
डाळऱंफ 

प्रस्तालना  
डाळऱंफाची रागलड पाय प्राचीन काऱाऩावून म्शणजे इ.व. ऩुलव ३५०० लऴावऩुली झाल्माचा उल्रेख 

आढऱून मेतो. डाळऱंफाचे उगभस्थान इयाण अवून इ.व. ऩुलव २००० लऴावऩावुन डाळऱंफाची रागलड केरी जात 
आशे अवे आढऱते. इयाण प्रभाणेच स्ऩेन, इजजप्त, अपगाजणस्थान, भोयाक्को, फरुचीस्थान, ऩाकीस्तान, इयाक, 
ब्रम्शदेळ, चीन, जऩान, अभेरयका, यळळमा, बायत मा देळाभध्मे रागलड केरी जाते. अपगजणस्तानातीर 
'कंदाशाय' शे डाळऱंफाचे उगभस्थान वभजरे जाते.  

योजगाय शभी मोजने अतंगवत पऱफाग रागलड वुरु शोण्माऩूली वन १९८९-९० भध्मे डाळऱंफ पऩकाखारी 
७७०० शेक्टय षेत्र शोते. डाळऱंफ पऩकांची रागलड अशभदनगय, ऩुणे, वांगरी, वोराऩूय, लाळळभ मा जजल्शमात 
प्राभुख्माने शोत अवून इतय जजल्शमातशी भोठमा प्रभाणालय रागलड शोत आशे. वद्यजस्थतीत भशायाष्डाभध्मे 
डाळऱंफ पऩकाखारी ७३०२७ शेक्टय षेत्र अवून, त्माऩैकी वुभाये ४१.००० शेक्टय षेत्र उत्ऩादनाखारी आशे. 
त्माऩावून ४,१०,००० भे.टन इतके उत्ऩादन ल ३२८ कोटी रुऩमे उत्ऩन्न ळभऱते.  

डाळऱंफाच्मा यवात १० ते १६ टक्के वाखयेचे प्रभाण अवते शी वाखय ऩचनाव शरकी अवते. कुष्ठयोगालय 
डाळऱंफाचा यव गुणकायी आशे. त्माचप्रभाणे पऱांची वार अभांळ ल अळतवाय मा योगालय गुणकायी आशे. काऩड 
यंगपलण्मावाठी वुद्धा पऱांच्मा वारीचा उऩमोग केरा जातो. अलऴवण प्रलण बागाभध्मे शरक्मा जळभनीत ल 
कभी ऩालवालय तग धयणाये शे झाड आशे. त्माभुऱे मा पऩकाच्मा रागलडीखारीर षेत्रात भोठी लाढ शोत आशे.  
 
शलाभान  

डाळऱंफाचे पऩकाव थडं ल कोयडे शलाभान उऩमुक्त आशे. उन्शाऱमातीर कडक ऊन आजण कोयडी शला 
तवेच हशलाऱमातीर कडक थडंी डाळऱंफाच्मा लाढीव मोग्म अवते. अळा शलाभानात चांगल्मा प्रतीची पऱे 
तमाय शोतात ऩयंतु अळा प्रकायच्मा शलाभानात जयी थोडा पाय पयक झारा तयी वुद्धा डाळऱंफाचे उत्ऩन्न 
चांगरे मेते. पुरे रागल्माऩावून पऱे शोईऩमतंच्मा काऱात बयऩूय ऊन ल कोयडे शलाभान अवल्माव चांगल्मा 
प्रकायची गोड पऱे तमाय शोतात. कभी ऩालवाच्मा प्रदेळात जेथे थोडीपाय ओळरताची वोम आशे तेथे 
डाळऱंफाच्मा रागलडीव बयऩूय लाल आशे. 
 
