अंजीय
प्रस्तालना
व्माऩायी दृष्टीने अंजजयाची रागलड पक्त भशायाष्ट्रातच केरी जाते. वध्मा भशायाष्ट्रात एकूण ४१७ शे क्टय
षेत्र अंजीय रागलडी खारी अवून त्माऩैकी ३१२ शे क्टय ऩेषा अधधक षेत्र एकटमा ऩुणे

जजल्ह्यात आशे .

वाताया ल ऩुणे जजल्ह्याच्मा धळलेलयीर नीया नदीच्मा खो-मातीर खेड-धळलाऩूयऩावून जेजूयीऩमंतचा (ऩुयंदयवावलड

तारुका)

१०-१२
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शोमे.

औयं गाफादलजलऱीर दौरताफाद बाग, नाधळक आजण ऩूलव खानदे ळ जजल्ह्यात मा पऱझाडची थोडीपाय रागलड
शोते.
अंजीय शे कभी ऩाण्मालय मेणाये काटक पऱझाड आशे . अधरकडे वोराऩूय-उस्भानाफाद मेथे (अंजजयाची)
रागलड ळेतकयी करु रागरे आशे त. त्मालरुन अंजीय शे वलव दष्ु काऱी बागात उत्तभ शोईर अवे म्शणामरा
शयकत नाशी.

अंजीय शे ऩोऴणदृष्टमा ऩौष्टीक पऱ आशे . तवे ते औऴधी आशे . ताज्मा अंजजयात १० ते २८ टक्के वाखय
अवते. चुना, रोश ल 'अ' आजण 'क' जीलनवत्ले मांचा उत्तभ ऩुयलठा शोतो. अंजीय शे वौम्म ये चक अवून
ळक्तक्तलधवक, क्तऩत्तनाळक ल यक्तळुद्धी कयणाये अवल्ह्माभुऱे इतय (पऱांऩेषा) अधधक भौल्ह्मलान वभजरे जाते.
दम्मालयशी त्माचा अधतळम उऩमोग शोतो.
शलाभान

उष्ण ल कोयडे शलाभान अंजजयारा चांगरे भानलते. त्माभुऱे भशायाष्ट्रात शे पऱ आणखी भोठमा षेत्रात

कयामरा बयऩूय लाल आशे . कभी उष्णताऩभान मा क्तऩकारा घातक ठयत नाशी. ओरवय दभट शलाभान भात्र
धनजितऩणं घातक ठयते. क्तलळेऴत् कभी ऩालवाच्मा बागात जजथे ऑक्टोफय ते (भाचव ऩमंत) ऩाण्माची
थोडीपाय वोम आशे अळा ठठकाणी अंजजय रागलडीव लाल आशे .
जभीन
अगदी शरक्मा भाऱयाना ऩावून भध्मभ काऱमा ल तांफडमा जधभनीऩमंत अंजीय रागलड ळक्म आशे .
बयऩूय चुनखडी अवरेल्ह्मा तांफूव काऱमा जधभनीत अंजीय उत्तभ लाढते. चांगरा धनचया अवरेरी एक भीटय
ऩमंत खोर अवरेरी कवदाय जभीन अंजजयावाठी उत्तभ शोमे. भात्र मा जधभनीत चुन्माचे प्रभाण अवाले. खूऩ
काऱमा भातीची जधभन मा पऱझाडारा अमोग्म अवते. खोरगट आजण धनचया नवरेल्ह्मा जधभनीत शे झाड
ऩठशजे तवे चांगरे लाढत नाशी.
वुधायीत जाती
अंजजयाच्मा अनेक जाती आशे त. त्मात धवभयना, काधरधभयना, कडोटा, काफूर, भावेल्ह्व, (व्शाईट वान
ऩेट्रो) आदी जाती प्रधवद्ध आशे त. ऩुणे बागातीर ऩुना अंजजय नालाने प्रधवद्ध अवरेरी जात (ऍठिऍठटक) ठकंला
कॉभन मा प्रकायातीर अवून भशायाष्ट्रात भुख्मत् शीच जात रालरी जाते.
अधबलृद्धी ठकंला योऩ तमाय कयणे
अंजजयाची अधबलृद्धी पाटे करभाने केरी जाते. खात्रीच्मा फागामतदायाच्मा योगभुक्त फागेतीर जोभदाय
लाढीची झाडे धनलडू न नंतय त्मातून उत्तभ ल दजेदाय पऱे दे णायी झाडे धनलडालीत ल अळा झाडालयीर १.२५
वेभी जाडीच्मा आठ ते फाया भठशने लमाच्मा पांदमा करभावाठी धनलडतात. रालण्मावाठी पाटे कयताना

