ऩेरु
प्रस्तालना
वतयाव्मा ळतकाच्मा वसरुलातीऩावून बायताभध्मे ऩेरुची रागलड केरी जाते. भशायाष्ड याज्मांत ऩेरुच्मा
पऱफागेखारी शे क्टय षेत्र अवून ऩेरुची रागलड प्राभसख्माने ऩसणे, नाशळक, वाताया , अशभदनगय, धसऱे, जऱगांल
आषण औयं गाफाद षजल्शमांत केरी जाते. वध्मा योजगाय शभी मोजनेतंगत
ग पऱफाग वलकाव मा मोजनेभसऱे
ऩेरुच्मा रागलडीचे षेत्र लाढत आशे . ऩेरुचे पऱ स्लस्त ल रुचकय अवून गयीफ भाणवाची पऱ खाण्माची शौव
बागवलते. म्शणूनच शे पऱ गरयफांचे वपयचंद म्शणून ओऱखरे जाते. ऩेरुच्मा पऱाऩावून आऩणांव क
जीलनवत्लाचा बयऩूय प्रभाणांत ऩसयलठा केरा जातो. वलगवाधायण १०० ग्रॎभ पऱाऩावून २०० ते ३०० शभरीग्रॎभ
क जीलनवत्ल ऩसयवलरे जाते. शरंफूलगीम पऱांऩेषा जीलनवत्लाचे प्रभाण ऩेरुभध्मे ३ ते ४ ऩट अशधक आशे .
तवेच ऩेरुभध्मे चसन्माचे प्रभाण चांगरे अवते. आशायदृष्टमा उत्तभ, कणखय कभी ऩाण्मालय मेणाये ल
आशथगकदृष्टमा पामदे ळीय पऱझाड म्शणून ऩेरुच्मा रागलडीकडे ऩाहशरे जाते. ऩेरुच्मा प्रत्मेक १०० ग्रॎभ लजनात
ऩसढीरप्रभाणे अन्नद्रव्मे अवतात. प्रशथने ०.१ ग्रॎभ, कफोदके १४.५० ग्रॎभ, षस्नग्ध ०.२ ग्रॎभ, चसना १०.००
शभरीग्रॎभ, स्पसयद ४० शभरीग्रॎभ, रोश १.० शभरीग्रॎभ, जीलनवत्ल अ अल्ऩ प्रभाणांत ल ६६ कॎरयी उष्णता
अवते.
ऩेरुचे भजफूत राकूड फाजाच्मा ऩेटमा, नषीकाभ इत्मादीवाठी उऩमोगात आणतात. माची वार ल
वसकरेरी ऩाने मांचा बगला यं ग फनलून तो कऩडे यं गवलण्मावाठी लाऩयतात. माची वार आलेलय औऴध म्शणून
लाऩयरी जाते. ऩेरुच्मा वारीच्मा यवाने जखभा फ-मा शोतात. वार ऩाण्मात उकऱू न गसऱण्मा केल्माव दातांचे
दख
स णे थांफते. ऩेरु खाल्माभसऱे ऩचनहिमा वसधायते, ऩोट वाप याशते.
शलाभान
उष्ण ल वभीळीतोष्ण शलाभानात ऩेरुची रागलड प्राभसख्माने केरी जाते. ऩयं तस शलाभानाच्मा दृष्टीने शे
ऩीक फये च रलशचक अवल्माभसऱे ते लेगलेगऱमा वलबागांत मेऊ ळकते. हशलाऱमात जास्त थंडी अवरेल्मा
प्रदे ळात ऩेरुच्मा पऱांची गसणलत्ता चांगरी अवते. ऩाण्माचा ताण जयी ऩडरा तयी ऩेरुचे झाड तग धरु ळकते.
त्माभसऱे ऩाण्माची थोडी वोम अवल्माव दष्स काऱी बागात मा वऩकाची रागलड हकपामतळीय ठयते. अशधक
ऩालवाच्मा ल दभट शलाभानाच्मा बागांत दे ली योगाचा प्रादब
स ागल शोण्माची ळक्मता जास्त अवते. तवेच
धसक्माच्मा बागांतशी मा वऩकाचे पाय नसकवान शोते म्शणून अळा प्रदे ळात ऩेरुची रागलड हकपामतळीय शोत
नाशी. भशायाष्डात जेथे जून ते ऑक्टोफयऩमंत ३० ते ५० वंटीभीटय ऩाऊव ऩडतो अळा प्रदे ळात नोव्शं फय ते
जानेलायी ऩमंत ६ ते ८ लेऱा ऩाणी दे ऊन त्माचे चांगरे ऩीक काढता मेते.
जभीन
ऩेरुरा ठयावलक जभीन ऩाहशजे अवे नाशी. ऩाण्माचा शनचया चांगल्मा प्रकाये शोणा-मा कोणत्माशी
प्रकायाच्मा जशभनीत ऩेरु उत्तभ मेऊ ळकतो. शरकी भध्मभ काऱी जशभन ऩेरुच्मा रागलडीव चांगरी अवते.
शरक्मा जशभनीत रागलड केल्माव वंद्रीम खतांचा लाऩय बयऩूय प्रभाणांत कयाला. शरकी जभीन शनलडतांना
त्मा जशभनीत कभीत कभी १ शभटय खोरी ऩमंत भाती अवल्माची खात्री करुन घ्माली. शे ऩीक जशभनीच्मा
४.५ ते ८.० आम्र- वलम्र शनदे ळांकाऩमंत उत्तभ प्रकाये घेता मेते. ऩोमटमाची, ऩाण्माचा शनचया उत्तभ शोणायी
एकाच प्रतीची जशभन ऩेरुवाठी आदळग वभजरी जाते. ऩाण्माचा शनचया न शोणा-मा चोऩण, चसनखडीच्मा
जशभनी ऩेरु रागलडीवाठी शनलडू नमेत.

