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िनवेदन 

 
सािहत्य आिण सं कृतीचा नैितक िवकास हा महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळाचा 

ध्येयवाद आहे. समाजाची भौितक उ ती आिण नैितक उ ती एकसाथ साधावी अशी सािहत्य आिण 
सं कृती मंडळाची इच्छा आहे. यासाठी िव ान, तंतर् आिण कारािगरी या िवषयावरील पु तकेही सािहत्य, 
कला आिण इितहास इत्यादी िवषयावंरील पु तकाबंरोबर सािहत्य आिण सं कृती मंडळाने कािशत केली 
आहेत. इतर वाचकाबंरोबरच िव ापीठीय तरावर िशकणाऱ्या िव ाथ्यार्ंना वरील िवषयावंरील सामगर्ी 
मराठीतून उपल ध हावी हा या उपकर्मामागचा मंडळाचा उ ेश आहे. 

 
िव ानमालेत मंडळाने आजवर अनेक उपयुक्त पु तके कािशत केली असून त्यापैकी अनेक 

पु तकाचंी थमावृ ी संपलेली आहे. ‘रेिडओ दुरु ती’, ‘रेकॉडर् लेअर’, ‘सृि ान आकाशदशन ॲटलास’ 
इत्यादी पु तकाचंा यासंदभार्त अंतभार्व करता येईल. 

 
सध्याच्या िव ानयुगात दैनंिदन यवहारात िविवध तेलाचंा वापर मो ा माणात वाढलेला आहे. 

आज बहुताशं कामे तेलािशवाय होत नाहीत. खिनज तेले व या तेलापंासून िनमार्ण करण्यात येणारे इतर 
पदाथर् आिण खा तेले ही तर मानवाच्या दैनंिदन जीवनातील आव यक असे घटक होत. 

 
या महत्त्वाच्या िवषयावर मराठीत पु तके असणे आव यक अस यामुळे मंडळाने ‘खिनज तेल व 

त न्य रसायने’ हे पु तक कािशत केले आहे. खा  तेलावंरच डॉ. न. गं. मगर यानंी िलिहलेले ‘तेले व 
मेदे–भाग १’ हे पु तक मंडळाने इ. स. १९७९ मध्ये कािशत केले. ‘तेले व मेदे, भाग–२’ आता कािशत 
होत आहे. या भागात वृक्ष तेलिबयाचंी संरचना व उपयोग इत्यादी बाबींसंबंधात लेखकाने िव तृत मािहती 
िदलेली आहे. 

 
अ यासकवगर् व सवर्सामान्य वाचकवगर् याचं्याकडून या पु तकाचे वागत होईल अशी खातर्ी आहे. 
 
 

 
            मंुबई 
            िद. ४ एि ल १९८९ 

यशवंत मनोहर 
अध्यक्ष, 

महारा टर् राज्य सािहत्य आिण सं कृती मंडळ 
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लेखकाचे दोन श द 
 

“वृक्ष तेल िबया” व ‘एरंडी’ याचे मूळ ह तिलिखत कै. डॉ. जे. जी. काणे (माजी अिध ाता, मंुबई 
िव ापीठ रासायिनक तंतर्शा  िवभाग, माटंुगा) यानंी िनरीक्षण के यावर, त्याचे टंकलेखन, माझी पुतणी 
कु. ि मता मधुकर मगर (आता ंसौ. ि मता च हाण) िहने के यानंतर, िदनाकं २७–७–८१ ला, ते सवर् मी 
महारा टर् सािहत्य आिण सं कृती मंडळास सादर केले होते. 

 
‘वृक्ष तेल िबया’ हा डॉ. काणेसाहेबाचंा अत्यंत आत्मीयतेचा िवषय. डॉ. काणे हे दूरदशीर् तर होतेच 

पण देश ेम हे त्याचं्यात अिधक खरतेने यास करीत असे आज जी भारताला खा तेलाची चडं आयात 
करावी लागत आहे ितचे िनराकरण करण्याकिरता, देशातंील नैसिर्गक संप ीचा-वृक्ष-तेल-िबयाचा-
जा तीत जा त वापर हावा असे त्यानंी शासनास आवजूर्न वारंवार सािंगतले. 

 
आिदवासींच्या जीवनात सुधारणा होण्याच्या दृ ीने, महारा टर्ात पु कळ कायर् झाले आहे. परंतु 

सहकारी तत्वावर, वृक्ष-तेल-िबया गोळा करण्याच्या कामास चालना िमळा यास, आिदवासींच्या 
जीवनमानात, हातभार लाव यासारख होईल. 

 
डॉ. काणे यानंी िव कॉिन्सन िव िव ालयातं, तसच भारतात अखा  तेले व एरंडीचे तेल यावंर 

सशोधन केले होते. या दोनही िवषयावरील हे पु तक कािशत होतानंा, डॉ. काणे यानंा फारच आनंद 
झाला असता. 

 
पु तकाचे मुदर्ण सुरू होणार हे कळ यावर मला फारच आनंद झाला पु तक थोडेसे अ ाव  

करण्याच्या दृ ीने मी त्वरेने, डॉ. ही. ही. आर. सु न्य , ाध्यापक तेलतंतर्शा , मंुबई िव ापीठ 
रासायिनक तंतर्शा  िवभाग, याचं्याकडे धाव घेतली. त्यानंी मला त्याचं्या जवळ असलेली, डॉ. िं गी यानंी 
िलिहले या “Non Traditional Oil seeds & oils in India” या पु तकाची मुदर्ण त िदली. त्यानंी 
केले या या मदतीब ल मी डॉ. सु न्य  याचंा फारच ऋणी आहे. 

 
‘वृक्ष-तेल-िबयाचें’ चे मुदर्ण संपण्याच्या सुमारास, मी डॉ. काणे याचें िश य, थोर तेल तंतर्  व उप-

अिध ाता, िरजनल िरसचर् लॅबोरेटरी, हैदर्ाबाद – डॉ. जी. ल मीनारायण यानंा नवीन तेल िबयाचंी मािहती 
कळिवण्याब ल िवनंती केली. ताबतोब त्यानंी संशोिधत केले या सर्व तेलिबयाचंी काशने माझ्याकडे 
धाडली. या पुि तकेतील पृ  १७४ ते १८७ वरील सवर् मािहती, त्याचं्या संशोधनावर आधािरत आहे. डॉ. 
ल मीनारायण यानंी केले या तत्पर मदतीब ल मी त्याचंा आभारी आहे. 

 
वृक्ष तेल िबयाचं्या करता ंWealth of India–Raw materials याचंाही पु कळ आधार घेतला आहे. 
 
‘एरंडी’वर िलिहलेली बरीचशी मािहती E. A. Weiss यानंी िलिहले या ‘Castor, Sesame & 

Safflower’ या पु तकावर आघािरत आहे. डॉ. वाइस याचंा मी फारच कृत  आहे. 
 
ा पु तकाचे िलखाण करतानंा मला खालील गंर्थालयाचंा फार उपयोग झाला – 

 



  अनुकर्मिणका

१)  मंुबई िव ापीठ, रासायिनक तंतर् ान िवभाग, माटंुगा, 
२)  कपास ौ ोिगक अनुसंधान योगशाळा, माटंुगा, 
३)  पोदार कॉलेज ऑफ कॉमसर्, माटंुगा. 
 
या सवर् गंर्थालयाचंा मी अत्यंत ऋणी आहे. 
 
हे पु तक कािशत के याब ल, मी महारा टर् सािहत्य आिण सं कृती मंडळाचा तर फारच ऋणी 

आहे आिण िवशषेतः अध्यक्ष, डॉ. सुरदर् बािर्लगे यानंी पु तकाची आठवण ठेवनू, पु तक काशनाचे काम 
सुकर हाव े हणून मदत केली त्याब लही मी त्याचंा फार ऋणी आहे. 

 
आिण शवेटी, माझ्या गिरबीत पदापर्ण करतानंा, िजला गिरबीतील यातना सहन करा या लाग या 

व िजने आप या मोठेपणातं, माझ्या उणीवा सामावनू घेत या, त्या माझ्या िदवगंत पत्नीच्या – डॉ. सौ. 
अंजनाबाई मगर (माजी, आमदार कुलार् व मंुबईच्या शरेीफ)– मृतीस ही ाजंली अिर्पत आहे. 

 
 
 

१५–२–८९ न. गं. मगर
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वृक्ष तेल िबया 

 
भारतात सां त खा -तेलाचंा बराच तुटवडा आहे. ज्या खा  तेलाचंा वापर साबण िनिर्मतीकडे 

होतो, तो वापर भारतात उपल ध असले या इतर िग्लसिरडीय तेलापासून भरून काढण्याच्या उ ेशाने, वृक्ष 
तेलिबयाकंडे अिधक लक्ष पुरिवले जात आहे. सां त मोह, नीम, साल, करंज, कुसुम, आं याच्या बाठी, 
कोकम, खाकन, धुपा, मारोटी, रबर-िबया व पळस ा वृक्षाचं्या तेलिबयाचंा वापर तेल काढण्याकडे होतो. 
या यितिरक्त आणखीही काही वृक्ष-तेलिबयाही या कामी उपयोगात आण या जात आहेत. ा सवर् वृक्ष 
तेलिबयापासून १७–१८ लाख टन तेल िमळण्याची शक्यता आहे. परंतु सां त मातर् गे या दहा वषार्ंत 
दरसाल फक्त ५०,००० ते ८०,००० टनच तेल अदमासे गोळा होत आहे. ाला कारणेही तशीच आहेत. 
वृक्ष-तेलिबया गोळा करण्याचे काम असंघिटत आहे. तेल-िबया गोळा करण्याकिरता पुरेसे मनु यबळ व 
त्याला लागणारा पैसा उपल ध नाही. जंगलातील झाडापयत पोचण्याकिरता सुगम र ते नाहीत व त्या 
िठकाणी िबयाचंी साठवण करण्याकिरता, गोदामे नाहीत. िबया गोळा करण्याचा हंगाम अगदी अ प काळ 
असतो. जंगलातील िबया गोळा करण्याची परवानगीही अगदी थो ा िदवसाचंी असते. जंगलात वृक्ष तेल-
िबयाचंी झाडे इत ततः पसरलेली असतात. जंगलातील ा वृक्ष-तेलिबया गोळा करणाऱ्या मजुरानंा फारच 
थोडे पैसे बाजारात िदले जातात. आिण ा वृक्ष-तेलिबयाचं्या िंकमतीचा भाव दररोज बदलत असतो. वृक्ष-
तेलिबयापासून तेल काढ यानंतर उरले या पडेत टॅिननसारखी िवषारी दर् ये असतात व त्यामुळे पडेचा 
उपयोग जनावराचं्या वैरणीत करता येत नाही. 

 
ा वृक्षिबया दरवषीर् चढत्या माणात अिधक गोळा के या जात आहेत. परंतु इतक्या वषार्नंतरही, 

ा िबया िजतक्या गोळा करणे शक्य आहे त्याच्या फक्त पाव िह सा सु ा गोळा के या जात नाहीत. साल 
वृक्षाच्या िबया तर फक्त ३ ते ५ ितशत, इतक्याच गोळा होतात. 