पांदीच्मा तऱाचा बाग ल ळंडमाकडीर कोलऱा बाग छाटू न टाकाला ल भधरा बाग योऩे तमाय कयण्मावाठी
लाऩयाला. पाटे करभ तीव ते चाऱीव वेभी रांफ अवालेत. त्मालय ठकभान चाय ते वशा पुगीय ल धनयोगी डोऱे
अवालेत. करभांचा तऱाचा काऩ डाशे ऱमाच्मा काशीवा खारी घ्माला आजण लयचा काऩ डोऱमाच्मा लय अधाव
वेभी जागा वोडू न घ्माला. दोन्शीशी काऩ गोराकाय घ्मालेत. पाटे करभ गादी लाफ़्मालय ३० X ३० वेभी लय
ठकंला दोन डोऱे भातीत जातीर अळी रालालीत. करभे ठकंचीत धतरयऩी कयालीत. रालण्माऩूली करभाच्मा
फुडांना आम.फी.जे. ठकंला धवये ठडक्व मावायखे एखादे भूऱ पोडणाये वंजीलक रालरे तय भुऱमा रलकय
पुटतात.
रागलड
ऩालवाऱमाऩूली भे भठशन्मात ५ X ५ भीटय अंतयालय ०.६० X ०.६० X ०.६० धभटयचे खड्डे घ्मालेत.
धळपायव केरेल्ह्मा अंतयानुवाय अंजजय पऱक्तऩकाची रागलड केल्ह्माव शे क्टयी ४०० झाडांची रागलड शोऊ ळकते.
चांगरी भाती, ऩोमटा, ळेणखत, यावामधनक खत धवंगर वुऩय पॉस्पेट १/२ ठकरो प्रधत खड्डा ल थामभेट १०
जी फांगडी ऩद्धतीने लाऩरुन ऩालवाऱमाऩूली खड्डे बरुन घ्मालेत. जून, जुरै भध्मे जधभनीत ऩाऊव ऩडू न
बयऩूय ओर झाल्ह्मालय अंजजयाची भुऱे पुटरेरी योऩे खड्डमात रालालीत. योऩालय बयऩूय ऩाने पुटरेरी
अवल्ह्माव पक्त २ ते ३ ऩाने ठे लून फाकीची ऩाने खोडारा इजा न शोता काढू न टाकालीत. खड्डमात भधोभध
योऩ रालून ऩाण्माची चूऱ द्याली नंतय करभ रुजेऩमंत तीन चाय ठदलवांनी गयजेनुवाय ऩाणी द्याले.
खते

अंजजयाच्मा झाडांची नीट ल जोभाने लाढ शोण्मावाठी रागलडीच्मा वुयलातीच्मा काऱात धनमधभत खते

द्यालीत. एक लऴावच्मा झाडारा वाधायणऩणे १ घभेरे ळेणखत ल १०० ते १५० ग्रॎभ अभोधनमभ वल्ह्पेट ऩुयेवे
शोते. दयलऴी शे प्रभाण लाढलीत नेऊन ५ लऴे लमाच्मा झाडांना ४ ते ५ घभेरी ळेण खत ल १ ठकरो
अभोधनमभ वल्ह्पेट द्यले. रशान झाडांना खते नेशभी ऩालवाऱमाच्मा वुरुलातीरा घारालीत. नंतय भात्र भोठमा
झाडांना खते क्तलश्रांतीचा काऱ वंऩताना म्शणजे वप्टटं फय, भठशन्माच्मा अखेयीव द्यालीत. ५ ते ६ लऴे लमाच्मा
झाडाव ६०० ग्रॎभ नत्र, २५० ग्रॎभ स्पुयद ल २५० ग्रॎभ ऩाराळ ठदल्ह्माने पऱे चांगल्ह्मा प्रतीची धभऱतात.
ऩाणीऩुयलठा
अंजजयाच्मा झाडारा पाय ऩाणी रागत नाशी. ऩयं त पऱझाड लाढीच्मा काऱात शं गाभ, जधभनीचा भगदयू

ल भळागतीचा प्रकाय मानुवाय जरूयी प्रभाणे धनमधभत ऩाणी द्याले. झाड पऱालय आल्ह्मालय ऑक्टोफय ते भे
भठशन्मात धनमधभत ऩाणी द्याले. जुरै ल ऑगस्ट शा काऱ झाडाच्मा क्तलश्रांतीचा अवतो.