ऩेरुच्मा वसधारयत जाती
ऩेरुच्मा पऱातीर गयालरुन वपेद ऩेरु ल गसराफी ऩेरु अळा दोन जाती आढऱू न मेतात. वपेद ऩेरु
गोडीरा जास्त चांगरा अवून तो रोकवप्रम आशे . ऩेरुच्मा आकायभाना लरुन शी जातीचे लगीकयण केरे जाते
तय काशी जाती प्रादे शळक नालालरुन ओऱखल्मा जातात. उदा. नाशळक , धायलाड, कोथरुड, ढोरका,
भखभराफादी, अराशाफादी इत्मादी .
वयदाय ऩेरु शी जात ऩूली रखनौ-४९ मा नालांने प्रचशरत शोती. गणेळषखंड पऱ वंळोधन कंद्र, ऩसणे
मेथे डॉ. शचभा, मांनी वन १९२७ भध्मे रखनौ मेथन
ू आणरेल्मा योऩातून शनलड ऩद्धतीने शी जात वंळोशधत
केरी. मा जातीची झाडे पाय उं च न लाढता ऩवयट (आडली) लाढतात. ऩाने अंडाकृ ती अवून दोन्शी टोकाकडे
शनभसऱती शोत जातात. पऱे आकायाने भोठी ल गोर गयदाय अवतात. शळलाम त्मांत वफमांची वंख्मा कभी
अवते. गय वपेद अवून चलीव गोड अवतो. शी जात उत्ऩादनाव चांगरी अवून भशायाष्डात मा जातीची
रागलड भोठमा प्रभाणांत कयण्मांत मेते.
अशबलृद्धी
ऩेरुची अशबलृद्धी वफमांऩावून कयता मेत अवरी तयी योऩात भातृलष
ृ ातीर वलग गसण मेत नाशीत.
त्मावाठी अशबलृद्धी करभे लाऩरुन कयणे चांगरे. दाफ करभ, गसटी करभ ल बेट करभाव्दाये अशबलृद्धी ळक्म
आशे . माऩैकी दाफकरभे जास्त प्रचशरत आशे त. करभ कोणत्माशी प्रकायचे अवरे तयीशी शयकत नाशी.ऩयं तस ते
खात्रीळीय , जातीलंत ल जास्त उत्ऩादन दे णा-मा झाडांऩावून तमाय केरेरे अवाले. त्मावाठी करभे वयकायी
अथला खात्रीच्मा खाजगी योऩलाहटकेतून घ्माली.
ऩूलगतमायी ल रागलड
उन्शाऱमात जशभनीत खोर नांगयट कयाली. त्मानंतय कसऱलाच्मा २-३ ऩाऱमा दे ऊन ढे कऱे पोडू न
घ्मालीत ल जभीन वऩाट कयाली. भे भहशन्मात जशभनीची आखणी करुन ६x ६ भीटय अंतयालय ६०x६०x६०
वं.भी. आकायाचे खड्डे घ्मालेत. शे खड्डे उन्शात चांगरे ताऩू द्यालेत. ऩालवाऱमाच्मा वसरुलातीरा खड्डे बयालेत.
खड्डा बयतांना तऱाळी ऩाराऩाचोऱा टाकाला. नंतय १५ ते २० हकरो ळेणखत एक हकरो शवंगर वसऩय
पॉस्पेट, १०० ग्रॎभ १० टक्के फीएचवी बसकटी ल ऩोमटमाची भाती मांच्मा शभश्रणाने खड्डा बयाला.
ऩालवाऱमाच्मा वसरुलातीव हकंला जोयाचा ऩाऊव वंऩल्मालय करभे ळेतात रालालीत. योऩणी नंतय करभा
बोलतारची भाती चांगरी दाफून घ्माली ल ऩाणी द्याले. करभांना फांफूंचा आधाय द्याला.
आंतयभळागत
आंफलणी शचंफलणी झाल्मानंतय ऩाऊव लेऱच्मालेऱी ऩडत याहशल्माव झाडाची लाढ झऩाटमाने शोते. उं ची
एक शभटय झाल्मानंतय झाडाचा ळंडा खसडाला. टोकाकडीर बागालय २० ते ३० वं.भी. अंतय ठे लून चायी फाजूंनी
वलखसयरेल्मा ४ ते ५ जोभदाय पांद्या लाढू द्याव्मात. भसख्म खोडालयीर फगरपूट काढू न टाकाली. अधूनभधून
शरकी खणणी ल खसयऩणी करुन तणांचा नामनाट कयाला.
खते ल ऩाणी
योऩाची लाढ झऩाटमाने व्शाली मावाठी ऩहशल्मा लऴी १५० ग्रॎभ नत्र ३ शप्त्मांत वलबागून द्याले. खताचा
ऩसयलठा जसर,ै ऑक्टोफय ल पेब्रसलायी भहशन्मांत कयाला. दव
स मा लऴी प्रत्मेक झाडाव २ घभेरी ळेणखत ल २००
ग्रॎभ नत्र ३ शप्त्मांत वलबागून द्याले. शतव-मा लऴी ४ ते ५ घभेरी ळेणखत २५० ग्रॎभ नत्र ३ शप्त्मांत ल १२५

