आरे
प्रस्तालना
आरे ऩौयाषणक काऱाऩावून रागलड कयात. आल्मातीर वलशळष्ट चल ल स्लाद माभसऱे दययोजच्मा
जेलणातीर भवाल्मात आल्माचे भशत्लाचे स्थान आशे . ओरे आरे प्रक्रिमा करुन क्रिकलरेरे आरे अथला वसंठ
अळा स्लरुऩात आल्माचा उऩमोग कयतात. जशभनीतीर आल्माच्मा खोडाचा उऩमोग भवाल्मावाठी कयतात.
शलाभान ल जभीन
आल्मारा उष्ण ल दभि शलाभान भानलते. थंडी भसऱे आल्माची ऩारेलाढ थांफते ल जशभनीत खोडाची
लाढ वसरु शोते. भात्र ळेतक-मांच्मा अनसबलालरुन अवेशी रषात आरे की, वाता-माऩावसन भयाठलाडमा ऩमंन्त
ऩीक मेऊ ळकते. वभसद्रक्रकना-माच्मा बागात जेथे २०० वे.भी.क्रकंला थोडा जास्तच ऩाऊव ऩडतो. तेथे ऩालवाऱी
ऩाण्मालय घेतरे जाते. वभसद्रवऩािी ऩावून १०० ते १५०० भीिय उं चीऩमयन्त प्रदे ळात आल्माची रागलड कयता
मेते.
आल्मावाठी भध्मभ खोरीची उत्तभ शनचया अवरेरी कवदाय
ऩोमिमाच्मा गाऱशभश्रीत

जशभनीत आरे

उत्तभ

नसकवानकायक अवते. तवेच जशभनीत वलम्रतेचे

जभीन उत्तभ अवते. नदीकाठच्मा

मेते. जशभनीलय ऩाणी तसंफून याक्रशरेरे

शमा वऩकाव

प्रभाण जास्त नवाले. एकाच जशभनीत भात्र लयचेलय आरे

घेऊ नमे कायणे त्मालय मेणा-मा भय योगाचे शनमंत्रण कयणे अलघड जाते.
ऩूलयभळागत
आल्माचे गडडे जशभनीत लाढत अवल्माभसऱे वखोर ऩूलभ
य ळागत कयणे गयजेचे अवते. जभीन रंखडी
नांगयाने ३०-४० वं.भी. खोर उबी आडली नांगरुन घ्माली. ३-४ कसऱलाच्मा ऩाऱमा दे ऊन भाती बसवबसळीत
करुन घ्माली. मा वऩकाच्मा रागलडीवाठी जशभनीची आखणी शनयशनयाऱमा ऩद्धतीने केरी जाते. शऱव्मा
जशभनीत वऩाि लापे ऩद्धत, भध्मभ ल बायी जशभनीत व-मालयं फे ऩद्धत,

