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प्रस्तावना 
र्काांदा हे जगातील महत्वपूणट पीर्क असून बऱ्याच देशाांमधे याची व्यावसाहयर्कपणे शेती रे्कली जाते. भारतामधे र्काांदा 

हपर्काला व्यापारीदृष्ट्या अनन्य साधारण महत्व आहे. देश्यातील जवळपास प्रते्यर्क स्वयां पार्कघरात ही एर्क महत्त्वाची वस्त ू

मानली जाते. याचा वापर भाजीची चव वाढहवण्यासाठी तसेच र्कोसशांबीर, चटणी, मसाला, रे्कचप, सॉस, इ. साठी रे्कला 

जातो. त्याचबरोबर र्काांदा हा हवहवध औषधी गुनाांनी युक्त आहे. र्काांदा उत् पादनात महाराष् टर देश्यामधे अग्रेसर आहे. 

देशाचे २८.३३ टके्क र्काांदा उत्पादन एर्कट्या महाराष्ट्र ात होते. महाराष्ट्र ात नासशर्क, पुणे, सातारा, जळगाव, सोलापूर 

आसण अहमदनगर या सजल्ह्याांमधे्य प्रामुख्याने र्काांद्याची लागवड होते. महाराष्ट्र ात र्काांद्याच्या लागवडीखालील सुमारे 

९४.६८ टके्क के्षि या सहा सजल्ह्यात आहे. 

 देशाच्या एरू्कण र्काांदा उत्पादनापैर्की ५०-६० टके्क उत्पादन एर्कटया रब्बी हांगामात होते. नैसहगटर्कररत्या या हांगामाची 

उत्पादर्कता तसेच र्काांद्याची साठवण क्षमता उतृ्कष्ट् असते. रब्बी र्काांदयाच्या हबयाांची ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महहन्याांत पेरणी 

र्करून ह़िसेंबर-जानेवारी मधे रोपाांची पुनलाटगवड रे्कली जाते. याची र्काढणी मुख्यता एहप्रल-मे मधे रे्कली जाते. र्काढणी 

झाल्याबरोबर मोठ्या प्रमाणात हा र्काांदा एहप्रल-मे मधे घरेलू बाजारपेठेमधे आणला जातो. या र्कालावधीत अहतशय 

जास्त प्रमाणात होणारी र्काांद्याची आवर्क यामुळे बाजारभाव अस्थस्थर होऊन जातात व त्यामुळे प्रचां ड मोठ्या प्रमाणात 

दराची घसरण होते. 

 दसुरया बाजूने हवचार र्करायचा झाला तर र्काहीप्रमाणत या रब्बी र्काांदयाची साठवण रे्कली जाते व साठवलेला र्काांदा 

ऑगस्ट् ते हडसेंबर या र्कालावधीत मारे्कट मधे आणला जातो. याव्यहतररक्त ऑगस्ट् ते हडसेंबर या र्काळात अली-खरीफ 

व खरीफ र्काांद्याची र्काढणी होउन बाजारात येतो. ऑगस्ट् ते हडसेंबर मधे फक्त खरीफ (अली-खरीफ + खरीफ) 

हांगामातील उत्पादन घरेलू बाजारात असलेली र्काांदयाची मागणी पूणट र्करू शर्कत नाही, र्कारण खरीफ हांगामातील एरू्कण 

उत्पादन फारच र्कमी म्हणजे फक्त १० टके्कच्या आसपास असते. म्हणून रब्बी हांगामातील साठहवलेला र्काांदा ऑगस्ट् ते 

हडसेंबर या र्कालावधीत मारे्कट मधे असलेली तूट भरून र्काढण्याचे र्काम र्करत आसतो. रब्बी हांगामातील साठवलेल्या 

र्काांद्याचे प्रमाण तसेच खरीफ हांगामातील र्काांद्याचे उत्पादन हमळून ऑगस्ट् ते हडसेंबर या र्कालावधीतील हर्कमती ठरतात. 

अगदी थोडयाप्रमाणात जरी रब्बी हांगामातील साठवलेला र्काांदा हर्कां वा खरीफ हांगामातील र्काांदा उत्पादन याांच्यामधील 

सां तुलन हबघडले र्की मोठ्या प्रमाणात ऑगस्ट् ते हडसेंबर या र्कालावधीत र्काांदयाच्या हर्कां मती अस्थस्थर होउण जातात. 

अश्या पररस्थस्थत रब्बी र्काांद्याचे बाजार व्यवस्थापन र्कसे र्करावे याहवषयी सहवस्तर माहहती या लेखात हदलेली आहे. 

महाराष्ट्र ातील र्काांदा हपर्काचे वेगवेगळे हांगाम 
महाराष्ट्र ात र्काांदा अली-खरीफ, खरीफ, लेट-खरीफ आसण रब्बी या चार हांगामात घेतला जातो. अली-खरीफ र्काांद्याची 

र्काढणी ऑगस्ट्-सप्टेंबर दरम्यान रे्कली जाते ज्याची लागवड एहप्रल-मे मधे्य र्करण्यात येते. राज्यात खरीफ र्काांद्याची 

रोपण जुलै-ऑगस्ट् दरम्यान होते व र्काढणी ऑक्टोबर-हडसेंबर दरम्यान रे्कली जाते. लेट-खरीफ र्काांद्याची र्काढणी 

जानेवारी ते माचट दरम्यान होते ज्याची लागवड ऑक्टोबर-नोव्हेंबर दरम्यान रे्कली जाते. राज्यातले शेतर्करी हडसेंबरमधे्य 

रब्बी र्काांद्याची लागवड सुरू र्करतात व ती जानेवारी अखेर पयतं चालते. लावलेल्या रब्बी र्काांद्याची र्काढणी माचटच्या 

अखेरीस सुरू होते आसण मे अखेरपयंत चालू राहते. महाराष्ट्र ातील र्काांद्याची पेरणी, पुनलाटवणी व र्काढणीची वेळेचा 

तपशील तक्ता-1 मधे्य हदली आहे. राज्यात रब्बी हांगामात एरू्कण र्काांद्याच्या सुमारे 50-60 टके्क उत्पादन होते, त्यानां तर 

लेट-खरीफ र्काांद्याचे 30-40 टके्क, खरीफ र्काांद्याचे 8-9 टके्क व अली-खरीफ र्काांद्याचे 1-2 टके्क उत्पादन होते. 