ग्रॎभ स्पसयद ल २५० ग्रॎभ ऩाराळ जून भहशन्मांत द्याले. चौथ्मा लऴागऩावून पऱधायणेव वसरुलात शोते. मालऴी
प्रत्मेक झाडाव ५ ते ६ घभेरी ळेणखत ९०० ग्रॎभ नत्र, ३०० ग्रॎभ स्पसयद, ३०० ग्रॎभ ऩाराळ आलश्मक अवते.
शी वलग खते फशाय धयण्माचेलेऱी द्याली.
ऩेरुरा प्रथभ ३ लऴे थोडे ऩयं तस शनमशभत ऩाणी दे णे आलश्मक आशे . जेथे वाधायण ५० वं.भी. ऩाऊव
ऩडतो ल जभीन भध्मभ बायीची आशे . तेथे हशलाऱमात २० हदलवांनी ल उन्शाऱमात १० हदलवांनी ऩाणी द्याले.
शरक्मा जशभनीत १० ते १५ हदलवांनी ऩाण्माची ऩाऱी द्याली. पसरे शनघाल्माऩावून पक्त तमाय शोईऩमंत
ऩाण्माची उणील बावू दे ऊ नमे. एका फशायाची पसरे शनघाल्माऩावून दव
स -मा धयालमाच्मा फशायाची पसरे
रागण्माच्मा काऱाऩमंत फागेत ऩाणी जरुयीऩसयते द्याले.
फशाय धयणे
शलाभान, ऩाणी ऩसयलठा, हकडींचा प्रादब
स ागल शोण्माची लेऱ, आऩल्मा बागातीर फाजायऩेठेत पऱांना

