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विद्यार्थ्याचे वििेदि 

मी असे जाहिर करते की, यशवंतराव चव्िाण मिाराष्ट्र मकु्त हवद्यापीठ, नाहशक 
अंतर्गत उद्यानहवद्यापदवी हशक्षणक्रमासाठी टेरेस गार्डि 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 प्रक्षते्र 
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 रोतोतांचा योग्य त्या हठकाणी उहचत 
नामहनदेश केलेला आिे. 

स्थळ: नाहशक     श्रीमती अंजली भालचंद्र जोशी 

हदनांक: --------                        एफ 7, ठक्कर हररीट, जनुा रं्र्ापरु नाका, 
नाहशक, 422013 मोबाइल 9420690323 

 

मागडदर्डक तज्ञांचे प्रमाणपत्र 

प्रमाणीत कर्यात येते की श्रीमती अंजली भालचंद्र जोर्ी यांनी यशवंतराव चव्िाण 
मिाराष्ट्र मकु्त हवद्याहपठ, नाहशक अंतर्गत उद्यानहवद्या पदवी हशक्षणक्रमांतर्गत टेरेस 
गार्डि 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 संदभगरोतोतांचा योग्य नाम हनदेश या प्रकल्प 
अिवालात कर्यात आलेला आिे. 

स्थळ: नाहशक                                                                  प्रा. िेमराज राजपतु 

हदनांक: --------                             हवषय हवशेषज्ञ ( उद्यानहवद्या) 

कृहष हवज्ञान कें द्र  

यशवंतराव चव्िाण मिाराष्ट्र मकु्त हवद्याहपठ, नाहशक 
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कृवि वर्क्षण कें द्र प्रमाणपत्र 

प्रमाणीत कर्यात येते की श्रीमती अंजली भालचंद्र जोर्ी यांनी कृहष हवज्ञान 
हवद्या शाखा यशवंतराव चव्िाण मिाराष्ट्र मकु्त हवद्याहपठ, नाहशक अंतर्गत 
उद्यानहवद्या पदवी हशक्षणक्रमांतर्गत टेरेस गार्डि तंत्रज्ञाि या हवषयावरील पदवी 
प्रकल्प या हशक्षणकें द्रावर प्रवशे 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 
कर्यास पात्र आिे.  

स्थळ: नाहशक      प्रा. िेमराज राजपतु 

हदनांक: --------    कें द्र संयोजक कृहष हवज्ञान कें द्र 
यशवंतराव चव्िाण मिाराष्ट्र मकु्त 
हवद्याहपठ, नाहशक    

 

उद्यािविद्यापदिी प्रकल्प मान्यता प्रमाणपत्र 

श्रीमती अंजली भालचंद्र जोर्ी यांनी कृहष हवज्ञान हवद्या शाखा यशवंतराव चव्िाण 
मिाराष्ट्र मकु्त हवद्याहपठ, नाहशक अंतर्गत उद्यानहवद्या पदवी हशक्षणक्रमासाठी टेरेस 
गार्डि तंत्रज्ञाि या हवषयावरील प्रकल्प अिवाल  पणूग केला असनू या प्रकल्प 
अिवालासाठी त्यांना -----% र्णु प्राप्त झाले आिेत. यास्तव सदरचा प्रकल्प 
अिवाल उद्यानहवद्या पदवी प्रमाणपत्र प्रदान कर्यासाठी मान्य कर्यात आला आिे.  

स्थळ: नाहशक       संचालक 

हदनांक: --------          कृहष हवज्ञान हवद्याशाखा 

यशवंतराव चव्िाण मिाराष्ट्र मकु्त हवद्याहपठ, नाहशक 
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III 

ऋणविदेर् 

टेरेस र्ार्गन िा प्रकल्प अिवाल पणूग कर्यासाठी ज्या ज्या व्यक्तींचे 

बिुमलु्य सिकायग लाभले त्या सर्ळयांचे शतश: आभार. 

या प्रकल्पाचे मार्गदशगक प्रा. िेमराज राजपतू यांनी हदलेल्या प्रोत्सािना 

मळेु िा प्रकल्प अिवाल पणूग करणे शक्य झाले आिे. प्रा. सहचन 

ब्राम्िणकर यांनी वेळोवेळी प्रकल्पा संबधी माहिती हदली त्यांचे शतश: 

आभार. 

स्वत:ची बार् दाखवणारे नाहशकरोर् येथील श्री रजतकांती हबश्वास, 

हशवाजी चौक येथील श्री एस.सुंदरराज, पाथगर्ी येथील श्री.हदलीप वाघ, 

त्र्यंबकरोर् येथील सौ. रंजना देशपांरे्, नाहशकरोर् येथील सौ. अंजली 

हदक्षीत, पंर्ीत कॉलनी येथील श्री. हचन्मय धामणे, पंचवटीतील र्ॉ. 

अहनल बहदयानी या सवांनी आपली बार् दाखवनू माहिती हदली व 

बारे्चे फोटो काढ्यास परवानर्ी हदली.त्या सर्ळयांचे आभार. श्री 

संहदप चव्िाण यांचे पण सिकायग लाभले. या सर्ळयांचे आभार 

प्रकल्प अिवाल पणूग कर्यासाठी माझे पती श्री. अहभलाष अशोक 

र्ोर् ह,े माझे कुटंुबातील सदस्य यांनी सवोतोपरी मदत केली, तसेच 

वेळोवेळी प्रोत्सािन हदले. 

सवांचे पनु्िा एकदा मन: पवूगक आभार 
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1. प्रस्तावना 
 

 



1. प्रस्ताििा 

टेरेस र्ार्गनची संकल्पना आता मोठया शिरांबरोबर लिान - लिान शिरातिी हवस्तार 

करीत आिे टेरेस र्ार्गन मळेु प्रदषुण कमी िो्यास मदत तर िोतेच हशवाय आपले घर 

आकर्थषत आहण सुंदर िोते. हशवाय पयावरणात सकारात्मक पहरणाम साधता येतो. 

टेरेस र्ार्गनसाठी स्वतंत्र जार्ा लार्त नािी; र्च्चीवर आपल्याला फुलझारे् आहण 

यातनू नवहनर्थमतीचा आनंद घेता येतो. 

टेरेस र्ार्गन ( र्च्ची वहरल बार्), हसटी फाहमिंर् ( शिरी शेती), रुफ र्ार्गन, िाय राईज 

र्ार्गन, पेंट िाऊस र्ार्गन, अबगन िायड्रापॉहनक्स, व्िर्थटकल फाहमिंर्, बाल्कनी र्ार्गन, 

बकॅयार्ग र्ार्गन, परसबार्, िे शब्द जवळ जवळ समानार्थथ अिेत, कारण उपलब्ध 

साधनांच्या वापरानसुार, जारे्च्या उपलब्धतेनसुार, ज्ञानानसुार ह्या संकल्पनांचा वापर 

करुन बार् फुलवने शक्य िोत आिे, िे भारतातील अनेक शिरातील शिरी 

शेतकर् यानी दाखवनु हदले आिे.  

टेरेस र्ार्गन तयार कर्यापवूी मित्वाच्या कािी र्ोष्ट्टी लक्ष्यात घेतल्या पाहिजे 

1. टेरेस र्ार्गन कर्यासाठी वाढणार् या अहतहरक्त भाराचे व वॉटर प्रथुफर्चे हनयोजन 

बांधकाम करताना कराव ेलार्ते. आपल्या टेरेसचे बांधकाम त्यासाठी मजबतू आिे की 

नािी याची प्रथम खात्री करुन घ्यावी. त्यानंतर ते वॉटर प्रथुफर् केले नसल्यास र्ळतीची 

शक्यता असते. छतावरील पा्याचा हनचरा िो्याची व्यवस्था असायला िवी. 

2 टेरेस र्ार्गनसाठी वनस्पतींची हनवर् करताना ज्या वनस्पतींची हनवर् करताना ज्या 

वनस्पतींची मळेु खोलवर जात नािीत; अजबूाजलूा पसरतात अशा वनस्पतींची हनवर् 

करावी. त्याच बरोबर कमी पाणी लार्णार् या वनस्पतींचीिी हनवर् करावी. मोठया 

वनस्पती लावायच्या असतील तर त्यासाठी मोठया कंुर्यांचा वापर करावा. 
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र्च्चीवरील हिरवळीमळेु आतील वस्त ू थंर् राितात. उन्िाळयात ए. सी., कुलर चा 

खचग कमी िोतो, ऊजाबचत िोते.  स्लबॅवरील, जहमनीवरील बर्ीचाचे अच्छादन तसेच 

संपणूग इमारतीस वेलींनी वेढणे यामळेु ग्लोबल वॉर्थमर् घट्यास मदत िोते हशवाय 

यामळेु टेरेसवरील वातावरण अल्िाददायक िोवनू टेरेस र्ार्गनमधील कामात आपला 

हरकामा वेळ चांर्ला मार्ी लार्तो.  

लोकसंख्येच्या वाढणर् या प्रमाणात प्रत्येकाच्या तोंर्ाला अन्न परेुसे असणे र्रजेचे 

असल्यामळेु भारतात कृहष क्रांती झाली. िी क्रांती म्िणजे अहधकचे उत्पादन देणारी 

रासायहनक क्रांती िोती. हतचे बरे वाईट पहरणाम आता हदस ूलार्ले आिेत. या कृहष 

क्रांतीतील रासायहनक खते व हकटकनाशकांच्या फवारणीमळेु मानवी आरोग्यावर 

िोणारे दषु्ट्पहरणाम पयावरणीय तोटे व वातावरणातील बदल आता समोर येत आिे. 

रासायहनक खते व रासायहनक हकटकनाशकांच्या फवार् यामळेु शेतीजहमनीची 

उत्पादकता कमी िोत आिे. उत्पादन खचग वाढला पण उत्पादन कमी झाले. 

या रासाहनक खतांचा व हकटकनाशक फवार् याचा जहमनींवर व अन्न साखळीवर, 

मानवी जीवनावर व आरोग्यावरिी हवपरीत पहरणाम िोव ू लार्ला. आपण भरल्या 

पोटाने आजारी रािू लार्लो. 

पयावरणाचा हदवसेंहदवस िोणारा हवनाश पािता र्च्चीवरील बार् िे तंत्र उपयोर्ात 

येणारे आिे. हदवसेंहदवस वाढणारे जार्हतक तापमान िा सर्ळयांचा थचतेचा प्रश्न 

बनला आिे. औद्योहर्करणाच्या वाढत्या प्रमाणामळेु िवेमध्ये हमसळणारे हवषारी 

वायुंमळेु श्वसनाचे आजार वाढले आिे, तसेच पक्ष्यांची कमी िोणारी संख्या या व अशा 

एक ना अनेक प्रश्नांवर र्च्चीवरील बार् िा खात्रीचा व सवगकालीन व कुठेिी राबवता 

येणारा, सवांचा सिभार् घेता यईल असा प्रभावी उपक्रम आिे. 
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हदवसेंहदवस शिरांचा हवस्तार वाढतच जाणार आिेत. तज्ञाच्यां मतानसुार येत्या दिा 

वषात शिरीकरणाचा वेर् िा 70% पेक्षा अहधक असणार आिे. शिराच्या हवस्तार, दाट 

वस्तीमळेु शेतीचे, जंर्लाचे प्रमाण िे कमी िोत जाणार आिे. तसेच जंर्लातील शेती 

(टेरेस फाहमिंर्) कर्यामळेु माळीण र्ावासारख्या दघुगटना घरु्न हजहवत, आर्थथक, व 

जंर्लांची िानी िोत आिे. शिरी हसमेंटच्या वाढत्या जंर्लात अन्नाची वाितकु करुन, 

खचग, प्रदषुण, वाया जा्याचे प्रमाण वाढतअसतांना पयावरणाचे रक्षण हवहवध अंर्ांनी 

करणे िे मानव म्िणनू आव्िानात्मक आिे. िे काम र्च्चीवरची बार् या तंत्रातनू पार 

पार्ता आले तर आपल्याला पढुील हपढीला पयावरण सरुके्षसाठीचा ठोस पयाय देता 

येईल .हशवाय या हसमेंटच्या रखरखीत पांढर् या रंर्ाच्या इमारतीच्या जंर्लाला हिरव े

अच्छादन लावणेु सवांच्याच फायद्याचे व अहभमानाचे आिे. र्च्चीवरची बार् या तंत्रात 

सवात जास्त वापरला जाणारा घटक म्िणजे कार्ी कचरा, टाकाव ूभाजीपाला व या 

सवांपासनू हनमाण िोणारे कंपोस्टींर् खत िोय. सकुा कार्ीकचरा िा एकतर जाळला 

जातो तर टाकाव ूभाजीपाला िा हनव्वळ कचरा म्िणनू कचरा रे्पोवर नेवनू टाकला 

जातो. िी सावगजहनक कचरा हवल्िेवाटाची व्यवस्था आज बरीच त्रासदायक, खर्थचक 

आिे. िाच कचरा प्रत्येक कुटंुबाच्या, सोसायटी, कॉलनीच्या पातळीवर कंपोस्ट केला 

रे्ला तर बर् याच अंशी कचर् याचा प्रश्न जारे्वरच सटूु शकतो, तसेच सांर्पा्याची 

थोड्या प्रमाणात प्रहक्रया करुन त्याची हवल्िेवाट सधु्दा र्च्चीवरील बारे्त लावता येते. 

अशा कचर् याशी व सांर्पा्याशी हनर्र्ीत असलेले सर्ळेच प्रश्न हनकालात 

काढ्यासाठी र्च्चीवरची बार् िे सवोत्तम पयाय आिे.  
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2. उदे्दश 



2.टेरेस गार्डि तंत्रज्ञाि प्रकल्प अहिाल तयार करण्याचा उदे्दर् 

सध्याच्या धावपळीच्या मिार्ईच्या, ताणतणावाच्या, शिरातील र्दीतील प्रदषुणाच्या 
पहरस्स्थतीत अर्कलेल्या नार्हरकांना हिरवळ, आनंद, तणावमकु्त सकारात्मक 
हजवनशैलीची र्रज र्च्चीवरील बार् भार्वते.  त्यासाठी मला िा प्रकल्प अिवाल 
तयार कर्याचे माझे उदे्दश पढुील प्रमाणे आिे.  

1. टेरेस र्ार्गन चे मित्व समज्यासाठी  

2. टेरेस र्ार्गन लार्वर्ीच्या तंत्रज्ञानाची मािीती िो्यासाठी 

3. टेरेस र्ार्गन तयार करतांना येणार् या अर्चणी व त्यांची उपाय योजना 

शोध्यासाठी 

4. टेरेस र्ार्गन चे फायदे समज्यासाठी 

5. टेरेस र्ार्गन मध्ये कुठली, कुठली हपके लावायची व कधी लावायची याची माहिती 

घे्यासाठी. 

6. भहवष्ट्यकाहलन अन्न पदाथाचा शिरात दषु्ट्काळ हनमाण झाल्यास, भाववाढ खपु 

झाल्यास थकवा शेतकर् यानी न परवर्णार् या भाजीपाल्याचे उत्पादन कमी केल्यास 

अथवा संपावर रे्ल्यास उपाययोजना तयार कर्यासाठी. 

7. िायड्रोपॉहनक, व्िटीकल फाहमिंर्, शेर्नेट तंत्रज्ञान, एकास्त्मक हकर् व रोर् 

व्यवस्थापन, नचॅको फाहमिंर्, स्केअर फुट र्ार्गथनर् या अत्याधहुनक शेती 

तंत्रज्ञानाचा वापर टेरेस र्ार्गन साठी कसा करता येतो याची मािीती िो्यासाठी.  

8. शिरी शेतकरी तयार करणे िा या प्रकल्पाचा मखु्य उदे्दश आिे.  
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3. प्रकल्प अिवाल  



3.1 टेरेस गार्डिचे महति  

टेरेस र्ार्गनची संकल्पना आता मोठया शिरांबरोबर लिान - लिान शिरातिी हवस्तार 

करीत आिे टेरेस र्ार्गन मळेु प्रदषुण कमी िो्यास मदत तर िोतेच हशवाय आपले घर 

आकर्थषत आहण सुंदर िोते. हशवाय पयावरणात सकारात्मक पहरणाम साधता येतो. 

टेरेस र्ार्गनसाठी स्वतंत्र जार्ा लार्त नािी; र्च्चीवर आपल्याला फुलझारे् आहण 

यातनू नवहनर्थमतीचा आनंद घेता येतो. 

1. घरातील कचर् याचे योग्य व्यवस्थापन िोते. 

2. घरच्या घरी ताजा, सेंद्रीय पध्दतीने, हवषमकु्त भाजीपाला, फुले, फळे हमळतात 

त्यामळेु आरोग्य चांर्ले रािते.  

3. आर्थथक बचत िोते. 

4. हनयहमत व्यायाम िोतो 

5. बार्कामामळेु वेळ चांर्ला जातो 

6. टेरेस र्ार्गन मळेु हनसगर्ाशी जवळीक साधता येते. 

7. टेरेस र्ार्गन मळेु इमारतीचे तापमान कमी करता येते. वाढत्या तापमानात िी र्ारवा 

हनमाण िोतो 

8.  टेरेस र्ार्गन मध्ये कुठली हपके कधी लावायची याची माहिती िोईल. 

9. टेरेस र्ार्गन मध्ये काम केल्याने शाहररीक व मानहसक आजाराचे प्रमाण कमी िोते. 

मानहसक आनंद हमळतो. टेरेस र्ार्गन मध्ये काम करताना वेळ जाऊन मनषु्ट्य 

तणाव मकु्त राितो. 

र्च्चीवर बार् कर्यासाठी ऊन थकवा सयूग प्रकाश कमी पर््याचा प्रश्नच उद्भवत 

नािी. र्च्चीवरील बारे्मध्ये लिानमोठया आकारच्या कंुर्या थकवा खोके वरै्रेचा 
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उपयोर् करुन, त्यात हनरहनराळया प्रकारच्या पालेभाज्या, कोबी, नवलकोल, फ्लॉवर, 

टोमटॅो, हमरची सवग प्रकारची फुलझारे्, शोभेची झारे् सिज घेता येतात.  

लिान अर्र मोठया शिरात घरांची मोठीच अर्चण भासत आिे. स्वतंत्र प्लॉट घेऊन 

बंर्ले बांधणे फार कठीण आिे, स्वतंत्र फ्लटॅ भरमसाठ थकमत मोजनु हमळतात. 

बार्कामाची आवर् असणार् या मध्यमवर्ीयांना तरी पणूगपणे अशक्यप्राय िोऊन 

बसली आिे. अशा पहरस्स्थतीत लिान मोठा फ्लटॅ घे्याकरे् बिुसंख्य व्यक्तींचा कल 

असतो. अशा पहरस्स्थतीतील प्रकारच्या फ्लटॅ धारकांचीिी आपणाला लिानमोठी बार् 

असावी व त्या बारे्पासनू आपणास थोर्या प्रमाणात का िोईना दैनहदन उपयोर्ाकहरता 

भाजीपाला, फुले तसेच शक्य असतील ती फळेिी हमळावीत असे वाटते व त्या हदशेने 

त्यांचे प्रयत्निी असतात. असे फ्लटॅ धारकांना आपल्या र्च्चीवर बार् करणे सिज 

शक्य आिे. 
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3.2  टेरेस गार्डि तंत्रज्ञािाचा प्रसार  

टेरेस र्ार्गन तंत्रज्ञानाचा मोठ्याप्रमाणात लोकांमध्ये प्रचार िो्यासाठी खालील 
र्ोष्ट्टींची मदत िोते. 

1) टेरेस र्ार्गन स्पधा ठेवणे 

2) जािीर खलेु मार्गदगशन कायगक्रम करणे 

3) टेरेस र्ार्गन अभ्यास मंर्ळ स्थापन करणे 

4) हवहवध माध्यमाद्वारे वैयस्क्तक मार्गदगशन करणे 

5) बार् बर्ीचा हवषयाची घरपोच पसु्तक सेवा सरुु करणे, हसर्ब ॅंक चालवणे.  

6) घरर्तुी सांर्पाणी, कचरा व्यवस्थापण साधन हवकास स्पधा घेणे 

7) ग्रीन टेरेस व हकचन वेस्ट मनेॅजमेंट हफल्म फेस्टीवल भरहवणे 

8) दर महिन्याला टेरेस र्ार्गन हवषयी हमटींर् घेणे. 

9) वेब साईट तयार करणे 

10) व्िॉटस्अप वर समहवचारी व टेरेस र्ार्गन पे्रमी लोकांचा ग्रपु तयार करणे.  
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छायाहचत्र 1. हवहवध वतगमानपत्रातील बातम्या  

 

 

छायाहचत्र 2. प्रसारासाठी वेब साईट्स व व्िॉटस्अप ग्रपु 
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3.2.1 टेरेस गार्डिचा आराखर्ा 

टेरेस गार्डि ची रचिा  

टेरेस र्ार्गन तयार करतांना त्याची योग्य रचना करणे आवश्यक आिे. रचना करतांना 

कंुर्यांची मांर्णी, कंुर्यांतील झार्ांची उंची, पानांचा रंर् व फुलांचा रंर् या बाबी 

हवचारात घ्याव्या लार्तात. उंच झारे् पाठीमारे् व ठेंणर्ी झारे् दशगनी भार्ात राितील, 

अशी मांर्णी करावी. झार्ांची उंची जसजशी वाढते त्याप्रमाणे रचनेत बदल करावा. 

