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લાબંા થાય છે અને રોપણી માટ� તૈયાર હોય છે.

ઉપયોગો: ઘટેા,ં ભ�સ, બકર�, �ટ અને ગધેડા �વા ચરાઈ 

�ાણીઓ માટ� તે સરળતાથી ઉપલ�ધ છે.

�યાર� �ામીણ જમીનના મોટા ભાગની �િૂમગત વન�પિતઓ 

�ાણીઓ �ારા ખવાઈ�ય છે, અને મફત પાણીની ઉપલ�ધતા 

ઓછ� થઈ �ય છે�યાર�બોરડ��ાણીઓ માટ� વરદાન �રુવાર 

થાય છે.

પાદંડા પાચક પોષક ત�વોની ન�ધપા� મા�ા �રૂ� પાડ� છે.

સામા�ય ર�તે બોરડ� ઝાડ �ી� વષ�થી-પચાસ વષ� પછ� પણ 

ઉ�પાદન કર� શક� છે. બોરડ�� ંુઝાડ દર વષ� ૨.૫ થી ૩.૦ �કલો 

�ટલા �કુા પાદંડા આપે છે.પાદંડામા ં૯૩થી ૯૬ટકા ��ુક પદાથ,�  

૯૩.૪% કાબ�િનક પદાથ � અને ૧૨.૬ટકા �ડ �ોટ�ન �કૂા પદાથન� ા 

આધાર� મળ� આવ ેછે.
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તેને ��ે�મા ંઅર��બક ગમ ��ૃ અને �હ�દ�મા ંબ�લુ તર�ક� 

ઓળખાય છે.દ�શી બાવળ સામા�ય ર�તે મ�યમ કદના (૨.૫ -૨૫ 

ૂમીટર), �ંકા, �ડા અને નળાકાર થડ સાથ ેહોય છે;  છાલ �,ે 

લાલ �રૂા અથવા કાળા રંગની ખરબચડ� હોય છે. પ�રપ�વ ��ૃો 

સાર� ફળ�પુ ઋ�મુા ં૨-૪ �કલો�ામ બીજ ઉ�પ� કર� શક� છે.તે 

�ુ�કાળ �િતરોધક છે. તે િવિવધ �કારની જમીન પર ઉગે છે, � 

મોટ�ભાગે કાપંવાળ� જમીન, સખત ચીકણી માટ�વાળ� જમીન પર 

ઊગે છે તથા ખરાબ જમીનને સહન કર� શક� છે.

વાવેતર:  વાવતેર બે પ�િતઓ �ારા કર� શકાય છે. એક સીધા 

બીજ �ારાઅને બી� નસ�ર� ઉછેર �ારા. જમીનમા ંસીઘા બીજ 

�ારા વાવણી એ વાવતેર વધારવાની સૌથી ઝડપી અને ખચ� 

અસરકારક પ�િત છે. બીજ સખત આવરણ ��ુત હોવાથી 

વાવતેર કરતા પહલ� ા તેને ગરમ પાણીમા ંઉપચાર કરવો જોઇએ. 

વાવણી �ારા છોડની ર�ખા વ�ચે ૧૦ ક�૨૦મીટર અને બે છોડની 

વ�ચે ૮x૮ મીટરના �તર� રોપવામા ં આવ ે છે. અપ�રપ�વ 

રોપાઓ માટ� સ�ંણૂ� �યૂ�ની જ�ર પડ� છે.

ઉપયોગ: હવામા ં �કૂાવલેા બીજમા ં �ડ �ોટ�ન હોય છે અને 

ભારતમા ંતી� ખા� અછતના સમયે તેને કાચા અથવા શકે�લા 

ખવાય છે. પ�ઓુ તેનાપાદંડા અને િશ�ગોને ખાય છે.પાદંડાઓની 

�ડ �ોટ�ન સામ�ી ૧૪-૨૦%, અને િશ�ગમા ં(ફલીમા)ં ૧૧-૧૬% 

છે.ભારતમા,ં તે બકરા અને ઘટેા ંમાટ� ��ુય ખોરાક છે. 

