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भारतात एकूण अठरा हजार एव,या फुलणा1या वन3पती आहे त आ8ण यातले पाचेकशे तर सहजच
व=
ु ार बदलते. परं तु
ृ असतील. ह> सगळी AवAवधता भारतातCया अकरा जैवभौगोGलक Hदे शांनस
तर>ह> संपण
ू L भारतात आपण मोजकेच व=
ु अशा3Rीयच
ृ लागवडीसाठO वापरतो. हे सपाट>करण शQ
वाटतं. आधीच आपण शेतीतल> AवAवधता घालवन
ू बसलो आहे . परु ातन काळापासन
ू च नवनवीन
खाUय वाण आयात करत जन
ु ी 3थाWनक वाणं हळूहळू नाह>शीच होत आहे त. इथे कYZ3थानी मानव
आहे [हणन
ू हे सगळं गरजेचं आहे असं सोयीनी [हटलं तर िजथे कYZ3थानी WनसगL आहे Wतथे
WनसगLकYZ> Aवचार करणे गरजेचे नाह> काय ? WनसगL संवधLनाकरता सवLसमावेशक ^_ट>कोनातन
ू
काय उपाययोजना गरजेaया आहे त हे बघणे महbवाचे. आ8ण [हणन
ू च लागवडीकरतादे खील
शा3RशQ
ु Aवचार गरजेचा ठरतो.

झाडांaया लागवडीला सdया सवLRच खूप महbव Hाeत झालं आहे , असं fदसतं. gकं बहुना महbव
होतंच, ते Hbय= उतरवhयाचे Hयbन अल>कडे बरे च वाढत आहे त असं [हणायला हवं. लागवडीaया
बाबतीत चचाL, मत HदशLन, लेख, पो3टसL, Hbय= लागवडीचे मोठाले कायLjम या सगkयालाच जोर
आलेला fदसतो. lहॉटसअॅप, फेसबक
ु मुळे यात Aवशेष भर पडते आहे . लोक लागवड करताना
झाडांसोबत, मंpयांसोबत, मातीत हात घातलेले असे अनेक रं जक सेCफq फोटो टाकत असतात.
लागवड करणं ह> तसं पाfहलं तर चांगल>च गो_ट आहे . मॉल मdये जाऊन गरजेबाहे रचं शॉAपंग
करhयापे=ा हे काम Wनिsचतच fहतकार> आहे . अनेक 3तbु य उपjमदे खील लोक हातात घेत आहे त.
पण तर>दे खील यात काह> Rट
ु > आहे त असं fदसतं. bयाकरता कोणालाच दोष दे hयात अथL नाह>
gकं वा तो उtेशह> नाह>. आपCया एकंदरच Gश=णlयव3थेत तसंह> WनसगाLकडे का बघा, कसं बघा,
bयाचा मानवी जीवनाशी काय संबध
ं आहे , संवधLन [हणजे नuकq काय, ते नuकq कसं करायचं,
याची खुल>, थेट आ8ण योvय उbतरं Gमळत नाह>त. अल>कडे हा Hयbन सुw झालेला fदसतो. परं तु
याला सवLदरू wजायला बराच काळ जावा लागेल. bयामळ
ु े सdया यात चुका घडत आहे त हे
3वाभाAवकच वाटतं. या चुका घडू नयेत gकं वा कमी कराlयात याकरता अनेक तx, सं3था
आपापCया पर>ने काम करत आहे त. अशाच काह> तxांकडून मागLदशLन Gमळालं आ8ण गेल> पंधरा
वषL WनसगाLकरता Hbय= जGमनीवर काम करhयाची संधी घेता आल>. यामुळे आbतापयyत जो काह>
अनभ
ु व गाठOशी बांधला गेला bयावzन एखाUया जGमनीवर WनसगL फुलवhयाकरता शा3Rीय gकं वा