कंुर्या मांर्ताना पानांचा व फुलांचा रंर् पािून नैसर्थर्क आकषगक रंर्संर्ती साधली 

पाहिजे. नक्षीदार कंुर्या झार्ांच्या दाटीत ठेवल्या तर त्या समोरुन हदसत नािी, त्यांची 

काळजी घेतायेत नािी. म्िणनू शक्यतो झार्ांची दाटी टाळावी. आपल्या आवर्ीप्रमाणे 

र्ोळयांना सखुकर वाटेल अशी कंुर्याची मांर्णी करावी. 

आराखर्ा करतांना चाल्यासाठीची जार्ा, झार्ांचा हवस्तार, पा्याच्या नळया, 

कंपोस्ट कर्यासाठी जार्ा, वाफे, बाटल्या, बादल्या, ड्रम, िायड्रोपॉहनक संच, स्केअर 

फुट र्ार्गन, वेलींचे मांर्व, रोर्, हकर्ींना बळी पर्णारे हपक, त्यांचा हजवनक्रम, लॉन, 

कारंजा, बस्यासाठी जार्ा व साहित्य, झोपाळे, प्रकाशासाठी आवश्यक हदवे या 

र्ोष्ट्टींचा हवचार करुन नकाशा बनवावा. र्रज पर्ल्यास आर्थकटेक्ट, लनॅ्र्स्केप 

हर्झायनर, बार्काम तज्ञांची मदत घ्यावी.  

टेरेस गार्डिचे प्रकार 

टेरेस र्ार्गनचे वापर, साहित्य, पध्दतीनसुार खालील प्रकार पर्तात 

अ. भाजीपाला, फळे, फुलझार्ांचा वापर करुन उपयोर् कर्यासाठी  
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या प्रकारात घरर्तुी वापरासाठी र्च्ची वर बार् तयार करतात यासाठी स्वत:च्या 

अनभुवानसुार, र्रजेप्रमाणे, उपलब्ध संसाधनांचा वापर कमीत कमी खचात वेळोवेळी 

सधुारणा करता येते. आकषगकपणा िा र्ौण मदु्दा असतो. ( छायाहचत्र क्र. 03) 

ह्या प्रकारात तज्ञांचा सल्ला मार्गदशगन नािी घेतले तरी चालते.  

आ. बोन्साय, लॉन, कारंजा, हदवे, बांब,ु इ.चा वापर करुन ऑहफस, िॉटेल्स, 

पेंटिाऊस इ. साठी 

या पध्दतीत ल ॅ् र्स्केप हर्झायनर, आर्थकटेक्ट, यांच्या सल्यानसुार उंच र्र्नचुंबी 

इमारतीच्या कुठल्यािी मजल्यावर केलेल्या बाल्कनी, र्च्चीवर तयार करतात. यांचा 

वापर मखु्यत: पाटी, समारंभ, कामाच्या तणाव कमी करुन वेळेत पाय मोकळे 

कर्यासाठी करतात म्िणनु या प्रकाराला मोठ्या शिरातील उद्योर् के्षत्रातनु श्रीमंत, 

सखुवस्त ुकुटंुबातनु चांर्ली मार्णी आिे. ( छायाहचत्र क्र. 8) 

टेरेस र्ार्गनच्या पध्दतीनसुार प्रकार 

1. स्केअर फुट र्ार्गन 

या प्रकारात चौकोनी आकाराचे र्ादी वाफे छोट्या 1 फुट x 1 फुट आकारांच्या 

चौरसांमध्ये हवभाहजत करुन हनयोजनपवुगक हवहवध भाज्या वेली ची लार्वर् करणे 

शक्य िोते. हि पध्दत नहवन सरुुवात करणार् या िौशी प्रयोर्शील बार् तयार 

करणार् याांसाठी चांर्ली आिे. या पध्दतीमध्ये चांर्ले कुजलेले कंपोस्ट, मसाला माती, 

वाया जाणारा पालापाचोळा यांचा मबुलक वापर केल्यामळेु, र्च्चीवरील बारे्त चांर्ला 

फायदा हदसनु येतो. ( छायाहचत्र क्र 05) 
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2. व्िर्थटकल र्ार्गन,  

अनेक र्ार्गनसगना ( बार्ायतदार) त्यांच्या र्च्चीवरील बारे्त वनस्पती लार्वर् 

करायच्या जार्ा मयाहदत आसल्याची समस्या उद्भवत आिे. मयाहदत मोकळया जारे्त, 

र्च्चीवर बार् कर्याचे अनेक मार्ग आिेत. यावर उपाय म्िणनु टॉवर बार्काम करुन 

उभ्या जारे्चा वापर करता येतो व जास्त झारे् लावता येतात. टॉवर र्ार्गन्स नवीन 

र्ार्गनसगसाठी योग्य आिेत. जास्त पाणी हदले जाणे, िी एक समस्या आिे उभे रािुन 

काम करावे लार्ते. ह्या प्रकारात वाकुन / र्रु्घे टेकून काम कर्याची र्रज नािी. 

पारंपाहरक टेरेसच्या र्ार्गन्स तलुनेत टॉवर बारे्चे व्यवस्थापन कमी कचरा करणारे, 

जास्त स्वच्छ असते. 

टॉवर बार् संरचना करतांना कें द्राच्या मध्यातनू ठेवलेल्या एक काठी मध्ये एकमेकांवर 

रचलेला अनेक कंुड्यांचा समावेश असतो. यामळेु उंच बरुुज तयार िोतो. उंचीवरील 

भांड्याचा आकार कमी. व पायासाठी एक भांरे् वापरतात. प्रत्येक भांड्याच्या तळाशी 

हनचरा िो्यासाठी एक भोक ठेवतात. परेुसा हनचरा असणे जोमदार उंच बरुुज 

बारे्साठी आवश्यक आिे. या बारे्त माती, कुजलेले वनस्पहतजन्य मॉस, कोकोहपट 

यांचे हमश्रण फार चांर्ले कायग करते. फळे, भाज्या, काकर्ी आहण कोथथहबर, पहुदना 

असे हवहवध पीक टॉवर बारे्त घेतले जाऊ शकते.  

3. टेरेस िायड्रोपॉहनक्स  

मातीहवना शेती (िायड्रोपहॅनक्स) जहमनीत झारे् न वाढहवता ती पोषक अन्नघटकांच्या 

द्रावणात वाढहवतात. िायड्रोपोहनक्स िायड्रोकल्चरचा एक हवभार् आिे .आहण 

मातीचा वापर न करता, पाणी, खहनज, खते यासारखे पोषण उपाय वापरून वनस्पती 

वाढहव्याची एक पद्धत आिे. अन्नद्रव्ये अहजबात नसलेल्या, रॉकवलु, कोकोहपट, 

पलग लाईट, यासारख्या माध्यमांचा वापर करतात िायड्रोकल्चर पध्दतीत मातीहवरहित 
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वाढ माध्यमामध्ये वनस्पती वाढतात थकवा जास्त पाणी आधाहरत वातावरणामध्ये 

वाढतात. पोषक तत्वांचा परुवठा पा्याद्वारे हवतहरत केल्या जातो. 

 िायड्रोकल्चर चे फायदे :देखभाल करणे खपु सोपे जाते पोषक द्रव्ये पा्याच्या टाकीत 

ठराहवक प्रमाणात एकत्र करावी लार्तात व वाढ माध्यमे ,कािी हवहशष्ट्ट प्रकारचे माती 

कािी प्रकारच्या हकरे् व रोर् प्रहतरोधक आिे . पारंपाहरक व अपारंपाहरक हपकांची 

लार्वर् कर्यासाठी वापरता येते.  

िायड्रोपोहनक्सचे दोन मखु्य प्रकार अिे .1 द्रावण पध्दती  2 माध्यम पध्दती  

1 द्रािण पध्दती मध्ये घन माध्यमाचा वापर न करता, फक्त पा्यातील द्रावणात पोषण 

घटकांचा वापर करतात स्स्थर द्रावण, सतत प्रवािीत द्रावण पध्दती आहण 

एअरोपॉहनकस् आिेत . 

स्स्थर द्रावण पध्दतीत, िवेच्या पंपाद्वारे ऑस्क्सजनचे प्रमाण वाढहवता येते.थकवा 

पा्याची पातळी कमी झाल्यास मळेु िवेतनु ऑस्क्सजन घेतात. 

2  माध्यम पध्दती मध्ये हपकाची मळेु घन माध्यमात उदा, लेका खरे्, पलग लाइट, 

कोकोहपट, रॉकवलुचा वापर करतात. सवग पध्दतीत पाणी साठहव्यासाठी 

प्लास्स्टकच्या ,धातचु्या, हसमेंटच्या टाक्यांचा वापर करतात. 
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छायाहचत्र क्र. 03 जारे्च्या योग्य वापरासाठी बारे्ची रचना व आराखर्ा  

 छायाहचत्र क्र 04 वेर्वेर्ळया संरचना  
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छायाहचत्र क्र 05 स्केअर फुट र्ार्गन,  

छायाहचत्र क्र 06 व्िर्थटकल र्ार्गन   जार्ा वाचवनु जास्त, हवहवध झारे् लाव्याचा मार्ग 

 

15 



छायाहचत्र क्र. 7 टेरेस िायड्रोपॉहनक्स भाजीपाला, 

छायाहचत्र क्र. 8 रुफ टॉप र्ार्गन                  बोन्साय, लॉन, कारंजा, हदवे 
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3.3 टेरेस गार्डिसाठी आिश्यक विविध सावहतय ि माध्यमे 

3.3.1 टेरेस गार्डि साठी लागणारे लागिर् सावहतय  

1 विविध प्रकारच्या कंुर्या  

टेरेस र्ार्गनमध्ये जारे्च्या उपलब्धतेनसुार कंुर्यांची रचना थकवा मांर्णी करता येते. 

कंुर्यांमध्ये कंदमळेु, कमी उंचीचे फळझारे्, शोभेची फुलझारे्, हवहवध प्रकारच्या 

भाज्या, पालेभाज्या लावता येतात. हसमेंटच्या कंुर्या उन्िात जास्त तापतात व त्यांचे 

वजन पण जास्त असते. प्लसॅ्टीकच्या कंुर्या वजनाने िलक्या असल्या तरी त्या 

लवकर तापतात.िलक्या असल्यामळेु त्या सावलीत उचलनू ठेवता येतात. तसेच हचनी 

मातीच्या कंुर्या पण वापरता येतात. कंुर्यांमध्ये झारे् लाव्याचा मित्वाचा फायदा 

म्िणजे त्या एका हठकाणािून दसुर् या हठकाणी िलहवता येतात. त्यांची पाहिजे तेव्िा 

मांर्णी बदलता येते. उन्िाळयात प्रखर सयूगप्रकाश झार्ांना सिन िोत नािी त्यामळेु 

कंुर्याना सावलीत ठेवावे लार्ते. झार्ाची जस - जशी वाढ िोते तसा झार्ाचा वरचा 

भार् वजनदार िोतो. प्लसॅ्टीक कंुर्या वजनाने िलक्या असल्याने जोराच्या वार् याने 

कलंर्ते त्यामळेु त्यांना आधार द्यावा. मातीच्या थकवा हसमेंटच्या कंुर्या वजनाने जर् 

असल्याने कलंर्त नािीत. मातीच्या कंुर्या सस्च्छद्र असल्यामळेु कंुर्ीच्या बाजनेू िवा 

व पाणी आतबािेर जाऊ शकते.त्यामळेु मातीच्या कंुर्ीतील माती  लवकर वाळते . 

प्लसॅ्टीकच्या कंुर्या सस्च्छद्र नसतात.  

र्ोल आकाराच्या कंुड्यापेक्षा चौकोनी कंुड्यांचे आकारमान जास्त असल्याने जारे्चा 

योग्य वापर िोतो. मळुाचे र्ुंर्ाळले जाणे कमी िोते.  
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2 प्लसॅ्टीक वपर्व्या ( पवॅलथीि वपर्व्या) 

बाजारात हमळणार् या काळया रंर्ाच्या हपशव्या यासाठी वापरात आणता येतात तसेच 

घरी येणार् या हवहवध आकाराच्या हपशव्यांचा वापर बारे्साठी करता येतो. प्लसॅ्टीक 

भांर्यापेक्षा या हपशव्यात पालेभाजी चारं्ल्या पध्दतीने उर्वतात व तर् धरतात. 

काळया प्लसॅ्टीक हपशव्या उन्िाने र्रम िी िोत नािी व कंुर्यासारखी उष्ट्णता धरुन 

ठेवत नािी. हपशव्याच्या उभ्या बाजलुा हछद्र पारु्न त्यात प्लास्स्टक स्रॉचे तकुरे् लावनु 

कोथथबीर, मेथी, पण लावता येते. बािेरुन पांढरा रंर् देता येतो. 

3 प्लसॅ्टीक बाटल्या, पठु्ठयाची खोकी 

हकराणा दकुानातील कार्दी पठु्ठयाच्या खोक्यामध्ये फुल झार्ांची थकवा भाजीपाल्याची 

लार्वर् करता येते. पठु्ठयाची खोकी िी कार्दी असल्याने ती पा्याने खराब िोऊ 

शकतात म्िणनू त्यास प्लसॅ्टीक कार्दाचे आतनू व बािेरुन आवरण घालावे. सवग 

प्रकारचे पठु्ठयाची खोकी टेरेस र्ार्गन मध्ये वेर्वेर्ळया प्रकारच्या लार्वर्ी साठी 

वापरता येतात. हट.व्िी, हफ्रज, वथॅशर्मशीन, थमाकोलचे खोके िे लार्वर्ी साठी जास्त 

योग्य आिेत. 

4 प्लसॅ्टीक के्रट, लाकर्ी खोकी 

फळ बाजारात, भाजीबाजारात, क्रॉकरी बाजारात अश्याप्रकारची खोकी उपलब्ध 

िोतात. लाकर्ी खोकी िी लाकर्ाच्या फळींपासनू तयार करतात. दोन फळी मध्ये अतंर 

असल्यामळेु लार्वर्ी नंतर माती व पाणी वािून जाते, त्याकरीता खोक्यांना आतनू व 

बािेरुन कापर्ाचे र्वताचे. आवरण घालावे. 

 

 

18 



5 प्लसॅ्टीक बादल्या ककिा रंगाच्या बादल्या / लोखंर्ी पत्र्याचे र्ब्बे 

घरातील जनु्या झालेल्या,कर्या तटुलेल्या प्लसॅ्टीकच्या बादल्या लार्वर्ी साठी 

वापरता येतात, तसेच घराला रंर् दे्यासाठी रंर्ाच्या बादल्या वापरतात. हवहवध 

कंपनीच्या 5, 10 ते 50 लीटरच्या आकारात उपलब्ध असतात. या बादल्या भंर्ार 

बाजारात व रंर् दे्याचे काम करणारे रंर्ारी यांच्याकरे्िी या बादल्या हमळतात. या 

बादल्यांची र्णुवत्ता चांर्ली असल्यामळेु त्या बरीच वषग हटकतात. आपल्या रोजच्या 

वापरातील तेला - तपुाचे र्ब्बे सदु्धा टेरेस र्ार्गन मध्ये लार्वर्ीसाठी वापरतात. िे र्ब्बे 

पाच थकवा पंधरा लीटर या आकारात उपलब्ध असतात. यांचा उपयोर् आपण लिान 

आकाराची झारे् लाव्यासाठी करु शकतो. लार्वर् कर्याआधी र्ब्ब्याच्या 

खालच्या बाजसू पाणी जा्यासाठी हछद्र कराव.े या र्ब्ब्यांचा उपयोर् जीवामतृ तयार 

कर्यासाठी तसेच खत तयार कर्यासाठी करतात. या र्ब्ब्यांचे आयषु्ट्य 2 - 3 वषग 

असते. 

6 प्लसॅ्टीक ड्रम, लोखंर्ी ड्रम 

प्लसॅ्टीकचे ड्रम िे लिान व मोठे असे दोन प्रकारचे असतात.त्यांचा उपयोर् पाणी, 

अन्नधान्य साठव्यासाठी केला जातो. आद्योहर्क पहरसरातील भंर्ार बाजारात 50 व 

100, 200 लीटर क्षमतेचे हमळतात. मोठया आकाराच्या ड्रम मध्ये अंजीर, पेरु, 

सीताफळ, बोर, पपई व थलब ूइत्यादी झारे् लावता येतात. िे ड्रम बरीच वषग हटकतात. 

लोखंर्ी ड्रम उभा थकवा आर्वा कापनू िी वापरतात.तसेच अखंर् वापरुन त्यास 

ठराहवक अंतरावर बािेरुन हछदे्र पारू्न त्यात रोपांची लार्वर् करता येते. िे ड्रम 5 - 6 

वषग हटकतात  
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7 लोखंर्ी कोठी, भंगार मधील फ्रीज 

लोंखर्ी कोठी िी धान्य साठहव्यासाठी वापरली जाते. लोंखर्ी कोठी मध्ये फळझारे्, 

भाजीपाला व फुलझारे् लावता येतात. कोठीमध्ये अंजीर, जांभळू, र्ाथळब, सीताफळ, 

शेवर्ा, थलब,ू कर्ीपत्ता इत्यादी. कोठीप्रमाणे फ्रीजच्या खोक्याचावापर िोतो.  
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छायाहचत्र क्र.9  हपशवीतील कोथथबीर, प्लास्टीक बाटल्या 

छायाहचत्र क्र. 10 थमाकोलचे व लाकर्ाचे खोके यांचा लार्वर्ीसाठी वापर  
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छायाहचत्र क्र 11. रंर्ाच्या बादल्या चौकोनी आकाराच्या कंुड्या जारे्चा वापर चांर्ला 

िोतो.  

छायाहचत्र क्र.12 प्लास्स्टक ड्रमचा वापर   
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3.3.2 बागेत काम करतांिा लागणारी उपकरणे 

1 लाकर्ाचे टोचण 

बारे्साठी हवळा वापरला जातो. कंुर्ीत बीज रोप्यासाठी हवळा ऎवजी लाकर्ाचे एक 

टोचण असले तरी परेुसे त्यातनू कंुर्यातील रोपांच्या मळुांना इजा िोत नािी. 

2 स्पे्र पंप  

बारे्साठी वेर्ळा फवारणी पंप थकवा वेर्ळे साहित्य आण्याची र्रज नािी.आता 

कोणत्यािी शीतपेयांच्या बाटलीला जोर्ता येईल असे 10 रु.थकमतीत स्पे्र पंपाचे एक 

कीट येते तेच हरकाम्या शीतपेयांच्या बाटलीला जोर्ले तरी स्पे्र पंप तयार िोतो. तंबाख ू

फवारणी, आंबट ताकाचे पाणी, र्ोमतू्र, जीवामतृ अशा हवहवध फवारणीसाठी 

वेर्वेर्ळी दोन - तीन स्पे्र पंप अर्दी कमी खचात तयार करता येतात. 

3 खत ककिा मातीसाठी चाळणी पत्रा 

बारे्तील माती उकर्यासाठी बाजारात मठूबंद अशी हवकत खरुपं हमळते. पण अर्दी 

तेिी नसल्यास आपण लोखंर्ी पत्रा थकवा नारळाचा अधग र्ोलाकार तकुर्ािी वापरता 

येतो. 

4. झार्ांची छाटणी करण्यासाठी कात्री ि करित  

टेरेस र्ार्गन मधील झार्ांना छाटणी, आकार व वळण दे्यासाठी कात्रीचा उपयोर् 

केला जातो. करवतीचा वापर झार्ांना आधार दे्यासाठी केलेल्या मांर्वाचे बांब ू

काप्यासाठी तसेच प्लसॅ्टीक पाईप काप्यासाठी वापरतात. 

 

 

23 



5. रे्टिेट ि बांधण्यासाठी प्लसॅ्टीक दोरी 

झार्ांचे उन्िापासनू संरक्षण कर्यासाठी त्यावर सावली कर्यासाठी हिरव्या रंर्ाची 

शेटनेट वापरतात. शेर्नेट झार्ांना 50 % सावली हमळते. हि शेटनेट बांध्यासाठी 

प्लसॅ्टीक दोरी वापरतात. ह्या प्लसॅ्टीक दोरीने शेटनेट मजबतू बांधल्यामळेु जोराच्या 

वार् याने पण पर्त नािी. 

6. रोपे तयार करण्यासाठी रुट टे्र 

टेरेस र्ार्गन मध्ये वेर्वेर्ळया प्रकारच्या भाज्या लावतात. या भाज्यांच्या रोपे तयार 

कराव ेलार्तात. िे रोपे तयार कर्यासाठी रुट रे मध्ये कोकोपीट भरुन त्यामध्ये हबयाणे 

टोकतात. हबयाणे टोकल्या नंतर कािी हदवसांनी रोपे तयार झाल्यानंतर ते कंुर्ीमध्ये 

लावता येते. 
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छायाहचत्र क्र. 13 लार्णारी उपकरणे 

छायाहचत्र क्र. 14 हचकट साफळे, औषधांच्या बाटल्या, चाळणी  

 

25 



3.3.3 बागेत लागणारी िाढ माध्यमे 

1 कोको पीट 

कोको पीट िे हफलर चे काम करते. कोको पीट िे नारळाच्या भुस्या पासनू बनहवतात. 

कोको पीट िे रोर्कारक जीवाण ुमकु्त असते. कोको पीट बरोबर वाळू, माती, सेंद्रीय 

खत व रासायहनक खत यांचे हमश्रण करुन चांर्ल्या प्रतीचे हमश्रण कंुर्ीत भरता येते. 

