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विद्यार्थ्याचे वििेदि 

मी असे जाहिर करतो  की, यशवंतराव चव्िाण मिाराष्ट्र मकु्त हवद्यापीठ, नाहशक 
अंतर्गत उद्यानहवद्यापदवी हशक्षणक्रमासाठी अव्हाकॅडो उत्पादि तंत्रज्ञाि या 
हवषयावरील प्रकल्प अिवाल  मी  प्रा. िेमराज राजपतु यांचे मार्गदशगनाखाली पणूग केला 
असनू सदर प्रकल्प अिवालामध्ये हदलेली माहिती मी स्वतः वाचन, मनन, चचा अहण 
प्रके्षत्र भेटीमधनू संकलीत केलेली आिे. पदवी प्रकल्प अिवाल तयार करतांना 
कोणत्यािी प्रकाहशत गं्रथांतील, पसु्तकातील, अिवालातील अथवा माहसकातील 
मजकुराची अथवा छायाहचत्रांची नक्कल केलेली नसनु सदर गं्रथांचे वाचन मनन करुन 
सदरचा प्रकल्प अिवाल तयार करतांना योग्य त्या संदभग स्रोतांचा योग्य त्या हठकाणी 
उहचत नामहनदेश केलेला आिे. 

स्थळ: नाहशक      अहभलाष अशोक र्ोर् ह े

हदनांक: --------     एफ 7, ठक्कर हररीट, जनुा रं्र्ापरु नाका,        
नाहशक, 422013    मोबाइल 9422247929 

 

मार्गदर्गक तज्ञांचे प्रमाणपत्र 

प्रमाणीत करण्यात येते की श्री.  अविलाष अर्ोक र्ोर् हे यांनी यशवंतराव चव्िाण 
मिाराष्ट्र मकु्त हवद्याहपठ, नाहशक अंतर्गत उद्यानहवद्या पदवी हशक्षणक्रमांतर्गत 
अव्हाकॅडो उत्पादि तंत्रज्ञाि या हवषयावरील पदवी प्रकल्प अिवाल माझ्या 
मार्गदशगनाखाली पणूग केलेला असनू सदर पदवी प्रकल्प अिवालाचा आशय 
तांहत्रकद्रषु्ट्टया पहरपणूग असनु, सदर हवद्यार्थ्याने कोणत्यािी संदभग गं्रथाची अथवा 
अिवालाची अंशतः अथवा पणूगतः नक्कल केलेली नािी याची खातरजमा करुनच 
मी प्रकल्प अिवालावर स्वाक्षरी केली अिे. प्रकल्प अिवाल तयार करतांना सवग 
संदभगस्रोतांचा योग्य नाम हनदेश या प्रकल्प अिवालात करण्यात आलेला आिे. 

स्थळ: नाहशक              प्रा. िेमराज राजपतु 

हदनांक: --------      हवषय हवशेष तज्ञ (उद्यान हवद्या) कृहष हवज्ञान कें द्र   

            यशवंतराव चव्िाण मिाराष्ट्र मकु्त हवद्यापीठ, नाहशक 
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कृवष वर्क्षण कें द्र प्रमाणपत्र 

प्रमाणीत करण्यात येते की श्री.  अविलाष अर्ोक र्ोर् हे यांनी कृहष हवज्ञान हवद्या 
शाखा यशवंतराव चव्िाण मिाराष्ट्र मकु्त हवद्याहपठ, नाहशक अंतर्गत उद्यानहवद्या पदवी 
हशक्षणक्रमांतर्गत अव्हाकॅडो उत्पादि तंत्रज्ञाि या हवषयावरील पदवी प्रकल्प या 
हशक्षणकें द्रावर प्रवेश घेऊन अिवाल प्रा. िेमराज राजपतु यांच्या तांहत्रक 
मार्गदशगनाखाली पणूग केला असनू हवद्याहपठाने हनधाहरत केलेल्या हनयमानसुार कृहष 
हवज्ञान पदवीस प्राप्त असल्याबद्दलच्या कार्दपत्रांची योग्य ती तपासणी केलेली असनू 
सदरचा हवद्याथी पदवी प्रकल्प अिवाल हवदयाहपठास सादर करण्यास पात्र आिे.  

स्थळ: नाहशक 

हदनांक: --------             प्रा. िेमराज राजपतु 

       कें द्र संयोजक, कृहष हवज्ञान कें द्र  

यशवंतराव चव्िाण मिाराष्ट्र मकु्त हवद्याहपठ, नाहशक 

 

 

उद्यािविद्यापदिी प्रकल्प मान्यता प्रमाणपत्र 

श्री.  अविलाष अर्ोक र्ोर् हे यांनी कृहष हवज्ञान हवद्या शाखा यशवंतराव चव्िाण 
मिाराष्ट्र मकु्त हवद्याहपठ, नाहशक अंतर्गत उद्यानहवद्या पदवी हशक्षणक्रमासाठी 
अव्हाकॅडो उत्पादि तंत्रज्ञाि या हवषयावरील प्रकल्प अिवाल  पणूग केला असनू 
या प्रकल्प अिवालासाठी त्यांना -----% र्णु प्राप्त झाले आिेत. यास्तव सदरचा 
प्रकल्प अिवाल उद्यानहवद्या पदवी प्रमाणपत्र प्रदान करण्यासाठी मान्य करण्यात 
आला आिे.  

स्थळ: नाहशक 

हदनांक: --------                        संचालक 

                कृहष हवज्ञान हवद्याशाखा 

यशवंतराव चव्िाण मिाराष्ट्र मकु्त हवद्याहपठ, नाहशक 
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ऋणविदेर् 

ॲव्हाकॅडो उत्पादि तंत्रज्ञाि िा प्रकल्प अिवाल पणूग करण्यासाठी ज्या ज्या 

व्यक्तींचे बिुमलु्य सिकायग लाभले त्या सर्ळयांचे शतश: आभार. 

या प्रकल्पाचे मार्गदशगक प्रा. िेमराज राजपतू यांनी हदलेल्या प्रोत्सािनामळेु िा 

प्रकल्प अिवाल पणूग करणे शक्य झाले आिे. कृहष हवज्ञान कें द्र, नाहशक येथे 

ॲव्िाकॅडो लावनु २०१० साली या हवषयाचे माझ्या मनात बीज रुजवणारे, डॉ. 

सयुा र्ुंजाळ सर, प्रा. रावसािेब पाटील, प्रा. िेमराज राजपतू सर, श्री. प्रभाकर 

सावे, डिाण ुयांनी वेळोवेळी ॲव्िाकॅडो हपकाला भारतीय फळ हपकांच्या मखु्य 

प्रवािात आणण्यासाठी, मार्गदशगन केले, यासवांचे या हठकाणी आभार मानणे 

योग्यच आिे. 

माझ्या या प्रवासात ॲव्िाकॅडोची लार्वड करणारे शेतकरी, संशोधक, 

ॲव्िाकॅडोच्या उपलब्धतेची चौकशी करुन प्रोत्सािन देणारे ग्रािक, 

आंतरराष्ट्रीय ॲव्िाकॅडो समिुातील हमत्र श्री. डेरेक डंहकन, व इतरांचे सिकायग 

लाभले. या सर्ळयांचे आभार, जारे्अभावी सवांचे नाव हलहिणे अशक्य आिे.   

प्रकल्प अिवाल पणूग करण्यासाठी माझी पत्नी अंजली, माझे कुटंुबातील सदस्य 

यांनी सवोतोपरी मदत केली, तसेच वेळोवेळी प्रोत्सािन हदले. 

सवांचे पनु्िा एकदा मन: पवूगक आभार  

श्री. अहभलाष अशोक र्ोर् ह,े  

यशवंतराव चव्िाण मिाराष्ट्र मकु्त हवद्याहपठ, नाहशक 
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अकाउंट 

79 

39 ॲव्िाकॅडो हवक्री व खप वाढहवण्यासाठी जाहिरात 80 

40 ॲव्िाकॅडो हवक्री व खप वाढहवण्यासाठी जाहिरातींचा योग्य वापर 80 

41 श्री मोिनसुंदर यांची झाडे 88 

42 श्री मोिनसुंदर यांचे बरोबर केलेली चचा व फळे 88 
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1. प्रकल्पाची प्रस्ताििा 
 

 



1. प्रस्ताििा  

अव्िाकॅडो च्या फळात चांर्ली, उत्तम पोषणमलु्ये आिेत. यामळेु सपुोहषत व कुपोहषत 

अश्या हवकहसत, हवकसनहशल, अहवकहसत, देशांना िे फळ वरदान आिे.  अव्िाकॅडो 

मध्ये उत्तम प्रमाणात, भरपरु उजा आिे, प्रोहटन, ष्स्नग्ध पदाथग योग्य प्रमाणात असतांना 

काबोिायड्रेट्स कमी आिेत. आवश्यक हजवनसत्वे, ॲण्टी – ऑष्क्सडंट, हबटा 

कॅरोहटन, हवटहॅमन हस,  इ, भरपरु पोटहॅशयम, शनु्य सोहडयम यामळेु रक्तदाबाच्या 

व्यक्तींना / ग्रािकांना, लिान मलुांना बाल आिार म्िणनु देणे शक्य आिे. कारण या 

फळाची पोषण मलु्यांची घनता इतर कुठल्यािी फळापेक्षा जास्त आिे.  

अव्िाकॅडो फळात मोनोसचॅ्यरेुटेड फॅट्स भरपरु प्रमाणात असल्याने आजच्या 

हजवनशैहलला साजेशे, आिारात अत्यावश्यक फळ आिे, लिान मलुांच्या बाल 

आिारात, 5 ते 10 वषग वयाच्या मलुांना, वधृ्दांना आिारात मदत करते.  

जे हवकते ते हपकवणे सोपे असते, चांर्ले पैसे हमळणार म्िणुन कािी हपके 

हग्रनिाउसमध्ये करतात, तसेच पैसे अव्िाकॅडो हपकामळेु भहवष्ट्यात हमळण्याची 

कािीशी शक्यता हदसते.  

मिाराष्ट्रात अव्िाकॅडो हपकाचे आर्मन िोउन 100 ते 125 वषग िोत आले आिे, या 

कालावधीत या हपकाने जर्ात सपुर फु्रटचा हकताब हमळवनु चांर्ल्या दराने हवकले 

जात आिे. मेष्क्सकोमध्ये ह्याला हिरवे सोने म्िणतात. नाहसकला अव्िाकॅडोची 

लार्वड िोउन 5 ते 6 वषापासनु उत्तम रीतीने फळे येत आिे. तरी अव्िाकॅडोबद्दल 

माहिती उपलब्ध नािी. मोठ्या प्रमाणातील व्यवसाहयक शेती उपलब्ध नािी. 

सण 2010 पासनु बहघतलेल्या ह्या हपकाचे आकषगण, भहवष्ट्यातील संधी, व अभ्यास 

केल्यास जी पोकळी हनमाण झाली आिे; ती भरुन काढण्यासाठी पध्दतशीर, हनयोजन 
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करुन सरुु केलेल्या ‘अव्िाकॅडो इंडीया’ या संकल्पनेमळेु हमळालेला चार वषातील 

अनभुव ह्या प्रकल्पात एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला आिे.   

एखाद्या हपकाबद्दल  प्रकल्प अिवाल सादर करताना त्याच्या हवहवध जाती, हवहवध 

िवामानातील त्यांचा प्रहतसाद, बाजारपेठ, प्रहक्रया इत्यादी बाबींचा आढावा घेणे 

आवश्यक ठरते. परंत ु त्यासाठी त्या फळझाडाच्या हवहवध जातींची मोठया प्रमाणात 

लार्वड असणे र्रजेचे आिे. जेणे करुन त्यांचा तलुनात्मक अभ्यास करुन कािी 

हनष्ट्कषग मांडता येतील. 

म्िणनु भारतात हवशेषत: दहक्षण भारतात असलेल्या लार्वडी, जर्भरात असलेले 

ज्ञान व संपकग , ऑस्रेहलयात केलेला प्रवास, भेटी, अभ्यासामळेु; या प्रकल्पासाठी 

हनवडलेले अव्िाकॅडो िे हपक आपल्या भार्ासाठी जरी नवीन असले, लार्वड तरुळक 

असली तरी हनष्ट्कषग  काढुन व त्याच्या व्यापारी लार्वडीची शक्यता आजमावणे िा 

उदे्दश मनात ठेवनू िा प्रकल्प सादर करीत आिे. मिाराष्ट्रात अव्िाकॅडोची मोठया 

प्रमाणात लार्वड नसल्यामळेु हवहवध जातींचा तौलहनक अभ्यास केला नािी. परंत ू

वहरल भार्ातील अनभुव, चचांचा संदभग ह्या प्रकल्पात वापरला आिे. तसेच जर्ात 

जेथे अव्िाकॅडोचा अभ्यास करुन गं्रथ संपदा उपलब्ध आिे तो वापरला आिे. त्यामळेु 

सदर प्रकल्प िा या हपकाबाबत मिाराष्ट्रातील पहरस्थीतीत अंहतम शब्द ठरु शकत नािी. 

परंत ुशेतकर् यांकडून हमळालेले अनभुव व हनष्ट्कषग उत्सािवधगक आिेत. शेतकर् यांचा, 

माझा स्वत:चा अनभुव आहण उपलब्ध संदभग याचा प्रामाहणक अभ्यास करुन िा 

प्रकल्प जास्तीत जास्त पहरपणूग  करण्याचा प्रयत्न केला आिे. या हपकाचा पायाभुत 

संदभग गं्रथ म्िणनु या प्रकल्प अिवालाचा समावेश व्िावा तसेच भहवष्ट्यातील प्रर्तीचा 

पाया म्िणनु प्रकल्पाचा वापर व्िावा हि अपेक्षा. अव्िाकॅडोवर जास्त संशोधन िोणे 
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जरुरीचे आिे. यामळेु द्राक्ष, आंबा व डासळब यांच्यामधील आर्थथक पयाय असलेले एक 

नर्दी व हनयातक्षम हपक आपल्या शेतकर् यांना देता येईल. 
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2.  प्रकल्पाचा उदे्दर्  
 



2. उदे्दर् 
अव्िाकॅडो या फळ हपकाच्या लार्वडीवर िा प्रकल्प सादर करताना खालील उदे्दश 

नजरेपढेु ठेवनू त्याची आखणी केली आिे. 

1 अव्िाकॅडो या हपकाबद्दल माहिती देणे व त्याचे मित्व लक्षात आणनू देणे. व  

2 अव्िाकॅडोची व्यापारी तत्वावर लार्वडी करता माहिती देणे. 

3 अव्िाकॅडो हपकाचा पायाभुत संदभग तसेच भहवष्ट्यातील प्रर्तीचा पाया म्िणनु प्रकल्पाचा 

वापर व्िावा 

4 अव्िाकॅडोच्या फळातील पोषक तत्वांबाबत माहिती देणे. 

5 अव्िाकॅडोच्या उत्पादनात येणार् या संभाव्य अडचणी समजनू घेणे, उपाय योजना 

सचुवणे.  

6 अव्िाकॅडोच्या फळांची काढणी, उत्पादन, हवक्रीव्यवस्था आहण फळांची साठवण 

यांबाबत माहिती देणे. वेळोवेळी त्यात सधुारणा करुन वेबसाइटवर प्रसाहरत करणे, म्िणनु 

िा प्रकल्प अिवाल यहुनकोड मराठी मध्ये तयार केला आिे.  

7. ॲव्िाकॅडो इंहडयाला येत्या एक दोन वषात सरुुवात करावयाच्या प्रकल्पांसाठी ष्व्िजन 

बोडग तयार करणे. 

अव्िाकॅडो या फळझाडाच्या उपलब्ध लार्वडीचे हनष्ट्कषग आशादायी आिेत. या फळाचे 

र्णुधगम व भारतातील व परदेशातील बाजारसंधी लक्षात घेता व्यापारी तत्वावर िे फळझाड 

लावता येईल यासंबंधी आढावा घेणे िा या प्रकल्पाचा उदे्दश आिे. अव्िाकॅडोवर परदेशात 

मबुलक हवकास व संशोधन झाले असल्यामळेु त्याची जास्तीत जास्त माहिती उपलब्ध 

करुन घेण्याचा प्रयत्न केला आिे. अव्िाकॅडोची दहक्षण भारतात लार्वड आिे. डिाण ूव 

वसई तालकु्यात कािी शेतकर् यांकडे 8 ते 10 झाडांची लार्वड आिे ह्या शेतकर् यांकडे 

झाडाला फळधारणा िोऊन फळांचे बर् यापैकी उत्पादन हमळते. नाहशकला असलेली 

लार्वडिी चांर्ली आिे. म्िणनु अव्िाकॅडोच्या कािी जाती मिाराष्ट्रातील िवामानात 

चांर्ला प्रहतसाद देतील याची खात्री वाटते. अव्िाकॅडोच्या फळाचे पोषणमलु्य प्रमाण उत्तम 
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असल्याने ह्रदय रोग्यांचा, आरोग्य चांर्ले ठेव ु इष्च्छणार् य चोखंदळ ग्रािकांचा आिार 

म्िणनू पाश्चात्य देशात या फळाकडे पाहिले जाते. या फळाची चव हफकी लोण्यासारखी 

असल्याने तसेच खाण्याच्या योग्य पध्दतीचे प्रहशक्षण न हमळाल्यामळेु आपल्याकडे 

अव्िाकॅडो बर् याच जणांना पहिल्या वेळेस आवडत नािी. परंत ु त्यातील पोषण 

मलु्यांचा व अन्नघटकांचा हवचार केल्यास त्याचा आिारात समावेश करण्यात यावा िे 

पटवून देणे व या फळाहवषयी र्ोडी हनमाण केल्यास मार्णी वाढते व तसे करणे िा िी 

या प्रकल्पाचा एक उदे्दश आिे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात हसष्क्कम पासनु 

मिाराष्ट्रातील कोकण हकनारपट्टी व उत्तरांचलप्रदेशपासनु केरळ पयंत या 

फळझाडाच्या उत्तम जातींना आवश्यक िवामान उपलब्ध िोणे सिज शक्य आिे. या 

हपकाची परदेशातील मार्णी तसेच देशांतर्गत हमळू शकणारी बाजारपेठ लक्षात घेता या 

हपकाची दखल घेणे शेतकरी, सरकार, संशोधन संस्था प्रहक्रयादार आयात हनयातदार, 

व्यापारी, या सवाच्या फायद्याचेच ठरेल. 
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3.  प्रकल्प अहिाल  
 



3. प्रकल्प अहिाल  

3.1 उर्मस्थाि, महत्ि आवण प्रसार 

अव्िाकॅडोला भारतात कािी भार्ात बटर फु्रट, वेण्णइ पलम ( ताहमळ वेण्णइ म्िणजे 

लोणी) : "लोणी फळ" “ माखन फल “म्िणनू ओळखतात. बािेरुन खडबडीत व 

काळसर हदसण्यामळेु ॲहलरे्टर हपअर, मर्र नाशपती मर्र आंबा असेिी म्िणतात. 

अव्िाकॅडोचे वनस्पती शास्त्रीय नांव पर्थसया अमेहरकाना असनू त्याचा समावेश लॉरेसी 

कुळात िोतो. या कुळातील इतर कािी वकृ्ष दालहचनी, कापरू असे आिेत. अव्िाकॅडो 

िे मलुत: मेष्क्सकन (मध्य अमेहरकेतील ) फळ आिे. स्पहॅनश संशोधनानसुार 

अव्िाकॅडोची लार्वड मेष्क्सको मध्ये िोत िोती. तेथे जंर्ली अव्िाकॅडोचा उल्लेख हख. 

प.ू 7000 वषग तर लार्वडीचा उल्लेख हख.प.ू 500 वषग इतका पवूीचा संदभग उपलब्ध 

असल्याचे कळते. पेरु येथे हख. प.ू 550 वषग पवूीचा अव्िाकॅडोचा उल्लेख आढळतो. 

त्यानंतर सन 1601 साली दहक्षण स्पेन मध्ये, सन 1650 साली जमैकामध्ये, सन 1780 

साली मॉरीशस मध्ये, सन 1892 साली झांझीबार इत्यादी देशात अव्िाकॅडोची लार्वड 

झाली. एकोणीसाव्या शतकाच्या सरुुवातीस अव्िाकॅडोचा आहशयामध्ये प्रसार झाला. 

अमेहरकेतील फ्लोरीडा प्रांतात याचा प्रसार सन 1833 मध्ये आहण कॅहलफोर्थनया मध्ये 

सन 1856 साली याचा प्रसार झाला. परंत ुया प्रांतातील अव्िाकॅडो लार्वडीखालील 

के्षत्र 19 व्या शतकाच्या समुारास मोठया प्रमाणात वाढले. व्यापारी तत्वावर 

अव्िाकॅडोचे उत्पादन मलुत: अमेहरका, मेष्क्सको, ब्राझील, या देशात घेतले जाते. या 

व्यहतहरक्त अव्िाकॅडोची लार्वड इस्त्राईल, दहक्षण अहफ्रका, ऑस्रहेलयाचा उष्ट्ण 

प्रदेश, न्यहुझलंड, हफहलपाईन्स, ग्रीन, स्पेन, सायप्रस, कॅनरी (आयलंड) बेटे, हचली, 

इक्वेडोअर, व्िेनझुएुला आहण वेस्ट इंहडज ( कॅहरहबयन बेटे ) भार्ात केली जाते. 