બાવળમા ં કાટંા ઉગતા હોવાથી તેનો ઉપયોગ વાડ તર�ક� 

પણથાય છે.તે િનયિમત ચરાઈ અનેપાનખરમાટ� સહનશીલછે. 

તે�પંડપ�ી અને શડેનાબાધંકામ માટ� ઊપયોગી છે.ભારતમા,ં 

દ�શીબાવળનો ઉપયોગ �ાર��ુત જમીનના �નુજ�વનમાટ� થાય 

છે. 
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ુ�ી �ર�શ �ુમાર

ડૉ. દ�વી દયાલ

ડૉ. રા�લ દ�વ ુ

મીરા વૈ�નવ

: સકંલન :



બ�ી ઘાસના મેદાનોમા ંબે �કારની ઇકોિસ�ટમ જોવા મળે છે. 

ભીની જમીન અને ઘાસના મેદાનો,  �બ�ી �દ�શના 

માલધાર�ઓના ઢોર ઢાખંર માટ� ચારાનો �ોત �રૂો પાડ� છે. બ�ી 

ઘાસના મેદાનોમા ં ઘાસ, જડ� ��ુીઓ, છોડ અને ��ૃો ���ુવ 

ધરાવ ેછે. બ� હ��  ુ��ૃો અને ઝાડ�ઓ જમીનના ઉપયોગમા ંએકથી ુ

વ� ુન�ધપા� ઉ�પાદન આપે છે. ��ૃોનો સૌથી સામા�ય ઉપયોગ 

આ છે:

ુŸ ચારા અને અ�ય હ�� ઓુ માટ� પણ�સ�હૂ ��ંૂ પાડ� છે.

Ÿ ઢાળવાળ� જમીન �વા �થળોએ જમીનને પકડ� રાખે છે.

Ÿ મ��ુય અને તેમના પ�ધુન બનેં માટ� છાયંો �રૂો પાડ� છે.

Ÿ �ળૂના િવઘટન ઉપરાતં પણ� અને અ�ય કચરાના �વ�પ �ારા 

માટ�ને �ધુાર� છે.

Ÿ તે પવન� ંુજોર ઓ� ંકર� છે તેમજ �વતં વાડ, �શુોભન છોડ 

તર�ક� પણ કાય� કર� છે.

Ÿ વાતાવરણીય નાઇ�ોજનને ��થર કર�છે. 

ુŸ તે �ધણ અને લાક� ં��ૂ પાડ� છે તેમજ પણ� સ�હૂનો ઉપયોગ 

લીલા-ખાતર તર�ક� કર� શકાય છે. 

Ÿ તેના ફળ ખોરાક અનેદવાતર�ક� ઉપયોગ થાય છે.

Ÿ ��ૃો અને ઝાડ�ઓ સારો વરસાદ લાવવાનો એકમા� ઉપાય 

છે. ઘાસ અને અ�ય પાકની ��ૃ� માટ� વરસાદ જ�ર� છે. 

�ુ�કાળની ��થિતમા ંજો ઘાસ� ંુ�માણ ઓ� ંથઈ �ય, તો ��ૃો 

પ�ધુન માટ� ચારા તર�ક� ઉપયોગી થાય છે.

બ�ી �દ�શ, ઝાડવા અને ��ૃમા ં��ુય�વ ે ખીજડો, બ�લુ, પી�,ૂ 

ૂ ૃ ુ�ખડો/અર�સો, ક�રા અને લૈ �વી �િતઓ ધરાવ ેછે. ��ો� ંવણ�ન 

ૂઅને ઉપયોગ �ંકમા ંનીચે વણ�વલે છે.

તે ભારતીય ��ુક �દ�શ� ંુસૌથી મહ�વ�ણૂ� બ�-હ�� કુ ��ૃ છે.તેના ુ

ૂરોપાઓ સામા�ય ર�તે નસ�ર�મા ંઉગાડવામા ંઆવ ેછે. અ��ુળ 

ુ��શ માટ� નીચેની બાબતો �યાનમા ંલેવાની જ�ર છે.

Ÿ પો�ટ�ગ માટ� ર�તી+ છા�ણ� ંુ ખાતર+માટ�� ંુ સમાન િમ�ણ 

જ�ર� છે. 