पऱे रागून लाढत अवताना ऩाण्मात शमगम शोऊ दे ऊ नमे. कायण त्माभुऱे पऱांच्मा आकयालय अधनष्ट
ऩरयणाभ शोतो. पऱे क्तऩकू रागल्ह्मालय भात्र ऩाणी अधतळम कभी म्शणजे आऱी नुवती ओरी शोतीर एलढे
द्याले, कायण अधधक ऩाण्माने पऱाची गोडी कभी शोते. पऱ तोडणे

ऩूणव झाल्ह्मालय झाडाचे ऩाणी फंद कयाले.

आंतयक्तऩके
आंतयक्तऩके घेताना भूऱ फागेची शे ऱवांड शोता काभा नमे ल पऱझाडांना आंतयक्तऩका ऩावून उऩद्रल शी
शोऊ नमे. मावाठी आंतयक्तऩकाची धनलड पाय भशत्लाची ठयते. शी आंतयक्तऩके कभी कारालधीची तय अवालीतच
धळलाम त्मांची भुऱे खूऩ खोर जाणायी नवालीत. ताग, धंचा लगैयेवायखी ठशयलऱीची क्तऩके, पयवफी, भटकी

मावायखी जव्ददर क्तऩके घेतरमाने जधभनीची प्रत वुधायण्माव भदत शोते. ज्मालेऱी आंतयक्तऩक घेतेरे नाशी
त्मालेऱी फाग स्लच्छ ठे लणे शे धततकेच जरुयीचे आशे .
फशाय धयणे
अंजजयारा दोन लेऱा पऱ फशाय मेतो. ऩालवाऱमात मेणा-मा फशायारा ''खट्टा '' आजण उन्शाऱमात
मेणा-मा फशायारा ''भीठा फशाय'' म्शणतात. खट्टा फशायातीर पऱे जुरै ठकंला ऑगस्टभध्मे तमाय शोतात, ऩयं तू
ती अत्मंत फेचल अवतात. त्माभुऱे त्मांचा जेरी कयण्माकरयता उऩमोग केरा जातो. भीठा फशायातीर पऱे
भाचव, एक्तप्ररभध्मे तमाय शोतात. पऱांचा दजाव ल उत्ऩन्न चांगल्ह्मा प्रतीचे धभऱते ल फाजायबाल वुध्दा चांगरा
धभऱतो. त्माभुऱे ळेतकयी फांधलांनी मा फशायाची खाव काऱजी घ्माली. मावाठी वप्टटं फय भठशन्मात एक उथऱ
नांगयट करुन एक दोन आठलडे ताण द्याला. भागीर लऴावच्मा पांद्यांची ऩद्धतळीयऩणे छाटणी करुन लय नभूद
केल्ह्माप्रभाणे खताची भात्रा द्याली. मालेऱी ळेणखत, स्पुयद, ऩाराळ ल नत्राचा धनम्भा शप्ता द्याला. लापे ठकंला
आऱी फांधन
ू फागेव ऩाणी दे णे वुरु कयाले. झाडांची वुप्तालस्था वंऩून त्मांना ऩाणी आजण खतांचा ऩुयलठा
शोताच ऑक्टोफय ते ठडवंफय दयम्मान झाडालय नलीन पूट ल पऱे लाढीव रागतात. पऱांची लाढ चांगरी
शोण्मावाठी नत्राचा उयरेरा शप्ता नोव्शं फय अखेय द्याला. पऱे लाढू रागल्ह्माऩावून पऱे धनघेऩमंत ऩाण्माची
उजणल बावू दे ऊ नमे.
पऱांची काढणी

दव
ु -मा लऴावऩावून अंजजयाव थोडी थोडी पऱे मेऊ रागतात. ऩयं तू पऱाचे उत्ऩादन झाडे उत्तभ

ऩोवेऩमंत घेऊ नमेत. चलथ्मा लऴावऩावून उत्ऩादन घेण्माव शयकत नाशी. वात आठ लऴावची झाडे झाल्ह्मालय
उत्ऩादन चांगरे मेते. उत्तभ काऱजी, भळागत, खते ठदरी तय एका झाडाऩावून २५ ते ४० ठकरो पऱे
धभऱतात.