इस्त्राईलच्या कृषी उत्पन्नाच्या हनयातीमध्ये अव्िाकॅडोचा फार मोठा वाटा आिे. 
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छायाहचत्र क्र. 1 ॲव्िाकॅडोचा जर्ातील प्रवास व प्रसार  

 

छायाहचत्र क्र. 2 भारतातील ॲव्िाकॅडोचा इहतिास वतगमान व भहवष्ट्य   

 

ॲव्िाकॅडोचे 
उर्मस्थान 

अव्हयकॅडोची तरुळक लयगवड 

असलेले क्षेत्र 

अव्हयकॅडोची लयगवड सांधी 

असलेले क्षेत्र 
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भारतामध्ये दहक्षण आहण पष्श्चम सार्री हकनारी प्रदेशामध्ये 100 ते 125 वषापवूी 
अव्िाकॅडोचे आर्मन श्रीलंका या देशातनू झाले. सध्या अव्िाकॅडोच्या बर् यच जाती 
केरळ, तहमलनाडु, कनाटक, मिाराष्ट्र, हसष्क्कम, उत्तरांचल प्रदेशच्या आसपास 
आढळतात 

3.1.1 महत्ि  

अव्िाकॅडोमधील समधृ्द पोषणमलू्ये िी प्रर्त देशातील अव्िाकॅडोच्या मार्णीचे कारण 

आिे. अव्िाकॅडो िे फळ ताजे खाल्ले जाते तसेच हवहवध पदाथग बनहवण्यासाठी 

अव्िाकॅडोचा वापर केला जातो. अव्िाकॅडो िे फळ अधे कापनू सलबरूस, ष्व्िनेर्र, मीठ 

व काळीहमरी बरोबर खाण्यास वापरण्यात येते. या फळाचा र्र चांर्ल्याष्स्नग्ध पदाथाने 

समदृ्ध असनू त्याची चव व सरंु्ध िा नारळातील मलई / खोबर् यसारखा येतो. 

हपकलेल्या अव्िाकॅडो फळामध्ये साखरेचे प्रमाण कमी असनू मगॅ्नेहशयम िे बर् यच 

प्रमाणात आढळते. फळामध्ये साखरेचे प्रमाण कमी असल्याने ते मधमुेिी व ह्रदय 

रोग्यांसाठी उत्तम फळ मानले जाते. त्यामळेु आरोग्य हवषयी जार्तृ असलेल्या 

ग्रािकंमध्ये / समाजात या फळास असाधारण मित्व आिे.दधुातील कोलेस्टेरॉल यकु्त 

घटकाऎवजी ( हक्रम, बटर) . अव्िाकॅडो िे आइस्क्रीम, कुल्फी करण्यासाठी तसेच 

सणॅ्डव्िीच मध्ये वापरतात. फळांच्या र्रामध्ये  8 - 30 % तेलाचे प्रमाण असनू ते 

पचनास अत्यंत िलके (पाचक) आिे. या तेलाचा सौदयग प्रसाधनामध्ये िी उपयोर् िोतो 

आहण अहतशय मिार्डया सौदयग प्रसाधनांमध्ये त्याची र्णना िोते. 
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तक्ता क्रमांक 1 ॲव्िाकॅडो फळ पौष्ष्ट्टक मलू्य प्रहत 100 ग्रमॅ दै.टक्केवारी. प्रौढासाठी  

ऊजा 160 हकलोकॅलरी  

कबोदकांमधे 8.53 ग्रमॅ  

साखर 0.66 ग्रमॅ  

आिारातील चोथा ( फायबर) 6.7 ग्रमॅ  

फॅट चरबी 14.66 ग्रमॅ  

Saturated  2.13 ग्रमॅ  

Monounsaturated 9.80 ग्रमॅ  

polyunsaturated 1.82 ग्रमॅ  

प्रहथने 2 ग्रमॅ  

जीवनसत्त्वे   

जीवनसत्व ए  समतलु्य  
बीटा कॅरोटीन  

7 μg 
62 μg 

(1%) 

lutein zeaxanthin 271 μg (1%) 

थायाहमन (B 1) 0.067 हमग्र ॅ (6%) 

हरबोफ्लेहवन (B2)  0.13 हमग्र ॅ (11%) 

Niacin (B3) 1.738 हमग्र ॅ (12%) 

प ॅंटोथेहनकॅ ॲहसड (B5) 1.389 हमग्र ॅ (28%) 

ष्व्िटहॅमन B6 0.257 हमग्र ॅ (20%) 

Folate (B9) 81 μg (20%) 

ष्व्िटहॅमन सी 10 हमग्र ॅ (12%) 

ष्व्िटहॅमन ई 2.07 हमग्र ॅ (14%) 

ष्व्िटहॅमन के 21 μg (20%) 

सकु्ष्म खहनजे   

कॅष्ल्शयम 12 हमग्र ॅ (1%) 

लोि 0.55 हमग्र ॅ (4%) 

मगॅ्नेहशयम 29 हमग्र ॅ (8%) 

म ॅंर्नीज 0.142 हमग्र ॅ (7%) 

फॉस्फरस 52 हमग्र ॅ (7%) 

पोटहॅशयम 485 हमग्र ॅ (10%) 

सोहडयम 7 हमग्र ॅ (0%) 

सझक 0.64 हमग्र ॅ (7%) 

इतर घटक   

पाणी 73.23 ग्रमॅ  

फ्लोराइड  7 μg 
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तक्ता क्रमांक 2 अव्िाकॅडो फळातील घटकांचे लोणी व चीज बरोबर तलुनात्मक प्रमाण 

   ताजा 
ॲव्िाकॅडो 

लोणी आंबट हक्रम कृहत्रम 
लोणी 
मार्गहरन 

चेडडार 
हचज 

अंडयातील 
बलक 

हनयहमत वाढपाचा 
आकार 

2 टेस्पनू. (2-3 
पातळ काप) 

1 टे 
स्पनू 

2 टेस्पनू 1 टे 
स्पनू 

1 
स्लाइस 

1 टेस्पनू 

कॅलरीज 50 100 45 100 110 90 
एकूण चरबी (ग्रमॅ) 4.5 4.5 12 11 9 10 
सं चरबी (ग्रमॅ) 0.5 7 3 2 5 1.5 
कोलेस्रॉल (हमग्र)ॅ 0 30 10 0 30 5 
सोहडयम (हमग्र)ॅ 0 90 10 95 180 90 

वरील आकडेवारी वरुन अव्िाकॅडोचे आिारातील मित्व लक्षात येते. उष्ट्मांक, संपकृ्त 

ष्स्नग्ध पदाथग , कॉलेस्टरॉल, सोडीयम िे तलुनेने कमी असनू असंपकृ्त ष्स्नग्ध आम्ले 

(Un - Saturated fatty Acids) मात्र मबुलक आिेत. त्यामळेु अव्िाकॅडो िे लोण्याला 

आरोग्यदायी पयाय समजले जाते. 

3.1.2 प्रसार 

जार्हतक पातळीवर हवचार करता अव्िाकॅडोची वाढती बाजारपेठ लक्षात घेऊन 

अहधकाहधक के्षत्र लार्वडीखाली येत आिे. संशोधनाच्या आधारे नवनहवन जाती 

हवकसीत केल्या जात आिेत. परंत ु इस्त्राइल वर्ळता इतर आहशयाई देशात या 

फळाच्या लार्वडीच्या दृष्ट्टीने हवशेष प्रयत्न झाल्याचे हदसत नािी.  

भारतासारख्या खंडप्राय देशाला काष्श्मरपासनू कन्याकुमारीपयंत वैहवध्यपणूग िवामान 

लाभले आिे. अव्िाकॅडोच्या हवहवध जाती येथे िोऊ शकतील. त्यासाठी ॲव्िाकॅडो 

इंहडयाने जाणीवपवूगक प्रयत्न करुन अनेक वाणांची अनेक हठकाणी लार्वड चाचणी 

प्रकल्प ( मल्टी व्िरायटी मल्टी लोकेशन रायल प्रोजेक्ट) सरुु केला आिे. केरळचा 

कािी भार्, बंर्लोर, ताहमळनाडुचा डोंर्री भार्, हसष्क्कम, उत्तरांचल प्रदेश येथे 

अव्िाकॅडोची लार्वड यशस्वी झाली आिे, अव्िाकॅडोची लार्वडीचा उदे्दश कॉहफच्या 
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बारे्त फणसासारखा सावली हपक म्िणनु करतात उंच झाडांमळेु बरचसे फळ वाया 

जातात. थोडी फळे स्थाहनक बाजारपेठेत , काहलकत, बंर्लोरला, हवकली जातात तेथनु 

मुंबई पणेु, हदल्ली येथे हवकली जातात, एकुण फळांच्या उलाढालीत त्याचा हकती वाटा 

आिे याचा अभ्यास करणे अपणुग आिे. 

3.2 के्षत्र आवण उत्पादि 

के्षत्र 

अव्िाकॅडोचे व्यापारी तत्वावर उत्पादन अमेहरकेमधील मखु्यत: कॅहलफोर्थनया व 

फ्लोरीडा या प्रांतात िोते. तसेच दहक्षण आहफ्रका, ऑस्रहेलया, दहक्षण अमेहरका या 

देशात िोते. स्पेन मधील अव्िाकॅडोचे के्षत्र झपाटयाने वाढत आिे. अमेहरका, पेरु, 

मेष्क्सको, ब्राझील िे अव्िाकॅडोच्या उत्पादनात जर्ात अगे्रसर देश आिेत. तथापी 

अमेहरका, इस्त्राइल, दहक्षण आहफ्रका िे अव्िाकॅडोचे मखु्य हनयातदार देश आिेत. 

जर्ामध्ये अव्िाकॅडो उत्पादनात वाढ िोत आिे. खालील तक्त्यामध्ये फेब्रवुारी 2015 

मध्ये हवहवध देशात असलेले के्षत्र व उत्पादन हदले आिे भारतामध्ये अव्िाकॅडोची 

लार्वड मखु्यत:पष्श्चम घाटात ताहमळनाडू हनलर्ीरी टेकडयाच्या पायर्थ्याशी कल्लार, 

केरळ, कनाटक कुर्गच्या उंच टेकडीमय व बंर्लोरच्या पहरसरात भार्ात अव्िाकॅडोची 

लार्वड झाली आिे. श्रीलंकेतनू िे फळ भारतात स.ु 125-150 वषापवूी आले. परंतु 

त्याचा अजनूिी सावली हपका पहलकडे त्याचा फारसा प्रचार व प्रसार झालेला नव्िता. 

मात्र शेतकर् यांचे उत्पादन समाधानकारक येते िे वरील हठकाणाच्या तसेच ठाणे, 

नाहशक हजल्ियातील तरुळक लार्वडी वरुन स्पष्ट्ट आिे. अव्िाकॅडो िे पीक तसे समदु्र 

सपाटी पासनू उंच हठकाणी िोते. तसेच ठाणे हजल्ियातील डिाण ूव वसई तालकु्यातील 

िवामान त्यास मानवते या तालकु्यातील 7 - 8 शेतकर् यांकडे अव्िाकॅडोची फळे देणारी 

झाडे असनू त्यापासनू केलेल्या कलमी रोपांची लार्वडिी बर् यांच शेतकर् यांनी एक - 
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दोन झाडापरुती, केली आिे. या नहवन लार्वडीचे हनष्ट्कषग व अनभुव उत्सािवधगक 

आिेत. त्यांना नहवन हवकसीत व आंतरराष्ट्टीय बाजारपेठेतील मार्णी असलेल्या 

जातींची कलमे हमळहवण्यासाठी ॲव्िाकॅडो इंहडया प्रयत्न करीत आिे. संशोधन, 

हवकास व कलमांची उपलब्धता ग्रािक हशक्षण व वापरा वाढहवण्यासाठीची जाहिरात 

या अभावी अव्िाकॅडोचा प्रचार व प्रसार वेर्ाने िोत नव्िता, परंत ु वेबसाइटमळेु 

ॲव्िाकॅडोची र्रज असणारे ग्रािक संपकग  साधुन आपली मार्णी नोंदहवतआिे.  

झाडांचे वय व आकारावरुन जहमनीच्या मर्दरुानसुार साधारणत: 15 ते  20 फुट औरस 

चौरस अंतर ठेऊन लार्वड केल्यास एकरी समुारे 110 ते 192 झाडे लार्तात. प्रत्येक 

झाडापासनू सरासरी 300 - 500 ग्रमॅची 300 ते 400 फळे हमळतात. याप्रमाणे एकरी 

8000 हकलो इतके फळांचे उत्पादन पपगल या रेडइहंडयन जाती पासनू हमळू शकते असे 

हनदशगनास आले आिे. कॅहलफोनीया येथील उपलब्ध आकडेवारीनसुार तेथे 

ग्वाटेमालन जातींच्या फळांचे एकरी उत्पादन 5000 हकलो इतके आिे. फ्यएुटे िी 

जार्हतक बाजारपेठेत हवशेष मार्णी असलेली जात असनू मेक्सीकन, ग्वाटेमालन 

जातीची आिे व स्थाहनक मार्णीच्या 90 % उत्पादन िे कॅहलफोनीयातच िोते. 

कोडाईकॅनाल पहरसरात 1000 हकलो / झाड उत्पादन हमळाल्याचाअनभुव आिे.  
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तक्ता क्र.3 ॲव्िाकॅडोचे जार्हतक उत्पादन सन 2015  
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3.3 हिामाि आवण जमीि 

3.3.1 हिामाि 

समदु्रसपाटीपासिु उंची : अव्िाकॅडो िे उष्ट्ण कहटबंधातील (Tropical) फळ आिे. 

परंत ुत्यांच्या कािी जाती समदु्रसपाटीपासनु उंचावर थंड िवामानातिी हटकाव धरतात. 

दाट जंर्लाच्या प्रदेशात व दमट िवामानाच्या 300 -900 मीटर उंचीच्या पिाडी प्रदेशात 

कािी जाती उत्तम प्रहतसाद देतात. 300 मीटर पेक्षा कमी उंचीच्या प्रदेशातिी िी झाडे 

वाढतात पण उत्पादन कमी हमळते. र्वताळ प्रदेशात मात्र यांची वाढ चांर्ली िोत नािी. 

तापमाि: िवामानाचा अव्िाकॅडोच्या उत्पादनावर बराच पहरणाम िोतो. िवामाना 

मधील तापमान िा मखु्य घटक असनू अव्िाकॅडोच्या झाडाच्या वाढीस व फळधारणे 

साठी खपू मित्वाची भहूमका पार पाडतो; जर हदवस िा कमी सयूगप्रकाशाचा व जास्त 

रात्रीचा असेल तर अव्िाकॅडोच्या झाडांच्या चांर्ल्या वाढीसाठी सरासरी 12 ते 28 अंश 

सेष्ल्सअस तापमानाची आवश्यकता असते आहण वार्थषक पाऊसमान 650 ते 1500 

हम. मी इतके आवश्यक असते. तसेच या झाडास लख्ख सयूगप्रकाश व िवेची र्रज 

असते. जर सयूगप्रकाश 15 तासावरुन 9 तासापयंत खाली आल्यास झाडावर 

फळधारणा कमी िोते. ग्वाटेमालन जातींची झाडे कािीशी उंच व थंड िवामानात 

चांर्ली वाढतात तर मेक्सीकन जातींना समहशतोष्ट्ण (Sub -Tropical) ते भमूध्य 

सार्री (Mediterian) िवामान मानवते. वेस्ट इंहडयन जाती ह्या आद्रग व उष्ट्ण 

कहटबंधीय िवामानात चांर्ल्या वाढतात. 

पाऊस: अव्िाकॅडोच्या बिारावर आंबा व काजचू्या फुलोर् यसारखा पावसाचा पहरणाम 

िोत नािी मात्र पाऊस महिनाभर व अहधक काळपयंत सततधार पडणारा नसावा. 

अव्िाकॅडोच्या फांद्या हठसळू असल्याने समदु्रहकनार् यवरील सोसाटयाच्या वार् यने त्या 

मोडतात.म्िणनू वार् यच्या वेर्ाचा जोर कमी करण्यासाठी बारे्च्या सभोवताली उंच 
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वाढणारी झाडे (Wind Breaker) लावणे आवश्यक असते. अशी उंच झाडे बारे्चे 

जोरदार वार् यपासनू संरक्षण करतात भारतातील वैहवध्यपणूग िवामानाचा हवचार केला 

तर वरील प्रमाणे उल्लेख केलेल्या सवगच जातींना वेर्वेर्ळया प्रदेशात लार्वडीसाठी 

चांर्ला वाव आिे असे हदसनू येते.  

ताहमळनाडू राज्यातील हनलर्ीरीच्या पिाडी प्रदेशात अव्िाकॅडोची लार्वड आिे. 

तेथील कमाल तापमान 20 ते 40 अंश सेष्ल्सअस असते. हकमान तापमान 20 अंश 

सेष्ल्सअस सकवा त्यापेक्षा कमी असते. तेव्िा फूलधारणा िोते. तापमान जास्त 

असल्यास ( साधारणत: 25 ते 40 अंश सेष्ल्सअस) फूलधारणा िोत नािी हिवाळयात 

हदवस लिान असताना (9 तासाचा) फुलांची संख्या व तलुनेने फळे कमी येतात. 

वेस्टइंडीयन जातींची झाडे उष्ट्ण कटीबंधात चांर्ली वाढतात. इतर र्टातील जातींच्या 

झाडांना उष्ट्ण प्रदेशात फूलधारणा िोत नािी. म्िणनू िवामानाप्रमाणे अव्िाकॅडोच्या 

जातींची हनवड करणे मित्वाचे असते. भारतात अव्िाकॅडोची लार्वड पष्श्चम घाटात 

कनाटक आहण ताहमळनाडू व कुर्गमधे आढळते. ह्या झाडांना ज्याप्रमाणे कडक थंडी 

सिन िोत नािी, त्याप्रमाणे उष्ट्ण व कोरडे वारेिी सिन िोत नािी. ह्या कारणामळेु 

अव्िाकॅडोची उत्तर भारतात चांर्ली वाढ िोत नािी. मिाराष्ट्रामध्ये अव्िाकॅडोची 

लार्वड समदु्रसपाटी पासनू ते नाहशकपयंत यशस्वी झाल्याचे आढळून येते. ठाणे 

हजल्ियातील समदु्र सपाटी जवळील र्ांवे उदा. डिाण,ू वसई इत्यादी भार्ातील 

शेतकर् यच्या बारे्त तसेच नाहशकच्या कृहष हवज्ञान कें द्रातिी अव्िाकॅडो ची यशस्वी 

फळधारणा झालेली आिे. येथील झाडांची व फळाची पािणी करता त्यात पपगल ( वेस्ट 

इंडीयन) व ग्रीन ( ग्वाटेमालन) या जाती प्रामखु्याने आढळतात.  
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3.3.2 जमीि 

अव्िाकॅडो झाडांची वाढ िी चांर्ल्या हनचर् यच्या सपुीक जहमनीत चांर्ली िोते. उथळ, 

टणक हचकणमाती आहण पाणथळ जमीन चालत नािी. त्याचप्रमाणे खारवट क्षारपड 

जहमनिी चालत नािी. अव्िाकॅडोची वाढ िी 20 ते 40 % बारीक मातीचे कण (Clay) 

असणार् य जहमनीमध्ये चांर्ली िोते. जहमनीचा साम ू( PH) 6 ते 7 असावा. जहमनीतील 

पाण्याचा हनचरा योग्य प्रकारे न झाल्यास फळझाडांना फायटोप्थोरा हसनमॅनी िा रोर् 

िोतो. फळ झाडांच्या योग्य वाढीसाठी जहमनीमध्ये सेंद्रीय द्रव्य भरपरू असावे लार्ते. 

झाडांच्या अन्नशोषण करणार् य मळुाची वाढ िी उथळ म्िणजे समुारे 50 सेम.मी. 

खोली पयंतच िोते. तथाहप मळुया बुंध्या पासनू सभोवताली 2 मीटर अंतरापयंत 

पसरतात. त्यामळेु उत्तम हनचरा व जास्त पावसाच्या प्रदेशात हनचर् यसाठी चरांची 

उपाय योजनािी जहमनीच्या हनवड व तयारी बाबत मित्वाची र्रज आिे. 

खालील क्षारता सिन करण्याच्या तक्त्यावरुन ॲव्िाकाडो हपकाची क्षारता सिन 

करण्याची क्षमता िी अहत संवेदनशील या र्टात मोडते. त्यामळेु जहमनीची व 

ससचनाच्या पाण्याची क्षारता (E. C.)िी कमीत कमी असणे जरुरीचे आिे. 

तक्ता क्रमांक 4 इतर फळवपकांच्या तलुिेिे ॲव्हाकाडोची क्षारता सहि करण्याची क्षमता  

क्षारता ( हवद्यतुवािक क्षमता) (EC) 
Tolerance Level 
( क्षारता सिन करण्याची क्षमता) 

Crops ( फळझाड ) 

अहतसंवेदनाक्षम     (0-4 ds/m ) संत्रा, सलब,ू ॲव्िाकॅडो, हपअर, सफरचंद, चेरी 
संवेदनाक्षम           (4-6 ds/m) पपई, केळी, आंबा, हसताफळ, काज,ु हलची, 

फणस 
अहत सिनशील    (8-16 ds/m ) बोर, सफेद जांब,ू करवंद 
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छायाहचत्र 3 सोडीयम व क्लोराईड क्षारांची हवषाक्तता  

छायाहचत्र 4 ॲव्िाकॅडोच्या हनरोर्ी पानाचा आकार  
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3.4 स्थाविक, उन्ित आवण संकवरत जाती 

3.4.1 ििस्पती र्ास्त्रा िसुार ॲव्हाकाडोची मावहती: 

ॲव्िाकाडो (Persea americana) िे मळूचे मेष्क्सको आहण मध्य अमेहरका,येहथल 

एक झाड आिे. दालहचनी, कापरू प्रमाणे त्याचे वनस्पती वर्ीकरण Lauraceae. 

कुटंुबात केले आिे. तसेच एकच मोठी हब असलेल्या या फळाला बेरी र्टात 

समाहवष्ट्टीत केले आिे. ॲव्िाकाडोचा आकार मर्र, ससुरीसारखा असल्याने 

अमेहरकेत त्याला ॲहलरे्टर हपअर स्पहॅनश: अग्काते, पाल्टा, अबोर्डॅो, भारत: बटर 

फु्रट, लोणी फळ, वेण्णई पलम, ॲव्िाकॅडो, असे िी म्िणतात. जार्हतक व्यापारात 

ह्याला ॲव्िाकॅडो ह्याच नावाचा वापर करतात. ते आकाराने हपअर फळासारखे, अंडी-

आकार, सकवा र्ोलाकार अस ूशकतात त्यांचे र्णुसतू्राचे नंबर 2n = 24 असे आिे. 

ॲव्िाकाडोच्या सवग जातींची त्यांच्या सषृ्ट्टीशी साधम्यग पावण्याच्या र्णुावरुन व 

ओळखता येणार् य र्णुधमा वरुन तीन हनष्श्चत वंश प्रकारामध्ये हवभार्णी केली 

आिे.जसे वेस्ट इंहडयन, ग्वाटेमालन, व मेष्क्सकन, तथाहप त्यामध्ये आतंर जातीय 

संकरीत ( िायब्रीड) ॲव्िाकाडोचे प्रकार हमळतात व ते आर्थथकदृष्ट्ट्या फायदेशीर 

आिेत. 

