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अननस एमडी 2 लागवड 

 

सरुुवातीच्या जमिनीची तयारी झाल्यानतंर रोपे 10-15 सें.िी.च्या खोलीत 45 सें.िी. अतंरावर आणि पकं्तीतील 30 

सें.िी. अतंरावर असतात. शोषि करिायाा कुष्ठरोगयांना टेंचिध्ये रोखण्याची गरज नाही. 

रोपण पद्धती 

लागवड पद्धत जिीन, पावसाचे व ड्रनेेजच्या स्थलांतरनावर अवलबंनू असत.े सराव िध्ये पाच रोपि पद्धती आहेत, 

उदा. उंचावलेले बेड ककंवा ररज (धान्याच्या जमिनीत, खराब जमिनीत मिसळलेले ककंवा उच्च पजान्यिान क्षेत्र), 

सपाट (खात्रीशीर ननचरा असलेल्या जमिनीत), फुरो (चांगल्या ड्रनेेज ककंवा खराब पाऊस असलेल्या भागात), 

खळखळ (पाण्याची कितरता असलेल्या पावसाच्या क्षेत्रात) आणि सिोरील लागवड (डोंगराळ भागात ककंवा 
घािीच्या जमिनीत). 

वलय / ननचला भाग 

अननस पािी स्स्थरता आणि उच्च आर्द्ाताचं ेननयतं्रि अत्यतं सवंेदनशील आहे. म्हिूनच आर्द्ा प्रदेशांिध्ये उगवलेली 
चांगली ड्रनेेज देिे आवश्यक आहे. भातशतेीिध्ये, पाण्याच ेतकुड े45 x 30 से.िी. अतंरावर असलेल्या जोड्यािध्ये 

लावल ेजात ेआणि पाण्याच्या पषृ्ठभागावर आणि ड्रनेेजच्या आवश्यकतनेसुार 60-9 0 सें.िी. उंच उंचीवर चादरी 
लावल्या जातात. 60 सें.िी. रंुदी असलेल्या ड्रनेेज चॅनेलद्वारे रांगे वेगळे केल ेजातात. रांगांची रंुदी 120-150 से.िी. 
पेक्षा मभन्न असत.े कोठेही पािी स्स्थर होिे आणि खराब ड्रनेेज अपेक्षक्षत असेल तर, रेड्स दरम्यान एक ववस्ततृ 

आणि खोल चॅनेल ददल ेजाईल. 

पोषण 

अननस वनस्पतींसाठी जड खताची आवश्यकता असत.े पेरिीच्या वेळी 20 त े30 टन / हेक्टर शिे / एफवायएि / 

कंपोस्टचा वापर चांगल्या वपकासाठी आवश्यक आहे. त ेअिोननयािधून नायट्रोजन शोषनू घेऊ शकत.े अिोननयि 

सल्फेट हे याकररता सवोत्ति खत आहे. 8: 4: 8 गॅ्रि एन: पी 2 ओ 5: दर वषी प्रनत झाडांकररता के 2 ओ दराने खत े

द्या. नायट्रोजन आणि पोटॅश हे 6 स्स्ललट डोसिध्ये द्ववपक्षीय अतंरावर, अनतवषृ्टीमशवाय वगळल ेपादहज.े खतांचा 
पदहला डोस रोपिानतंर 2 िदहने ददला जातो. लागवड करताना सपंिूा फॉस्फरस ददला जाऊ शकतो. ओलावा उपलब्ध 

असताना पावसाच्या शतेात खतांचा वापर करावा लागतो. कधीकधी अननसिध्ये जस्तची कितरता ददसनू येत े

ज्यािळेु कू्रकनेक नावाची स्स्थती येत.े 0.5% जस्त सल्फेट फवारण्यापासनू तो रोख ूशकतो. 