ताgकLक अशी मागLदशLनपर मांडणी करता आल>. या ^_ट>कोनातन
ू WनसगाLकडे पाहून लागवड
केCयास WनसगाLला Wनिsचत फायदा होतो. तो कसा हे समजन
ू घेऊयात.
लागवडीकरता जो एक आवsयक शा3Rीय ^_ट>कोन आहे यात सहा महbवाचे मुtे gकं वा टeपे
आहे त. ते bया AवGश_ट jमानेच पहावे.
पfहला टeपा आहे प"रसराची, भ'
ू पाची (Landscape) ओळख कzन घेhयाचा. लागवड करायची
आहे तो प{रसर कुठला आहे , कसा आहे हे जाणन
ू घेhयाचा. आपCया भागाची वैGश_|ये काय
आहे त.

इथल>

Gशखर

प{रसं3था (Climax)

कुठल>

आहे ?

कुठCयाह>

fठकाणaया हवामान,

पाउसमान, समुZसपाट>पासूनची उं ची इbयाद> गो_ट>ंवzन ह> Gशखर प{रसं3था ठरते. उदाहरणाथLपानझडी जंगल, सदाह{रत जंगल, गवताळ Hदे श, वाळवंट इbयाद>. तर आपCया या प{रसरातील
नैसगLक Hमुख AवAवधता कोणती आहे हे जाणन
ू घेणे [हणजे पfहला टeपा. सरकार> गॅझेट>अर
वाचन
ू काह> अंशी ह> माfहती Gमळू शकते. gकं वा काह> ये _ठ अयासकांaया Gलखाणावwनह> हे
समजू शकेल. गॅझेट>अरमdये, या जातींची लागवड केल> जाते gकं वा या जाती जंगल> नाह>त
अशांचा bयाHमाणे उCलेख केलेला आढळतो. आ8ण 3थाWनक झाडांचा Forest tree असा उCलेख
आढळतो. यावzन प{रसरात वषाLनव
ु षL WनसगLतः वाढणा1या 3थाWनक वन3पतींशी आपल> ओळख
होईल.
दस
ु रा टeपा आहे प"रसरात4या संर56त भागा7या 89य6 अ;यासाचा. वर उCलेखलेCया माfहतीची
शहाWनशा करhयाकरता आपCयाच प{रसरातCया संर=त भागाला भेट Uयावी. सवLR मानवी
ह3त=ेपामुळे असे भाग खप
L भाग
ू कमी उरले आहे त पण तर>ह> सरकार> जंगले, दे वराया, दग
ु म
पाfहCयास, पव
ू  सवLR साधारण कशा Hकारची AवAवधता होती हे नuकqच समजेल. संवधLनाकरता
आपलं अंWतम उft_ट काय असावं हे आपCयाला यावzन समजू शकेल. Gशवाय सहजी आढळणा1या
व दGु मLळ अशा दोह> Hकारaया 3थाWनक वन3पतींची ओळख होईल. पढ
ु aया टeeयात वणLन
केCयाHमाणे जGमनीaया सUयि3थतीनस
ु ार या वन3पती लागवडीकरता जzर वापराlयात. परं तु
bयाआधी या 3थाWनक वन3पतींचं महbव समजन
ू घेऊ.
या दोह> टeeयांचा नीट अयास केला तर 3थाWनक आ8ण अ–3थाWनक [हणजेच परदे शी
वन3पतींमधला फरक ल=ात येईल. शहरात gकं वा रोपवाट>कांमdये Gमळणा1या आ8ण लोकAHय
असणा1या वन3पतींaया जाती, उदाहरणाथL- Wनलगर>, सुबाभूळ, उं द>रमार>, गुलमोहर, नीलमोहर,
टबेबई
L भागात gकं वा दे वरायात fदसत
ु या, काGशद, वडेGलया, AवAवध पाम, यरू ांटा इbयाद>, दग
ु म
नाह>त. या सुंदर आहे त [हणन
मt
आणन
इथे लावCया गेCया.
ू
ु ाम कुठCयातर> दे शातन
ू
ू
रोपवाट>कावाCयांनी ‘खास’ ‘परदे शी’ [हणन
ू bयाला भाव Gमळवला. जलद वाढतात [हणन
ू ह> लोकांनी
bयांना Hाधाय fदलं. शहरात या वन3पती लोकAHय झाCया. शहरातले पडसाद ामीण भागात
उमटणारच या Wनयमाने आता ामीण भागातदे खील प{रसरातील AवAवधता डावलन
ू लोक याच