ॲव्िाकाडोची तरुळक लार्वड दहक्षण भारतात झाली असली तरी श्रीलंकेमारे् 

भारतात आलेल्या जातीच प्रसारीत झालेल्या आिेत.त्यात संकरीत जाती तयार 

करण्याचा प्रयत्न झालेला नािी. तसेच बािेरील हवहवध जातींची लार्वड करुन त्याचा 

तलुनात्मक अभ्यास आता नकुताच सरुु झाला आिे. 

भारतात 1942 साली श्रीलंकेतनू पपगल व ग्रीन ह्या जाती आल्या. या जाती पणु्यातील 

र्णेशसखड फळ संशोधन कें द्रात आणल्या िोत्या, त्या आता तेथे नाहित. डिाण-ूवसई 

येथे आढळणार् य जातीचे वणगनिी पपगल व ग्रीन जातीशी साधम्यग दाखहवते. 
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3.4.2 ॲव्हाकॅडोच्या झाडाचे िणगि: 

झाड: ॲव्िाकॅडोचे झाड आंब्याच्या झाडाप्रमाणे समुारे दिा ते अठरा मीटर उंच 

वाढणारे, भरपरू फांद्यांनी पसरणारे आहण डेरेदार असते. या झाडाची पाने हिरवीर्ार, 

साधी, एकांतरीत, लांबट - अंडाकृती लंबर्ोल असतात. बधु्याची साल काळपट 

तपहकरी तर कोवळी पाने मातकट लांब लालसर हदसतात. 

अव्िाकॅडोच्या बीयांपासनू तयार झालेल्या झाडांना 7 - 10 वषांनी फळधारणा 

िोते.कलमांच्या झाडांना लवकर 4 - 5 वषांनी फळधारणा िोते. दोन वषातनू भरपरु 

फळधारणा िोण्याची अनवंुहशक प्रवतृ्ती असते (आंब्याच्या झाडाप्रमाणे एक वषी कमी 

नंतरच्या वषी भरपरु ). झाडाच्या खोडावरील र्डगसलर्मळेु फळांचे उत्पादन वाढु शकते. 

सामान्यपणे झाडावरील बिाराच्यामळेु िवामान थंड असल्यास सकवा उष्ट्ण कोरडे वारे 

वाित असल्यास फळे र्ळतात. ग्वाटेमालन जातीच्या फळाबाबत िे प्रकषाने जाणवते.  

अव्िाकॅडो झाडाच्या फुलांवर बिर वसंत ऋत ू मध्ये (माचग- एहप्रल) येऊन असंख्य 

छोटया हिरवट, पांढरट हपवळया फुलांच्या मोिराने सुंदर हदसतो.  

िाय डेष्न्सटी प्लांटेशन प्रकारात 3 हमटर बाय 3 हमटर अंतरावर लार्वड करतात, 

त्यावेळेस झाडाची हनयहमत छाटणी योग्य शास्त्रशधु्द पध्दतीने करावी लार्ते. जनु्या 

झालेल्या झाडांचे पनुर्थजवन करता येते.  

फुल: अव्िाकॅडोचे फूल िे पणूग फूल आिे.म्िणजेच त्यात नर व मादी िे दोन्िी प्रकारचे 

अवयव असतात. परंत ु ते एकाच वेळी कायगरत नसतात. प्रत्येक फुलात 5 पहरदले 

(सेपल्स) आहण 9 पकेूसर असतात. या बाबतीत अव्िाकॅडोचे फूल व परार्ीभवन िे 

वैहशष्ट्टयपणूग आिे. िास, ग्वेन, लमॅ्ब िास, रीड, सपकरटन, जातीची  अ प्रकारची फुले 

सकाळी उमलतात तेव्िा त्यातील स्त्री केशर कायगरत िोते. त्यानंतर फूल दपुारी 1 च्या 
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आसपास बंद िोते ते पढुील हदवशी दपुारी उमले पयंत. त्यावेळी पकेूशर कायगरत िोते. 

तर शार्थवल. झटुानो, फटे, बेकान, यासारख्या ब प्रकारात पहिल्या हदवशी दपुारी फूल 

उमलतांना त्यातील स्त्री केशर कायगरत िोते रात्रभर बंद रािील्यावर पढुील हदवशी 

सकाळी पनु्िा उघडते. तेव्िा पकेूशर कायगरत िोते. या वैहशष्ट्टयामळेु उत्तम परार्ीभवना 

साठी या दोन्िी अ व ब प्रकारच्या झाडांची हमश्र लार्वड सचुवली जाते. अव्िाकॅडोतील 

परार्ीभवन मधमाशीसारख्या हकटकांमळेु िोते.  

पाि:  

ॲव्िाकॅडोच्या पानात पर्थसन नावाचे रसायन असते ते कािी प्रमाणात जनावरांसाठी 

हवषारी असते. पानांची कॅनोपी िा झाडासाठी अन्न बनहवण्याचा कारखाना असतो 

पानांचा रंर् झाडाची फळे बनहवण्यासाठीची तयारी, कायगक्षमता दाखहवते यासाठी र्डद 

हिरव्या रंर्ाची पाने उत्तम असतात. बारे्तील जास्त पाने हफकट हिरवी, सकवा हपवळसर 

हिरवी असल्यास बारे्त अन्नद्रव्यांची कमतरता, फायटोपथोरा मळु कुज , पाणी जमा 

िोणे हि कारणे अस ुशकतात. हकडीमळेु िी पानांचे खपु नकुसान िोते.  

मळेु:  

मळेु िी झाडांचे अन्न बनहवण्यासाठी आवश्यक घटक ग्रिण करणारे मखु असते, 

म्िणनु नसगरी पासनु काळजी घेणे र्रजेचे असते. हपशवीत त्यांची र्ुंढाळी झाली तर 

झाडांच्या वाढीवर त्याचा द:ुषहरणाम िोतो, हनयहमतपणे योग्य पध्दतीने मल्ल्चर् करणे 

र्रजेचे आिे.  

फळ: 

फळाचे दोन मखु्य उपयोर् आिेत, 1. अन्न म्िणनु 2. पढुील लार्वडी साठी बीयांचा 

स्त्रोत म्िणनु, जातीनसुार फळाचे आकार वेर्वेर्ळे असतात. फळांवर र्णुवते्तवर 
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हकडी, रोर्ांमळेु वाईट पहरणाम िोतो.फळांहवषयी र्राची चव , रंर्, बी व र्राचे प्रमाण, 

ड्राय मटॅरचे प्रमाण हि पहरमाणे दजा ठरवतात. अहधक माहिती हपकसंरक्षण, काढणी या 

प्रकरणात हदलेली आिे. 

बी: हबयांचा प्रमखु वापर, लार्वडीसाठी िोतो, पहरपक्व फळाचे बी र्रापासनु 

व्यवष्स्थतपणे वेर्ळे करुन ऒलसर, कोकोहपटमध्ये झाकुन ठेवल्यास ५ ते ६ महिने 

चांर्ली राितात, हबयावरील पातळ आवरण व्यवष्स्थत असल्यास अंकुरण क्षमता 

चांर्ली रािते.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 



 

छायाहचत्र 5 ॲव्िाकॅडोची हकडींनी प्रभाहवत पाने 

 

छायाहचत्र 6 ॲव्िाकॅडो फुले व नर मादी प्रकार  
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छायाहचत्र 7 ॲव्िाकॅडो अ) योग्य व हस) जनुाट कुजलेली मळेु मल्ल्चर्मळेु वाढलेली 
पांढरी मळेु  

 

 

छायाहचत्र 8 ॲव्िाकॅडोच्या फळाचे आकार,  र्र व बी  
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स्थाविक, उन्ित आवण संकवरत जाती  

तक्ता क्रमांक 5 हतन्िी र्टातील मखु्य फरक  

प्रकार  
समदु्र सपाटी 
पासनु उंची 

पाने  फुलोरा /  काढणी 
फळाची 
साल 

 कणखरपणा  /
थंडी सिन 

करण्याची क्षमता  
िेस्ट इंवडयि  
0 ते 1000 

मीटर 

बडीशोप सारखा 
वास येत नािी 

हिवाळयात फुलोरा येऊन 
उन्िाळयात फळे हपकतात 

पातळ 
चमकणारी 
मऊ साल  

कमी 

ग्िाटेमालि  
100 ते 2000 

मीटर 

बडीशोप सारखा 
वास येत नािी 

हिवाळयात फुलोरा येऊन 
पढुच्या वषीच्या हिवाळयात 

सकवा उन्िाळयात फळे 
हपकतात 

कडक ,
खरबडुी 

साल 
मध्यम 

मेक्क्सकि 
1500 ते 

3000 मीटर 

बडीशोप सारखा 
वास येतो 

हिवाळयात फुलोरा येऊन 
उन्िाळयात   हशहशरात फळे 

हपकतात 

पातळ 
चमकणारी 
मऊ साल 

चांर्ली 

 

िेस्ट इंवडयि 

वेस्ट इंहडयन िी जात मध्य अमेहरकेतील सखल (Low Land) भार्ातील जात असनू 

ती वेस्ट इंहडयन बेटांचा शोध लार्ण्यापवूी तेथे पसरली नव्िती. िी झाडे उष्ट्ण कहटबंधा 

तील सखल भार्ात चांर्ल्या प्रकारे फोफावतात. ह्या झाडांची पाने रंर्ामध्ये इतर 

जातीशी तलुना करता हफकट आिेत.फळे िी लिान फांद्यावर येतात व ती मध्यम 

आकाराची असतात आहण ती हचवट तकुतकुीत असतात. बिर आल्यापासनू या 

जातीची फळे 6 ते 9 महिन्याने हपकून तयार िोतात. या जातीच्या ॲव्िाकाडोची बी िी 

मोठी व कठीण आवरणीयकु्त असनू ती र्राच्या पोकळी मध्ये असते.या जातींच्या 

फळांच्या सालीमध्ये तेलाचे प्रमाण कमी म्िणजे 3 ते 10 % असते. 

ग्िाटेमालि 

ग्वाटेमालन जात िी मखु्यत: मध्य अमेहरकेतील पवगतीय प्रदेशात आढळणारी आिे. िी 

आहदम ( Wild) जात ग्वाटेमाला मध्ये मखु्यत: आढळते. ह्या जातीमध्ये फळाचे वजन 
25 



600 -900 ग्रमॅ असनू फळे िी लांब  फांद्यावर येतात व फळांची साल िी कठीण 

आवरणाची असते.झाडास बिर आल्यानंतर 9 ते 10 महिन्याने फळे हपकून तयार 

िोतात. फळामधील हबया ह्या लिान आकाराच्या असनू त्या पोकळी मध्ये (Cavity) 

घट्टपणे बसलेल्या आढळतात.या जातीच्या फळांत तेलाचे प्रमाण 8 – 15 % आढळते 

या फळातील र्र 2 ते 2.5 से.मी जाडीचा,मऊ व हिरवट हपवळया रंर्ाचा आहण साली 

जवळ हिरव्या रंर्ाचाअसतो. 

मेक्सीकि 

मेक्सीकन िी जात मखु्यत: उंच पिाडी प्रदेशात आढळणारी असनू ह्याचा पानाचा 

बडीशेप सारखा सरंु्ध येतो. फळ िी आकाराने लिान असनू 250 ग्रमॅ सकवा त्यापेक्षा 

कमी वजनाची असतात.ह्या फळांची साल पातळ र्ळुर्ळुीत असते व फळे िी 

फळधारणे नंतर 6 ते 8 महिन्यात हपकून तयार िोतात. फळातीळ हबया ह्या आकाराने 

मोठया असनू त्या फळातील आतील पोकळी मध्ये सैल ( मोकळी) असतात .या 

फळाचे साल िे मदृ ू (मऊ) असनू फळामध्ये सवात जास्त तेलाचे प्रमाण असते.इतर 

जातीशी तलुना करता िी जात थंडीस सवात जास्त प्रहतकारक आिे. या जातीस 

आर्थथकदृष्ट्टया कमी मित्व आिे. परंत ुह्या जातीशी संकर करुन नहवन आहधक उत्पन्न 

देणार् या जाती हवकसीत करण्यासाठी या जातीचा उपयोर् केला जातो. 

ॲव्िाकाडोच्या जर्भर अनेक जाती आिेत. त्यातील कािी आंतरजातीय ॲव्िाकाडोचे 

प्रकार खालील प्रमाणे आिेत. 

1 फ्यएुटे:-मेष्क्सकन X ग्वाटेमालन चा संकर 

1911 मध्ये कालग ष्स्मद् यांनी प्यबेुला, मेष्क्सको येथनु हि संकरीत जात एकत्र केली, 

िा र्ट ब मधील संकरीत प्रकार आिे. िी कॅहलफोर्थनया मधील थंड वातावरण सिन 

करणारी प्रहसद्ध जात असनू ती मेक्सीकन व ग्वाटेमालन ह्या दोन जातींपासनू संकरीत 
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केली आिे. जर्ातील बाजारपेठेत हवशेष मार्णी असलेल्या जातींपैकी फ्यएुटे ( अथग: 

कणखर) िी एक जात आिे. या झाडाच्या फांद्या आडव्या वाढतात आहण त्यांना एक 

वषा आड फळे लार्तात.झाडास र्डगलींर् केल्यास त्याचा हवशेष फायदा िोतो. िी फळे 

लंबर्ोल (Pyriform) असनू त्यांचे वजन 230 ते 450 ग्रमॅ असते. ह्या फळांचा र्र 

हिरव्या रंर्ाचा असनू पक्व फळांचा रंर् हपवळसर िोतो. चव लोण्यासारखी असनू 

ऑहलव्ि फळा खालोखाल तेलाचे प्रमाण असलेले फळ म्िणनू ओळखले जाते 

फळामध्ये 18 ते 26 % तेलाचे प्रमाण आढळते.या तेलात मखु्यत: असंपकृ्त मेदाचे 

प्रमाण आढळते. त्यामळेुच रक्तातील कॉलोस्टरॉल कमी करण्यासाठी आिारात 

ॲव्िाकाडोचा उपयोर् करतात. भारतात हसष्क्कम, व दहक्षण भारतात आढळते 

2 हास 

िास िी जात ग्वाटेमालन पासनू तयार झालेली त्यात कािी मेष्क्सकन र्णु आिेत श्री 

रुडोल्फ िास यांना कॅहलफोर्थनयामध्ये ह्याचे झाड हमळाले, व त्यांनी हिचे पेटंट घेउन 

जर्ात प्रसारीत केली  िी अ र्टा मध्ये येते.फळे मध्यम र्ोलसर आकाराची असनू 

त्यामध्ये 20 % तेलाचे प्रमाण असते. फळ हपकल्या नंतर जांभाळया रंर्ाचे हदसते. िी 

जात समहशतोष्ट्ण िवामानासाठी योग्य आिे.भारतात हसष्क्कम, मिाराष्ट्र, साठी हि 

योग्य जात आिे, हनयातीत मोठा वाटा िास व हतच्याशी केलेल्या संकरांचाआिे.  

3 पोलॉक:- 

पोलॉक िी वेस्ट इंहडयन जातीमधील अहत जलद वाढणारी जात आिे.फळे िी मोठया 

आकाराची लांबटर्ोल असतात व त्यांचे वजन 100 ते 1300 ग्रमॅ इतके असते. फळाचे 

वजन 2.27 हकलोपयंत आढळलेले आिे. फळ धारणा कमी िोते. पोलॉक या जातीमध्ये 

तेलाचे प्रमाण तलुनात्मक दृष्ट्टया कमी असनू 3 ते 5 % आिे. िी जात उष्ट्णकहटबंधीय 

सखल प्रदेशासाठी अत्यंत योग्य आिे. दहक्षण भारतासाठी हि जात उत्तम आिे.  
27 



4 ललुा:- 

ललुा िी जात ग्वाटेमालन जातीपासनू तयार झालेली जात आिे. फळांचा आकार िा 

लंबर्ोलाकार ( Pyriform) असतो. त्यामध्ये तेलाचे प्रमाण 12 ते 15% असते, 

फळांचा वरील भार् (साल) र्ळुर्ळुीत व हफक्कट हिरव्या रंर्ाचा असतो.िी जलदतेने 

वाढणारी व उत्तम उत्पादन देणारी जात उष्ट्णकहटबंधासाठी योग्य आिे. 

ललुाचे फळ िे जाड सालीचे असनू रोर्ास अत्यंत प्रहतकारक्षम आिे .याची फळे 

ऑक्टोबर मध्ये तयार िोतात आहण िी फळे झाडावर जानेवारी ते फेब्रवुारी पयंत पक्व 

अवस्थेत हटकून राितात.ललुा िी जात थंडीस प्रहतकारक आिे.ह्यांच्या हबयांचे रोपे 

ॲव्िाकाडोच्या कलम खुंटासाठी वापरण्यात येतात, कारण ते खारवट जहमनीसाठी 

बर् यपैकी प्रहतकारक्षम आिे. 

5 पपगल 

पपगल िी जात वेस्ट इंहडयन र्टातील आिे. फळाचा आकार हपअर फळांप्रमाणे असनू 

फळाचे वजन 250 ग्रमॅ असते.फळ 12 -15 सें.मी लांब असनू 6 - 9 सें.मी रंुदीची 

असतात.फळाचा रंर् िा चकचकीत कातडी प्रमाणे दाट तपहकरी रंर्ाचा ते र्दग लाल 

रंर्ाचा असतो व फळाची साल िी कडक व हठसळू असते.र्रापासनू साल सिजपणे 

वेर्ळी करता येते. या फळातील र्र िा 2 सें.मी. जाडीचा घट्ट, मऊ व र्डद हपवळया 

रंर्ाचा असतो. सालीजवळील र्र हिरव्या रंर्ाचा असतो. त्याला शिाळयातील 

खोबर् यसारखा स्वाद असतो. डिाण ू- वसईस आढळणारी झाडे या जातीची आिेत. 

6. ग्रीि 

िी जात ग्वाटेमालन र्टातील आिे. फळ मोठे लांबोळे व 450 ते 650 ग्रमॅ वजनाचे 

असते.फळाचा पषृ्ट्ठभार् कािीसा खडबडीत, हपवळसर हिरव्या रंर्ाचा असतो.साल 
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पातळ व हठसळू असते. बी िी मोठी असनू फळातील पोकळीमध्ये घट्ट बसलेली 

असते.फळातील र्र 2 ते 2.5 सें.मी. जाडीचा, मऊ व हिरवट रंर्ाचा असतो. साली 

जवळील र्र िा हिरव्या रंर्ाचा असतो. त्याचा स्वाद मंद ओल्या नारळा सारखा असतो. 

िी जात डिाण ू- वसई पहरसरात आढळली.  

वरील दोन्िी जाती नाहशक येथे लावलेल्या असनु त्यांना 4 ते 5 वषांपासनु यशस्वी पणे 

फळे येत आिे. या जाती पष्श्चम घाट पहरसरात लावण्यासाठी उत्तम आिे. तसेच 

ग्रािकांचा चवीबद्दल प्रहतसाद उत्तम आिे.  

7 टी. के. डी. 1  

हि जात ताहमळनाडु कृहष हवद्याहपठाने हवकहसतकेली आिे. फळे र्ोल, आकाराने मोठी 

वजन 1 हकलोपयंत असते. तेलाचे प्रमाण 26 % पयंत असते, िे वाण प्रहक्रया 

उद्योर्ांसाठी िी उत्तम आिे. झाड मध्यम आकाराचे, सरळ वाढणारे असल्याने िाय 

डेष्न्सटी प्लांटेशन साठी चांर्ले आिे.  

8. सी. एच. इ. एस. ए. 1  

िे वाण सी. एच. इ. एस चेत्तालीने हनवड पध्दतीने हवकहसत केले आिे. झाड मध्यम (3 

मीटर ) आकाराचे पसरणारे असते. माचग एहप्रल व सप्टेबर मध्ये फुले येतात. मध्यम 

आकाराची 3 ते 5 र्ोल फळे, र्चु्छात येतात वजन 200 ते 250 ग्रमॅ असते, र्राचा रंर् 

हफकट हपवळा असतो, र्राचे प्रमाण 60 % असते.   
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छायाहचत्र क्र. 9 फ्यएुटे व िास वाण  

 

छायाहचत्र क्र 10 ललुा व पोलकॅ वाण  
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छायाहचत्र क्र 11 पपगल व टी. के. डी. 1 वाण  

 

छायाहचत्र क्र 12 भारतात व जर्ात व्यापारात मार्णी असणारे वाण  
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3.5 बीजप्रवक्रया / अवििधृ्दीच्या पध्दती  

ॲव्िाकाडोची अहभवधृ्दी हबयां व कलमां पासनू करता येते. 

3.5.1 वबयांपासिु लार्िड:-- 

हबयांची उर्वणशक्ती कमी असल्याने ( 2 - 3 आठवडे) हबया पासनू वाढलेली झाडे 

समान आकाराची नसतात. त्यामळेु फळांच्या उत्पादनातिी फरक पडतो. कािी झाडांना 

तर फळे धरत नािीत. हबयापासनू तयार केलेली रोपे मातवृकृ्षासारखी हनजपत नािीत. 

जरी फळापासनू काढलेल्या हबया ह्या 2 ते 3 आठवड्यानंतर उर्वणक्षम राित नािी 

तरी त्यांचा उर्वणक्षम कालावधी वाढवता येतो. त्यासाठी हबया 5 अंश सेष्ल्सयस 

तापमानाला शषु्ट्क जारे्त साठवून कालावधी वाढवता येतो. तथाहप हबया ह्या पणूगपणे 

सकूु नयेत याची काळजी घ्यावे.हबयांची उर्वण िी त्यावरील कठीण कवच 

काढल्यानंतर लवकर िोते.एका हबया पासनू क्लोसनर् पध्दतीने अनेक रोपांची एक 

सारखी रोपे बनहवता येतात. ॲव्िाकाडोच्या हबयांची लार्वड िी र्ाहदवाफ्यावर 

करतात. त्यासाठी दोन वाफ्यातील अंतर 60 ते 75 सें.मी. तर दोन हबयांतील अंतर 35 

ते 45 सें.मी लार्वडीसाठी ठेवले जाते. वाफ्यामध्ये लार्वड करताना हबयांवर 1 सें.मी. 

