
THOPTE BIOTECH PVT LTD 

 

1 Error! No text of specified style in document. | THOPTE BIOTECH PVT LTD 

 

हळदीच ेशतेी 

हवामान आणि माती 

सागरी पातळीपासनू 1500 मीटर पर्यतं तपमानात उष्णता उगव ूशकत,े 20-35oC च्र्या तपमानावर 1500 मम.मी. 
ककिं वा त्र्याहून अधिक वार्षिक पावसासह, पावसावर ककिं वा मस िंचन पररस्थितीत उगवता रे्यत.े जरी त ेवेगवेगळ्र्या 
प्रकारच्र्या मातीवर घेतले जाऊ शकत,े तरी त ेचािंगल ेसेंद्रिर्य वाळूच्र्या मातीची लोह चािंगली मातीमध्रे्य 4.5-7.5 पीएच 

शे्रणीसह उत्तम होत.े 

शतेीजममनीची तयारी 

पावसाळी पावसाच्र्या पावसाच्र्या पावसासह जमीन तर्यार केली जात.े समुारे चार खोल ploughings देऊन माती एक 

छान द्रटलि आणल ेआहे. हार्यड्रटेेड चूना @ 500 कक.ग्रा. / हेक्टर लेटराइट मातीसाठी वापरली पाद्रहज ेआणण पणूिपणे 

पेरणी करावी. पवूि-मान्सनूच्र्या पावसाच्र्या प्रारिंभासह, 1.0 मीटर रिं दीची बेड, 15 सें.मी. उिंची आणण सोर्यीथकर लािंबी 
बेडच्र्या दरम्र्यान 50 सें.मी. अिंतराने तर्यार केली जात.े रािंगे आणण फुरस तर्यार करन रोपण केल ेजात.े 

लागवड 

केरळ आणण इतर वेथट कोथट भागात जेिे पाऊस लवकर सरुु होतो, पावसाळ्र्याच्र्या पावसाच्र्या पावसासह एर्प्रल त े

मे दरम्र्यान लागवड करता रे्यत.े 

बियािे साहहत्य 

सिंपणूि ककिं वा र्वभास्जत माता आणण बोटािंच्र्या ररिंगोम्सचा वापर लागवड आणण सदुृढ र्वकमसत आणण रोग मकु्त 

Rhizomes साठी केला जातो. 25 से.मी. x 30 से.मी. अिंतरावर असलेल्र्या बेडािंवर हाताने घसरणा-र्या लहान गड्ड्र्यािंचा 
वापर केला जातो. खड्ड ेव्र्यवस्थित र्वघद्रटत मवेशी खत ककिं वा किं पोथटन ेभरलेले असतात, बबर्याणे rhizomes त्र्यावर 

ठेवल्र्यावर जममनीत झाकलेले असत.े पिंख आणण रािंगािंमध्रे्य इष्टतम अिंतर 45 पिं.मी. आणण रोपे दरम्र्यान 25 सें.मी. 
दरम्र्यान आहे. हळद एक हेक्टर पेरणीसाठी 2,500 ककलो रोझोमची बबर्याणे दर आवश्र्यक आहे. 

खत आणि खत अनपु्रयोग 

शतेावरील खत (एफवार्यएम) ककिं वा किं पोथट @ 30-40 टी / हेक्टर प्रसाररत करन आणण रोपाच्र्या वेळी ककिं वा बेडच्र्या 
वेळी ककिं वा खड्ड्र्यात पसरन जममनीच्र्या तर्यारीच्र्या वेळी ककिं वा पेरणीच्र्या वेळी पेरणी केली जात.े टेबलमध्रे्य 

द्रदलेल्र्या रपात, 60 ककलो नत्र, 50 ककलो पी 2 ओ 5 आणण 120 ककलो के 2 ओ हेक्टेर्यरमध्रे्य खतािंचा वापर करावा. 
रोपाच्र्या वेळी 5 कक.ग्रा. / हेक्टरचा वापर केला जाऊ शकतो आणण तले केकसारख्र्या जैर्वक खतािंचा वापर केला जाऊ 

