
कलरंगड ल खयफूज 
प्रस्तालना 

भशायाष्डाभध्मे कलरंगड ल खयफूज शी दोन्शी पऩके घेतरी जातात भशायाष्डात कलरंगडाची रागलड अदंाजे 
६६० शे. षेत्रालय तय खयफूजाची २३८ शे. षेत्रालय रागलड केरी जाते. भशायाष्डात दोन्शी पऩके उन्शाऱी शंगाभात 
नदीच्मा ऩात्रात तवेच फागामती ऩीक म्शणून घेतरे जाते. कच्च्मा कलरंगडाची बाजी तवेच रोणच्मावाठी उऩमोग 
केरा जातो. कलरंगडाच्मा यवाचे वयफत उन्शाऱमात पाय चपलष्ट ल थडंगाय अवते. खयफूजाचे पऱ भधयू ल 
स्लादीष्ट अवते. त्मारा एक प्रकायचा वुगंध अवतो. मा पऱांभध्मे चनुा, पॉस्पायव शी खलनजे ल अ, फ, क 
जीलनवत्ले काशी प्रभाणात अवतात.  
 

जभीन ल शलाभान 

भध्मभ काऱी ऩाण्माचा लनचया शोणायी जलभन मा पऩकाव मोग्म अवते. मा पऩकांकरयता जलभनीचा वाभ ु
५.५ ते ७ मोग्म अवतो. दोन्शी पऩकांवाठी उष्ण ल कोयडे शलाभान आणण बयऩूय वुमयप्रकाळ आलश्मक अवतो. 
लेरींची लाढ शोण्माकरयता २४ अळं वेणसवअव ते २७ अळं वेणसवअव ताऩभान उऩमुक्त अवते. ताऩभानात कभी 
अलधक लाढ झासमाव म्शणजेच १८ अळं वेणसवअव च्मा खारी ल ३२ अळं वेणसवअवच्मा लय गेसमाव लेरींच्मा 
लाढीलय ल पऱधायणेलय पलऩयीत ऩरयणाभ शोतो. २१ अळं वेणसवअव ऩेषा कभी ताऩभान अवसमाव पफमांची 
उगलण शोत नाशी. 
 

रागलड शंगाभ  
मा पऩकांची रागलड जानेलायी ते पेब्रुलायी भहशन्मात केरी जाते.  

 

पफमाण्माचे प्रभाण 
कलरंगडावाठी शेक्टयी २.५ ते ३ हकरो पफमाणे ल खयफूजावाठी शेक्टयी १.५ ते २ हकरो पफमाणे ऩुयेवे 

अवते. ऩेयणीऩूली प्रलत हकरो पफमाण्माव ३ ग्रॅभ थामयभ चोऱाले.  
 

ऩूलयभळागत  
ळेताव उबी आडली नांगयणी करुन ढेकऱे पोडून काढाली ल एक लखायणी दमाली. ळेतात चांगरे कुजरेरे १५ ते 
२० गाडमा ळेणखत टाकाले. नंतय लखयणी कयाली. 
 
रागलड  

कलरंगड ल खयफूजाची रागलड पफमा टोकून कयतात कायण त्मांची योऩे स्थरांतय वशन करु ळकत 
नाशीत. मा पऩकांची रागलड खारीर प्रकाये केरी जाते. 
१) आऱे ऩद्धत:- 
ठयापलक अतंयालय आऱे करुन त्मात ळेणखत लभवऱून भध्मबागी ३ ते ४ पफमा टोकाव्मात. 
२) वयी लयंफा ऩद्धत:-  
२x०.५ भीटय अतंयालय कलरंगडावाठी तय खयफूजावाठी १.५x ०.५ भीटय अतंयालय ३ ते ४ पफमा टोकून 
रालाव्मात.  



 
३) रंुद गादी लाफ़्मालय रागलड:-  
मा ऩद्धतीत रागलड रंुद गादी लाफ़्माच्मा दोन्शी फाजंूना कयतात. त्माभुऱे लेर गादी लाफ़्मालय ऩवयतो ल पऱे 
ऩाण्माच्मा वंऩकायत न मेता खयाफ शोत नाशीत. मावाठी ३ ते ४ भी. अतंयालय व-मा ऩाडून वयीच्मा फगरेत 
दोन्शी फाजंूनी १ ते १.५ भी. अतंयालय ३ ते ४ पफमा टोकाव्मात.  
 
खते ल ऩाणी व्मलस्थाऩन  

दोन्शी पऩकांवाठी ५० हकरो नत्र, ५० हकरो स्पुयद ल ५० हकरो ऩाराळ रागलडीऩूलय द्याला ल 
रागलडीनंतय १ भहशन्मानी ५० हकरो नत्राचा दवुया शप्ता दमाला. जलभनीच्मा भगदयुा प्रभाणे पऩकाव ऩाणी द्याले. 
लेरीच्मा लाढीच्मा काऱात ५ ते ७ हदलवांच्मा अतंयाने ल पऱधायणा शोऊन पऱ लाढू रागसमालय ८ ते १० 
हदलवांच्मा अतंयाने ऩाणी दमाले. उन्शाऱी शंगाभात कलरंगडारा वाधायणऩणे १५ ते १७ ऩाऱमा द्याव्मा रागतात.  
 