पेक्षा जास्त मातीचा थर देवू नये. हबयांची उर्वण िी लार्वडी नंतर 15 ते 20 हदवसांनी 

मीस्ट िाऊस मध्ये व बािेर 30 ते 55 हदवसांनी उर्वण िोते असे हनदशगनास आले 

आिे. ह्यानंतर रोपे मोठ्या हपशवीत सकवा शेतात लावावे. 

3.5. 2 ॲव्िाकाडोची कलमांपासनू अहभवधृ्दी  

खुंट (Root Stock) 

मेष्क्सकन जातीचे खुंट िे थंडीस प्रहतकारक्षम असतात तथाहप ते वेस्ट इंहडयन जातीशी 

संकर िोण्यास अयोग्य आिेत. ग्वाटेमालन व संकर जातीचे डोळे (Scions) इतर 
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ॲव्िाकाडोच्या सवग जातीशी संकर करण्यास सक्षम असतात. ग्वाटेमालन व वेस्ट 

इंहडयन जातीपासनू भरघोस वाढणारी रोपे ( Seedling ) इतर ॲव्िाकाडोच्या सवग 

जातींशी संकर करण्यास सक्षम असतात. ग्वाटेमालन व वेस्ट इंहडयन जातींपासनू 

भरघोस वाढणारी रोपे हमळतात. ॲव्िाकाडोचे खुंट िे रोपाच्या वाढीवर उत्पादनावर 

फळाच्या प्रतीवर व वनस्पतीमधील पानांच्या घटकांवर प्रभाव टाकते. िा प्रभाव खुंट 

कोणत्या जातीचे (कलमे करण्यासाठी) वापरलेले आिेत त्यावर अवलंबनू असते. 

मेष्क्सकन खुंट िे नेिमी खुंटलेल्या वाढीचा पहरणाम दशगहवते (कलमाची उंची लिान 

असते) तथाहप उंची कमी िोण्याचा पहरणाम िा ( Dwrarfing ) कािीसा मातीतील 

अन्नघटकांशी िी संबंधीत आिे आहण त्याचा वापर िा कुठेिी करता येणे शक्य िोत 

नािी. िास व फ्यएुटे जातींची झाडे ड्युक -7 (Duck-7) ह्या खुंटावर भरघोस उत्पन्न 

देतात. मेष्क्सकन जातीशी तलुना करता ग्वाटेमालन जात िी थंडीस कमी प्रहतकारक्षम 

आिे. तसेच जास्त सामलूा ( PH ) रोर्ास बळी पडते. त्यामळेु त्या झाडामध्ये पाने 

वाळणे व झाडाची वाढ खुंटणे तसेच पानांच्या कडा सकुणे ( Chlorosis) इत्यादी प्रकार 

ग्वाटेमालन जातीत आढळतात. मेक्सीकन जातीचे खुंट िे कॅहलफोर्थनया, इस्त्राईल व 

दहक्षण आहफ्रकेत वापरले जातात. 

कलम करुन ते लावण्यायोग्य िोताना साधारणत: 15 ते 18 मिीने जातात. खुंट 

रोपाच्या सोटमळुाला या कालावधीत वाढीला साजेशा हपशवीचा आकार असणे 

आवश्यक आिे, त्यासाठी पाच इंच रंुद व दिा इंच लांब अश्या प्रकारची हपशवी वापरणे 

योग्य ठरते. 

मदृकुाष्ठ कलम :- 

ॲव्िोकाडोच्या हबयाण्याची उर्वणशक्ती कमी असल्याने ( 2 - 3 आठवडे) हबया 

पासनू वाढलेली झाडे समान आकाराची नसतात. कलम करण्यासाठी ताजे बी लावावे. 
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आपल्या येथे बी उपलब्ध िोईपयंत हिवाळा सरुु िोऊन िवामान कोरडे झालेले असते. 

त्यामळेु मदृकुाष्ट्ठ कलमांसाठी सकू्ष्म तषुार र्िृाचा वापर केल्यास कलमांच्या यशाचे 

प्रमाण 80 ते 85 % वाढवता येते. कलम करण्यासाठी वाळू हमश्रीत मातीने भरलेल्या 

हपशवीत बी लावल्यावर साधारणत: 8-10 हदवसात हपशवीतनू अंकुर हनघ ुलार्तो. 

तीन ते चार महिन्यापयंतच्या रोपावर मदृकूाष्ट्ठ सकवा शेंडाकलम करता येते.  

कलम करण्यासाठी पेष्न्सली इतक्या जाडीचे रोप हनवडावे. अशा रोपावर खालपासनू 

10 सें.मी. उंचीवर काप द्यावा. चाकू सारख्या तीक्ष्ण पात्याच्या ित्याराने या बडुावर 

अर्दी मधोमध उभी चीर द्यावी. चीर देताना खटु हचरले न जाता पेशी कापल्या जातील 

याची काळजी घ्यावी.रोपाच्या चीरेमध्ये जी ॲव्िोकाडोची फांदी पाचर म्िणनू 

बसहवणार आिोत, ती रोपापेक्षा सकहचत कमी जाडीची, 2 ते 3 मिीने वयाची असावी. 

हतचीिी लांबी 10 सें.मी. असावी व त्यावरील सवग पाने दोन हदवसापवूीच, झाडावर 

असताना काढून टाकलेली असावीत. या फांदीला दोन्िी बाजसू 4 -5 सें.मी. लांबेचे 

पाचरीच्या आकाराचा काप घेऊन मर् रोपाच्या हचरेत अलर्द बसवावी व भोवताली 

प्लसॅ्टीकचा कार्द घट्ट र्ुंडाळून घ्यावा. कािी हदवसांनी ॲव्िोकाडोची फांदी हिरवी 

राहिल्यास कलम यशस्वी झाले असे समजावे. ॲव्िोकाडोचे बी हपशवीत लावण्यापेक्षा 

ते जारे्वरच वाढहवलेले असल्यास यावरील मदृकूाष्ट्ठ कलम अहधक जोमाने व जलद 

वाढते . कारण अशा रोपाची सोटमळेू न दर्ावता ती सरळ जहमनीत जातात. 

फाटे कलम ककिा र्टुी कलम 

झाडाच्या वाढत्या फांदीवर मळेु आणनू ती फांदी मातवृकृ्षापासनू अलर् करुन स्वतंत्र 

रोप तयार करण्याच्या पध्दतीला र्टुी कलम असे म्िणतात. िे कलम करण्यासाठी 60 

सें.मी. लांबीची समुारे 1.5 सें.मी. जाडीची दीड ते दोन वषाची हिरव्या रंर्ाची, भरपरू 

पाने असलेली तजेलदार फांदी हनवडावी. या फांदीवरील 4.5 सें.मी. लांबीची साल 
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चाकूच्या सिाय्याने संपणूग काढून टाकावी. साल काढलेल्या भार्ावर कािी हदवसांनी 

र्ाठ येईल. या र्ाठीवर व साल काढलेल्या भार्ावर संहजवकयकु्त मलम चोळावे 

आहण िा काप ओल्या स्पगॅ्नम मॉस, पॉहलथीन कार्दाने र्ुंडाळून घट्ट बांधावा. 

साधारणपणे र्टुी कलम पध्दतीत मळेु फुटण्याचे प्रमाण कमी असते आहण मर िोण्याचे 

प्रमाण अहधक असते.त्यामळेु र्टुी कलम यशस्वी िोत नािीत. तसेच झाडाचे 

आकारमान पािता िी कलमे लार्वडीसाठी वापरणे योग्य िोणार नािीत. हबयापासनू 

हमळणार् य खुंटवर कलम करणे त्यासाठी योग्य ठरेल. ॲव्िाकॅडोमध्ये व्यापारीक 

स्तरावर रोपे करण्यासाठी हि पध्दत वापरत नािी. 

िेट कलम:-- 

या प्रकारची कलमे करण्यासाठी खुंटाची रोपे तयार करुन घेतली जातात. िी रोपे नंतर 

पॉहलथीनच्या हपशवीत स्थलांतरीत करुन घेतली जातात. खुंट रोपे 30 -35 सें.मी. 

उंचीची आहण पेष्न्सलच्या जाडीची झाल्यानंतर ती सायन मातवृकृ्षाजवळ आणली 

जातात. सायनच्या मातवृकृ्षाजवळ स्टॉकच्या वरच्या आहण जाडीच्या फांद्या हनवडून 

नंतर स्टॉक आहण सायन यांच्यावर समान काप घेऊन ते एकहत्रत बांधनू जोडले जातात. 

50 -60 हदवसांत त्यांचा जोड एकजीव िोतो. 

िा जोड एकजीव िोईपयंत रोपांना हनयहमतपणे तर मातवृकृ्षास र्रजे प्रमाणे पाणी देणे 

आवश्यक असते. कलम - जोड एकजीव झाला की, जोडाच्या खालच्या बाजलूा सायन 

फांदीला काप घेऊन नंतर जोड कलम मातवृकृ्षापासनू अलर् केले जाते. ॲव्िाकॅडो 

मध्ये व्यापारीक स्तरावर रोपे करण्यासाठी हि पध्दत वापरत नािी 
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डोळा कलम पध्दत 

या पध्दतीमध्ये खुंटरोपावर चांर्ल्या सधुाहरत जातीचा डोळा कलम करुन भरतात. मळु 

र्ावठी रोपाला खुंट( स्टॉक) आहण जाहतवंत डोळयास सायन असे म्िणतात.अनेक 

डोळयांच्या फांदीला कलमकाडी, डोळकाडी असे म्िणतात. अहभवधृ्दीच्या या 

पध्दतीला डोळा कलम असे म्िणतात. 

खुंटावर ठराहवक आकाराची आहण ठराहवक पध्दतीने सालीला चाकूने उभा काप 

द्यावा. त्यानंतर चाकूच्या सिाय्याने व काप हदलेल्या हठकाणी खोड सकचीत वाकवनू 

साल सैल करावी. डोळाकांडीवरुन डोळा व भोवतालची साधारणत: अधा चौरस 

सें.मी. ची साल अलर् करुन लरे्चच खटूांवरील सैल केलेल्या सालीच्या खाचेमध्ये 

ठेवावी. त्यानंतर प्लसॅ्टीक पट्टीने डोळा मोकळा रािील अशा बेताने साल आवळून 

बांधावी. डोळा भरुन कलम यशस्वी झाल्यावर खुंटाचा शेंडा, कलम बांधलेल्या 

हठकाणाच्या वरच्या बाजसू कापनू टाकावा. म्िणजे कलमी जातीचा डोळा लवकर 

आहण जोमाने वाढण्यास मदत िोते. प्लसॅ्टीकची पट्टीसधु्दा सोडून टाकावी. 

ॲव्िाकॅडोमध्ये व्यापारीक स्तरावर रोपे करण्यासाठी हि पध्दत वापरत नािी 

पचॅ बडींर्  

डोळा कलमा सारखाच िा कलमाचा प्रकार असनू यामध्ये कलम कांडीवरील 

डोळयासि काढलेल्या सालीच्या आकाराची साल खूंट रोपावरुन पणूग काढून टाकतात. 

त्या जार्ी साली सि डोळा खाचेत बसनू त्यावर प्लसॅ्टीक पट्टीने बेताने आवळून 

बांधतात. डोळा उघडा रािील याची काळजी पट्टी बांधताना घेतात. डोळा रुजल्यावर 

डोळयाच्या वरील खूंट रोपाचा भार् अलर्त कापनू टाकतात व प्लसॅ्टीक पट्टी सोडतात. 

ॲव्िाकॅडोमध्ये व्यापारीक स्तरावर रोपे करण्यासाठी हि पध्दत वापरत नािी 
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फाटे कलम ( कटींर्):--  

वेस्ट इंहडयन जातीच्या फाटे कलमांना लवकर मळुया फुटत नािीत. जनु्या झाडांच्या 

फाटे कलमांपेक्षा हबयांपासनू तयार केलेल्या रोपांच्या फाटे कलमांना लवकर मळुया 

फुटतात. आयबीए ( इंडोल ब्यहटहरक ॲहसड) या संजीवकाच्या द्रावणात फाटे कलमाचे 

बडेु बडूुन काढल्यास त्यांना मळुया लवकर फूटतात. या कलमावर एन ए ए 

सायटोकायनीन ह्यांच्या हमश्रणाची फवारणी आठवडयात एकदा करावी म्िणजे पाने 

र्ळत नािीत आहण मळुयािी जास्त फुटतात. मळुया फुटलेले फाटे कलम सरुुवातीला 

िळू वाढते, पण नंतर त्यापासनू चांर्ले झाड तयार िोते. 

बर्ल कलम :-- 

बर्ल कलम िे अहधक वयाच्या खुंटरोपावर केले जाते. या पध्दतीत सरुुवातीला खुंट 

हपशवीत वाढ िोऊन त्यांची जाडी पेन्सील एवढी झाल्यावर खुंटरोपाचा शेंडा न खडुता 

खुंटाच्या बुंधाजवळ काप घेऊन त्यात कलमकाडी दाबनू घट्ट बसवून बांधनू टाकतात. 

कलमाचा जोड 2-3 मिीन्यात एकजीव िोतो. त्यानंतर खुंटाचा शेंडा कलम केलेल्या 

वरच्या बाजसू कापनू टाकतात आहण कलमे लार्वडीसाठी तयार िोतात. 

ॲव्िाकॅडोमध्ये व्यापारीकास्तरावर रोपे करण्यासाठी हि पध्दत वापरत नािी 
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छायाहचत्र क्र 13 मात ृवकृ्ष, हबयाणे  कोकोहपटवर बी ठेवनु रोपे करण्याची सरुुवात 

 

छायाहचत्र क्र 14 आंकुरीत हबयाणे रोप हपशवीत लार्वडीसाठी तयार  
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छायाहचत्र क्र 15 तयार हपशव्या, मदृकुाष्ट्ठ कलम 

 

छायाहचत्र क्र 16 रुटस्टॉक व भेट कलम  
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3.6 लार्िडीचा हंर्ाम आवण लार्िड  

हंर्ाम 

वरील प्रमाणे तयार केलेल्या हपशवीतील कलमे पढुील पावसाळी िंर्ामापवूी ( माचग-

एहप्रल ) लार्वडीसाठी वापरावीत. खडे्ड खणण्याचे काम फेब्रवुारीत प्रत्यक्ष लार्वडीपवूी 

महिनाभर अर्ोदर करावेत, म्िणजे लार्वडीपवूी ते सकुतील. या िंर्ामात लार्वड 

केल्याने पढुील उन्िाळा नहवन लार्वड सिन करु शकतील. तसेच पावसाळयाच्या 

वातावरणाचा वाढीसाठी उपयोर् िोईल. िा िंर्ाम टळल्यास कोकणामध्ये ऑर्स्ट - 

सप्टेंबर मध्ये सरत्या पावसात लार्वड करावी. पाऊसमान कमी असलेल्या हठकाणी 

पावसाळयातच लार्वड करता येईल. 

लार्िड 

कंुपण करणे 

शेती व्यवसायात कंुपण िी उत्पन्न देणारी बाब नसली तरी पीक संरक्षणाच्या दृष्ट्टीने ते 

आवश्यक व मित्त्वाचे आिे. कंुपणामळेु आपणास खचग वाढतो; हशवाय थंडी, थंड 

वारे, उष्ट्ण वारे यांपासनू कलमांचे संरक्षण करणे तेवढेच मित्त्चाचे आिे. जनावरां 

पासनू झाडांचे संरक्षण करण्याबरोबरच वादळी वार् यापासनू संरक्षण करणेिी 

ॲव्िाकाडोच्या बाबत अत्यावश्यक आिे. ॲव्िाकाडोच्या मळुांची ठेवण व हठसळू 

डिाळया या स्वभावामळेु बारे्च्या दहक्षण व पष्श्चम हदशेला वार् यपासनू संरक्षण करु 

शकेल अश्या झाडांचे कंुपण उदा. सरुु हसल्वर ऒकची झाडे असावीत. जोराच्या 

वार् यपासनू संरक्षण देण्याबरोबरच असे कंुपण बारे्तील वातावरण हनयंहत्रत करते  
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बारे्ची आखणी:---  

कोणत्यािी दोन फळझाडातील अंतर िे नेिमी त्या फळझाडाचे आयषु्ट्यमान, आकार व 

वाढण्याच्या सवयीवर अवलंबनू असते. प्रत्येक फळझाडाला वाढीसाठी व 

उत्पादनासाठी भरपरू सयूग - प्रकाशाची आवश्यकता असते. ज्याप्रमाणे भपूषृ्ट्ठावर 

झाडाचा हवस्तार वाढत असतो त्याच प्रमाणात त्या झाडाची जहमनीत मळुाची वाढ िोत 

असते. फळझाडे सयूगप्रकाशाला संवेदनाक्षम असल्यामळेु सयूगप्रकाश हमळत नसलेल्या 

सावलीच्या हठकाणी फळाचे प्रमाण फारच कमी असते. दोन झाडांतील अंतर 

ठरहवताना त्या हपकाच्या उत्पादन देण्याच्या काळात भरपरू सयूगप्रकाश हमळेल व 

जहमनीत वाढीसाठी भरपरू जार्ा उपलब्ध िोईल. या दृष्ट्टीने हवचार करणे आवश्यक 

आिे. रोपाच्या आखणी करण्याच्या प्रामखु्याने चौकोनी पध्दत आहण हत्रकोणी पध्दत 

प्रचहलत आिे. 

चौकोनी पध्दत  

या पध्दतीत झाडे साधारण 10 हमटर X 10 हमटर या अंतरावर लावली जातात. या 

पध्दती प्रमाणे एकरी उत्पादन कमी िोते. ज्यांना सतत आंतरहपके घ्यावयाची आिेत 

सकवा ज्यांच्याकडे भरपरू जहमन आिे त्यांनी िी पध्दत अवलंहबल्यास िरकत नािी.  

5 हमटर X 5 हमटर या अंतरावर लार्वड केल्यास त्याला िाय डेष्न्सटी प्लांटेशन 

म्िणतात, यात झाडाची हनयहमत छाटणी करतात. एकरी 192 झाडे बसतात त्यामळेु 

उत्पादन वाढते.  

हत्रकोणी पध्दतीत झाडे िी समभजू हत्रकोणात लावली जातात. या पध्दतीत दहक्षणोत्तर 

दोन झाडे समोरासमोर व एका ओळीत असणे मित्वाचे असते. यामध्ये प्रत्यक्ष पवूग - 

पष्श्चम दोन झाडातील अंतर दहक्षणोत्तर अंतरापेक्षा दपु्पट असते त्यामळेु झाडांची 
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सावली एकमेकांवर पडत नािी. प्रत्येक झाडाला भरपरू सयूगप्रकाश हमळतो व झाडेिी 

जास्त बसतात. मशार्तीला थोडासा त्रास िोत असला तरी उत्पादनाच्या दृष्ट्टीने िी 

पध्दत फारच उत्तम आिे. 

खड्डा तयार करणे  

ॲव्िाकाडो िे बिूवषीय झाड असल्यामळेु कलम लावण्यासाठी खड्डा घेणे आवश्यक 

असते. िा खड्डा कंपोस्ट, शेणखत, पालापाचोळा या सारख्या सेंद्रीय खताने भरुन घ्यावा 

म्िणजे त्या जारे्चा मर्दरू तर वाढतोच हशवाय मातीिी मोकळी रािते. सरुुवातीच्या 

काळात कलमांच्या मळुांची संख्या कमी व ती नाजकु असतात. जमीन मोकळी व 

सेंद्रीय पदाथांचे प्रमाण आहधक असल्यास या मळुांची वाढ झपाटयाने व भरपरू िोते 

आहण झाड लवकर वाढू लार्ते. 

जमीन रेताड व वाळुकामय असल्यास खड्डयाचा आकार 45 X 45 X 45 सेंमी घ्यावा. 

भारी व मध्यम प्रकारच्या जहमनीत खड्डयाचा आकार 75 X 75 X 75 सें.मी असावा. 

खड्डा खणतांना वरची 20 सें.मी. पयंतची माती वेर्ळी काढून ठेवावी. खडे्ड केल्यानंतर 

िे खडे्ड 20 – 25 हदवस चांर्ले ताप ूद्यावेत. खडे्ड भरतांना सरुुवातीला तळाचा 10 

सें.मी. थर वाळूच्या घ्यावा म्िणजे खड्डा पाणी धरुन ठेवणार नािी. नंतर उत्तम प्रकारचे 

कुजलेले शेणखत, कंपोस्ट, माती व सपुर फॉस्फेट या हमश्रणाने खड्डा भरुन घ्यावा. 

पषृ्ट्ठभार्ावरील वरच्या भार्ात 1 / 3 कुजलेले शेणखत असलेली माती वरच्या भार्ात 

भरुन तो खड्डा जमीनसपाटी पासनू 15 सें.मी. उंच करावा. 

बर् यच वेळेला खड्डा भरल्यावर लरे्चच कलमांची लार्वड केली जाते, अशावेळी 

खड्डयातील सेंद्रीय पदाथग कूजत जातात तसा खड्डा खाली बसत जातो व त्यासि कलम 

खाली जहमनीत जाते. खड्डा खोल रे्ल्यावर सिाहजकच शेतकरी तो खड्डा मातीने पनु्िा 

भरतो व पयायाने कलम नको खोल जाते. िे टाळण्यासाठी खड्डा भरल्यावर कमीत कमी 
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तीन पाण्याच्या पाळया देऊन खड्डा बसण्याची प्रक्रीया पणुग करावी म्िणजे लार्वडीसाठी 

तो योग्य िोईल. 

कलमाची हनवड 

बिूवषीयफळ बारे्चे आरोग्य व उत्पादन लार्वडीसाठी हनवडलेल्या कलमा – रोपा 

पासनूच चाल ूिोते. ॲव्िाकाडो िेिी याला अपवाद नािी. जातीवंत प्रकारची हनरोर्ी 

कलमे हनवडताना आपल्या िवामानाला योग्य अशी जात हनवडावी. कलम हनरोर्ी व 

तजेलदार सरळ वाढलेले असावे. खोडावर सकवा पानावर डार् नसावेत. कलमाचा 

जोड एकजीव झालेला असावा. कलमासाठी वापरलेली प्लसॅ्टीकची हपशवी मळुाला 

वाव देणारी, उभट आकाराची असावी. कलमे शक्यतो मोकळया जार्ी उन्िात ठेवलेली 

असावीत. जेणे करुन ते बारे्तील वातावरणाला सराव झालेले असावे. तसे नसल्यास 

रोपाला सावली करुन िळू िळू बािेरच्या वातावरणाचा सराव िोईल असे आयोजन 

करावे. 