जभीन  

डाळऱंफाचे पऩक कोणत्माशी जळभनीत घेण्मात मेते. अगदी ळनकव, ळनकृष्ठ जळभनीऩावून बायी, भध्मभ 
काऱी ल वुऩीक जळभन डाळऱंफाच्मा रागलडीवाठी चांगरी अवते, भात्र ऩाण्माचा चांगरा ळनचया शोणायी, 
गाऱाची हकंला ऩोमटमाची जळभन ळनलडल्माव उत्ऩन्न चांगरे ळभऱते. त्माचप्रभाणे शरक्मा, भुयभाड, भाऱयान 
हकंला डंगय उतायाच्मा जळभनीवुद्धा मा पऩकारा चारतात. भात्र जळभनीत ऩाण्माचा ळनचया शोणे आलश्मक 
आशे. चनुखडी आजण थोडमा पलम्रतामुक्त (अल्कराईन) जळभनीतशी डाळऱंफाचे ऩीक मेऊ ळकते.  

 
डाळऱंफातीर अन्नघटक  

डाळऱंफ पऱात दाण्माचे प्रभाण ६८ टक्के अवून दाण्मात खारीर प्रभाणे ळनयळनयाऱे अन्नघटक 
अवतात.  

 

 

 



अ.क्र. अन्नघटक प्रभाण 

१ ऩाणी ७८.२ टक्के 

२ प्रळथने १.६ टक्के 

३ जस्नग्ध ऩदाथव ०.१ टक्के 

४ तंतुभम ऩदाथव ५.१ टक्के 

५ पऩष्टभम ऩदाथव १४.५ टक्के 

६ खळनजे ०.७ टकके 

७ कॅजल्ळमभ १० ळभ.री. ग्रॅभ/१०० ग्रॅभ 

८ भॅग्नेळळमभ १२ ळभ.री. ग्रॅभ/१०० ग्रॅभ 

९ ऑक्झॉळरक ऍळवड १४ ळभ.री. ग्रॅभ/१०० ग्रॅभ 

१० स्पुयद ७० ळभ.री. ग्रॅभ/१०० ग्रॅभ 

११ रोश ०.३ ळभ.री. ग्रॅभ/१०० ग्रॅभ 

१२ जहशटॅभीन ए ०.०६ ळभ.री. ग्रॅभ/१०० ग्रॅभ 

१३ रयफोल्पेपलन फी-२ ०.१ ळभ.री. ग्रॅभ/१०० ग्रॅभ 

१४ ळनकोटीनीक ऍवीड ०.३ ळभ.री. ग्रॅभ/१०० ग्रॅभ 

१५ 'क' जजलनवत्ल १४ ळभ.री. ग्रॅभ/१०० ग्रॅभ 

 
पऱे, खोड ल भुऱे मांच्मा वारीत टॅळनंनचे प्रभाण बयऩूय अवते. त्माचा उऩमोग कऩडे यंगपलण्मावाठी 

कयतात.  

 

डाळऱंफाच्मा जाती 
१) गणेळ  

वध्मा रागलडीवाठी अवरेरे फशुतांळ षेत्र शे मा लाणाखारी अवून शा लाण गणेळजखडं, पऱवंळोधन 
कंद्र, ऩुणे मा हठकाणी डॉ. जी.एव. चीभा, मांच्मा प्रमत्नाने ळोधनू काढण्मात आरेरा आशे. मा लाणाचे लैळळष्टम 
अवे की, पफमा भऊ अवून दाण्माचा यंग हपक्कट गुराफी अवतो. पऱात वाखयेचे प्रभाणशी चांगरे आशे. मा 
लाणाचे पऱ चलीव गोड अवून माभध्मे हटकालूऩणा चांगरा आशे. ल मा लाणाऩावून उत्ऩादन चांगरे ळभऱते.  
 

 

 

 



२) भस्कत  

मा जातीच्मा पऱाचा आकाय भोठा अवतो. पऱांची वार हपक्कट हशयली ते रार यंगाची अवून दाणे 
ऩांढयट ते हपक्कट गुराफी अवतात. ळेतक-मांनी योऩाऩावून फागा रालल्माभुऱे झाडांच्मा लाढीत ल पऱांच्मा 
गुणधभावत पलपलधता आढऱते. चलीव शा लाण चांगरा अवून उत्ऩादनशी बयऩूय मेते.  
 

३) भदृरुा  
शा नपलन ऩुलवप्रवायीत लाण अवून भशात्भा पुरे कृपऴ पलद्याऩीठ, याशुयी मा कृपऴ पलद्याऩीठाने ळोधनू 

काढरेरा आशे. मा ळळलाम ढोरका ल आऱंदी शे स्थाळनक लाणशी आशे.  