शभऱणाया बाल इ. फाफी रषांत घेऊन आंफेफशाय, शस्तफशाय हकंला भृगफशाय मांऩैकी एकाची शनलड कयाली.
फशसतांळी उन्शाऱी भहशन्मांत ऩाणीऩसयलठा अऩसया अवरेल्मा हठकाणीच ऩेरुची रागलड कयीत अवल्माभसऱे
भृगफशाय धयणे वंमसवक्तक शोईर. मा फशायातीर पऱांना पऱभाळीचा त्राव कभी प्रभाणांत वंबलतो. भृगफशाय
धयालमाचा अवल्माव भाचग भहशन्माऩावून ऩाणी कभी कभी कयत जाऊन एवप्ररच्मा शतव-मा आठलडमात फाग
ताणात टाकाली. ऩालवाऱा वसरु शोण्माच्मा अगोदय फागेत हटचणी करुन घ्माली. ऩाऊव वसरु शोताच दयझाडी
४५० ग्रॎभ नत्र, ३०० ग्रॎभ स्पसयद ल ३०० ग्रॎभ ऩाराळ द्याले. याहशरेरे ४५० ग्रॎभ नत्र त्मानंतय दोन शप्त्मांत १-१
भहशन्माचे अंतयाने वलबागून द्याले. भृग फशायात पसरधायणा जून-जसरै भहशन्मांत शोऊन पऱे नोव्शं फय-हडवंफय
भहशन्मांत

काढणीव

मेतात.

पऱे

चांगल्मा

गसणलत्तेची

शभऱतात.

पऱधायणेनंतय

ऩाऊव

नवल्माव

आलश्मकतेप्रभाणे ऩाणी द्याले. म्शणजे पऱे वसकत हकंला गऱत नाशीत.
आंतय वऩके
ऩेरुची करभे रालल्मानंतय दव
स -मा लऴागऩावून त्मांना पसरे-पऱे धरु रागतात. झाडांच्मा चांगल्मा

लाढीकरयता ऩहशरी ४ लऴे झाडांलय पऱे घेऊ नमेत कायण मा काऱात झाडांव मोग्म लऱण दे ऊन झाडांची
चांगरी लाढ शोणे आलश्मक आशे . मा काऱात पऱांचे उत्ऩादन शभऱत नवल्माने आंतयवऩके घेणे पामदे ळीय
ठयते. बसईभूग, बाजीऩारा मावायखी आंतयवऩके हकपामतळीय आशे त. भात्र उं च लाढणायी ल झाडांना स्ऩधाग
कयणायी आंतयवऩके घेऊ नमेत.
पऱांची काढणी ल वलिी
भशायाष्डाभध्मे भृगफशाय भोठमा प्रभाणांत घेण्मांत मेतो. मा फशायाची पऱे नोव्शं फय भहशन्माऩावून तमाय
शोऊ रागतात ल जानेलायीऩमंत पऱे शभऱतात. वऩकरेल्मा पऱांचा गडद हशयला यं ग फदरत जाऊन तो
वऩलऱट शोतो ल पऱ शाताव नयभ लाटते. पऱे काढल्मानंतय २ ते ३ हदलव हटकत अवल्माभसऱे दयू च्मा
फाजायात पऱे ऩाठलामची अवल्माव ऩूणग वऩकण्माच्मा अगोदयच ती काढू न घ्मालीत. वाधायणऩणे पऱे

दे ठाऩावून भोकऱी केरी जातात. काशी लेऱा पऱे थोडावा दे ठ ल दोन ऩाने ठे लून काढतात ऩयं तस दे ठ इतय
पऱांना रागून त्मांचे नसकवान शोण्माची ळक्मता अवते. म्शणून दे ठाचा बाग न ठे लता पऱे तोडणे उत्तभ.
पऱे झाडालरुन काढल्मालय ती गलतालय ठे लालीत ल नंतय प्रतलायी करुन फांफूच्मा कयं डमात बयालीत. पऱे
कयं डमात बयतांना ऩानांचा यव नयभ थय म्शणून उऩमोग शोतो.

उत्ऩादन
ऩहशल्मा चाय लऴागऩमंत पऱांचे उत्ऩादन घेतरे जात नाशी. त्मानंतय भात्र पऱांचे शनमशभत उत्ऩादन
घेण्मांव वसरुलात कयतात. वसरुलातीव कभी उत्ऩादन शभऱते. आठव्मा लऴागनंतय उत्ऩादन लाढत जाते आषण
त्मानंतय ऩेरुच्मा फागेऩावून वाधायणत् ३० ते ४० लऴागऩमंत शनमशभत उत्ऩादन शभऱते. चांगल्मा लाढरेल्मा
एक शे क्टय फागेचे वयावयी उत्ऩादन ३० ते ३५ टन शभऱते. वयदाय ऩेरुचे शे क्टयी उत्ऩादन ४५ ते ५०
टनाऩमंत शभऱू ळकते. करभाऩावून रालरेल्मा झाडाऩावून प्रत्मेकी वयावयी १००० ते १५०० पऱे म्शणजेच
अंदाजे २०० ते ३०० हकरो ऩेरु शभऱतात तय वफमाऩावून रालरेल्मा झाडाऩावून वयावयी उत्ऩादन ५०० ते
१००० ऩेरु (१०० ते २०० हकरो) शभऱतात.
ऩालवाऱी पसरो-मांलय १०० ऩीऩीएभ षजब्रेशरक ऍशवडचा पलाया हदरा अवता जास्तीत जास्त पसरे
मेऊन उत्ऩादनात लाढ शोते. तवेच पसरांची गऱशी थांफते.
पऱांची प्रत वसधायण्माच्मा दृष्टीने ४ टक्के मसरयमाच्मा द्रालणाची दोन लेऱा पलायणी केरा अवता उत्ऩादनात
लाढ शोऊन पऱे चांगल्मा प्रतीची शभऱतात.
कीड ल योग
ऩेरुच्मा झाडालय खारीरप्रभाणे हकडी ल योगाचा प्रादब
स ागल आढऱू न मेतो.