कलमाची लार्वड 

ॲव्िाकाडोची लार्वड िी माचग - एहप्रल सकवा ऑर्स्ट - सप्टेंबर या िंर्ामात करावी. 

ॲव्िाकाडोची लार्वड पावसाळयाच्या अर्ोदर करावयाची असेल तर खड्डयांना 

लार्वडीच्या अर्ोदर 1 - 2 हदवस पाणी सोडून ते ओलवनू घ्यावेत. व वाफसा येईपयंत 

थांबावे. खड्डयाच्या मध्यभार्ी ॲव्िाकाडो कलमाची कंुडी बसेल एवढा छोटा खड्डा तयार 

करावा. ॲव्िाकाडोचे तीन महिने वयाचे कलम लार्वडीकरीता हनवडावे. तीन 

महिन्यापेक्षा जास्त वयाची कलमे असल्यास त्यांच्या रुजण्यामध्ये अडचणी येतात व 

कलम लवकर ष्स्थर िोत नािी. हपशवीतील कलम हपशवी फाडून तर कंुडीतील कलम 

कंुडी फोडून तयार केलेल्या खड्डयात बरोबर ठेवनू बाजनेू ओलसर मातीने दाबनू घ्यावे. 

कलमांचा जोड ( सांधा) जहमनीच्यावर रािील असे पािावे. ॲव्िाकाडोची फांदीची बाज ू
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ज्या हदशेने वारा जास्त येतो त्या हदशेला करावी म्िणजे वार् यचा अपाय कलमाच्या 

सांध्याला िोणार नािी. वार् यने कलम िाल ूनये म्िणनू संरक्षणासाठी काठींचा बाजलूा 

आधार द्यावा. कलमांची लार्वड शक्यतो सकाळी व संध्याकाळी एकाच हदवशी 

करावी. 

कलम लिान असताना त्याचे उन्िापासनू संरक्षण करणे आवश्यक असते. त्यासाठी 

लावलेल्या कलमावर र्वताचा छोटासा मंडप करावा. कलमाचा जोड बांधण्यासाठी 

प्लसॅ्टीक कार्द सकवा दोरी वापरली असल्यास ती पंधरा हदवसानंतर काढून टाकणे 

आवश्यक व मित्त्वाचे असते. कारण ह्या प्लसॅ्टीक कार्दामळेु सकवा दोरीमळेु 

कलमाच्या वाहिन्या आवळल्या जातात. पहरणामत: ते कलम हपवळसर हदस ूलार्ते व 

फांद्या मरतात. कलमा भोवतालच्या मातीवर वाळलेल्या र्वताचे आच्छादन ( मल्ल्चर्) 

करणे जरुरीचे आिे. लार्वड करताना कलमाचा मातीत असलेला भार्च फक्त 

जहमनीत जाईल. अशी काळजी घ्यावी. कलमाभोवती मातीचा भराव करु नये. 

3.7 आंतरमर्ार्त / िळण आवण छाटणी 

द्राक्षासारखी ॲव्िाकाडोच्या झाडाची छाटणी करीत नािी. या झाडाची छाटणी म्िणजे 

हनरुपयोर्ी अथवा फळ न देणार् या फांद्या कापनू काढणे, ॲव्िाकाडोचे उत्पादन िे 

झाडाच्या भार्ाला हमळणार् य सयूगप्रकाश उपलब्ध िोऊ शकेल व िवा खेळती रािील 

यादृष्ट्टीने झाडाच्या अनावश्यक फांद्यांची छाटणी करुन झाडाला आकार द्यावा. 

झाडाची छाटणी करुन कापलेल्या जार्ी खबरदारीचा उपाय म्िणनू डांबर लावणे 

फायद्याचेअसते. ॲव्िाकाडोचे झाड कािीसे उभट वाढणारे असते.त्याचे लाकूड हठसळू 

असल्याने जोराच्या वार् यने झाड सकवा डिाळया मोडू शकतात. तसेच ॲव्िाकाडोच्या 

झाडांची मळेुिी उथळ वाढतात. पहरणामी झाडाची उंची मयाहदत ठेऊन आकार डेरेदार 
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ठेवण्याच्या दृष्ट्टीने छाटणी करणे जरुरीचे आिे. त्यासाठी झाडाचा शेंडा कापावा व 

बाजचू्या अनावश्यक डिाळया कापनू टाकाव्यात, जेणे करुन वार् यचा प्रहतबंध कमी 

िोईल. परंत ुझाडाची जास्त छाटणी टाळावी कारण त्यामळेु उत्पादन घटते. छाटणी 

करताना मित्वाची र्ोष्ट्ट लक्षात ठेवावी की, झाडाच्या नवीन फांद्यांवर फळे लार्तात. 

कारण नसतांना झाडाची छाटणी करु नये. झाडांमध्ये नैसर्थर्क समतोल असतो तसा 

नसेल तर तो साधण्याचा प्रयत्न करावा. छाटणी केली हक वाढीचा वेर् वाढतो. 

ओबडधोबड छाटणी करु नये. जखमांवर औषध लावावे.  

मशार्त करतांना योग्य वेळी शेणखताचा वापर करणे, हिरवळीचे खते लार्वड करुन 

मल्ल्चर् करणे, छाटणी च्या पाने फांद्या, यांचा भुर्ा करुन मल्ल्चर् करणे, बार् स्वच्छ 

ठेवणे, कंुपण करणे इ. कामे करावी लार्तात. 
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छायाहचत्र क्र.17 हपशवीतनु व्यवष्स्थतपणे हपशवी कापनु रोप काढुन लावणे, रोपाला 
हठबक ससचन करणे. 

 

छायाहचत्र क्र 18 रोपाला आधार, संरक्षण करणे 2 - 4 वषे वयाची बार् 

 

 

46 



 

छायाहचत्र क्र 19 हनयहमत फळे देणार् य बारे्चे कॅनोपी व्यवस्थापन  

 

छायाहचत्र क्र 20  जनु्या झालेल्या झाडांचे तळापासनु छाटणी करुन पनु:रुहजवन 
करणे  नहवन फुटीवर परत कलम करता येते. 
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3.8 पाणी ि खतांचे व्यिस्थापि  

3.8.1 पाणी व्यिस्थापि 

वनस्पतीला जर्हवण्यासाठी अत्यावश्यक असलेले अन्नघटक, खताव्दारे देण्यात 

येणारे अन्नांश यांचे द्रवीकरण झाले तरच ते वनस्पतीला शोषनू घेता येते. िी 

द्रवीकरणाची हक्रया पाण्याच्या संपकाने िोत असते.म्िणनू झाडाला पाण्याची 

आवश्यकता भासते. जहमनीत ज्यावेळी िवा, उष्ट्णता व ओलावा यांचे प्रमाण समतोल 

असते त्यावेळी जमीन वाफस्यात आिे असे म्िणतात. त्यावेळी झाडाला नवीन पालवी 

येऊन त्याची वाढ िोत असते. ॲव्िाकाडोचे झाड कोरडवािू असले तरी व्यापारी 

तत्वावरील लार्वडीला पाणी देणे आवश्यक आिे. या झाडास मोकाट पाणी हदल्यास 

त्याची मळेु कुजतात असा अनभुव आिे. या कहरता आळे काढून हनयहमत पाणी देणे 

जरुरीचे आिे. इस्त्राईल मध्ये पाऊसमान फारच कमी असनू जमीन वालकुामय आिे. 

तेथे सकू्ष्मससचन पध्दतीने पाणी हदले जाते. फळे पक्व िोत आल्यावर तेलाचे प्रमाण 

वाढहवण्यासाठी झाडास पाणी जास्त हदवसांच्या अंतराने देतात. 

ॲव्िाकाडोच्या बारे्ला सठबक ससचनाच्या सिाय्याने पाणी देणे िा उत्तम पयाय आिे. 

याने पाण्याचे हनयोजन करणे, त्यावेळी ताण देणे, द्रवरुप खताच्या मात्रा हवभार्नू देणे 

शक्य िोते. सठबक संचाची आखणी करतेवेळी पणूग वाढलेल्या झाडाला आवश्यक 

प्रमाणात पाणी देता यईल याची तरतदू ठेवावी. सरुवातीला तीन ते चार वषग दोन ते तीन 

हठबकांच्या (Dripers) सिाय्यानेच पाणी द्यावे व झाडाच्या र्रजेपेक्षा थोडे जास्त द्यावे. 

असे केल्याने झाडाच्या सोटमळुाची वाढ खोलवर िोऊन झाडाला भक्कम आधार 

हमळेल. तसेच जहमनीच्या खोलातील अन्नद्रव्य व ओलव्याचा उपयोर् करता येईल. 

त्यानंतर सकु्ष्म तषुार सकवा बांर्डी पध्दतीने ( Loop System) सठबक बसवून पाणी 
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देता येईल तषुारचा वापर करणे झाल्यास झाडाच्या खोडावर सतत पाणी उडणार नािी 

याची काळजी घ्यावी, जेणे करुन बरुशीजन्य रोर्ाचा प्रादभुाव टाळता येईल.  

3.8.2 खतांचे व्यिस्थापण  

ॲव्िाकाडोच्या झाडाची वाढ व उत्पादनाचा हवचार करता झाडाला भरपरू व हनयहमत 

खत देणे आवश्यक असते. या झाडाच्या मळुया जहमनीत खोलवर न जाता त्या उथळ 

वाढतात, त्यामळेु मळुापाशी भरपरू खते द्यावी लार्तात. या झाडास शेणखताबरोबर 

रासायहनक खताच्या मात्रा हदल्यास उत्पादन चांर्ले हमळते . समुारे दिा वषाच्या फळ 

देत्या झाडाला दिा घमेली शेणखत, 200 ग्रमॅ नत्र , 75 ग्रमॅ स्फूरद व 200 ग्रमॅ पालाश 

द्यावे. स्फूरद व पालाश सप्टेंबर- ऑक्टोबर मिीन्यात शेणखता बरोबर द्यावे. तर नत्राचे 

तीन भार् करुन द्यावे. 

पोटहॅशयम नायरेटची नोव्िेंबर- हडसेंबर मधील फवारणी मोिोर येण्याच्या दृष्ट्टीने 

उपयकु्त ठरते. जहमनीचा साम ूसात पेक्षा जास्त असल्यास झाडांना लोिाची कमतरता 

जाणवते. म्िणनू प्रत्येक झाडाला 35 ग्रमॅ हचलेटेड आयगन द्यावा 

ससचनासाठी आधहुनक सठबक ससचन प्रणालीचा वापर केला असल्यास खत देणे फारच 

सोयीचे िोते. तसेच यामळेु खताची कायगक्षमता (Efficiency ) वाढवता येत असल्याने 

खतावरील खचगिी कमी करता येतो. वषाकाठी द्यायच्या सेंद्रीय खताच्या मात्रा एक ते 

दोन वेळा हवभार्नू बांर्डी पध्दतीने जहमनीत परूुन द्याव्यात. यामध्ये कुजलेले शेणखत, 

लेंडीखत, कंपोस्ट खताचा वापर करावा.पणुग वाढलेल्या ॲव्िाकॅडोच्या झाडाला 

वषाकाठी समुारे 50 ते 60 हकलो वरील खते द्यावीत. त्यासोबत स्फुरदाच्या मात्रा ससर्ल 

सपुर फॉस्फेटच्या स्वरुपात दोन - तीन वेळा हवभार्नू द्याव्यात. नत्राची मात्रा मात्र 

सठबकसंचातनू खत देण्याच्या सयंत्राच्या (Ventury) सिाय्याने 15 हदवसांच्या अंतराने 
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हवभार्नू द्याव्यात. त्यासाठी पोटहॅशअम नायरेट, यहुरया इत्यादी हवद्राव्य खतांचा वापर 

करावा. पोटहॅशअम नायरेटमळेु पालाशचे र्रजिी परूहवता येईल. 

वहरल रासायहनक खतांहशवाय N. P. K. च्या हवहवध प्रमाणात खताच्या मात्रािी 

बाजारात उपलब्ध आिेत. त्याचािी वापर वर हदलेल्या प्रमाणात नत्र, स्फुरद व 

पालाशची र्रज पणुग करण्यासाठी करता येईल. 

ॲव्िाकॅडो हपकाच्या पानाच्या पथृ:करणाचा तक्ता पािील्यास त्याच्या पोषण र्रजांची 

कल्पना येते. आपल्या जहमनीच्या पहरक्षणाशी त्याचा मेळ घालनू योग्य मात्रा ठरहवता 

येतील. सकु्ष्म ससचन प्रणालीचा वापर जर ससचनासाठी केला रे्ला असेल तर या मात्रा 

सकू्ष्म प्रमाणात हवभार्नू देणेिी शक्य िोईल. हवशेषत: ॲव्िाकॅडोची नत्राची र्रज जास्त 

असल्याने ससचनाच्या पाण्यातनू त्याचा परुवठा करणेिी सोयीचे व खताच्या बचतीचे 

ठरेल. 

तक्ता क्र. 6 ॲव्िाकॅडोसाठी खतांची हशफारस 

खत झाडाचे िय िषे 
1 2 3 4 5 6 7 

शेणखत 
हकलो/ झाड 

5 10 20 30 40 50 60 

नत्र  
ग्रमॅ / झाड 

100 200 300 400 500 600 800 

स्फुरद  
ग्रमॅ / झाड 

30 60 90 120 150 180 210 

पालाश  
ग्रमॅ / झाड 

60 120 180 240 300 360 400 

बोनमील  
ग्रमॅ / झाड 

300 400 500 600 700 800 1000 – 
1500  
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3.9 आंतरवपकांची लार्िड  

ॲव्िाकॅडोची कलमे लावताना दोन झाडांमध्ये बरेच अंतर ठेवलेले असते. त्यामळेु 

समोरासमोर दोन झाडांच्या फांद्या एकमेकास हमळायला बर् यच वषाचा अवधी 

लार्तो. साधारणत: आठ ते दिा वषानी िी झाडे दिाव्या वषापासनू भरपरू उत्पन्न देऊ 

लार्तात. तोपयंत मोकळया जारे्मध्ये कमी काळात िोणारी आंतरहपके घेण्यास िरकत 

नािी. त्यामळेु बार् स्वच्छ रािून मशार्त वेळच्या वेळी िोते. 

जहमनीचा मर्दरू, मोकळी असलेली जार्ा व बाजारपेठा या सवग र्ोष्ट्टी लक्षात घेऊन 

आंतरहपकाची हनवड करावी. मखु्य हपकाशी स्पधा करणार नािीत सकवा सावली 

करणार नािीत अशी अल्प मदुतीची हपके घ्यावीत. ॲव्िाकॅडोच्या मळुया उथळ 

असल्याने मळुाच्या हवस्तारात खोल मशार्त करु नये. केळी, पपई सारखी हपके 

झाडांना सावली करतात म्िणनू िी हपके आंतरहपके म्िणनू टाळावीत सकवा फार हवरळ 

व झाडाच्या भोवताली हिदल हपके घेणे फायद्याचे ठरते. परंत ुयामध्ये टॉमेटो व वांर्ी िी 

आंतरहपके घेऊ नयेत.त्यामळेु व्िर्थटहसलीयम रोर्ाच्या बरुशीचा प्रसार िोतो. जहमनीत 

पाणी हटकून रािण्यासाठी जहमनीवर आच्छादन ( मल्चींर्) करावे. 

दहक्षण भारतात, कॉफी मध्ये ॲव्िाकॅडो, फणस, संत्री हमरे, हसल्वर ऒक नारळ 

लावतात, तर मिाराष्ट्रात ॲव्िाकॅडोबरोबर पेरु, आंबा, लावता येउ शकतो, पेरु हमडो 

ऑचगड पध्दतीने लावल्यास लवकर उत्पन्न सरुु िोते, कोकणात आंबा, नारळ हि हपके 

आंतरहपक म्िणनु चालतील याबाबत अहधक संशोधन चाल ुआिे. 

फळधारणेसाठी ॲव्िाकॅडो हपकामध्ये ए टाइप व बी टाइप वाणांची योग्य प्रमाणात 

लार्वड असणे र्रजेचे असते. म्िणनु याला आंतरहपक ( दोन सकवा अहधक वाणांचे) 

असेिी म्िणता येइल. म्िणनु अशी लार्वड झाल्यावर इतर हपकांचा हवचार करावा.  
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छायाहचत्र 21 आंतरहपक:  ॲव्िाकॅडो, पेरु, आंबा, हचकु  

 

छायाहचत्र 22 आंतरहपक:  ॲव्िाकॅडो , नारळ,  फणस 

 

 52 



3.10 वकडींची ओळख आवण वियंत्रण 

ॲव्िाकॅडोवर भारतात व जर्भरात ॲव्िाकॅडोवर वेर्वेर्ळे हकडी व रोर् आढळतात. 

व अनेक कारणांनी ते पसरु शकतात म्िणनु िा धोका ऒळखनु वेर्वेर्ळया ॲव्िाकॅडो 

उत्पादक देशांनी त्यांचे बायोसेक्यहुरटी मनॅ्यअुल बनहवले आिेत, या प्रकरणात म्िणनु 

अनेक हकड व रोर्ांची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आिे, ॲव्िाकॅडोवर खालील 

हकडी आढळतात:- 

मोहरािरील तडुतडेु( जवसड्स) 

तडुतडेु मोिोरातील कोवळया फळातील रस शोषनू घेतात.त्यामळेु मोिोर र्ळून पडतो. 

याहशवाय तडुतडेु मधासारखा हचकट द्रव आपल्या हवष्ट्ठेतनू बािेर टाकतात. तो द्रव 

पानांवर पसरतो. पाने हचकट बनतात आहण उन्िात चमकतात. ह्या रसावर बरुशी 

वाढते. पानांवर काळा थर जमा झाल्याचे हदसते. त्यामळेु पानांची अन्न तयार करण्याची 

हक्रया मंदावते व उत्पादन घटते. 

उपाय :- 

कीटकनाशकाच्या पहिल्या फवारणीला ( सप्टेंबर - ॲक्टोबर) 10 लीटर पाण्यामध्ये 3 

हम.हल. 20 टक्के सायपरमेिीन हमसळवून झाडाच्या कोवळया फुटीवर तडुतडेु मोठया 

प्रमाणावर असतात त्यावेळी फवारणी खोडावर, फांद्यावर व पानांवर करावी. हमत्र हकडे 

मरणार नािी याची काळजी घेउन हनयोजन करावे. 

कोळी:- 

कोळी रंर्ाने लाल, तपहकरी, काचेसारखे पारदशगक पांढर् य अथवा हफकट हिरव्या 

रंर्ाचे असतात. शेंडयावरील पानाच्या खालच्या बाजवूर आहण कोवळया फांद्यावर 

असंख्य कोळी तलम जाळयाखाली रािून प्रौढ कोळी आहण त्याची हपल्ले पानातील रस 
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शोषतात. त्यामळेु झाडांचा जोम कमी िोतो व पाने खाली पडतात व वळतात. पानांचा 

आकार कमी िोतो. फुलांच्या अवस्थेत या हकडीचा प्रादभुाव झाल्यास फुले र्ळतात, 

फळे वेडीवाकडी िोतात. त्यांचा आकार लिान रिातो. 

उपाय 

कोळी हनयंत्रणासाठी रं्धकाची धरुळणी करणे, िा सवोत्तम उपाय आिे. याहशवाय 

बाजारात हमळणारे हनकोहटनॉइड र्टातील हकटक नाशके, िी रस शोषणार् य हकडीच्या 

हनयंत्रणासाठी उपयकु्त असणारी कीटकनाशके कोळयाच्या बंदोबस्तासाठीिी वापरता 

येतात,  

4 खिले कीड (स्केल्स) 

स्केल या नावाने िी कीड पानावर पानांच्या देठावर, फांदीच्या शेंडयावर, फळावर व 

फळांच्या देठाजवळ आढळते. कीड पेशीतील रस शोषनू घेऊन नकुसान करते. रस 

शोषल्याने झाडाचा जोम कमी िोतो, वाढ खुंटते, पाने हपवळी पडतात. 

उपाय 

या हकडीचा बंदोबस्त करण्यासाठी हकड हदसताच सनबोळी तेलाच्या इमल्शनची 

झाडावर फवारणी करणे, िा एकच पहरणामकारक उपाय आिे.  

5 फळमार्ी (फु्रट फ्लाय) 

फळमाशी फळाच्या सालीच्या आत 2 ते 15 अंडी घालते. एका महिन्यात फळमाशी 

दोनशे अंडी घालते. अंडी 8 ते 10 हदवसात उबनू त्यातनु अळया बािेर पडतात. अळया 

फळातील र्र खातात. प्रौढ फळमाशी व हतच्या अळया फळांचे बरेच नकुसान करतात. 
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फळातील अळयांमळेु फळाला घाणेरडा वास येतो. अशी फळे जहमनीवर र्ळून 

पडतात. 

उपाय:- 

अळया फळाच्या आत रािात असल्याने त्याचा नाश करणे फारच अवघड असते. 

म्िणनू शेतीतील हकडलेली फळे र्ोळा करुन त्यांचा अळयांसि नाश करावा. रक्षक 

सापळयाचा वापर करावा. 

7. फूलवकडे:- 

पान व फळाच्या सालीतनु िी कीड रस शोषते. तेथे काळसर चट्टा पडतो.पानांचे शेंडे 

काळे पडतात, मरुडतात, अखेरीस पाने र्ळतात. फूलहकडे आपल्या शरीरातनू लाल 

द्रव बािेर टाकतात. तो वाळल्यानंतर काळसर तपहकरी रंर्ाचा हदसतो. फळांची वाढ 

थांबते. फुलहकडयाने फळात पाडलेल्या भोकातनू बरुशी फळात हशरते. पानाच्या 

खालील बाजवूर मादी अंडी घालते. 

उपाय:- 

फूलहकडयाच्या हनयंत्रणासाठी तज्ञांच्या मार्गदशगनाप्रमाणे फवारणी करावी. 