 
रागलड  

डाळऱंफ रागलडीकरयता ळनलडरेरी जळभन उन्शाऱमाभध्मे २ ते ३ लेऱेव उबी आडली नांगयटी करुन 
कुऱलून वऩाट कयाली. बायी जळभनीत ५x५ ळभटय अतंयालय रागलड कयाली त्मावाठी ६० x ६० x६० वे.भी. 
आकायाचे खडडे घ्मालेत. प्रत्मेक खडमाळी तऱाळी लाऱरेरा ऩाराऩाचोऱमाचा १५ ते २० वे. भी. जाडीचा थय 
देऊन २० ते २५ हकरो ळेणखत हकंला कंऩोस्ट खत, १ हकरो ळवंगर वुऩयपॉस्पेट मांच्मा ळभश्रणाने जळभनी 
फयोफय बरुन घ्मालेत. वलववाधायणऩणे ऩालवाऱमात रागलड कयाली. डाळऱंफाची तमाय केरेरी करभे प्रत्मेक 
खडमात एक माप्रभाणे रागलड कयाली. करभांच्मा आधायावाठी ळेजायी काठी ऩुरुन आधाय द्याला.करभ 
रालल्मानंतय त्माच फेताचे ऩाणी द्याले. रागलडीनंतय वुरुलातीच्मा काऱात आलश्मकतेनुवाय ऩाणी द्याले. ५x५ 
भीटय अतंयाने प्रती शेक्टयी ४०० झाडे रालालीत.  
 
खते  

डाळऱंफाच्मा प्रत्मेक झाडाव, खारीर प्रभाणे यावामळनक खते द्यालीत  

 

लऴव नत्र स्पुयद ऩाराळ 

१ १२५ ग्रॅभ १२५ ग्रॅभ १२५ ग्रॅभ 

२ २५० ग्रॅभ २५० ग्रॅभ २५० ग्रॅभ 

३ ५०० ग्रॅभ २५० ग्रॅभ २५० ग्रॅभ 

४ ५०० ग्रॅभ २५० ग्रॅभ २५० ग्रॅभ 

 
त्मा ळळलाम ५ लऴावनंतय झाडाच्मा लाढीनुवाय प्रत्मेक झाडाव १० ते ५० हकरो ळेणखत आजण ६०० 

ग्रॅभ नत्र , २५० ग्रॅभ स्पुयद ल २५० ग्रॅभ ऩाराळ दयलऴी द्याले.  

 
ऩाणी  

डाळऱंफ पऩकाव पुरे मेण्माव वुरुलात झाल्मानंतय पऱे उतरुन घेईऩमवतच्मा काऱात ळनमळभत ल ऩुयेवे 
ऩाणी दंणे भशत्लाचे आशे. ऩाणी देण्मात अळनमळभतऩणा झाल्माव पुरांची गऱ शोण्माची ळक्मता अवते. 
पऱांची लाढ शोत अवतांना ऩाण्माचा ताण ऩडून नंतय एकदभ बयऩूय ऩाणी हदल्माव पऱांना तडे ऩडतात ल 
प्रवंगी अळी न पऩकलेरी पऱे गऱतात. ऩालवाऱमात ऩाऊव न ऩडल्माव जरुयीप्रभाणे ऩाणी द्याले ल ऩुढे पऱे 



ळनघेऩमवत ८ ते १० हदलवांच्मा अतंयाने ऩाण्माची ऩाऱी द्याली. पऱाची तोडणी वंऩल्मानंतय फागांचे ऩाणी 
तोडाले  

 

फशाय धयणे  

डाळऱंफाच्मा झाडाव तीन फशाय मेतात. आंपफमा फशाय, भगृफशाय, शस्तफशाय माऩैकी कोणत्माशी एका 
फशायाची पऱे घेणे पामदेळळय अवते. आंपफमाफशाय धयणे अळधक चांगरे कायण पऱांची लाढ शोताना ल पऱे 
तमाय शोताना शला उष्ण ल कोयडी याशते. त्माभुऱे पऱाव गोडी मेते. पऱांलय हकडीचा ल योगाचा प्रादबुावल 
कभी शोतो. ऩाण्माची कभतयता अवल्माव भगृफशाय धयाला.  
 
