
NETHRA VAMAN: A NOVEL DWARF CASHEW VARIETY 

Cashew (Anacardium occidentale L.) is generally tall 
and vigorous growing tree with spreading branches 
and it consumes large land area for its cultivation and 
economic yield. However, pruning attempts in 
different varieties at the ICAR- Directorate of Cashew 
Research have resulted in identification of varieties 
that are responsive to pruning such as VRI-3, H-130 
and NRCC Selection -2 and eventually their suitability 
to high density planting systems. These varieties have 
been profitably deployed in high and ultra high density 
planting systems by farmers in different parts of the country. Nevertheless, farmers need to 
severely prune these varieties every year to economically maintain their orchards and this is 
a labour intensive practice.  

The drudgery of pruning in high density planting systems can be reduced to a greater extent 

by introducing genetically dwarf varieties. However, the 

country was hitherto lacking dwarf cashew genotypes and 

for the first time, the Directorate has come up with the 

identification of a dwarf cashew accession NRC- 492 

(Nethra Vaman). This was evaluated for over ten years and 

recently it is approved for release for cultivation in 

Karnataka region. This dwarf genotype was selected from 

the seedling progenies. Upon characterisation and 

evaluation, its slow growth and dwarf character were 

confirmed. The accession was subsequently conserved and 

evaluated in the National Cashew Field Gene Bank at the 

Directorate. The salient features are given in the Table 1.  

Table 1: Features of NRC-492 as per Cashew Descriptor 
Character Particulars 

 

Tree height (10th year) 2.5 m (dwarf) 

Tree spread (10th 
year) 

6.0 m (Intermediate) 

Internodal length 0.9 cm (Short) 

Duration of flowering Precocious flowering, 
Long duration (>90 days) 

Nut Weight 5.5-6.0gm  (Intermediate) 

Apple Weight 50 gm (Medium) 

Cashew Apple skin 
and colour 

Glossy, red colour,  crispy 
and less fibrous 

Special Character Stem galling 

Yield 1.0-1.5 kg (4th year of 
planting) 

Cumulative Yield (6 
harvests) 

9.1 kg 



The accession suits well for ultra density planting system 
(2.5 x 2.5 and 3.0 x 3.0 m spacing). When compared to 
varieties which are suitable for ultra density planting, this 
variety does not require much pruning. It can be maintained 
with minimum pruning and trimming as orchard 
management practice. The genotype is also observed 
performing fairly well under partial shaded conditions and 
thus it may be suitable for under planting in widely spaced 
coconut plantations where there is more than 50-60% 
sunshine penetration.  
 
The genotype is moderately susceptible to major pest of 
cashew i.e., tea mosquito bug (TMB) like any other cashew 
variety but it is easier to take plant protection sprays as 
plants are dwarf in nature. The variety is also amenable for 
homestead and terrace gardens, and for bonsai cultivation.  
 
It is hoped that this variety brings in a new interest in 
cashew cultivation to increase the production of cashew 
 
To book the grafts – Directorate of Cashew Research, Puttur. Phone : 08251-230902 

 



 

ಗೇರಿನಲ್ಲೂ  ಬಂತು ಕುಬ್ಜ  ತಳಿ !! 
 
 

ಅಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಕುಬ್ಜ  ತಳಿ ಈಗ ಜನಪಿ್ರಯ. ತೆಂಗಿನಲಿ್ಲ  ಕುಳ್ಳ  ತಳಿಗಳಿವೆ. ಮಾವಿನಲಿ್ಲ  ಕುಬ್ಜ  

ಹೈಬಿ್ರಡ್ ಇದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎತತ ರ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಮರ ಪಿ್ಭೇದಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಕುಬ್ಜ  ತಳಿ 

ಅೆಂದರೆ ಜನರಿಗೇನೋ ಆಕರ್ಷಣೆ! ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲಗಳೂ ಇಲಿದಿಲಿ .  

