रलंग
प्रस्तालना
भवारे पऩकाव रलंग शे एक ऩीक अततळम भशत्लाचे स्थान अवरेरे ककभंती ऩीक आशे . बायतात
प्राभुख्माने शे ऩीक केयऱ, तातभऱनाडु , आणण कनााटक याज्मात घेतरे जाते. रलंगाचा उऩमोग अन्न ऩदाथााना
स्लाद ल चल दे ण्मावाठी तवेच अनेक प्रकायच्मा औद्योतगक उत्ऩादनात रलंग तेराचा उऩमोग शोतो. टु थऩेस्ट,
दातदख
ु ी लयीर औऴधे, ऩोटातीर पलकायांलय औऴधे तवेच उत्तभ प्रतीची अत्तये वुलातवक वाफण ल व्शॅ तनरा
तमाय कयण्मावाठी रलंग तेराचा उऩमोग शोतो. रलंगाऩावून १५ ते १७ टक्के तेर तभऱते.

शलाभानातीर वाधर्ममााभुऱे केयऱ प्रभाणेच भशायाष्ट्रातीर कोकण पलबागात रंलग रागलडीव चांगराच
लाल आशे . कोकण कृ पऴ पलद्याऩीठाने पलद्यापऩठांतगात अवणा-मा पलपलध वंळोधन कंद्रालय रंलगेची रागलड केरी
जाते. आणण त्माभध्मे पऩकांची लाढ ल उत्ऩन्न वभाधानकायक अवल्माचे दाखलुन कदरे आशे . त्माभुऱे कोकण
कृ पऴ पलद्याऩीठा फयोफयच कोकणातीर णजल्शा ऩरयऴदा ळेतक-मांना रलकय

रागलडीवाठी प्रोत्वाशन दे त

आशे त. आणण त्मावाठी रलंग योऩांचे लाटऩ केरे जात आशे .
आऩण भवाल्मात लाऩयतो ती रलंग र्मशणजे रलंगाच्मा झाडालयची कऱी शोम. ऩुणा लाढरेल्मा कऱमा
काढु न उन्शात लाऱपलल्मा की रलंग तमाय शोते. ऩयं तु त्मा तळाच लाढू कदल्माव त्मांचे पुराभध्मे रुऩांतय शोते
आणण नंतय पऱात र्मशणजेच एका कऱीऩावून एक रलंग ककंला एक पऱ तमाय शोते.
शलाभान जभीन

रलंग शे उष्ण ककटफंधातीर झाड अवुन त्माव उष्ण दभट शलाभान रागते. वभुद्रवऩाटीऩावून ९००

भीटय उं चीऩमान्त ते मेऊ ळकते. २० ते ३० अंळ वंग्रे. तऩभान १५०० ते २५०० तभतभ. ऩाऊव आणण ६० ते
९५ टक्के आद्रा ता मा पऩकाव चांगरी भानलते. प्रखयवूमााच्मा उष्णतेभुऱे ऩाने ल खोडालय कयऩण्माची किमा
शोऊन झाडांच्मा लाढीलय पलऩयीत ऩरयणाभ शोतो. र्मशणून मा पऩकाव वालरीची आलश्मकता अवते. रलंगाचे
ऩीक फशुतेक वला प्रकायच्मा जतभनीत मेत अवरे तयी अतधक खोरीच्मा उत्तभ तनच-माच्मा आणण वंकद्रम
ऩदाथााचे प्रभाण अतधक आशे अळा जतभनी अतधक भानलतात.

बायतात रलंगाची रागलड ज्मा बागात भोठमा प्रभाणात झारेरी आशे तेथे जलऱजलऱ प्रत्मेक
भकशन्मात ऩाऊव ऩडतो आणण तऩभान वौर्मम अवते. त्माभुऱे तेथे रलंगाची रागलड उघडमालय केरी जाते.
आणण ऩाणीऩुयलठमाची गयज बावत नाशी. माउरट आऩल्माकडे ऩरयणस्थती आशे . त्माभुऱे रलंग झाडाव ऊन
ल ला-माऩावुन वंयषण तभऱू ळकेर अवे आदळा कठकाणी र्मशणजे नायऱ ककंला वुऩायीची फांग, ऩुलव
े उताय
अवरेल्मा डंगयउतायालय तवेच दोन डोगयांच्मा दयीतीर प्रदे ळात ऩाणीऩुयलठमाची वोम अवल्माव उघडमालय
दे खीर रलंगाची रागलड मळस्ली शोते.
नायऱ ककंला वुऩायीच्मा फागेत रलंगेची रागलड कयण्माऩुली एक भशत्लाची गोष्ट रषात घेणे आलश्मक
आशे . ते र्मशणजे नायऱ आणण वुऩायीच्मा झाडांभधीर अंतय मोग्म अंतयालय वुऩायीची रागलड अवेर अळा
कठकाणी शे आंतयऩीक र्मशणून घेता मेते आणण चांगरे उत्ऩन्न तभऱते.
ऩूलाभळागत
मोग्म अंतय ठे लरेल्मा नायऱ ककंला वुऩायीच्मा फागेत रागलड कयालमाची अवल्माव चाय नायऱ ककंला
वुऩायीच्मा भध्मबागी रलंगेचे योऩ रालाले. वुऩायी फागेभध्मे भात्र नंतयचे योऩ दोन चौकोन भोकऱे वोडू न
ततव-मात रालाले. दोन डंगयाच्मा दयीतीर रालगड ६x ६ भीटय अंतयालय कयाली.