Ÿ સીઝન દરિમયાન છાયંો�દાન કરવો જોઈએ. 

Ÿ પોલીિથન બેગમા ં

બીજની વાવણી 

ઓગ�ટ-સ�ટ��બર 

અથવા ફ��આુર�-

માચ�મા ંકરવામા ં

આવ ેછે.

ૂતેને ��ે�મા ં �થ�શ 

��ૃઅને �હ�દ�મા ંખાર�લ 

અથવા પી� ૂ તર�ક� 

ઓળખવામા ંઆવ ેછે. તેની 

બી� �ત સા�વાડોરા 

ઓ�લઓઇ�સ,  મીઠ��લ 

તર�ક� ઓળખાય છે. 

સા�વાડોરા પિસ�કા 

સદાબહાર ૬-૭ મીટર �� ુ

ઝાડ છે. તેના ફળ ગોળાકાર, �ડા, �યાસમા ં૫-૧૦ મીમી. નાહોય 

છે. ફળ �યાર� પ�રપ�વ હોય�યાર� �લુાબીથી �ંબલી-લાલરંગના 

હોય છે. પી�રૂણની �રૂ�િૂમ, નદ� અને ઘાસવાળા સવા�ાહમા ં

�યાપક છે. તે સર�રાશ ૨૦૦મીમીથી ઓછો વાિષ�ક વરસાદ સાથ ે

�બૂ જ ��ુક પયા�વરણ સહન કર� શક� છે, તેમજ તે મીઠાને 

સહનશીલ છે. તે દ�રયાઇ �દ�શો અને ખારાશ વાળ� જમીન પર ઉગે 

છે. પી� ૂલોમ, કાળ� જમીન અને ર�તી પર જોવા મળે છે. તે �બૂ જ 

ૂ�ાર ��ુત જમીનને અ��ુળ છે.

વાવેતર: પી� ૂસામા�ય ર�તે ધીમી ��ૃ� પામતા ��ૃ છે. વાવતેરબે 

પ�િતઓ �ારા કર� શકાય છે. એક સીધા બીજ �ારા અને નસ�ર� 

ઉછેર �ારા. વાવણી �ારા છોડની ર�ખા વ�ચે ૧૦ ક� ૨૦મીટર અને બે 

છોડની વ�ચે ૮x૮મીટરના �તર� રોપવામા ંઆવ ેછે. �યા ંબડં હોય 

ૂ ૂ�યા ં રોપણી કર� શકાય છે. �થ�શ માટ� લણણી કરાયેલી �ંક� 

દાડં�ઓ પેદા કરવા શાખાઓ વારંવાર કાપવામા ંઆવ ેછે.

ઉપયોગ: ચારો- તે �ટ, ઘટેા ંઅને બકર�ના ચારા તર�ક� ��ૂયવાન 

છે. તેના પાદંડામા ં પાણીની મા�ા(૧૫-૩૬%) �ચી હોય છે. 

ુ ૂપાદંડાઓમા ંરહ��  ંુ�� ુમી�ં (નમક) �ધના �વાદને અસર કર� છે, 

ૂપરં� ુપાદંડાનો ઉપયોગચારા હ��  ુકરતા ગાયના �ધમા ંવધારો 

થાય છે.બીજ-ક�કપ�ધુન ચારાતર�ક�૧૨% �ોટ�ન ધરાવ ેછે.

ુતેના લાકડાનો ઉપયોગલા ક� ંઅને કોલસા માટ� થાય છે. ર��ઝન- 

� ઝાડમાથંી �કૂાય છે તે વાિન�શ બનાવવા માટ� ઉપયોગ આવ ેછે. 

પી� ૂર�તીના ઢોળાવના અને �ાર��ુત જમીનના �નુઃ�થાપન માટ� 

ઉપયોગી છે.