शकतो. @ 2 टन / हेक्टर देखील लाग ूकेल ेजाऊ शकत.े अशा पररस्थितीत, एफवार्यएमच ेडोस कमी करता रे्यत.े 

एफआर्यएम, बार्योफद्रटिलार्यझर (एझोस्थपरीलम) सह एकबत्रत कोर्यर किं पोथट (@ 2.5 टन / हेक्टर) र्यािंचे एकबत्रत 

अनपु्रर्योग आणण एनपीकेच्र्या अिि मशफारस केलेल्र्या डोसची देखील मशफारस केली जात.े 
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मलममिंग 

हररत पाने @ 12-15 टन / हेक्टरी पेरणीनिंतर लगेच र्पकर्वण्र्यात रे्यत.े तण उपटणीनिंतर लागवड केल्र्यानिंतर 45 त े9 

0 द्रदवसािंनी जममनीवर खत घालणे, खतािंचा वापर करणे आणण जममनीवर उतरणे. 

ति आणि मस िंचन 

तण तीव्रतनेसुार लागवड केल्र्यानिंतर 60, 90 आणण 120 द्रदवसािंनी तण उपटणे आवश्र्यक आहे. मस िंचन केलेल्र्या 
र्पकाच्र्या बाबतीत हवामान आणण जममनीच्र्या पररस्थितीनसुार, 15 त े23 मस िंचन ममट्टीच्र्या जममनीमध्रे्य आणण 

वालकुामर्य पाण्र्यात 40 मस िंचन द्रदल ेपाद्रहज.े 

ममश्रित पीक 

हळदीचा नारळ आणण तळुकट वकृ्षारोपण र्यािंसारख्र्या आिंतरकिर्या म्हणून उगवल ेजाऊ शकत.े ममरची, कोलोकामसर्या, 
कािंदा, बबनजाल आणण मका, रागी इत्र्यादी सारख्र्या ममधश्रत र्पकाच्र्या रपात ही वाढ केली जाऊ शकत.े 

वनस्पती सिंरक्षिरोग 

लीफ ब्लॉच 

लीफ ब्लॉच तपककना मॅकुलन्समळेु उद्भवत ेआणण पानेच्र्या दोन्ही बाजूिंच्र्या लहान, अिंडाकृती, आर्यताकृती ककिं वा 
अननर्यममत तपककरी थपॉट्सच्र्या रपात द्रदसनू रे्यत ेज ेलवकरच र्पवळसर र्पवळ्र्या ककिं वा गडद तपककरी होतात. पाने 

देखील र्पवळे चाल.ू गिंभीर प्रकरणािंमध्रे्य झाड ेझपाट्र्याने द्रदसतात आणण राईझोम उत्पन्न कमी होत.े मॅन्कोझेब 

0.2% फवारणी करन रोग ननर्यिंबत्रत केला जाऊ शकतो. 

लीफ स्पॉट 

मलफ्ट थपॉट कॉलेटेद्रिकम कॅस्सससीमळेु उद्भवत ेआणण लहान पानेच्र्या वरच्र्या पषृ्ठभागावर वेगवेगळ्र्या आकाराच्र्या 
ब्राऊन थपॉट्ससारख ेद्रदसत.े थपॉट्स अननर्यममत आहेत आणण मध्र्यभागी पािंढरा ककिं वा राखाडी आहे. निंतर, दोन ककिं वा 
अधिक थपॉट्स एकबत्रत होऊ शकतात आणण जवळजवळ सिंपणूि पान पािंघरण अननर्यममत पॅच तर्यार करतात. 

पररणामी पाने सकूुन जातात. Rhizomes चािंगल ेर्वकमसत नाही. जीनब 0.3% ककिं वा ब्राडऑक्स ममश्रण 1% फवारणी 
करन रोग ननर्यिंबत्रत केला जाऊ शकतो. 