कोको पीट िे त्याच्या वजनाच्या 10 पट पाणी धरुन ठेवते. कोको पीट िे एकदा 

वापरल्यावर परत वापरता येते, असे तीन वेळा वापरता येते. परंत ुनंतर उत्पादन कमी 

येते. रोर्ट झार्ाचे कोको पीट एकदा वापरल्यावर  परत तसेच वापरता येत नािी. 

हनजिंतकु करुन वापरावे. माती हवना शेती मध्ये कोको पीटचा वापर करुन लार्वर् 

करतात. 

2 माती 

टेरेस र्ार्गनसाठी मातीची आवश्यकता लार्ते. त्यामळेु माती हनवर्ताना ती तणमकु्त 

असावी लार्ते.हवशेषत: त्या मातीची पहरक्षण करुन त्यामध्ये आवश्यकतेनसुार 

खताच्या मात्रा हदलेल्या असाव्यात. सेंद्रीय खताचा त्यामध्ये चांर्ला अंश असायला 

िवा. टेरेस र्ार्गनसाठी हकमान सिा ते नऊ इंच जार्ीचा मातीचा थर घेणे आवश्यक 

असते. 

4. गांरू्ळ खत 

र्ांरू्ळाखतामळेु मातीचा पोत सधुारतो तसेच मातीच्या कणांच्या रचनेत उपयकु्त बदल 

घर्हवला जातो. र्ांरू्ळाची हवष्ट्टा म्िणजे एक उत्तम प्रकारचे खत आिे, याला ह्यमूस 

असे म्िणतात. यातनू झार्ाच्या वाढीसाठी लार्णारे स्फुरद, पालाश व इतर सकू्ष्मद्रव्ये 

झार्ांना सिजासिजी व ताबर्तोब उपलब्ध िोतात. र्ांरू्ळ खालच्या थरातील माती 

26 



वर आणतात व हतला उत्तम प्रतीची बनहवतात. झार्ांची सशक्त वाढ िोऊन त्यांच्यात 

कािी प्रमाणात हकर्ींना व रोर्ांना प्रहतकार कर्याची शक्ती हनमाण िोते. र्ांरू्ळ खत 

हवशेषत: अन्नधान्य, भाजीपाला व फळांना उपयकु्त असते. 

5. िलके मातीचे र्ोळे Lightweight Expanded Clay Agregates ( LECA)  

ऒल्या हचकणमातीच्या र्ोळयांना 1200 ° से. तापमानावर भाजल्यास िलके मातीचे 

र्ोळे तयार िोतात. ते थंर् िोतात तेव्िा त्याच्यात पोकळ शेल रचना तयार िोतात. 

LECA हवहवध रंर् आकारात तयार िोतात, (0- 4) हम.मी., (4 -10) हम.मी., (10 - 

25) हममी कॉमन्स गे्रर् आिेत  

LECA एक आश्चयगजनक माध्यम आिे सांर्पाणी र्ाळ्याची प्रहक्रया हप्याचे पाणी 

शदु्ध कर्यासाठी वापरले जाते., तो िायड्रोपोहनक्स प्रणालीमध्ये माध्यम म्िणनू वापरले 

जाते. 

6. पाचोळ्याचे खत Leaf litter 

पालापाचोळयाच्या खताचे नऊ इंच थर देऊन त्या प्रत्येक थरावर अधा इंच मातीचा थर 

हदल्यास, त्यापासनू उत्तम प्रकारचे खत तयार िोते.सदर खताचा कंुर्या भरणे तसेच 

सावलीत व हनमसावलीत वाढणार् या शोहभवंत वनस्पतींना त्याचा चांर्लाच उपयोर् 

िोतो. 
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छायाहचत्र क्र. 15 कोकोहपट, नारळाच्या शेंड्या, करवंट्या यासवग भार्ांचा वापर िोतो  

छायाहचत्र क्र. 16 LECA, माती, र्ांरु्ळ खत  
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3.4 टेरेस गार्डिमधील वपकांची वििर्, विविध जाती 

3.4.1 झार्ांची वििर्  

टेरेस र्ार्गनसाठी हवहवध प्रकारची फुलझारे्, शोहभवंत झारे् व भाजीपाल्याचे रोपे 

रोपवाहटकेत हवकत हमळतात. खात्रीच्या रोपवाहटकेतनू िंर्ामानसुार झारे् हवकत 

घ्यावीत. झारे् हवकत घे्यापवूी आपल्या र्च्चीवरील सयूगप्रकाश, सावली व दमटपणा 

यांचा हवचार करावा. कािी झार्ांना भरपरू सयूगप्रकाश (ऊन) लार्तो, तर कािी झारे् 

उन्िात कोमेजतात; परंत ु सावलीत चांर्ली वाढतात. रोपवाहटकेमध्ये आदशग 

पहरस्स्थतीत झारे् वाढहवलेली असतात. तशी पहरस्स्थती आपल्या टेरेसवर अस्याची 

शक्यता नसते. रोपवाहटकेतील झारे् पसंत करताना त्यांचे सकू्ष्म हनहरक्षण करुन हकर्ी 

आहण रोर्ांची लक्षणे तपासनू पािावीत. याहशवाय सकुलेले आहण अन्नद्रव्यांच्या 

अभावाने खरुटे वाढलेले थकवा पानांच्या कर्ा तपहकरी रंर्ाच्या झालेली झारे् हवकत 

घे्याचे टाळावे. रोपवाहटकेतील झारे् हवकत घेताना खालील र्ोष्ट्टी तपासनू पािाव्यात: 

1 टेरेस वरील पहरस्स्थतीत वाढ्यास योग्य असलेल्या झार्ांची हनवर् करावी. 

2. खात्रीच्या रोपवाहटकेतनू हनर्ा राखलेल्या झार्ांची खरेदी करावी. 

3. हकर्ीची, रोर्ट आहण खरुटया वाढीची झारे् हवकत घे्याचे टाळावे. 

4. फुलझारे् हवकत घे्यापवूी त्या झार्ावरील फुलांच्या कळया घट्ट असाव्यात.म्िणजे 

भरपरू फुले हमळतील. 

5. रोपवाहटकेतील झारे् योग्य िंर्ामात काळजीपवूगक घरी न्यावीत. 

6. सवग झारे् रोपवाहटकेतनू हवकत घे्याची आवश्यकता नसते. कारण कािी झारे् 

कंुर्यांत बी पेरुन िी वाढहवता येतात.  
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1 भाजीपाला : मेथी, पालक, शेप ू , कांदा, हर्लके, भोपळा, दोर्के, र्ाजर, मळुा, 

काकर्ी, कारले, वांर्ी, टोमटॅो, हमरची, र्वार, वाल, र्ांर्र, भेंर्ी 

2 फळझारे् : आंबा , पपई, बोर, ॲव्िोकॅर्ो, जांभळू. 

3 फुलझारे् : बेर्ोहनया, कॅक्टस, सेलोहसया, हसनेराहरया, कोलीयस, सायक्लामेन, 

फ्रीसीया, हजरहॅनयम, हप्रमलुा, झेंरू्, सोलामन, सदाफुली.  

4. र्ोवभिंत झारे् 

अराहलया, ॲस्पररॅ्स, सायप्रस, मायमोस, इत्यादी. 

5 िारा सहि करणारी झारे्  

प्लटॅानस, पेंरु्ला, फ्रास्क्सनस एक्सेस्ल्सयर, पायनस कांटोटा, आहरया, हपहक्षया अबीया, 

लाबनुगम, स्क्वकग स रोबर, सहॅलक्स आल्बा, सोबगस आहरया, इत्यादी 

6 प्रदिूण सहि करणारी फुलझारे् 

ॲस्टर, प्लटॅोनाईर्स, आल्नस कोर्ाटा, बेटुला पेंर्ला, कार्थपनस बेटुलस, कोलना, 

कॅटाल्या हबग्नोनीआइर्स, कोरीलस पापलुस, पायरस, रोहबहनया, सहॅलक्स, मालस, 

आहरया, बाक्काटा, इत्यादी. 
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3.4.2 अवभिधृ्दी, लागिर्ीच्या पध्दती ि लागिर्ीचा हंगाम 

टेरेस र्ार्गन मध्ये लार्वर् केलेल्या हपकांचा िंर्ाम, अहभवध्दी व लार्वर्ीच्या पध्दती  

तक्ता क्र. 1 पालेभाज्या 

 

तक्ता क्र. 2 िेलिगीय भाज्या 

क्र हपकाचे 
नाव 

लार्वर्ीचा िंर्ाम  अहभवधृ्दी लार्वर्ीची पध्दत  

1 मेथी खरीप जनु- जलैु 
रब्बी सप्टेंबर- ऑक्टोबर 

हबयांपासनू बी पेरुन थकवा बी 
फोकून 

2 पालक वषगभर लार्वर् करता येते हबयांपासनू बी पेरुन थकवा बी 
फोकून 

3 कोथथबीर वषगभर लार्वर् करता येते. हबयांपासनू बी पेरुन थकवा बी 
फोकून 

4 शेप ू वषगभर लार्वर् करता येते हबयांपासनू बी पेरुन थकवा बी 
फोकून 

5 तांदळुका वषगभर लार्वर् करता येते हबयांपासनू बी पेरुन थकवा बी 
फोकून 

6 लेटयसु थंर् िवामानात सप्टेंबर - 
ऑक्टोबर 

हबयांपासनू बी पेरुन 

क्र. हपकाचे 
नाव 

लार्वर्ीचा िंर्ाम  अहभवधृ्दी लार्वर्ीची 
पध्दत 

1 दोर्के वषगभर लार्वर् करता येते हबयांपासनू बी टोकून  
2 घोसाळी वषगभर लार्वर् करता येते हबयांपासनू बी टोकून 
3 पर्वळ खरीप व रब्बी िंर्ामात लार्वर् 

करता येते. 
हबयांपासनू बी टोकून 

4 काकर्ी वषगभर लार्वर् करता येते. हबयांपासनू बी टोकून 
5 घेरकीन उन्िाळयात सरुुवातीला जानेवारी-

फेब्रवारी आहण पावसाळयाच्या 
सरुुवातीला जनू-जलेु महिन्यात 
लार्वर् करतात 

हबयांपासनू बी टोकून 
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तक्ता क्र. 3 र्ेंगा िगीय भाज्या 

 

तक्ता क्र. 4 फळभाज्या 

क्र. हपकाचे 
नाव 

लार्वर्ीचा िंर्ाम  अहभवधृ्दी लार्वर्ीची पध्दत 

1 टोमटॅो खरीप जनू  रब्बी  
ऑक्टोबर-नोव्िेंबर उन्िाळी 
जानेवारी-फेब्रवुारी  

हबयांपासनू मे च्या शेवटी हबया पेरुन 
रोपांची लार्वर् जनू मध्ये 
केली जाते. 

2 तांबर्ा 
भोपळा 

उन्िाळया मध्ये माचग- एहप्रल 
मध्ये खरीप जनू-जलैु रब्बी 
ऑक्टोबर  

हबयांपासनू हबया टोकून 

6 दधुीभोपळा वषग भर लार्वर् करता येते. हबयांपासनू बी टोकून 
7 कारली वषग भर लार्वर् करता येते. हबयांपासनू बी टोकून 
8 कथलर्र् वषगभर लार्वर् करता येते. हबयांपासनू बी टोकून 

क्र हपकाचे 
नाव 

लार्वर्ीचा िंर्ाम  अहभवधृ्दी  लार्वर्ीचे 
पध्दत  

1 वाल 
(पावटा)  

खरीप व रब्बी तसेच वषगभर 
लार्वर् करता येते. 

हबयांपासनू बी टोकून 

2 चवळी वषगभर लार्वर् करता येते. हबयांपासनू बी टोकून 
3 र्वार  वषगभर लार्वर् करता येते हबयांपासनू बी टोकून 
4 वाटाणा रब्बी िंर्ामात लार्वर् 

करता येते 
हबयांपासनू बी टोकून 

5 शेवर्ा  वषगभर लार्वर् करता येते. हबयांपासनू 
व फाटे 
कलमापासनू 

हबयांपासनू रोपे 
तयार करुन 
लार्वर् केली 
जाते  

6 घेवर्ा खरीप जनू –जलैु रब्बी 
सप्टेंबर-  ऑक्टोबर  
उन्िाळी जानेवारी-फेब्रवुारी 

हबयांपासनू हबया टोकून 
लावतात. 
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3 कोिळा उन्िाळया मध्ये माचग- एहप्रल 
मध्ये  खरीप जनू-जलैु रब्बी 
ऑक्टोबर 

हबयांपासनू  हबया टोकून लावावी. 
हबयांना लार्वर् 
कर्यापवूी बाहवस्टीनची 
बीज-प्रक्रीया करुन हबया 
ओल्या फर्क्यात २४ ते 
४८ तास बांधनू ठेवाव्यात.  

4  भेंर्ी खरीप जनू-जलैु रब्बी 
सप्टेंबर- ऑक्टोबर उन्िाळी 
जानेवारी-फेब्रवुारी तसेच 
वषगभर लार्वर् करतात. 

हबयांपासनू हबया पेरुन लार्वर् 
करतात. 

5 वांर्ी खरीप जनू- जलैु रब्बी 
ऑक्टोबर –नोव्िेंबर 
उन्िाळी जानेवारी-फेब्रवुारी 

हबयांपासनू हबयांपासनू रोपे तयार करुन 
रोपांची लार्वर् करतात. 

 

तक्ता क्र. 5 कंदिगीय ि इतर भाज्या फळे, फुले 

क्र हपकांची 
नाव 

लार्वर्ीचा िंर्ाम  अहभवधृ्दी लार्वर्ीची पध्दत 

1 मळुा खरीप जनू जलैु रब्बी सप्टेंबर 
ते जानेवारी उन्िाळी माचग- 
एहप्रल महिन्यात हबयांची 
पेरणी करतात. वषगभर 
लार्वर् करता येते. 

हबयांपासनू कंुर्ीत हबया पेरुन 
लार्वर् करतात 

2 शलर्म यरुोपीय जातींची लार्वर् 
सप्टेंबर ते हर्सेंबर आहशयाई 
जातींची जलैु ते 
सप्टेंबर.मिाराष्ट्टात 
हिवाळयात लार्वर् करतात. 

हबयापासनू. कंुर्ीत हबया पेरुन 
लार्वर् करतात. 

3 बीटरुट रब्बी िंर्ामासाठी हबयांची 
पेरणी ऑक्टोबर मध्ये करतात 
तसेच खरीप मध्ये जनु- जलैु 

हबयापासनू. कंुर्ीत हबया पेरुन 
लार्वर् करतात. 

4 आले मे च्या पहिल्या आठवर्यात 
लार्वर् करतात 

फुर्लेल्या 
र्ोळयांच्या 

कंुर्ीत बोट खोल 
मातीत लार्वर् 
करतात. 
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बोटांपासनू 
करतात. 

5 िळद एहप्रलच्या शेवटच्या 
आठवर्यापासनू ते मे 
महिन्यात करतात. 

िळकंुरे् 
थकवा र्डे्ड 

कंुर्ीत र्डे्ड मातीत 
लावतात. 

6 र्ाजर खरीप  जनू- जलैु 
रब्बी ॲर्स्ट ते हर्सेंबर 

हबयांपासनू  कंुर्ीत बी फेकून 
लार्वर् करतात. 

7 रताळी खरीप  जनू- जलैु 
रब्बी ॲक्टोबर-नोव्िेंबर 

वेलाचे तकुरे् 
(छाट) 
वापरुन 
करतात 

कंुर्ीत छाट लावनू 
लार्वर् करतात.  

8 कांदा खरीप  जनू- जलैु रब्बी 
ॲक्टोबर-नोव्िेंबर उन्िाळी 
हर्सेंबर- जानेवारी. 

हबयांपासनू कंुर्ीत रोपांची 
लार्वर् करतात. 

9 लसणू रब्बी  सप्टेंबर - ऑक्टोबर कुर्या थकवा 
पाकळया 

कंुर्ीत कुर्या 
थकवा पाकळया 
टोकून लावतात. 

10 पानकोबी, 
लाल 
कोबी, 
चायनीज 
कोबी. 

खरीप जनू- जलैु रब्बी 
सप्टेंबर- ऑक्टोबर उन्िाळी 
जानेवारी-फेब्रवुारी तसेच 
वषगभर लार्वर् करतात 

हबयांपासनू कंुर्ीत रोपांची 
लार्वर् करतात. 

11 फुलकोबी खरीप जनू- जलैु रब्बी 
सप्टेंबर- ऑक्टोबर उन्िाळी 
जानेवारी-फेब्रवुारी तसेच 
वषगभर लार्वर् करतात 

हबयांपासनू कंुर्ीत रोपांची 
लार्वर् करतात 

12 नवलकोल हिवाळी िंर्ाम ऑक्टोबर ते 
नोव्िेंबर या काळात हबयांची 
पेरणी करतात.  

हबयांपासनू कंुर्ीत रोपांची 
लार्वर् करतात 

13 ब्रोकोली हिवाळी िंर्ाम सप्टेंबर ते 
ऑक्टोबर या काळात हबयांची 
पेरणी करतात 

हबयांपासनू कंुर्ीत रोपांची 
लार्वर् करतात 
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14 हमरची खरीप जनू – जलैु रब्बी  
सप्टेंबर- ऑक्टोबर उन्िाळी 
जानेवारी-फेब्रवुारी 

हबयांपासनू कंुर्ीत रोपांची 
लार्वर् करतात 

15 कर्ीपत्ता पावसाळयात जनू ते सप्टेंबर 
अखेर पयिंत लार्वर् करता 
येते, 

मळुापासनू 
िोणार् या 
फुटव्यांपासनू 

मोठया 
आकाराच्या 
कंुर्ीत लार्वर् 
करतात. 

16 आळू  फेब्रवुारी- माचग थकवा जनू- 
जलैु 

कोंब 
फुटलेले 
हनवर्क कंद 

मोठया 
आकाराच्या 
कंुर्ीत लार्वर् 
करतात 

17 कोरफर् पावसाळा सरुु झाल्यावर 
लार्वर् करावी  

झरु्पाला 
फुटलेल्या 
मनुव्यापासनू 
(सकग स ) 
करतात  

मोठे झालेले रोप 
व लांब मळुयांचे 
तकुरे् कंुर्ीत 
लावावे. 

18 र्लुाब वषगभर लार्वर् करता येते र्ोळयांपासनू मोठया 
आकाराच्या 
कंुर्ीत लार्वर् 
करतात. 

19 जास्वंद वषगभर लार्वर् करता येते फाटे 
कलमापासनू 

मोठया 
आकाराच्या 
कंुर्ीत लार्वर् 
करतात. 

20 झेंरू् वषगभर लार्वर् करता येते हबयांपासनू कंुर्ीत रोपांची 
लार्वर् करतात 

21 जरबेरा वषगभर लार्वर् करता येते हबयांपासनू कंुर्ीत रोपांची 
लार्वर् करतात 

22 पेरु पावसाळयात जनू ते सप्टेंबर 
अखेर पयिंत लार्वर् करता 
येते 

दाब कलम  मोठया आकाराचा 
प्लसॅ्टीक ड्रम मध्ये 
लार्वर् करतात.  

23 अंजीर पावसाळयात जनू ते सप्टेंबर 
अखेर पयिंत लार्वर् करता 
येते 

छाट कलम मोठया आकाराचा 
प्लसॅ्टीक ड्रम मध्ये 
लार्वर् करतात. 

35 



24 र्ाथळब पावसाळयात जनू ते सप्टेंबर 
अखेर पयिंत लार्वर् करता 
येते 

र्टुी कलम मोठया आकाराचा 
प्लसॅ्टीक ड्रम मध्ये 
लार्वर् करतात. 

25 पपई पावसाळयात जनू ते सप्टेंबर 
अखेर पयिंत लार्वर् करता 
येते, 

हबयांपासनू मोठया आकाराचा 
प्लसॅ्टीक ड्रम मध्ये 
लार्वर् करतात. 

26 हचक्कू पावसाळयात जनू ते सप्टेंबर 
अखेर पयिंत लार्वर् करता 
येते, 

र्टुी कलम 
थकवा भेट 
कलम 

मोठया आकाराचा 
प्लसॅ्टीक ड्रम मध्ये 
लार्वर् करतात.  
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3.4.3 वपकांच्या विविध जाती 

व्यवसाहयक शेती करतांना जेवढ्या प्रमाणात हपकाच्या वाणाची काळजी घेतली जाते 

तशी काळजी टेरेस र्ार्गन साठी घेता येत नािी कारण छोट्या आकाराच्या पाहकटात 

हबयाणे उपलब्ध िोत नािी, तसेच संकरीत हबया्यांना जास्त प्रमाणात रासायहनक खते 

व रासायहनक औषधे यांचा जास्त वापर करावा लार्तो या उलट टेरेस र्ार्गन 

करणार् याांचा उदे्दश सेंहद्रय पध्दतीने हकर्ी रोर्ांना कमी बळी पर्णारे, र्ावठी वाण 

जास्त पौस्ष्ट्टक घटक असणारे सरळ वाण लावतात तसेच ग्रपुमध्ये एकमकेांना हबयाणे 

अदलाबदल करुन, बारे्चे साहित्य परुहवणार् या दकुानात तसेच सीर् ब ॅंकेत उपलब्ध 

असणारे लिान पाहकटातील हबया्यांचा वापर करता येतो. फळे व फुलझार्ांची रोपे 

प्रदगशनांतनु, नसगरीतनु हवकत आणतात. अशा वेळेस त्यांची जात / वाण कळ्यास 

अर्चण येते. व त्याचा हवशेष उपयोर् िी िोत नािी 
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छायाहचत्र क्र. 17 वेर्वेर्ळया जातींची स्वत:च्या वापरासाठी लार्वर् केली जाते.  