फशाय धयल्ह्माऩावून १२० ते १४० ठदलवात पऱे काढणेव तमाय शोतात. पऱ ऩक्ल शोताना पऱालयीर
ठशयली छटा जाऊन पऱ क्तऩलऱवय रारवय ल जांबऱमा यं गात ठदवू रागते ऩक्ल पऱ दे ठावश धायदाय चाकूने
काऩून काढाले. दय दोन ठदलवांनी पऱ तोडणी कयाली. पऱे रलकय तमाय शोणेवाठी केरेल्ह्मा प्रमोगात
ऍन्वीधभडार २५० ऩीऩीएभ मा प्रभाणात झाडालय पलायरे अवता पऱे भठशना ते वव्ला भठशना आधी तमाय
शोतात.
अंजजय वुकक्तलणे
अंजजय वुकक्तलण्मावाठी ''ऩुना अंजजय'' शी जात वलोकृ ष्ट आशे . उत्तभ क्तऩकरेरी क्तफनडं खी अंजजयाची पऱे
घ्मालीत. फाशे रुन फंद शोणायी ऩेटी घेऊन त्मात काढता घारता मेतीर अवे जाऱीचे खण करुन घ्मालेत. मा
जाऱीलय क्तऩकरेल्ह्मा अंजजयाची पऱे ऩवयालीत. ऩेटीच्मा खारच्मा खणात धनखा-माची ळेगडी ठे लण्माची वोम
कयाली. धुयी दे ण्माचेलेऱी जाऱीलय पऱे ठे लून धनखा-मालय, गंधकाची ऩालडय टाकून ऩेटी फंद कयाली. शे काभ
द्राषाच्मा धुयी दे ण्माच्मा चंफयभध्मेशी कयता मेईर. धुयी दे ऊन झाल्ह्मालय अंजजय ऩांढये ऩडतात. गंधकाची धुयी
ठदल्ह्माने पऱालयीर फुयळी भरुन जाते ल धतचे ऩुढीर कामव थांफते. त्मानंतय धुयी ठदरेरी पऱे ऩेटीच्मा फाशे य
काढू न धूऱ, कचया मेणाय नाशी अळा जागी वुकत ठे लाली. ५ ते ६ ठदलवातच अंजजय वुकतात. एक ठकरो
ओल्ह्मा अंजजयाऩावून ३०० ग्रॎभ वुके अंजजय धभऱतात. वुकरेल्ह्मा अंजजयांना गोराकाय आकाय दे ऊन एक धरटय
ऩाण्मात ३० ग्रॎभ धभठ घातरेल्ह्मा धभश्रणात थोडा लेऱ शे वुकरेरे अंजजय फुडलाले ल नंतय ऩूणव वुकून अंजीय
वाठलून ठे लालेत.

अंजजयालीर ठकडी ल त्माचे धनमंत्रण
१)तुडतुडे:- कोलऱी ऩाने, पांद्या ल पऱे मातीर यव तुडतुडे ळोऴून घेतात. त्माभुऱे ऩानाच्मा कडा क्तऩलऱमा
ऩडू न नंतय वंऩूणव ऩान तऩठकयी शोऊन लाऱते. ठकडीच्मा तीव्र उऩद्रलात पऱांची लाढ खुट
ं ते ल पऱे गऱू न
ऩडतात. फशाय धयल्ह्मानंतय योजच्मा योज फागेलय रष ठे लून ठकड आढऱताच धनमंत्रणाचे उऩाम कयालेत.
मावाठी फशायाच्मा आयं बीच १०० धरटय ऩाण्मात २०० धभरी योगाय २५० ग्रॎभ ऩाण्मात धभवऱणाये गंधक
घारून पलाया द्याला.
२)कोऱी कीड्- शी अत्मंत वुक्ष्भ आकायाची कीड आशे . मा ठकडीभुऱे ऩाने वुकतात कायण शी कीड ऩाने ल
पऱे वभुशाने कुयतडते ल यव ळोऴून घेते. पऱे क्तलद्रऩ
ु ठदवतात ल अऩुयी लाढ शोऊन गऱतात. ठकडीची रषणे
ठदवताच १०० धरटय ऩाण्मात २५० ग्रॎभ ऩाण्मात धभवऱणाये गंधक घारून पलायाले.