तक्ता 1. महाराष्ट्र ातील र्काांद्याची पेरणी, पुनलाटवणी आसण र्काढणीची वेळ 



 
 

 
२ 

 

हांगाम पेरणीची वेळ पनुलाटवणीची वेळ र्काढणीची वेळ 

अली-खरीफ फेब्रुवारी-माचट एहप्रल-म े ऑगस्ट्-सप्टेंबर 

खरीफ मे-जून जुलै-ऑगस्ट् ऑक्टोबर-हडसेंबर 

लेट-खरीफ ऑगस्ट्-सप्टेंबर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर जानेवारी-माचट 

रब्बी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर हडसेंबर-जानेवारी एहप्रल-म े

रब्बी र्काांद्याचा परुवठा 
मान्सूनच्या पावसानां तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबर दरम्यान रब्बी र्काांद्याचे बी पेरले जातात व हडसेंबर-जानेवारीमधे्य त्याची रोपण 

रे्कली जाते. या रब्बी र्काांद्याची एहप्रल-म ेदरम्यान बहुताांश प्रमाणात र्काढणी रे्कली जाते. म्हणून त्याला उन्हाळी र्काांदा 

असेही म्हणले जाते. रब्बी र्काांदा बहुताांश प्रमाणात बागायती पद्धतीने (ससांसचत) घेतला जात असल्यामुळे त्याचा आर्कार 

व उत्पादन जास्त आसते. मान्सूनमधे्य चाांगला पाऊस झाल्यास रब्बी हांगाम दरम्यान ससांचनासाठी भूजल पातळी चाांगली 

राहते पररणामी उत्पादन चाांगले हमळते. याउलट हहवाळ्याच्या हांगामात पाऊस / गारपीट झाल्यास रब्बी र्काांद्याची 

गुणवत्ता व उत्पादर्कता यावर हवपरीत पररणाम होतो. अश्या रब्बी र्काांद्याची र्काढणी माचटच्या शेवटी सुरू होते व मे अखेर 

पयंत चालू राहते. पररणामी, मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते व देशाांतगटत बाजार एहप्रल-जून दरम्यान रब्बी र्काांद्याने भरले 

जातात. दसुऱ्या भाषेत साांगायच ेझाले तर एहप्रल-जून दरम्यान रब्बी र्काांद्याची खूप मोठ्या प्रमाणात बाजाराांमदे्ध आवर्क 

होते. 

देशाांतगटत बाजारपेठाांमधे्य एहप्रल ते जून दरम्यान र्काांद्याची प्रचां ड आवर्क मोठ्या प्रमाणात र्काांद्याच्या हर्कमतीमदे्ध 

अस्थस्थरता हनमाटण र्करते. एहप्रल त े जून दरम्यान बाजारपठेेत प्रचां ड आवर्क झाल्यामुळे र्काांद्याच्या हर्कां मती ांमधे्य मोठी 

घसरण होते. दसुऱ्या बाजूने हवचार रे्कला तर हाच रब्बी र्काांदा देशाांतगटत ग्राहर्क बाजारात सुस्त र्काळात (slack 

period) गॅप हफलर म्हणनू र्काम र्करतो. ऑगस्ट् ते हडसेंबर दरम्यान अली-खरीफ व खरीफ र्काांद्याची ताजी र्काढणी 

होते व तो र्काांदा बाजारात येतो, परांतु या दोन हांगामाांचे उत्पादन मागणी पूणट र्करू शर्कत नाही, र्कारण या दोन हांगामाांचे 

एरू्कण उत्पादन खूप र्कमी म्हणजे फक्त १०% आहे. अश्या पररस्थस्थतीत ग्राहर्क बाजारात ऑगस्ट् ते हडसेंबर दरम्यान येत 

असलेली र्काांद्याची र्कमतरता साठवलेला रब्बी र्काांदा भरून र्काढतो. म्हणून रब्बी र्काांद्याला एहप्रल-मे मधे्य र्काांद्याच्या 

हर्कमती ांमदे्ध अस्थस्थरता तयार र्करणारा (ग्लट हक्रएटर) व ऑगस्ट् ते हडसेंबर दरम्यान हर्कमती ांमदे्ध स्थस्थरता (सॅ्ट्हबलायझर) 

आणणारा असे म्हटले जाऊ शर्कते. 

घरेलू बाजारामदे्ध र्काांदयाची मागणी 
र्काांदा हे भारतातील सवाटत महत्वाचे व्यावसाहयर्क पीर्क असून त्याची देश्यामधे मोठ्या प्रमाणात लागवड रे्कली जाते. 

त्याचा भारतीय आहारामधे व्यापर्क प्रमाणात उपभोग घेतला जातो. भारतीय खाद्यपदाथाटमधील हा एर्क अहवभाज्य 

घटर्क आहे. जेवणाची चव वाढहवण्यासाठी र्काांदा जवळजवळ सवट भारतीय पार्करृ्कती मधे हमसळला जातो. याचे लहान-

लहान टुर्क़ेि र्करून स्लाड म्हणनू वापर रे्कला जातो. पौहष्ट्र्कत्वे बरोबर र्काांद्यामधे्य औषधी गुणधमट पण भरपूर आहेत. 

खाद्यपदाथांमधील एर्क प्रमुख घटर्क असल्याने भारतीय दररोज र्काांद्याचा वापर आपल्या आहरामधे सातत्याने र्करतात. 

प्रते्यर्क घरामधे एर्क हनसित प्रमाणात दररोज र्काांद्याचा वापर रे्कला जातो. पार्कगृहातील र्काांदा अहवभाज्य घटर्क असल्याने 

याची मागणी वषटभर स्थस्थर असते. परांतु पुरवठ्यामधे होणारया असां तुलनामूळे बाजार भावामधे मोठ्या प्रमाणात 

अस्थस्थरता हनमाटण होत राहते. 
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र्काांद्याची हर्कां मत र्कशी ठरत:े मागणी आसण परुवठा ससद्धाांत 
आसथटर्क ससद्धाांतामधे्य, मागणी व पुरवठा ससद्धाांत हा अथटव्यवसे्थवर हनयां िण ठेवणारा मलूभूत तत्त्व मानला जातो. या 

ससद्धाांताचे पररस्थस्थतीनुसार वणटन रे्कले जाते जसे i) पुरवठा वाढला र्की हर्कां मत र्कमी होते हर्कां वा याउलट, ii) मागणी 

वाढली र्की हर्कां मत वाढत ेहर्कां वा या उलट होते. मुळात हे तत्व मागणी आसण पुरवठा आधारावर वस्तूांची हर्कां मत ठरवते, 

ceteris paribus. जेव्हा मागणी आसण पुरवठा सां तुसलत असतो, तेव्हा अथटव्यवसे्थत हर्कां मत आसण प्रमाण याांच्यात 

समतोल असल्याचे हदसते. भारतीय बाजारपेठेमदे्ध र्काांद्याच्या हर्कमती मागणी आसण पुरवठा या ससद्धाांतावरच ठरत 

असतात. 

भारतातील र्काांद्याच्या हर्कमतीतील चढ-उताराच ेप्रर्कार 
भारतीय बाजारात र्काांद्याच्या हर्कां मतीतील चढउताराचे दोन प्रर्कार आढळतात. पहहले म्हणजे वषटभरात वेगवेगळ्या 

हांगामात होत आसलेला हर्कमतीमधील चढ़-उतार (Intra-Year Price Fluctuation) आसण दसुरे म्हणजे हवसभन्न 

वषाटत हर्कां मतीतील चढ-उतार (Inter-Year Price Fluctuation). 