राइझोम रॉट 

हा रोग पाइधिर्यम गॅ्रममननकोलम ककिं वा पी. ऍफाननडमेटममळेु होतो. थर्यडूोथटेमचा कॉलर क्षेत्र मऊ होतो आणण 

पाण्र्याने मभजतात, पररणामी वनथपतीिंच ेसिंकुधचत होणे आणण rhizomes च्र्या क्षर्य. थटोरेजपवूी 30 ममननटािंपर्यतं 

मॅन्कोझेबसह बबर्याणे rhizomes 0.3% वापरा आणण पेरणीच्र्या वेळी रोग रोखत.े जेव्हा हे क्षेत्र शतेात लक्षात रे्यत,े 

तवे्हा बेड मँन्कोझेब 0.3% सह भटकल ेपाद्रहज.े 
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नेमाटोड कीटक 

रट नॉट नेमाटोड्स (मेलॉइडोगाईन एसपीपी.) आणण बोरोइिंग नेमाटोड (रेडोफोलस मसमममलस) हे दोन महत्वाच े

नेमाटोड आहेत ज ेहळदािंना नकुसान करतात. रट लेझोन नेमाटोड्स (प्रेद्रटलेन्चस एसपीपी.) आिंध्र प्रदेशात सामान्र्य 

घटना आहेत. कोठेही नेमाटोडची समथर्या सामान्र्य आहे, फक्त थवथि, नेमाटोड-मकु्त रोपण सामग्री वापरा. मातीची 
जैर्वक सामग्री वाढर्वणे देखील नेमाटोडची गणुाकार तपासत.े ननमॅटोड समथर्येच ेव्र्यवथिापन करण्र्यासाठी @ 20 

गॅ्रम / बेड (106 सीएफर्य ू/ गॅ्रम) वर पेरणीच्र्या वेळेस पोचोननर्या क्लेममडोथपोररर्या बेडवर लाग ूकरता रे्यत.े 

कीटक  

िोर िोरर 

शटू बोरर (कोनेगेटेस पेंटीकफफेररस) ही हळदीची सवाित गिंभीर कीटक आहे. लावाि थर्यडूोथटम्समध्रे्य उकळत आणण 

अिंतगित ऊतीिंवर पोसतात. थर्यडूोथटेमवरील बोअर-होलची उपस्थिती ज्र्याद्वारे फ्रास बाहेर काढला जातो आणण 

वाळलेल्र्या कें िीर्य शटूचा कीटकनाशकािंचा एक वमैशष्ट्र्यपणूि लक्षण असतो. प्रौढ मध्र्यम आकाराच्र्या पतिंग असनू 

समुारे 20 मम.मी. पिंख आहे; पिंख नारिंगी-र्पवळ्र्या काळा काळासह र्पवळ्र्या असतात. पणूिपणे उगवलेली लावाि र्वधचत्र 

केसािंसह हलके तपककरी असतात. जुल ैत ेऑक्टोबर दरम्र्यान 21 द्रदवसािंच्र्या अिंतराने मॅलाधिऑन (0.1%) फवारणी 
करणे हे कीटक उपिव ननर्यिंबत्रत करण्र्यास प्रभावी आहे. कीटकािंच्र्या हल्ल्र्याचा पद्रहला लक्षण आतील सवाित जाथत 

पानािंवर द्रदसतो तवे्हा फवारणी करावी लागत.े 

राइझोम स्केल 

राइझोम थकेल (एस्थपडीएला हाद्रटि) शतेात रेस्जओम्स (पीकच्र्या निंतरच्र्या टससर्यािंवर) आणण थटोरेजमध्रे्य सधूचत 

करत.े प्रौढ (मादी) थकेल गोलाकार (समुारे 1 मममी व्र्यास) आणण तपककरी तपककरी त ेराखाडी असतात आणण त े

rhizomes वर encrustations म्हणून द्रदसतात. त ेसपै वर अन्न देतात आणण जेव्हा rhizomes गिंभीरपणे infested 

आहेत, त ेshrveled आणण desiccated त्र्याच्र्या उगवण प्रभार्वत. साठवणीपवूी बबर्याण्र्यातील पदािि स्क्वनननफॉस 

(0.075%) (20-30 ममननटािंसाठी) आणण उपिव कार्यम राद्रहल्र्यास पेरणीपवूी देखील. टाकून द्र्या आणण गिंभीरपणे 

सिंिममत rhizomes सिंग्रद्रहत कर नका. 