त्याच्या उथळ रूट प्रिालीिळेु अननसांना प्रकाश आणि वारंवार मसचंन आवश्यक आहे. िान्सनूच्या 
सरुुवातीपासनूच जानेवारीपासनू कोरड्या िदहन्यांतच मसचंन ददल ेजात.े उन्हाळ्याच्या िदहन्यांत, चांगल ेफळ 

आकार आणि उच्च उत्पन्न मिळववण्यासाठी 0.6 इडब्ल ू/ सीपीई गिुोत्तर (50 मि.िी. खोलीच ेपािी) येथे शक्य 

असेल तथेे अननस मसचंनाचा मसचंनाचा वापर केला जाऊ शकतो. कोरड ेिदहने सिुारे 20 ददवसांच्या अतंराने त्याला 
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पाच ककंवा सहा पाण्याची आवश्यकता असत.े कोरड्या पानांसह 6 टन / हेक्टरवर पीक उकळवनू ओलावा 
वाचववण्यात िदत होईल. मसचंन सवुवधा नसल्यास, उन्हाळ्याच्या िदहन्यापवूी (िाचापवूी) कापिीसाठी वपकाची 
शतेी करावी. 

तण ननयतं्रण 

अननस वकृ्षारोपि िध्ये हररयाली आणि नट हे सािान्य ननदि आहेत. आर्थाक दृस्ष्टकोनातनू ति उपटिे िहत्वाचे 
आहे. हाताने ति उपटिे ववशषेकरून जवळजवळ अतंरावर असलेल्या भागािध्ये बोचिारे आणि अननैतक आहे. 

म्हिून ति च्या रासायननक ननयतं्रि सल्ला ददला जातो. 3 ककलो / हेक्टरवर डायऑनचा वापर ककंवा डायऑरॉन 

(1.5 ककलो / हेक्टर) सयंोजन + ब्रोिामसल (2.0 ककलो / हेक्टर) पवूा-उगवि स्प्र ेम्हिून मशफारस केली जात.े पदहल्या 
अजााच्या 5 िदहन्यांनतंर, डोसच्या अध्याा प्रिािात याची पनुरावतृ्ती करावी. हर्बासाइड स्प्रेनतंर मसचंन 

तिनाशकांना ज्वारीच्या रूट झोनिध्ये आिण्यास िदत करत.े 

पवूा-उदय (लागवड केल्यानतंर काही आठवड)े डाईरॉनचे स्प्र े1-1.5 कक.ग्रा. / हेक्टर 600 मलटर पाण्यात त ेसिुारे चार 

िदहने शतेात बहुतके ननदिापके्षा िकु्त ठेव ूशकतात. त्यानंतरच्या ति ननयतं्रिासाठी, हर्बासाइड अॅस्ललकेशनची 
पनुरावतृ्ती केली जात.े मिकाननया िायक्रान्टा (व्हायरा वाल्ली ककंवा अिेररकन वल्ली) ननयरं्त्रत करण्यासाठी, 
डायऑरॉनचा स्पॉट-ऍस्ललकेशन स्वीकारला जाऊ शकतो. फवारिी ओलसर जमिनीत करावी, पावसाच्या काळात 

टाळाव.े आंतरस्थानातील ति ननयतं्रिासाठी स्गलफोसेट 0.8 कक.ग्रा. / हेक्टर ककंवा 2,4-डी 0.8 ककलो / हेक्टर 

मिश्रिाने फवारिी करता येत.े आंतरस्थानािध्ये फवारिी करताना, काळजी घ्यावी की हर्बासाइड अननस वनस्पती 
वर पडिार नाही. 

फ्लॉवर इंडक्शन 

प्रत्येक वनस्पती 50 मिलींपयतं रोपाच्या हृदयात मिश्रि घालावे. जर रासायननक वापराच्या 24 -36 तासांच्या आत 

पाऊस पडला तर उपचार पनु्हा करावा. 