 
वृक्षिबयापंासून तेल काढण्याकिरता, त्याचं्यावर खालील िकर्या करा या लागतात :– १) िबया 

गरापासून वगे या करणे, २) िबया वाळिवणे, ३) िबयावंरील टरफल काढणे, ४) मळसूतर्दाब यंतर्ातून तेल 
काढणे, ५) िवदर्ावक िनःसारणापूवीर् पतर्ी करणे. नीम आिण कुसुम याचं्या फळापासून गर िनराळा करावा 
लागतो आिण हे काम हातानंीच करतात. िबया वाळिवणे हे काम थोडेसे अवघड जाते कारण काही फळे 
पावसा याच्या सुमारास िपकतात आिण मग पावसा यात िबया उन्हात वाळिवणे शक्य होत नाही. तेल 
काढण्यापूवीर् साल आिण नाहोर याचं्या िबयावरील कवच फोडाव ेलागते. िवदर्ावक िनःसारणापूवीर् साल 
वृक्षाच्या िबयातंील अंतरबीजाचे पतर्ीत रूपातंर करणे अव य असते. पतर्ी जर घ  के या तर िवदर्ावक 
िनःसारणात बीजाचं्या कणाचंा धुळी माणे होणारा तर्ास कमी होतो. िबयापासून तेल काढ यानंतर, तेलात 
इतर कोणते पदाथर् उतरतात व तेलाचा वापर कोणत्या कामासाठी करावयाचा हे लक्षात घेऊन, त्याचं्या 
शु ीकरणाकिरता, त्यावर िनरिनरा या िकर्या करा या लागतात. ा वृक्ष-िबयापंासून गाळले या सवर् 
तेलाचंा रंग गदर् असून त्याचंा वास सुखावह नसतो. 

 
वृक्ष-तेल-िबयापासून उपल ध होणाऱ्या तेलाची क्षमता, त्याचंा साबण िनिर्मतीत िदवसिदवस 

अिधक वापर, त्याच माणे साल, महुआ, कोकम आिण आं याच्या बाठीचे तेल यासारख्या घ  तेलानंा 
परदेशी बाजारात मेवािमठाईत उपयोग करण्याकिरता िदवसिदवस वाढत असलेली मागणी आिण 



  अनुकर्मिणका

त्याचबरोबर भारतातील खा  तेलाचंी चणचण, ामुळे वृक्ष-तेल-िबयाचें उत्पादन वाढिवणे, ही काळाची 
गरज असून त्यामुळे आिदवासी लोकाचें जीवनमान सुधारण्यास हातभारच लावला जाईल. 



  अनुकर्मिणका

 
१. ऑिल ह तेल 

 
भारतात ऑिल ह झाडाची एक जात आहे. ितचे नाव ओिलया कॉि पडॉर. हा सदापणीर् वृक्ष पि म 

िहमालयाच्या दऱ्यात, २४०० मीटर उंचीपयत का मीरपासून कुमाऊं देशात आढळतो. ज्या देशातील 
तपमान १५ ते ३२° स. असते. तेथेच ही झाडे येतात. हे मध्यम आकाराचे झाड १५ मीटर उंचीपयत सरळ 
वाढते. या झाडाचा िव तारही बराच होतो. याच्या फां ा वाक ा ितक ा जात नाहीत. याची साल 
करडी, गुळगुळीत, पातळ व लहान लहान प ात अपपिर्णत होते. याची पाने आयताकृती-कंुतसम, 
कंटकागर् व िचवट असून समोरासमोर असतात. फुले ितर्भािजत पिरमंजरीत उभयिंलगी, पाढंरी व लहान 
असतात. 

 
फळ िहरवे व अं ाच्या आकाराचे असून ५ ते ८ िम. मीटर लाबं असते. त्यातं किठण कवच 

असलेली बी असते. िपक यावर फळ काळे पडते. िपकलेली फळे खातात. फळात गर िवशषे नसतो. आिण 
तो चवीला चागंलाही नसतो. गर आिण बी ा दोन्हीपासून तेल िमळते. फळाच्या ३१–३२% गर असतो व 
१५% बी असते. तेल िन कषर्णाकिरता सबधं फळच वापरतात. फळातं २५ ते २८%  तेल असते. 

 
मोहोर आ यापासून सहा ते आठ मिहन्यानंतर ऑिल ह फळाचे वजन व त्यातील तेलाचे माण 

जा तीत जा त होते. तरीपण ते झाडावंर ाहीपेक्षा अिधक काळ तसेच ल बकळत राहते. त्यामुळे तेल 
िन कषर्णाकिरता काढावयाची ऑिल ह फळे मिहन्याभरापेक्षा अिधक काळात झाडावरून तोडता येतात.  
त्या अवधीत त्याचं्यातील तेलाच्या माणात कोणताही फरक पडत नाही. िनरिनरा या िज ातंील 
ऑिल ह फळात तेलाचे माण िभ  असते. फळे िपक यावर गोळा करून त्याचें तेल काढतात. तेल 
काढण्यास फार आयास पडत नाही. िपकलेली फळे आणून ती एकमेकावंर रचून ठेवली की त्याचं्या भाराने 
तेल तळाशी जमते. अशा िरतीने िनघाले या तेलास फार वाद असतो. या माणे एकदा तेल िनघाले तरी 
फळात पु कळ तेल िश क असतेच. ते काढण्याकिरता एका मो ा परातीत वरील फळे ठेवनू त्यावर एक 
मोठा दगड दडपण ठेवतात. यामुळे फळातील बहुतेक तेल िनघून येते. हे तेलही पिह यासारखेच वािद  
असते. नंतर ती फळे एका पोत्यात भरून त्यावर आधणाचे पाणी ओततात आिण त्यावर पुन्हा दगडाचे 
दडपण ठेवनू तेल काढतात. हे तेल पिह या व दुसऱ्या खेपेच्या तेलासारखे वच्छ नसते. त्याचा रंग 
िपवळट असून त्यात थोडी िहरवटपणाची झाक असते. फळाच्या चोथ्यात अ ापही तेलाचा अंश िश क 
असतोच. तो काढण्याकिरता हा चोथा पुन्हा कुटून एका भां ात चागंला उकडतात व तेल दाबनू 
काढतात. १०० िकलो फळातून १० िकलो तेल िनघते. ऑिल हची फळे हातानीच झाडावरून तोड यास, 
फळापंासून चागं या तीचे तेल ा त होते. 

 



  अनुकर्मिणका

 
 

शु क फळात ३५ ते ७०% तेल असते. फळातंील गरात व त्यातील िबयात जवळ जवळ सारख्याच 
माणात तेल असते. फळातंील गरात ३०–६०%  व िबयात २५ ते २८%  तेल असते. 

  



  अनुकर्मिणका

तेलाचे लक्षणाकं
 गरातील 

तेल बी–तेल खा  तेल 
काबर्नडाय-
स फाइडने 
िवदर्ािवत तेल 

िव. गुरुत्व १५° से. ०·९२० ०·९१३ ·९०९-०·९१५ – 
वकर्ीभवनाकं २५° से. – १·४६६५ – – 
साबणीय मू य १९०·९ १९०·१ १८८–१९६ १८६–११६ 
आयोिडन मू य ९३·६   ८५·९ ८०–८८ ७७–९० 
िरशटर् मायसेल मू य ०·६ – – – 

कलनाकं 
 
असाबणीय दर् य 

१७–२६ 
 

-A-  १·८ 

 १६–२६ 
 

-A-  २·३ 

 
तेलातील मुख घटक ि नग्धा ल ओलेइक असून त्याचे माण ६५ ते ८५% असते. 
 

तेलांतील घटक ि नग्धा ले :– ितशत 
कबर् अणू १६:० पािमिटक १६·३ 

” १८:० टीॲिरक १·८ 
” २०:० अरॅिकिडक ०·४ 
” १६:१ पािमटीलेइक २·४ 
” १८:१ ओलेइक ६६·५ 
” १८:२ िलनोलेइक ११·५ 
” १८:३ िलनोलेिनक ०·७ 
 २०:१ आयकोसेनॉइक ०·३ 

 
यात संपकृ्त ि नग्धा ले १८.५% असून असंपृक्त ि नग्धा ले ८१.४% असतात. इतर वन पती तेलापेक्षा 
ऑिल ह तेलाचे आयोिडन मू य कमी असते. िशवाय त्यात आणखी एक उ ेखनीय गुणधमर् आहे तो हणजे 
० स. तापमानापयत ते दर्व ि थतीत राहते. ा बाबतीत ते चहाच्या बीज तेला माणेच आहे. ऑिल ह 
तेलात िलनोलेिनक अ लाचे माण अत्यंत अ प अस यामुळे, ते इतर खा  तेला माणे लवकर खवट होत 
नाही. 
  



  अनुकर्मिणका

त्याचा धूसर िंबदू २२° स. व ओतण्याचा िंबदू १४° स. आहे. त्यातील िग्लसराइडे खालील माणे 
आहेत :– 

 
पािमटो–ि ओलेइन १८·४%
टीअरो–ि ओलेइन ५·१%
पािमटो ओिलओ िलनोलेइन ०५·९%
ितर् ओलेइन ४३·५%
ि  ओिलओ िलनोलेइन २६·८%

 
ऑिल ह तेलातं पािमिटन व टीअिरन हे नेहमीच्या तपमानास घनि थतीत असतात. त्यामुळे 

तेलाला गढूळपणा ा त होतो. शोधनिकर्येत ते काढून टाक यास मग तेलात ओलेइक अ लाचीच 
िग्लसराइडे राहतील. असाबणीय दर् यात बीटा िसटो टेरॉल (०·१–०·२%) असते. कँपे टेरॉल व 
ि टग्मॅ टेरॉलही त्यात आढळतात. 

 
तेलाच रंग िहरवट िपवळा असून त्याला िविश  वाद व रुची असते. ऑिल ह तेल हे जगातील 

महत्त्वाचे तसेच पुरातन तेल आहे. भमूध्य समुदर्ाच्या आसपासच्या देशात याचा वापर अिधक असतो. हे तेल 
मुख्यत्वे खाण्याकडे वापरतात. खाण्या यितिरक्त ऑिल ह तेलाचा उपयोग साबण, रंग, रोगण, वगंण 
इत्यादींच्या िनिर्मतीकडे होतो. काही खेडेगावात तेलाचा उपयोग जळण व काश देण्याकडे करतात. 
ऑिल ह फळाची झाडे भमूध्य समुदर्ासभोवतालच्या देशातच अिधक होतात. जगातील जवळ जवळ 
९५% तेलाचे उत्पादन ाच भागात होते. 
  



  अनुकर्मिणका

 
२. अंबाडीचे तेल 

 
अंबाडी हे सरळ उंच वाढणारे वषार्यु झुडुप आहे. भारतात त्याची लागवड सवर्तर् करतात. 

िहमालयाच्या खालच्या भागात १००० मीटर उंचीपयत, त्याच माणे दख्खनच्या कोर ा भागात आंधर्, 
कनार्टक, महारा टर्ामध्ये आिण िबहार व मध्य देशातही धाग्याच्या किरता अंबाडीची मशागत करतात. 
िवषुववृ ाजवळील दमट हवते, ४–५ मिहने सारखा सुमारे ५०–६० स. मी. पाऊस पडणाऱ्या भागात 
अंबाडी चागंली येते. नंतर ितला कोरडी हवा लागते. गोठवणारी थंडी मातर् ितला सहन होत नाही. मो ा 
लाबं िदवसात ितची वाढ चागंली होते. आिण िदवस लहान हावयास लागला की फुले यावयास सुरवात 
होते. 

 
भारतात मे–जूनमध्ये अंबाडीची पेरणी करतात व ऑक्टोबर–नो हबरमध्ये कापणी करतात. 