8 काळी मार्ी:- 

पानाच्या खालील बाजवूर या हकडीची मादी समुारे 40 अंडी चक्राकार घालते. अंडयांचा 

रंर् प्रथम मलईसारखा पांढरा, नंतर तपहकरी आहण शेवटी काळा असतो. 9 हदवसात 

अंडयातील हपल्ले हनघतात. पानाव्दारे िोणार् य अन्नहनर्थमती प्रहकयामध्ये ती अडथळा 

आणतात. 

 55 



उपाय:-  

या हकडीच्या हनयंत्रणासाठी तज्ञांच्या मार्गदशगनाप्रमाणे फवारणी करावी. 

9. वमलीबर्  

ॲव्िाकॅडोवर सधु्दा हमहलबर् आढळतो   

उपाय:-  

या हकडीच्या हनयंत्रणासाठी तज्ञांच्या मार्गदशगनाप्रमाणे लेहड बडग हबटलचा वापर 
करावा हबव्िेहरयाची हशफारशीनसुार फवारणी करावी 
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छायाहचत्र 23  ॲव्िाकॅडोवर आढळणारा हमलीबर्, हिप्स फळे पोखरणारा हकडा  

 

छायाहचत्र 24 ॲव्िाकॅडोवरील पर्थसया माईट, हिप्सचा हजवणक्रम पोखरलेली फळे व 
अळी  
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3.11 रोर्ांची ओळख आवण वियंत्रण 

रोर् िे वनस्पतीजन्यत: बरुशी सकवा बकॅ्टेहरयामळेु उदभवत असतात व त्यासाठी 

सामान्यत: बरुशीनाशक औषधाचा वापर केला जातो. रोर्ाचे अष्स्तत्व साध्या डोळयाने 

हदसत नािी. रोर्ामळेु झालेला पहरणाम आपल्याला पािावयास हमळतो आहण त्यावरुन 

रोर्ाचे हनदान करता येते. वनस्पतीला लार्णार् य अन्नांशाच्या अभावामळेु सकवा 

क्षाराच्या हवपरीत पहरणामळेु सकवा जहमनीतील िवा उष्ट्णता व ओलावा यातील 

समतोलपणा ढासळल्यामळेु वनस्पतीच्या नेिमीच्या वाढीत हवकृती हनमाण िोते.  

ॲव्िाकॅडोच्या झाडावर खालील रोर् आढळतात:- 

1 खोडािरील साल फाटणे:- 

ॲव्िाकॅडोचे झाड जनेु झाल्यावर खोडावरील साल फाटते व खोडावर सालीच्या 

खपल्या हदसतात. फाटलेल्या सालीत बारीक हिरव्या बरुशीची वाढ िोते सकवा 

सालीच्या फटीत सकू्ष्म जंत ूकीटक राितात. यामळेु झाड कमजोर िोण्याची शक्यता 

असते. 

उपाय 

खोडावर 2 % हमठाचे पाणी फवारुन खोड कर्थ्याच्या दोरीने घासावे. खोडावर 
ताम्रयकु्त बरुशीनाशक ( कॉपरऑक्सी क्लोराईड) हनयहमत फवारावे. 

2 मळूकुजव्या (फायटोप्थोरा रुट रॉट) 

ॲव्िाकॅडो हपकाचा मळूकुजव्या रोर् िा मोठा शत्र ू असनू फायटोप्थोरा  हसनमॅोनी 

बरुशीमळेु तो िोतो. रोर्कारक बरुशीची बीजे जहमनीत सपु्तावस्थेत 

आढळतात.रोर्ग्रस्त खोडाची साल कुजते आहण रोर्कारक बरुशी कधीकधी 

खोडाच्या वरच्या भार्ावर पांढर् य, जाड सतुासारख्या, हपळदार बरुशीचे धारे् स्पष्ट्टपणे 
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हदसतात. अशा पांढर् य बरुशीवर कालांतराने तपहकरी, र्ोलाकार, र्ळुर्ळुीत 

मोिरीच्या दाण्यासारखी बरुशीबीजे तयार िोतात. रोर्ग्रस्त झाडांची पाने हिरवी 

असतानाच मरतात आहण नंतर वाळून तपहकरी रंर्ाची िोतात.  

उपाय :-  

रोर्ग्रस्त फांद्याची छाटणी करावी. बारे्त साचणार् य पाण्याचा हनचरा करुन घ्यावा 

आहण झाडाच्या खोडाभोवती आळे करुन घ्यावे. 10 हलटर पाण्यात 250 ग्रमॅ मोरचदू 

(कॉपर सल्फेट) हमसळून प्रत्येक आळयात खोडाभोवती 1 लीटर द्रावण चोिो बाजूंनी 

ओतावे. मेटलॅषॅ्क्सलचा ( हरडोहमल1ग्रमॅ / 10 हलटर पाण्यात) सधु्दा मातीत हमसळुन 

हनयंत्रणासाठी वापर करतात. पोटहॅशयम फॉस्फोनेटचा वापर िा रोर् हनयंत्रणात 

आणतो. अशा प्रकारे उपाय करुन झाड कािी प्रमाणात सधुारता येत असले तरी 

लार्वड करतेवेळीच खालील र्ोष्ट्टींची काळजी घेणे योग्य ठरते. 

उत्तम हनचरा असलेली जमीनच लार्वडीसाठी हनवडावी. 

फायटोप्थोरा बरुशी असलेल्या जहमनीत लार्वड करु नये. 

लार्वडीसाठी वापरलेले कलम जोमदार व हनरोर्ी असावे. 

रोर्ाचे लक्षण हदसताच 1 % बोडो हमश्रणाने झाडाच्या बुंध्या जवळील जमीन 

हभजवावी. 

3. फळािरील काळे वठपके, पाि, फळािरील चटे्ट (स्कॅब कारण: Sphaceloma 

perseae) 

ॲव्िाकॅडोचे फळ तयार िोत असताना त्याच्या सालीवर कािी खोलर्ट हठपके तयार 

िोऊन ते काळवंडतात व कुजणे सरुु िोऊन जखम खोल जाते. त्यामळेु त्या जखमेतनू 
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आतील र्र हदस ू लार्तो. दमट िवामानात या रोर्ाचे प्रमाण अहधक असते. या 

बरुशीजन्य रोर्ामळेु फळ देठाजवळ कुजते व र्ळते. पान, फळावरील चटे्ट फळांचे 

नकुसान करतात व अशी फळे बाजारात पाठहवण्यास योग्य राित नािी 

उपाय :-  

डायथेन एम 45 सकवा ब्लॉयटॉक्स ची फवारणी रोर् हदसताच करावी. वरील 

रोर्ांप्रमाणेच बर् यच वेळा तयार फळाची साल खरबरीत िोऊन तडकते. िा रोर् नसनू 

फळ दसुर् य फळास सकवा फांदीस वार् यमळेु घासते, त्या हठकाणी फळाची साल 

खरबरीत िोते. असे फळ तयार झाल्यावरिी झाडावर जास्त काळ ठेवले तर ते जखम 

झालेल्या हठकाणी कुजते . याकहरता अशा फळाची काढणी वेळीच करावी. जेणेकरुन 

फळाची साल कािी हठकाणी खरबरीत हदसली तरी आतनू र्र चांर्ला असतो.  

4 करपा (ॲन्राकॅिोज) (कारण:Glomerella cingulate var. Minor, 

Colletotrichum gloeosprotioides ) 

ॲव्िाकॅडोवर करपा रोर्ाचा बराच प्रादभुाव िोतो, व त्याचा फळांच्या दजा व 

उत्पादनावर खपु फरक पडतो. मोठे, िलके तपहकरी, र्ोल चटे्ट पडतात लिान फळांची 

र्ळ िोते, उरलेल्या फळांचा आकार खराब असतो.  

उपाय:  

रोर्ाच्या सरुुवातीस ताम्र यकु्त कॉपर ऑष्क्सक्लोराईड, कॉपर ऑक्साईड, कॉपर राय 

ऑक्साईडचा वापर करता येतो. बारे्ची स्वच्छता, रोर्ामळेु र्ळालेली फळे, पाने 

जाळुन टाकावी. काढणीसाठी वापरलेले खोके, कात्र्या, साधने हनजंतकु करावी  
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5 देठ कुज ( स्टेम एंड रॉट) ( कारण: Dothiorella aromatic:) 

फळाची देठ कुज िा पण मित्वाचा रोर् आिे.  

उपाय:  

फळाची काढणी देठासहित करावी वाितकु हशतसाखळीत करावी, व हनयहमत 

स्वच्छता ठेवावी. 

मिाराष्ट्रात ॲव्िाकॅडो हपकावर हवशेष हकडी / रोर्ाचा प्रादभुाव जाणवला नािी. तरीिी 

कािी शेतकरी आंबा हपकाच्या फवारणी बरोबरच ॲव्िाकॅडोवर कीटकनाशक / 

बरुशीनाशक यांच्या कमीत कमी दोन फवारण्या घेतात. 
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छायाहचत्र 25  फायटोप्थोराने मरलेले झाड  व प्रादभुाव झालेले झाड 

 

छायाहचत्र 26 ॲव्िाकॅडोवरील स्कॅब, हवल्ट फायटोप्थोरा 
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3.12 तण ांची ओळख आणण णियांत्रण 

अव्हयकॅडो, आांबय यसयरख्य उांच वयढणयरे फळबयगयतील जमिनीवर झयडे उांच वयढल्यवर तणयांचय 

त्रयस किी होतो. िमल्चांग, झयडयांची सयवली अती गरज पडल्यस तण नयशकयांचय वयपर यिळेु 

अव्हयकॅडोत तणयांचय प्रयदरु्याव किी करतय ेतो. तणयची व्यख्य वेगवेगळ्य प्रकयरे करतय ेते. 

तथयमप तण म्हणजे नको असलेली वनस्पती मकां वय नको त्य मिकयणी वयढणयरी वनस्पती अशय सोप्य 

आमण सरळ र्यषेत तणयची व्यख्य करतय ेते. तणे ही अनयवश्क मिकयणी वयढतयत. ती 

मपकयबरोबर स्पधयात्िक आमण आक्रिक र्मूिकय घेतयत. तण ेहय वनस्पतीचय रयनटी प्रकयर असनू ती 

मपकयच्य वयढीिध्े अडथळे आणतयत. तणयांची उत्पयदनक्षितय  जयस्त असते. बयगबगीचयांचे सौदा 

तणयिळेु नष्ट होते. तणे ही मवमशष्ट प्रकयरच्य वयतयवरणयत मस्थरयवलेली असतयत. तणयिध्े प्रमतकूल 

पररमस्थतीत तग धरुन रयहण्यची क्षितय  मपकयपेक्षय जयस्त असते तण ेखयलील मवमवध प्रकयरे मपकयांशी 

स्पधया करतयत. 

अन्ि स ठी स्पर् ा :-  

मपकयिध्े तण वयढल्यस मपकयलय जमिनीतनू मिळणयरे अन्न मपकयबरोबर तणहेी वयपरतयत. 

त्यचप्रियणे मपकयलय मदलेल्य खतयांचय कयही र्यग तण ेवयपरतयत. त्यिळेु मपकयांनय अन्नपरुविय किी 

पडतो. पररणयिी झयडयची वयढ किी होते. आमण मपकयांच्य उत्पयदनयत घट ेते.  

हवेस ठी स्पर् ा :-  

मपकयांनय अन्न तयर करण्यसयिी हवेतील कयबान डयॲक्सयईड वयचूी आवश्कतय असते. तणे 

यसयिी स्पधया करतयत.  

ज गेस ठी स्पर् ा:- 

मपकयांत तण वयढल्यस मपकयच्य वयढीसयिी हवी असलेली जयगय तण ेव्यपतयत. िरयमवक जयगेवर 

वनस्पतीची दयटी होते. त्यिळेु मपकयची वयढ खुांटते.  उदयरणयथा, मपकयचय पसयरय किी होते. दयटीिळेु 

फूट किी होते आमण फयांद्यांची सांख्य घटते .िळुयची वयढही बरोबर होत नयही.  
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सूयाप्रक श स ठी स्पर् ा  

मपकयांत तण वयढल्यिळेु कयही वेळय तणयांची उांची मपकयपेक्षय जयस्त होते; त्यिळेु सूाप्रकयश 

मपकयपंत पोहोचत नयही.मपकयांच्य पयनयांिध्े अन्न तयर करण्यसयिी सूाप्रकयशयची आवश्कतय 

असते. सूाप्रकयश अडल्यिळेु मपकयांच्य पयनयांिध्े अन्न तयर करण्यचे कया किी होते. यिळेु 

मपकयची वयढ खुांटते पररणयिी उत्पयदन किी ेते. 

महत्व ची तणे:- 

लव्ह ळ  

ह ेबहुवयमषाक तण ते मपकयखयलील तसेच पडीक जमिनीत िोिय प्रियणयत आढळते. यचे खोड 

मत्रकोणी,पयने लयांब आमण अरुां द असनू त्यवर बदयिी रांगयचे सांकु्त फूल ेते. य तणयस एकिेकयस 

जोडलेल्य 4-6 गयिी असतयत. त्य जमिनीत खोलवर आढळतयत. 

णियांत्रण:- 

उन्हयळ्यत दरवषी मनमितपण े नयांगरट केल्यस तणयच्य गयिी उघडय पडतयत आमण वयळून 

जयतयत. त्यनांतर 10 लीटर  पयण्यत 6 ग्रिॅ 2, 4 - डी ह ेप्रियण घेऊन हके्टरी १ मकलो य प्रियण े

नवीन रोपे वर ेतयच फवयरल्यस य तणयचय बांदोबस्त होतो. 

हरळी :- 

हरळी ह ेबहुवयमषाक तण आह.े हरळी जमिनीवर पसरते आमण त्यिळेु दयट गयलीच्यसयरखय र्यग 

तयर होतो. पयने अरुां द, मनिळुती आमण र्यल्यसयरख्य आकयरयची असतयत. 

णियांत्रण:- 

उन्हयळ्यिध्े जिीन नयांगरुन , कुळवनू, कयशय वेचनू य तणयस नयश करयवय. 5ग्रॅि डॅलॅपॉन 10 

लीटर ह ेप्रियण घेऊन हके्टरी 12 मकलो पयण्यतनू फवयरल्यस तणयचय चयांगलय बांदोबस्त होतो. 

णचमणच र :-  
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ह ेउर्े वयढणयरे वयमषाक तण आह.े. खोडयच्य कयडीचय रांग सवासयधयरणपण ेजयांर्ळय असतो. पयने 

सिुयरे 20 सेंिी. लयांब असतयत. पक्व झयलेली रोपे तपमकरी रांगयची मदसतयत. 

णियत्रांण:-  

जमिनीत िशयगती द्वयरे य तणयचय बांदोबस्त करतय ेतो. 

णपवळ  र्ोतर  :-  

ह ेउर् ेवयढणयरे तण आह.े यांच्य पयनयांनय दिे नसनू पयन ेदयतेरी आमण कयटेरी असतयत. यची फुले 

मपवळी असनू ियचा ते एमप्रल दरम्यन ेतयत. 

णियांत्रण:- 

2, 4 - डी ह ेतणनयशक हके्टरी 720 ग्रॅि 500 लीटर पयण्यतनू फवयरणी केल्यस य तणयांचय बांदोबस्त 

होतो.  

बोरु:-  

ह ेबहुवयमषाक तण आह.े यचे िळु्य असलेले कां द जमिनीत असतयत. पयन ेलयांबट आमण िोिी 

असतयत. ह ेतण 3 - 4 फूट उांच वयढते. खोड मचवट असते. 

णियांत्रण:- 

जमिनीची खोल नयांगरट करुन तसेच सोमडि क्लोरेटचय वयपर करुन यचय बांदोबस्त होतो. 

क ां द :- 

ह ेबहुवयमषाक गवत असनू जमिनीवर उर् ेवयढते आमण त्यलय 4 - 5 फूट उांचीचे मचवट धिुयरे ेतयत. 

णियांत्रण:-  

जमिनीची खोल िशयगत करुन त्यचय बांदोबस्त करणे हयच चयांगलय उपय आह.े 
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3.13 काढणी, हाताळणी आवण प्रवक्रया 

ॲव्िाकॅडोचे कलम केलेले झाड साधारणत: चौर्थ्या वषी फळ देते तर बी पासनू 

लावलेले झाड आठ-दिा वषानंतर फळावर येते. ॲव्िाकॅडोला फूल आल्यापासनू फळे 

तयार िोण्यास समुारे सिा महिन्याचा काळ जातो. आपल्या येथे बर् यपैकी पाऊसमान 

असल्यामळेु फळे चांर्ली राितात. तसेच देठ हचवट असल्याने सवगसाधारण वार् यने 

फळे र्ळत नािीत.फळे आकाराने पणूगपणे वाढून त्यांच्या हपकण्याची हक्रया सरुु 

व्िायला लार्ते. अश्या टप्प्याला फळांची पहरपक्वता असे म्िणतात. पवरपक्ितेची 

लक्षणे:  

ॲव्िाकॅडोची कोवळी फळे हपकल्यास फळ सरुकुतते, र्रात पाणी तयार िोते व त्या 

फळास चव लार्त नािी. तसेच अशा र्रात तेलाचे प्रमाण अत्यल्प असते. फळातील 

तेलाच्या प्रमाणावर ( कमीत कमी 8 % ) त्याची पहरपक्वता ठरते व तेलाच्या प्रमाणाचा 

व फळाच्या ड्राय मटॅरचा ( पाणीहवरहित / कोरडे वजन) जवळचा संबंध आिे.उदा. 

िास:  20.8 % फटे : 19 %, ग्वेन : 24.2 %  कािी हठकाणी फुलोर् यनंतरचे हदवस 

मोजनु त्याबरोबर फळांची बाह्य लक्षणे बघनु काढणीची वेळ ठरवतात तसेच फळ 

पहरपक्व झाल्यानंतर हबयावरील कार्दी आवरण तपहकरी िोउन सटेु िोते, फळांमध्ये 

पहरपक्वतेनंतर कािी भौहतक, रासायहनक आहण इतर बदल िोऊन ती खाण्यायोग्य 

व्िायला लार्तात. अशा टप्प्याला फळे हपकणे असे म्िणतात. एखादे फळ पहरपक्व 

झाले आिे िे ओळखण्यासाठी अनेक मानदंड आिेत. त्यापैकी फळधारणेपासनू फळ 

तयार िोईपयंत लार्लेला काळ, दृश्य संकेत, वाढ, आकार, रंर्, स्वरुप, वीण, घनता, 

साखर, हपष्ट्टमय पदाथग, साम,ू आम्लता, टनॅीनचे प्रमाण िे कािी मानदंड आिेत. परंत ु

उत्पादकाला बारे्त उभे रािून काढणीसाठी फळांची पहरपक्वता ओळखण्यासाठी 

यांतील कािी मानदंड फारसे उपयोर्ी पडत नािीत. यासाठी प्रयोर्शाळेत पहरपक्वतेची 
66 



व हनयातीसाठी, अन्नसरुक्षा कायद्याप्रमाणे फळामधील औषधांचे. उवगरीत अंश 

तपासणी करणे र्रजेचे आिे तसेच हवशेष करुन फळाचा रंर्, त्याची झालेली पणूग वाढ, 

आकार आहण दृश्य संकेत यांवरुन फळाची पहरपक्वता ओळखायची असते. तसेच 

नेिमीच्या अनभुवावरुन फळांची पहरपक्वता ओळखणे उत्पादकाला माहित असणे 

आवश्यक आिे. नहवन तंत्रज्ञानानसुार फळाच्या आतील दाब संर्णकीय महशनिारे 

मोजनु प्रत्येक फळाची पहरपक्वता मोजनु त्याप्रमाणे त्यांची प्रतवारी करुन त्याप्रमाणे 

हवक्रीस पाठवता येते. 

फळांची काढणी:- 

तयार ॲव्िाकॅडो झाडावरुन तोडल्यानंतर एका आठवडयाचा आत हपकते. परंतु 

झाडावरच ठेवल्यास महिनाभरिी न हपकता ( र्र मऊ, हपवळा िोत नािी ) व न र्ळता 

( जहमनीवर शाख पडत नािी, वादळी पहरष्स्थती सोडुन) रािू शकते. िे या फळाचे 

वैहशष्ट्टय म्िणावे लारे्ल. ॲव्िाकॅडोच्या फळाचे झाडावरील आयषु्ट्य िे इतर फळ 

हपकाच्या मानाने फारच जास्त आिे, िी जमेची बाज ूआिे. तोडण्या योग्य झालेले फळ 

झाडावरच ठेवल्यास साधारणत: महिनाभर ते आंबा खराब िोतो त्याप्रमाणे खराब न 

िोता झाडावर रािू शकते. यामळेु बाजारात भाव कमी असल्यास काढणी पण लांबव ु

शकतो. हवशेष म्िणजे या काळात त्याची वाढिी िोत रािते मात्र बर् यच काळ फळ न 

तोडता झाडावर ठेवल्यास त्याची चवी मध्ये फरक पडतो, र्र हफकट िोतो व त्यात तंत ु

तयार िोतात. झाडाच्या ताकदीवर फरक पडुन पढुील िंर्ामात फळे कमी येऊ 

शकतात. त्याकहरता मयाहदत काळासाठी झाडावरच साठवण केल्यानंतर मात्र फळे 

काढुन कृहत्रमहरत्या साठवावी लार्तात. ॲव्िाकॅडोच्या कािी जातींची फळे 

हपकल्यानंतर त्यांच्या साली लाल रंर्ाच्या िोतात. परंत ु झाडावर फळे इतकी हपकु 

हदल्यास रंर् हफकट पडू लार्ला की काढणी करावी. परंत.ु फळे तोडताना देठासि 
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तोडावीत. अन्यथा फळाच्या देठाजवळील जोडाच्या हठकाणी जखम िोऊन फळ कुजते. 

योग्य हपकलेल्या फळाचा र्र साली जवळ हपस्ता रंर्ाचा तर बी जवळ हफक्कट हपवळा 

असतो. ग्वाटेमालन प्रकारात मोडणार् या जातीची फळे हपकल्यावरिी हिरवीच राितात. 

हिरवा चकचकीत रंर् कािीसा हफकट झाल्यावर फळ तोडण्यायोग्य झाले असे 

समजावे. तरीिी अनभुवावरुनच तयार फळे ओळखता येतात.  