वषटभरात वेगवेगळ्या हांगामात होत आसललेा हर्कमतीमधील चढ़-उतार: याला हर्कां मतीतील हांगामी चढ-उतार 

असेही म्हणतात. र्काांदा हे प्रामुख्याने रब्बी पीर्क आहे आसण त्याची जास्त प्रमाणात एहप्रल-मे दरम्यान बाजारात आवर्क 

होते, परांतु मागणी वषटभर समप्रमाणात आसते. वरती चचाट रे्कल्याप्रमाण,े र्काांद्याची वषटभर स्थस्थर मागणी आसण हांगामी 

अस्थस्थर उत्पादन यामुळे र्काांद्याचे दर वषटभर स्थस्थर राहत नाहीत. उदाहरणाथट पुण े एपीएमसी बाजारातील हांगामी 

हर्कां मती ांची वाटचाल आरृ्कती-१ मधे्य दशटहवलेली आहे जी २०००-२०१५ च्या डेटा वरून हनष्करसक्षत रे्कलेली आहे. 

आरृ्कतीवरून असे हदसून येते र्की, पुणे एपीएमसी मारे्कटमधे्य र्काांद्याचे दर फेब्रुवारी ते जुलै दरम्यान सरासरीपेक्षा र्कमी 

आसण उवटररत र्काळात सरासरीपेक्षा जास्त नोांदवले गलेे. एहप्रल मधे्य सवाटत र्कमी (सरासरी हर्कां मतीच्या -41%) 

हर्कां मतीची नोांद झालेली हदसत े तर नोव्हेंबर मधे्य सवाटसधर्क हर्कां मत (सरासरी हर्कां मतीच्या +53%) नोांदवली जाते. 

त्याचप्रमाण,े भारतातील जवळजवळ इतर सवट र्काांदा बाजार पुण्याच्या बाजाराप्रमाणे हर्कमती दशटहवतात आसण वषटभरात 

हर्कमतीतील हांगामी चढ-उतार दशटवतात. यावरून असे लक्षात येते र्की र्काांद्याच्या हर्कमती वषटभरातील हवसभन्न हांगामात 

वेगवेगळ्या असतात. यालाच आपण हांगामी चढ-उतार असे म्हणतो. 

 
 आरृ्कती १: पणुे एपीएमसी बाजारातील हांगामी हर्कां मतीची वाटचाल 
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आांतर-वषाटच्या हर्कमती ांमधील चढ-उतार: भारतात आांतर-वषाटच्या हर्कां मतीतील चढ-उतार ही र्काांदा हपर्कामदे्ध 

सामान्य वस्त ुस्थस्थहत आहे. भूतर्काळातील र्काांद्याच्या हर्कां मतीतील अस्थस्थरतामुळे वतटमानमदे्ध आांतर-वषाटच्या हर्कां मतीमधे्य 

चढ-उतार होत असतो. गत वषाटत र्काांद्याच्या हर्कां मतीत झालेली मोठी वाढ शेतर्कऱ्याांना पुढील वषाटत उच्च हर्कमतीच्या 

लोभापोटी असधर्क र्काांदा हपर्कहवण्यास आर्कहषटत र्करते. अश्या पररस्थस्थतीत शेतर्करी पुढील वषाटमधे्य जास्त हर्कमती 

वाढतील या आशेने जास्तीत जास्त र्काांद्याची लागवड र्करतात. पररणामी पुढील वषाटत र्काांद्याची असधर्क लागवड झाल्यान े

खूप मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. जास्त उत्पादन झाल्याने मारे्कटमधे्य र्काांद्याची आवर्क जास्त होते व र्काांद्याच्या 

हर्कमती मोठ्या प्रमाणात ढासळून जातात. पररणामी पढुील वषाटत शेतर्करी र्काांद्याची र्कमी लागवड र्करतात. अश्या 

पद्धतीने वषाटनुवषे र्काांद्याच्या हर्कां मतीतील अस्थस्थरतेचे दषु्ट् चक्र सुरू असते. याव्यहतररक्त, आांतर-वषाटच्या हर्कां मतीतील 

चढउतार मान्सूनची अहनयहमतता व इत्तर अजैहवर्क घटर्काांमुळे पण होत आसते. 

रब्बी र्काांद्याचा बाजारभावावर र्कसा पररणाम होतो 
वरती चचाट रे्कल्याप्रमाण,े एरू्कण र्काांद्याच्या उत्पादनापैर्की एर्कट्या रब्बी हांगामात सुमारे ५० ते ६० टके्क उत्पादन होते. 

आसण त्यामुळे घरेलू बाजाराांमदे्ध रब्बी र्काांद्याची मोठ्या प्रमाणात आवर्क एहप्रल, मे आसण जूनमधे्य होते. राहहलेला र्काांदा 

शेतर्करी साठवणीमदे्ध ठेवतात व हळूहळू हडसेंबरपयंत बाजारात आणतात.  

रब्बी र्काांदा बाजाराच्या हर्कमती ांवर वेगवेगळ्या पद्धतीने पररणाम र्करत असतो ते खाली सहवस्तर वणटन रे्कले आहे.  

अ) उन्हाळ्यात (एहप्रल-जनू) हर्कां मती र्कमी होण े

रब्बी र्काांद्याची मोठ्या प्रमाणात एहप्रल, म ेआसण जून दरम्यान बाजारात आवर्क होते. पररणामी, उन्हाळ्यात (एहप्रल - 

जून) मागणीपेक्षा असधर्क पुरवठा झाल्याने र्काांद्याच्या हर्कां मती र्कमी होतात. या र्कालावधी मधे्य हवशेषतः  लहान आसण 

अल्पभूधारर्क शेतर्करी ज्याांची धारण क्षमता र्कमी असते ते र्काांदा बाजारात हवर्कण्यासाठी घेऊन येतात. त्याांच्या दैनां हदन 

खचाटची पूतटता र्करण्यासाठी उदा. हबयाण,े खते, र्कीटर्कनाशरे्क इत्यादी खरेदीसाठी घेतलेले र्कजट; शैक्षसणर्क खचट, हववाह 

खचट; पुढील हपर्कासाठी हनहवष्ठाांची खरेदी इ. साठी त ेत्याांचे उत्पादन लगचे हवरू्कन टार्कतात. सशवाय या शेतर्कऱ्याांर्कडे 

र्काांद्याच्या साठवणुर्कीसाठी र्काांदा चाळीचा अभाव असतोच. म्हणनू, जबरदस्तीने ते र्काढणी नां तर लगेचच त्याांचे उत्पादन 

बाजाराांमदे्ध घेऊन येतात ज्यामुळे बाजारपेठाांमधे्य मोठी आवर्क होत,े शेवटी पुरवठा मागणीपेक्षा जास्त होतो आसण 

एहप्रल-मे-जून मधे्य हर्कां मती खूप र्कमी होतात. 