३) वारफुंधा ऩोखयणायी आऱी:- झाडाच्मा फुंध्मालय ठकंला पांदीलय बोक ऩाडू न आऱी आत जाते ल आतीर
भगंज खाऊन घाण फाशे य टाकते. अळी घाण ठदवल्ह्मालय आऩणाव अऱीचा उऩद्रल ठदवतो. ठकड शोऊ नमे
म्शणून झाडाचे धनमधभत धनरयषण कयत जाले. बुवा ऩडरेरा ठदवताच आऱीने ऩाडरेरे बोक ळोधून अऱी
फाशे य काढू न भायाली. अऱी न धनघाल्ह्माव बोकात ऩेट्रोर ठकंला फोअयवोल्ह्मुळन काऩवाच्मा फोऱमाने आत
वोडाले ल बोक धचखराने फंद कयाले.
४) ऩाने खाणायी अऱी:- ऩाने खाणायी अऱी ऩानाकडू न भध्म धळये कडे ऩानाचा बाग कुयतडू न खाते. भोठमा
प्रभाणालय उऩद्रल झाल्ह्माव झाडाची ऩाने नष्ट शोऊन क्तऩकाचे नुकवान शोते. फागेलय १०० धरटय ऩाण्मात १००
धभरी भॎरेधथआन ठकंला नुलाक्रान ठकडनाळक पलायाले.

५) खलरे ठकड:- खलरे ठकडीचा उऩद्रल अंजजयालयशी शोतो. शी ठकड पांद्या कोलऱमा पुटी, डोऱे मालय वभुशाने
याशून यव ळोऴतत. मा उऩद्रलाने कोलऱमा पांद्या लाऱतात. पऱाचा आकाय फेढफ शोतो. पऱाची चल क्तफघडते.
खलरे ठकडीच्मा अंगालय जाड कलच अवल्ह्माने धतच्मालय मा पलायरेल्ह्मा स्ऩळव क्तलऴाचा काशीशी उऩमोग शोत

नाशी, त्माकीयता नुऑक्रॉन, योगाय, ठडभॎक्रॉन अश्मा अंतयप्रलाशी औऴधाचे ठकड वंऩूणव नष्ट शोईऩमंत औऴधाचे
पलाये द्यालेत.
अंजजयालीर योग ल त्माचे धनमंत्रण
१) तांफेया:- ऩालवाऱमात एक प्रकायच्मा फुयळीऩावून अंजजयालय तांफेया शोतो. ठशलाऱमात शलाभान दभट याठशरे
तय नोव्शं फय ते पेब्रलायी अखेयऩमंत शा योग ऩानालय तांफाडमा ठठऩक्मात आढऱू न मेतो. नंतय शे ठठऩके काऱे
ऩडू न ऩाने गऱतात. ऩाने गऱू न ऩडल्ह्माभुऱे वार उघडी शोते ल उन्शाभुऱे वारीलय कयऩल्ह्मावयखे चट्टे ऩडतात.
त्माभुऱे पांद्या कभजोय शोऊन पांद्यालयीर पऱे न ऩोवता गऱू न ऩडतात. उन्शाऱमात गऱणायी अंजजयाची ऩाने
गोऱा करुन जाऱू न टाकालीत. ऑक्टोफयच्मा पुटव्मालय तवेच ऩानालय ३:३:५० फोडो धभश्रण ठकंला १०० धरटय
ऩाण्मात २०० ग्रॎभ ब्रामटॉक्व ५० टक्के घारून पलायाले. फालीस्टीनचे १ टक्का द्रालण पलायाले.
२) बुयी :- अंजजयालय बुयी योगशी शोतो. त्मावाठी बुयी ठदवताच १०० धरटय ऩाण्मात १०० ग्रॎभ फालीस्टीन
घारून पलायाले.