परदे शी वन3पती लावू लागलेत. या परदे शी वन3पती हौस [हणन
ू अंगणात लावणे, र3bयाaया
कडेने लावणे इथवर ठOक होतं परं तु ह{रतीकरणाकरता, जंगले तयार करhयाकरतादे खील या परदे शी
झाडांची एकसरु > लागवड (monoculture) केल> गेल> हा यातला अशा3Rीय भाग. कदाचत काह>
दशकांपव
ू  3थाWनक झाडांकडे आ8ण एकंदरच WनसगाLकडे बघhयाचा सdयाचा ^_ट>कोन नlहताच.
bयाकाळी वन Aवभागाने gकं वा सामािजक वनीकरणाने या जातींवर इतर दे शात यश3वी Hयोग
झाले आहे त अशा आणन
ू bयापासन
ू थेट फायदे घेhयाचा सोपा Aवचार केला. खडकाळ डगर
उतारांवर कमी मातीत येऊ शकतील, माती संवधLन होईल, मातीतलं नR वाढे ल, गुरांना पण चारा
उपलध होईल अशा AवAवध कारणानी उं द>रमार>, सब
ु ाभूळ, ऑ3े Gलयन बाभळ
ू , Wनलगर> अशा
काह> मोजuयाच झाडांची लागवड करhयात आल>. या कृतीचे वेगळे नकाराbमक प{रणाम होऊ
शकतील हा Aवचार केला गेला नाह>. यामळ
ु े काह> अंशी माती संवधLन झालंदेखील परं तु याने
पयाLवरणाला सवाyगाने फायदा झाला नाह>. नैसगLक जैवAवAवधता, इतर अनेक नैसगLक Hgjया या
भागात वाढ>स लागCयाच नाह>त. हे एक fहरवं वाळवंट बनन
ू तसंच राfहलं. चार-दोन पयांनी या
लागवडी वापरCया [हणन
ू bयांचा WनसगाLला उपयोग होतो [हणणं योvय नाह>. जंगल [हणजे काय
हे सांगhयाकरता आमचे गw
ु वयL ी. द. महाजन यांनी FOREST या शदाचं उbतम Aवsलेषण केलं
आहे . F = Flora and Fauna, [हणजे वन3पती आ8ण Hाणी, कोणbयाह> जंगलात वन3पती,
Hाणी, स
ू मजीव अशी जैवAवAवधतेची रे लचेल असते.