लाऩयतात. जशभनीत शे क्ियी ४०

गाडमाऩमंन्त (२० िन) ळेणखत िाकाले.
भशायाष्ट्रातीर काऱमा जशभनीत रुं द लयं ब्माची ऩद्धत पामदे ळीय ठयरी आशे .वऩाि लापे ३x २ भीिय
आकायाचे कयतात दोन लयं ब्मात ६० वे.भी. अंतय ठे लतात तय गादीलाफ्मालय रागलड कयताना ३x १ भीिय
आकायाच्मा १५-२० वे.भी. उं च लापमालय रागलड कयतात.
वफमाण्माची शनलड, रागलडीची लेऱ ल रागलड
भशायाष्ट्रात भाशीभ मा स्थाशनक जातीची रागलड कयतात. मा जातीभध्मे भोक्मा ल आंग-मा अवे दोन
प्रकाय आढऱतात. चांगल्मा प्रतीचे शनयोगी ३-५ वे.भी. रांफी ल अंदाजे २०-२५ ग्रॅभ लजनाचे आषण २-३ कंफ
रुजण्माइतऩत डोऱे अवरेरे फेणे शनलडाले. एक शे क्िय रागलडीव वाधायणऩणे १००० ते १२०० क्रकरो फेणे
रागते. वाध्मा लाफ्मात आल्माची रागण २५x२२.५ वे.भी. अंतयालय कयतातृ फेणे ४-५ वं.भी. खोर रालसन
भातीने झाकाले. रागण कोयडीत करुन शरके ऩाणी वोडू न लापे शबजलतात. गड्डा रालताना कोफांची िोके
जशभनीच्मा लयच्मा फाजसव मेतीर अळी काऱजी घेऊन रागण कयाली.
आरे कीड-योगारा नाजसक अवल्माने कंद रागलडीच्मा लेऱी प्रशतफंधक उऩाम म्शणून डामथेन-झेड-७८
आषण नसलािॉन अनसिभे २५० ग्रॅभ आषण १०० शभ.री. १०० रीिय ऩाण्माच्मा शभश्रणात फसडलून रालालेत.
भे भक्रशन्माच्मा दव
स -मा आठलडमाऩावून जून भक्रशन्माच्मा ऩक्रशल्मा आठलडमाऩमंन्त आल्माची रागलण

कयतात.

आंतयभळागत
रागलडीनंतय १५-२० क्रदलवात कंफ जशभनीच्मा लय क्रदवू रागतात. त्मानंतय रगेच कंफांना धक्का न
रागेर अळी काऱजी घेऊन लापमातीर तण काढू न घ्मालेत. लेऱोलेऱी शात खसयऩणी करुन तण काढाले. ऩीक
१२० क्रदलवाचे झाल्मालय शरकी खोदणी करुन दव
स या लयखताचा शप्ता द्याला त्माभसऱे गडमाची नीि लाढ शोण्माव
भदत शोते.

ऩाणी:- रागण शोताच एक शरके ऩाणी द्याले . ऩाऊवभान रषात घेऊन दय ६ ते ८ क्रदलवांनी वऩकाव ऩाणी
द्याले. वऩकात ऩाणी वाचून याशू नमे माची काऱजी घेणे पाय भशत्लाचे आशे .
लयखते:- रालणीच्मा लेऱी १०० क्रकरो अभोशनमभ वल्पेि, ३०० क्रकरो वसऩय पॉस्पेि ल ८० क्रकरो म्मसयेि
ऑप ऩोिॅ ळ लापमात िाकाले ल त्मानंतय ६ ते ८ आठलडमाने ५० क्रकरो ल १२० क्रदलवांनी १०० क्रकरो मसरयमा
द्याला.
काढणी ल उत्ऩादन
आल्माचे ऩीक ७ भक्रशन्मात तमाय शाते. भात्र आरे वसठींकयीता रालरे अवल्माव ८.५ ते ९ भक्रशन्मात
ऩीक तमाय शोते. जानेलायी भक्रशन्मात ऩाने वऩलऱी ऩडू न लाऱू रागतात. लाऱरेरा ऩारा काऩून ऩारा-ऩाचोऱा
लेचन
स घ्माला. कसदऱीने खोदन
स आल्माच्मा गडडमांची काढणी कयतात. खणताना गडमांना इजा शे णाय नाशी
माची काऱजी घ्माली. आरे लेचन
ू ऩाण्माने स्लच्छ धसलून गड्डे ल फोिे (नलीन आरे) लेगलेगऱी कयाली.
उत्ऩादन १०-१५ िनाऩमंन्त मेऊ ळकते.