छायाहचत्र क्र. 18 भाजी हपके  स्थळ इकोआ बंर्लोर  
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छायाहचत्र क्र. 19 वेर्वेर्ळया भाज्या 

छायाहचत्र क्र. 20 कमरख व अननस स्थळ: मुबंई पोटग रस्ट कॅं टीन  
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छायाहचत्र क्र. 21 िळद, हमरची, कोथथबीर मसाला हपके  

छायाहचत्र क्र. 22 हलहलयम, ॲन्थहुरयम, जरबेरा, र्लुाब, सोनचाफा 
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3.5 टेरेस गार्डि ची देखभाल, िळण आवण छाटणी 

3.5.1 झार्ांची विगा  

उन्िात र्च्ची तापते आहण उष्ट्ण वारे वाित असतात.त्यामळेु या झार्ांना जहमनीवरील 

कंुर्यातील झार्ांपेक्षा अहधक पाणी लार्ते. उन्िाळयातील अहतप्रखर सयूगप्रकाशामळेु 

फुले लवकर सकुतात व झारे् कोमेजतात. मसुळधार पाऊस आहण पक्ष्यांपासनू झार्ाचे 

संरक्षण कर्यासाठी शेर् नेट, इन्स्टा शेर् नेट िे उपयकु्त साधने आिे. िया जाळया 

काळया व हिरव्या रंर्ाच्या असनू वेर्वेर्ळया प्रकारांमळेु सावलीची उपलब्धता 25%, 

50% आहण 75% हमळते. जाळीचे आकारमान 3 मीटर X 50 मीटर असते.ती दीघग 

काळ हटकते. याहशवाय र्रजेप्रमाणे आपल्याला पाहिजे तेथे िी जाळी लावता येते थकवा 

काढून घेता येते. 

3.5.2 टेरेस गार्डि मध्ये लागिर् केलेल्या झार्ांिा ि िेलींिा आधार, िळण 
आवण छाटणी 

झार्ांना वळण दे्यासाठी मॉसस्टीक, बांब,ु पाईप, प्लास्टीक दोरी, वापरतात, 
र्रजेप्रमाणे लाकर्ाचा लोखंर्ाचा मांर्व तयार करुन आकषगकपणा आणता येतो.  
झार्ांना वळण देतांना खालील छाटणी तंत्राचा योग्य वापर करता येतो.  

तक्ता क्र. 6 आधार ि िळण 

 आधार िळण 

टोमटॅो टोमटॅो हपकाचे खोर् आहण फांद्या 

कमकुवत असतात. मखु्य खोर्ा 

ला आहण फांद्याना आधार हदल्या 

स झार्ांची आहण फांद्यांची वाढ 

चांर्ली िोते. फळे भरपरू लार्तात. 

फळे पाने आहण फांद्या यांचा 

टोमटॅोचे खोर् मजबतू कर्या 

च्या दृष्ट्टीने झार्ाला वळण देणे 

आवश्यक असते. झार्ांना 

आधार देत असतानाच वळण 

दे्याचे काम कराव.े झार्ांचा 

शेंर्ा वाढत असतानाच प्रत्येक 
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मातीशी आहण पा्याशी संपकग  येत 

नािी.त्यामळेु फळे सर््याचे 

प्रमाण आहण रोर्ाचे प्रमाण फारच 

कमी िोते. फळांची तोर्णी, 

खरुपणी खत घालणे, आहण भर 

देणे, इत्यादी काम ेसलुभतेने करता 

येतात. 

पानाच्या बेचक्यात बर्लफुटीिी 

वाढत असतात. बर्लफुटी 

जोमाने वाढल्या तर शेंर्याची 

वाढ खुंटते आहण झार्ाचा 

आकार झरु्पासारखा िोतो. 

म्िणनू खालपासनू 30 से.मी. 

उंचीपयिंत येणार् या सवग बर्ल 

फुटी मळुातनू खरूु्न टाकाव्यात 

आहण 30 सें.मी. उंचीवर दोन 

फांद्या राखनू झार्ाची वाढ 

करावी. 

वमरची, 

ढोबळी 

वमरची 

हतखट लाल हमरचीला आधार 

दे्याची र्रज नसते. संकहरत 

ढोबळया हमरचीच्या झार्ांना खपू 

फळे येतात. त्यामळेु झारे् 

वाकतात. म्िणनू झार्ांना आधार 

दे्यासाठी दोर् या बांधाव्यात. 

हतखट लाल हमरची व ढोबळी 

हमरचीला वळण दे्याची र्रज 

नसते. 

काकर्ी, 

घेरकीि 

आवण 

ढेमसा 

 

काकर्ी, घेरकीन आहण ढेमसा िी 

वेलवर्ीय हपके असल्यामळेु फुले 

व कोवळी फळे यांचा पा्याशी 

संपकग  येऊ नये. म्िणनू या वेली 

मांर्व करुन थकवा काठयांच्या 

काकर्ी, घेरकीन आहण ढेमसा 

िी वेलवर्ीय हपके असल्यामळेु 

या हपकांच्या वेलींना वळण देणे 

आवश्यक आिे. नािीतर वेली 

जहमनीवर पसरतात. लार्वर्ी 
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आधाराने तारांवर बांधनू वाढू 

घ्याव्या. 

पासनू 30 हदवसा नंतर वेली 

झपाटयाने वाढतात. अशा वेळी 

त्यांना वळण देणे आवश्यक 

असते. 

दोर्का, 

घोसाळी 

आवण 

पर्िळ 

 

वेल वर्ीय हपके असल्याने यांना 

आधार देणे आवश्यक आिे. यांना 

मांर्व करावा लार्तो. मांर्वावर 

वेली पसरहवल्यामळेु फळांची 

लांबी वाढते. फळांना माती लार्त 

नािी. 

रोपे उर्वनू आल्यावर एक 

जोमदार रोप ठेवनू बाकी रोपे 

काढून टाकावीत.मखु्य वेलीची 

वाढ भराभर िो्यासाठी बर्ल 

फुटी काढाव्या. वेल तारेच्या 

खाली एक फुटावर आल्यावर 

बर्लफूट काढणे बंद कराव े

आहण 3 - 4 चांर्ल्या फुटी येऊ 

द्यावा आहण त्या तारेवर पसरु 

द्याव्यात. 

दधुीभोपळा 

आवण 

कारली 

दधुीभोपळा ह्या हपकास उन्िाळयात 

मांर्वाची आवश्यकता असतेच 

असे नािी. मात्र दधुीभोपळा आहण 

कारली या हपकास पावसाळी 

िंर्ामात मांर्व आवश्यक असतो. 

यामळेु उत्पादन जास्त येऊन 

फळांची प्रत चांर्ली रािते. 

दधुीभोपळा आहण कारली यांची 

उर्वण झाल्यावर एका हठकाणी 

दोन जोमदार रोपे ठेवावी. 

वेलीवर लार्लेली फुले आहण 

फळांचा पा्याशी संपगक येणार 

नािी याची काळजी घ्यावी.  
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ककलगर् 

आवण 

खरबजु 

कथलर्र् आहण खरबजु यांचे 

वाढणारे वेल पसरुन द्यावेत. वेल 

वळव्याचे काम पीक 7 ते 9 

पानांवर आसताना कराव.े वेल 35 

- 40 हदवसांचे झाल्यावर वेलांची 

जास्त िलवािलव करु नये. 

वाढणार् या फळांना पाणी 

लार्णार नािी याची काळजी 

घ्यावी. वाळलेले र्वत 

फळांच्याखाली ठेवावे म्िणजे 

फळे जहमनीला टेकून खराब 

िोणार नािीत. 

तांबर्ा 

भोपळा 

आवण 

कोहळा 

 

वेली दोन सर् यातील मोकळया 

जारे्त पसराव्यात. 

वेलीवर लार्लेली फुले आहण 

फळांचा पा्याशी संपगक येणार 

नािी याची काळजी घ्यावी. 

फळधारणा वाढहव्यासाठी 

िाताने परार्थसचन कराव.े  

िाल        

( पािटा )  

वेली सारख्या वाढणार् या जातींना 

बांब ू आहण काठयांचा आधार 

द्यावा लार्तो 

शेंर्ा खरु्ल्यास जास्त फांद्या 

हमळतात 

तोंर्ली तोंर्लीचे वेल वाढू लार्ताच त्यांना 

आधार द्यावा लार्तो. बारे्त 6 X 

6 मी. आकाराचे मंर्प 

घालावा.मंर्पाची उंची 2 मीटर 

पयिंत असावी. वेल समुारे 60 - 70 

सेंमी. उंचीचा झाल्यावर मांर्वावर 

चढवावा.  

फळबिार संपल्यानंतर 

मांर्वाच्या उंचीइतके खोर् ठेवनू 

वेलींची छाटणी करावी.  
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छाटणी ि  प्रकार  

रे्िगा  

लार्वर्ी नंतर चार महिन्यांनी पहिली छाटणी करावी.यावेळी खोर् तळापासनू 1 मीटर 

अंतरावर छाटावे आहण चार हदशाला चार फांद्या वाढू द्याव्यात. त्यामळेु झार्ाची उंची 

कमी िोते. त्यानंतर 7 ते 8 महिन्यांनी चारिी फांद्या मखु्य खोर्ापासनू एक मीटर 

अंतरावर छाटाव्यात. त्यामळेु झार्ाचा मखु्य आराखर्ा तयार िोईल व झार्ाची उंची 

कमी िोऊन शेंर्ा काढणे सोपे जाईल व उत्पादन वाढेल.पढेु झार् जसजसे जनेु िोईल 

तसतसे दर दोन वषींनी एहप्रल मे महिन्यात शेंर्ा हनघाल्यावर छाटणी करावी म्िणजे 

झार् हनयहमत उत्पादन देईल. 

गलुाब  

र्लुाबाची दोन वेळा छाटणी केली जाते 

1 उन्हाळी छाटणी अथिा खरर् छाटणी 

िी छाटणी उन्िाळा संपताना करतात. साधारणपणे मे महिन्याच्या मध्यास िी छाटणी 

केली जाते. या छाटणीपासनू फुलांचा िंर्ाम ॲर्स्ट महिन्यापयिंत चालतो. 

2 वहिाळी छाटणी  

फुलांचा पहिला बिर कमी झाल्यावर पावसाळा संपताना पनु्िा छाटणी केली जाते. िी 

छाटणी ऑक्टोबर महिन्याच्या सरुुवातीला केली जाते. या फुलांचा िंर्ाम 

जानेवारीपयिंत चालतो. तसेच हतसरी छाटणी फेब्रवुारी महिन्यात करुन उन्िाळयात 

फुलांचा िंर्ाम घेता येतो. 

गलुाबा सारख्या झार्ाची छाटणी तीि प्रकारे केली जाते: 
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1हलकी छाटणी ( लाईट प्रकूिग) 

या प्रकारात झार्ाच्या वाढलेल्या फांद्या समुारे हनम्म्या उंचीवर छाटल्या जातात. या 

छाटणीमध्ये झार्ावर फाद्यांची संख्या जास्त असते, त्यामळेु फुलांची संख्यािी जास्त 

असते. 

2 जोरकस छाटणी ( हेिी प्रवूिग) 

या प्रकारात झार्ाच्या खोर्ाजवळ फांद्यांवर 3-4 र्ोळे राखनू छाटणी करतात. मोठया 

दांर्यावर मोठी फुले आण्यासाठी िी छाटणी केली जाते. 

3 मध्यम छाटणी  

या प्रकारात फार खररू्न अथवा अती उंचीवर छाटणी न करता मध्यम छाटणी केली 

जाते.कािी फांद्या मध्यम उंचीवर छाटून तर कािी फांद्या खररू्न िी छाटणी केली 

जाते.कािी फांद्या तळापासनू छाटून हवरळणी केली जाते. 
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3.6 पाणी ि खतांचे व्यिस्थापि 

3.6.1 पाणी व्यिस्थापि  

पाणी िा झार्ांचा प्राण आिे. टेरेस र्ार्गन िा आपल्या एकटयाचा आवर्ीचा हवषय 

असल्यामळेु आपल्या रै्रिजेरीत बारे्ची काळजी घेणारे बर् याच वेळा कुणीच नसते. 

अशा वेळेस आपल्या रै्रिजेरीत काळजी घेऊन, झार्ांना वेळोवेळी पाणी हदले रे्ले 

पाहिजे, नािी तर कष्ट्टाने साकारलेली बार् करपनू जा्याची शक्यता असते. बारे्स 

पाणी दे्याचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास त्याचा फायदा िोतो व कमी पा्यात बार् 

साकारतािी येते. 

टेरेस र्ार्गनचे पाणी व्यवस्थापन पढुील प्रमाणे करता येईल 

1उन्िाळयामध्ये झार्ांना सकाळी, दपुारी व संध्याकाळी असे तीन वेळा पाणी द्यावे 

लार्ते. 

2 पावसाळयामध्ये झार्ांना पाणी दे्याची आवश्यकता नसते. 

3 हिवाळयामध्ये झार्ांना सकाळी व संध्याकाळी असे दोनदा पाणी द्यावे. 

पाणी देण्याच्या पध्दती पढुील प्रमाणे 

1 कठबक कसचि पध्दतीिे (वड्रप)  

झार्ांना पाणी दे्यासाठी थठबक थसचन पध्दत सवात चांर्ली व सोयीची आिे. थठबक 

थसचन पध्दत थोर्ी खर्थचक असली तरी कायम स्वरुपी सोयीची आिे. थठबक थसचनाने 

पाहिजे तेवढे पाणी पाहिजे त्या हठकाणी देता येते. थठबक थसचनामळेु पा्याची 50 % 

बचत िोते, पाणी झार्ांच्या मळुाशी जावनू झार्ांची चांर्ली वाढ िोते. त्यामळेु 

कंुर्यातील माती बािेर येत नािी व झार्ांची मळेु उघर्ी पर्त नािी. 
47 



2. झारीिे ककिा हातािे कर्परू्ि 

अश्या प्रकारे पाणी देतांना प्रत्येक झार्ाजवळ जाता येते. झार्ांना पाहिजे तेवढे पाणी 

देता येते. यामळेु पा्याची बचत िोते. कंुर्ी थकवा वाफ्यात सर्ळीकरे् सारख्या 

प्रमाणात पाणी देता येते. 

3 मोजिू मापिू मगािे पाणी द्या 

मर्ाने पाणी मोजनू देता येते. त्यामळेु पा्याची बचत िोते. थेट कंुर्ीत रोपांना मळुाशी 

देता येते. त्यामळेु कंुर्ीतील माती बािेर पर्त नािी. 

4 पेप्सी यबू ककिा पाईप  

एक इंच जार्ीचा, काळया रंर्ाचा पाईप असतो. या पाईपास दर हदर् फुटाच्या अंतरावर 

हछद्र पारू्न हदर् फुटाच्या अंतरावर कंुर्ी ठेवता येते. त्यामळेु हछद्र झाकता येते. पाईपचे 

एक टोक पाणी देणार् या ड्रमला जोर्ावे व दसुरे टोक दोर् याने बाधनू टाकावे. 

5 सलाईि बाटल्या ि िळ्या 

दवाखान्यातील वापरून टाकलेल्या सलाईनच्या बाटल्या व नळया झार्ांना पाणी 

दे्यासाठी वापरता येतात. प्रत्येक कंुर्ीस एक बाटली याप्रमाणे पाणी परुवठा करता 

येतो. पा्याचा वेर् कमी-जास्त कर्याची सोय असल्यामळेु जास्त वेळ पाणी देता 

येते. प्रत्येक बाटली िी स्वतंत्रपणे टांर्ता येते, पण प्रत्येक वेळी या बाटल्यांमध्ये पाणी 

भरावे लार्ते. नळी बाटलीला जोरू्न झार्ाच्या बाजलूा सोरू्न द्यावी. यामळेु पा्याची 

बचत िोते. 
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6 प्लसॅ्टीक ककिा काचेची बाटली 

झार्ांना बाटलीने पाणी देणे िी अत्यंत सोपी, स्वस्त व सोयीस्कर अशी पध्दत आिे. या 

पध्दतीत कंुर्ीत थकवा प्लसॅ्टीक ड्रम यामध्ये पा्याने भरलेले बाटली उलटी करुन 

ठेवावी. बाटलीच्या झाकणाला बारीक हछदे्र पार्लेले असावे, त्यामळेु रोपांना 

आवश्यक तेवढेच पाणी हमळते व पा्याचे बाष्ट्पीभवन िोत नािी. 

7 तिुार कसचि  

तषुार थसचन पध्दतीने झार्ांना पाणी देता येते. तषुार थसचनामळेु सर्ळया झार्ांवर 

सारख्या प्रमाणात पाणी पर्ते. झार्ांना आवश्यक तेवढे पाणी हमळते. 

8. सांर्पाण्याचा बागेसाठी िापर  

सांर्पा्याचे दोन प्रकार असतात, अ) गे्र वॉटर: आंघोळीचे, कपरे् धु् याचे, भांरे् 

घास्याचे सांर्पाणी, ब) ब्लकॅ वॉटर: मैलाहमहश्रत सांर्पाणी  

वहरलपैकी गे्र वॉटर जर सरुुवातीलाच वेर्ळया पाइपलाइनद्वारे एकत्र करुन त्यावर 

र्ाळण यंत्रातनु स्वच्छ केले तर ते बारे्ला वापरता येते, या पा्याच्या पनुवापरातनु         

( हरसायकल, हरयजु) बचत घर्ते, प्रदषुण कमी िोते. व खचग वाचतो. िी यंत्रणा एकदाच 

बसवावी लार्ते व अनेक वषे चालते, हनयहमत देखभाल करणे सोपे असते, 

छायाहचत्रात या यंत्राची कायगपध्दती दाखहवलेली आिे. यासारख्या हवकें हद्रत सांर्पाणी 

प्रहक्रया संयंत्रामळेु,शिरे स्वच्छ राितील  
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छायाहचत्र क्र. 23 सांर्पा्यावर प्रहक्रया करुन बारे्ला वापरता येते.  

छायाहचत्र क्र.24  टेरेस िायड्रोपॉहनक पध्दतीत पाणी दे्याच्या पध्दती  
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3.6.2 खत व्यिस्थापि  

झार्ांच्या पोषणास लार्णारे अन्न ज्या पदाथांत भरपरू असते,अशा पदाथांस खते 

म्िणतात. नसुते मातीचे कण खाऊन झारे् वाढत नािीत. मातीत असलेले हनरहनराळे 

क्षार, झार्ांना लार्णार् या अन्नाची र्रज थोर्या प्रमाणात भार्हवतात. तरी पण झार्ांना 

सतत योग्य त्या प्रमाणात अन्न परुवठा िो्यासाठी इतर खतांचािी वापर करणे 

आवश्यक आिे. 

खतांचे प्रकार दोन आिेत 

1 मंद पहरणाम करणारी सेंद्रीय खते. 

2 लवकर पहरणाम करणारी रासायहनक खते. 

जनावरांची लीद थकवा हवष्ट्ठा, मासळीचे खत, हिरवळीचे खत, कंपोस्ट खत िी सेंद्रीय 

खते. या खतात वनस्पतीच्या वाढीकहरता आवश्यक असलेल्या नत्र, स्फुरद व पालाश 

ह्या मखु्य घटक द्रव्यांची तसेच थझक, बोरान इत्यादी सकू्ष्म घटक द्रव्याची उपलब्धता 

फारच कमी प्रमाणात असते. 

जनावरांच्या मलमतू्रांपासनू तयार केलेले खत जरी उत्तम असले,तरी ते चांर्ले 

कुजहवल्याहशवाय झार्ांना वापरु नये.चांर्ल्या कुजलेल्या शेणखताला कोणतािी वास 

येत नािी. वास येणारे शेणखत कच्चे असनू ते झार्ांना अपायकारक असते. 

वनस्पतीच्या मळुाची अन्न अर्र पाणी शोषनू घेणारी तोंरे्, झार्ाच्या बधु्यांपासनू दरू 

अंतरावर असतात; ह्याकहरता कोणत्यािी झार्ाला द्यावयाचे खत व हवशेषत: 

रासायहनक खत; तसेच पाणी झार्ाच्या बुंध्यापासनू दरू अंतरावर द्यावे. बुंध्यापासनू 

जवळ हदलेल्या खतांचा झार्ांना उपयोर् न िोता ती वाया जातात. सदर खताबरोबर 
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हदलेल्या पा्याने झार्ाचा बुंधा अर्र मळेु कुजनू जाणे; तसेच झार्ांना हनरहनराळया 

प्रकारचे रोर्िी िो्याची शक्यता असते. 

सेंद्रीय खतात ह्यमुस भरपरू प्रमाणात असतो. ह्यमुसमळेु माती भुसभसुीत िोते. त्यामळेु 

िवा खेळते. मळुांना पा्याचा अहनबिंध परुवठा िोतो. ह्यमुसचे प्रमाण हजतक्या प्रमाणात 

जास्त, हततक्या प्रमाणात जास्त अन्न झार्ांना हमळते. म्िणनूच शेणखत वैर्रे 

हदल्यावर, हपके चांर्ली येतात. सेंद्रीय खते नेिमी मातीत हमसळून घ्यावीत. मातीत न 

हमसळता पषृ्ट्ठभार्ावर टाकलेल्या खतातनू सयूाच्या उष्ट्णतेमळेु नत्राचा अंश उरू्न 

जा्याची शक्यता असते. 