O = Organization [हणजे सगkया

जीवAवAवधतेची आ8ण WतथCया अजैAवक घटकांची रचना, ह> AवGश_टच असते. Hbयेक भागातCया
WनसगाLने ती माणसाaया गैरहजेर>त ठरवलेल> fदसते. bयाचीच झलक आपCयाला दे वरायात gकं वा
दग
L जंगलात fदसते. R = Regeneration [हणजे मातीची बजांकुरण=मता, मातीत झाडांची
ु म
नवीन Aपढ> तयार करhयाची ताकद असणे गरजेचे, [हणजेच ती िजवंत आ8ण सप
ु ीक असणे
महbवाचे. यावर संपण
ू L जंगलाचं भAवतlय अवलंबन
ू आहे . E = Energy Flow [हणजेच एखाUया
प{रसं3थेतला ऊजचा Hवाह - सय
ू ाLपासन
ू सुw होऊन अनेक अनसाखkयांमाफLत हा ऊजचा Hवाह
अखंडत राहतो. S = Stratification [हणजेच थरांची रचना. जंगलात उं च व=
ते
ू
ृ ांपासन
जGमनीलगतaया गवतांपयyत AवAवध थर असतात. सवL झाडांaया जाती या Hbये क थरात [हणजेच
AवAवध उं चीaया आढळतात. T = Trophic Web [हणजेच अनजाळे . अनसाखkयांमधल>
गुंतागुंत िजतकq जा3त Wततकq प{रसं3था सशuत आ8ण ीमंत.
तर या सवL गो_ट> िजथे Hामु¢याने fदसतात अशी सं3था [हणजे जंगल प{रसं3था. या बरोबर>नी
अनेक घटक-Hgjया यात आहे त. लागवडीत ह> कोणतीच गुंतागुंत fदसत नाह>. एकाच जातीचा
एकच थर तयार झाCयाने bयात आस1याचे Hमाण कमी असते. काह> fठकाणी फार ज
ु या लागवडी
असतील तर Wतथे काह> फार Hमाणात AवAवधता आढळते. परं तु bयाकरता लागलेला काळ बघता
जGमनीवर WनसगL फुलवhयाचे इतर काह> मागL जा3त सोपे आ8ण लवकर प{रणाम साधणारे आहे त.
ते आपण बघच
ू . परं तु परदे शी झाडांचा एक संभाlय धोका आपण ल=ात £यायला हवा तो [हणजे

bयांaया अमाप पसरhयाचा, invasive होhयाचा. या झाडांचे नैसगLक GमR-शRू जे कोण असतील ते
bयांaया दे शात असतात. इथे ते नसCयाने bयांची वाढ काबत
ू ठे वhयाची सोय इथCया WनसगाLत
नसते, साहिजकच ह> झाडं gकं वा यातल> काह> झाडं खप
ू मो¤या Hमाणात फोफावायला लागतात.
इतकq कq bयांaयामुळे आपल> 3थाWनक AवAवधता कमी होऊ लागते. कॉेस गवत, कॉसमॉस हे
फुलझाड, टणटणी, सब
ु ाभळ
ू , जलपण ह> bयांची उदाहरणं. अनेक WनसगLHेमी 3थाWनक तणांची
याaयाशी तल
ु ना करतात. परं तु 3थाWनक तणांचा WनसगाLतला कायLभाग महbवाचा आ8ण वेगळा
असतो. ह> तणे काह> वषाyनी आपल> आपण माघार घेतात, नवीन झाडांना जागा कzन दे तात.
थोयाफार lयव3थापनाने

ती आटोuयात राहू शकतात. हे

परदे शी पसरणा1या (invasive)

झाडांबाबतीत होत नाह>, असे fदसते. ह> नlयाने लावCया लावCया bयांचे प{रणाम एवढे ती¥
नसतात परं तु काह> वषाyनी हे नकाराbमक प{रणाम fदसायला सरु वात होते. हे ल=ात घेता, काह>
झाडं आbता जर> एवढ> पसरणार> नसल> तर> भAव_यात bयांaयात काय बदल घडेल हे आbताच
सांगता येत नाह>. मt
ु ा असा आहे कq हा धोका आपण का 3वीकारायचा? “आपCयाकडे अनेक
पयाLय उपलध असतानादे खील” ते डावलन
ू परदे शी झाडांना Hाधाय दे णं gकतपत योvय हा Hsन
पडतो. भारतात एकूण सतरा हजार पाचशे एव,या फुलणा1या वन3पती आहे त आ8ण यातले
पाचेकशे तर सहजच व=
असतील. ह> सगळी AवAवधता भारतातCया अकरा जैवभौगोGलक
ृ
Hदे शांनस
ु ार बदलते. परं तु तर>ह> आपण संपण
ू L भारतात हाताaया बोटावर मोजता येतील एवढे च व=
ृ
लागवडीसाठO वापरतो. हे सपाट>करण तर शQ
अशा3Rीयच वाटतं. आधीच आपण शेतीतल>
ु
AवAवधता घालवन
ू बसलो आहे . परु ातन काळापासन
ू च नवनवीन खाUय वाण आयात करत जन
ु ी
3थाWनक वाणं हळूहळू नाह>शीच होत आहे त. इथे कYZ3थानी मानव आहे [हणन
ू हे सगळं गरजेचं
आहे असं सोयीनी [हटलं तर िजथे कYZ3थानी WनसगL आहे Wतथे WनसगLकYZ> Aवचार करणे गरजेचे
नाह> काय? WनसगL संवधLनाकरता