ककरकोळ कीटक 

लीमा एसपीपीसारख्र्या लीफ फीडड िंग बीटलच ेप्रौढ आणण लावाि. र्वशषेतः मान्सनूच्र्या हिंगामात पाने वर फीड करा 
आणण त्र्यािंच्र्यावरील वाढीव समािंतर फीड तर्यार करा. शटू की बोअर व्र्यवथिापनासाठी मॅलधिऑन (0.1%) चे थप्रेईंग 

हे कीटक व्र्यवथिार्पत करण्र्यासाठी परेुसे आहे. लेसईंग बग (थटेफॅननद्रटस टार्यर्पकस) पानािंच्र्या पषृ्ठभागास सधूचत 

करत ेज्र्यामळेु त्र्यािंना कफकट आणण कोरड ेहोण्र्यास मदत होत.े मान्सनूच्र्या काळात र्वशषेत: देशाच्र्या वाळलेल्र्या 
प्रदेशातही कीटकनाशक अधिक सामान्र्य आहे. डाईममिोएट (0.05%) फवारण्र्यामळेु कीटक व्र्यवथिापनास प्रभावी 
ठरत.े 
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हळदीच्र्या िेंब (पिंचेटोधिसस इिंडडकस) पानािंना सधूचत करतात की त ेरोखतात, कफकट होतात आणण हळूहळू वाळतात. 

मान्सनूच्र्या काळात र्वशषेत: देशाच्र्या वाळलेल्र्या प्रदेशातही कीटकनाशक अधिक सामान्र्य आहे. डाईममिोएट 

(0.05%) फवारणी करणे कीटक व्र्यवथिापनासाठी प्रभावी आहे. 

सेंहिय उत्पादन 

रुपािंतरि योजना 

प्रमाणणत सेंद्रिर्य उत्पादनासाठी कमीतकमी 18 मद्रहने पीक सेंिीर्य व्र्यवथिापनाखाली असावे म्हणज े
हरभराचे फक्त दसुरे पीक जैर्वक म्हणून र्वकल ेजाऊ शकत.े जर रासार्यननक क्षेत्र पवूी वापरल्र्या गेलेल्र्या 
द्रठकाणी सेंद्रिर्य शतेी थिार्पत केली जात नसेल तर रपािंतरण काळ मशधिल केला जाऊ शकतो, तिार्प 
क्षेत्राचा इनतहास परेुशी परुावा उपलब्ि आहे. हे सिंपणूि वथतनुनष्ठ आहे की सिंपणूि शतेात उत्पादनाची सेंद्रिर्य 
पद्धत पाळली जात;े परिंत ुमोठ्र्या प्रमाणात क्षेत्राच्र्या बाबतीत, सिंिमण टससर्याटससर्याने केल ेजाऊ शकत े
ज्र्यासाठी एक रपािंतरण र्योजना तर्यार करावी लागेल. 

कृषी-हॉती आणण मसलवी-हॉती मसथटीममिील सवोत्तम घटकािंच्र्या र्पकासाठी हळद, नारळाच्र्या, अकि कट, 
आम, ल्र्यकेुना, रबरी इत्र्यादीिंशी उगवलेली शतेी कचर्यािच ेपनुचििण प्रभावीपणे करता रे्यत.े ममधश्रत 
र्पकाच्र्या रपात त ेदेखील उगवता रे्यत ेककिं वा कफरवता रे्यत ेग्रीन खत / फळाची र्पके ककिं वा फळाची र्पके 
जी तर्यार पोषक तत्वावर आणण कीटक ककिं वा रोग ननर्यिंत्रणास सक्षम करत.े ममधश्रत शतेी प्रणालीत वाढ 
झाल्र्यावर, हे आवश्र्यक आहे की शतेातील सवि र्पकािंच्र्या उत्पादनािंच ेउत्पादन जैर्वक पद्धतीिंवर देखील होत.े 