सेंद्रीय खताप्रमाणे द्रवरुप खतांचािी वनस्पतींना चांर्लाच उपयोर् िोतो. द्रवरुप 

खतासाठी र्ाई,म्िशी अर्र इतर जनावरांची ताजी हवष्ट्टा घेऊन, त्यात पाचपट पाणी 

हमसळून ते हमश्रण चांर्ले ढवळावे. िे हमश्रण 6 - 7 हदवस रोज ढवळून शेवटच्या 

हदवशी थोर्ा वेळ थांबनू त्या हमश्रणाचे वरचे पाणी दसुर् या भांर्यात, तरटाच्या 

सािाय्याने र्ाळून घ्यावे व त्यात सम प्रमाणात पाणी हमसळून त्यात भाज्यांसाठी 3 ग्रमॅ 

यहुरया अथवा फूल व फळ झार्ांसाठी 3 ग्रमॅ सफुला हमसळून ते हमश्रण भाजीपाल्याला 

थकवा लिान फळझार्ांना व फुलझार्ांना फारच उपयकु्त असे खत आिे. या खताला 

इंग्रजीत बेबी फूर् असे म्िणतात. 

िरभरा, वाटाणा, घेवर्ा, तरू, मेथी, र्वार, चवळी वैर्रे हद्वदल जातींच्या भाजीपाल्याला 

नत्र खताची जरुरी भासत नािी. सदर वनस्पतींच्या मळुावर र्ाठी धरतात. त्या र्ाठी 

िवेतील नत्र शोषनू घेतात.  
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1कंपोस्ट खत  

सवग प्रकारचा भाजीपाला, फुलझारे् यांना सेंद्रीय खताने जहमनीचा पोत सधुारतो, सेंद्रीय 

खतांपैकी कंपोस्ट खत परसदारी सिज बनहवता येते. आपल्या दैनंहदन जीवनात अशा 

हकत्येक टाकाऊ वस्त ूअसतात की, ज्या हनत्यहनयमाने कचर् याच्या कुर्ींत फेकल्या 

जातात. अशा वस्तूंमध्ये भाजीपाल्यांचे अवशेष, हशळे अर्र नासलेले अन्न, पाला 

पाचोळा, केरकचरा, राख, भाजीपाल्याचा िंर्ाम संपल्यावर राहिलेला बुंधा, झार्ाला 

वळण देणेच्या कामी छाटणी केलेले बारीक फुले, शेंरे्, फांद्या इत्यादी बारीक वस्तूंचा 

आपण कंपोस्ट तयार कर्यासाठी उपयोर् करु शकतो. मात्र काचा, प्लसॅ्टीक पेपर, 

धातूंचे तकुरे्, करवंटया, िार्ांचे तकुरे्, कार्थ्या, केसांचे र्ुंतवळ, दर्र्, धोंरे् टाळावे व 

झार्ाच्या वाळलेल्या फांद्या असल्यास त्या जाळुन त्यांची राख करुन टाकावी. 

 

कंपोस्ट खतापासिू फायदे 

1 झार्ांची अन्न साठवण शक्ती तसेच जलधारणा शक्ती वाढते. 

2 पा्याचा हनचरा चांर्ला िोतो. 

3 िवा खेळती रािून उष्ट्णतामानाचा समतोल राखला जातो. 

4 कंपोस्ट खतात कोणत्यािी प्रकारच्या हकर्ी अर्र रोर्जंत ू तसेच तणाचे बी 

नसते.म्िणनूच असे कंपोस्ट खत िे हपकांचे नैसर्थर्क पणूग अन्न आिे. िे खत देताना ते 

मातीत हमसळून द्यावे.  
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पाचोळ्याचे खत ( वलफ मोल्र्) : 

कंपोस्ट खताप्रमाणे पालापाचोळयाचे नऊ इंच थर देऊन त्या प्रत्येक थरावर अधा इंच 

मातीचा थर हदल्यास, त्यापासनू उत्तम प्रकारचे खत तयार िोते. सदर खताचा कंुर्या 

भरणे तसेच सावलीत व हनमसावलीत वाढणार् या शोहभवंत वनस्पतींना त्याचा 

चांर्लाच उपयोर् िोतो. या खतास हलफमोल्र् म्िणतात. 

2 रासायविक खते 

रासायहनक खतांपॆकी नत्रामळेु झार्ांची खोरे्, पाने, फाद्या वाढ्यास मदत िोते व ते 

वनस्पतीना ताबर्तोब लार् ूपर्ते. स्फुरदामळेु वनस्पतींची मळेु वाढ्यास, तसेच फुले 

व फळे धर्यास मदत िोते. िे खत झार्ांना लार् ूपर््यास उशीर लार्तो. सबब ते बी 

पेर्यापवूी द्यावे. त्यामळेु हबयांची रुजवणी िो्यास अर्र झार्ांना मळेु धर्यास मदत 

िोते.  

झार्ांच्या वाढीसाठी नत्र, स्फुरद व पालाश ह्या तीनिी घटक द्रव्यांचा समतोल राखणे 

आवश्यक आिे. नत्र जास्त झाल्यास झार्ाची नसुतीच वाढ िोऊन फुले, फळे येणार 

नािीत. उलट स्फुरद जास्त झाल्यास नत्राच्या कमतरतेमळेु झार्ांच्या फांद्या,पाने न 

वाढल्याने झारे् ते सिन करणार नािीत.म्िणनू कोणत्यािी प्रकारे झार्ांना स्फुरद 

हदल्यास त्या वेळी नत्र देणे जरुर आिे. ह्या हनयमास अनसुरुन झार्ांना स्फुरद 

हदल्यानंतर समुारे 20 - 25 हदवसांनी नत्राची मात्रा द्यावी. सवगसाधारण हनयम असा की, 

बी पेर्यापवूी हमश्र खत ( सफुला) हदल्यास हबयांची उर्वण िोऊन, चांर्ली रोपे तयार 

िोतील व रोपांची पनुलावणीनंतर 20-25 हदवसांनी नत्र हदल्यास, झार्ाची उभारणी 

अर्र वाढ चांर्ली िोईल. कोणतेिी रासायहनक खत, झार्ांना फुले व फळे धर्याच्या 

काळातच द्यावीत. फुले व फळे तयार िोऊन काढणीस तयार झाल्यावर झार्ांना 

कोणत्यािी प्रकारचे खत देऊ नये. 
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पलाशमळेु झार्ांना कणखरपणा येतो व फळांना र्ोर्ी येते.मात्र पलाशचा प्रमाणीत 

र्ोस, फळे तोरू्न ये्यापवूी कमीत कमी दोन महिने द्यावा लार्तो. कारण पलाशचा 

उपयोर् फारच उशीर िोतो. पलाशचा उपयोर् फळे एक दोन महिन्यांची झाल्यावर 

करावा.  

3. सेंद्रीय खते  

वनस्पती आहण प्राणी यांच्या अवशेषापासनू सेंद्रीय खते हमळतात. सेंद्रीय खतांचे प्रमखु 

दोन प्रकार आिेत. 

1 भरखते यामध्ये पोषणद्रव्यांचे प्रमाण कमी असल्याने भरखते रासायहनक खतांपेक्षा 

मोठया प्रमाणात वापरावी लार्तात. तसेच िी खते हपकांना सावकाशपणे लार् ूपर्तात. 

भरखते वापरल्याने मातीच्या प्राकृहतक र्णुधमात सधुारणा िोते, जलधारणा शक्ती 

वाढते. 

2 जोरखते यात पोषणद्रव्याचे प्रमाण भरखतांपेक्षा अहधक असते. त्यामळेु िी खते कमी 

प्रमाणात द्यावी लार्तात .उदा सवग प्रकारच्या पेंर्ी, िार्ांचा चरुा, मासळी खत इत्यादी. 

3 हिरवळीचे खते खतासाठी तार्, शेवरी, चवळी, र्वार थकवा धैचा, हर्रीपषु्ट्प व 

सबुाभळू यांचा पाला हिरवळीच्या खतासाठी वापरावा. 

 

 

 

 

 

55 



तक्ता क्र. 7 मखु्य सेंद्रीय खतात खालील प्रमाणात सकू्ष्म घटकांची टक्केवारी 

 नत्र स्फुरद पालाश 

1 शेणखत 0.56 0.35 0.78 
2 कोंबर्ीचे खत 3.03 2.63 1.40 
3 िार्ांची परू् 3.50 21.50 0.00 
4 मासळी खत 4.10 0.90 0.30 
5 कंपोस्ट 0.80 0.65 1.00 
6 लेंर्ी खत 0.60 0.50 0.70 
7 सोनखत 1.30 1.10 0.35 
8 भुईमरू् पेंर् 7.10 1.40 1.30 
9 सरकी पेंर्  6.40 2.80 2.50 
10 एरंर्ी पेंर् 4.50 1.70 0.70 
11 थलबोळी पेंर् 5.00 1.00 1.50 
12 करंज पेंर् 3.90 0.90 1.20 
13 करर्ई पेंर् 4.90 1.40 1.20 
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तक्ता क्र. 8  सेंद्रीय खतांची गणुित्ता ठरविणारी प्रमाणके 

क्र. सेंद्रीय खतातील घटक प्रमाण 
1 सेंद्रीय खताचा रंर् भुरकट काळा तपहकरी 
2 वास मातकट 
3 कणांचा आकार 5 ते 10 मी.मीटर  
4 साम ू 6.5 ते 7.5 
5 कबग / नत्र र्णुोत्तर प्रमाण 20 पेक्षा कमी व 10 पेक्षा जास्त 
6 जलधारण क्षमता 30% पेक्षा जास्त 
7 एकूण क्षारांचे प्रमाण 2-5 रे्हस सायमन प्रहत मी. 
8 जीवाणूंचे प्रमाण  
 अ) हजवाण ू(संख्या प्रहत ग्रमॅ) 10 x 109   सी.एफ.य ु
 ब)ॲस्क्टनोमायहसहटज (संख्या प्रहत 

ग्रमॅ)  
10 x 108    सी.एफ.य ु

 क)  बरुशी ( संख्या प्रहत ग्रमॅ) 10 x 106    सी.एफ.य ु
 

वजिाण ूखते. 

प्रयोर्शाळेत नत्र स्स्थर करणार् या, जहमनीतील स्फुरद हवरघळणार् या व सेंद्रीय पदाथाचे 

हवघटन करणार् या कायगक्षम हजवाणूंची स्वतंत्रहरत्या वाढ करुन योग्य अशा वािकात 

हमसळून िोणार् या हमश्रणाला हजवाण ूखत असे म्िणतात. िी हजवाण ूखते हपकांना नत्र 

हमळवनू देतात. अहवद्राव्य स्वरुपातील स्फुरद हवरघळहवतात व सेंद्रीय पदाथाचे जलद 

हवघटन करतात. या खताला हजवाण ूसंवधगने बकॅ्टेहरयल कल्चर अथवा बकॅ्टेहरयल 

इनॉक्यलंुट असेिी म्िणतात. 

वजिाण ूखतांचा िापर 

ित्र स्स्थरीकरण करणारी वजिाण ूखते  
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ॲझोटोबकॅ्टर  

िे हजवाण ूहपकांच्या मळुांभोवती रािून असिजीवी पध्दतीने कायग करीत असतात. ते 

िवेतील मकु्त नत्र शोषनू घेतात व हपकांना उपलब्ध करुन देतात. िे हजवाण ू खत 

शेंर्वर्ीय हपके वर्ळून इतर सवग एकदल, तणृदल, तणृधान्य हपकांना उपयोर्ी 

पर्तात. उदा.ज्वारी, बाजरी, ऊस, र्िू, मका, कापसू, सयूगफूल, हमरची, वांर्ी, र्ाळींब, 

पेरु, आंबा इ. 

ब) ॲझोस्स्पवरलम 

िे हजवाण ूतणृधान्य व भाजीपाला हपकांच्या मळुांमध्ये व मळुांभोवती रािून नत्र स्स्थर 

कर्याचे कायग करतात. ज्वारी आहण मका हपकांसाठी उपयकु्त 

क) बाजयेकरकीया 

िे हजवाण ूॲझोटोबकॅ्टर प्रमाणेच असिजीवी पध्दतीने नत्र स्स्थरीकरणाचे कायग करीत 

असतात. िे हजवाण ूशेंर्ावर्ीय हपके वर्ळून एकदल व तणृधान्य हपकांसाठी उपयोर्ी 

पर्तात 

र्) रायझोवबयम 

िा हजवाणूंचे कायग सिजीवी पध्दतीने चालते. िे हजवाण ूशेंर्ावर्ीय हपकांच्या मळुावर 

र्ाठी हनमाण करतात. िवेतील नत्रवाय ू (नायटोजन) शोषनू घेऊन मळुांवाटे हपकास 

उपलब्ध करुन देतात. राझोहबयम हजवाण ूखत सवग शेंर्वर्ीय हपकांना उपयोर्ी पर्त 

नािी. त्यामध्ये वेर्वेर्ळे सात र्ट आिेत. वेर्वेर्ळया र्टातील हपकांना हवहशष्ट्ट 

प्रकारच्या रायझोहबयम र्टाचे हजवाण ूखत वापरावे. 

 

58 



इ) ॲवसटोबकॅ्टर  

ऊस व इतर शकग रायकु्त हपकांमध्ये मळुाद्वारे िे हजवाण ूप्रवेश करुन नत्राचे स्स्थरीकरण 

करतात.िे हजवाण ू आंतरप्रवािी असल्याने स्स्थर केलेल्या नत्राचा पीक वाढीमध्ये 

सवाहधक वापर िोऊ शकतो.  

ई) ट्रायकोर्डमा (जैि रोग वियंत्रण) 

िी परोपजीवी बरुशी सेंद्रीय पदाथावर मोठया प्रमाणात वाढते व इतर रोर् हजवाणूंची 

वाढ हनयंहत्रत करते. ती इतर रोर्कारक बरुशीवर धारे् नष्ट्ट करुन हजवाण ूकमकुवत 

बनवते. त्यामळेु त्यांची उर्वणक्षमता कमी िोते. या जैव रोर् हनयतं्रकाच्या वापराने 

जहमनीद्वारे िोणार् या रोर्ांचे प्रभावी हनयंत्रण िोऊ शकते. 

फ) अझोला 

अझोला िी एक पान वनस्पती असनू िे एक हिरवळीचे खत म्िणनू वापरतात.अझोला 

ॲनाबेना अझोली या शेवाळाबरोबर सिजीवी पध्दतीने वाढते आहण िवेतील मकु्त नत्र 

स्स्थर करते. 

उत्तम प्रतीचे कंपोस्ट खत तयार करण्यासाठी वजिाण ू

सेंद्रीय पदाथग भरपरू प्रमाणात उपलब्ध असतात.या सेंद्रीय पदाथापैकी कािी पदाथग 

थोरे्फार कुजवनू लरे्च वापरता येतात.परंत,ु कािींना बरेच हदवस कुजवावे लार्ते. 

त्याहशवाय वापरता येत नािीत. ऊसाचे पाचट, र्व्िाचे कार्, हपकांची ताटे, पाला 

पाचोळा, हकचनमधील वेस्टेज, हनमाल्य िे सेंद्रीय पदाथग जरी कुज्यास कठीण असले 

तरी शास्त्रीय पध्दतीचा अवलंब केल्यास व कंपोस्ट करताना कंपोस्ट हजवाणूंचा वापर 

केल्यास कुज्याची हक्रया जलद िोते व अन्नद्रव्यनी यकु्त असे खत लवकर तयार 

िोते.   
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टेरेस गार्डि साठी कंपोस्ट तयार करणे  

टेरेस र्ार्गनसाठीिी कंपोस्ट खताची जरुरी असते. ते बनहव्याची पध्दत  खर्र्यातील 

कंपोस्टप्रमाणेच आिे. फक्त या हठकाणी कंपोस्ट खोके ( हबन) वापरतात. कारण 

र्च्चीवर खड्डा काढता येत नािी. 

एक ते दीर् मीटर लांब रंुद आहण समुारे एक मीटर उंचीच्या लाकर्ी फळयांच्या 

खोक्याचा कंपोस्ट खतासाठी वापर करावा. िे खोके तयार कर्यासाठी जनु्या फळया 

वापराव्यात दोन फळयांत थोर्ी जार्ा ठेवावी. या खोक्याच्या खालच्या बाजसू मातीचा 

थर द्यावा. अशी दोन खोकी करावीत. त्यामळेु एका खोक्यात खत तयार िोत असताना 

दसुरे खोके भरता येते. 

या खोक्यात खर्र्याप्रमाणे टेरेस र्ार्गन मधील व घरातील टाकाऊ पदाथग बारीक तकुरे् 

करुन टाकावेत. 15 सें.मी. जार्ीचा थर झाल्यावर त्यावर 100 ते 150 ग्रमॅ यहुरया, 20 

ग्रमॅ सपुर फॉस्फेट आहण बारीक माती हमसळून टाकावी. आठवर्यातनू एकदा त्यावर 

पाणी थशपर्ावे. थर घट्ट दाब ूनये. अशा प्रकारे थरावर थर देत खोके पणूग भरल्यावर ते 

3 सें.मी. जार्ीच्या मातीच्या थराने ते थलपनू घ्यावे. त्यामळेु आत उत्पन्न िोणारी उष्ट्णता 

बािेर न जाता कंपोस्ट खत लवकर तयार िोईल. अशा खोक्यातील कंपोस्ट खत 3 ते 

5 महिन्यांत तयार िोते. ते आपल्या र्च्चीवरील बारे्त वापरावे. त्यामळेु झारे्  जोमान 

वाढतील  
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छायाहचत्र 25 घरातील कचरा, हनवर्लेल्या भाज्यांसाठी कंपोस्टरचे प्रकार  

 

छायाहचत्र.26 पालापाचोळा व हकचन वेस्टेजसाठी कंपोस्टरचे प्रकार  
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3.7 वकर्ींची ओळख आवण वियंत्रण 

तक्ता क्र. 9  टेरेस र्ार्गन मधील लार्वर् केलेल्या हपकांवरील हकर्ींची ओळख 
आहण हनयंत्रण 

क्र. हपकाची नावे  हकर्ीची 
नावे 

लक्षणे हनयंत्रण 

1 मेथी,मळुा,शलर्म,
पालक, लेटयसु, 
पानकोबी, लाल 
कोबी, फुलकोबी, 
नवलकोल, 
ब्रोकोली, भेंर्ी, 
टोमटॅो, वांर्ी, 
हमरची, दधुी 
भोपळा, घेवर्ा, 
चवळी, र्वार, 
वाटाणा, तोंर्ली, 

मावा अहतशय लिान 
आकाराची 
कीर् पानांच्या 
पेशीमध्ये सोंर् 
खपुसनू 
पानांतील रस 
शोषनू घेते. 

एकास्त्मक व्यवस्थापन. 
रासायहनक थकवा 
सेंद्रीय पध्दतीने. 
झार्ांच्या बाजलूा 
हपवळा हचकट सापळा 
लावणे. 

2  टोमटॅो, वांर्ी, भेंर्ी फळे 
पोखरणारी 
अळी 

या हकर्ीचे मादी 
फुलपाखरु 
झार्ाच्या 
शेंर्याजवळ 
थकवा फळावर 
अंर्ी घालते. या 
अंर्यातनू बािेर 
आलेली अळी 
फळे पोखरुन 
आतील र्र 
खाते.  

हकर्ग्रस्त फळे तोरू्न 
नष्ट्ट करावीत. अळया 
र्ोळा करुन नष्ट्ट 
कराव्यात. कामरं्ध 
सापळयाचािी वापर 
करता येतो. हपका 
शेजारी झेंरू्ची रोपे 
लावावीत. हकर् झेंरू्वर 
आकर्थषत िोते. 

3 टोमटॅो, वांर्ी, भेंर्ी, 
कांदा, वाटाणा, 
लसणू, हमरची 

फुलहकरे् प्रौढ हकर् 
पानांतील 
अन्नरस शोषनू 
घेतात.िी हकर् 
स्पटेॅर् हवल्ट 
व्िायरस या 

झार्ांच्या बाजलूा 
हपवळा हचकट सापळा 
लावणे 
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हवषाणमूळेु 
िोणार् या 
रोर्ाचा प्रसार 
करतात. 

4 वांर्ी, भेंर्ी, र्ाजर, 
लेटयसु, चवळी, 
र्वार  

तरु्तरेु् िी हकर् 
पानांच्या मारे् 
रािून पानांतनू 
रस शोषते. 
त्यामळेु पाने 
हपवळी पर्तात 
आहण आतल्या 
बाजसू वळतात. 
पाने कमकुवत 
रािून झार्ांची 
वाढ खुंटते.  

करू्थनबापासनू 
बनहवलेली 
हकटकनाशके 
वापरावीत. फळ 
तोर्णी करायची 
असेल तेव्िा फवारणी 
टाळावी. 
प्रमाण: 50 हमली/ 10 
हल. पाणी 

5 भेंर्ी, टोमटॅो, वांर्ी, 
काकर्ी, घेरकीन, 
दोर्का घोसाळी, 
पर्वळ, दधुी 
भोपळा, कारली, 
कथलर्र्, तांबर्ा 
भोपळा, कोिळा, 
पेरु , आंबा  

पांढरी 
माशी 

फळमाशी िी 
फळे लिान 
असताना 
फळाच्या 
सालीखाली 
अंर्ी घालते, या 
अंर्यांतनू 
अळया बािेर 
पर्तात.या 
अळया 
फळातील र्र 
खातात त्यानंतर 
फळे सर्तात. 