खरीपात, बाजरी, ज धळा, भात, कापूस व नागली बरोबर अंबाडीचे पीक घेतात. उसाच्या कंुपणावरही 
अंबाडी लावतात. 

 
२०–२५ सटीमीटर अंतरावर बी जिमनीत रोवतात. पूणर् वाढ झाले या शगापासून िबयाणे घेतात. 

िबयातील अंकुरण क्षमता ८–९ मिहने असते. िबयाणाकिरता अंबाडीची जुलै–ऑग टमध्ये पेरणी करतात. 
त्यामुळे ठगणी पण पु कळ फां ा असलेली अंबाडी वाढते. खालच्या भागातील ब डात बी थम प  होते. 
नंतर वरच्या भागात असले या ब डातील बी तयार होते. त्यामुळे, मध या भागातील ब डे जे हा पूणर् 
िपकतात ते हा कापणी करतात. नंतर ब डे वाळिवतात. मग काठीने झोडपतात. व शवेटी उफाळून, बी 
अलग करतात. 

 
अंबाडीचा बुधंा बारीक, केशहीन वा काटेरी असून साधारण ३ मीटर उंच असतो. झुडपावरील 

खालच्या भागातील पाने दयाकृती व वरच्या भागातील पाने ह ताकृती असून त्यानंा ५–७ खंड असतात. 
फुले पानाच्या बगलेत येतात. फुले ८–१० स. मी. यासाची िपवळी व मध्यभागी िकरिमजी रंगाची असतात. 
ब ड साधारण गोलाकार, टोकदार व काटेरी असते. बी (५×३ िमली मीटर) तपिकरी वा करडे असून, 
त्यावरील टरफल घ  िचकटलेले अस यामुळे अतर्बीज वगेळे करणे अवघड जाते. 

 



  अनुकर्मिणका

अंबाडी–बी व ब ड रचना
 

बीचे िव ेषण :– %
आदर्र्ता ९·६ नतर्युक्त पदाथर् २१·४ 
खिनजदर् ये ६·४ शकर् रामय पदाथर् १५·७ 
ि नग्धतेल २०·४ तंतुमय पदाथर् १२·९ 
 इतर पदाथर् १३·९ 

 
िबयावंर दळणे, िशजवणे ा िकर्या के यानंतर मग मळसूतर्दाब यंतर्ाने १३% तेल िमळते. 

िवदर्ावक–िनःसारणाने अिधक तेल िमळते. थंड तापमान दाबाखाली काढलेले तेल िपवळे असून वासरिहत 
असते. 
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तेलाचे लक्षणाकं

िव. गुरुत्व 
१५
° 

स.
०·९१७ – ०·९२६  ९२३२ 

१५
वकर्ीभवनाकं    ४०° स. १·४६५ – १·४६६ १·४६७२ 
अ लमू य  ०·५ – ५·०    १·३ 
साबणीय मू य  १८९ – १९५ १९३ 
आयोडीन मू य  ९३ – १०५  ९१·७ 
असाबणीय दर् य %  ०·४ – ३·४    २.० 

 

 ि नग्धा ले%
पािमिटक १४·० १८·३ ओलेइक ४५·३ ३२·६ 
टीॲिरक ६·० – िलनोलेइक २३·४ ४५·० 

 
अंबाडीच्या तेलात मलॅ हॅिलक अ ल ०·८% टेर्क्युिलक अ ल २·८% व एपॉक्सी ओलेइक 

अ ल ३·०% सापडले आहेत. 
 
तेलाचा उपयोग वगंण व काश देण्यासाठी होतो. साबण उ ोगात घ  साब ू िनिर्मतीकडेही 

करतात. तसेच िलनोिलयम, रंग व रोगण याचं्या उत्पादनातही अंबाडीचे तेल वापरतात. शोिधत तेल 
खाण्याकरताही चालते. 

 
पडेचा रंग राखी असून तीत िथनाचें माण ३३% असते. पडेचा उपयोग जनावराचं्या खा ात 

होतो. अंबाडीची कोवळी पाने दुभत्या गायी हशींना खाण्यास देतात. 
 
भारतात अंबाडीच्या ५०० टन िबया गोळा होऊन त्याचें िन कषर्ण झाले. 

  



  अनुकर्मिणका

 
३. आंबा 

 
आ वृक्षाच्या फळानंा ‘फळाचंा राजा’ असे हणतात. भारतात आं याच्या अनेक जाती आहेत. 

भारतात आं याची झाडे सवर्तर् आढळतात. कोकणातील हाफूस आं याची िनयार्तही होते. अशा या मधुर 
रसाळ आं याच्या कोयी, आंबा खा यावर आपण कचऱ्यात फेकून देतो. पण अलीकडेच कोयीच्या आतील 
बाठीपासून काढले या तेलाने जगभर िस ी िमळिवली आहे. भारतातील आं याच्या कोयीतील 
बाठीपासून िनःसािरत केलेले सवर्च्या सवर् तेल िनयार्त केले जाते. कारण या तेलाचा ‘कोको बटर’ सारखा 
उपयोग करता येतो. 

 
आं याचे फळ सुपिरिचत आहे. बा  सालीच्या आत रसाळ गर असतो. नंतर मगजाच्या आत कवच 

असलेली कोय असते. व कोयीच्या आत बाठी असते. फळाच्या १० ितशत कोय असते व कोयीच्या ७५ 
ितशत बाठी असते आिण ा बाठीपासून साधारण १० ितशत तेल िमळते. भारतात ४० लक्ष टन आं याचें 
उत्प  दरसाल होते असे जर मानले आिण सवर् कोयी आपण एकतर् करू शकलो तर ा फळापासून 
३०,००० टन तेल िमळू शकेल. सां त आं याचे उत्पादन ९२ लक्ष टन आहे. परंतु कोयी एकतर् जमिवणे 
अत्यंत कठीण काम अस यामुळे, भारतातून ७७–७८ साली फक्त ८५० टन तेल िनयार्त झाले. ताज्या 
कोयीत व बाठीत अनुकर्मे ४२ व ४८ ितशत जलाशं असतो. चकर्गती दंडगोलात कोयी सुकवनू त्यातील 
जलाशंाचे माण कोय व बाठीत अनुकर्मे १५ व १३ ितशत पयत कमी होते. कोयी फोड यानंतर आतील 
बाठी एकतर् करतात व नंतर त्यातील घाण चाळणीने काढून, त्या वच्छ करतात. मग त्याचें पन्हळी रूळात 
घालून बारीक बारीक तुकडे करतात. हे वाफेच्या सहा याने िशजवनू नरम करतात. नंतर वजनदार 
िफरणाऱ्या रूळात घालून त्याचं्या चप ा पतर्ी बनवतात व त्यात १०–१२ ितशत जलाशं ठेवतात. मग ा 
आं याच्या बाठीच्या पतर्ीचे हेक्झेन दर्वाने ४०–५०° स ला िनःसारण करतात. 

 

आंबा
 

तेलाचे ि थरांक
मुक्त–ि नग्धा ले % ६·४–१२ िव. गुरुत्व ३० °स.          ०·९०१ 
आयोिडन मू य ३२–६०·७ वकर्ीभवनाकं ४० °स. १·४५५०–१·४५७० स.
साबणीय मू य १९०–१९५ िवलय िंबदू ३४–४३° स. 
असाबणीय दर् य % ०·७५–२·४ कलनाकं °स.      ५१ 
  घसर िंबदू °स.   ३०·५–३९·२ 
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  बेिलअर कर्. °स.               ६८·५ 
 

असाबणीय दर् यात ामुख्याने टेरॉले असून त्याचें माण ०·२२ ते ०·५८ ितशत इतके असते. व त्यातं 
८०% िसटो टेरॉल, १२–१६% ि टग्मॅ टेरॉल व ४–७% कोले टेरॉल असते. 

 
ि नग्धा ले% 

 हाफूस पायरी  ओिरसा प. बंगाल 
कबर् अणू–१६:0 ५·४ ६·९ ५·१–८·० ६·७–९·९        ५·९–८ 

” १८:0   ४४·० ४३·७ ४२–४८ ३६·५–४२·९ ३७·७–४३·१
” १८:१   ४३·७ ४२·९ ३५–४२ ४१·७–५०·३ ४३·६–४६·३
” १८:२ ३·७ ३·८ ४·२–८·३ ३·९–४·५ ३·७–५·५ 
” १८:३ ३·२ २·५ २·२–३·१ ०·४–०·९ ०·५–१·१ 
” २०:०  १·१–२·३ १·५–५·७ 
” २२:0  ०·१–०·३ ०·३–०·४ 
 
िग्लसराइड रचना 
ितर्संपृक्त   S₃–५·३ १·६–४·४ ४·३  
ि संपकृ्त–एक
असंपृक्त 

SOS–४९ ३७·९–६३·७ ६२·३ (अ) 

ि असंपकृ्त–एक 
संपकृ्त 

SUU–३२·५ ३०–४५·२ २९·० (ब) 

ितर्–असंपकृ्त U₃–५·० ३·५–१३·४ ३·४ OOO 
  USU ०·१–०·५  
  SSU ०·९–२·९  
s– संपकृ्त  (अ) POP, POST, STOST   
U –असंपृक्त  (ब) POO STOO   

 
आं याच्या कोयीतील शु क अंतर्बीजात ९–१३ ितशत तेलाचे माण असते. 

 
आं याच्या कोयीच्या कवचाचा आकार, लाबंी–रंुदी, तसेच किठणपणा ामुळे आं याच्या कोयी 

यंतर्ाने फोडून, आतील बाठी (बीज) वगेळी करणे जरा अवघड काम असते. याकिरता एका पोलादी यंतर्-
पेटीत कोयी वरून सोडतात. आत एक िबडाचा दाडंा असतो. त्याला कुऱ्हाडीसारखे ती ण टोक असलेले 
दाते पिरिमतीवर असतात. ा दोन दात्यामधील अंतर २.५ स. मी असते. हा आंस १ अ शक्तीच्या 
मोटारने दर िमिनटास ६०० फेरे या वगेाने िफरिवला जातो. दुसऱ्या बाजूला अनेक पोक या असतात. 
आसाच्या एका फेरीत वरील पोकळीतून, आसाचा िकमान १ दात जातोच. ज्या वळेेस ा पोकळीत 



  अनुकर्मिणका

आं याची कोय असेल ते हा तीवर ा कुऱ्हाडीच्या दात्याचा आघात होऊन, कवच फुटून, बीज वगेळे होते. 
नंतर हे दोन्ही, यंतर्ातून बाहेर पडतात. नंतर कवच व बाठी हे चाळणीच्या सहा याने अलग केले जातात. 
बाठीचे वजन फळाच्या साधारणपणे ९·५ ितशत असते आिण बाठीत २५% पाणी, ११% ि नग्ध समूह, 
५·५% िथने व २·१% राख असते. अलग केले या बाठी उन्हात वाळिवतात. नंतर बाठी सौ यपणे 
िशजिव यानंतर, मळसूतर्दाब यंतर्ातून काढतात. अशा िरतीने ा त झाले या पडेचे नामर्ल हेक्झेन हा 
िवदर्ावक वापरून िनःसारण करतात. मग िवदर्ावकाचे ऊध्वर्पातन करून िवदर्ावकाचा शवेटचा अंश िनवार्त 
ि थतीत काढून टाकतात. 