आ) ऑगस्ट् ते हडसेंबर दरम्यान हर्कमाती ांमदे्ध चढ-उतार 

आपण वरती चचाट रे्कल्याप्रमाण,े रब्बी र्काांद्याचा मोठा भाग शेतर्करी एहप्रल, मे आसण जूनमधे्य बाजारामदे्ध आणतात व 

राहहलेला र्काांदा साठवणीमदे्ध ठेवतात व हळूहळू हडसेंबरपयंत बाजारात घेऊन येतात. सामान्यत: मध्यम आसण मोठा 

शेतर्कऱ्याची धारण क्षमता जास्त असल्यामुळे ते र्काांदा साठवून ठेवतात व ऑगस्ट् ते हडसेंबर या र्कालावधी मधे्य 

बाजारात आणतात. साठवलेला रब्बी र्काांदा ऑगस्ट् ते हडसेंबर दरम्यान बाजारात येतो व तो र्काांद्याच्या हर्कां मती ांवर 

वेगवेगळ्या पद्धतीने पररणाम र्करतो, ते खाली सहवस्तर पहा 

i. रब्बी र्काांद्याची इष्ट्तम प्रमाणात साठवण त्याचबरोबर अली-खरीफ आसण खरीफ र्काांद्याचे सामान्य उत्पादन 

रब्बी र्काांद्याची इष्ट्तम प्रमाणात साठवण तसेच अली-खरीफ आसण खरीफ र्काांद्याचे सामान्य उत्पादन यामुळे मागणी 

आसण पुरवठा यामधे्य बॅलन्स राहतो व र्काांद्याच्या हर्कां मती ऑगस्ट्-हडसेंबर दरम्यान स्थस्थर राहतात. र्काांद्याचे भाव या 

र्काळात सामान्य राहतात. 
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ii. रब्बी र्काांद्याची जास्त प्रमाणात साठवण तसचे अली-खरीफ आसण खरीफ र्काांद्याच ेसामान्य उत्पादन 

रब्बी र्काांद्याची जास्त प्रमाणात साठवण तसेच अली-खरीफ आसण खरीफ र्काांद्याचे सामान्य उत्पादन यामुळे ऑगस्ट्-

हडसेंबर दरम्यान मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त होतो आसण र्काांद्याच्या हर्कमती र्कमी होऊन जातात. जर रब्बी र्काांद्याच े

उत्पादन जास्त असेल आसण हनयाटत वातावरण प्रहतरू्कल असेल तर मध्यम आसण मोठा शेतर्करी ऑगस्ट् ते हडसेंबर 

दरम्यान मोठ्या हर्कमतीच्या अपेके्षने जास्त प्रमाणात र्काांदा साठवतो. या पररस्थस्थतीत ऑगस्ट् ते हडसेंबर दरम्यान मोठ्या 

प्रमाणात र्काांदा (साठवलेला रब्बी र्काांदा + अली-खरीफ आसण खरीफ) बाजारात दाखल होतो. ही पररस्थस्थती बाजारपेठेत 

मागणीपेक्षा असधर्क पुरवठा हनमाटण र्करते आसण हर्कां मती खाली जातात. ही घटना भारतीय बाजारपेठाांमधे्य आढळते. 

iii. रब्बी र्काांद्याची र्कमी प्रमाणात साठवण त्याचबरोबर अली-खरीफ आसण खरीफ र्काांद्याच ेसामान्य उत्पादन 

रब्बी र्काांद्याची र्कमी प्रमाणात साठवणूर्क तसेच अली-खरीफ आसण खरीफ र्काांद्याचे सामान्य उत्पादन यामुळे ऑगस्ट् 

त ेहडसेंबर दरम्यान मागणीपेक्षा पुरवठा र्कमी होतो आसण र्काांद्याच्या हर्कमती खपू जास्त होऊन जातात. एहप्रल-म े

दरम्यान र्कमी रब्बी उत्पादन, साठवण सुहवधाांचा अभाव आसण अनुरू्कल हनयाटत वातावरणामुळे शेतर्करी र्कमी 

प्रमाणात र्काांदा साठवतो. रब्बी र्काांद्याच ेर्कमी उत्पादन हवशेषतः  र्कमी पाऊस, प्रहतरू्कल हवामान, र्कीड आसण 

रोगाांचा प्रादभुाटव, पाण्याची र्कमतरता या घटर्काांमुळे होत असते. भारतीय बाजारपेठाांमधे्य ही असधर्क सामान्य घटना 

आहे.  

र्काांद्याच्या हर्कां मतीतील चढउताराचा र्काय पररणाम होतो 
हर्कां मतीतील चढउतार उत्पादर्क आसण ग्राहर्क दोघाांवर पण पररणाम र्करतात. हर्कां मतीतील चढउतार पीर्क 

उत्पादर्काांच्या उत्पन्नामधे्य अहनसितता हनमाटण र्करत ेआसण ग्राहर्काच्या बजेट मधे्य अस्थस्थरता आणत.े बाजारात जास्त 

आवरे्कच्या र्कालावधीत सवाटत र्कमी हर्कां मत होते व त्यामुळे मखु्यतः  अल्पभूधारर्क आसण लहान शेतर्कऱ्याांचे हनव्वळ 

उत्पन्न र्कमी र्करते. र्कमी आवर्क च्या र्काळात र्काांद्याची जास्त हर्कां मत झाल्यामुळे ग्राहर्काांची उपभोग शक्ती र्कमी 

र्करते. म्हणून हर्कां मतीतील चढउतार उत्पादर्क आसण ग्राहर्क दोघाांसाठी आसण शेवटी देशाच्या अथटव्यवसे्थसाठी 

हाहनर्कारर्क असतो. रब्बी र्काांदा हा र्काांद्याच्या हर्कमतीतील उतार-चढ़ाव त्याचबरोबर हर्कां मती स्थस्थर र्करण्यासाठी 

महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे रब्बी र्काांद्यामुळे हर्कां मतीतील होणारे चढ-उतार आसण स्थस्थरीर्करण याचे स्वरूप 

समजून घेणे आवश्यर्क आहे. हर्कां मतीतील चढउताराांचे स्वरूप तसेच र्कारणे आसण उत्पादर्क व ग्राहर्क या दोघाांवर 

होणारा पररणाम समजून घेणे अत्यावश्यर्क आहे. म्हणून रब्बी र्काांद्यामुळे होणाऱ्या हर्कां मतीतील चढउताराांची र्कारण े

आसण त्यासाठी योग्य उपाय शोधण्याचा प्रयत्न या लेखाद्वारे र्करण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्र ातील प्रमुख ए.पी.एम.सी र्काांदा मारे्कट मधील र्काांद्याची आवर्क 
महाराष्ट्र ात पुणे, सोलापूर, मुां बई, र्कोल्हापूर, नागपूर, हपांपळगाव, लासलगाव, येवला, मनमाड तेसच मालेगाव या 

मारे्कट मधे्य मोठ्या प्रमाणात र्काांद्याची आवर्क होते. राष्ट्र ीय बागवानी अनुसांधान एवां  हवर्कास प्रहतष्ठान नुसार सन २०२० 

मधे एरू्कण २०९७६११ हवां टल र्काांद्याची पुणे मारे्कट मधे आवर्क झाली. तसेच सोलापूर मारे्कट मधे्य २४३९७२१ हवां टल, 

मुां बई मारे्कट मधे्य १३९८६९६ हवां टल, र्कोल्हापूर मारे्कट मधे्य ८७७२५३ हवां टल, नागपूर मारे्कट मधे्य ३१५७५७ हवां टल, 

हपांपळगाव मारे्कट मधे्य ३७३२३५० हवां टल, लासलगाव मारे्कट मधे्य ३८३३८३६ हवां टल, येवला मारे्कट मधे्य १८४४९१५ 