हकर् लार्लेली फळे 
नष्ट्ट करावीत. वेली 
थकवा झार्ांजवळ 
कामरं्ध सापळे 
लावाव्यात. 

6 टोमटॅो, वांर्ी, 
भेंर्ी,वाटाणा, 
िरबरा,तरू, 

फळे 
पोखरणारी 
अळी 

अंर्यातनू बािेर 
आलेली अळी 
फळे आल्यावर 
अळी फळे 
पोखरुन आत 
प्रवेश करते 

करू्थनबापासनू 
बनहवलेली 
हकटकनाशके 
वापरावीत. फळ 
तोर्णी करायची 
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आहण आतील 
र्र खाते.  

असेल तेव्िा फवारणी 
टाळावी. 

7 चवळी, र्वार, 
वाटाणा, वाल, 
घेवर्ा, 

शेंर्ा 
पोखरणारी 
अळी 

हिरव्या रंर्ाची 
िी अळी प्रथम 
शेंर्ाची साल 
खाते आहण 
शेंर्ांमध्ये आत 
हशरते आहण 
दाणे पोखरुन 
खाते. 

 

8 लेटयसु, पालक, 
मेथी, झहुकनी 

लीफ 
मायनर 
नार् अळी  
पाने 
पोखरणारी 
अळी. 

पाने पोखरणारी 
अळी 
पानांमधील रस 
शोषनू घेत 
वेर्ीवाकर्ी पढेु 
जाते. त्यामळेु 
पानांवर पांढर् या 
रंर्ाच्या 
वेर्यावाकर्या 
ओळी हदसतात.  

हकर् लार्लेल्या शेंर्ा 
काढून नष्ट्ट कराव्यात. 
त्याचप्रमाणे हपवळया 
रंर्ाच्या हचकट 
सापळयांचा वापर 
करावा. 

9 वांर्ी, हमरची, 
लसणू, र्लुाब 

कोळी िी सकू्ष्म कीर् 
पानाच्या 
मार्ील बाजवूर 
रािून पानातील 
रस शोषनू घेते. 

पा्यात हवरघळणारे 
रं्धक पा्यात हमसळून 
फवारणी करावी. 
प्रमाण: 20 ग्रा. / 10 
हल. पाणी 

10 तांबर्ा भोपळा, 
कोिळा, कथलर्र्, 
खरबजु, 
दधुीभोपळा, 
कारली, दोर्का , 
घोसाळी, पर्वळ, 
काकर्ी, घेरकीन. 

लाल भुंरे्  पीक लिान 
असतांना पाने 
कुरतरू्न 
खातात. पानांचा 
कोवळा भार् 
कुरतरू्न खाते. 

सयूग उर्व्यापवूी 
िालचाल कमी असते, 
अशा वेळी वेचनू 
मारावी. 
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11 र्ाथळब मावा, 
फुलहकरे् 
व पांढरी 
माशी 
हपढया 
ढेकूण 

कोवळी पाने व 
कोवळया 
फाद्यांतील रस 
शोषण करतात. 
त्यामळेु 
कोवळया फांद्या 
सरुकल्यासारख्
या हदसतात. 

फुलहकरे् स्स्पनोसरॅ् 
एस.सी 
मावा इहमर्ाक्लोप्रीर्  
हपढया ढेकूण 
व्िटीहसलीएम लेकॅनी 
दधुात हमसळून 
प्रादभुाव हदसताच 15 
हदवसाच्या अंतराने 3 
फवारणी करावी. 

12 फळे 
पोखरणारी 
अळी 

अळी फळ 
पोखरुन 
फळातील हबया 
खाते. 
पोखरलेल्या 
फळावर अळीने  
पार्लेल्या 
हछद्रातनू 
अळीची हवष्ट्ठा 
बािेर येते. 

झार्ाखाली र्ळालेली 
फुले, फळे र्ोळा करुन 
खोल खर्र्यात परुुन 
टाकावी.  
प्रमाण: 50 हमली/ 10 
हल. पाणी 

13 हचकू पाने, 
कळया व 
फळे 
खाणार् या 
अळया 

पाने खाणार् या 
अळया तोंर्ातनू 
स्त्रवणार् या 
रेशमासारख्या 
धाग्याने जाळी 
तयार करुन 
आतील बाजूंनी 
पाने खातात. 
कािी अळया व 
फळांना हछद्र 
पारू्न आतील 
भार् पोखरतात.  

झार्ावर अळया 
हदसताच करू्थलबाच्या 
द्रावणाची झार्ावर 
फवारणी करावी. 
 
प्रमाण: 50 हमली/ 10 
हल. पाणी 

14 पेरु  फळमाशी पणूग वाढलेली 
माशी फळाच्या 

रक्षक सापळयांचा 
वापर करावा. 
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सालीवर अंर्ी 
घालते 
अंर्यातनू बािेर 
पर्णार् या 
अळया फळात 
प्रवेश करतात 
व आतील र्र 
खातात.त्यामळेु 
फळे कुजतात व 
र्ळतात. 

हपढया 
ढेकूण 

कोवळया 
फुटीतील आहण 
फळातील रस 
शोषण 
करते.शरीरातनू 
मधासारखा 
हचकट पदाथग 
स्त्रवतो. त्यावर 
बरुशीची वाढ 
िोऊन फळांची 
प्रत व उत्पादन 
घटते .   

जैहवक व्िटीहसलीयम 
दधुात हमसळून पा्यात 
फवारावे. 
 
प्रमाण: 50 हमली/ 10 
हल. पाणी 

15 अंजीर खोर्हकर्ा अळी झार्ाचा 
बुंधा आहण 
मोठया 
फांद्यांच्या 
आतील भार् 
पोखरुन 
खातात.यामळेु 
झार्ाची पाने 
हनस्तेज व 
हपवळसर 
पर्तात. 

हछद्रातील अळीचा नाश 
करुन हछद्रातनू औषध 
सोर्ावे. 
 
प्रमाण: 50 हमली/ 10 
हल. पाणी 
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16 पपई पांढरी 
माशी 

पानाच्या 
खालच्या बाजनेू 
रस शोषनू करते 
.पाने हपवळी 
िोऊन खालच्या 
बाजनेू आकंुचन 
पावनू वाळतात. 
या हकर्ीमळेु 
हवषाणजुन्य 
रोर्ाचा प्रसार 
िोतो.  

 

17 र्लुाब फुलहकरे् िे हकरे् पाने 
आहण फुलांच्या 
पाकळया 
खरर्तात 
आहण त्यातनू 
पाझरणारा 
अन्नरस शोषनू 
घेतात. 

हपवळे हचकट सापळे 
वापरणे. हकर् 
लार्लेली पाने काढून 
नष्ट्ट करावीत.  

18 झेंरू् केसाळ 
अळी 

िी अळी 
झार्ाची पाने 
कुरतरू्न खाते, 
त्यामळेु 
पानाच्या फक्त 
हशराच 
हशल्लक 
राितात. 

झार्ावरील अळया 
र्ोळा करुन नष्ट्ट 
कराव्यात.  

19 शेवंती मावा िी हकर् 
कोवळया 
फांद्यांवर,पानांव
र, शेर्यांवर 
आहण कळीच्या 
दांर्यावर रािून 

हपवळे हचकट सापळे 
वापरणे. हकर् 
लार्लेली पाने काढून 
नष्ट्ट करावीत. 
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अन्नरस शोषण 
करते. 

20 हनशीरं्ध नाकतोरे् कोवळी पाने 
तसेच कोवळे 
फुलदांरे्िी 
खातात.  

हपवळे हचकट सापळे 
वापरणे. हकर् 
लार्लेली पाने काढून 
नष्ट्ट करावीत 

21 मोर्रा कळया 
पोखरणारी 
अळी  

कळया 
पोखरतात 
त्यामळेु कळया 
उमलत नािीत. 
उमललेल्या 
कळयांचा 
पाकळया 
अधगवट 
कुरतर्लेल्या 
अवस्थेत 
राितात.  

झार्ावरील अळया 
र्ोळा करुन नष्ट्ट 
कराव्यात 
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छायाहचत्र 27 टोमटॅोवरील नार् अळी  

 
छायाहचत्र 28 हमहलबर्, मावा,  नार् अळी  
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छायाहचत्र 29 अहफर्स्  व त्याच्यात अंर्ी घालणारा अहफर्स् कोलंहबनी, पांढरी 
माशी, हिप्स  

 

छायाहचत्र 30 हकर्ी हनयंत्रनासाठी हपवळा हचकट साफळा, प्रकाश साफळा, कामरं्ध 
साफळा,  फळ माशी साफळा  
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तक्ता क्र. 10 टेरेस गार्डि मधील वपकांिरील रोगांची ओळख आवण वियंत्रण 

 हपकाची नावे रोर्ाची 
नावे 

रोर्ाची लक्षणे रोर्ाचे हनयंत्रण 

1 टोमटॅो, हमरची, 
ढोबळी हमरची, 
काकर्ी, 
घेरकीन, 
दोर्का, 
घोसाळी, 
पर्वळ, 
दधुीभोपळा, 
कारले, 
कथलर्र्, 
तांबर्ाभोपळा, 
कोिळा. तसेच 
सवग प्रकारच्या 
फळे, भाज्या 
आहण फुले 

भुरी िा रोर् बरुशीमळेु 
िोतो. रोर्ाची लार्ण 
झाल्यास पानांवर 
आहण फळांवर पांढरे 
र्ार् पर्तात. 
हपकांची वाढ खुंटते 
,फळे वाढत नािी. 

पोटहॅशयम बाय 
कारबोनेट पा्यात 
हमसळून फवारणी 
करावी. बाहवस्टीन 
पा्यात हमसळून 
फवारणी करावी. 
प्रमाण: 50 हमली/ 10 
हल. पाणी 
 
प्रमाण: 50 ग्रा. / 10 
हल. पाणी 

2 तांबर्ा भोपळा, 
कोिळा, 
काकर्ी, 
घेरकीन 
घोसाळी, 
पर्वळ, 
दोर्का, 
दधुीभोपळा, 
कारले, 
कथलर्र्. तसेच 
सवग प्रकारच्या 
फळे, भाज्या 
आहण फुले 

केवर्ा िा रोर् आद्रगतायकु्त 
दमट िवामानात 
मोठया प्रमाणात 
वाढतो. पानाच्या 
खालील भार्ावर 
हपवळसर र्ार् 
पर्तात.  

र्ायथेन एम 45 िे 
बरुशीनाशक पा्यात 
हमसळून फवारणी 
करावी. पा्यात 
हमसळणारे रं्धक 
पा्यात हमसळून 
फवारणी करावी. 
प्रमाण: 30 ग्रा. / 10 
हल. पाणी 

3 काकर्ी,दोर्का
, घोसाळी, 

करपा या रोर्ामळेु पानांवर 
हफकट तहपकरी 

या रोर्ाचे 
हनयंत्रणासाठी र्ायथेन 
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पर्वळ, 
दधुीभोपळा, 
कारली, 
कथलर्र्, 
तांबर्ा भोपळा, 
कोिळा, मळुा, 
कोबी, 
नवलकोल, 
बटाटा, कांदा 
ॲन्टीर्र् हनम, 
हझहनया, 
शतावरी, िळद 

रंर्ाचे हठपके 
पर्तात. झार्ाच्या 
खोर्ावर राखे 
सारख्या करर्या 
रंर्ाचे हठपके 
पर्तात. 

एम 45 थकवा 
बाहवस्टीन हमसळून 
तयार केलेल्या 
द्रावणाची झार्ावर 
फवारणी करावी. 
प्रमाण: 50 ग्रा. / 10 
हल. पाणी 

4 वांर्ी, घेवर्ा, 
कोथथहबर, 
झहुकनी,  
पालक, मेथी 

मर रोर् िा बरुशीजन्य रोर् 
आिे. या रोर्ामळेु 
झार्ांची पाने प्रथम 
हपवळी पर्तात. 
पानांवरील हशरांवर 
खाकी रंर्ाचे र्ार् 
हदसतात. झार्ांची 
वाढ खुंटते आहण 
शेवटी झार् मरते. 

रोर्ट झारे् काढून नष्ट्ट 
करावीत.रोर्ास बळे 
न पर्णार् या जातींची 
लार्वर् करावी. 

5 चवळी, र्वार, 
हमरची, टोमटॅो, 
घेवर्ा, वाल, 
पालक, मेथी, 
कोथथहबर, 
झहुकनी, 

रोपांची 
मर  

िा रोर् मातीतील 
बरुशीमळेु िोतो. 
लार्ण झालेली रोपे 
हनस्तेज आहण 
मललू िोतात. 
रोपाचा जहमनी 
लर्तचा खोर्ाचा 
भार् आहण मळेु 
सर्तात.  

रोर्ट झालेली रोपे 
काढून नष्ट्ट करावीत. 

6 पेरु खैर् या नवीन फुटीवर, 
फांद्यावर, पानांवर 
आहण फळांवर 
नाथरर्ी थपर्ट 

झार्ावरील सवग 
वाळलेल्या आहण 
रोर्ट फांद्या काढून 
नष्ट्ट कराव्यात  
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फुर्लेले हठपके 
येतात.  

7 र्ाथळब फळा 
वरील 
काळे 
र्ार्.  

जास्त पावसाळी 
िवामानामध्ये 
हजवाणूंमळेु 
र्ाथळबाच्या फळावर 
काळे र्ार् पर्तात 

झार्ावरील सवग रोर्ट 
फळे काढून नष्ट्ट 
कराव्यात. 

8 हचकू कोळशी पानांवर 
माव्यासारख्या हकर्ी 
हचकट हवष्ट्ठा 
टाकतात.या हवष्ट्ठेवर 
काळया रंर्ाच्या 
बरुशीची वाढ िोऊन 
संपणूग पानाचा भार् 
काळा िोतो.  

माव्यासारख्या 
थकर्ीचा बंदोबस्त 
करावा. याहशवाय 
झार्ावरील पाने, 
कळया व फळे 
पोखरणार् या 
अळयांचा बंदोबस्त 
करावा. 

9 अंजीर तांबेरा पानांवर तांबसू 
रंर्ाचे लिानलिान 
हठपके हदसतात.  

रोर्ट पाने र्ोळा करुन 
जाळून टाकावीत. 

1
0 

पपई मोझाईक हवषाणजुन्य रोर् 
पानाच्या हशरा 
हपवळया पर्तात 
आहण नंतर संपणूग 
पानांवर हपवळे 
हठपके पर्तात. 

हनरोर्ी रोपे 
लार्वर्ीसाठी 
वापरावीत. वरील 
लक्षणे हदसताच रोर्ट 
झारे् उपटून काढून 
त्यांचा नाश करावा.  

1
1 

र्लुाब भुरी या रोर्ामळेु कोवळे 
शेंरे्,पाने,कळया 
आहण त्यांचे देठ 
यांवर पांढरट 
रंर्ाच्या बरुशीची 
वाढ हदसनू येते.  

झार्ावर रं्धकाची 
फवारणी करावी. 
रोर्ट पान,फुल,देठ 
काढून नष्ट्ट करावीत. 
हमरची लसनू ची पेस्ट 
पा्यात हमसळून 
झार्ांवर फवारणी 
करावी. 
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1
2 

झेंरू् मळूकुज
व्या 

झार्ाच्या मळुांवर 
बरुशीची लार्ण 
झाल्यामळेु झार्ाची 
मळेु कुजतात 

रोर्ट झारे् काढून नष्ट्ट 
करावीत. 

1
3 

शेवंती मळूकूज  रोर्ाचा प्रादभुाव 
रोपाच्या 
सरुुवातीच्या 
वाढीच्या काळात 
िोतो. रोपाच्या 

रोर्मकु्त रोपांचा 
लार्वर्ीसाठी वापर 
करावा.रोर्ट झारे् 
काढून नष्ट्ट करावीत.  

1
4 

हनशीरं्ध फुलदांर्ा 
सर्णे 

कळया कोरर्या 
िोतात,त्यांच्यावर 
तपहकरी खोलर्ट  
खडे्ड पर्तात. रोर् 
कळयांच्या 
टोकाकरू्न 
देठाकरे्पसरतो. 
फुलदांरे् सकुतात. 

वाळत जाणारे दांरे् 
आहण झारे् काढून 
नष्ट्ट करावीत.  

1
4 

मोर्रा भुरी या रोर्ामळेु कोवळे 
शेंरे्,पाने,कळया 
आहण त्यांचे देठ 
यांवर पांढरट 
रंर्ाच्या बरुशीची 
वाढ हदसनू येते. 

झार्ावर रं्धकाची 
फवारणी करावी. 
रोर्ट पान,फुल,देठ 
काढून नष्ट्ट करावीत. 
हमरची लसनू ची पेस्ट 
पा्यात हमसळून 
झार्ांवर फवारणी 
करावी. 
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छायाहचत्र 31 मर चरुर्ामरुर्ा भुरी 

 

छायाहचत्र 32 यलो व्िेन मोझाइक व्िायरस, र्लुाबावरील रोर् व हकरे्  
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3.9 काढणी 

तक्ता क्र. 11 टेरेस र्ार्गन मध्ये लार्वर् केलेल्या हपकांची काढणी व िाताळाणी  

अ. 
क्र. 

हपकाचे 
नाव 

 काढणी 

1 टोमटॅो लार्वर्ीनंतर साधारणत: ६० ते ७५ हदवसांनी वाणांनसुार 
फळे काढावीत.लाल रंर्ाची पक्व फळे तोर्ावीत. 

2  वांरे्  फळे पणुग वाढून त्यांना आकषगक रंर् आल्यावर काढणी 
करावी.  

3 हमरची लार्वर्ी पासनू ६० ते ७० हदवसांनी वाणांनसुार फळे 
काढावीत.पणुग वाढलेल्या हिरव्या फळांची तोर्णी करावी 

4 मेथी बी पेरल्यापासनू ३०-३५ हदवसांनी मेथीचे पीक काढणीला 
तयार िोते.मेथीचे काढणी संपणूग रोपटे मळुापासनू उपटून 
काढतात थकवा जहमनीलर्त खरूु्न घेतात 

5 पालक पेरणीनंतर १ महिन्याने पालक कापणीला तयार 
िोतो.पालकाची पणूग वाढलेली हिरवी कोवळी पाने १५-३० 
सें.मी. उंचीची झाल्यावर पानांच्या देठाचा जहमनीपासनू ५ ते 
७.५ सें.मी. भार् ठेवनू वरील भार् खरूु्न अथवा कापनू घ्यावा. 

6 लेटयसु लेटयसुच्या पानांची काढणी ५० हदवसांनी तर र्ड्डा लेटयसु 
१००-१२० हदवसांनी काढतात 

7 पेरु हपकलेल्या फळांचा हिरवा रंर् बदलनू हपवळसर हिरवा रंर् 
िोतो. फळे हपकत जातील त्याप्रमाणे फळांची तोर्णी करावी. 

8 हचकू साधारणपणे फुले आल्यानंतर फळधारणा िोऊन फळे पक्व  
िो्यास ५ ते ६ महिने लार्तात. काढणीच्या वेळी फळे मातकट 
तपहकरी रंर्ाची बननू सालीवर भुरकट पांढरी भुकटी हदसते 
पक्व फळाच्या सालीवर नखाने ओरखर्ा ओढल्यास आतील 
साल हपवळसर रंर्ाची हदसते व फळातनू पांढरा चीक येत नािी 

9 र्ाथळब पणूग वाढलेली रंर्दार फळे  तोर्ावीत. 
10 र्लुाब पणूग उमलेल्या फुलांची काढणी करावी. 
11 झेंरू् पणूग उमलेली फुले देठाजवळ तोरू्न वेचणी करावी. 
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छायाहचत्र 33 काढणीसाठी तयार भाजी 

 

छायाहचत्र 34 हमरची, भेंर्ी, टोमटॅो तयार  
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3.10 आर्थथक ताळेबंद तउतपादि जमाखचड ) 

नेिमीच्या हपकांप्रमाणे टेरेस र्ार्गन चा नफा तोटा पत्रक मांर्णे अर्चणीचे असते. तरी 

प्रयत्न करुन मांर्ले आिे. कंसात बाजारात हवकत घेतले तर ती थकमत धरली आिे. 

कारण – 

1. बरेचसे लोक िौस म्िणनु सरुुवात करतांना घरातील कामात नसलेल्या वस्तचुा 

वापर करतात. ज्यांची थकमत नर््य असते, थकवा त्यांच्या हवल्िेवाटी साठी सधु्दा 

खचग येतो. उदा. पा्याची हरकामी बाटली ( थकमत: 1 रु). तेलाच्या, रंर्ाच्या हरकाम्या 

बरणी, बादल्या ( थकमत 20 ते 50 रु), घरातील कचरा, नारळाच्या करवटंी, शेंड्या 

शेंर्ांची टरफले, केळयाची सालटे, ( कोकोहपट थकमत 6 रु / हकलो) हबयाणे रोपे 

हमत्रांकरु्न भेट , थकवा अदलाबदल करुन आणली जातात, ( थकमत 50 ते 100 रु 

/पाहकट , रोप ) मजरुीचा वेळ धरणे आवघर् आिे कारण हरकामा वेळ जा्यासाठी, 

छंद म्िणनु वेळ हदला जातो एक ते दोन तासांसाठी मजरु हमळणे कठीण असते, 

(थकमत 200 ते 300 रु / हदवस / मजरु ), पाणी, औषध,े खते, यांचा वापर 

र्रजेप्रमाणे करतात, लिान आकाराची पाहकटे हमळत नािी, ( थकमत सरासरी खचग 

200 ते 500 रु/ महिना)  

2. िौसेला मोल नसते म्िणी प्रमाणे बारे्तनु येणार् या उत्पादनाची थकमत धरता येत 

नािी. तसेच येणारे उत्पादन बाजारात हवक्यासाठी परेुसे नसते. जे उत्पादन येते त्या 

दजाचे बाजारात हवकत हमळत नािी म्िणनु तलुनात्मक अभ्यासाठी स्पधगक नमनुा 

हमळत नािी इतर फायदे उदा. मानहसक शांती समाधान यांची थकमत करता येत 

नािी.  औरंर्ाबाद येथे एम. आय. टी शेती अहभयांहत्रकी हवद्यालयाने शेतीयोग्य 

जारे्अभावी हवद्यार्थ्यांना शेती संकल्पना हशकहव्यासाठी टेरेस र्ार्गन केले आिे. 