 
अशा िरतीने िमळाले या िनम–घ  तेलाचे अ कलीने शोिधतीकरण के यावर लीिंचग मातीने 

िनरंगीकरण करतात. ितशत ि नग्धा ले व िग्लसराइड रचनेवरून असा िन कषर् िनघतो की, 
कोकोबटरच्या ऐवजी वापरण्याकिरता यातील कमी आयोिडन मू याचा अंश (SOS उ ) हा िनराळा करता 
येईल. अितशीतनिंबदू आिण घनीकरण िंबदू हे घ  तेलातंील संपकृ्त आिण असंपृक्त ि नग्धा लाचं्या 
माणावर अवलंबनू असतात. ज्या घ  तेलातं टीॲिरक व पािमिटक अ लाचें माण अिधक असते आिण 
त्या मानाने ओलेइक व िलनोलेइक अ लाचें माण कमी असले तर त्याचा अितशीतन िंबदू उ  असतो. 
तसेच ज्यात ि टीॲरोलेइन–STOST– ा िग्लसराइडाचे माण अिधक असते, त्या घ  तेलाचा 
अितशीतन िंबदू उ  असून घनीभवन िंबदू साधारण २४° स. च्या आसपास असतो. त्याच माणे ा घ  
तेलाची िव तािरत वागणूक कोकोबटरच्या सारखीच आहे. २५° स. पयत, तेलातंील घनपदाथर् तसेच 
सुि थतीत राहतात. पण तेच ३०–३५° स. च्या दर यान एकदम िवलयन पावतात. 

 
शोधनिकर्या :– िनग दीकरणाकिरता ७९–९०° स.ला फॉ फॉिरक अ ल वापरून, नंतर 

कदर्ोत्सारणाने ग द अलग करतात. नंतर अखंिडत कदर्ोत्सािरत ‘शापर् स’च्या सयंतर्ात योग्य त्या कॉि टक 
सोडा दर्ावणाने तेलास उदासीन करतात. मग साबण कदर्ोत्सारणाने अलग के यावर हे उदासीन तेल गरम 
पाण्याने दोन वळेा चागंले धुतात. मग तेलास १००° स. तपमानास िनवार्त ि थतीत ठेवनू िनजर्ल करतात. 
िनरंगी करण्याकिरता, लीिंचग माती व काबर्न, तेलात िमसळून, तेल अधार् तास १००° स. तपमानास 
ठेवतात. अशािरतीने िकर्या केलेले हे तेल नंतर दाबयंतर्ातून गाळून टाकीत साठिवतात. 

 
शोधन केले या ा घ  तेलाचा उपयोग कोको–बटर ऐवजी वापरण्याकडेच करतात. त्याकिरता 

त्यातील टीअिरनचा अंश अिसटोन दर्वाने अलग करतात. तेलाचे िववचेक हायडर्ोजनेशन करतात. 
त्यामुळे त्यातील िलनोलेिनक अ लाचे पूणर्पणे रूपातंर होऊन, िलनोिलअेटचे माण कमी होते. 

 
मलम बनिवण्याकिरता आधार–तळ हणूनही ा तेलाचा उपयोग करता येईल. 
 
बाठींचा उपयोग दु काळात खाण्याकडे करतात. त्या भाजतात िंकवा पाण्यात उकडून नंतर 

खातात. १ टन तेलामागे १० टन पड उरते व ितचा वापर गुराचं्या खा ा ात करतात. 
 
पडीचे िव ेषण :– ( ितशत) 
 िथने – ९·५ शकर् रा – १·० 
 ि नग्धपदाथर् –    १०·७५ टॅिनन – ०·१
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 टाचर् –    ७२·८ राख   – ३·६
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४. उंडी 

 
उंडी हे मध्यम उंचीचे आिण शोिभवतं िहरवगेार झाड समुदर्िकनाऱ्या लगतच्या भागातच सापडते. 

भारताच्या पि म िकनाऱ्यावर मंुबईपासून केरळपयत व पूवकडे ओिरसाच्या दिक्षण टोकापासून मदर्ासपयत 
आिण अंदमानमध्ये उंडीची झाडे आढळतात. महारा टर्ात मंुबईपासून रत्नािगरीपयतच्या वाळवटंी पुळणावर 
उंडीचे वृक्ष डौलदार वाढतात. हदेश आिण ीलंकेमध्येही शोभेकिरता ही झाडे लावतात. 

 
दिक्षण भारतातील झाडे कमी उंच वाढतात–साधारण १७ मीटर. त्याचं्यापासून सरळ बुधं्याचे 

मजबतू लाकूड िमळते. त्याला रंधा मारून गुळगुळीत के यावर चागंली चकाकी करता येते. याची साल 
गुळगुळीत काळसर असते. पाने जाड व साधी असून त्यावर उपिशरा समातंर िदसतात. पाने गदर् िहरवी 
असून, त्याचंी वरची बाजू गुळगुळीत असते. पाने रंुदसर लंबवतुर्ळाकार असून कडा मागच्या बाजूला 
मुडपले या असतात. पानाचंा देठ मजबतू पण चपटा असतो. 

 
उंडीला वषार्तून दोन वळेा फुलाचंा बहर येतो. पिहला जानेवारी–फे ुवारीत व दुसरा जून–

जुलैमध्ये. फुले पाढंरी शु  आिण सुवािसक असतात. या झाडास २ ते ३ स. मी. यासाची सुपारी एवढी 
गोल फळे येतात. त्येक बाराला साधारण १२ िकलोगॅर्म फळे येतात. एका झाडापासून ५० िकलोगॅर्मपयत 
फळे िमळतात. फळाची तुळतुळीत साल थम िहरवी असते पण फळ िपक यावर साल कठीण व िपवळी 
होते. फळाच्या पाढंऱ्या गरात एक ते स वा स. मी. यासाची बी असते. झाडाला बाबंनूी झोडप यावर 
िपकलेली फळे जिमनीवर पडतात. ती गोळा के यानंतर आठवडाभर उन्हात वाळिवतात. आिण लाकडी 
हातो ाने वरची साल फोडून आतील बी काढतात. ताज्या िबयातं २५ ितशत आदर्र्ता असते हणून त्याही 
उन्हात वाळवनू मग साठिवतात. फळाच्या वजनाच्या ४३ ते ५२% िबया असतात. 

 
बीचे िव ेषण :— आदर्र्ता     २७·२३%; राख १·०७%; िथने ६·४१%; 
 ि नग्धसमूह ६०·७%; शकर् रा ४·०७%.

 

 
उंडी-फळ

 
वाळले या अंतरबीजापासून ७०–७५ ितशत िनळसर िपवळे ते गदर् िहरवे यान तेल िमळते. 

त्याचा वास आिण चव बरी नसते. अ कोहोलच्या िकर्येने तेल शु  करतात. िमथनॉल वा ७० ितशत 
अ कोहोलने तेलाचे िनःसारण के यास, तेलाचा रंग कमी होतो. नंतर नेहमी माणे थोडेसे िनरंगीकरण 
के यास, तेल चागंलेच उजळते. ा तेलावर हायडर्ोजनीकरण के यास, पाढंरा वच्छ पदाथर् िमळतो. 



  अनुकर्मिणका

 
िबयावंरील कवच काढ यानंतर, आंतील बीजापासून सुलभतेने तेल ा त होते. तेलास ताबंडा रंग 

असतो व वासही चागंला नसतो. बलैाचं्या घाणीत ६३% तेल िमळते. त्यात १०% राळ असते. तेलात 
असाबणीय दर् या यितिरक्त इतर अिग्लसिरडीय घटकाचे माण ७% असते. त्याकिरता तेलाचे 
ि नग्धा लातं िवघटन करतात व मग ि नग्धा ले ऊध्वर्पातनाने अलग करतात. ा ि नग्धा लाचंा रंग 
िफकट असून वास िंकिचतच राहतो. ाचं्या हायडर्ोजनेशनमुळे टीॲिरक अ ल िमळते. 

 
तेलातंील अि नग्ध घटकात ‘४ िफनाइल कुमािरने’ – कॅलोिफलोिलड, कॅलोिफिलक अ ल, 

आयनोिफनोिलड आिण कॅलु टर्ॅिलन–सापंडली आहेत. तेलावरील शोधनिकर्येत अ कलीमुळे ही कुमािरन 
घटके िवदर्ा य होतात व त्याचें रूपातंर िसनॅिमक अ लाचं्या दर्वणातं होते व मग ती सहज िनराळी करता 
येतात. कॅलोिफलोिलड या दर् याचा वापर कु रोग व क्षयरोगातं करतात. 

 
केवळ केरळमध्ये उंडीची फळे िमळण्याचे ल य ५०००–७४०० टन आहे. परंतु त्यक्षात फक्त 

२००० टनच फळे गोळा झाली. फळात ५०% अंतरबीज व त्यातं २५% आदर्र्ता मान यास व बीजातून 
दाबयंतर्ातून ५० ितशत तेल िमळेल असे धर यास, फक्त ३७५ टन तेल उपल ध झाले. ओिरसात १६०० व 
मध्य देशात १००० टन फळे िमळतील. 

 
उंडी तेलाचे लक्षणाकं :– 

 िव. गुरुत्व      (१५° स.) ०·९४१५–    ०·९४५२  

 वकर्ीभवनाकं   (१५° स.) १·४६९९–    १·४७७२  

 साबणीय मू य    ११९     – २०२ 

 आयोिडन मू य    ८२ 
   
– ९२ 

 अ ल मू य    २७ 
   
– ७८ 

 असाबणीय दर् य % 
   

०·२५ 
   
–   १·४ 

 रायशटर् मीसेल मू य 
   

०·१३ 
   
–    ०·५० 

तेलात िस टो टेरॉल सापडले आहे.  
 

घटक ि नग्धा ले ितशत :-
ओलेइक ४९·७ ३५·२ ४२·७ कबर्अणू २०–०·८ 
िलनोलेइक २३·८ २५·५ १३·५ कबर्अणू २२–०·६ 
िलनोलेिनक २·१
पािमिटक १६·८ १८·९ १७·९
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टीॲिरक  ९·७ १७·३ १३·५
 
तेल हे साबण तयार करण्याकिरता फारच चागंले, परंतु अखा . कारण त्यात अि नग्ध िवषारी 

घटक असतात. िबयापंासून गाळलेले तेल िद यासाठी काश देण्याकिरता वापरतात. णावर बा  लेप 
करण्यासाठी संिधवातात व त्वचेच्या रोगात ते बाहेरून चोळतात. वच्छ केलेले शोिधत तेल वेदना कमी 
हा यात हणून कु रोगात नायतू टोचतात. िन किषत तेलात १·०–३·०% राळ अस यामुळे हटेिरया 
इंिडका ा रेिझनबरोबर िम ण करून पाणी आत िशरू नये हणून िकनाऱ्यावर बोटींना लावतात. 

 
उंडीची एकूण झाडे २·५२ लाख असून त्यापासून ३७९८ टन बी िमळू शकेल. त्यक्षात फक्त ११३१ 

टन बी गोळा होते. भारतातील उंडीच्या झाडापासून १·८६ लाख टन बी िमळण्याची शक्यता आहे. 
 

पडीचे िव ेषण :–    ितशत
आदर्र्ता– ६·५
राख– ५·५५
िथने– २९·१५
क्षिपत शकर् रा– ५·१०
अक्षिपत शकर् रा ६·१०
तंतु– ५·५५
िलिग्नन आिण
इतर 

४२·५५

पडीचा उपयोग फक्त खताकडेच
करतात. 