1 9 80 च्या दशकाच्या सरुूवातीस या भागात फ्लॉवर इम्यकूफकेशन रासायननक एथेफॉनच्या स्थापनेनतंर 

वझक्कुलि क्षेत्रातील अननस लागवडीचा व्यवसाय व्यावसानयकपिे व्यवहाया झाला. अननस पीक वनस्पती वाढ 

ननयतं्रकांनी फुलांच्या अतंभाागास फार प्रनतसाद ददला आहे. यािळेु शतेकऱयांच्या रोपाची फुले आणि कापिीची 
शडे्यलू करण्याची वेळ आली आणि िागिी व िागिीच्या हंगािात सिक्रिीकरि होऊ शकल.े 

वांनित कालावधीत एकसिान फुलांचा आरािासाठी, 25 टक्के पीपीएि एथेफोन (2-क्लोरो इर्थअल फॉस्फोनीक 

ऍमसड) जलीय र्द्ाविात 2% यरूरया आणि 0.04% कॅस्ल्शयि काबोनेट सिाववष्ट करा. कोरड ेहवािानात 16-17 

िदहन्यांच ेवकृ्ष (3 9 -42 पानांचे अवस्थेच)े हृदयिध्ये मिश्रि (50 मिली / रोप) घालावे. 1000 झाडांच ेउपचार 

करण्यासाठी 50 मलटर र्द्ावि आवश्यक आहे. (50 मलटर जलीय र्द्ावि तयार करण्यासाठी सादहत्य इथफॉन 1.25 

मिली, यरुरया 1 ककलो आणि कॅस्ल्शयि काबोनेट 20 ग्राि, पाण्याने 50 मलटरपयतं बनवले जात.े व्यावसानयक 
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सतू्रीकरि आणि सकक्रय घटकांच्या उपलब्धतावर अवलबंनू डोस ननस्श्चत करावा सािग्री) अजा केल्यानतंर 40 व्या 
ददवसापासनू पषु्पक्रि सरुू होईल आणि 70 व्या ददवशी पिूा होईल. 

फ्लॉवररगं 30 ददवसांनी सरुु होत ेआणि ववकास ननयािक अनपु्रयोगाच्या 40 ददवसांच्या आत पिूा होत.े वाढ 

ननयतं्रकांच्या वापराच्या नतंर 130-135 ददवसांनी फळे कापिीसाठी तयार होतील. लागवड आणि वाढ ननयतं्रक अजा 
काळजीपवूाक चरिबद्ध करून वेगवेगळ्या िदहन्यांत हावेस्ट मिळवता येत.े 

उन्हाळ्याच्या िदहन्यांत आणि सिांच्या हंगािात फळांची प्रचंड िागिी असत ेआणि ककंिती वाढतात. म्हिूनच 

अनेक शतेकरी रोपांची वाढ, ववकास ननयािक अजा आणि कापिीची िागिी िागिी आणि िागिीच्या हंगािासह 

सिक्रिीत करतात 

कीटक 

िीली बगस (डडमसमिकोकस ब्रेव्हीलस / लसडूोकोकस ब्रोिेलीआ): 

Mealybugs infest व्यावसानयक अनानस लागवड, अनेक प्रकारे अननस उत्पादन प्रभाववत. शतेात या रोगाची जलद 

वाढ िोठ्या प्रिािावर बगांच्या पोषि सवयीिळेु होत.े प्रथि लक्षिे िळूांवर ददसतात जी उरे्द्क थांबतात आणि 

अखेरीस ऊतकांचा नाश होतो. अननस वर डडस्स्िकोकस प्रजातींच ेखाद्यपदाथा म्हिज ेववषारी पट्टी म्हितात ज्यात 

दहरव्या ककंवा कृष्ि धारीदार भाग म्हिून व्यक्त केल ेजात.े सवाात िहत्वाच ेलक्षि म्हिजे पानांच्या दटलसपासनू 

सरुू होिा-या पानांचा नाश करिे. ववर्द्ोही भागात लाल-वपवळसर रंग ववकमसत होतो. शवेटी वनस्पती रोविे आणि 

decaying suckers ववकमसत. ववकमसत फळ अडंरसाइज्ड आहेत. अनेक प्रजातींच ेिुगंया फालत ूबगच्या वाहक 

म्हिून काया करतात. 

स्प्र ेस्क्वनननेफॉस 0.025-0.05% ककंवा फेननथ्रोर्थयन 0.05% ककंवा फॉस्न्थयॉन 0.05% ककंवा क्लोरपायररफॉस 

0.05%. स्प्र ेबेस आणि वनस्पती बाज ूबाजूने पोहोचेल की काळजी घेतली पादहज.े ललॉट ववनािलू्य ति ठेवावे. िलैी 
बगसच्या ननयतं्रिासाठी, िरुुिांच ेननयतं्रि असिे आवश्यक आहे. त्यािळेु शतेात त्याच्या वसाहतींिधील िुगंया 
ननयरं्त्रत करण्यासाठी काबाारील लाग ूकरा. 