हवां टल, मनमाड मारे्कट मधे्य १०५६२०९ हवां टल, मालेगाव मारे्कट मधे्य ५२५०० हवां टल र्काांद्याची आवर्क झाली. 
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महाराष्ट्र ातील प्रमुख ए.पी.एम.सी र्काांदा मारे्कटमधील बाजार भावाची स्थस्थहत 
महाराष्ट्र ातील पुणे मारे्कट, सोलापूर मारे्कट, मुां बई मारे्कट, र्कोल्हापूर मारे्कट, नागपूर मारे्कट तसेच नासशर्क सजल्ह्यातील 

प्रमुख ए.पी.एम.सी. र्काांदा मारे्कट मधील बाजार भावाची स्थस्थहत चे वणटन खाली सहवस्तर रे्कले आहे. हा अभ्यास पांधरा 

वषाटत (सन २००० ते २०१५) महाराष्ट्र ातील ए.पी.एम.सी. मारे्कट मधे आवर्क झालेल्या र्काांद्याच्या हर्कां मती ांचा डेटा वरून 

हनष्कषीत रे्कला गेला आहे व सां बां धीत आलेखान मधे प्रसु्तत रे्कला गेला आहे. 

पुण ेमारे्कट मधील बाजार भावाची स्थस्थहत 

पुणे मारे्कट (आलेख १) मधे सरासरी पेक्षा उणे हर्कां मती फेब्रुवारी ते जुलै या सहा महहन्याांमधे आढळून आल्या. 

त्याचबरोबर सरासरी पेक्षा असधर्क हर्कां मती ऑगस्ट् ते जानेवारी या दरम्यान आढळून आल्या. फेब्रुवारी मधे सरासरी पेक्ष्या 

-१९ टके्क, माचट मधे सरासरी पेक्ष्या -३८ टके्क, एहप्रल मधे सरासरी पेक्ष्या -४१ टके्क, मे मधे सरासरी पेक्ष्या -३९ टके्क, 

जून मधे सरासरी पेक्ष्या -१८ टके्क तसेच जुलै मधे सरासरी पेक्ष्या -६ टके्क हर्कां मती आढळून आल्या. त्याचबरोबर सरासरी 

पेक्षा असधर्क हर्कां मती ऑगस्ट् मधे १० टके्क, सप्टेंबर मधे १८ टके्क, ऑक्टोबर मधे ३८ टके्क, नोव्हेंबर मधे ५३ टके्क, हडसेंबर 

मधे ३१ टके्क व जानेवारी मधे १२ टके्क याप्रमाणे आढळून आल्या. सरासरी पेक्ष्या सवाटत जास्त उणे हर्कमती एहप्रल मध े

आढळून आल्या. तसेच सरासरी पेक्ष्या सवाटत जास्त असधर्क हर्कां मती नोव्हेंबर मधे आढळून आल्या. 

 
आलेख १. पणुे मारे्कट मधील सरासरी पेक्षा र्कमी-जास्त हर्कां मती 

सोलापरू मारे्कट मधील बाजार भावाची स्थस्थहत 

सोलापूर मारे्कट (आलेख २) मधे सरासरी पेक्षा उणे हर्कां मती माचट ते जून या चार महहन्याांमधे आढळून आल्या. 

त्याचबरोबर सरासरी पेक्षा असधर्क हर्कां मती जुलै ते फेब्रुवारी या दरम्यान आढळून आल्या. माचट मधे सरासरी पेक्ष्या -२६ 

टके्क, एहप्रल मधे सरासरी पेक्ष्या -४२ टके्क, मे मधे सरासरी पेक्ष्या -४२ टके्क तसेच जून मधे सरासरी पेक्ष्या -१७ टके्क 

हर्कां मती आढळून आल्या. त्याचबरोबर सरासरी पेक्षा असधर्क हर्कां मती जुलै मध े२ टके्क, ऑगस्ट् मधे ७ टके्क, सप्टेंबर मध े

१२ टके्क, ऑक्टोबर मधे १६ टके्क, नोव्हेंबर मधे २८ टके्क, हडसेंबर मधे ३१ टके्क, जानेवारी मधे १५ टके्क व फेब्रुवारी मधे 

३ टके्क याप्रमाणे आढळून आल्या. सरासरी पेक्ष्या सवाटत जास्त उणे हर्कमती एहप्रल-मे मधे आढळून आल्या. तसेच 

सरासरी पेक्ष्या सवाटत जास्त असधर्क हर्कां मती हडसेंबर मधे आढळून आल्या. 
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आलेख २. सोलापूर मारे्कट मधील सरासरी पेक्षा र्कमी-जास्त हर्कां मती 

मुां बई मारे्कट मधील बाजार भावाची स्थस्थहत 

मुां बई मारे्कट (आलेख ३) मधे सरासरी पेक्षा उणे हर्कां मती फेब्रुवारी ते जुलै या सहा महहन्याांमधे आढळून आल्या. 

त्याचबरोबर सरासरी पेक्षा असधर्क हर्कां मती ऑगस्ट् ते जानेवारी या दरम्यान आढळून आल्या. फेब्रुवारी मधे सरासरी पेक्ष्या 

-१० टके्क, माचट मधे सरासरी पेक्ष्या -२९ टके्क, एहप्रल मधे सरासरी पेक्ष्या -३६ टके्क, मे मधे सरासरी पेक्ष्या -३७ टके्क, 

जून मधे सरासरी पेक्ष्या -२४ टके्क तसेच जुलै मध ेसरासरी पेक्ष्या -१२ टके्क हर्कां मती आढळून आल्या. त्याचबरोबर सरासरी 

पेक्षा असधर्क हर्कां मती ऑगस्ट् मध े२ टके्क, सप्टेंबर मधे १५ टके्क, ऑक्टोबर मधे ४१ टके्क, नोव्हेंबर मधे ४३ टके्क, हडसेंबर 

मधे २९ टके्क व जानेवारी मधे १८ टके्क याप्रमाण ेआढळून आल्या. सरासरी पेक्ष्या सवाटत जास्त उण ेहर्कमती मे मध े

आढळून आल्या. तसेच सरासरी पेक्ष्या सवाटत जास्त असधर्क हर्कां मती नोव्हेंबर मधे आढळून आल्या. 

 
आलेख ३. मुां बई मारे्कट मधील सरासरी पेक्षा र्कमी-जास्त हर्कां मती 
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र्कोल्हापरू मारे्कट मधील बाजार भावाची स्थस्थहत 

र्कोल्हापूर मारे्कट (आलेख ४) मधे सरासरी पेक्षा उणे हर्कां मती फेब्रुवारी ते ऑगस्ट् या सात महहन्याांमधे आढळून आल्या. 