सवLसमावेशक ^_ट>कोनातन
ू काय उपाययोजना गरजेaया आहे त

हे बघणे महbवाचे. आ8ण [हणूनच लागवडीकरतादे खील शा3RशQ
ु Aवचार गरजेचा ठरतो. याची
सुरवात माणसाने WनसगाLaया मयाLदा, सीमा ओळखhयापासून होते. झाडांचा Hचार, Hसार केवळ
WनसगाLवर सोपवणे हे fहताचे आहे हे ल=ात £यावे लागेल. माणसाने WनसगाLत कुठे , कसे आ8ण
gकती बदल करावे हे ल=ात £यावे लागेल.
आता या AवचारातCया Wतस1या टeeयाकडे जाऊ.
Wतसरा टeपा आहे ज>मनी7या सव?6णाचा. िजथे लागवड करायची आहे bया जGमनीची सUयि3थती
समजन
ू घेणं अbयंत महbवाचं आहे . जर> वर>ल दोह> टeeयात आपCयाला कोणती झाड लावावी
याची कCपना आल> असल> तर> bयाकरता आपल> जमीन, माती ‘सdया’ योvय असेलच असं नाह>.
कारण बहुतांश fठकाणी मूळ WनसगाLचा 1हास झालेला आढळतो. उदाहरणाथL, सदाह{रत जंगल न_ट
होऊन झड
ु पी जंगल आढळत. gकं वा पानगळी Hकारaया जंगलाऐवजी गवताळ Hदे श fदसतात.
जमीन-मातीचा 1हास झालेला असेल तर अशा fठकाणी Hथम जGमनीला पूणत
L ः संर=ण दे ऊन

पन
ु 'Aजीवनाची तं ं राबवावी लागतील. यात माती िजवंत झाल> कq मग लागवड करणं जा3त
ेय3कर. या बरोबर>नी लागवड करायचीच असCयास तीन ते पाच वषाyचा आराखडा बनवावा.
Hbयेक fठकाणी 1हासाaया पातळीनस
ु ार नैसगLकपणे fटकून राहणा1या जाती बदलतात. fटकून
राfहलेCया जाती 3वाभाAवकपणे कणखर असतात. पfहCया वष याच कणखर, काटे र> वन3पती
लावाlयात. दस
ु 1या वष प{रसरात सहजी सवLR पाfहलेCया वन3पती लावाlया. आ8ण नंतर WतथCया
वैGश_|यपण
ू L आ8ण दGु मLळ वन3पती लावाlयात.
जमीन - माती उbतम ि3थतीत असेल तर पढ
ु े जायला हरकत नाह>. ती उbतम ि3थतीत आहे का
हे ओळखhयाकरता पुढ>ल Hsनांची उbतरे शोधावीत. मातीचा थर चांगला, [हणजेच gकमान दोन
gकं वा तीन फूट खोल आहे का ? असला तर माती िजवंत gकं वा सुपीक आहे का ? [हणजेच
मातीत स
ू मजीव-जंत,ू जीवाण,ू सYfZय माल आहे का ? पावसाkयानंतर ओलावा fटकतो का ?
मातीची बीजांकुरण =मता (regenerating capacity) fटकून आहे का [हणजेच मातीत गवत,
झड
ु पं, वेल>, व=
ू उगवन
ू येत आहे त का ? जGमनीवर
ृ असे सगळे Hकार WनसगLतः बयांपासन
वा1याचा वेग जाणवत असCयास – नैसगLक वारा रोधक (wind breaks) आहे त का ? या सवL
Hsनांची उbतरं होकाराथ आCयास लागवड करhयास हरकत नाह>.
चौथा टeपा आहे ज>मनीला संर6ण दे Cयाचा. लागवड करhयापूवच जGमनीला पूणL संर=ण दे णं
गरजेचं आहे . कु1हाडबंद>, चराईबंद> या बरोबर>ने आग / वणवा आत Gशz नये याची दे खील काळजी
£यावी लागेल. याकरता काटे र> कंु पण, जैAवक कंु पण, आग-रे षा, झाडांना Aपंजरे असे साधे मागL
आहे त.
पाचवा टeपा आहे