 
सालीत ११·९% टॅिनन असते. बारीक केलेली साल नाजूक भागातील सुजले या भागावंर 

लावतात. ितचा रस रेचक आहे. सालीचा अकर्  लवकर बऱ्या न होणाऱ्या णामध्ये, धुण्याकिरता वापरतात. 
सालीपासून िहरवट िपवळी सुवािसक राळ िमळते. ती उलटीकारक व रेचक आहे. गोडी उंडीण व कडवी 
उंडीण असे दोन कार असतात. उंडीण मधुर, सुगंधी, थंड िप नाशक असते. 
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५. कमला तेल 
 
याला शदर्ीचे झाड असेही हणतात. हे एक झुडुप अथवा लहान खूप फां ा असलेले आिण नेहमी 

िहरवे िदसणारे झाड सवर् िंहदु थानात व १५०० मीटर उंचीपयत बा  िहमालयात सापडते. ाची साल 
पातळ आिण खडबडीत असते. ाची ब डे पु कळशी ताबंडे गोळे असलेली गोलसर आिण ३ खंड असलेली 
असतात. िबया गोलसर, का या व गुळगुळीत असतात. 

 
हे झाड उ र, मध्य, पि म आिण दिक्षण भारतात इत ततः आढळते. ाची वाढ नैसिर्गकरीत्या 

होते. उन्हाळा सुरू होण्यापूवीर् िबया जिमनीवर पडतात. आिण पावसा यात त्या रुजतात. िजथं जमीन जरा 
भसुभशुीत असेल ितथं िबया पावसा यात झाकून जातात. आिण रुजण्याला सोपे जाते. कृितर्मरीत्या 
लागवड, िबया रोवनू एि लमध्ये करतात. ा झाडापासून रंगदर् य िमळत असे. त्याला कमला रंग हणत. 
रेशीम व लोकर रंगिवण्याकडे रंगाचा उपयोग होतो. िपकले या फळाचं्या ब डाचं्या आवरणापासूम रंगदर् य 
फे ुवारी–माचर्मध्ये काढतात. हे रंगदर् य चूणर्, तूप, तेल जा त िदवस िटकिवण्याकिरता वापरतात. ते 
खऊटपणाला ितरोध करते. आिण तुपातील जीवनसत्वाचा नाश होऊ देत नाही. 

 
फळ गोल असून आपोआप उकलते. त्यावळेी त्येक को ातं चीर पडते. फळाच्या बा ागंावर 

बरीच लव असून त्यात एक राळ िमि त दर् य असते. त्या िम णाचा रंग शदरी असतो. फळे वाळ यावर 
राळ झाडून वगेळी करतात. 

 
कमला बी तेल :– िफकट पाढंऱ्या तेल–िबयातील अंतरबीजापासून, दर्व िनः सारणाने ३५–

३६% यान तेल िमळते. तेलाचा रंग गदर्, दाट ताबंूस ते िफकट िपवळा असून ते दर्व अथवा अधर्वट घन 
असते. तेलाचे गाढत्व फार अस यामुळे आिण बहुवािरकीकरण होण्याच्या वृ ीमुळे ते जल–दर्ाव यंतर्ातून 
गाळता येत नाही. हलक्या पेटर्ोिलयमच्या सहा याने िबयातं असले या तेलापैंकी ५०% तेल िनघते. 
उरलेले तेल, बिझन, इथाइल अ कोहोल वा इथाइल ॲिसटेटने काढतात. नंतर आतील िवदर्ावक बाहेर 
काढण्याकिरता उ  िनवार्त वापरतात. 
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कमला–बी व ब ड

 
१–३ पाने व फादंी, ४–५–६ िंकजपुट िंकजमंडळ, ८ ब ड, ११ िबया. 

 
दुसरी प त :– बीजाच्या दु पट जवसाच्या तेलात खलून चागंला लगदा होऊ देतात. नंतर एक 

तास तापिव यानंतर उ ण असतानाच गाळतात. नंतर थंड करतात. कमला तेल घ  अस यामुळे 
कदर्ोत्सरणाने अलग करतात. 

 
घटक ि नग्धा ले :– यातं कमलोलेिनक अ ल ५८·५ ितशत असते. हे १८ हायडर्ाक्सी अ फा–

इिलओ टीॲिरक अ ल होय. 
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पुणताबेंकर यांनी िदलेले ि थराकं :– (पेटर्ोिलयम इथर िवदर्ावक वापरून) 
िव. गुरुत्व ३०° स. ०·९३४७ ि नग्धा ले :– ितशत 
वकर्ीभवनाकं ३०° स. १·५१०५ कमलाओलेिनक ५७·५–५८·५ 
अ लमू य     ५·७ एकातंिरत डाईन  २·०–  ४·५ 
साबणीमू य १७८·३ िलनोलेइक    ११·७
असेिटल मू य ४९·२४ ओलेइक १३·३–१९·६ 
आयोिडन मू य १८३·२ लॉिरक      ०·१
डाइन मू य ४२·९ िमिरि टक  २·१–   २·५ 
असाबणीय दर् य%   १·७५ पािमिटक

टीॲिरक 
  ७.४–   ८·७ 

    ०·६–    ०·७ 
 
कमला तेल हे लवकर वाळणाऱ्या रंगात आिण हािर्नशमध्ये वापरतात. पाणी, अग्नी, अ कली 

आिण सदर्ीय दर्ाव यापंासून ाचा पापुदर्ा रक्षण करतो. 
 
केसाचंी तेले व मलमासाठी कमला तेलाचा उपयोग करतात. त्याच माणे अ राच्या यापारातील 

उपयोगी पदाथर्ही तेलापासून करतात. कमला तेल आिण जवस तेल (१ : ४) याचं्या टँड ऑइल िम णास 
िफऑल असे हणतात. हे दोन वळेा उकळले या जवसाच्या तेलापेक्षाही लवकर वाळते आिण त्याचे तर 
चागंली चकाकी दाखिवतात. हे िम ण लवकर वाळणाऱ्या रंगात, हािर्नश आिण शवेटचा हात 
सुरकत्यासारखा मारण्याकिरता फारच उ म वहन आहे. 

 
पड:– खताकरता वापरतात. लाकडाच्या भशुाबरोबर पड िमि त के यास िव ुत–रोधक फळा व 

बुचासारखे पदाथर् बनिवता येतात. 
 
पडीचे िव ेषण:– ितशत आदर्र्ता : २·८६, िथने : ४८·२२, कब िदते : ३५·४७, तंतु : ६·५७,  

राख : ६·९८; 
 
राखेत पोटॅश आिण फॉ फरस आहे. 
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६. करंज्याचे तेल 
 
करंज्याचे झाड मूळचे पि म घाटावरचे. भारत आिण देश याचं्या पु कळशा भागात करंज्याची 

झाडे नदीच्या बाजंूनी रेताड जिमनीत आिण समुदर्काठी असले या जंगलात वाढतात. मध्यभारतातील 
जंगलात देखील हा वृक्ष मो ा माणात आढळतो. आंधर् देश, गुजरात, तामीळनाडू आिण महारा टर्ातही 
करंज्याची झाडे आहेत. हे झाड शोभेच्या व छायेच्या करता र त्याच्या बाजूस लावतात. यास प गािमया 
ग्लॅ ा असे इंगर्जीत नाव आहे. प गािमया हा श द तामीळ भाषेतील प ग िंकवा प ग पासून झाला. आिण 
ग्लॅ ा हणजे गुळगुळीत िंकवा लोमहीन. 

 
करंज्याचे झाड मध्यम आकाराचे असून साधारण १८ मीटर उंच वाढते. दु काळातही तग धरणारा, 

तसेच खारे पाणीही सहन करणारा हा वृक्ष भराभर ४–७ वषार्ंत पूणर् वाढतो. हे झाड सवर्काळ िहरव ेअसते. 
झाडाचा आकार पसरट व छायादायक असतो. िव तार गोलसर होतो. हा एक ठुबरा व पानगळी वृक्ष आहे. 
त्याचे खोड लहान असून साल मातकट रंगाची गुळगुळीत असते. लाकूड बळकट असते. 

 
पाने ितर्दली चकचकीत िहर या रंगाची व गुळगुळीत असतात. पाने जनावरानंा खाण्यास देतात 

तसेच िहरवे खत हणून भात, ऊस, सुपारी व कॉफी किरता वापरतात. फुलोरा मंिजरीरूप असतो. मंिजरी 
पानापेक्षाही आखूड असते. दलानंा थोडासा िनळा, जाभंळा रंग असतो. फूल स वा स. मी. लाबंीचे िनळे, 
जाभंळे िंकवा अंिजरी रंगाचे व सुवािसक असते. पाने आिण खोडाच्या मध्येही लहान लहान फुले येतात. 
एि लच्या शवेटच्या आठव ातं पात गळून पडली की फुले उमलतात. आिण या पु पसंभाराने नटलेला 
वृक्ष फारच मोहक िदसू लागतो. चैतर् मिहन्यात नवी पालवी फुटून मोहोर येतो, पानाचं्या व फुलाचं्या योगाने 
हे झाड इतके भरून जाते की, त्याच्या खाली सूयर्िकरणाचंा वशे होत नाही. फुलाचंा उपयोग कंु ातील 
खताकडे होतो. 
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बा ावरणाचा भाग – २

 
करंज–बी 

 
फुलाचं्या नंतर शगा येतात. शगाचंी पूणर् वाढ होण्यास १० ते ११ मिहने लागतात. हणजे पुढच्या 

वषार्च्या माचर् ते मे अखेर शगा िपकतात. शगा करंजीसारख्या िदसतात. चपटी व लंब वतुर्ळाकार असलेली 
ही शग ४ ते ७·५ स. मी. लाबं व १·७ ते ३·२ स. मी. रंुद असते. शगाची साल कडक असते. झाडास काठीने 
झोडपून शगा पाडतात, शगा उन्हात वाळिव यानंतर, त्याचंी साल दगडानंी ठेचून िनराळी करतात. शगात 
गर नसतो. आंत १–२ घेव ाच्या आकाराच्या (१·७–२·० स. मी. लाबं व १·२–१·८ स. मी. रंुद) 
ताबंडसर िबया असतात. बाजारात करंज्याच्या िबया िवकावयास येतात. 

 
बीत टरफल ४·५% तर अंतर्बीज ९५·५% असते. बीज पाढंरा, कठीण व ि दल असतो. त्यावर 

ताबंडे िठसूळ टरफल असते. हवते वाळिवले या बीजात आदर्र्ता १९% ि नग्ध तेल २७·५%, िथने 
१७·४%, टाचर् ६·६%, तंतु ७·३% व राख २·४% असते. महारा टर्ात व आंधर् देशातील खे ातील 
घाणीत बीजापासून १८ ते २२ ितशत तेल िमळते. तर मळसूतर् दाबयंतर्ातून २४–२७% तेल ा त होते. 

 
अशोिधत तेलाचा रंग िपवळट नािंरगीपासून ते ताबंसू असतो. परंतु ठेव यानंतर रंग काळसर 

होतो. तेलाचा वास चागंला नसतो आिण चवही कडू असते. तेल साधारण िनमघ  असते. 
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साबण–िनिर्मतीकरता करंज्याचे तेल वापरावयाचे अस यास त्यावर िविश  िकर्या करून िनरंग 
करावे लागते. सां त ९०% तेल साबण उ ोगात वापरतात. तेलाचे ऊध्वर्पातन के यास उ म तीच्या 
स दयर्वधर्क साबणातही त्याचा उपयोग करतात.  