 

ಇದಿೋಗ ದಕಿ್ಷಣ ಕನನ ಡ ಜಿಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲರುವ ಪುತ್ತತ ರಿನ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಗೇರು ಸಂಶೋಧನಾ 

ಕೆಂದಿದ ಡಾ. ಎೆಂ.ಜಿ. ನಾಯಕ್ ಮತತ ವರ ತಂಡ “ನೇತಿ್ರ  ವಾಮನ್” ಎೆಂಬ್ ಹೆಸರಿನ ಕುಬ್ಜ  

ಗೇರು ತಳಿಯನುನ  ಅಭಿವೃದಿಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ತಳಿಯನುನ  ಇೆಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೆಂದಿದಲಿ್ಲ  

ನಡೆದ ಗೇರು ದಿನೋತಸ ವದಲಿ್ಲ  ಕ್ಯ ೆಂಪ್ಕ ೋ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಟಕ ಶಿ್ ೋ ಕ್ಷಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ 

ಕೊಡಿಿಯವರು ಲೋಕ್ಪ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.  

 

ಗೇರು ಎತತ ರಕೆಕ  ಬೆಳೆಯುವ ಮರ. ಕತತ ರಿಸದೆ ಬ್ರಟ್್ ರೆ ಮೂವತ್ತತ -ನಲವತ್ತತ  ಅಡಿ ಎತತ ರಕೂಕ  

ಹೋಗಬ್ಲಿದು. ಈಗಿರುವ ತಳಿಗಳೆಲಿವೂ ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಎತತ ರಕೆಕ  ಬೆಳೆಯುವವೇ. 

ವಯ ವಸಿಿ ತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಟ ಮಾಡುವವರು ಅವನುನ  15 ಅಡಿ ಎತತ ರಕೆಕ  ಪಿ್ತೋ ವರ್ಷ ಕತತ ರಿಸುವ  

ಮೂಲಕ ನಿವಷಹಣೆ ಮಾಡುತ್ರತ ರೆ.  ಜೊತಗೆ ಈಗ ಗೇರಿನಲಿ್ಲ  ಅತಸಾೆಂದಿ  ಪ್ದಿ ತ ರಾಜಯ ದ 

ಹಲವು ಭಾಗಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಜನಪಿ್ರಯ. ಇದರಲಿ್ಲ  ವಿ ಆರ್ ಐ -3, ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಸಿ ಸೆಲ್ಲಕ್ಷನ್ -2 ಮತ್ತತ  

ಹೆಚ್ -130 ತಳಿಗಳು ಬ್ಳ್ಕೆ. ಒೆಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು ನಾನೂರು ಗಿಡಗಳು ಹಿಡಿಸುವ ಈ 

ಪ್ದಿ ತಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲ  ಗಿಡಗಳ್ನುನ  ಸುಮಾರು ಐದರಿೆಂದ ಆರು ಅಡಿ ಎತತ ರಕೆಕ  ಪಿ್ತೋ ವರ್ಷ 

ಕತತ ರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿವಷಹಣೆ ಸವ ಲಪ  ಕರ್್ ದ ಕೆಲಸ. ಇದಕೆಕ  ಬ್ದಲ್ಲಗಿ ಸಾೆಂದಿ  ಮತ್ತತ  

ಅತಸಾೆಂದಿ  ಪ್ದದ ತಯಲಿ್ಲ  ಅತಯ ೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಸವರುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಳಿಯನುನ  

ನಿವಷಹಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವಿದದ ರೆ ಬ್ಹಳ್ ಅನುಕೂಲ.  

 

“ಅತಸಾೆಂದಿ  ಪ್ದಿ ತಗೆ ನೇತಿ್ರ  ವಾಮನ್ ಅನುವಾಗುತತ ದೆ”. ಜೊತಗೆ ಸವ ಲಪ  ಕಡಿಮೆ 

ಬ್ರಸಿಲ್ಲದದ ರೂ ಈ ತಳಿ ಹಣ್ಣು  ಕೊಡುತತ ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೂರ ದೂರಕೆಕ  ನೆಟ್್  ತೆಂಗಿನ 