तनलडरेल्मा जागी ४५ वेभी. रांफ, रुं द ल खोर खडडे उन्शाऱमात खोदाले. खडडमाच्मा भातीतीर दगड
लेचन
ू काढू न भातीभध्मे २ ते ३ टोऩल्मा ळेणखत तभवऱाले आणण खड्डा बयाला. खड्ड जतभनीऩेषा थोडा
अतधक उं च बयाला. वभद्रककना-मालयीर ये ताड जतभनीत खडडे बयताना खडडमाच्मा भातीत अधी तांफडी भाती
ककंला ळक्म अवेर तय गाऱाची भाती लाऩयाली.
रागलड
रलंगाची रागलड कोणत्माशी शं गाभात केरी तयी चारते. जोयदाय ऩाऊव वंऩल्मानंतय रागलड
कयण्माचे पामदमाचे ठयते.रागलडीवाठी दोन लऴााचे योऩ लाऩयाले. अगोदयच बरुन ठे लरेल्मा खडडमाच्मा
भध्मबागी योऩाच्मा पऩळलीच्मा आकायाचा खडडा उकयाला. योऩ अवरेल्मा प्रॉस्टीक पऩळली, भातीत शुंडी
पुटणाय नाशी अळा ऩद्धतीने काढू न तमाय केरेल्मा खडमात योऩ रालून बोलतारची भाती दाफून घ्माली.
आंतयभळागत ल तनगा
ऩकशल्मा लऴी रलंगाच्मा योऩांना

वालरीची व्मलस्था कयणे

जरुयीचे आशे . रलंगेच्मा

झाडारा

ऩाणीऩुयलठा कयताना जभीन वतत ओरवय याकशर भात्र दरदर शोणाय नाशी माची दषता घ्माली. दरदरीभुऱे
भययोग मेण्माची ळक्मता अवल्माभुऱे ते टाऱण्मावाठी एकाचलेऱी खूऩ ऩाणी दे ण्माऩेषा थोडे थोडे ऩाणी अनेक
लेऱा द्यालेत. जतभनीत ओराला कटकून याशण्मावाठी योऩाबोलती ४५ ते ६० वेभी. ऩमान्त ऩाराऩाचोळ्माचे
आच्छादन कयाले.
खते
रलंगाच्मा झाडाव ऩकशल्मा लऴी १० ककरो ळेणखत/कंऩोस्ट, २० ग्रॅभ नत्र (४० ग्रॅभ मुयीमा) १८ ग्रॅभ
स्पुयद (११० ग्रॅभ वुऩय पॉस्पेट) ५० ग्रॅभ ऩाराळ (१०० ग्रॅभ र्ममुयेट ऑप ऩोटॅ ळ) द्याले. कश खताची भात्रा
दयलऴी अळाच प्रभाणात लाढलाली ल १५ लऴाानंतय प्रत्मेक झाडाव ५० ककरो ळेणखत/कंऩोस्ट, ३०० ग्रॅभ नत्र
(६०० ग्रॅभ मुयीमा), २५० ग्रॅभ स्पुयद (१.५०० ककरो वुऩय पास्पेट), ७५० ग्रॅभ ऩाराळ (१.५०० ककरो र्ममुयेट
ऑप ऩोटॅ ळ) द्याले. शी खते दोन शप्त्मात द्याली. रागलड केल्मानंतय ततव-मा भकशन्मात खताचा ऩकशरा शप्ता ल
दव
ु या त्मानंतय वशा भकशन्मांनी द्याला. त्माऩुढीर लऴााऩावून ऩकशरा शप्ता ऩालवाऱमाच्मा वुरुलातीव ल दव
ु या
ऩालवाऱमाच्मा ळेलटी द्याला.
काढणी ल उत्ऩन्न
रागलडीवाठी दोन लऴााचे योऩ उऩमोगात आणरेरे अवल्माव रागलड केल्मानंतय ४ ते ५ लऴाात
रलंगाच्मा झाडाव पुरे मेऊ रागतात. पुरे दोन शं गाभात मेतात. पेब्रुलायी-भाचा च्मा दयर्ममान ऩकशरे ल प्रभुख
उत्ऩन्न तभऱते तय वप्टं फय-ऑक्टोफय भकशन्मात दव
ु ये ल अल्ऩ प्रभाणात उत्ऩन्न तभऱते. नलीन ऩारलीलय
रलंगाच्मा कऱमा मेतात. कऱीचा अंकुय कदवामरा रागल्माऩावुन ५ ते ६ भकशन्मात कऱी काढण्मावाठी