डाळऱंफाव फशाय मेण्माचा ल पऱे तमाय शोण्माचा काऱ खारीर प्रभाणे आशे.  
 

अ.क्र. फशाय फशाय मेण्माचा काऱ पऱे तमाय शोण्माचा काऱ 

१ आंपफमा फशाय जानेलायी पेब्रुलायी जून- ऑगस्ट 

२ भगृफशाय जून- जुर ै नोहशंफय -जानेलायी 

३ शस्तफशाय वप्टटंफय - ऑक्टोफय पेब्रुलायी- एपप्रर 

 
फशाय धयतांना ऩाणी देण्माऩूली एक भहशना अगोदय फाग नांगरुन घ्माली हकंला खणून घ्माली . 

त्मानंतय झाडांची आऱी खणापलत ल भुऱमा उघडमा करुन जायला छाटाला झाडालय भय हकंला फांडगुऱे 
अवल्माव काढून टाकालीत.  
 
पऱांची तोडणी  

डाळऱंफाचे पऱ तमाय शोण्माव पुरे रागण्माऩावून वाधयणतः ६ भहशने रागतात. आंपफमा फशायाची 
पऱे जून ते ऑगस्ट भध्मे भगृफशायाची पऱे नोहशेफय ते जानेलायीभध्मे आजण शस्तफशायाची पऱे पेब्रुलायी ते 
एपप्रर भध्मे तमाय शोता. पऱांची वार पऩलऱवय कयडमा यंगाची झारी म्शणजे पऱ तमाय झारे अवे 
वभजाले ल पऱाची तोडणी कयाली.  

डाळऱंफ मा पऩकालय पऱे ऩोखयणायी आऱी (वुयवा) वार ऩोखयणायी अऱी, रार कोऱी, देली हकंला 
खलरे हकड मा हकंडीचा ल पऱांलयीर हठऩके, पऱकुज (फु्रट यॉट) मा योगाचा प्रादबुावल कभी/अळधक प्रभाणात 
हदवून मेतो.  

डाळऱंफ पऩकालय भागीर २ ते ३ लऴावऩावून भय मा योगाचा प्रादबुावल कभी/जास्त प्रभाणात आढऱून 
मेत आशे. वध्मा डाळऱंफ फागामत दायांवाठी शा एक ळचतेंचा पलऴम फनरेरा आशे. याज्मात वांगोरा, ऩंढयऩूय, 
फायाभती, जत, वटाणा, भारेगांल, देलाऱा मा तारुक्मांत मा योगाच े प्रभाण अळधक आशे. मा फाफत कृपऴ 
पलद्याऩीठ स्तयालरुन ळास्त्रसांनी ऩाशणी केरी अवून त्मा फाफतची भाहशती खारीर प्रभाणे आशे.  

 
डाळऱंफालयीर आयोश (भय) योगाची रषणे  

मा योगाची पऩकांच्मा भुऱालय लाढणायी शाळनकायक पमुजेरयमभ ल यामझोक्टोळनमा फुयळी आजण गाठी 
कयणा-मा वुत्रकृभी अळी दोन भशत्लाची कायणे आशेत. भध्मभ ते बायी जळभनीत रालरेल्मा डाळऱंफाच्मा 



फागेव लयचेलय ऩाणी हदल्माव हकंला हठफक ळवंचनाद्वाये वतत भुऱांचा ऩरयवय ओरवय याशील्माभुऱे तेथे 
वुत्रकृभीचा उऩद्रल शोतो. वुत्रकृभी अळतवूक्ष्भ जील अवून त्माची नय आजण पऩल्रे वाऩावायखी रांफट तय 
भादी गोर आकायाची अवते. मा वुत्रकृभी पऱांच्मा भुऱांलय अवंख्म जखभा कयतात आजण भुऱातून अन्न 
ळभऱपलतात . मा जखभा अवरेल्मा ऩेळी भोठमा शोऊन त्मा गाठीच्मा रुऩात हदवतात. झाडांची भुऱे तऩहकयी 
यंगाची शोतात. माचा झाडाच्मा अन्नग्रशण षभतेलय पलऩयीत ऩरयणाभ शोऊन लाढ खुटंते. वुत्रकृभींनी केरेल्मा 
जखभातून पमुजोरयमभ वायख्मा भूऱ कूजलणायी फुयळी भुऱात ळळरुन लाढीव रागते. शी फुयळी शऱूशऱू 
भुऱाची वार आजण भुऱे कुजलते. त्माभुऱे झाडांना ऩुयेवा अन्न ऩुयलठा शोण्माव अडथऱा ळनभावण शोतो.  