पऱभाळी

ऩेरुलय मा हकडीचा प्रादब
स ागल जास्त प्रभाणांत हदवून मेतो. ऩूणग लाढ झारेरी भादी पऱांच्मा वारीभध्मे

बोक ऩाडू न अंडी घारते. अंडमातून फाशे य ऩडणा-मा अऱमा पऱ ऩोखरुन गयालय ऩोवतात.त्माभसऱे पऱे
कसजतात. अऱमा भोठमा शोतात. तवतवा पऱांचा कसजरेरा बाग लाढत जाऊन पऱे गऱतात.

उऩाम:- पऱभाळीचा जीलनिभ पऱाभध्मे ऩसणग शोत अवल्माने शतचा फंदोफस्त कयणे अलघड आशे .
माकरयता हकडीचा उऩद्रल कभी कयण्मांवाठी प्रथभऩावूनच फागेच्मा स्लच्छतेची काऱजी घेणे आलश्मक आशे .
मा हकडींचा जास्तीत जास्त त्राव ऩालवाऱमात शोतो म्शणून आंफेफशाय घेऊ नमे. झाडाखारी ऩडरेरी पसरे ल
पऱे गोऱा करुन ऩसरुन टाकालीत. पसरे ल पऱे मेण्माच्मा भोवभात काफागयीर २ हकरो ५०० शरटय ऩाण्मात
हकंला ०.०३ टक्के पॉस्पॉशभडॉन १५० शभ.शर. ५०० शरटय ऩाण्मात दय शे क्टयी २ ते ३ पलायण्मा कयाव्मात.
माशळलाम फागेभध्मे हठकहठकाणी १० शरटय ऩाण्मांत ५० ग्रॎभ काफागयीर ५० टक्के १ हकरो शचक्कीचा गसऱ ल
१० शरंफाचा यव टाकून शे शभश्रण रुं द तंडाच्मा फादरीत बयाले ल १० झाडाभागे एक मा प्रभाणांत अळा
फादल्मा झाडांना टांगून ठे लाव्मात म्शणजे पऱभाळीचा फंदोफस्त शोईर.
वार ल ळंडा ऩोखयणायी अऱी
ऩेरुच्मा झाडांना उऩद्रल कयणायी शी एक भशत्लाची कीड आशे . दर
स षग षरेल्मा फागेत शी कीड जास्त

प्रभाणांत आढऱते. मा हकडीची अऱी वलळेऴत् यात्रीच्मा लेऱेरा वारीच्मा आतीर फाजूव शळरुन आतीर
बागालय उऩषजवलका कयते. मालेऱेरा ती वारीच्मा बसवकटात ल शतच्मा ळयीयातून शनघणा-मा धाग्माऩावून
तमाय झारेल्मा जाऱीत रऩून फवते. हकडीचा प्रादब
स ागल जास्त प्रभाणांत झाल्माव झाड वसकते ल नंतय लाऱू न
जाते.

उऩाम:- धसयीजन्म वलऴाचा उऩमोग कयाला. काफगन-डाम-ऑक्वाईड ल इ.डी.वी.टी. शभश्रण हकंला फोअयय
वोल्मसळन लाऩयाले. (२ बाग काफगन-डाम-ऑक्वाईड १ बाग क्रोयोपाभग बाग हिमावोट तेर मांचे शभश्रण)
शभश्रण लाऩयण्माऩूली शछद्रातीर बसवकट, वलष्ठा जाऱी काढू न अऱी आंत अवल्माची खात्री कयाली. त्मानंतय