अव्िाकॅडोची काढणी िी साधारणत: जलैुच्या सरुुवातीस ते ऑर्स्ट अखेरपयंत केली 

जाते. तथाहप पपगल िायब्रीड िी जात साधारणत १५ जनूला तयार िोते व या जातीच्या 

काढणी नंतर साठवणीचा कालावधी कमी असल्याने फळे लवकर खराब िोतात. पपगल 

िायब्रीड या जातीस लवकर बिर येतो व फळे जनूच्या दसुर् या आठवडयात काढणीस 

येतात.  

अव्िाकॅडोच्या हपकलेल्या फळांचा रंर् हपवळसर हिरवा ते र्डद तपहकरी असतो. तयार 

फळे झाडांवर कािी महिने राितात व टणकिी राितात. फळे तोडल्यानंतर हपकतात. 

फळे मे - जनू आहण ऑर्स्ट - सप्टेंबर महिन्यात झाडावर पक्व िोतात.  

ॲव्िाकॅडोची काढणी करण्याकरता झेला, हशडी, िायड्राहलक प्लटॅफामग इ. चा वापर 

करावा. काढणी करतांना फळे घासनु खराब िोणार नािी याची काळजी घ्यावी याकरता 

योग्य ते साहित्य वापरावे. झाडावरुन हशडीवरुन काढणी करणारे मजरु पडणार नािी 

म्िणनु संरक्षणात्मक काळजी घ्यावी  

हाताळणी ि प्रतिारी 

फळांच्या काढणीनंतरच्या व्यवस्थापनात फळांची प्रतवारी करणे िा अत्यंत मित्वाचा 

घटक आिे. फळांची प्रतवारी केल्यामळेु ग्रािकाच्या नजरेस एकाच आकाराची, 

शक्यतो सारख्या वजनाची, एकाच रंर्ाची तसेच एकाच जातीची फळे येतात. त्यामळेु 

ग्रािक फळांकडे आकर्थषत िोतो. काढणीनंतर प्रथमत: हकडलेली, नासलेली फळे 
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बाजलूा करावीत. तसेच दबलेली, फुटलेली, खरचटलेली, तडा रे्लेली फळे सदु्धा 

बाजलूा काढावीत. यामळेु इतर हनरोर्ी फळांना संसर्गजन्य रोर् िोऊन ती फळे खराब 

िोण्याची शक्यता कमी िोते. त्यानंतर फळांचे वजन, रंर् आहण आकारमान व 

जातीनसुार हनरहनराळया प्रतींमध्ये हवभार्णी करावी. प्रथम दजाची आकषगक, 

टवटवीत, मोठया आकाराची फळे मोठया तसेच दरूच्या बाजारपेठेत पाठहवण्यासाठी 

वेर्ळी करावीत. दयु्यम दजाची फळे स्थाहनक आहण इतर बाजारपेठांसाठी पाठवावीत. 

तर जी फळे थोडयाशा कालावधीत हपकून नाश पावतात, अशा फळांवर त्वरीत प्रहक्रया 

करण्यासाठी ती प्रहक्रया उद्योर्ाकडे पाठवावीत. 

तक्ता क्र.7 फळे प्रतवारी पठु्ठ्ठ्याच्या खोक्याचा आकार लांबी 40 cm, रंुदी 30 cm, 
ऊंची 11 cm 

फळांची संख्या / 4 
हकलो खोके count 

प्रत्येक फळाचे 
वजन gm 

फळांची संख्या / 4 हकलो 
खोके count 

प्रत्येक फळाचे 
वजन gm 

4 780-1220 18 211-235 gm 

6 575-780 20 191-210 gm 

8 460-575 22 171-190 gm 

10 366-460 24 156-170 gm 

12 306-365 26 146-155 gm 

14 266-305 28 136-145 gm 

16 236-265 30 125-130 gm 
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छायाहचत्र क्र. 27 काढणी झालेल्या फळांचे रोर् व बी नसलेले फळ प्रतवारी करतांना 

वेर्ळे करावे 

 

छायाहचत्र क्र. 28 ॲव्िाकॅडो काढणीसाठी झेला व िायड्राहलक प्लटॅफॉमग  
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पकॅकर्  

ॲव्िाकॅडोची पसॅकर् पठु्ठ्ठ्याच्या खोक्यात करतात, तसेच प्लाष्स्टक के्रटचा वापर करतात. 

र्ोणीत पकॅ केलेल्या ॲव्िाकॅडोचा दजा खराब िोतो. पलेॅटायझेशन करुन कोल्ड स्टोअर 

मध्ये ठेवतात, हनयातसाठी, लांब अंतराच्या वाितकुीसाठी रेफर कंटेनरचा वापर करतात  

फळांची साठिण ि िहातकु 

पक्व फळे 25० से. ते 30० से तापमानात एका आठवडयात हपकून तयार िोतात. 5 ० 

से तापमानात फळे हपकण्यास एक महिना लार्तो. फळे हपकण्यासाठी 15० से ते 24 ० 

से तापमान योग्य असते. त्याची वाितकू 13 - 24० से तापमानात करावी. फळे 

तोडल्यावर हफ्रजमध्ये 5 ते 7० से तापमानात साठहवल्यास समुारे महिनाभर न हपकता 

रािू शकते. ॲव्िाकॅडोची पक्व झालेली फळे 20 ० से तापमान असताना तोडावीत व 

लरे्च हशत साखळीत ठेवल्यास त्यावर दषु्ट्पहरणाम िोत नािीत. झाडांवरील फळे 

तोडल्यानंतर 48 तासांनी इहथलीनचा उपचार केल्यास फळे लवकर हपकण्यास मदत 

िोते. नाशवंत असलेल्या फळांचे आयषु्ट्य वाढवणे िा फळांच्या साठवणीचा मखु्य उदे्दश 

आिे, म्िणजेच पयायाने ग्रािकाला फळे दीघग काळापयंत उपलब्ध िोतात. काढणीनंतर 

फळांमधील कािी हक्रया उदारणाथग श्वसन, बाष्ट्पीभवन आहण हपकण्याची हक्रया, 

इत्यादी अखंडपणे चाल ूअसतात. या हक्रयांचा वेर् साठवणीच्या तापमानाशी हनर्डीत 

असतो. उच्च तापमानाला या हक्रया वेर्ाने घडून येत असतात. पहरणामी फळांचे 

आयषु्ट्य लवकर संपते. त्यामळेु कमी तापमानाला म्िणजे शीतर्िृात फळांची साठवण 

करणे आवश्यक ठरते. या फळातील बाजारपेठेतील सकमत लक्षात घेता शीतर्िृाचा 

वापरिी व्यविायग ठरतो. 7 ० से तापमानाला शीतर्िृात साठहवलेली फळे एक महिनाभर 

उत्तम ष्स्थतीत राितात. हपकहवलेली फळे, 2 ते 4० से तापमानाला साठवावे. तर 

त्याखाली तापमान रे्ल्यास फळांना हचलींर् इंज्यरुी िोते. 
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छायाहचत्र क्र 29 फळाच्या काऊंट, साइज व हपकण्याच्या अवस्था स्पष्ट्ट करणारे 

मार्गदशगन पत्रक 

 

छायाहचत्र 30 सध्याची भारतीय पहरष्स्थतीतील प्लाष्स्टक र्ोणी व के्रट मध्ये पसॅकर् 
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छायाहचत्र क्र 31ॲव्िाकॅडोचे हकरकोळ हवक्रीसाठी व सेंहद्रय प्रमाहणत साठी पसॅकर् 

 

छायाहचत्र क्र 32 ठोक हवक्री तसेच हनयातीसाठी अव्िाकॅडोचे एका थरातील पसॅकर् 
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अव्हाकॅडोचे फळ वपकविणे 

अव्िाकॅडोचे फळ योग्य प्रकारे हपकले आिे िे ओळखण्यासाठी खालील चाचण्या 

मार्गदशगक ठरतील. फळे हपकण्याच्या अवस्था छायाहचत्र क्र 29  मध्ये दाखहवल्याप्रमाणे 

असतात 

1 हपकलेल्या फळाच्या सालीची चकाकी कमी िोते. 

2 तळवा व चार बोटे यामध्ये फळ ठेवनू सकचीत दाब हदल्यास फळ दाबले जाते. 

3 पपगल (वेस्ट इंहडयन) सारख्या जातीच्या फळांचा रंर् हपकल्यावर लाल िोतो. 

फळ हपकवण्यासाठी हवशेष काळजी घ्यावी लार्त नािी. पठु्ठयाच्या खोक्यात सकवा 

कार्दाच्या हपशवीत केळीबरोबर फळे भरुन उघडयावर ( Room Temperature) 

ठेवल्यास फळे चार ते सिा हदवसात हपकतात.मोठ्या प्रमाणात फळे हपकहवण्यासाठी 

रायपसनर् चेंबरचा वापर करतात, यात 100 हप. हप एम. इहथहलन िवेत सोडल्यामळेु 

हपकण्याचा वेर् हनयंहत्रत वाढवता येतो. हपकलेली फळे परत हशतसाखळीत 2 ते 4 

अंश सेष्ल्सयस तापमानात ठेवल्यास परत फळांचे आयषु्ट्य 3 ते 4 हदवसांनी वाढवता 

येते फळामध्ये हबची ठेवण फोटोत दाखहवल्या प्रमाणे मध्यभार्ी बी व भोवताली 

सारख्या प्रमाणात र्र असतो. त्यामळेु फळ कापताना देठापासनू उभी सरुुवात करुन 

पणूग वतुगळाकार काप घ्यावा, जेणेकरुन बी कापले न जाता र्रापयगतचा भार्च कापला 

जाईल. बी सटेु करण्यासाठी कापलेल्या फळाचे दोन भार् अलर् करावे. बी असलेला 

भार् तळव्यात पकडून सवग बाजूंनी आळी पाळीने सकचीत दाबावा. बी र्रापासनू सटेु 

झाल्यावर र्र  चमचाच्या सािाय्यांने वेर्ळे करावे. या जातीच्या फळाची साल पातळ 

असनू फळ कापल्यावर चमच्याने र्र काढावा लार्तो. र्र सालीजवळ हपवळसर 

हिरवा तर बी जवळ हफकट हपवळा असतो. वेस्ट इंहडयन जातीचा र्र जास्त मऊ 

लार्तो. पपगल जातीच्या फळाची साल जाड असनू ती र्रापासनू सिज वेर्ळी करता 
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येते. त्यासाठी बी वेर्ळी करण्यासाठी जसा फळाच्या अध्या फोडीवर तळव्यात पकडून 

दाब हदला तसाच दाब द्यावा. र्र सालीपासनू वेर्ळा िोतो. ग्रीन जातीच्या फळाची साल 

मात्र पातळ असते. ती वेर्ळी करण्यासाठी योग्य आकाराच्या चमच्याचा वापर करावा. 

ॲव्हाकॅडोचा प्रत्यक्ष िापर ि मलु्यिर्धित प्रवक्रया 

ॲव्िाकॅडोपासनू प्रहक्रया केलेले हवहवध पदाथग िवाबंद डब्यांमध्ये दीघग काळापयंत 

हटकवनू ठेवणे िी अन्न हटकवण्याच्या अनेक पद्धतीपैकी एक पद्धत आिे. ॲव्िाकॅडो 

िे फळ वषगभर उपलब्ध िोत नसल्याने या फळावर प्रहक्रया करुन ते साठवता येते. 

त्यासाठी योग्य हपकलेल्या फळांची हनवड करुन ती स्वच्छ पाण्यानी धवुनू घेतात, नंतर 

फळे कापनू आतील लर्दा( पल्प) मसाले. हप्रझवेटीव, इ. बरोबर एकत्र केला जातो व 

असा ॲव्िाकॅडोचा लर्दा स्वच्छ केलेल्या िवाबंद डब्यात ठेऊन हफ्रजमध्ये साठहवला 

जातो. 

ॲव्िाकॅडोचा वापर, सलाड, सणॅ्डहवच, चटणी, रायता, आईसहक्रम, कुष्ल्फ, 

हमल्कशेक यासाठी िोते, ॲव्िाकॅडोचा र्र वापरुन तेल, िवाबंद चटणी इ. मलु्यवर्थधत 

पदाथग बनवता येतात. व त्यांना चांर्ली मार्णी आिे. 
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छायाहचत्र क्र. 33 ॲव्िाकॅडो कापण्याची पध्दत  

 

छायाहचत्र क्र. 34 ॲव्िाकॅडोची चटणी, अननस बरोबरचे सलाड, नसुते खाण्यासाठी 
तकुडे 
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छायाहचत्र क्र. 35 ॲव्िाकॅडोचे तेल, पेस्ट 

 

छायाहचत्र क्र. 36 ॲव्िाकॅडोचे िवाबंद अधे भार् र्कुामोले चटणी  
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3.14 मालाची विक्रीव्यिस्था 

ॲव्िाकॅडोची भारतातील बाजारपेठ आशादायी आिे. मुंबई, पणु्याच्या बाजारात 

हदसणारी फळे बंर्लोर व परदेशातनू आयात केलेली आिेत. पंचतारांहकत िॉटेलात 

परदेशी पयगटकांमळेु या फळास चांर्ली मार्णी आिे.त्याचप्रमाणे आरोग्याबद्दल 

जार्रुकता वाढल्यामळेु ॲव्िाकॅडोची बाजारपेठ वाढत आिे. आज उत्पादन जास्त 

नसल्याने हवक्री व्यवस्थेचे जाणीवपवूगक व संघटीत प्रयत्न केले जात नािीत. पण 

उत्पादन वाढल्यास खास जार्रुकता मोिीम काढून या फळाची बाजारपेठ 

वाढहवण्यासाठी ॲव्िाकॅडो इंहडया प्रयत्न करीत आिे.  

यासाठी नहवन आहधक महितीपणुग वेबसाइट, व्िॉट्स अप ग्रपु फेसबकु, र्रु्ल प्लस, 

ष्ट्वटर, ब्लॉर् या आधहुनक, नाहवण्यपणुग समाज, ग्रािक जोडण्याच्या माध्यमांचा वापर 

सरुु केला आिे. हशत तापमानात परुवठा साखळी तयार करणे, संस्थात्मक ग्रािकांचा 

सिभार् वाढवनु खपाचे प्रमाण वाढहवण्याचे प्रयत्न चाल ुआिेत. अनेक ॲव्िाकॅडो 

उत्पादक देश भारताला उद्याची बाजारपेठ म्िणनु बघत आिे. भारतीय ग्रािक िे मधमुेि 

व हजवनशैलीशी हनर्हडत आजाराचे  बळी पडत आिे. त्यांना आिारतज्ञ ॲव्िाकॅडोचा 

योग्य पयाय उपलब्ध असल्याचे लक्षात आणनु देत आिे.  

अव्िाकॅडेची हवक्री करतांना ती संघटीतपणे नवीन पध्दतीच्या हवक्री व्यवस्थेत करावी, 

कारण प्रचलीत बाजार व्यवस्थेत व्यापारी आवश्यक ती प्रचार यंत्रणा, कोल्ड स्टोअर, 

हशत साखळी व्यवस्था उभारण्यास उत्सकु नसतात.  
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छायाहचत्र क्र. 37 ॲव्िाकॅडो इंहडयाची वेब साइट, फेसबकु, इंस्टाग्राम वेबपेज ग्रािक 
संपकग  व समाधान 

 

छायाहचत्र क्र. 38 ॲव्िाकॅडो इंहडयाचे र्रु्ल प्लस, ष्व्टटर, य ुटु्यब चनॅल, व्िॉटस् 
अप अकाउंट 
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छायाहचत्र क्र. 39 ॲव्िाकॅडो हवक्री व खप वाढहवण्यासाठी जाहिरात  

 

छायाहचत्र क्र. 40 ॲव्िाकॅडो हवक्री व खप वाढहवण्यासाठी जाहिरातींचा योग्य वापर  
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3.15 ॲव्हाकॅडोचा आर्धथक ताळेबंद  

तक्ता क्र. 8 उत्पादन जमाखचग के्षत्र: 1 एकर = 5 हम. बाय 5 हम. = 190 झाडे  

सचुना: ॲव्िाकॅडो िे नहवन हपक असल्याने एवढे के्षत्रावर एकदम लार्वड करु नये, जमीन खरेदी, 
व खचग, हवहिर, शेतघर, यांचा खचग धरलेला नािी, रक्टर, हठबक ससचन यंत्रणा यांचा वापरानसुार 
खचग धरला 

क्र. तपर्ील  रुपये 
अ जवमिीची पिुगमर्ार्त ि खडे्ड तयार करणे   
1 नांर्रणी 5000/- 
2 कुळवणी दोन पाळया 2000/- 
3 शेणखत 15000/- 
4 खडे्ड तयार करणे व भरणे 5000/- 
 एकूण 27000/- 
आ  रोपे िाहतकु करणे ि सांिाळणे  
1 रोपे सकमत 40000 
2 रोपवाहटकेत लार्णारी खते औषधे  5000 
3 वाितकु, इतर खचग  5000 
 एकूण 50000 
इ रोपाची रे्तात लार्िड करणे  
1 लार्वडीचा खचग  3000 
2 नांर्ी भरणे 3000 
3 रासायहनक खते  5000 
4 ससचन खचग  5000 
5 हपक संरक्षणावरील खचग 5000 
 एकुण  21000 
ई  आंतर मर्ार्त  दरवषी िा खचग िोत राहिल   
1 तण हनयंत्रण  15000 
2 झाडांना आधार देणे 25000 
3 भर लावणे 10000 
4 हपक संरक्षण  15000 
5 खते  00000 
  

एकुण  
 

65000 
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उ वपकाची काढणी ि विक्रीचा खचग  
पाचव्या वषापासनु उत्पादन सरुु िोते 

 

1 काढणी व प्रतवारी 20000 
2 पसॅकर् खचग  30000 
3 वाितकु 30000 
4 हशतकक्षात साठवणकु खचग  15000 
 एकुण  95000 
 एकुण भांडवली खचग = अ + आ + इ +( 5x ई ) =  

पहिल्या पाच वषाचा  
4,23,000/- 

 

तक्ता क्र. 9 ॲव्िाकॅडो िे बिु वार्थषक हपक असल्याने त्यानसुार उत्पादन जमाखचग 

क्र  तपशील  बारे्चे वय वषे 
1-5 6-14 15-35 

1 एकुण उत्पादन  Yield (हकलो / एकर) 

 

0 8500      
सरासरी 50 
हकलो / झाड 
170 झाडे 

16000   
सरासरी 100 
हकलो / झाड 

160 झाडे 
2 भाव रु / हकलो  Selling Price  

(रु / हकलो/ वषग) 
 

0 70 100 

3 एकुण उत्पन्न Gross Income  
(रु / एकर/ वषग) 

0 5,95,000 16,00,000 

4 आंतरहपकांच्या हवक्रीतनु उत्पन्न रु / एकर  
50,000 रु / एकर/ वषग  

2,50,000 50,000 50,000 

5 एकुण भांडवली खचग  Capital Cost  
(रु / एकर / वषग) 

4,23,000 25000 40000 

6 एकुण व्यवस्थापन खचग  Cost of 
Maintenance (रु / एकर / वषग) 

0 80,000 1,00,000 

7 हपकाची काढणी व हवक्रीचा खचग  Cost of 
Marketing (रु / एकर / वषग) 

0 95,000 1,25,000 

8 Total Cost(5 + 6 + 7) - 4,23,000 2,00,000 2,65,000 
 वििव्ळ िफा Net Income(रु / एकर)  

= ( 3 + 4) – 8  
-

1,73,000 
6,45,000 - 
2,00,000 = 
4,45,000 

16,50,000 – 
2,65,000 = 
13,85,000 
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Disclaimer = अस्िीक्रवत सध्याच्या बाजार परीष्स्थतीवर आधाहरत. खचग, उत्पन्न, 

उत्पादन, िे िवामान, जहमन, मजरुांचे कौशल्य, व्िरायटी, यानसुार कमी िोऊ शकते, 

िाय डेष्न्सटी प्लांटेशनसाठी झाडांची छाटनी, मिार्ाईचे प्रमाण, On Year – Off 

Year यांचा हवचार आज केला नािी.           तरीही ॲव्हाकॅडोची रे्ती करण्यात 

बराच फायदा वमळेल  हे विक्चचत 
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3.16 ििीि आिचयक संर्ोिि  

ॲव्िाकॅडो समुारे सव्वाशे वषापवूी श्रीलंकेतनू भारतात आले असले तरी अजनू त्याचा 

प्रसार झालेला नािी. कारण संशोधनची जोड त्यास हमळाली नािी. वैयष्क्तक 

पातळीवरच प्रयत्न मयाहदत राहिले. भारतात िी पहरष्स्थती असली तरी परदेशात मात्र 

ह्या फळावर संशोधन व हवकासाचे काम झाले आिे त्यात मखु्यत: बफग वषृ्ट्टी सिन करु 

शकतील अशा जातींचे, ॲन्िाक्नोज व फायटोप्थेरा बरुशीला प्रहतकारक जाती, तेल 

प्रमाण जास्त असलेल्या जाती तसेच पाण्याच्या पाळया व खताच्या मात्रा इ. हवषयांवर 

संशोधन िोत आिे. अहधक उत्पादन व रोर् प्रहतकारक जाती वेस्टइंहडयन, ग्वाटेमालन 

व मेक्सीकन जातींच्या संकरातनू तयार केल्या रे्ल्या आिेत. फूएटे िी बाजारात उत्तम 

मार्णी असलेली जात ग्वाटेमालन व मेक्सीकन जातीच्या संकरातनू तयार केली आिे. 

भारतातील िवामानातील वैहवध्यता लक्षात घेतल्यास आपल्याकडे ॲव्िाकॅडोच्या 

लार्वडीला मोठा वाव आिे. हवशेषत: त्याची परदेशातील बाजारपेठ लक्षात घेतल्यास 

परकीय चलन देणारे हपक म्िणनु त्याकडे पािायला िवे. यासाठी मार्णी असलेल्या 

जातींची कलमे उपलब्ध करुन देणे, परदेशी बाजारपेठीचा अभ्यास, स्थळाप्रमाणे 

जातीची हनवड, रोर्, हकड याचा अभ्यास िोणे हनतांत र्रजेचे आिे.  