 
करंज्याच्या तेलाचे ि थरांक

रंग :– गदर् ताबंडसर वास :– ितसारक
वकर्ीभवनाकं ४०° स.   १·४७६४–१·४७९०

                ३०° स.  १·४७३६
िव. गुरुत्व   ३०° स.   ०·९२५   –०·९४०
आयोिडन मू य  ८९       –    ९०
साबणीय मू य १८५       –    १९५
असाबणीय दर् य%    ३·०
कलनाकं °स.  ३४

 
घटक ि नग्धा ले :– ितशत

पािमिटक ३·७–७·९           ओलेइक ४४·५–७१·३ 
टीॲिरक २·४–८·९ िलनोलेइक १०·८–१८·३ 
अरॅिकिडक २·२–४·७ आयकोसेनॉइक  ९·५–१२·४ 
बेहेिनक ४·२–५·३
िलग्नोसेिरक १·१–३·५
ात ओलेइक अ लाचे माण ५०–६०% असते.

 
िग्लसराइड रचना :–

u₃ –३७ ितर्असंपकृ्त
u₂s –४८ एक संपृक्त ि असंपकृ्त
us₂ –१५ एक असंपकृ्त ि संपकृ्त
  
u –असंपृक्त
s –संपकृ्त

 
तेलाचे शु ीकरण :– हे तेल दर्व असून साबण िनिर्मतीकिरता वापरता येते. करंज्याच्या कच्च्या 

तेलाचा रंग काळसर असून त्याचा वासही वाईट असतो. नेहमीच्या शोधनिकर्येने, िनरंगीकरणाने आिण 
िनगधीकरणाने तेलाची त सुधारत नाही. त्यात ि नग्ध पदाथार्ंच्या यितिरक्त इतर पदाथर् २–५ ितशत 
अस यामुळे ा तेलाचा उपयोग चागं या कारचे साबण तयार करण्याकडे करता येत नाही. हे इतर 
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पदाथर् ायः िफनॉिलक संयुगे असून, साबण तयार करताना त्याचंी अ कली बरोबर िविकर्या होते आिण 
साबणाला नािंरगी रंग ा त होतो. हा साबण काही वळे ठेवला तर िहरवट होतो व नंतर गदर् करडा होतो. 
तेलातून ही िफनॉिलक संयुगे अलग करण्याकिरता, करंज्याचे तेल ८०% अ कोहोल बरोबर (१ : ३ या 
माणात), त्यात तेलातंील अ लाचें समभाव करण्याकिरता िजतकी अ कली आव यक असते त्यापेक्षा २५ 
ितशत अ कली अिधक टाकून, नेहमीच्या तपमानास, २० िमिनटे ढवळतात. तळाशी जमलेला अ कोहोल 
काढून घेत यावर, वरील िकर्या तेलावर पुन्हा दोनदा करतात. मग तेलावर नेहमी माणे िनगधीकरण 
के यावर हायडर्ोजनेशन करतात. हायडर्ोजनीकृत िनरंग तेल िमळते. (िवलय िंबदू ६०°स.) तेलाचे 
अ कोहोिलक अ कलीने िनःसारण करतात. परंतु ही प त महागडी आहे. 

 
तेलातील िफनॉिलक संयुगाचा उत्कलन िंबदू साधारण ओलेइक– टीॲिरक अ लाचं्या उत्कलन 

िंबदूच्या आसपास अस यामुळे, िनवार्त ि थतीत तेलाचे ऊध्वर्पातन व य लीकरण के यास, िफनॉिलक 
संयुगे तेलातून अलग करता येतात. अशोिधत तेलात २ ते ४ ितशत मुक्त ि नग्धा ले असतात. ते हा मुक्त 
ि नग्धा लाबंरोबरच िफनॉिलक संयुगे, अशोिधत तेलातूंन, ऊध्वर्पातनाने काढून टाकतात. मग हे तेल 
तसेच साबण करण्याकडे वा भागशः ऊध्वर्पातनाने, योग्य ि नग्धा ले वगेळी करून, चागं या तीच्या 
साबण िनिर्मतीकडे वापरता येते. 

 
याकिरता तेलास २२०–२३०° स. तपमानास, २ ते ३० िम. मी. पाऱ्याच्या दाबाखाली, त्यात मुक्त 

वाफ सोडून, सयंतर्ात ऊध्वर्पातन करतात. िफनॉिलक संयुगे व ि नग्धा ले याचें ऊध्वर्पातन होते आिण 
शीतन िकर्येने अलग करतात. ऊध्वर्पातनाच्या वळेेस उ  िनवार्त ि थतीची फार आव यकता असते. 
उरलेले तेल मग साबण िनिर्मती करता वापरतात. 

 
करंज्याच्या तेलावर शोधनिकर्या करण्याकिरता स युिरक अ लाचाही उपयोग करतात. या 

किरता तेलावर तेलाच्या वजनाच्या २ ितशत इतके स युिरक अ ल (९८%) टाकून, तेलास ३० ± ३° 
स. तपमानास २० िमिनटे ढवळतात. नंतर तेल काही वळे ि थर ठेव यानंतर साकंा खाली बसतो व तो 
काढून टाकतात. नंतर ा अ लीय तेलास गरम पाण्याने धुतात. हे करताना जोराने ढवळू नये नाहीतर 
पायस तयार होईल. तेलावर झारीने िमठाचे पाणी िंशपडावे. नंतर तेल गाळ यावर त्यात सिकर्य माती 
(िनरंगीकरणाकिरता) तेलाच्या ०·२ ितशत टाकून तेलास ८०° स. ला १५ िमिनटे ढवळ यानंतर, तेल 
गरम असतानाच गाळाव,े नंतर त्यास अ कलीने शु  करावे. जर काही थोडासा रंगपदाथर् तेलात उरलाच 
असेल तर तो अ कलीने समभाव करताना िनघून जातो. अ कलीने तेल शु  करताना तेल ८०° स. 
तपमानास ठेवनू एकसारखे ढवळीत ठेवाव े व त्यात समभाव करण्याकिरता १०% जलीय सोिडयम 
हायडर्ॉक्साइड टाकून िशवाय िततकीच अ कली अिधक टाकावी (१०० ितशत अिधक). साबणाचा साका 
खाली साचं याबरोबर ढवळणे थाबंावे. 

 
तेलास िनग द करण्याकिरता १·५% फॉ फािरक अ ल टाकून तपमान — १००° स. ठेवतात. 
 
करंज्याच्या कच्या तेलावर हायडर्ोजनेशनची िकर्या केली (०·३% िनकेल व तपमान १८०° स. ४ 

तास, दाब ७५ दर वगर् इंच) तर तेलाचे आयोिडन मू य २६ च्या खाली जात नाही. परंतु तेच स युिरक 
अ लाची िकर्या केले या तेलावर हायडर्ोजनेशन के यास, आयोिडन मू य ५ पयत सहज  येते. 

 



  अनुकर्मिणका

करंज्याच्या तेलात ६-७ ितशत लॅ हॅनॉइडे असतात. करंज्याचे तेल बराच वळे ठेव यास, खाली 
साका बसतो. यात ३-४ ितशत लॅ हॅनॉइडे असतात. या साक्यात ७५ भाग करंिजन असून २५ भाग 
प गमॉल असते. या तेलातून ा. िलमये यानंी १९२५ साली करंिजन हे दर् य अलग केले. ा. डॉ. सेशादर्ी 
यानंी ४ युरॅनेनो लॅ हॉने अलग केली. करंिजन हे त्यातील मुख. त्याच माणे मूळ आिण सालीपासून 
प गकॅर्ोमेन आिण दोन लॅ हॅनोले–डी िमथॉक्सी कॅनुिगन व कॅनुिगन ही िमळाली. करंज्याचे तेल 
अ कोहोिलक अ कली बरोबर ताबंडा रंग देते. परंतु वरील पैकी कोणताही पदाथर् ताबंडा रंग देऊ शकत 
नाही. आता आणखी एक नवीन लॅ हनॉन ‘आयसोलोन्को कॅिपन’ शोधण्यात आले आहे. आयसोलोन्को 
कॅिपन हे अ कलीबरोबर ताबंडा रंग देते. ाच पदाथार्मुळे करंज्याच्या तेलापासून तयार केले या 
साबणानंा काळसर रंग ा त होतो. 

 
तेलात सापडले या १३ लॅ हॅनॉईड संयुगापैकी, प गमॅाल, आयसोलोन्को कॅिपन आिण 

गॅ चॅा कोन ही अ कलीस गर्हणशील आहेत. इतर सवर् रंगहीन असून, अ कलीचा त्याचं्यावर पिरणाम 
होत नाही. आयसोल को कॅिपन आिण गॅ चॅा कोन ही रंगहीन असतात परंतु अ कोहोिलक अ कलीबरोबर 
ताबंडा रंग देतात. प गमॅाल हा ताबंडसर िपवळा असून अ कलीबरोबर गदर् रंग देतो. तेलाच्या साठवणीत 
प गमॅॉलमुळे तेलाचा रंग गदर् होतो. लॅ हनॉइडापैकी चा कोन आिण बीटा डायकीटोन ही बा पनशील 
असतात. तेलावर स युिरक अ लाच्या िकर्येने लॅ हॅनोने याचें स फेटेड रूप होऊन ते ग दमय होतात 
आिण बाहेर टाकले जातात. 

 
करंज्याच्या तेलात खालील अि नग्धमय पदाथर् सापडले आहेत :— 

मुख :––  करंिजन – ३ िमथॉंक्सी यरॅनो लॅ होन   (तेलाच्या १·२५%) 
प गमॅॉल – युरॅनो डायिकटोन           (तेलाच्या ०·८%) 

 
अ प माणात :–– 
 

प गिॅपन 
युरॅनो ल होनॉइड – कॅन्जोन, प गगॅ्लॅ ोन 
आयसोलोन्को कॅिपन 
करंज कर्ोमेन 
आयसोम गॅ लॅ होन 
प गोल 
कर्ोमेन – आयसोप गकॅर्ोमेन 

ग्लॅ चॅा कोन 
 
ग्लॅि न – ४, ५ डायहायडर्ॉक्सी एन िमथाइल िपपेकोिलक अ ल. 
 
फुलामंधून प गग्लॅबोल (हायडर्ॉक्सी युरॅनो लॅ होन व ओरंटोअेमाइड असेटेटे तसेच 

आयसोप गगॅ्लॅबॉल व िमथॉक्सी आयसोप गगॅ्लॅबॉल अलग केली आहेत. 
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करंिजन हे कीटकनाशक व जीवजंतूनाशक असून माशानंा िवषारी आहे. असाबणीय दर् यात बीटा 
िसटॉं टेरॉल सापडले. 

 
तेलाचा उपयोग त्वचेच्या रोगावर करतात. कातडी कमावणे, वगंण, खेडेगावात िद यात 

जाळण्यासाठी आिण औषधासाठीही तेल वापरतात. 
 
एका िदवसात माणशी २० िकलो िबया गोळा होतात. एका झाडापासून ८–२४ िकलोपयत िबया 

िमळतात. करंज्याचे तेल िमळण्याची भारतातील क्षमता ३०००० टन आहे. सां त ९००० टन तेल उपल ध 
होते. 