काढण्माच्मा लेऱी चांगरा बाल नवेर तय आरे न काढता त्माव दय १० क्रदलंवानी ऩाणी दे णे चारस
ठे लतात. एवप्रर अखेय कंदांलय ऩसन्शा पसिले मेऊन त्माची लाढ वसरु शोते. त्मानंतय

त्माव लाढ ल ऩोऴणावाठी

आधीच्मा ऩोऴणाइतकीच खते द्यालीत. अळा क्रिशं गाभी वऩकाची काढणी ऩसढीर ऑगस्िभध्मे कयतात. मा
वऩकाचे उत्ऩादन शे क्ियी ३० ते ४० िनाऩमंन्त मेते.
वसंठ तमाय कयणे (ड्राम क्मसअडय षजंजय)
आरे जशभनीतून काढल्मांनतय त्मालयीर भाती ऩाण्माने धसलून काढतात ल आरे स्लच्छ कयतात.
उन्शात वसकवलल्मालय शे आरे ऩसन्शा ऩाण्मात शबजू दे तात. वार नयभ झाल्मालय आरे ऩाण्मातून काढू न
त्मालयीर वार कोयडमा पडक्माने घावून काढतात. त्मानंतय चसन्माच्मा शनलऱीत तीन िप्माने शबजत ठे लाले.
त्मानंतय शलाफंद खोरीत गंधकांची धसयी दे तात. ऩयत उन्शात वसकलून ६ ताव गंधकांची धसयी दे तात. नंतय
उन्शात चांगरे वसकतात. अळा त-शे ने तमाय झारेरी वसठ ओल्मा आल्माच्मा भानाने १५ ते २० िक्के मा
प्रभाणात शभऱते दय शे क्ियी ७५०० क्रकरो आरे क्रकंला १८५० क्रकरो वसंठ शभऱते.
कीड ल योग
कीड
खोडभाळी :- शी भाळी खोडालय उऩद्रल कयते. मा भाळीच्मा शनमंत्रणावाठी १०० शभ.री. कोणतेशी क्रकिननाळक
१०० रीिय ऩाण्मात शभवऱस न पलायाले.
कंदभाळी :- मा भाळीच्मा शनमंत्रणावाठी १० दाणेदाय पोये ि, शे क्ियी २० क्रकरो िाकतात.

उन्नी :- मा क्रकडीचा प्रादब
स ायल आढऱल्माव जशभनीत आरे रालताच १० िक्के फी.एच.वी. ५० क्रकरो शे क्ियी
प्रभाणे खताफयोफय शभवऱाली. तवेच फी.एच.वी. फयोफय ५०० क्रकरो नीभ ऩंड क्रदरी तय कीड शनमंत्रण शोऊन
वऩकारा खतशी शभऱते.
योग:- नयभ कूज :जशभनीत ऩाण्माचा शनचाया फयोफय न झाल्माने मा योगाचा प्रादब
स ायल शोतो. ळंडमाकडू न झाड

लाऱत जाते. फसंध्माच्मा बाग वडल्माभसऱे वशज उऩिरा जाऊ ळकतो. त्मानंतय जशभनीतीर गाठे वडण्माव
वसरुलात शोते.
उऩाम:१. योगि झाडे वभूऱ उऩिू न नष्ट कयाली.
२. रालणीऩूली ल नंतय दय भक्रशन्माव जशभनीलय ल वऩकालय ५:५:५० चे फोडोशभश्रण पलायाले.
३. वऩकाचा पेयऩारि, उत्तभ शनचया शोणा-मा जशभनीत रागलड अत्मालश्मक.
मोजना:- कंद्र ऩसयस्कृ त भवारा ऩीक वलकाव मोजनंतगयत वसधायीत जाती, तंत्रसान इत्मादींचा प्रवाय
शोण्माकरयता ळेतक-मांना आल्माचे १० आयचे प्रात्मषषक प्रॉिरा मेणा-मा खचायच्मा ५० िक्के ल जास्तीत
जास्त रुऩमे १२०० दे ण्मात मेतात.
ऩयवफागेतीर आल्माची रागलड कयण्माकरयता ५ क्रकरो फेणे आषण ऩीक वंयषणावाठी औऴधे अवे

एकसण ५० रुऩमाचे शभनीक्रकि ५० िक्के अनसदानालय ऩसयवलण्मात मेते. ऩीक वंयषणाकरयता खचायच्मा ५० िक्के
ल जास्तीत जास्त रुऩमे १००/- चे भमायक्रदत अनसदान दे ण्मात मेते.