आंतयभळागत  
फी उगलून लेर ऩूणय लाढीरा रागेऩमयत आजूफाजूचे वलय तण काढून यान बुवबुळीत ठेलाले. यानातीर 

भोठारे तण शातानी उऩटून टाकाले. बायी जलभनीत फी ऩेयसमा नंतय ऩाणी देऊ नमे. कायण अळा जलभनी ऩाणी 
वुकसमानंतय लयचा थय कडक शोतो. अळा जलभनीव प्रथभतः ऩाणी देऊन लापवा आसमानंतय फी टोकाले.  
 
लाण  
कलरंगड 
अकाय ज्मोती:- 

शी वंकयीत जात अवून पऱ भध्मभ ते भोठमा आकायाचे हपकट हशयव्मा यंगाचे ल गडद हशयले ऩट्टे 
अवरेरे अवून गय गडद गुराफी ल गोड अवतो. शी जात वाठलणूकीव ल लाशतूकीव उत्तभ आशे. शेक्टयी उत्ऩादन 
८०० णक्लंटर लभऱते. 
अकाय भाणणक:-   

मा जातीच्मा पऱांचा आकाय अडंाकृती, वार ऩातऱ हशयव्मा यंगाची अवून गडद हशयले ऩट्टे अवतात. 
पऱाचे लजन ६ हकरो ऩमयत अवते. शी जात वाठलणूकीव ल लाशतूकीव उत्तभ आशे. मा जातीभध्मे वाखयेचे 
प्रभाण १२ ते १३ टक्के अवते. शेक्टयी उत्ऩादन ६०० णक्लंटर लभऱते.  
अलळमाई माभाटो:-   

शी जऩानी जात अवून भध्मभ अलधीत तमाय शोते. पऱाचे वयावयी लजन ७ ते ८ हकरो अवते. पऱ 
हपकट हशयव्मा यंगाच ेल गडद ऩट्टे अवरेरे अवते. गय गडद गुराफी ल गोड अवतो.  
ळुगय फेफी:-  

शी जात भशायाष्डात रोकपप्रम आशे. पऱ भध्मभ आकायाचे ४ ते ५ हकरोचे अवून पऱाचा काऱऩट हशयला 
अवून गय रार अत्मंत गोड अवून पफमा रशान अवतात.  
न्मू शॅम्ऩ ळामय:- 

शी रशान पऱांची रलकय मेणायी जात अवून पऱ अडंाकृती अवून वार ऩातऱ हशयव्मा यंगाची ल त्मालय 
हशयले ऩट्टे अवणायी अवून गय गडद रार ल गोड अवतो. 



 
मा लळलाम दगुायऩूय केवय, अकाय भाणणक, ऩुवा फेदाणा मा जाती रागलडीव मोग्म आशेत. 
 
फ) टयफूज 
ऩुवा ळयफती:-  

मा जातीच्मा पऱांचा आकाय गोर, हकंलचत रांफट, वार खडफडीत जाऱीमुक्त आणण भधनू भधनू हशयले 
ऩट्टे, गय नायंलग यंगाचा ल जाड अवतो.  
शया भधू:-  

शी जात उलळया मेणायी अवून पऱांचा आकाय गोर अवतो. पऱाची लयची वार ऩांढयी अवून त्मालय 
खोरगट हशयले ऩट्टे अवतात. गय हपकट ल हशयव्मा यंगाचा गोड अवतो.  
अकाय याजशंव:-  

शी रलकय मेणायी जात अवून पऱ भध्मभ ते भोठे १ ते १.५ हकरोचे अवते. वार भऱकट ऩांढये अवते. 
पऱ गोड अवून वाठलणूकीव उत्तभ अवते. शेक्टयी उत्ऩादन ३२० णक्लंटर ऩमयत लभऱते.  
दगुायऩूय भधू:- 

भध्मभ अलधीत तमाय शोणायी जात अवून पऱे रांफट रशान अवून वार हपकट हशयव्मा यंगाची अवते ल 
त्मालय हशयव्मा यंगाच्मा धायी अवतात. गय हपकट हशयव्मा यंगाचा ल गोड अवतो.  
अकाय जीत:-  

शी रलकय मेणायी जात अवून पऱांचे लजन ४०० ते ८०० ग्रॅभ अवते. पऱे आकायाने गोर, आकऴयक ल 
पऩलऱमा यंगाच ेअवते.  
 