 
पडेत नतर् ५·१, फुर १·१ व पालाश १·३ ितशत असते. ती ऊस, कॉफी, संतर्ी व भात याकिरता 

खत हणून चागंली उपयोगी पडते. ताबं ा मंुग्यानंा ितसारक असते. यातील िथनाचंा िचकट 
पदाथार्ंच्या िनिर्मतीत तसाच रंगकामातही उपयोग होतो. 
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७. काकमारी 
 
हे एक मोठे चढणारे झुडुप वा वले आहे. हे झुडुप ओिरसा, पूवर् बगंाल, खािसया टेक ा आिण 

दिक्षणेत कुडा पा, मलबार आिण हैसूर येथे आढळते. तसेच िसलोन, बमार् आिण मलायातही काकमारीचे 
झुडुप सापडते. ही वले स ादर्ीच्या जंगलात तसेच कोकणातही िदसते. वले उंच वाढून झाडावर चढते. 
खोडाची साल पन्हळी सारखी िदसते. पाने चामट व ह ताकृती असतात. फूल २ × ३ स. मी. लाबं असते. 
वलेीवर असंख्य फुले असतात, फुलानंा वाटो या पाक या नसतात. पिरमंजरी िहरवट असते. फळ 
घेव ाच्या आकाराचे व अठळीयुक्त असून काळे असते. फळ िपकले की त्याचंा रंग लाल होतो. फळात 
जाभं या रंगाच्या २ िबया असतात. फळे कडवट असतात. फळात ५०% तेल असते. िबयात ४३% 
अंतरबीज असते. बीजातून ६२ ितशत िफकट िपवळे घ  तेल िमळते. तेलाचा वास बरा असतो. 

 
तेलाचे लक्षणाकं

िव. गुरुत्व ४५° स. ०·९०५७  
वकर्ीभवनाकं ४९·५° स. १·४५२२  
अ लमू य  ३९·९  
साबणीय मू य १८७·५  
असेिटल मू य  २०·३  
आयोिडन मू य  ३८·०५  
िरशटर् मीसल मू य    ४·२  
पॉलेन् की मू य    ०·५६  
असाबणीय दर् य%     ०·६८  
िवलय िंबदू ४४–४६  
ि नग्धा ले%:–– पािमिटक    ६·१ ओलेइक ४३·३ 
 टीॲिरक  ४७·५ िलनोलेइक ३·१ 
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काकमारी पान व बी रचना

 
१ फादंी. २–५ नर व मादी फुले. ७–१० बी. ११–१२ पु पबंध. 

 
िग्लसराइडाचंी रचना
:– 

ि असंपृक्त-
एकसंपकृ्त 

४८·७८ 

 ि संपकृ्त-
एकअसंपृक्त 

४१·५५ 

 ितर्संपृक्त ९·७७ 
 



  अनुकर्मिणका

तेलाचा उपयोग खरजेवर लावण्याकडे करतात. िबयात िपकर्ोटॉिक्सन हे िवषारी दर् य आहे. ाचा 
िवलयिंबदू २०३–२०४ स. असून त्याचे अ कोहोलने १·५% िनःसारण होते. हे िवषारी दर् य अत्यंत कडू 
असून त्यामुळे फेफरे येते. माणसाला ाचे २० िमिलगर्ाम ही िवषारी आहेत. या िपकर्ोटॉिक्सनपासून 
िपकर्ोटॉिक्सिनन व िपकर्ोिटन ही दोन दर् ये अलग ि थतीत ा त होतात. िपकर्ोटॉिक्सनचा मयार्िदत उपयोग 
राजय यात रातर्ीच्या वळेी येणाऱ्या घामास आळा घालण्याकिरता करतात. त्याच माणे उवा 
मारण्याकिरताही ाचा मलम वापरतात. बाबीर् ुरेट आिण मॉिफन याचं्या िबयावर हे एक अत्यंत भावी 
उतारा औषध आहे. 

 
सालीत दोन अ कलॉइडे मेिन पिर्मन व पॅरामेिन पिर्मन असतात. ती दोन्ही सचेत नसतात. 
 
िबयामध्ये कॉक्युिलन वा ॲनिमिर्टन ही चवहीन व फिटकमय दर् ये आिण ११–२४ ितशत तेल 

िमळते. 
 
भारतात काकमारीची फळे खेडेगावातले लोक गोळा करतात व उन्हात वाळिवतात. वाळिवले या 

िपकले या फळास ‘कॉक्युलस इंिडकस’ असे हणतात. पा ात्य देशात ाचा उपयोग माशाचे िवष हणून 
व मा ट दारूत भेसळ हणून वापरीत. सां त त्याचा उपयोग िपकर्ोटॉिक्सन ा दर् याच्या 
िनःसारणाकिरताच करतात. 

 
भारतात काकमारीच्या फळाचंा उपयोग माशाचंी मती गुंग करण्याकिरता व काव यानंा 

मारण्याकिरता िवष हणून वापरतात. ाच्या किरता फार थोडे माण पुरेसे असते. गुराचें िवष हणूनही 
त्याचा महारा टर्ात व तामीळनाडूमध्ये उपयोग करतात. हे अत्यंत िवषारी आहे. २·४ गॅर्म माणसाने खा े तर 
माणूस दगावतो. ा िवषारी फळाच्या खाण्यामुळे पोटात वदेना होतात. मळमळ आिण उल ा होऊन घेरी 
येऊन के हा के हा मूच्छार्ही येते. 
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८. कुसुम-लाक्षावृक्ष 
 
ाला कोिंशब वा कुसुंब असेही हणतात. हा पानगळी िंकवा जवळजवळ हिरतपणीर् वृक्ष 

िहमालयाच्या पायथ्याच्या भागात का मीरपासून प. बगंालपयत ९०० मीटर उंचीपयत तसेच उ र, मध्य व 
दिक्षण भारतातील जंगलात सापडतो. िबहार, मध्य देश व कनार्टकाच्या काही भागात लाख 
िक ाचं्याकिरता, तेलाकिरता व शोभेकिरता ा झाडाचंी लागवड केलेली आहे. झाडाची उंची साधारण 
१० ते १५ मीटरपासून ३२ मीटरपयत असते. रोप लाव यापासून १०–१५ वषार्ंत झाडाची पूणर् वाढ होते. 
याचे लाकूड कठीण असते. साल बाहेरून राखी पण आतून लाल असते. पाने २०–४० स. मी. लाबं 
असतात. लालभडक कोव या पालवीमुळे जंगलात हे झाड पटकन डो यात भरते. पाने जून झाली की, 
बगणी होतात. नंतर िहरवी पाने िपक यावर िपवळी होतात व िडसबरमध्ये खाली पडतात. पाने संयुक्त, 
दले लाबंट. एका जाड देठावर दोन्ही बाजंूना पानाचं्या २–४ जो ा असतात. सवार्ंत खालची पानाचंी 
जोडी लहान असते तर वरची दु पट लाबं असते. 

 
फे ुवारी ते एि ल मिहन्यात लहान पानाचं्या बगलेतून िनघाले या डहाळीच्या टोकाशी िपवळटसर 

िहरवी देठ नसलेली फुले झुपकेच्या झुपके येतात. मधमाशा यातून मध गोळा करतात. फुलाचंा 
रंगिवण्याकडे उपयोग होतो. 

 
जून–जुलैपयत गुळगुळीत वा िंकिचत काटेरी, वाटोळे िंकवा अंडाकृती, किठण साल असलेले 

टोकदार फळ तयार होते. आकार १·२५ – २·५ × १·१ ते १·८ स.मी. फळे मे ते जुलैपयत गोळा करतात. 
फळे पूणर् िपकण्याच्या पूवीर्च झाडावर चढून फळाचें घड तोडतात. पाण्यात घासून गर काढतात. गर 
काढण्याकिरता, फळाचंा िढगारा दोन–चार िदवस ठेवतात. ा वळेात फळावरण कुजतो व तो हातानंी 
काढून टाकतात. फळातं थोडासाच गर असतो. हा गर थंडाई करता खातात. त्यातून एक वा दोन चप ा 
लाबंट–गोल व तपिकरी िबया िमळतात. िबया नंतर धुवनू, वाळवनू साठिवतात, िबयावर जाड ताबंूस 
टरफल असते. 
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कुसुम–पाने, फळे व बी

 
१ फादंी.   २–६ पु पबंध.  ९–११ िंकजपुट.   १२ फळे. 
 
पूणर् वाढ झाले या झाडापासून २८–३७ िकलो फळे िमळतात. एक माणूस १९–२० िकलो फळे 

एका िदवसात गोळा करू शकतो व त्यापासून १४–२१ िकलो गरमुक्त िबया िमळतात. 
 
अंतरबीज :– बी मध्ये ६०–६५ ितशत मृदू बीज असते. त्यात तेलाचे माण ५९ ते ७२ ितशत 

असते. आदर्र्ता ३ ते ६% असते. व यावर बुरशी सहज येते. बीजापासून पिह या बलैघाणीत २५–२७% 
तेल िनघते. नंतर पडेवर उ ण पाण्याचा िंशपडा िद यावर दुसऱ्या पाण्यात आणखी २–५% तेल िमळते. 
दाबयंतर्ात ३६% तेल िमळते. 

 
तेल :– िपवळट–करडे, िनमघ  असते. त्यास कडू बदामाचा वास येतो. बराच वळे ि थर 

ठेव यास िफकट रंगाचे सुघ  तेल खाली बसते. ा तेलाला मकॅसर तेल हणतात. व केशस दयार्कडे ते 
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वापरतात. तसेच िद यासाठी व यंतर्ातील वगंण हणूनही वापरतात. त्वचेच्या रोगावंर, संिधवातात, मािलश 
करण्याकरताही वापरतात. आिदवासी लोक तेलाचा वापर थो ा माणात खाण्याकडे करतात. 
खाण्याकिरता ते चागंले शु  करावयास हव.े मोहरीच्या तेलात भेसळ करतात. 

 
कुसुम तेलात १·१५% नतर् असते व साबणीकरणानंतर १–२% हायडर्ोसायिनक अ ल ा त होते. 

इतर तेलातील ि नग्धा ले जशी सवर्च्या सवर् िग्लसरॉल बरोबर इ टेरीकृत असतात तसे कुसुम तेलात 
नाही. यातील फक्त ⅓ ि नग्धा ले िग्लसरॉल बरोबर िनगिडत असून, तेवढीच फक्त नेहमीची िग्लसराइडे 
आहेत. उरलेली ⅔ ि नग्धा ले ही नतर् ज्यात आहे अशा अिग्लसरॉल अ कोहोल बरोबर िनगिडत आहेत. 
ानंा सायनोिलिपडे असे हणतात. कुसुम तेलात २ सायनोिलिपडे आहेत. खाली दाखिवलेले नं. १ चे ५८ 
ितशत असते व नं. २ चे ६ ितशत कुसुम तेलात असते. 

  
CH₂OCOR 

 | 
  H₂C=C 
            | 

         H–C–OCOR¹ 
         | 
       CN 

       CH₂OCOR
       | 

         H   | 
NC–C=C 
              | 

       CH₂OCOR¹ 

अ ल जल-िवघटनामुळे 
सायनो अ कोहोलपासून 
‘बीटा’ िमथाइल अ फा 
टेटर्ािनक अ ल िमळते. 