ಮರಗಳಿರುವ ತೋಟ್ದಲಿ್ಲ  (೬೦ ಶೇಕಡಾ ಬ್ರಸಿಲು ಬ್ರೋಳುವ ತೋಟ್) ಎಡೆ ಬೆಳೆಯಾಗಿ 

ಬೆಳೆಯಬ್ಹುದು. ಜೊತಗೆ ತ್ರರಸಿಯ ಮೇಲ್ಲ ದೊಡಡ  ಬಾನಿಗಳ್ಲಿ್ಲ  ಬೆಳ್ಸಬ್ಹುದು. ಜಾಗ 

ಕಡಿಮೆ ಇದದ ರೂ, ನನನ  ಹಿತತ ಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ನಾಲುಕ  ಗೇರು ಗಿಡಗಳು ಬೇಕು ಎನುನ ವವರು  ಈ 

ತಳಿಯನುನ  ಖುಷ್ಟಗಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬ್ಹುದು. ಆಸಕತ ರು ಗೇರಿನಲಿ್ಲ  ಬೋನಾಸ ಯ್ ಕೂಡಾ 

ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಕತ ” ಎನುನ ತ್ರತ ರೆ ಡಾ ಎೆಂ.ಜಿ. ನಾಯಕ್. 



 

ಏನೂ ಹಸತ ಕಿೆ ೋಪ್ ಮಾಡದಿದ್ದದ ಗ ಹತತ ನೇ ವರ್ಷದಲಿ್ಲ  ಇದರ ಎತತ ರ ಸುಮಾರು ಎೆಂಟು ಅಡಿ. 

ಅಗಲ ಹದಿನೆೆಂಟು ಅಡಿಯಷ್್ಟ  ಹೋಗಬ್ಲಿುದು. ಹತ್ತತ  ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ 

ಕುಬ್ಜ ತನವನುನ  ಉಳಿಸಿಕೊಳುಳ ತತ ದೆ. ಅತಯ ೆಂತ ಕಡಿಮೆ ಸವರುವಿಕೆಯೆಂದ ಇದರ ಆಕ್ರ 

ಮತ್ತತ  ಗಾತಿ  ನಿವಷಹಣೆ ಸುಲಭ. ನೆಟ್್  ಒೆಂದೇ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಇದು ಹೂ ಬ್ರುತತ ದೆ. 

ಹೂಬ್ರಡುವ ಅವಧಿ 90ಕೂಕ  ಹೆಚ್ಚು  ದಿನ. ಇದರ ಇಳುವರಿ ಒೆಂದೂವರೆಯೆಂದ ಎರಡು ಕೆಜಿ. 

ಬ್ರೋಜದ ತ್ತಕ ಐದೂವರೆಯೆಂದ ಆರು ಗಿಾೆಂ. ಹಣ್ಣು ನ ತ್ತಕ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತತ  ಗಿಾೆಂ. 

ಹಳೆಯುವ ಕೆೆಂಪು ಬ್ಣು ದ ಹಣ್ಣು . ಕಡಿಮೆ ನಾರಿನಂಶ. ಇದರ ವಿಶೇರ್ ಗುಣವೆೆಂದರೆ 

ಕ್ೆಂಡ ಗಂಟು ಗಂಟಾಗುತತ ದೆ-  ಕುಬ್ಜ ತಳಿಯಾಗಲು ಇದು ಮುಖ್ಯ  ಕ್ರಣ.  

 

“ಇದಕೆಕ  ಹೇಳಿಕೊಳುಳ ವಂತಹ ಕ್ಷೋಟ್ಬಾಧೆ-ರೋಗಬಾಧೆ ಈವರೆಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲಿ . ಬಂದರೂ 

ಎತತ ರಕೆಕ  ಬೆಳೆಯದ ಕ್ರಣ ಸಿೆಂಪ್ರಣೆ ಸುಲಭ” ಎೆಂ. ಜಿ. ನಾಯಕ್ ಮಾಹಿತ. 

  

ಆದರೆ ನೆನಪ್ರಡಿ  ‘ಕುಬ್ಜ  ತಳಿಯಾದದ ರಿೆಂದ ಹೆಚ್ಚು ನ ಇಳುವರಿಯ ನಿರಿೋಕಿೆ  ಮಾಡುವ 

ಹಾಗಿಲಿ ”  

 

ಗಿಡಗಳ್ನುನ  ಬುಕ್ ಮಾಡಲು - ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಗೇರು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೆಂದಿ , ಪುತ್ತತ ರು. ಫೋನ್ 

-  08251 230902 

 