मालळलाम रखनऊ वपेदा, खयीधायी, पैजाफादी इत्मादी स्थालनक जाती रागलडीव मोग्म आशेत. 
 

योग ल कीड   
अ) योग 
बुयी:-  

मा योगाची वुरुलात ऩानांऩावून शोते. ऩानाच्मा खारच्मा फाजूव पऩठावायखी ऩांढयी फुयळी लाढते. नंतय ती 
ऩानाच्मा ऩषृ्ठबागालय ऩवयते त्माभुऱे ऩाने ऩांढयी हदवतात. योगाच ेप्रभाण लाढसमालय ऩाने पऩलऱी ऩडून गऱतात. 

उऩाम:- हडनोकॅऩ हकंला काफने्डॅणझभ शे औऴध ६० लरटय ऩाण्मात १० ग्रॅभ माप्रभाणात लभवऱून पलायाले. 
नंतय दय १५ हदलवांनी २ ते ३ लेऱा पलायणी कयाली.  
केलडा:-  

ऩानाच्मा खारच्मा फाजूरा पऩलऱमा बुयकट यंगाच ेहठऩके हदवतात नंतय ऩानाचे देठ ल पांदमालय माचा 
प्रवाय शोतो. 

उऩाम:- डामथेन झेड-७८ ०.२ टक्के तीव्रतेची पलायणी करुन शा योग आटोक्मात आणता मेईर.  
भय:-  

शा फुयळीभुऱे शोणाया योग अवून पऩक पुरालय अवताना मा योगाचा प्रादबुायल शोतो. ऩाने पऩलऱी ऩडतात. 
पुर गऱ शोऊन लेर लनस्तेज हदवतात. ल कारांतयाने भयतात.  



उऩाम:- शा योग जलभनीतीर फुयळीभुऱे शोतो. त्माभुऱे ऩेयणीऩूली एक हकरो पफमाण्माव ३ ग्रॅभ थामयभ 
चोऱाले. 
 
फ) कीड  
पऱभाळी:-  

मा भाळीच्मा आऱीभुऱे पऩकांचे नुकवान शोते. भाळी पऱांच्मा वारीत अडें घारते. त्माभुऱे अऱी 
पऱातीर गय खाते त्माभुऱे पऱे वडतात. 

उऩाम:- हकड रागरेरी ल खारी ऩडरेरी पऱे नष्ट कयालीत. पऩकांलय ल जलभनीलय भेरॉलथऑन मा 
औऴधाचा १ टक्का तीव्रतेचा पलाया भायाला. 
तांफडे बुंगे:-  

फी उगलून अकूंय लय आसमालय त्माच्मालय नायंगी तांफडमा यंगाच ेबुंगेये उऩजीपलका कयतात.  
भाला:-  

हशयव्मा हकंला काऱमा यंगाचे फायीक हकडे ऩानातीर यव ळोऴून घेतात त्माभुऱे ऩाने पऩलऱी ऩडून भरूर 
ऩडतात.  

उऩाम:- हकड हदवसमाव भॅरॉलथऑन शे औऴध ०.१ टक्का मा प्रभाणात पलायाले.  
 
काढणी ल उत्ऩादन   

कलरंगड ल खयफूजाची काढणी पऱ ऩूणय पऩकसमालय कयतात. नदीच्मा ऩात्रातीर रागलडीची पऱे 
फागामतीऩेषा थोडी रलकय तमाय शोतात. फी ऩेयसमाऩावून ३ ते ३.५ भहशन्मात काढणी वुरु शोते ल ३ ते ४ 
आलडमात ऩूणय शोते. आकाय ल यंगालरुन पऱाची ऩक्लता ठयपलणे कहठण आशे. पऱ तमाय झासमाची काशी 
रषणे खारीर प्रभाणे आशेत. 
१) कलरंगडात देठाजलऱची फाऱी (टेन्डयीर) वुकरी की ते तमाय झारे अवे वभजाले. 
२) तमाय पऱ शाताने ठोकून ऩाहशसमाव 'फद' अवा आलाज मेतो. भात्र कच्चे अवसमाव धातूच्मा लस्तू 
ठोकसमालय लनघतो तवा आलाज मेतो.  
३) कलरंगडाच्मा जलभनीरा स्ऩळय कयणा-मा बागाचा ऩांढुयका यंग फदरून तो पऩलऱवय झासमाव पऱ तमाय झारे 
अवे वभजाले.  
४) तमाय पऱालय शाताने दाफ हदसमाव कययय अवा पऱातून आलाज लनघतो.  
५) पऱ तमाय अवसमाव देठाजलऱ रल अणजफात हदवत नाशी. देठ अगदी गुऱगुऱीत हदवतो.  
 
कलरंगडाचे ल खयफुजाचे अनुक्रभे शेक्टयी उत्ऩादन २५० ते ३०० णक्लंटर आणण १०० ते १५० णक्लंटर मेते.  
 