वऩचकायीने हकंला काऩवाच्मा फोऱमाने शभश्रण शछद्रात वोडू न शछद्र ओल्मा भातीने फंद कयाले. फोअयय
वोल्मसळन न शभऱाल्माव यॉकेर अथला ऩेट्रोरचा लाऩय कयाला.
वऩठे कीड हकंला ढे कण्मा
मा हकडीची भादी गोरवय चऩटी अवते. मा हकडीलय दाट ऩांढये धागे अवतात. मा हकडीलय ऩांढयट
यं गाचे आलयण अवते. माशळलाम हकडीच्मा अंगातून स्त्रलणा-मा गंधावायख्मा शचकट ऩदाथागलय काऱमा फसयळीची
लाढ शोते. त्माभसऱे पऱांची प्रत वफघडते ल उत्ऩादनात घट मेते.
उऩाम:- मा हकडीच्मा शनमंत्रणावाठी ७५ टक्के ऩाण्मात शभवऱणाये काफागरयर ४० ग्रॎभ १० शरटय
ऩाण्मांत हकंला ३६ टक्के प्रलाशी भोनोिोटोपॉव २५ शभ.शर. १० शरटय ऩाण्मांत हकंला २५ शभ.शर. भॎरॎशथऑन
५० टक्के प्रबाली १० शरटय ऩाण्मांत शभवऱू न पलायाले.
ऩेरु पऱालयीर दे ली योग
शा फसयळीजन्म भशाबमंकय योग अवून कोलऱमा, हशयव्मा पऱांलय प्राभसख्माने आढऱतो. वसरुलातीव
रशान पऱांलय, फायीक, रारवय तऩहकयी यं गाचे लतसऱ
ग ाकाय हठऩके हदवतात. ऩसढे शे रारवय हठऩके भोठे
शोऊन काऱे हदवतात. पऱांची वार पाटते आषण पऱे तडकतात, पऱांची लाढ खसट
ं ते, पऱे चलीव फेचल
रागतात, फाजायात कभी हकंभत मेते.
उऩाम:- प्रत्मेक झाडालयीर दे ली योगाची वलग पऱे ताफडतोफ गोऱा करुन खड्डमात ऩसरुन टाकालीत.

जशभनीऩावून ७५ ते ९० वं.भी. ऩमंतच्मा झाडाच्मा फसंध्मालयीर वलग पांद्या काढू न टाकाव्मात. पऱांच्मा

लजनाने जशभनीऩमंत लाकरेल्मा पादमांना आधाय दे ऊन त्मा जशभनीऩावून हकभान १ भीटय उं च ठे लाव्मात.
षवेच योग टाऱण्मावाठी झांडांलय ब्रामटॉक्व हकंला डामथेन एभ ४५ हकंला डामथेन झेड ७८, ५०० ग्रॎभ २००
शरटय ऩाण्मातून दय १५ हदलवांच्मा अंतयाने ३ ते ४ लेऱा पलायाले.
ऩाने तांफडी शोणे
षझंक द्रव्माच्मा कभतयतेभसऱे ऩाने रशान ल तांफट शोतात. तवेच ऩानांचा यं ग वऩलऱवय हपक्कट शोतो.
क्लशचत प्रवंगी ऩानाच्मा कडा रार शोतात ल त्मांचे प्रभाण लाढत जाऊन वंऩूणग ऩान रार ऩडते. त्माभसऱे
ऩक्ल शोण्माच्मा आंतच गऱतात ल त्माभसऱे झाडाची लाढ खसट
ं ते.
उऩाम:- षझंक द्रव्माची कभतयता आढऱू न आल्माव षझंक वल्पेट ल चसना मांचे शभश्रण पलायाले.
त्मावाठी ४५० ग्रॎभ षझंक वल्पेट ३०० ग्रॎभ कऱीचा चसना ७५ शरटय ऩाणी लाऩयाले.
प्रहिमा
गयीफ ल श्रीभंत अळा वलग थयांतीर रोकांत ऩेरुचे पऱ अत्मंत रोकवप्रम आशे . ऩेरुच्मा पऱाभध्मे
ऩेक्टीनचे प्रभाण अशधक अवते. ऩेरुच्मा पऱाऩावून जेरी उत्कृ ष्ट शोते. तवेच जाभ, वॎरेड, चीज, ऩसडींग,
आईस्िीभ ऩालडय, यव शे ऩदाथग कभी वऩकरेल्मा ऩेरुंच्मा पऱांऩावून तमाय कयतात. ऩोटबय ऩेरु खाल्रा तय
ते एक ऩूयक अन्न शोते.