त्याचबरोबर सरासरी पेक्षा असधर्क हर्कां मती सप्टेंबर ते जानेवारी या दरम्यान आढळून आल्या. फेब्रुवारी मध ेसरासरी पेक्ष्या 

-६ टके्क, माचट मधे सरासरी पेक्ष्या -२४ टके्क, एहप्रल मधे सरासरी पेक्ष्या -३१ टके्क, मे मधे सरासरी पेक्ष्या -३७ टके्क, जून 

मधे सरासरी पेक्ष्या -२० टके्क, जुलै मधे सरासरी पेक्ष्या -९ टके्क तसेच ऑगस्ट् मधे सरासरी पेक्ष्या -२ टके्क हर्कां मती 

आढळून आल्या. त्याचबरोबर सरासरी पेक्षा असधर्क हर्कां मती सप्टेंबर मधे १ टके्क, ऑक्टोबर मधे २० टके्क, नोव्हेंबर मध े

३७ टके्क, हडसेंबर मधे ३४ टके्क व जानेवारी मधे ३० टके्क याप्रमाणे आढळून आल्या. सरासरी पेक्ष्या सवाटत जास्त उणे 

हर्कमती मे मधे आढळून आल्या. तसेच सरासरी पेक्ष्या सवाटत जास्त असधर्क हर्कां मती नोव्हेंबर मधे आढळून आल्या. 

 
आलेख ४. र्कोल्हापूर मारे्कट मधील सरासरी पेक्षा र्कमी-जास्त हर्कां मती 

नागपरू मारे्कट मधील बाजार भावाची स्थस्थहत 

नागपूर मारे्कट (आलेख ५) मध े सरासरी पेक्षा उणे हर्कां मती माचट त े जुलै या पाच महहन्याांमधे आढळून आल्या. 

त्याचबरोबर सरासरी पेक्षा असधर्क हर्कां मती ऑगस्ट् ते फेब्रुवारी या दरम्यान आढळून आल्या. माचट मधे सरासरी पेक्ष्या -

२० टके्क, एहप्रल मधे सरासरी पेक्ष्या -३६ टके्क, मे मधे सरासरी पेक्ष्या -४१ टके्क, जून मधे सरासरी पेक्ष्या -२६ टके्क तसेच 

जुलै मधे सरासरी पेक्ष्या -११ टके्क हर्कां मती आढळून आल्या. त्याचबरोबर सरासरी पेक्षा असधर्क हर्कां मती ऑगस्ट् मधे १० 

टके्क, सप्टेंबर मधे १७ टके्क, ऑक्टोबर मधे ३४ टके्क, नोव्हेंबर मधे ३९ टके्क, हडसेंबर मधे १८ टके्क, जानेवारी मधे ११ टके्क 

व फेब्रुवारी मधे ६ टके्क याप्रमाणे आढळून आल्या. सरासरी पेक्ष्या सवाटत जास्त उणे हर्कमती मे मधे आढळून आल्या. 

तसेच सरासरी पेक्ष्या सवाटत जास्त असधर्क हर्कां मती नोव्हेंबर मधे आढळून आल्या. 



 
 

 
९ 

 

 

 
आलेख ५. नागपूर मारे्कट मधील सरासरी पेक्षा र्कमी-जास्त हर्कां मती 

नासशर्क सजल्ह्यातील ए.पी.एम.सी. मारे्कट मधील बाजार भावाची स्थस्थहत  

नासशर्क सजल्ह्यातील हपांपळगाव, लासलगाव, येवला, मनमाड व मालेगाव या पाचही ए.पी.एम.सी. र्काांदा मारे्कट मध े

सरासरी पेक्षा उणे हर्कां मती फेब्रुवारी ते जुलै या सहा महहन्याांमधे आढळून आल्या. त्याचबरोबर सरासरी पेक्षा असधर्क 

हर्कां मती ऑगस्ट् ते जानेवारी या दरम्यान आढळून आल्या. या मारे्कट मधील हर्कां मतीचे सहवस्तर वणटन खाली रे्कले आहे.  

हपांपळगाव मारे्कट: हपांपळगाव मारे्कट मधे (आलेख ६) फेब्रुवारी मधे सरासरी पेक्ष्या -१४ टके्क, माचट मधे सरासरी पेक्ष्या 

-३६ टके्क, एहप्रल मधे सरासरी पेक्ष्या -४१ टके्क, मे मधे सरासरी पेक्ष्या -४१ टके्क, जून मधे सरासरी पेक्ष्या -१९ टके्क तसेच 

जुलै मधे सरासरी पेक्ष्या -८ टके्क हर्कां मती आढळून आल्या. त्याचबरोबर सरासरी पेक्षा असधर्क हर्कां मती ऑगस्ट् मधे १३ 

टके्क, सप्टेंबर मधे २२ टके्क, ऑक्टोबर मधे ५३ टके्क, नोव्हेंबर मधे ४१ टके्क, हडसेंबर मधे १८ टके्क व जानेवारी मधे ११ 

टके्क याप्रमाणे आढळून आल्या. सरासरी पेक्ष्या सवाटत जास्त उणे हर्कां मती एहप्रल-मे मधे आढळून आल्या. तसेच सरासरी 

पेक्ष्या सवाटत जास्त असधर्क हर्कां मती ऑक्टोबर मधे आढळून आल्या. 

 
आलेख ६. हपांपळगाव मारे्कट मधील सरासरी पेक्षा र्कमी-जास्त हर्कां मती 



 
 

 
१० 

 

लासलगाव मारे्कट: लासलगाव मारे्कट मधे (आलेख ७) फेब्रुवारी मधे सरासरी पेक्ष्या -१३ टके्क, माचट मधे सरासरी पेक्ष्या 

-३५ टके्क, एहप्रल मधे सरासरी पेक्ष्या -४२ टके्क, मे मधे सरासरी पेक्ष्या -४३ टके्क, जून मधे सरासरी पेक्ष्या -१८ टके्क 

तसेच जुलै मधे सरासरी पेक्ष्या -७ टके्क हर्कां मती आढळून आल्या. त्याचबरोबर सरासरी पेक्षा असधर्क हर्कां मती ऑगस्ट् मध े

१५ टके्क, सप्टेंबर मध े२२ टके्क, ऑक्टोबर मधे ५१ टके्क, नोव्हेंबर मधे ३९ टके्क, हडसेंबर मधे १९ टके्क व जानेवारी मध े

११ टके्क याप्रमाणे आढळून आल्या. सरासरी पेक्ष्या सवाटत जास्त उणे हर्कां मती मे मधे आढळून आल्या. तसेच सरासरी 

पेक्ष्या सवाटत जास्त असधर्क हर्कां मती ऑक्टोबर मधे आढळून आल्या. 

 
आलेख ७. लासलगाव मारे्कट मधील सरासरी पेक्षा र्कमी-जास्त हर्कां मती 

येवला मारे्कट: येवला मारे्कट मधे (आलेख ८) फेब्रुवारी मधे सरासरी पेक्ष्या -४ टके्क, माचट मधे सरासरी पेक्ष्या -३७ 

टके्क, एहप्रल मधे सरासरी पेक्ष्या -४५ टके्क, मे मधे सरासरी पेक्ष्या -५० टके्क, जून मधे सरासरी पेक्ष्या -२६ टके्क तसेच 

जुलै मधे सरासरी पेक्ष्या -८ टके्क हर्कां मती आढळून आल्या. त्याचबरोबर सरासरी पेक्षा असधर्क हर्कां मती ऑगस्ट् मधे १२ 

टके्क, सप्टेंबर मधे १९ टके्क, ऑक्टोबर मधे ४९ टके्क, नोव्हेंबर मधे ४८ टके्क, हडसेंबर मधे २० टके्क व जानेवारी मधे २२ 

टके्क याप्रमाणे आढळून आल्या. सरासरी पेक्ष्या सवाटत जास्त उण ेहर्कां मती मे मधे आढळून आल्या. तसेच सरासरी पेक्ष्या 

सवाटत जास्त असधर्क हर्कां मती ऑक्टोबर मधे आढळून आल्या. 