वुयलातीव डाळऱंफाचे झाड ळनस्तेज हदवते. झाडांची ऩाने पऩलऱी ऩडतात, पऱांची गऱ शोते, काशी 
पांद्या ऩुणवऩणे लाऱतात आजण काशी हदलवांनी वंऩूणव झाड लाऱते.  

 

भय योग शोण्माची कायणे  

१) ऩाण्माचा वभाधानकायक ळनचया न शोणा-मा बायी जळभनीत डाळऱंफाची रागलड कयणे.  
२) चनुखडीमुक्त जळभनीत रागलड कयणे.  
३) दोन झाडांतीर अतंय कभी ठेलणे म्शणजे ५x५ ळभटयऩेषा अतंय कभी ठेलणे.  
४) ळळपायळीऩेषा जास्त ऩाणी देणे.  
५) फ्मुजेरयमभ फुयळीचा प्रादबुावल शोणे.  
६) वुत्रकृभी आजण खोडाव रशान ळछदे्र ऩाडणाये बुंगेये मांचा प्रादबुावल शोणे.  
७) आंतय भळागतीचा अबाल.  
८) योगग्रस्त करभांची रागलड.  
९) जळभनीच्मा उतायाच्मा म्शणजेच खोरगट बागात रागलड कयणे इत्मादी.  
शा योग शोऊ नमे म्शणून खारीर प्रभाणे प्रळतफंधात्भक उऩाम मोजना कयणे अत्मंत आलश्मक आशे.  
 

अ) प्रळतफंधात्भक उऩाम  

१) डाळऱंफ रागलडीवाठी ऩाण्माचा चांगरा ळनचया शोणा-मा जळभनीची ळनलड कयाली.  
२) बायी ल चोऩण जळभनीत रागलड करु नमे.  
३) ळळपायळी प्रभाणे ५x५ ळभटय अतंयालयच रागलड कयाली.  
४) ळळपायळीप्रभाणे ऩाणी हमलस्थाऩन कयाले.  

५) रागलडीवाठी योग आजण वुत्रकृभी भुक्त करभांची ळनलड कयाली.  
६) रागलड कयतांना रागलडाच्मा अगोदय करभांच्मा पऩळहमा भातीवश १ टक्का फोडोळभश्रणात फुडलून नंतय 
रागलड कयाली.  
७) रागलडीच्मा लेऱी ळनंफोऱी ऩंड, ळेणखत, कॉऩय ऑक्झीक्रोयाईड आजण ट्रामकोडभावचा ळळपायळीप्रभाणे 
लाऩय कयाला.  

८) फ्मुजेरयमभ, वुत्रकृभी, खोडाव रशान ळछदे्र ऩाडणाये बुंगेये आजण खोडहकडा मांचे लेऱीच ळनमंत्रण कयाले.  

९) भय झारेरी झाडे त्लरयत काढून टाकालीत.  
 

फ) ळनलायणात्भक उऩाम :-  
मा योगाचा प्रादबुावल आढऱून आल्माव त्मालय कयालमाची ळनलायणात्भक उऩाम मोजना.  



