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
Tree height (10th year)
Tree spread (10th
year)
Internodal length
Duration of flowering
Nut Weight
Apple Weight
Cashew Apple skin
and colour
Special Character
Yield
Cumulative Yield (6
harvests)

Particulars
2.5 m (dwarf)
6.0 m (Intermediate)
0.9 cm (Short)
Precocious flowering,
Long duration (>90 days)
5.5-6.0gm (Intermediate)
50 gm (Medium)
Glossy, red colour, crispy
and less fibrous
Stem galling
1.0-1.5 kg (4th year of
planting)
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
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