 
आलेख ८. येवला मारे्कट मधील सरासरी पेक्षा र्कमी-जास्त हर्कां मती 
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मनमाड मारे्कट: मनमाड मारे्कट मधे (आलेख ९) फेब्रुवारी मधे सरासरी पेक्ष्या -१२ टके्क, माचट मधे सरासरी पेक्ष्या -३७ 

टके्क, एहप्रल मधे सरासरी पेक्ष्या -४१ टके्क, म ेमधे सरासरी पेक्ष्या -४५ टके्क, जून मधे सरासरी पेक्ष्या -१६ टके्क तसेच 

जुलै मधे सरासरी पेक्ष्या -४ टके्क हर्कां मती आढळून आल्या. त्याचबरोबर सरासरी पेक्षा असधर्क हर्कां मती ऑगस्ट् मधे १८ 

टके्क, सप्टेंबर मधे २२ टके्क, ऑक्टोबर मधे ५४ टके्क, नोव्हेंबर मधे ३२ टके्क, हडसेंबर मधे १८ टके्क व जानेवारी मधे ११ 

टके्क याप्रमाणे आढळून आल्या. सरासरी पेक्ष्या सवाटत जास्त उण ेहर्कां मती मे मधे आढळून आल्या. तसेच सरासरी पेक्ष्या 

सवाटत जास्त असधर्क हर्कां मती ऑक्टोबर मधे आढळून आल्या. 

 
आलेख ९. मनमाड मारे्कट मधील सरासरी पेक्षा र्कमी-जास्त हर्कां मती 

मालेगाव मारे्कट: मालेगाव मारे्कट मध े(आलेख १०) फेब्रुवारी मधे सरासरी पेक्ष्या -८ टके्क, माचट मधे सरासरी पेक्ष्या -

२८ टके्क, एहप्रल मधे सरासरी पेक्ष्या -४३ टके्क, मे मधे सरासरी पके्ष्या -४६ टके्क, जून मधे सरासरी पेक्ष्या -२३ टके्क तसेच 

जुलै मधे सरासरी पेक्ष्या -१० टके्क हर्कां मती आढळून आल्या. त्याचबरोबर सरासरी पेक्षा असधर्क हर्कां मती ऑगस्ट् मधे १२ 

टके्क, सप्टेंबर मधे २२ टके्क, ऑक्टोबर मधे ४५ टके्क, नोव्हेंबर मधे ३१ टके्क, हडसेंबर मधे २७ टके्क व जानेवारी मधे २० 

टके्क याप्रमाणे आढळून आल्या. सरासरी पेक्ष्या सवाटत जास्त उण ेहर्कां मती मे मधे आढळून आल्या. तसेच सरासरी पेक्ष्या 

सवाटत जास्त असधर्क हर्कां मती ऑक्टोबर मधे आढळून आल्या. 

 
आलेख १०. मालेगाव मारे्कट मधील सरासरी पेक्षा र्कमी-जास्त हर्कां मती 
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फेब्रवुारी - माचट दरम्यान हर्कमती र्का र्कमी असतात? थोडक्यात 
महाराष्ट्र ातील बहांताश र्काांदा मारे्कट मधे फेब्रुवारी ते जुलै दरम्यान र्काांद्याच्या हर्कमती र्कमी होऊन जातात. आपण वरती 

चचाट रे्कल्याप्रमाणे रब्बी र्काांद्याची जास्त आवर्क झाल्यामुळे र्काांद्याच्या हर्कमती एहप्रल ते जुलै मधे्य र्कमी होतात. 

त्याचप्रमाणे फेब्रुवारी-माचट दरम्यान लेट-खरीफ र्काांदयाची मोठ्या प्रमाणात आवर्क होते व त्यामुळे सरासरी पेक्ष्या उण े

हर्कां मती या र्काळात राहतात. देश्याच्या एरू्कण र्काांदा उत्पादना पैर्की ३०-४० टरे्क उत्पादन लेट-खरीफ हांगामामधनू 

हमळते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात लेट-खरीफ र्काांदयाचे उत्पादन व र्कमी साठवण क्षमता यामुळे हा र्काांदा मोठ्या 

प्रमाणात फेब्रुवारी-माचट मधे मारे्कट मधे येतो. म्हणनू फेब्रुवारी - माचट दरम्यान र्काांद्याच्या हर्कमती र्कमी असतात.  

परांतु रब्बी र्काांदयाची साठवण क्षमता चाांगली असून सुधा हा र्काांदा मोठ्या प्रमाणात एहप्रल-मे दरम्यान मारे्कट 

मधे आणला जातो व त्यामुळे एहप्रल-म ेमधे मोठ्या प्रमाणात र्काांदयाच्या हर्कां मती र्कमी होतात. रब्बी उत्पादर्काांनी वाजवी 

दर हमळण्यासाठी खालील प्रमाणे र्काळजी घेतली पाहहजे. 

रब्बी र्काांदा उत्पादर्काांनी वाजवी दर हमळण्यासाठी घ्यावयाची र्काळजी 
शेतर्कयांनी रब्बी र्काांद्याच ेउत्पादन दोन उदे्दशान ेघेतले पाहहजेत. एर्क म्हणजे त्याची साठवण क्षमता असधर्क र्काळ 

असली पाहहजेत व दसूरे म्हणजे त्यामधे हनयाटत गुणवत्ता स्पधाटत्मर्क असावी. 

१. शेतर्कयांनी हवशेसता अल्प व अत्यल्प भूधारर्क शेतर्कयांनी एहप्रल ते जून दरम्यान र्कमी प्रमाणात रब्बी र्काांदा 

बाजारात आणला पाहहजे. उवटररत साठ्हवलेला र्काांदा ऑगस्ट् ते हडसेंबर दरम्यान समप्रमाणात बाजारात आणला 

गेला पाहहजे. 

२. र्काांदा र्काढणीनां तर सवाटसधर्क नरु्कसान साठवणी दरम्यान होते. साठवणी दरम्यान होणारे नरु्कसान दोन प्रर्कारे 

र्कमी रे्कले जाऊ शर्कते. एर्क म्हणजे र्कापणीपिात तांिज्ञानामध ेसुधारणा र्करून व दसूरे म्हणजे शेतामधे र्काांदा 

हपर्काची र्काळजीपूवटर्क जोपासना र्करून. र्काांदयाची साठवण क्षमता वाढहवण्यासाठी शेतर्कयानंी खालील प्रमाण े

र्काळजी घेतली पाहहजेत  

 रब्बी हांगामासाठी साठवणूर्क क्षमता चाांगली असलेली जात हनवडावी 

 रासायहनर्क खताांचा वापर सां तुसलत प्रमाणात र्करावा. भरखते देताना निखताांचा अहतप्रमाणात वापर र्करू 

नये. लागवडीनां तर ६० हदवसाांच्या नां तर र्काांदा पोसण्याच्या र्कालावधीत नि खताांचा वापर टाळावा. 