વાવેતર: ��ુક ઝોનની ��થિતમા ં૫x૫ મીટરના �તર� વાવતેર કર�.ંુ 

ુવાવતેર �લાઇના મ�યભાગથી ઑગ�ટના પહલ� ા પખવા�ડયામા ં

થ� ંુ જોઈએ. અ�યતં ઓછા વરસાદના વષ�મા ં રોપાઓને ૯ 

�લટર/�લા�ટ (��ૃ) પર પાણી આપવાથી મદદ�પ થશ.ે

ચારાની કાપણી: ઝાડ લ��ુમ ��ૃ� �ા�ત કર� તે પછ� જ કાપણીશ� 

થવી જોઈએ.��ૃ� પામેલા ��ૃોનો લીિપ�ગ (કાપણી)સમયદર વષ� 

નવ�ેબરના મ�યથી શ� થઈ ���આુર�ના �થમ અઠવા�ડયા �ધુી 

ચા� ુહોવો જોઇએ. પાદંડાનો ચારો ઉપજ ૨૫થી ૪૫ �કલો �ામ પણ� 

ચારો/��ૃ એક વષ�મા ંનીકળે છે.

ઉપયોગો: તે ચારા, લાકડા, બળતણ અને ખા� તર�ક� ઉપયોગી છે. 

ુત�પરાતં તે ઔષધીય તેમજ ધાિમ�ક ��ૂયો ધરાવ ેછે અને શા��દક 

ર�તે ��ૃના તમામ ભાગોમા ંક�ટલીક ઉપયોગીતા હોય છે. આ ��ૃ 

એક ��ટોફાઇટ છે, �યાર� મોટાભાગના અ�ય વન�પિતઓ નાશ પામે 

ુછે �યાર� ��કાળની ભાર� ��થિતમા ંમાટ�ના �ડા �તરોમાથંી ભેજ 

કાઢ� શક� છે.
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તે લગભગ ૨ મીટર લા�ં ુ

કાટંાદાર, ઘણી ડાળ�ઓ 

ધરાવતા ઝાડવા છે. તેના 

પાદંડા સદાબહાર અને 

૨.૫ સે.મી. લાબંા હોય છે. 

પાદંડાઓ ���આુર�-

માચ�મા ંપડ� છે, અને નવા 

પાદંડાઓ આવ ે છે. �લો 

નાના હોય છે અને 

વરસાદની ઋ�મુા ં

ુ(�લાઈથી સ�ટ��બરમા)ં દ�ખાય છે. તેના ફળ સૌ�થમ લીલા 

રંગના, પછ� પીળા રંગના અને પછ� લાલ રંગના ચમકદાર થાય 

છે� ખાવામા ં ખાટા-મીઠા હોય છે. ફળ િશયાળામા(ંનવ�ેબર-

�ડસે�બરના �તમા)ં પાક� છે. બોરડ� ટ�કર�ઓ સ�હત ૧૭૦૦ મીટર 

�ચા મેદાનો પર જોવા મળે છે. તે�ાર અને પાણીનો ભરાવો ટાળે 

છે. તે આબોહવાની અિતશયતા �મક� તાપમાન- ૬° થી ૫૦° અને 

વરસાદ-૧૦૦ મીમીથી ૧૦૦૦ મીમી સહન કર� છે. તે ભાર� 

�ુ�કાળ, આગ અને પવન સહન કર� શક� છે.

વાવેતર: બોરડ�ના રોપાઓ �માણમા ંધીર� ��ૃ� પામે છે. વાવતેર 

બે પ�િતઓ �ારા કર� શકાય છે. એક સીધા બીજ �ારા અને બી� 

નસ�ર� ઉછેર �ારા. તે� ંુબીજ ફળના કઠણ ભાગમા ંહોય છે. તે 

સરળ, �રૂા, ચમકદાર અને નરમ હોય છે. સીધા બીજ �ારા 

ૂવાવણી �ન મ�હનામા ંમા� ૧ સે.મી.ની �ડાઇએ કર� શકાય છે. 

વાવણી �ારા છોડની ર�ખા વ�ચે ૧૦ ક� ૨૦ મીટર અને બે છોડની 

વ�ચે ૮x ૮ મીટરના �તર� રોપવામા ં આવ ે છે. નસ�ર�મા ં

ઉગાડવામા ંઆવતા રોપા ઓ૫-૬ મ�હના પછ� ૩૦-૩૫ સે.મી. 
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