शजेारील नॉन-सेंद्रिर्य शतेात पासनू सेंद्रिर्य र्पकर्वलले्र्या सलॉट्स दरू्षत होण्र्यापासनू प्रनतबिंि करण्र्यासाठी, 
ननस्श्चत सीमा असलेली र्योग्र्य बफर झोन राखणे आवश्र्यक आहे. र्या अलगाव पट्टीवर उगवलेली पीक 
सेंद्रिर्य म्हणनू मानली जाऊ शकत नाही. पाणिळ जममनीत िावण्र्याच्र्या पाण्र्याच ेप्रवेश आणण शजेारच्र्या 
शतेापासनू रासार्यननक वाहतकुीस टाळण्र्यासाठी परेुसा साविधगरी बाळगणे आवश्र्यक आहे. थलोपमध्रे्य 
बेडच्र्या अिंतराळथिानात सिंरक्षण खड्ड ेबनवनू र्योग्र्य माती आणण पाण्र्याच ेसिंरक्षण करण्र्याच्र्या उपार्यािंना 
इरोशन व रनऑफ कमी करण्र्यासाठी अनपुालन करावे लागत.े ननचरा पडलेल्र्या पाण्र्यासाठी ड्रनेेजच ेखोल 
खणून पाणी टाळण्र्याची गरज आहे. 

व्यवस्थापन पद्धती 

सेंद्रिर्य उत्पादनासाठी, थिाननक माती आणण हवामानामळेु होणारी पररस्थिती ककिं वा रोग, कीटक आणण नेमाटोड 

सिंसगािस सहनशील असणार्याि हवामान पररस्थितीला अनकूुल केल ेजाणे आवश्र्यक आहे. शतेावरील सवि द्रहरव्र्या 
अवशषे आणण शतेीतील टाकाव ूपदािि, फॉरेथट रेस्जड्र्यजू, गवत, गार्य शणे, पोल्िी डॉर्प िंग्ज इत्र्याद्रद शतेातील कचरा 
किं पोस्थटिंगद्वारे पनुनिवीनीकरण करता रे्यऊ शकत,े त्र्यात वमीकिं पोस्थटिंगचा समावेश आहे ज्र्यार्योग ेमाती प्रजनन 

क्षमता उच्च पातळीवर राखली जाईल. सेंद्रिर्य प्रणाली अिंतगित कोणतहेी मस िंिदे्रटक रासार्यननक खत,े कीटकनाशके 
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ककिं वा फिं गीनाशकािंना परवानगी नाही. शतेातील खत @ 40 टन / हेक्टर व वमी किं पोथट @ 5-10 टन / हेक्टर आणण 

द्रहरव्र्या पानािंसह @ 12 -15 टी हे -1 वन 45 द्रदवसािंच्र्या अिंतराने लाग ूकेल ेजाऊ शकत.े माती चाचणीच्र्या आिारे, 

आवश्र्यक प्रमाणात फॉथफरस आणण पोटॅमशर्यम परुवणी ममळर्वण्र्यासाठी चुना / डोलोमाइट, रॉक फॉथफेट आणण 

लाकूड राख वापरणे आवश्र्यक आहे. शोि काढण्र्याच्र्या घटकाची कमतरता कमी झाल्र्यास मानक सेद्रटिंग ककिं वा 
प्रमाणीकरण करणार्याि सिंथिािंच्र्या मर्यािदेनसुार मातीचा अनपु्रर्योग ककिं वा फलोरी थप्रेद्वारे सकू्ष्म पोषक घटकािंच्र्या 
खननज / रासार्यननक थत्रोतािंचा प्रनतबिंधित वापर प्रनतबिंधित केला जातो. र्यामशवार्य, नेम केक (2 टी / हेक्टर), 

किं पोथटेड कॉर्यर र्पि (5 टन / हेक्टर) आणण अझोस्थपररलम आणण फॉथफेट सोल्र्यबुबलाइणझिंग बॅक्टेररर्याच ेर्योग्र्य 

मार्यिोबबर्यल सिंथकृतीिंच ेतले केक परूक करणे प्रजननक्षमता आणण उत्पन्न सिुारेल. 