संशोधन नािी म्िणनू लार्वड नािी व लार्वड नािी म्िणनू संशोधन नािी अशा 

दृष्ट्टचक्रामळेु भारतात ॲव्िाकॅडो दाखल झाल्यावर सत्तर- पंचाित्तर वषग उलटूनिी िे 

बिुर्णुी फळ दलुगहक्षतच राहिले आिे. िा छान सावली देणारा पौष्ट्टीक आरोग्यदायी 

फळांच्या झाडाकडे वनखाते, वनशेती प्रकल्प, उद्यान हवभार्, फळबार्ा, कृषी 

हवद्यापीठे, खाजर्ी रोपवाहटका अशा सवग संबंहधतांनी लक्ष देणे आवश्यक आिे.  
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1. भारतात उपलब्ध वाणांचे हड.एन. ए. हसक्वेंससर् करणे र्रजेचे आिे.  

2. On Year – Off Year चा अजनु अभ्यास िोणे र्रजेचे आिे. 

3.  परुवठासाखळीची सध्याची पहरष्स्थती अहतशय वाईट आिे. ती लवकरात लवकर 

सधुारणे र्रजेचे आिे.  

4. भारतात आज 10,00,000 ॲव्िाकॅडोचे झाड दलुगहक्षत अवस्थेत आिे, त्यांना 

सधुारुन त्यांच्यापासनु चांर्ल्या दजाचे उत्पादन सरुु करणे हनकडीचे आिे.  
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3.17 रे्तकर् य ांच्या यर्ोर्ाथा  

िाि श्री. एस. मोिन सुंदरम्   
िय : 65 वषे  
र्ाि: थंडीर्डुी हजल्िा सदडीर्ल ताहमळनाडु  
एकुण के्षत्र: 10 एकर  
वपके: कॉफी: 4500 झाडे, संत्री: 600 झाडे, 
ॲव्िाकॅडो 150 झाडे  75 झाडांना ह्या वषी 
फळे येतात तर 75 झाडांना पढुच्या वषी फळे 
येतील (On Year – Off Year)  
 

 

मार्ील 3 िषाचे ॲव्हाकॅडोचे उत्पन्ि 

2014 2013 2012 
एकुण उत्पादन 300 हकलो/ झाड  X 75 
झाडे = 22500 हकलो 

ॲव्िाकॅडोचे 
उत्पन्न 4 लाख 
रु हमळाले. 
मार्णीमळेु 
भाव वाढायला 
लार्ले. 

जास्तीत जास्त 
भाव 20 रु 
हकलो कमीत 
कमी भाव 6 रु 
हकलो उत्पन्न 2 
लाख रु हमळाले 

िंर्ामात हमळालेला भाव कमी जास्त िोतो 
2000 हकलो X 60 रु/हकलो= 1,20,000रु  
15000 हकलो X 20 रु/हकलो= 3,00,000 
रु  
5000 हकलो X 15 रु/हकलो = 75,000 रु  
एकुण उत्पन्न 4,95,000 रु  

 

चचेतील इतर मदेु्द:  

1. श्री मोिनसुंदर यांचे काका श्री अलर्र स्वामी यांनी 1970 साली 2 झाडे लावली, या 

पहरसरात असणारी सवग झाडे या दोन झाडांच्या हबयांपासनु पसरलेली आिे. 1980 

ते 84 च्या आसपास हवक्री 5 पैसे / फळ भावाने िोत असे  

2. संत्री लार्वड कमी करुन ॲव्िाकॅडोची लार्वड वाढवणार आिे.कॉफीच्या 

व्यवसायातील नफा कमी िोत आिे . ॲव्िाकॅडोकडुन त्यांना चांर्ल्या अपेक्षा आिे.  
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3. फुलोर् यच्या अवस्थेत पाउस पडल्यास िंर्ाम ढासळतो. फळधारणा चांर्ली िोत 

नािी कारण मधमाश्यांचे प्रमाण कमी िोते.  

4. स्टेम बोअरर, पाउडर बीटल हसल्वर ऒक हबटल, मळुकुज यांचा धोका जाणवतो  

5. कािी झाडांचे उत्पन्न 1 ते 2 टन उत्पादन हमळाले आिे. 

6. त्यांनी कािी झाडे कापनु ते परत पनु:र्थजहवत केले आिे याचे फोटो जोडले आिे.  
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छायाहचत्र क्र. 41 श्री मोिनसुंदर यांची झाडे 

 

छायाहचत्र क्र. 42 श्री मोिनसुंदर यांचे बरोबर केलेली चचा व फळे 
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4.प्रकल्प अहिाल सारांर्  



 प्रकल्प अहिाल सारांर्  

ॲव्िाकॅडो िे उष्ट्ण कहटबंधातील (Tropical) फळ आिे.परंत ु त्याच्या कािी जाती 

उंचीवर, थंड िवामानातिी हटकाव धरतात. ॲव्िाकॅडो िे मळुात मध्य अमेहरकेचे फळ 

आिे. व्यापारी तत्वावर या फळाचे उत्पादन मलुत: अमेहरका, मेष्क्सको, ब्राहझल, या 

देशात घेतले जाते. या व्यहतहरक्त याची लार्वड इस्त्राईल, द. आहफ्रका, ऑस्रेहलयाचा 

उष्ट्ण प्रदेश, न्यहुझलंड, हफहलपाइन्स, ग्रीस, स्पेन, सायप्रस, इ. भार्ात केली जाते. 

भारतामध्ये या फळाचे आर्मन दहक्षण आहण पष्श्चम हकनारी प्रदेशामध्ये सव्वाशे 

वषापवूी श्रीलंका या देशातनू झाले. ॲव्िाकॅडोच्या फळांमध्ये असंपकृ्त मेदाचे (Poly 

Mono Unsaturated Fatty Acids) चे प्रमाण उत्तम असल्याने ह्रदय रोर्ाचा आिार 

म्िणनू पाश्चात्य देशात या फळाकडे पाहिले जाते. िे फळ ताजे कापनू खाल्ले जाते. 

तसेच हवहवध पदाथग बनहवण्यासाठीिी याचा उपयोर् केला जातो. या फळाचा र्र 

र्ोठवनूिी वापरता येतो. तसेच िे फळ आईस्क्रीम व सनॅ्डहवच मध्येिी वापरतात. या 

फळाच्या र्रामध्ये 8 ते 30 टक्के तेलाचे प्रमाण असनू ते पचनास िलके आिे. या 

तेलाचा सौदगयप्रसाधनांमध्ये उपयोर् केला जातो. जार्हतक पातळीवर हवचार करता या 

फळाची वाढती बाजारपेठ लक्षात घेउन आहधकाहधक के्षत्र लार्वडीखाली येत आिे. 

संशोधनाच्या आधारे नवनहवन जाती हवकहसत केल्या जात आिेत. या फळाचे व्यापारी 

तत्वावर उत्पादन अमेहरकेमधील मखु्यत: फ्लोहरडा व कॅहलफोर्थनया प्रांतात िोते तसेच 

इस्त्राईल, द. आहफ्रका, द. अमेहरका, आहण ऑस्रेहलया या देशांतिी याचे प्रमाण वाढत 

आिे. या फळांच्या हबयांपासनू तयार झालेल्या झाडांना 8 ते 10 वषांनी तर कलमांना 4 

ते 5 वषांनी फळधारणा िोते. कािी जातींमध्ये दोन वषातनू एकदा फळधारणा िोण्याची 

अनवुांहशक प्रवतृ्ती असते. या फळाचे एकरी उत्पादन सरासरी 500 हकलो इतके असते. 

या फळाच्या उत्पादनावर िवामानाचा बराच पहरणाम िोतो. िवामानामहधल तापमान 

िा मखु्य घटक असनू ॲव्िाकॅडोच्या झाडाच्या वाढीस व फळधारणेसाठी खपू मित्वाची 
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भहूमका पार पाडतो. झाडाच्या चांर्ल्या वाढीसाठी सरासरी 12 ते 28 अंश सेष्ल्सअस 

तापमानाची आवश्यकता असते आहण वार्थषक पाऊसमान 650 ते 1800 हम.हम. इतके 

आवश्यक असते ॲव्िाकॅडोच्या बिारावर आंबा व काजचू्या फुलोर् यसारखा 

पावसाचा पहरणाम िोत नािी. मात्र पाऊस महिनाभर व आहधक काळ पयगत सतत 

पडणारा नसावा. ॲव्िाकॅडो झाडाची वाढ िी चांर्ल्या हनचर् यच्या सहुपक जहमनीत 

चांर्ली िोते. उथळ टणक, हचकणमातीची आहण पाणथळ तसेच खारवट जहमनिी 

चालत नािी. या झाडाची वाढ िी 20 ते 40 टक्के बारीक मातीचे कण (clay) 

असणार् य जहमनीमध्ये चांर्ली िोते. जहमनीचा साम ू ( PH ) 6 ते 7 असावा. 

जहमनीतील पाण्याचा हनचरा योग्य प्रकारे न झाल्यास फळझाडांना फायटोप्थेरा िा रोर् 

िोतो. 

याचे वनस्पती शास्त्रीय नाव पर्थसया अमेहरकाना आिे. ॲव्िाकॅडोचे फळ लोरसॅी या 

फॅहमलीमध्ये (समिूात) येते. ॲव्िाकॅडोच्या सवग जातींची त्यांच्या सषृ्ट्टीशी साधम्यग 

पावणार् य व ओळखता येणार् य र्णुधमावरुन तीन हनष्श्चत वंश प्रकारांमध्ये 

हवभार्णी केली जाते. जसे वेस्ट इंहडयन, ग्वाटेमालन, मषॅ्क्सकन तथापी यांमध्ये 

आंतरजातीय संकरीत (िायब्रीड) ॲव्िाकॅडोचे प्रकार हमळतात व ते आर्थथकदृष्ट्टया 

फायदेशीर आिेत. 

ॲव्िाकॅडोची अहभवधृ्दी हबया व कलमांपासनू करता येते. कलम - रोपांच्या दोन 

झाडांमधील अंतर ठरहवताना त्या हपकाच्या उत्पादन देण्याच्या काळात भरपरू 

सयूगप्रकाश हमळेल व जहमनीत वाढीसाठी भरपरू सयूगप्रकाश हमळेल व जहमनीत 

वाढीसाठी भरपरू जार्ा उपलब्ध िोईल या दृष्ट्टीने हवचार करणे आवश्यक आिे. 

रोपाच्या लार्वडी करण्याच्या प्रामखु्याने चौकोनी पध्दत प्रचहलत आिेत. ॲव्िाकॅडो िे 

बिुवषीय झाड असल्यामळेु कलम लावण्यासाठी खड्डा घेणे आवश्यक असते. िा खड्डा 
90 



कंपोस्ट, शेणखत, पालापाचोळा यासारख्या सेंद्रीय खताने भरुन घ्यावा. जहमनीच्या 

प्रकारानसुार खड्ड्ड्याचा आकार घ्यावा. ह्या फळझाडाची लार्वड माचग ते एहप्रल सकवा 

ॲर्स्ट ते सप्टेंबर या िंर्ामात शक्यतो. सकाळी व संध्याकाळी एकाच हदवशी करावी. 

कलम लिान असताना त्याचे उन्िापासनु संरक्षण करणे आवश्यक असते त्यासाठी 

लावलेल्या कलम रोपांवर र्वताचा छोटासा मंडप करावा. 

ॲव्िाकॅडोचे उत्पादन िे झाडाच्या भार्ाला हमळणार् य सयूगप्रकाशाच्या प्रमाणावर 

अवलंबनू असते. झाडाच्या जास्तीत जास्त भार्ाला सयूगप्रकाश उपलब्ध िोऊ शकेल 

व िवा खेळती रािील या दृष्ट्टीने झाडाच्या अनावश्यक फांद्यांची छाटणी करुन खोडाला 

आकार द्यावा. ह्या झाडाचे लाकूड हठसळू असल्याने जोराच्या वार् यमळेु झाड सकवा 

डिाळया मोडू शकतात. तसेच या झाडाची मळेु उथळ वाढतात, पहरणामी झाडाची उंची 

मयादीत ठेवून आकार डेरेदार ठेवण्याच्या दृष्ट्टीने झाडाची छाटणी करणे जरुरीचे आिे. 

ॲव्िाकॅडोचे झाड कोरडवािू असले तरी व्यापारी तत्वावरील लार्वडीला पाणी देणे 

आवश्यक आिे. या झाडाला मोकाट पाणी हदल्यास त्याची मळेु कुजतात असा अनभुव 

आिे. त्याकहरता आळे करुन सकवा सठबक ससचनाचा वापर करुन पाणी देणे जरुरीचे 

आिे. फळे पक्व िोत असल्यावर तेलाचे प्रमाण वाढहवण्यासाठी झाडास पाणी जास्त 

हदवसांच्या अंतराने देतात. या झाडाची मळेु जहमनीत न जाता ती उथळ वाढतात. 

त्यामळेु मळुापाशी भरपरू खते द्यावी लार्तात. या झाडाला शेणखत बरोबर N. P. 

K.च्या मात्रा हदल्यास उत्पादन चांर्ले हमळते.  

ॲव्िाकॅडोची कलमे लावताना दोन झाडांमध्ये बरेच अंतर ठेवलेले असते. िी झाडे 

सिाव्या वषापासनू भरपरू उत्पादन देऊ लार्तात. तो पयंत मोकळया जारे्मध्ये कमी 

काळात िोणारी आंतरहपके घ्यावी. त्यामळेु बार् स्वच्छ रािून मशार्त वेळेच्या वेळी 

िोते. तणे िा वनस्पतीचा रानटी प्रकार असनू ती हपकाच्या वाढीमध्ये अडथळे 
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आणतात. तणांची उत्पादन क्षमता जास्त असते. तणांचा बंदोबस्त करण्यासाठी 

तणनाशकाचा वापर करावा. 

ॲव्िाकॅडोच्या झाडावर मोिरावरील तडुतडेु, कोळी, खवलेहकड, फळमाशी, तांबडे 

भंुरे् इत्यादी हकडी आढळतात. त्याचे अष्स्तत्व साध्या डोळयांनी हदसते. व त्याच्या 

हनयंत्रणासाठी हकटकनाशकांचा उपयोर् करण्यात येतो. या हकडी बरोबरच या झाडांवर 

रोर्ांचािी प्रादभुाव िोतो. रोर्ांचे अष्स्तत्व साध्या डोळयांनी हदसत नािी. रोर्ामळेु 

झालेला पहरणाम आपल्याला पिावयास हमळतो आहण या रोर्ाचे हनदान करता येते. 

या फळावर मळूकुजव्या, फळावरील काळे हठपके, खोडावरील साल फाटणे िे रोर् 

आढळतात. 

ॲव्िाकॅडोचे कलम केलेले झाड साधारणत: चौर्थ्या वषी तर रोपापासनू लावलेले झाड 

8 -10 वषानंतर फळावर येते. अशी फळे पणूग तयार िोण्यास समुारे सिा महिन्याचा 

काळ जातो. फळांमध्ये पहरपक्वतेनंतर कािी भौहतक, रासायहनक आहण इतर बदल 

िोऊन ती खाण्या योग्य व्िायला लार्तात, अशा टप्प्याला फळे हपकणे असे म्िणतात. 

फळे तोडताना ती देठासि तोडावीत अन्यथा फळाच्या देठा जवळील जोडाच्या हठकाणी 

जखम िोऊन फळ कुजते. तयार ॲव्िाकॅडोची फळे महिनाभर झाडावर न हपकता व न 

र्ळता रािू शकते. िे या फळाचे वैहशष्ट्टय म्िणावे लारे्ल. फळे तोडल्यावर 

शीतसाखळी मध्ये 5 ते 7 अंश सेष्ल्सअस तापमानात साठहवल्यास समुारे महिनाभर न 

हपकता रािू शकतात. 

ॲव्िाकॅडोच्या फळाच्या काढणीनंतरच्या व्यवस्थापनात फळांची प्रतवारी करणे िा 

अत्यंत मित्वाचा घटक आिे. फळांची प्रतवारी केल्यामळेु ग्रािकाच्या नजरेत एकाच 

आकाराची, शक्यतो सारख्या वजनाची, एकाच आकाराची, शक्यतो सारख्या 

वजनाची, एकाच रंर्ाची तसेच एकाच जातीची फळे येतात. त्यामळेु ग्रािक फळांकडे 
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आकर्थषत िोतो. फळांच्या साठवणीचा मखु्य उदे्दश म्िणजे नाशवंत असलेल्या फळांचे 

आयषु्ट्य वाढवणे िे िोय. काढणी नंतर फळांमधील कािी हक्रया अखंडपणे चाल ू

असतात. पहरणामी फळांचे आयषु्ट्य लवकर संपते  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 सांदर्ाग्रांथ ांची ि वे 

 



संदिगगं्रथांची िािे 

क्र  संदिगगं्रथांचे िाि  लेखक, प्रकार्क  
1 ॲव्िाकॅडो फॉर इंहडया, इंहडया फॉर ॲव्िाकॅडो  श्री अहभलाष र्ोर् ह,े 

ॲव्िाकॅडो इंहडया 
2 ॲव्िाकॅडो प्रॉडक्शन इन इंहडया श्री सौसरद्रा घोष  

आय. सी. ए. आर.  
3 ॲव्िाकॅडो कल्टीवेशन इन इंहडया सी. एच. ई. एस. 

 चेत्ताली, कुर्ग 
4 हरडींर् यवुर रीज्  न्यहुझलंड ॲव्िाकॅडो  
5 कॅनोपी मनेॅजमेंट र्ाइडलाइन  ॲव्िाकॅडोज् ऑस्रेहलया 
6 ऑचगडग बायोसेक्यरुीटी मनॅ्यअुल ॲव्िाकॅडोज् ऑस्रेहलया 
7 ॲड ॲन ॲव्िो एव्िरी डे  ॲव्िाकॅडोज् ऑस्रेहलया 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Avocado इंटरनेट 
9 http://postharvest.ucdavis.edu/PFfruits

/Avocado 
इंटरनेट 

10 Avocado (Pear) post-harvest 
Preparation & marketing information 
sheet  

न्य ुहर्नी शेती हवभार्  

11 याबरोबर फोटो व माहितीसाठी अनेक 
वेबसाइट्सचा वापर केला आिे  

इंटरनेट  
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6 महत्िाचे तांवत्रक र्ब्द 
आवण त्यांचे अथग 



महत्िाचे तांवत्रक र्ब्द आवण त्यांचे अथग 

क्र तांवत्रक र्ब्द अथग 
1 पॉली मोनो 

अनसचॅ्यरेुटड फॅटी 
ॲहसड 

फळामध्ये असलेले असंपकृ्त मेदाचे प्रमाण 

2 मेहडटरीयन  भमूध्य सार्री िवामान 
3 रॉहपकल उष्ट्ण कहटबंधीय िवामान 
4 सब रॉहपकल समहशतोष्ट्ण कहटबंधीय िवामान 
5 सवड ब्रकेर झाडाचे जोरदार वार् यापासनू संरक्षण करणारी उंच 

झाडे 
6 फायटोप्थोरा बरुशीजन्य रोर् 
7 िायब्रीड वेर्वेर्ळया दोन जातीं पासनू केलेली संकरीत जात 
8 पायरीफामग फळाची लंबर्ोल आकाराची जात 
9 कोलेस्टेरॉल रक्तात आढळणारा घट्ट असा ष्स्नग्ध पदाथग 

ज्याच्यामळेु माणसाला ह्रदय रोर् संभवतो.    
10 साम ू(पी. एच) जहमनीचा आम्ल हवम्ल हनदेशांक 
11 खुंट कलम करण्यासाठी वापरण्यात आलेले रोप 
12 आय. बी. ए. मळेु फुटण्यासाठी वापरण्यात येणारे संहजवक. 
13 एन.पी.के नत्र : स्फूरद : पालाश 
14 व्िर्थटहसलीयम बरुशीजन्य रोर् 
15 कॉपर 

ऑक्सीक्लोराईड 
ताम्रयकु्त बरुशीनाशक 

16 कॉपर सल्फेट मोरचदू 
17 प्रतवारी काढणीनंतर फळांचा रंर् आहण आकारानसुार 

केलेली हनवड 
18 सायन इच्छीत जातीची डोळा काडी 
19 स्पगॅ्नम मॉस एक प्रकारचे शेवाळ 
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7 णवद्य णथा पररचय 

पत्र (ब योड ट ) 

 



विद्यार्धथ पवरचय पत्र ( बायोडाटा ) 

विद्यार्थ्याचे पणूग िाि : श्री अहभलाष अशोक र्ोर् ह े 
जन्म वदिांक: 7 मे 1976  
पणूग पत्ता ( वििास ): एफ – 7, ठक्कर हरहरट,    
जनुा रं्र्ापरू नाका, नाहशक, 422013 
फोि : 0253-2318640    
मोबाईल : 9422247929 
ई मेल:  abhilashgorhe@gmail.com 

 

रै्क्षवणक ितृ्तांत तक्ता : 
क्र. प्रमाणपत्र / पदहवका / 

पदवी  
हशक्षण संस्था वषग र्णु ( % ) 

1 एस. एस. सी.  जनता हवद्यालय 
वडनेर 

1990 72% 

2 केमीकल इंजी. पदहवका  हवखे पाहटल 
पॉहलटेष्क्नक 

1996 69% 

3 कृहष अहधष्ट्ठान पदहवका कृहष हवज्ञान कें द्र  
यशवंतराव 
चव्िाण  
मिाराष्ट्र मकु्त  
हवद्याहपठ, 
नाहशक 

2011 69 % 
4 फळे उत्पादन पदहवका 2012 68.5 % 
5 भाजीपाला उत्पादन 

पदहवका 
2013 70.94 % 

6 फुले उत्पादन पदहवका 2014 69 06% 

1 कायाििुि ितृ्तांत तक्ता : 
क्र. आपले पद संस्थेचे िाि एकूण अििुि िषग  
1  अन्न सरुक्षा 

सल्लार्ार 
समधृ्दी असोहसएट 
नाहशक 

१२  

 
2 आपला सामावजक / रै्क्षवणक कायाचा अििुि : 

ॲव्िाकॅडो इंहडयाचा संस्थापक,  आय. सी. सी. ऒ. ए. चा संस्थापक सदस्य, 
सेंहद्रय शेती, ग्लोबलर्पॅ, इ. प्रमाणीकरण पध्दतींचे प्रहशक्षण देणे. 

वठकाण : नाहशक 

वदिांक  :  23 माचग 2014           स्वाक्षरी  
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