संसाधनांची उपलFधता जाणन
घेऊन 9या8माणे Hयव थापन करCयाचा.
ू

लागवडीची काळजी घेhयाकरता माणस
ू आहे का ? पाhयाची सोय आहे का ? काह> जGमनींमdये
रोपांना पाणी दे hयाची आवsयकता नसते परं तु काह> fठकाणी पfहल> एक gकं वा दोन वष
पावसाkयानंतर रोपांना पाणी दे hयाची सोय करणं गरजेचं असतं. आपलं बजेट gकती आहे यावर
पढ
ु चं lयव3थापन ठरवावं लागेल.
आ8ण शेवटचा अbयंत महbवाचा टeपा आहे झाडांची Kनवड करCयाचा. यात लागवड कुठे व का
करायची आहे bयानस
ु ार झाडांची Wनवड ठरे ल. यात शहर, ामीण भाग आ8ण नैसगLक gकं वा
संर=त Hदे श असे तीन Aवभाग करता येतील.
शहरात लागवड करायची असेल तर संसाधनांची उपलधता पूणL वेळ ाय धzन हे तप
ू ुर3सर
लागवड करायला फारसा अटकाव येत नाह>. र3bयाaया कडेला, बागांमdये हlया bया वन3पतींची
लागवड

करावयास

हरकत

नाह>.

परदे शी

/

अ-3थाWनक

वन3पतींचा

आहच

असेल

तर

गुलमोहरासारखे सुंदर fदसणारे व=
ृ दे खील काह> अंशी लावायला हरकत नाह>. परं तु यातले काह>

आपणहून खप
ू पसरत नाह>एत ना (invasive) याची नuकq काळजी £यावी. शहरात4याच एखादया
नैसOगPक 8दे शात लागवड करायची असेल उदाहरणाथL- टे कडी, नद>काठ, ओढा, तर माR वरaया
टeeयात GमळवलेCया माfहतीनस
ु ार केवळ 3थाWनक वन3पतींचीच Wनवड करावी.
Qामीण भागाचा Aवचार वेगkयाHकारे करता येईल. Wतथे 3थाWनक लोकांaया AवAवध गरजा ल=ात
घेऊन लागवड करणं उbतम. या Wनवडी करता WतथCया लोकांना Hbय= सामील कzन £यावे. शेती
gकं वा lयापार> लागवड कुठल> करावी हा मुtा इथे बाजूला ठे वत आहे . आथLक फायUयासाठO bयांनी
bयांaया चालू शेतीत हवी ती, परं तु Aवचारपूवक
L , लागवड करावी. माR गावा7या सावPजKनक
ज>मनीवर Rकं वा वैयिTतक पडीक ज>मनींवर कुठल> लागवड करावी यात शा3Rीय ^_ट>कोन
वापरता येईल. यात लाकूड फा|याकरता, इमारती लाकडाकरता, औषधाकरता, मध, डंक, रानमेवा
असे Gम फायदे Gमळवhयाकरता Gम लागवड करता येईल. इथे शuय तेवढ> 3थाWनक AवAवधता
जपणे उbतम.
नैसOगPक / संर56त 8दे शांचा Aवचार हा Wनlवळ WनसगL संवधLनाकरता lहावा. शहरापासन
ू gकं वा
खेयापासन
ू दरू असलेCया नैसगLक Hदे शात केवळ पfहCया दोन टeeयात GमळालेCया माfहतीनस
ु ार
लागवड करणेच इ_ट. Wतथे मानव सोडून इतर जंगल> Hाhयांचे अधपbय असCयाने लागवडीत
bयांचा Aवचार आधी lहावा. Wतथे HाhयांसाठO योvय खाUय वन3पती, अधवासाकरता योvय
वन3पती (host plants) लावCया जाlयात. परदे शी/अ-3थाWनक वन3पतींवर पूणत
L ः बंद> असावी.
अशा Hदे शात कुठे मानवी व3ती असेल तर bयांनादे खील याचं महbव पोहोचवhयाची योजना असावी.
ती bयांनी पाळावी याकरता जागत
ृ ी मोह>म हातात £यावी. bयांaयाकरता AवAवध Hोbसाहनांची
(incentives) सोय असावी.
या बरोबर>नी VवVवधता (diversity) आण अOधवास (Habitat) जपणे मह9वाचे आहे . लागवडीतला
शेवटचा महbवाचा मुtा [हणजे AवAवधता जपhयाचा. आपण लागवड करतो ते WनसगL संवधLन
करायचं