कीटकनाशकािंचा वापर, जैर्वक ननर्यिंत्रण करणारे एजिंट, कीटकनाशक आणण रोगािंच्र्या व्र्यवथिापनासाठी सािंथकृनतक 

आणण फाइटोसेटरी उपार्यािंचा वापर सेंिीर्य व्र्यवथिखेालील मखु्र्य िोरण आहे. जुल-ैऑक्टोबर दरम्र्यान (21 

द्रदवसािंच्र्या अिंतरावर) ननमगॉल्डला 0.5% ककिं वा ननमॉइल 0.5% फवारणी करणे हे शटू बोररच्र्या र्वरद्ध प्रभावी आहे. 

ननरोगी rhizomes ननवडणे, माती सौरऊजाि आणण िार्यकोडमािचा समावेश करणे, बीजोपचार आणण जैव-ननर्यिंत्रण 

घटक जस ेकी िार्यकोडमाि ककिं वा ससडूोमोनासचा मातीचा वापर र्योग्र्य कॅररर्यर मीडडर्या जस ेकक कोइर र्पि किं पोथट, 

कुजलेला गार्य शणे ककिं वा गणुवत्ता नीम केक र्या प्रमाणात वाढवता रे्यत.े रोझोम रॉट रोग तपासण्र्यासाठी 
ठेवण्र्यासाठी पेरणी आणण ननर्यममत अिंतरावर. बोडोक्सच्र्या ममश्रणास फवारणीसाठी इतर फलोरी रोगािंवर ननर्यिंत्रण 

ठेवण्र्यासाठी 1% प्रनत हेक्टर प्रनत हेक्टर प्रनत ककलो 8 ककलो तािंबे मर्यािद्रदत केल ेजाऊ शकत.े पोचोननर्या 
क्लेममडोथपोररर्यासह जैववदै्र्यकािंसह पवूी नमदू केलेल्र्या गणुवत्ता ननम केकचा वापर ननमॅटोड जनतसे 

तपासण्र्यासाठी उपर्यकु्त ठरेल. 

कापिी 

र्वर्वि प्रकारच्र्या आिारावर, जानेवारी-माचि दरम्र्यान पेरणीनिंतर 7-9 मद्रहन्र्यािंत पीक कापणीसाठी तर्यार होत.े 7-8 

मद्रहन्र्यािंमध्रे्य लवकर जाती, 8-9 मद्रहन्र्यािंमध्रे्य मध्र्यम जाती आणण 9 मद्रहन्र्यािंनिंतर उशीरा वाणािंच ेप्रमाण वाढत.े 

जमीन पेरली जात ेआणण मनोकामना गोळा करन गोळा केली जात ेककिं वा पट्टर््या सावकाशपणे काळजीपवूिक 

उचलल्र्या जातात. कापणी केलेल्र्या Rhizomes माती आणण त्र्यािंना पालन इतर अपररधचत पदािि साफ आहेत. 

प्रकिया 

िरे 

सकु्र्या हळद ममळर्वण्र्यासाठी ताज ेहळद बरा होतो. बोटािंनी आई rhizomes वेगळे आहेत. आईची rhizomes सहसा 
बबर्याणे साद्रहत्र्य म्हणून ठेवली जात.े क्र्यरुरिंगमध्रे्य ताजे rhizomes उकळत्र्या आणण सरू्यिप्रकाशात कोरड ेहोत.े 
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उपचारािंच्र्या पारिंपररक पद्धतीमध्रे्य, थवच्छ राइझोम पाण्र्यामध्रे्य उकळतात जेणेकरुन त्र्यािंना र्वसस्जित करता रे्यईल. 