वाढलेला दर सापडावा, र्काांदा लवर्कर पोसावा म्हणून रासायहनर्क खताांचा जादा वापर र्करू नये, त्यामुळे 

साठवणूर्कीमधे र्काांदा लवर्कर सडतो. तज्ज्ाांच्या सल्ल्यानुसार खतमािा आसण सूक्ष्म अन्नद्रव्याांची फवारणी 

र्करावी. 

 अन्नद्रव्याांची आवश्यर्कता पूणट र्करण्यासाठी जैहवर्क खताांचा असधर्क वापर र्करावा. शेण खत, गाांडुळ खत, 

हनांबोळी खत, हहरवळीची खते इत्याहद चा वापर आसधर्क प्रमाणात र्करावा. 

 असां तुसलत प्रमाणात पाण्याचा वापर र्काांदयाची साठवणरू्क क्षमता र्कमी र्करते. पाण्याचे प्रमाण आसण दोन 

पाळी ांतील अांतर हे त्या हठर्काणाचे हवामान, हपर्काची वाढीची अवस्था, लागवडीचा हांगाम, जहमनीचा 

मगदरू इत्यादी वर अवलां बून असते. जमीनीचा प्रर्कार आसण स्थाहनर्क हवामान च्या आधारे पाण्याच ेप्रमाण 

आसण दोन पाळी ांतील अांतर शेतर्कयानंी हनसित र्करावे. अहतशय जास्त हर्कां वा अहतशय र्कमी प्रमाणात 

पाणी देऊ नये. हपर्काला पाणी देताना १८ सें.मी. पेक्ष्या जास्त खोलवर ओल जाईल असे पाणी देण्याची 

गरज नाही, र्कारण र्काांद्याची मुळे वरच्या १८ सें.मी. मधेच पसरलेली असतात. र्काांदा र्काढणीपूवी १०-

१५ हदवस पाणी बां द रे्कल्यास साठवणूर्की मधे मायक्रोहबयल हक्रयार्कलापाांमुळे होणारे नुर्कसान र्कमी होते. 
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र्काांद्याची वाढ पणूट होऊन पाने हपवळी पडून माना पडू लागल्याबरोबर पाणी तोडल्यास र्काांदा पोसतो, 

सड र्कमी होते व माना जाड होत नाहीत. तसचे वरचा पापुद्रा सुरू्कन र्काांद्याला र्काढणीच्या वेळेस इजा 

होत नाही. 

 यासशवाय, र्काढणीची वेळ र्काांदयाची साठवण क्षमता ठरण्यात महत्त्वपूणट भूहमर्का बजावते. हपर्काची 

र्काढणी ५० टके्क माना मोडल्यानां तर र्करावी. र्काांद्याची पात हपवळी पडून र्काांदा मानेत वार्कतो व पात 

आडवी पडते, यालाच मान मोडणे असे म् हणतात. या र्काळात पानाांतील अन्नरस र्काांद्यामधे्य उतरून र्काांदा 

घट्ट होतो. र्काांदा पातीतील अन्नरस पात्यामधून र्काांद्यामधे्य उतरतो व तदनां तर र्काांदा सुप्त अवसे्थत जाऊन 

साठवणूर्क र्करण्यासाठी पक् व होतो.  

 र्काांदा र्काढल्यानां तर तो शेतामधे्य पातीसह तीन हदवस सुर्कण्यास पडू द्यावा. ढीग न र्करता पहहला र्काांदा 

दसु-या ओळीच्या र्काांद्याच्या पातीने झारू्कन जाईल अशा पद्धतीने जहमनीवर एर्कसारखा पसरवून ठेवावा. 

त्यानां तर र्काांद्याची पणूट सुर्कलेली पात २ ते ३ सें.मी. लाांब मान ठेवून र्कापावी.  

 त्यानां तर र्काांदा छपराच्या अथवा झाडाच्या सावलीत दोन-तीन आठवडे पातळ थरात वाळवावा. या र्काळात 

र्काांद्यातील उष्णता हनवळून बाहेरून पत्ती सुटते, आर्कषटर्क रांग येतो. तसेच वाळलेली मुळे व सचर्कटलेली 

माती गळून पडते व त्यामुळे साठवणीच्या र्काळात मायक्रोहबयल सां सगट होण्याची शक्यता र्कमी राहते. 

 नां तर र्काांद्याची प्रतवारी र्करून सडलेले, मोड आलेले, जोडर्काांदे, सचांगळी र्काांदे र्काढून टार्कावेत. अशा 

तऱ्हेने योग्य सुर्कहवलेल्या र्काांद्याची प्रतवारी र्करून फक्त मध्यम आर्काराचे एर्कसारखे र्काांद्याची साठवणूर्क 

र्करावी. 

 ३० सें.मी. पेक्षा जास्त उां चीवरुन र्काांदा खाली पडल्यास त्याला दुखापत होते व त्यामुळे साठवणी दरम्यान 

मायक्रोहबयल सांक्रमणाचा धोर्का वाढतो. तसेच थेट उन्हामधे र्काांदा वाळहवल्यास सनबहनंग होऊ शर्कते. 

३. साठवणीमधे्य वजनात घट, र्काांद्याची सड व र्काांद्यास र्कोांब येणे या तीन प्रर्कारे नुर्कसान होते. मे ते जुलै मधील 

जास्त तापमाणामुळे श्वसनामाफट त पाण्याचे उत्सजटन होउन वजनात २५-३० टके्क पयंत घट येऊ शर्कते. 

त्यासाठी र्काांदयाची चाळ झाडाच्या खाली सावलीमधे असावी. जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान वातावरणातील असधर्क 

आद्रतेमुळे बुरशीजन्य रोगाांचा प्रादभुाटव होऊन १० ते १५ टके्क पयंत नुर्कसान होऊ शर्कते. त्यासाठी र्काढणी-

पिात वरती साांहगतल्या प्रमाणे र्काांदयाची र्काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर सां शोधन सांस्थाांनी सशफारस 

रे्कलेल्या चाळीतच र्काांदा साठवावा. अशा प्रर्कारे हवहवध बाबी ांचे र्काांदा लागवडी पासून योग्य व्यवस्थापण 

रे्कल्यास साठवणीतील नुर्कसानीचे प्रमाण र्कमी रे्कले जाऊ शर्कते. योग्य र्काळजी घेऊन र्काांदा साठहवल्यास 

रब्बी र्काांदा ६ त े८ महहने उत्तम हटर्कतो. 

४. साठवलेला र्काांदा ऑगस्ट् त े हडसेंबर दरम्यान समान प्रमाणात बाजारात आणला गेल्यास रब्बी शेतर्कयांना 

वाजवी बाजार भाव हमळू शर्कतो व त्याचबरोबर बाजारामधील हर्कमां तीची होत असलेली अस्थस्थरता र्कमी होऊ 

शर्कते. 

५. शेतर्कयांनी आलेख १-१० मधे दशटहवलेल्या सरासरी पेक्षा र्कमी/जास्त र्कीमती ांचा आढावा घेऊन र्काांदा 

बाजरामधे आणण्याचा प्रयत्न र्करावा. 
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