्रम या 

बुरशीनाशकांची 10 णलटर पाण्यातुन अवश्यकतेनुसार अलटून पालटुन फवारणी 

करावी. फळांची काढणी हाताळणी काळजीपूवषक करावी. फळे देठासह 

काढण्यासाठी झेल्याचा वापर करावा.  

                          फळांच्या सालीवर जखमा होणार नाहीत यांची काळजी 

घ्यावी. काढलेली फळे काबेन्डॅणझम (0.5 गॅ्रम प्रती णलटर) बुरशीनाशकाच्या 

द्रावणात ककवा 52 ऄंश से. तापमानाला 10 णमणनटे बुडवून ऄशी फळे सावलीत 

वाळवावीत, अढीतील कुजणारी फळे णनवडून तयांचा वेळीच नाश करावा. 

 

 

 

 

 

 

 



 

१०.० अबंा फादं्याची छाटणी व णवरळणी : 

 

अंब्याच्या कमी ईतपादनाची ऄनेक कारणे अहते. तयातील महतवाची म्हणजे 

ऄणनयणमत 

 

फळधारणा, मोठ्या प्रमाणात होणारी अणण घनदाट झालेल्या अंबा बागा ही होत. 

अंबा फळे ईतपादनाचा णवचार केला तर जवळपास 25 ते 30 वषाषपयांत ईतपन्न देते 

व तयानंतर बागा घनदाट झाल्यामुळे ईतपादनामध्ये घट येण्यास सुरुवात होते. 

कारण झाडांतील अतील भागांत सयूषप्रकाश णशरत नाही. पयाषयाने नवीन पालवी 

येत नाही. बुरशी व कीटकांना वातावरण पोषक होते व फळधारणा कमी होते. 

झाडाची मध्य फादंी तोडल्याने झाडांमध्ये सूयषप्रकाश णशरल्याने चांगली नवीन 

वालवी येवून मोहोर येतो व फळधारणा होते. घनदाट अंबा झाडामंधील (30-35 

वषाांवरील झाडे) झाडांची छाटणी व णवरळणी खालील प्रमाणे करावी. 

 

 

१०.१ छाटणीची वेळ :  

        मध्य फांदीची छाटणी मे मणहन्याऄखेर ककवा ऑक्टोबर मध्ये करावी. 

 

 

 



 

१०.२ छाटणीची पध्दत : 

 

                              जी फांदी झाडांच्या अतील भागात येणारा सूयषप्रकाश ऄडवते 

ऄशा फांदीची जणमनीपासून 1.50 ते 0.80 मीटरवर (5-6 फुटावर ) छाटणी 

करावी. छाटणी करतांना फादंी णपचणार नाही ककवा साल णनघणार नाही याची 

काळजी घ्यावी. यासाठी धारदार करवतीचा वापर करावा. 

 

१०.३ छाटणी नतंरची काळजी : 

 

                              छाटलेल्या भागाला बोडोपेस्ट लावावी. छाट केलेल्या 

भागाला खोडफकड्ांचा ईपद्रव होउ नये म्हणुन दोन वेळा काबाषररल द्रावण (20-

40 गॅ्रम प्रती 10 णलटर प्रमाणे) ओतावे. मधल्या फांदीची तोड केल्याने सूयषप्रकाश 

अतील खोडावर, फांद्यावर पोहोचतो. 

                            नवीन पालवी येते, जुनी पालवी पुनर्थजवीत होते. मोहोर 

येण्यास मदत होते. तयाचप्रमाणे तुडतुडे व बुरशी यांचा अश्रय नष्ट झाल्याने ईपद्रव 

कमी होतो व पयाषयाने फळधारणा होते. फळांना रंग व ईतपादन वाढते. 

 

 

 

 



 

११.० णनयणमत फळधारणसेाठी एकाणतमक ईपाययोजना : 

 

११.१ सजंीवके व ऄवरोधके याचंा वापर : 

 

                                      अंबा मोहोरासाठी अवश्यक संजीवके पानांमध्ये व 

झाडाच्या शेंड्ामध्ये तयार होतात. दरवषी णनयणमत येणाऱ्या णनलम, तोतापुरी 

यासारख्या अंबा जातींमध्ये वाढ ईत्तेजक व वाढ णनरोधक यांचे प्रमाण दरवषी 

सुयोग्य राहते. तयामुळे या जातींना दरवषी णनयणमत मोहोर येतो. 

                                 हापूस, दशहरी, केशर यासारख्या वषाषअड फळे देणाऱ्या 

जातीमध्ये ज्यावषी वरील प्रमाण सयुोग्य राहते तयावषी मोहोर येउन फळधारणा 

होते. तर पुढीलवषी वाढ ईत्तेजक संजीवकांचे प्रमाण भरमसाठ वाढून फक्त झाडाची 

ऄवाजवी शाकीय वाढ होते. मोहोर व फलधारणा होत नाही. 

 

                                   अंबा मोहोरासाठी अवश्यक संजीवके पानांमध्ये व 

झाडाच्या शेंड्ामध्ये तयार होतात. दरवषी णनयणमत येणाऱ्या णनलम, तोतापुरी 

यासारख्या अंबा जातींमध्ये वाढ ईत्तेजक व वाढ णनरोधक यांचे प्रमाण दरवषी 

सुयोग्य राहते. 

                                 तयामुळे या जातींना दरवषी णनयणमत मोहोर यतेो. हापूस, 

दशहरी, केशर यासारख्या वषाषअड फळे देणाऱ्या जातीमध्ये ज्यावषी वरील प्रमाण 

सुयोग्य राहते तयावषी मोहोर येउन फळधारणा होते.  

 



                      तर पुढीलवषी वाढ ईते्तजक संजीवकांचे प्रमाण भरमसाठ वाढून 

फक्त झाडाची ऄवाजवी शाकीय वाढ होते. मोहोर व फलधारणा होत नाही. 

 

११.२ वाढरोधके : 

 

                        अंबा मोहोरासाठी वाढईते्तजक व वाढरोधक यांचे प्रमाण सुयोग्य 

ऄसावे लागते. वाढईते्तजकाचे प्रमाण वाढल्यास झाडाच्या वाढीला ईत्तजेन णमळते. 

वाढरोधक संजीवकांचे प्रमाण वाढल्यास झाडाच्या वाढीवर णवपरीत पररणाम 

होतो.  

                   झाडास खताची मात्रा फदल्यावर दहा वषष पुढील वयाच्या झाडास, 

ऑगस्ट मणहन्याऄखरे पयांत पॅक्लोब्यूट्रॉझोल ह ेवाढरोधक पावसाची ईघडीप 

झाल्यावर वापरावे.  

                          ह ेद्रावण वापरास झाडाचा व्यास मोजून प्रणत मीटर ०.७५ % 

फक्रयाशील पॅक्लोब्यूट्रॉझोल ३ णमली प्रणत णलटर पाण्यत णमसळून द्रावण करा, अणण 

खत फदलेल्या भागाजवळ २५ ते ३० रठकाणी रटकावाने खड्डे करून तयात १०० 

णमली द्रावण ओतून खड्डे बंद करा. 
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