जेव्हा फोड बाहेर रे्यतो तवे्हा उकळण्र्याची रोख रचली जात ेआणण पािंढर्याि िुरामळेु र्वमशष्ट गिंि ननघतो. जेव्हा 
rhizomes मऊ होतात तवे्हा उकळण्र्याची 45-60 ममननटे द्रटकली पाद्रहजे. ज्र्या उिंचीवर उकळण्र्याची प्रकिर्या िािंबत ेत े

अिंनतम उत्पादनाच ेरिंग आणण सगुिंि प्रभार्वत करत.े थवर्यिंपाक केल्र्याने अिंनतम उत्पादनाच ेरिंग खराब होत ेआणण 

अिंडर-कूककिं ग वाळलेल्र्या उत्पादनाची भािंडी देत.े 

सिुारण्र्याच्र्या सिुाररत वजै्ञाननक पद्धतीमध्रे्य, थवच्छ बोटािंनी (अिंदाज े50 ककलो) जीआर्यच्र्या 0.9 मीटर x 0.5 मी x 

0.4 मी आकाराच्र्या नछद्रित खोड्र्यात ककिं वा र्वथतारीत समानािंतर हँडलसह एमएस शीटमध्रे्य घेतले जात.े बोटािंनी 
नछि असलेल्र्या नछिाने पॅनमध्रे्य र्वसस्जित केल ेजात;े हळद उकळण्र्यासाठी 100 मलटर पाण्र्यात कडक पाण्र्यात 

घालावे. बोटािंनी आिंघोळ होईपर्यतं सिंपणूि वथतमुान उकळल ेजात.े मशजवलेल्र्या उकळत्र्या पॅनमिून पॅनमिून पॅन 

काढून पॅनमध्रे्य पाणी काढून टाकाव.े उकळत्र्या हळदीच्र्या rhizomes साठी वापरलेले पाणी ताज ेनमनेु उपचार 

करण्र्यासाठी वापरले जाऊ शकत.े कापणीनिंतर 2 त े3 द्रदवसािंनी हळद प्रकिर्या करणे आवश्र्यक आहे. प्रकिरे्यत र्वलिंब 

झाल्र्यास, rhizomes सावलीत ककिं वा भसूा ककिं वा कॉर्यर िूळ सह झाकून ठेवावे. 

वाळवविे 

मशजवलेल्र्या बोटािंनी बािंबचू्र्या मातीवर ककिं वा कोरड्र्या जममनीवर 5-7 सें.मी. जाड िरािंमध्रे्य पसरवनू सरू्यािमध्रे्य 

वाळवल ेजातात. पातळ िर हे वािंछनीर्य नाही कारण वाळलेल्र्या उत्पादनाचा रिंग प्रनतकूलपणे प्रभार्वत होऊ शकतो. 
रात्रीच्र्या वेळी, राइझोमच ेढीग ककिं वा आवरण असल ेपाद्रहजे जे वार्य ुप्रदषूण परुवत.े Rhizomes पणूिपणे कोरड े

होण्र्यासाठी 10-15 द्रदवस लाग ूशकतात. िॉस-फ्लो हॉट एअरचा अधिकतम तापमान 60oC वर वापरन कृबत्रम 

वाळर्वणे देखील समािानकारक उत्पादन देत.े कटावलेल्र्या हळदीच्र्या बाबतीत कृबत्रम कोरडपेणाला सरू्यािवरील 

कोरडपेणापके्षा उज्ज्वल रिंगीत उत्पादन देण्र्यात थपष्ट फार्यदे आहेत ज्र्यामळेु पषृ्ठभागातनू र्वरघळली जात.े 

कोरड्र्या उत्पादनाची उत्पत्ती र्वर्वि प्रकार आणण पीक असलेल्र्या थिानावर अवलिंबनू 10-30% पेक्षा मभन्न असत े
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