gकं वा

ह{रतीकरण

करायचं

[हणून,

bयामळ
ु े

यात

वन3पतींची

एकसरु >

लागवड

(monoculture) पण
L ः टाळायला हवी. काह> संुदर फुलणार>, काह> खाUय फळांची, काह> सव
ू त
ु ाGसक,
काह> सदाह{रत, काह> औषधी अशी वन3पती AवAवधता कुठCयाह> भागात सहज आणता येत.े
यातह> केवळ व=
ु पं, गवतं हे दे खील असावेत. अशा
ृ नकोत तर इतर वन3पती Hकार, वेल>, झड
वैAवdयपण
ू L लागवडीकडे साहिजकच कqटक, प=ी, Hाणी आकृ_ट होतात. bयांaयाकरता आसरे तयार
होऊ लागतात. लागवडीaया बरोबर>नी आजब
ू ाजच
ू े AवAवध वन3पती Hकार तसेच अधवासह>
राखायला हवेत. लागवड केल> bया जमीनीचं पयाLवरणपरू क Wनयोजन केCयास लागवडीचे प{रणामह>
उbतम fदसतील.
वर>ल पQतीनी लागवड केCयास झाडे Aवनासायास वाढतीलच परं तु तर> दे खील पfहल> दोन gकं वा
तीन वष झाडांची दे खभाल करणे महbवाचे आहे . याकरता जGमनीवरचीच gकं वा प{रसरातीलच

संसाधनं वापzन खत बनवणे, ती योvय वेळी झाडांना घालणे, पाणी घालणे, कंु पण राखणे,
वणlयापासन
ू

जमीनीचं

संर=ण

करणे,

मोकाट

पसरणा1या (invasive)

जाती

उपटणे

(या

ओळखhयाकरता तxांची मदत £यावी कारण काह> 3थाWनक तणे महbवाची असतात) अsया अनेक
गो_ट> येतात. यात जGमनीaया =ेRानस
ु ार एक gकं वा अधक 3थाWनक माणसांना काम Gमळू शकेल.
मो¤या Hमाणावर पन
ु wजीवन आ8ण लागवड असे Gम HकCप हातात घेतCयास bयात रोजगार
Wनमतीची संधी आहे .
केवळ नसLर>त उपलध आहे त [हणन
ू gकं वा डोkयाला सुंदर fदसत आहे त [हणन
ू आहे bया
उपलध झाडांची लागवड करhयापे=ा, पयाLवरणशा3Rाचा आधार घेऊन केलेल> लागवड Wनिsचतच
शाsवत असे प{रणाम साधेल – मानवेतर जीवांकरता आ8ण मानवजातीकरता दे खील !
_____________________________

पया-Hाhयांना फळं , मकरं द, पालवी, पाने असे AवAवध खाUय पुरवणाना1या 3थाWनक वन3पती.
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