तमाय शोते. गुच्छातीर वला कऱमा एकाच लेऱी काढण्मावाठी तमाय शोत नाशी. कऱमांचा घुभट ऩुणा
लाढल्मानंतय त्मांना कपकट नांरयगी यं ग प्राप्त शोतो अळाच कऱमाची काढणी कयाली आणण त्मा उन्शात
लाऱलाव्मात. वाधायऩणे ४ ते ५ कदलवात कऱमा लाऱतात. रलंगाच्मा १५ ते २० लऴााच्मा झाडाऩावून २ ते ३
ककरो लाऱरेल्मा रलंगा तभऱतात.

योग
ऩाने कुजणे:- योऩांना तवेच ऩुणा लाढरेल्मा झांडाना मा योगाचा प्रादब
ु ााल शोतो. वुरुलातीव ऩानांच्मा टोकांलय ल

कडांलय काऱवा कठऩके ककंला चटटे कदवून मेतात. कारांतयाने टोकाकडीर बाग काऱवय शोतो ककंला ऩुणा
ऩानच काऱवय शोते. अळी ऩाने अकारी गऱू न ऩडतात.
कटक्का:- मा योगाभुऱे कोलऱमा ऩानाच्मा दोन्शी फाजूलंय तांफूव काऱवय कठऩके तनभााण शोतात. कठऩके ऩवयत
जाऊन आकायाने भोठे शोतात. ऩान पऩलऱे शोते आणण कारांतयाने गऱू न ऩडते.
डामफॅक
ये ताड ल तनकव तवेच कभी तनच-मवच्मा जतभनीत रागलड केरेल्मा झाडांना शा योग प्राभुख्माने
शोतो. तवेच ऩाणीऩुयलठमात अतनमतभतऩणा झारा तयी दे खीर शा योग उद्भलतो. मा योगाचा प्रादब
ु ााल झारेल्मा

झाडालयीर पांद्या ळंडमाकडु न जतभनीकडे लाऱत जातात आणण कारांताने वंऩुणा झाड लाऱते. मा योगाचा
प्रादब
ु ााल उन्शाऱा वंऩण्माच्मा ल ऩालवाऱा वुरु शोण्माच्मा वुभायाव पलळेऴ जाणलतो. मा योगालय ऩुढीर प्रभाणे
उऩाम मोजना कयाली.

१. झाडालय योग शोलु नमे र्मशणुन १ टक्का फोडो तभश्रणाच्मा लऴाातुन पलायण्मा कयाव्मात.
२. योगाच्मा प्रादब
ु ााल झारेरी ऩाने ल लाऱरेल्मा पांद्या काऩुन टाकाव्मात.

३. डामफॅक झारेल्मा झांडाच्मा आऱमात लमोभानाप्रभाणे ५ ते १० रीटय ऩाण्मात १ टक्का फोडोतभश्रण
ओताले ल १५ कदलवाच्मा अंतयाने १ टक्का फोडोतभश्रणाच्मा तीन पलायण्मा कयाव्मात.

ककडी
१) ऩाने खाणायी अऱी:- ज्मालेऱी झाडाव नलीन ऩारली मेते त्मालेऱी ऩाने खाणा-मा अऱीचा उऩद्रल आढऱू न
मेतो. कोयडमा शं गाभात मा ककडीचा उऩद्रल अतधक शोतो त्माभुऱे नलीन ऩारलीचे अंकूय कदवू रागताच
पलायणी कयाली.
२) खोडअऱी:- अखंड काऱमा यं गाची ल पऩलऱट ऩटटे अवरेरी केवाऱ अऱी पांद्या तवेच खोडाना बोके
ऩाडू न आत तळयते. त्माभुऱे पांद्या ल झाडे लाऱतात.
मोजना:- पलद्याऩीठाने केरेल्मा तळपायळीनुवाय जय रागलड केल्माव ळंबय रागलडीवाठी ऩाच लऴाा ऩमान्त
अनुिभे रु. ४००, १७०, १५०, १५० अनुदान तभऱते.