स्केल कीटक (डायसस ब्रोमेललया): 

उपरोक्त वणिात िेली बगसच्या ननयतं्रिासाठी रसायनांचा फवारिी, स्केल कीटकांवर ननयतं्रि ठेवण्यासाठी परेुसे 

असेल. 

केय ूपीओपी कीटक, रोग आणि िच्िरदानाच्या सिस्यांसाठी मशफारस 

अननस िध्ये कीटक, रोग आणि िच्िरदािीच्या अडचिी टाळण्यासाठी अननस क्षेत्रात परेुसा फाइटोसोनेटरी उपाय 

वापरला जावा. 
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शतेाला तििकु्त ठेविे आवश्यक आहे. आवश्यक असल्यास, तिनाशकांसाठी वीडडमसडचा वापर करावा. नव्या 
लागवडीच्या क्षेत्रात, डायऑरॉन (Klass इत्यादद) 600 मलटर पाण्यात 1 ककलो / हेक्टर, पवूा-उगवलेली तिनाशक 

म्हिून लाग ूकेल ेजाऊ शकत.े पेरिीच्या एक िदहन्याच्या आत पिूा झाल्यानतंर अनपु्रयोग सवाात प्रभावी होईल. 

अस्स्तत्वात असलेल्या वपकािध्ये, इंटस्पेसेसिध्ये तिनाशकांना स्क्लफोसेट @ 0.8 ककलोग्राि / हेक्टरने ननयरं्त्रत 

करता येत.े कीटकनाशके अननस वनस्पतींवर पडिार नाहीत याची काळजी घ्यावी. 

िच्िरांच्या प्रौढ आणि लावाा लोकसखं्येच्या ननयतं्रिासाठी, क्लोरोपायररफॉस कीटकनाशक (दहलबान, क्लामसक, 

ट्रायकेल इ.) @ 0.05% (2.5 मलटर पाण्यात एक मलटर पाण्यातनू तयार करिे) आणि झाडाच्या ऍस्क्सल्सिध्ये 

फवारिी करावी जेिेकरून प्रत्येक वनस्पतीला किीतकिी 100 मिली मलटर स्प्र ेर्द्वपदाथा मिळत.े हे अननसिधील 

िेली बगस देखील ननयरं्त्रत करेल. िीला बग अननस िध्ये एक गभंीर कीटक आहे ज्यािळेु उत्पन्न किी होत.े जर 

खाद्यान्न बग ननयतं्रीत न झाल्यास, अननसािध्ये व्हायरस रोगाचा ससंगा होऊ शकतो ज्यािळेु उत्पादन किी 
होईल आणि पीक किी होईल. 

शतेातील पािी स्स्थर होिे टाळा. िच्िरसखं्येिळेु पािी किी होईल. सतत पावसािळेु, काही भखूंडांिध्ये रूट रॉट 

रोगांची अपेक्षा केली जाऊ शकत,े जेथ ेयोगय ननचरा नसतो. जर रोग िोठ्या प्रिािात पसरले असतील, तर 

आवश्यकतनेसुार बरुशीनाशकांचा वापर करावा. या िॅनोजझबे (डाथेन, दहल्थेन, इंडोकफल इत्यादी) @ 0.2% (एका 
मलटर पाण्यात 2 गॅ्रिच्या व्यावसानयक स्वरुपात) स्प्रेड ककंवा हृदय आणि पानांच्या अस्क्सल्सिध्ये ओतिे आवश्यक 

आहे जेिेकरुन प्रत्येक वनस्पतीला 100 मिली स्प्र ेर्द्ावि मिळत े. 

आवश्यक असल्यास, क्लोरापायरीफॉस आणि िँन्कोझेब दोघ ेएकाच वेळी मिसळल ेजाऊ शकतात. 
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