याचा अथग उदे्दश सफल झाला म्िणजे,  फायदा झाला, खचग वसलु झाला,  
78 



3. चेन्नई येहथल अनभुवानसुार 500 चौ. फुट बारे्च्या हवकासासाठी 100 रु / चौ. फुट 

प्रमाणे 50000 रु खचग येतो. तसेच कोलकत्ता येहथल अनभुवानसुार 5000 चौ. फुट 

बारे्त 70 हकलो उत्पादन हमळाले, 35 प्रकारच्या भाजीपाल्यापासनु वार्थषक 8000 

हकलो उत्पादन हमळेल. सेंहद्रय भाजीपाल्याच्या ठोक बाजारभाव 50 रु/ हकलोप्रमाणे  

400000 रु / वषग ऊत्पन्न हमळेल. म्िणजे प्रती चौ. फुटात 80 रु ऊत्पन्न हमळेल. 

याप्रमाणे हदर् वषामध्ये खचग हनघनु पढुील उत्पन्न हनव्वळ फायदा िोतो.   
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3.11 टेरेस गार्डि तयार करतांिा येणार् या अर्चणी 

टेरेस र्ार्गन तयार करतांना सरुुवातीला व नंतर कािी अर्चणी येतात त्या अर्चणी 

पढुील प्रमाणे, 

1 टेरेस र्ार्गन तयार कर्यासाठी जे साहित्य लार्ते म्िणजे माती, मोठया आकाराच्या 

कंुर्या, ड्रम वर वािून ने्यास तसेच टेरेसवर झार्ांना पाणी दे्यासाठी पा्याची 

साठवण कर्याची व्यवस्था नसेल तर खालनू वर पाणी नेणे िी फार मोठी अर्चण 

आिे. 

2 बािेर र्ावी जातांना झार्ांना पाणी दे्याची सोय नसणे. 

3 टेरेसचे वॉटर प्रथुफर् केलेले नसणे 

4 टेरेसवर माती व कंुर्यांचे वजन वाढणे 

5 झार्ांना पाणी हदल्यानंतर जास्त झालेले पाणी वािून जा्यासाठी योग्य सोय नसणे. 

6 हकचन मधील वेस्टेज व पाला पाचोळा व उसाच्या पाचटा पासनू कंपोस्टींर् योग्य 

पध्दतीने िोत नािी, कधी - कधी त्यामध्ये मुंग्या थकवा हकर्ी िोतात. 

7 नौकरी व्यवसाय करणार् या लोकांना रोज टरेस र्ार्गनची हनर्ा व देखभाल करणे 

थकवा कंपोस्टींर् करणे शक्य नािी. 

8 टेरेस र्ार्गनचे टेक्नीकल ज्ञानाची कमतरता. 

9 टेरेस र्ार्गनची हनर्ा व देखभाल कर्यासाठी एक्सपगट व्यक्तीची / मजरुांची 

कमतरता. 

10 र्ावरान थकवा चांर्ल्या प्रतीचे हबयाणे हमळत नािी थकवा हमळाले तरी रोपे कमी 

प्रमाणात उर्वतात.तसेच बी हवक्रत्याकरे् बी कमी प्रमाणात हमळत नािी. 
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11 भाजीपाला, फळ व फुले रोजच्या रोज हमळत नािी. घरातील सर्ळयांना परेुल ऐवढा 

भाजीपाला हनघत नािी, बाजारातनू आणाव्या लार्तात. उदा. भेंर्ी व र्वार, एक - दोन 

भेंर्या व तीन - चार र्वारच्या शेंर्ा उपयोर्ाच्या नािी.    

3.12, सचुिा, मावहती एकत्र करण्यासाठी प्रश्िािली 

वरील अर्चणी व पढेु हदलेल्या सचुना ह्या  आम्िाला टेरेस र्ार्गन करणार् या 
वेर्वेर्ळया व्यक्तींना भेट देतांना  एकत्र  केलेल्या आिे. यासाठी  पढेु हदलेल्या  
प्रश्नावलीचा वापर केला आिे.  

3.12.1 टेरेस गार्डि तयार करण्यासाठी काही सचुिा 

टेरेस र्ार्गन तयार करताना असे वाटते िे फार खर्थचक आिे. जर आपल्याला ताज्या 

भाज्या ,फळे िवे असतील तर टेरेस र्ार्गन तयार करताना कािी सचुना पाळल्या तर 

कुठल्याच अर्चणी येत नािी. 

1 टेरेस र्ार्गन तयार करताना सरुुवातीला थोर्या प्रमाणात कराव.े नंतर िळूिळू 

मोठया प्रमाणात वाढवावे. 

2 टेरेसच्या आकारमानानसुार र्ार्गन मध्ये कोणत्यािी प्रकारच्या भाज्या उर्व ूशकतो 

याचा हवचार करावा. जसे टोमटॅो, भेंर्ी, वांर्ी, पालक, केळी, हमरची, कारले. 

इत्यादी.  

3 टेरेस र्ार्गन तयार कर्याआधी सर्ळयात पहिले आपल्या टेरेसचे बांधकाम 

त्यासाठी मजबतू आिे की नािी याची प्रथम खात्री करुन घ्यावी. त्यानंतर ते वॉटर 

प्रथुफर् केले नसल्यास र्ळतीची शक्यता असते. छतावरील पा्याचा हनचरा 

िो्याची व्यवस्था असायला िवी. 

4 टेरेस र्ार्गनसाठी मातीची आवश्यकता लार्ते.हवशेषत: त्या मातीचे पहरक्षण करुन 

त्यामध्ये सेंहद्रय खताचा त्यामध्ये चांर्ला अंश असायला िवा  
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5 टेरेस र्ार्गनसाठी वनस्पतींची हनवर् करताना ज्या वनस्पतींची मळेु खोलवर जात 

नािीत; आजबूाजलूा पसरतात अशा वनस्पतींची हनवर् करावी.त्याच बरोबर कमी 

पाणी लार्णार् या वनस्पतींचीिी हनवर् करावी. 

6 टेरेस र्ार्गन मध्ये झार् लाव्यासाठी प्लसॅ्टीकच्या कंुर्या थकवा हसमेंटच्या कंुर्या 

वापरु नये. कारण ह्या कंुर्या उन्िामध्ये तापतात, त्यामळेु झार्ांच्या मळुांना इजा 

पोिच ूशकते.  

7 टेरेस र्ार्गन मध्ये लार्वर् कर्यासाठी िायब्रीर् हबयाणे वापरावे कारण त्यांच्यावर 

उपचार ( सीर् हरटमेंट) केलेली असते, व ते टेरेस र्ार्गनसाठी योग्य आिेत. िायब्रीर् 

हबयाणे िे नसगरीतनूच घेतले पाहिजे.  

8 तमु्िी स्वत: घरच्या घरी खत तयार करुन पैसे बचत करु शकतात. त्यासाठी हकचन 

मधील वेस्टेज वापरणे, माती मध्ये व्िमीकंपोस्ट, कोको पीट, नदी मधील माती आहण 

लाल माती  2: 2:1:1 असे प्रमाणात घेणे. 

9  स्लबॅवरील, जहमनीवरील वजन वाढू नये म्िणनू हटकाव ूव स्वस्त उपाय म्िणजे 

जार् प्लसॅ्टीक हपशव्या थकवा प्लसॅ्टीक बादल्या वापरावे. 

10 िॉटीकल्चर अहधकारी थकवा प्रहशहक्षत व्यक्ती यांना बोलवनू त्यांच्या करू्न टेरेस 

र्ार्गन चा आराखर्ा तयार करुन घेता येतो. तसेच ते तमु्िाला बारे् कहरता लार्णारे 

सवग प्रकारचे साहित्य परुवतील, जसे प्लसॅ्टीक हपशव्या, माती कंुर्या शेटनेट 

इत्यादी. 

11  टेरेस र्ार्गन तयार करतांना सरुुवातीला खचग भरपरू वाटतो . जो कमी करता येतो. 

12  झार्ांना हदवसातनू दोन वेळा पाणी देणे िे खपू मित्वाचे आिे. झार्ांना र्रजेपेक्षा 

जास्त पाणी देऊ नये. झार्ांना हनयहमत पाणी द्यावे. 
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13 प्रत्येक झार्ाची र्रज व स्स्थती माहित असणे मित्वाचे आिे. कािी झार्ांना फक्त 

50 % सावली चालते तर कािी झार्ांना सावली साठी शेर्नेट मध्ये ठेवतात. कािी 

झार् उन्िात ठेवावे लार्तात.उदा. र्लुाबाला 75% उन्ि लार्ते. 

14 वेलवर्ीय भाज्या लावल्या असतील तर त्यांच्या वेलांना आधारासाठी दोर् याांनी 

बांधाव.े 
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3.12.2 माहिती एकत्र कर्यासाठी प्रश्नावली 
1. टेरेस र्ार्गन तयार कर्याची  माहिती व पे्ररणा कशी हमळाली ? 
1 आवर् 2 हमत्रांकरु्न 3 वतगमानपत्र  
2  टेरेस र्ार्गन तयार कर्यामारे् उदे्दश काय आिे ? 

1 हनसगर्ाशी जवळीक 2 रसायनमकु्त भाज्या  3 चांर्ला व्यायाम  
3 टेरेस र्ार्गन तयार कर्याचे मित्व का वाटले ? 

1 मनशांती 2 वेळ चांर्ला जातो 3 आरोग्य चांर्ले रािते 4 शधु्द िवा हमळते 
4  टेरेस र्ार्गन मध्ये कोणत्या प्रकारच्या वनस्पतींची लार्वर् केली आिे? 

    
5 वैहशष्ट्टयपणुग लार्वर् असल्यास कुठली आिे ? 
1 पालेभाज्या   2 फळभाज्या 3 वेलवर्ीय 4 शेंर्ावर्ीय 

5 कंदवर्ीय 6 शोभेसाठी   
6 टेरेस र्ार्गनचे हनयोजन कसे करतात ? 

1 स्वता: 2 माळी 3 प्रहशहक्षत  
7 टेरेस र्ार्गन मध्ये लार्वर् कर्यासाठी कोणकोणत्या प्रकारच्या साहित्यांचा 

वापर केलेला आिे ?  
1 कंुड्या 2 पॉहलथीन 3 माती 4 लाकर्ी खोके 
5 शेटनेट 6 टप   

8  टेरेस वरील वजन वाढु नये यासाठी काळजी घेतली आिे काय? घेतली 
असल्यास कश्या प्रकारे ? 
1 िलक्या वजनाचे साहित्य 2 मातीचा कमी वापर  

9 खतव्यवस्थापन  कसे करतात ? 
1 सेंद्रीय 2   रासायनीक 3  कािी नािी 4  सेंद्रीय व रासायनीक 

10 पाणी  दे्याच्या  पध्दती  कुठल्या  ? 
1 झारीने 2 नळीने 3 थठबक व तषुार थसचन 4 िाताने 
5 इतर पध्दती हदवसात हकती वेळा देतात 1       /      2      /       3 

11  वनस्पतींवर  कुठल्या  प्रकारच्या  हकर्ी  आढळतात ?  
1 नार्अळी 2  पांढरी माशी  3  हपढया ढेकुण 4  लाल कोळी  
त्यांचे व्यवस्थापन कसे करतात ? 

1 रासायनीक 2 सेंद्रीय 3  कािी नािी 4 सेंद्रीय व रासायनीक 
12 वनस्पतींवर कुठल्या प्रकारचे रोर् आढळतात? त्यांचे व्यवस्थापन कसे करतात 

? 
1  करपा 2   भुरी 3   मर व्यवस्थापन  
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1 रासायनीक 2 सेंद्रीय 3  कािी नािी 4 सेंद्रीय व रासायनीक 
13 टेरेस र्ार्गन तयार  करतांना कोणकोणत्या अर्चणी आल्या ? उपाय काय केले 
1 अर्चणी आल्या नािी 2 जर् साहित्य खालनु वर आणणे 3) मजरु न हमळणे 
14 टेरेस र्ार्गन तयार कर्यासाठी तमु्िी तमुच्या हमत्र मैत्रीणींना थकवा माहितीतील 

लोकांना उद्यकु्त करतात का ? 
1 िोय 2 नािी   

15  टेरेस र्ार्गनचे कुठली फ़ायदे सांर्ाल ? 
हकचनमधील 
वेस्टेज चा योग्य 
वापर 

घरची ताजी 
भाजी हमळते 

बाजारातील भाज्यांपेक्षा 
चहवष्ट्ट लार्ते 

मानहसक आनंद 
हमळतो 

16  टेरेस र्ार्गन तयार केल्याने तमुच्या हजवनात काय फरक पर्ला? 
1 प्रहसध्दी  2 परुस्कार 3 अजार पणाचे प्रमाण कमी झाले  

4 शेतकर् याांचे त्रास समजले 5 स्वत:ला शिरी शेतकरी समज ुलार्लो 
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3.13 र्हरी रे्तकर् याांच्या यर्ोगाथा  

3.13.1 श्री. रजतकांती वबश्िास  

नाहशक शिरातील, नाहशकरोर् येथील उपनर्र मध्ये रािणारे श्री रजतकांती हबश्वास 

यांना हदव्य मराठी व ऑरर्ॉहनक व्िेहजटेबल टेरेस र्ार्गन संस्था. यांच्या वतीने घे्यात 

आलेल्या र्च्चीवर ची बार् र्ौरव परुस्कार श्री रजतकांती हबश्वास यांना हमळाले. श्री 

रजतकांती हबश्वास यांना या स्पधेमध्ये प्रथम क्रमांकाचे बार् र्ौरव परुस्कार हमळाला. 

श्री रजतकांती हबश्वास िे अंबर् येथे एका नामांहकत कंपनीमध्ये मनेॅजर या पदावर 

कायगरत आिे. 

श्री रजतकांती यांना झार् लाव्याची आवर् आिे. त्यांच्या घराच्या आजबूाजलूा एकिी 

झार् नव्िते, कुठेिी हिरवळ नव्िती म्िणनू सरुुवातीला त्यांनी घराच्या समोर, मारे् व 

वर र्च्चीवर फुलांची झारे् लावली. सरुुवातीला ते बाजारातनू भाज्या आणायचे. नंतर 

त्यांना असे कळले की ह्या भाज्यांवर मोठया प्रमाणात रासायहनक औषधांचा फवारा 

मारलेला असतो व या रासायहनक औषधांचा शरीरावर वाईट पहरणाम िोतो. म्िणनू 

त्यांनी घरीच भाज्या लावायचे ठरहवले. 

सरुुवातीला त्यांनी स्वत:च्या टेरेसवर व नंतर शेजारील दोन्िी टेरेसवर सर्ळया 

प्रकारच्या पालेभाज्या, सलार्, वेलवर्ीय भाज्या, औषधी वनस्पती, फळझार्ांची 

लार्वर् केली आिे. बाजारातील भाज्यांपेक्षा घरी तयार केलेल्या भाज्या ताज्या व 

चहवष्ट्ठ असतात; असे त्यांचे मत आिे. 

पहिले नसुती आवर् म्िणनू ते करत िोते परंत ु नंतर तो त्यांचा उदे्दश झाला. त्यांनी 

ठरहवले की मी बाजारातनू कुठल्याच प्रकारच्या भाज्या हवकत आणणार नािी. ज्या पण 
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भाज्या खाईन त्या घरीच तयार करीन. त्यांनी स्वत:ला या र्ोष्ट्टी करीता तयार केले की 

हरटायगमेंट नंतर वेळ जा्यासाठी टेरेस र्ार्गन िा उत्तम पयाय आिे.  

हनसर्ाकरू्न आपण जे कािी घेतो ते त्याला परत करणे िे आपले कतगव्य आिे. टेरेस 

र्ार्गनमळेु ते हदवसातनू 10 / 15 वेळा खाली वर चकरा मारतात. िाताने झार्ांना पाणी 

हदल्यामळेु िाताचा व्यायाम िोतो. तसेच स्वत: काम केल्यामळेु माळी ठेव्याचा खचग 

वाचतो. बारे्त काम केल्याने आरोग्य चांर्ले रािते, आर्थथक बचत िोते. िे फायदे टेरेस 

र्ार्गन मळेु िोतात. 

 टेरेस र्ार्गन चे हनयोजन ते स्वत: करतात. झार्ांना पाणी देणे, खत देणे, रोपांमधील 

वाढलेले र्वत काढणे इत्यादी कामे करतात. बारे्त त्यांनी प्लसॅ्टीक बाटल्या, प्लसॅ्टीक 

हपशव्या, लाकर्ाचे पलेॅट, पाणी साठहव्यासाठी दोन टाक्या, माती, र्ांरू्ळ खत, पी 

व्िी सी पाईप, कंुर्या, लेका स्टोन, व्िमीकंपोस्ट. इत्यादी साहित्य वापरले आिे. त्यांनी 

अमेरीकेिून लेका स्टोन म्िणजे मातीचे िलक्या वजनाचे दर्र्, कंुर्ी मध्ये टाकतात 

त्यामळेु ते पाणी धरुन ठेवतात त्यामळेु झार्ाखाली वाफसा राितो. त्यामळेु झार्ाला 

हदवसा आर् थकवा दोन हदवसांनी पाणी देता येते. 

श्री रजतकांती यांनी आपल्या टेरेसवर प्लसॅ्टीक हपशव्या मध्ये पालक, तळुशी, बीट, 

कोथथबर, तांदळुका, माका, भृंर्राज, भईू आवळा. प्लसॅ्टीक बाटल्या मध्ये लेटयसु, 

हमरच्या, पहुदना लावले आिे. मोठया कंुर्ीं मध्ये वांरे्, हमरच्या, टोमटॅो यांची लार्वर् 

केली आिे. पठु्ठ्ठ्याच्या खोक्यामध्ये मेथी, व्िीटग्रास लावले आिे. हसमेंटच्या र्ो्यां 

मध्ये काकर्ी, पर्वळ, मका, भेंर्ी यांची लार्वर् केली आिे. तसेच लाकर्ी पलेॅट 

मध्ये झारे् लावले आिे. 

तसेच टेरेसवर वजन वाढू नये म्िणनू त्यांनी कंुर्यांचा कमी वापर केला आिे.त्यांनी 

प्लसॅ्टीक हपशव्या, प्लसॅ्टीक बाटल्या व हसमेंटच्या र्ो्यांचा जास्त वापर केला आिे. 
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हकर् व रोर्ांसाठी ते सेंद्रीय पध्दतीने व्यवस्थापन करतात.टेरेस र्ार्गन तयार करताना 

सरुुवातीला त्यांना फक्त पा्याची अर्चण आली िोती. 

आज पण ते त्यांचे नातेवाईक, हमत्र, आजबूाजचू्या लोकांना व ॲहफस मधील लोकांना 

टेरेस र्ार्गन तयार कर्यासाठी उद्यकु्त व मार्गदशगन करतात. खपू लोक त्यांचे टेरेस 

र्ार्गन बघायला येतात, व आपण असे टेरेस र्ार्गन तयार करु शकतो असा 

आत्महवश्वास त्यांना वाटतो. 

श्री रजतकांती हबश्वास वयाच्या 55 व्या वषी पण नोकरी संभाळून तेवढयाच उत्सिाने 

व आंनदाने टेरेस र्ार्गन मध्ये काम करतात. त्यांनी टेरेस र्ार्गनवर बंर्ाली भाषेत कािी 

कहवता केल्या आिेत. 
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छायाहचत्र 35 श्री. रजत हबश्वास  लेकाचा यशस्वी वापर  

 

छायाहचत्र 36 श्री. रजत हबश्वास यांना हमळालेला परुस्कार व भेंर्ी ची लार्वर् 
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3.13.2 श्री एस. सुंदरराज  

नाहशक शिरातील, हसर्को येथील हशवाजी चौक मध्ये रािणारे एस. सुंदरराज यांना 

हदव्य मराठी व ऑरर्ॉहनक व्िेहजटेबल टेरेस र्ार्गन संस्थायांच्या वतीने घे्यात 

आलेल्या स्पधमेध्ये त्यांना चौर्थ्या क्रमांकाचे बार् मैत्री िा परुस्कार हमळाला. 