१) २ टक्के फोडोळभश्रण हकंला १ टक्का कॉऩयऑक्वीक्रोयाईडचे द्रालण ५ ळरटय प्रळतझाड माप्रभाणे द्याले. 
त्मानंतय २ ते ३ भहशन्मांनी २.५ हकरो ट्रामकोडभाव १०० हकरो ळेणखत मांचे ळभश्रण करुन खोडाजलऱ 
जळभनीत ळभवऱून प्रळतशेक्टयी द्याले.  
२) भय योग झारेल्मा झाडांच्मा आजूफाजूच्मा २ ओऱीतीर झाडांना ट्रामकोडभावचे प्रभाण ५ ऩटीने लाढलाले. 
तवेच फोडोळभश्रण हकंला १ टक्का कॉऩयऑक्वीक्रोयाईडचे द्रालण १० ळरटय प्रळतझाड मा प्रभाणात द्याले  

३) दय भहशन्मारा दोन हकरो ळेणखत प्रळतझाड जळभनीभध्मे खोडाजलऱ ळभवऱून द्याले.  
४) वुत्रकृभी अवरेल्मा बागाभध्मे फशाय घेताना ळनंफोऱी ऩंड दोन टन प्रळत शेक्टयी आजण नंतय ळतन 
भहशन्माने ४० हकरो १० टक्के दानेदाय पोयेट जळभनीत ळभवऱून द्याले.  
५) खोडाव रशान ळछंद्र ऩाडणाये बुंगेये मांच्मा ळनमंत्रणावाठी खोडालय ४०० ग्रॅभ गेरु अ २.५ ळभ.ळर. ळरंडेन 
हकंला ५ ळभ.ळर. क्रोयोऩामयीपॉव अ २.५ ग्रॅभ ब्रामटॉक्व एक ळरटय ऩाण्मात ळभवऱून त्मा द्रालणाचा 
खोडाव भुराभा द्याला. त्माचप्रभाणे भुऱालय ळरंडेन (२.५ ळभ.री.) हकंला/क्रोयोऩामयोपॉव (५ळभरी) 
ब्रामटॉक्व २.५ ग्रॅभ घेऊन प्रळतझाड ५ ळरटय द्रालण खोडाचे ळेजायी भुऱांना ऩोशचेर अवे द्याले.  
६) खोड हकड ळनमंत्रणावाठी पेनहशेरयेट ५ ळभ.ळर. प्रळतळरटय ऩाण्मात हकंला डामक्रोयोपॉव १० ळभ.ळर. प्रळत 
ळरटय ऩाण्माचे इंजेक्ळन पऩचकायीच्मा वशाय्माने ळछद्राव वोडाले आजण ळछद्र ळचखराने फंद कयाले.  
७) हठफक ळवंचन ऩध्दतीने ऩाणी द्यालमाचे झाल्माव ळळपायळी प्रभाणे म्शणजेच जुर ै ते पेब्रुलायी भहशन्मात 
१५ ते २५ ळरटय ऩाणी प्रळत झाड प्रळत हदलव द्याले आजण भाचव ते जून ऩमवत उष्णताभानाचा पलचाय करुन 
२५ ते ५० ळरटय ऩाणी प्रळतझाड प्रळत हदलळी द्याले.  
 

डाळऱंफ 'भय' योगाफाफतचे वंळोधन भशात्भा पुरे कृपऴ पलद्याऩीठ, याशुयी मांचेभापव त वुरु आशे. 
त्माचप्रभाणे डाळऱंफ पऩकाफाफत याष्डीम ऩातऱीलयीर वंळोधन कंद्र भंजूय शोणेफाफत कंद्र ळावनाव प्रस्ताल 
ऩाठपलणेत आरेरा आशे.  

डाळऱंफाच्मा भय योगापलऴमी एक ळचत्रहपत तमाय कयणेत मेत अवून ती ळेतक-मांना भागवदळवनऩय 
दाखपलण्मात मेणाय आशे. त्माचप्रभाणे डाळऱंफालयीर भय योगाच े ळनमंत्रणाकरयता २०,००० ऩोस्टवव छाऩणेत 
आरेरी अवून ती लाटऩ कयणेचे काभ चार ूआशे.  

योजगाय शभी मोजनेअतंगवत पऱफाग रागलड मोजनेखारी वन १९९०-९१ ते १९९९-२००० ऩमवत ६५३२७ 
शेक्टय षेत्र रागलडी खारी आणणेत आरे अवून त्मावाठी रुऩमे ५६९४ राख इतका खचव झारेरा आशे. ल 
२२०.८० राख भनुष्म हदलव ळनभावण झारेरे आशे. मा फाफतची भाहशती वोफत प्रऩत्राभध्मे देण्मात आरेरी 
आशे.  

 

  

  
 