सुंदरराज िे मळुचे केरळचे आिेत. कामाहनहमत्य ते नाहशकला रािायला आले. आता 

ते हरटायगर् झाले आिेत. ते कािी कामाहनहमत्त थकवा नातेवाईकांना भेट्यासाठी, 

लग्नकायासाठी केरळला जातात. असेच एकदा ते जवळच्या नातेवाईकाच्या लग्ना 

हनहमत्त केरळला रे्ले िोते, तेव्िा त्यांच्या शेजारी रािणार् या त्यांच्या नातेवाईकापैकी 

एका 42 वषीय स्त्री ला कॅन्सर झाला िोता. केरळ मध्ये सर्ळयात जास्त रासायहनक 

हकटकनाशके वापरतात. भारतात कॅन्सर असणार् या रुग्णांची जास्त संख्या केरळ मध्ये 

आिे. सुंदरराज यांनी िे सर्ळे बहघतल्यावर हवचार केला की, आपण पण रासायहनक 

हकटकनाशके मारलेल्या भाज्या खातो. म्िणजे आपल्याला पण िा आजार िोऊ 

शकतो. तेव्िा त्यांनी ठरहवले की आपण घरीच रसायनमकु्त भाज्यांची लार्वर् करुन 

त्याच भाज्या आपण खायच्या. 

सुंदरराज यांना टेरेस र्ार्गन तयार कर्याची पे्ररणा व माहिती केरळ दरूदशगन वरुन 

प्रसाहरत िोणार् या कृषी हवषयक कायगक्रमातनू हमळाली. त्यांची पत्नी बी. पी पेशंट आिे. 

तसेच त्यांना र्रु्घ्यांचा त्रास असल्यामळेु त्या सरुुवातीला महिना - महिना टेरेस वर 

जात नव्ित्या. परंत ुजसे टेरेस वर भाज्यांची लार्वर् केली तेव्िा पासनू त्या हदवसातनू 

7 - 8 वेळा वर जातात.आता त्यांनी असे ठरहवले आिे की पैसे देऊन रोर् हवकत घे्या 

पेक्षा मी रसायनमकु्त भाज्यांची बारािी महिने लार्वर् करणार आिे. सकाळी उठल्या 

वर ब्रश केल्यानंतर सर्ळयात पहिले ते टेरेस र्ार्गन मध्ये जातात. टेरेसवर रे्ल्यावर 

झार्ांवर कािी हकर्ी हदसतात का ते बघतात. टेरेसवर त्यांनी वांर्ी, कोिळा, हमरची, 
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चवळी, सरुण, पशॅनफु्रट, िळद इत्यादी हपकांची लार्वर् केली आिे. बारे्चे हनयोजन 

ते स्वत: करतात. झार्ांचा पर्लेला कचरा ते रोजच्या रोज स्वच्छ करतात. रोज 

झार्ांवर, पानांवर कुठली हकर् थकवा कुठला रोर् आला आिे का ते बघतात. झार्ांची 

काळजी ते एखाद्या लिान मलुांसारखी घेतात. सवग प्रकारच्या भाज्या त्यांनी मोठया 

आकाराच्या कंुर्यांमध्ये लावल्या आिेत. िळद त्यांनी मोठया आकाराच्या प्लसॅ्टीक 

हपशव्यांमध्ये लावल्या आिेत.  

टेरेसवर वजन वाढू नये म्िणनू सुंदरराज यांनी टेरेसचे आर.सी.सी पध्दतीने बांधले 

आिे. बारे्मध्ये त्यांनी काळी माती, र्ांरू्ळखत, कंुर्या, प्लसॅ्टीक हपशव्या इत्यादी 

साहित्य वापरले आिे.झार्ांना पाणी दे्याचे व्यवस्थापन ते स्वत: करतात. झार्ांना 

पाणी दे्यासाठी ते झारीचा उपयोर् करतात. खत व्यवस्थापन ते सेंद्रीय पध्दतीने 

करतात. ते सरु्ोमोनास  पावर्र व रायकोड्रगमा वापरतात. 

हकर् व रोर् व्यवस्थापन पण ते सेंद्रीय पध्दतीने करतात. बारे्त रोर् व हकर्ींचे प्रमाण 

फार कमी प्रमाणात आिेत. रस शोषणार् या हकर्ींसाठी त्यांनी हपवळा हचकट सापळे 

वापरले आिेत. हकर्ींकरीता हमरची व लसणू पेस्ट पा्यात हमसळून फवारतात, 

रोर्ांकरीता ते नीमतेल पा्यात हमसळून फवारतात. टेरेस र्ार्गन तयार करताना त्यांना 

कुठलीच अर्चण आली नािी. 

सुंदरराज यांचे टेरेस र्ार्गन बघ्यासाठी खपूजण भेटी देतात. त्यांनी शेजार् याांना व 

भेटायला येणार् या ना बी व रोप पण देतात. सुंदरराज यांना टेरेस र्ार्गनचे भरपरू फायदे 

झाले आिेत जसे भाज्यांची चव चांर्ली लार्ते. मनशांती हमळते. मन प्रसन्न रािते. 

वेळ चांर्ला जातो. हट.व्िी बघ्याचे प्रमाण कमी झाले. रोज वर खाली केल्या मळेु 

व्यायाम िोतो. उन्िाळयात तापमान वाढल्यास टेरेस र्ार्गन मळेु तापमान कमी िोते 

तसेच र्ारवा वाढतो. 
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छायाहचत्र 37 श्री. व सौ. सुंदर राज सरुण, पशॅनफु्रट, िळद, वांर्ी, आले, कोिळा 
समावेत 

 

छायाहचत्र 38 श्री. सुंदर राज यांची केळी, भेंर्ी, िळद लार्वर् 
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छायाहचत्र 39 श्री. सुंदर राज यांची वांर्ी

 

छायाहचत्र 40 श्री. सुंदर राज यांच्या यशाचे र्हुपत,   कुजलेले खत, व माती हमश्रण  
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4.प्रकल्प अिवाल सारांश  



प्रकल्प अहिाल सारांर्  

1 टेरेस र्ार्गन िी आज काळाची र्रज झाली आिे. वाढती लोकसंख्या व वाढत्या 

शिरीकरणामळेु जहमनीची उपलब्धता कमी िोत आिे. शिराच्या दाट वस्तीमळेु 

शेतीचे जंर्लाचे प्रमाण कमी िोत आिे. अश्यावेळी टेरेस र्ार्गन िा आपल्या 

घरातील सर्ळयांना परेुल एवढा भाजीपाला, फळे, फुले व वेर्वेर्ळया प्रकारचे 

कर्धान्य व धान्य हपकहव्याच्या उत्तम पयाय आिे. टेरेस र्ार्गन मळेु आपण पढुच्या 

हपहढला रसायनमकु्त ताज्या भाज्या देऊ शकतो तसेच त्यांना पयावरणाचे मित्व 

कळेल. माळीण घटना िी त्यापैकी एक उदािरण आिे. बािेरुन आलेल्या लोकांना 

राि्यासाठी जार्ा नसल्यामळेु त्यांनी र्ोंर्राच्या पायर्थ्याशी वस्ती करुन रािू 

लार्ली. स्टुअटग ब्ररॅ् यांच्या मते जर्ातील सर्ळी लोकसंख्या शिरात कें द्रीत करता 

येईल, 10 टक्के जहमनीवर. उरलेली 90 टक्के जमीन पणूगपणे हनसर्ाला सोरू्न देता 

येईल. इमारती पावसाळी पाणी साठवतील, भाज्या फळंिी हपकवतील. आजची शेती 

जहमनीवर पर्णारा आर्वा सयूगप्रकाश वापरते. इमारती आहण टॉवर उभा सयूग 

प्रकाश वापरतील. प्रयोर् पहरवाराचे दाभोलकर म्िणतात की हटव्िी टॉवरसारख्या 

उंच टॉवरच्या टोकापयिंत वेलींची लार्वर् केली तर त्यातनू हवहवध प्रकारच्या भाज्या 

हपकवता येतील. उभ्या शेतीची कल्पना त्यांनी मांर्ली िोती. खेर्यांमधील शेतींमध्ये 

हपकवनू शिरात खा्याऐवजी इथे हपकवनू इथेच खा. म्िणजे शिरात टेरेस र्ार्गन 

तयार करुन हपकवा.( Grow it there and eat it here ऐवजी Grow it here and 

eat it here) 

2  टेरेस र्ार्गनमळेु आपण घरच्या घरी पाहिजे त्या भाज्या तयार करु शकतो. कारण 

भाज्या व फळे िे आपल्या रोजच्या आिारातील र्रज आिे. भाज्या व फळांमध्ये 

स्व्िटमॅीन ए, सी, र्ी व इ. प्रोटीन, कॅस्ल्शयम, आयगन व फायबर असते जे आपल्या 

शरीराला र्रजेचे असते.  
94 



3  टेरेस र्ार्गन िे आपल्याकरे् उपलब्ध असलेल्या र्ोष्ट्टींमध्ये थकवा कमी खचात पण 

तयार करता येते. टेरेस र्ार्गन मध्ये हकचन वेस्टेज िा सवात जास्त वापरला जाणारा 

घटक आिे. भाजीपाला हनवरू्न उरलेला कचरा, फळाचे सालटे, चिाचा चोथा, 

तसेच कार्ीकचरा ह्या र्ोष्ट्टी आपण कचरा कंुर्ी मध्ये टाकतो. परंत ुजर िा कचरा 

आपण  टेरेस वर रे्ली र्म्पमध्ये टाकून त्याचे खत तयार करु शकतो. अपाटगमेंट, 

सोसायटी व कॉलनी या मधला अश्या प्रकारचा कचरा र्ोळा करुन तो  शिराच्या 

बािेर मोठया कचरा रे्पो मध्ये टाकला जातो. िा सर्ळा कचरा जाळल्यामळेु िवेमध्ये 

प्रदषुण हनमाण िोते. िाच सर्ळा ओला कचरा जर खत तयार करुन झार्ांना 

वापरला तर कचर् याची हवल्िेवाट लाव्याची समस्या सटेुल आहण िवेतील प्रदषुण, 

कचर् यामळेु हनमाण िोणारे रोर् िोणार नािीत. 

4  टेरेस र्ार्गनमळेु आपल्याला ताज्या व स्वच्छ भाज्या खायला हमळतात. रोज वर - 

खाली केल्यामळेु चांर्ला व्यायाम िोऊन आरोग्य सधुारते, सकारकात्मक दृष्ट्टीकोन 

तयार िोतो. वेळ चांर्ला जातो, घराचे सौदयग वाढते. इमारतीला वेलींचे हिरवे 

आच्छादन चढवल्यामळेु उन्िाळयात कमी तापते, सयूगप्रकाशाचा चांर्ला वापर िोतो. 

आर्थथक बचत िोते. 

5  टेरेस र्ार्गनमध्ये झारे् लाव्यासाठी घरातील रंर्ाचे र्बे, जनु्या प्लसॅ्टीक बादल्या, 

लोखंर्ी पत्र्याचे र्बे , प्लसॅ्टीकचे ड्रम, रं्जलेल्या कोठया, पठु्ठ्ठ्याचे मोठे खोके, 

फळांचे लाकर्ी पेटी, प्लसॅ्टीक हपशव्या, मातीच्या कंुर्या, जनेु झालेले माठ, 

प्लसॅ्टीक रे, जनेु कॅरेट. या टाकाऊ वस्तूंचा वापर करता येतो. भाज्या व फळांचा 

िंर्ाम संपल्यावर नवीन झार् लाव्यासाठी ह्या वस्तूंचा परत वापर करता येतो. 

6  टेरेस र्ार्गन तयार करताना सर्ळयात मित्वाची र्ोष्ट्ट म्िणजे जार्ा. जारे्च्या 

आकारमानावरुन त्याची रचना करता येते. तसेच झार्ांची हनवर्, झार्ांची हनर्ा ह्या 
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र्ोष्ट्टी मित्वाच्या आिेत. टेरेस र्ार्गनची रचना करताना कंुर्यांची मांर्णी, कंुर्या 

तील झार्ांची उंची, पानांचा रंर् इत्यादी घटक हवचारात घ्यावे. टेरेस र्ार्गन तयार 

कर्याआधी स्लबॅवरील जहमनीचे वॉटर प्रथुफर् करणे र्रजेचे आिे. वॉटर प्रथुफर् 

केल्यामळेु झार्ांना हदलेले पाणी भेर्ांमध्ये मरुत नािी व हलकेज िो्याची हभती राित 

नािी. झार्ांना पाणी हदल्यानंतर अहतहरक्त पाणी वािून जाते त्या पा्याची हवल्िेवाट 

लाव्याची सोय केलेली असावी. 

7 टेरेसवर कंुर्या व मातीमळेु वजन वाढू शकते त्याकहरता िलक्या वजनाच्या 

प्लसॅ्टीकच्या हपशव्या, प्लसॅ्टीकच्या बादल्या व बाटल्या वापराव्यात. झार्ांकहरता 

माती बरोबर कोकोहपट, लेकाचा वापर करावा त्यामळेु मातीचे वजन 60 % पयिंत 

कमी िोते व मातीचे प्रमाण पण कमी िोते ,वाफसा राितो त्यामळेु उत्पादन वाढते. 

िोतो झार्ांना माती वापरताना ती माती चाळून त्या मधील दर्र्, काच, कचरा काढून 

टाकावा. 

8 टेरेस र्ार्गन मध्ये लिान मोठया आकाराच्या कंुर्या थकवा चौकोनी खोक्यांचा वापर 

केल्यास त्यात हनरहनराळया प्रकारच्या पालेभाज्या, वेलवर्ीय भाज्या, कंदभाज्या, 

शेंर्ा  वर्ीय भाज्या, फळभाज्या, कोबीवर्ीय भाज्या लावता येतात. 

9 बारे्मध्ये झार्ांचे पाणी व्यवस्थापन करणे आवश्यक असते. झार्ांना पाणी 

दे्याच्या थठबक थसचन पध्दत, तषुार थसचन पध्दत, िाताने पाणी दे्याची, स्पे्र पंपाने 

पाणी दे्याच्या हवहवध पध्दती आिेत. झार्ांना र्रजेनसुार पाणी द्यावे. पा्याचा 

पनूवापर करता येतो. अंघोळीचे पाणी भांरे् धु् याचे पाणी थोर्ी प्रहक्रया करुन 

झार्ांना परत वापरता येते. झार्ांच्या वाढीसाठी व झार्ांना अन्नद्रव्यांचा परुवठा 

िो्यासाठी सेंद्रीय खते जसे कंपोस्ट खत, र्ांरू्ळ खत, व्िमीकंपोस्ट, जीवामतृ 

इत्यादी. खते द्यावीत. 
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10  टेरेस र्ार्गन मध्ये लार्वर् केलेल्या हपकांची अहभवधृ्दी वेर्वेर्ळया प्रकारे 

करता येते. भाजीपाल्याची लार्वर् िी बी पेरुन थकवा फोकून केला जाते. तसेच 

फळझारे् व फुलझारे् यांची कलम पध्दतीने लार्वर् करता येते. प्रत्येक हपकाचा 

िंर्ाम वेर्वेर्ळा असतो. भाज्यांचा िंर्ाम िा जवळ-जवळ वषगभर असतो. 

11  बारे्मध्ये लार्वर् केलेल्या सवग प्रकारच्या भाज्यांवर, फळांवर व फुलांवर  

हकर्ी व रोर् शेती पेक्षा कमी प्रमाणात रोर् येतात. त्यांचे एकास्त्मक व्यवस्थापन 

करता येते. 

12  टेरेस र्ार्गन मध्ये लार्वर् केलेल्या हपकांना आधार व वळण द्यावे लार्ते. 

शेवग्याची वषातनू दोनदा छाटणी करावी लार्ते. फळ झार्ांना बिार धर्या आधी 

छाटणी करावी लार्ते. वेलवर्ीय भाज्यांना व टोमटॅो यांना आधार दे्याची 

आवश्यकता असते.  
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5 संदभगगं्रथांची नावे 



संदभडगं्रथांची िािे 
1 कॅप्टन सरुेंद्र सवेु,  शिरातील घरशेती.  

2 द. र्ो. मांर्ले,  परसबार्, सन पस्ब्लकेशन, पणेु.  

3 कृषी दशगनी २०१३, मिात्मा फुले कृषी हवद्यापीठ, रािुरी. 

4 संहदप चव्िाण, र्च्चीवरची बार्. 

5 माळी प्रहशक्षण हशक्षणक्रम, यशवंतराव चव्िाण मिाराष्ट्र मकु्त हवद्यापीठ. 

6 भाजीपाला पदहवका हशक्षणक्रम, यशवंतराव चव्िाण मिाराष्ट्र मकु्त हवद्यापीठ. 

7 फळबार् पदहवका हशक्षणक्रम, यशवंतराव चव्िाण मिाराष्ट्र मकु्त हवद्यापीठ. 

8 फुलशेती पदहवका हशक्षणक्रम, यशवंतराव चव्िाण मिाराष्ट्र मकु्त हवद्यापीठ. 

9 दैहनक लोकमत मध्ये दर र्रुुवारी प्रकाहशत िोणारे हिरवा कोपरा सदर. 

10 अंकुर, शेतीहमत्र   

11 दैहनक मिाराष्ट्ट टाइम्स मधील शिरं हनमाण करा, माळीण टाळा. हनळू दामले यांचा 

ब्लॉर् 

12 ईंटरनेटवरील हवहवध वेबसाइट 
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6 मित्वाचे तांहत्रक शब्द आहण त्यांचे 
अथग 

 



महतिाचे तांवत्रक र्ब्द आवण तयांचे अथड 

1 टेरेस र्च्ची 
2 र्ार्गन बर्ीचा 
3 वॉटर प्रथुफर् पाणी र्ळती प्रहतबंध 
4 मेंटेन हनयहमत व्यवस्स्थत पािणी व र्रज पर्ल्यास दरुुस्ती करणे 
5 ग्लोबल 

वॉर्थमर् 
जार्हतक वातावरणातील बदल 

6 टेस्क्नकल तंत्र हवषयक 
7 कोको पीट नारळाचा भुसा 
8 कंपोस्टींर् हमश्रण 
9 भंर्ार जनु्या वस्त,ू टाकाऊ वस्त ू
10 स्पे्र फवारा 
11 जीवामतृ शेण,जीवाणयूकु्त माती, र्ाळीचे पीठ, र्ळु, पाणी यांचे 

आंबवलेले हमश्रण 
12 एक्सपटग तज्ञ 
13 हकचन स्वंयपाक घर 
14 वेस्टेज वाया रे्लेले 
15 िायब्रीर् संकहरत 
16 नसगरी रोपवाहटका 
17 शेटनेट झार्ांच्या सावली साठी प्लसॅ्टीक जाळी 
18 िायड्रोपोहनक्स मातीहवना शेती 
19 व्िर्थटकल 

र्ार्गन 
एकावर एक थर देउन शेती कर्याची पध्दत  

20 स्क्वेअर फुट 
र्ार्गन 

एक फुट आकाराचे पहरणाम धरुन त्याप्रमाणे लावलेली 
हपके.  

21 िायड्रोकल्चर पाणी िेच मखु्य माध्यम असलेली शेती पध्दत  
22 टॉवर उंच मनोरा, बरुुज 
23 रुट रे रोपे तयार कर्याचे भांरे् 
24 र्ावरान र्ावठी 
25 स्व्िटमॅीन जीवनसत्व 
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7 हवद्यार्थथ पहरचय पत्र 
( बायोर्ाटा ) 

 



विद्यार्थथ पवरचय पत्र त बायोर्ाटा ) 

1 विद्यार्थ्याचे पणुड िाि : अंजली भालचंद्र जोशी  
2 जन्म वदिांक: 5 ऑर्स्ट 1979  
3 पणूड पत्ता त वििास )  : एफ – 7, ठक्कर हरहरट,  

जनुा रं्र्ापरू नाका, नाहशक, 422013 
4 फोि : 0253-2318640 
5  मोबाईल : 9420690323 
6 ई मेल:  anajaligorhe@gmail.com  
रै्क्षवणक ितृ्तांत तक्ता :   
अ.
क्र. 

प्रमाणपत्र / पदहवका / 
पदवी  

हशक्षण संस्था वषग  र्णु      
( % ) 

1 एस. एस. सी न्य ूमॉर्गन इंस्ग्लश स्कूल बोरद  1995 68% 
2 एच. एस. सी आटग, कॉमसग आहण सायन्स कॉलेज, 

तळोदा 
1997 68% 

3 बी.ए आटगस, कॉमसग आहण सायन्स कॉलेज, 
तळोदा 

2000 60% 

4 एल.एल बी नरिर बळवंत ठाकूर लॉ कॉलेज नाहशक 2003 58% 
5 कृहष अहधष्ट्ठान पदहवका कृहष हवज्ञान कें द्र नाहशक 2011 71.37 
6 फळबार् पदहवका कृहष हवज्ञान कें द्र नाहशक 2012 73.13 
7 भाजीपाला पदहवका कृहष हवज्ञान कें द्र नाहशक 2013 73.63 
8 फुलशेती पदहवका कृहष हवज्ञान कें द्र नाहशक 2014 75.6 

7 कायािभुि ितृ्तांत तक्ता : 
अ.क्र. आपले पद संस्थेचे नाव एकूण अनभुव वषग  
1 वकील हजल्िा न्यायालय नाहशक 12 वषग 
2 सिाय्यक सल्लार्ार समधृ्दी असोहसएट नाहशक 5 वषग 

8 आपला सामावजक / रै्क्षवणक कायाचा अिभुि : 

न्यायालयामध्ये र्रीब लोक जे फी भरु शकत नािी. त्यांना केस लढ्यासाठी मदत 
केली. तसेच कौटोंहबक समस्यांसाठी सल्ला व समपुदेशन मार्गदशगन केले. 
स्स्त्रयांहवषयी असलेले कायदे व त्यांचे अहधकार या हवषयी माहिती व मार्गदशगन केले. 

वठकाण : िावर्क 

वदिांक  :  23 माचड 2015                                 स्िाक्षरी  
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