 
सायनोिलिपड नं. १ सायनोिलिपड नं. २

 
(मॅकसर) तेलाचे गुणधमर्
रंग :– िपवळसर ताबंसू
वास :– िविश  कारचा 
रूप :– िनम-घ  वा दर्व 
वकर्ीभवनाकं ४०° स. :–     १·४५९–१.४६२
िविश  गुरुत्व  १५° स. :–   ०·८६०–०·९२४
                        ३२° स. :–   ०–९०९९
आयोिडन मू य :– ४७–५५ (४८–५८)
साबणीय मू य :– (२२०–२३४)
                              (२१५–२३०) 
असाबणीय दर् य% :– १·५–३·१
अ ल मू य :–  १३·१–१९·२
असेिटल मू य :– ४·०
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 प. भारत 
घटक ि नग्धा ले 
ितशत :– 

िमिरि टक १·०

 पािमिटक ५·३–८·७   १·६ 
टीॲिरक १·७–६·३ १०
ॲरॅिकिडक २०–३१ १९·७ 
बेहेिनक १·५–३·५     ·९ 
पािमटोलेइक १·३  ३·१ 
ओलेइक ४०–६७ ५२·२ 
गडॅोओलेइक  ८·५ 
िलनोलेइक २·५–५·२   ४·९ 

 
शोधनिकर्या :– िबयातील अंतरबीजात ३० ते ६० ितशत तेल असते. ते नेहमीच्या प तीनुसार 

काढतात. हे तेल घ  असते. कुसुम तेल हे िग्लसराइडे (४०%) व अिग्लसिरल अ कोहोलाचंी 
ि नग्धा लाशंी झालेली ई टरे याचें िम ण आहे. त्यात िग्लसरॉलचे माण फक्त ४ ितशत आहे. इतर 
तेलात ९–१० ितशत असते. अिग्लसिरडीय अ कोहोलमध्ये नाइटर्ाइल सायनोजेन समूह (–C≡N) 
असतो. त्यात नतर् असते. नाइटर्ाइल समूहाचे जलिवच्छेदानात अेमाइड, अ ल व शवेटी अमोिनयात 
रूपातंर होते. िग्लसिरडीय व अिग्लसिरडीय ई टराचें जलिवच्छेदन िनरा या िरतीने होते. 

 
तेलाचे अ कलीने साबुणीकरण के यास १ ितशत सायनाइड ा त होते. त्यामुळे पूणर् 

उकळण्याच्या प तीत (लायमध्ये) १ ितशत हायडर्ोसायिनक अ ल अस यामुळे, साबण िनिर्मतीत मोठा 
पेच संग िनमार्ण होतो. िनम-उकळण्याच्या प तीत लाय फेकून देता येते. ाकिरता कुसुम तेलाचे 
िनयंितर्त जलिवच्छेदन करतात. त्यामुळे अिग्लसिरल अ कोहोलाचं्या ई टराचें जलिवच्छेदन होते व 
िग्लसिरल ई टरे तशीच राहतात. उदाहरणाथर् - २५० गॅर्म कुसुम तेल, २०० िम. िल. पाणी, ३·१२५ गॅर्म 
िंझक ऑक्साइड आिण ६·२५ गॅर्म सोिडयम हायडर्ोस फाइट बरोबर ढवळीत, १२०–१३०° स. तपमानास ३ 
तासपयत, वाफेच्या १५–२५ दर वगर् इंच दाबाखाली ठेवतात. यामुळे अिग्लसिरडीय ई टराचें 
जलिवच्छेदन होते आिण यातील ि नग्धा लाचंा थर अलग होतो (६५%) व ज्या िग्लसराइडाचें 
जलिवच्छेदन झाले नाही ती ही िमळतात (३५%). मग ा िम णावर स युिरक अ लाची िविकर्या 
करतात व िंझक साबणाचे जलिवच्छेदन होते. ि नग्धा ले व िग्लसराइडाचें हे िम ण नंतर साबण 
िनिर्मतीकडे वापरतात. 

 
कुसुम तेलाचा उपयोग साबण तयार करण्याकडेही करतात. १५ ितशतपयत तेल साबणात 

वापरतात. याचा साबण चागंला फेस देतो व साबण चागंला घ  होतो. लहान लहान साबण उत्पादक हे 
तेल वापरतात. तेल लवकर खवट होत नाही. तेलात सायनोजेनेिटक संयुगे अस यामुळे मो ा संचात 
िग्लसिरन परत िमळिवण्याची सयंतेर् लवकर थाबंतात. त्यामुळे मोठे उत्पादक हे तेल साबण िनिर्मती करता 
वापरीत नाही. 
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तेलात सायनोजेनेिटक ग्लुकोसाईडे अस यामुळे उ  तपमानास साबण करण्याच्या वळेेस त्यातून 
िवषारी वायू बाहेर पडतो. हणून तेलावरील शोधनिकर्या फार काळजीपूवर्क व अिल त जागी करावी 
लागते. 

 
पड :–– पडेचा उपयोग खत व जळणाकडे होतो, तीत नतर् ५·५७%, िथने २२·३१%, फुर 

३·०८% व पालाश १·१३% असते. 
 
ा झाडाचंा उपयोग कुसुम लाख तयार करण्याकडे होतो. दरवषीर् ९०,००० टन िबया भारतात 

गोळा होऊ शकतील. परंतु ९,००० टनच िबया गोळा होतात व त्यापासून ३००० यन तेल ा त होते. 
सुधािरत ल य ३०,००० टन तेलाचें आहे. 
  



  अनुकर्मिणका

९. कोकम-अमसोल तेल 
 
कोकमच्या झाडास बटर टर्ी, मंगो टीन ऑइल टर्ी वा िं डोिनया टँलो टर्ी असे हणतात. त्याला 

अमसोल, िभराडं, कातंबी, कोकम, िचरंड आिण राताबंा ा नावानंीही ओळखतात. 
 
कोकमाचे झाड पि म घाटातील जंगलात आढळते. कोकणापासून ते दिक्षणेकडे उ र व दिक्षण 

कारवार, कूगर् आिण वायनाडपयत तसेच िनलिगरी पवर्ताच्या खालच्या उतरंडीवर देखील हे चागंले येते. 
चीन, मलाया, जावा व िंसगापूर येथेही याची लागवड केलेली आहे. हे झाड चागं या िनचऱ्याच्या मुरमाड 
जिमनीतही येते. भरपूर पाऊस आिण उ ण व दमट हवामानात त्याची चागंली वाढ होते. 

 
कोकमचे झाड हे नेहमी िहर या पानानंी अलंकृत असते. हे झाड तसे लहान असून फारसे रंुद 

नसते. त्याचे खोड आठ ते बारा मीटर सरळ उंच वाढते. याच्या फां ा खाली झुकले या असतात. 
 
पूवीर्च्या मंुबई इलाख्यात ५६,६०० मोजलेली झाडे होती. एका झाडापासून सुमारे अकरा िकलो बी 

िमळते. याची पाने लाबंटगोल भा याच्या आकारासारखी असतात. साधारण ६ ते ८·५ स. मी. लाबं व ३ स. 
मी. रंुद पाने असतात. पानाचंा वरचा पृ भाग िहरवागदर् असतो तर खालची बाजू िफकट असते. कोवळी 
पाने ताबंडसर असतात. 

 
झाडानंा नो हबर ते फे ुवारीपयत फुले येतात. पानाच्या बगलेत फुले एकाकी िंकवा समूहाने 

येतात. नर-फुले व मादी-फुले वतंतर् फुलोऱ्यात पण एकाच झाडावर येतात. नरफुले बगलेत येतात तर 
मादीफुले एकाडंी असतात. 

 
फळे एि लपयत िपकतात. जाभंळट लाल मृदू फळावर खोलगट रेषा नसतात. त्याचा आकार 

लहान संत्र्याच्या माणे असतो. िपकले या रातां याचा रंग ताबंडा होतो. त्याचा यास २·५ ते ३ स. मी. पेक्षा 
अिधक असतो. फळात संत्र्यासारख्या ५–६ पाढंऱ्या फेसा असून त्यात पाच-आठ चप ा िबया असतात. 
फेसातं नरम गर असून त्यात रस असतो. फळातील रस रंगबधंक असतो. त्याचे सरबतही करतात. कोकम 
फळाची बाहेरील साल फळातील गरात िभजवनू वाळवनू आमसूल तयार करतात. 
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कोकम–फळ व बी
 
१ पानासह फादंी   २ पु पबंध.  ३–१० फूल व त्याचे िनरिनराळे भाग. ११–१२ फळ.   १३–१५ 

फळाचे छेद.   १६ िंकजपुट. 
 
फळे एि ल ते जूनपयत गोळा करतात. िपकलेली फळे झाडावरून बाबंनेू मारून जिमनीवर खाली 

पाडतात. आिण मग जिमनीवरची गोळा करतात, फळानंा काठीनी झोडपून फळातील रस काढून झा यावर 
आतील िबया वगे या करतात. त्या साफ करून उन्हात चागं या वाळवनू साठवनू ठेवतात. एका 
झाडापासून ६०-८० िकलो फळे िमळतात. िबया दळतात. त्यावरील टरफल काढून टाक यावर बी बारीक 
के यावर लगदा पाण्यात उकळतात. वर तरंगलेले घ  तेल पाण्याच्या पृ भागावरून वरच्यावर काढून 
घेतात. के हा के हा कुटून बारीक केलेला मगज रातर्भर पाण्यात िभजिवतात. सकाळी तेल पृ भागावर 
येऊन पाढंरा थर जमतो. तो काढून घेतात. मग हे िम ण रवीने घुसळतात आिण घ  तेल वर येते. ते 
िनराळे करतात. बीजाचे वजन बीच्या साठ ितशत असते. व त्यापासून ४६% तेल िमळते. हणजे बीच्या 
वजनावर २३–२६% तेल पडते. 

 
तेलाचा रंग िफकट करडा िंकवा िपवळसर असतो. तेल हाताला गुळगुळीत लागते. ते त डात 

लोण्यासारखे िवरघळते आिण िजभेला थंडगार लागते. शोिधत व िनगिधत तेल रंगाने पाढंरे आिण उ म 
तीच्या हायडर्ोजनीकृत ‘वन पित’ सारखे िदसते. 

 
उपयोग :– कोकम तेलाचे अं ाच्या आकाराचे गोळे बाजारात िवकतात. कोकम तेल िमठाईत 

वापरतात. त्याचा उपयोग िद यासाठी, तळण्याकिरता आिण औषधी हणून होतो. साबण उ ोगात व 
मेणबत्या करण्यासाठी वापरतात. तुपात भेसळ करण्याकिरताही वापरतात. 
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तेलाचे लक्षणाकं
िवलयिंबदु :–    ३९·४-४३  (४१·९)
वकर्ीभवनाकं ४०° स. :– १·४५६५–१·४५७५ १·४७२९ 
साबणीय मू य :– १८७–१९१·७ १९२·५ 
आयोिडन मू य :– २५–३६·७ ४३·३ 
असाबणीय दर् य% :– १·२–२·३
मुक्त ि नग्धा ले :–        ७·२

 
  यापारी तेल 
घटक ि नग्धा ले :– पािमिटक –  २·५–५·३ ३·४ २·९ 
 टीॲिरक –  ५२–५६·४ ६७·४ ५४·५ 
 िमिर टीक –  १·२    –  
 ओलेइक – ३९·४–४१·५ २८·१ ४२·५ 
 िलनोलेइक –  १·७ ०·६  
 ॲरिकडीक ०·३  

 
पािमिटक अ लापासून मुक्त असलेले टीॲिरक अ ल तसेच िलनोलेइक अ लापासून मुक्त 

असलेले ओलेइक अ ल तयार करण्याकिरता ा लोण्याचा उपयोग करतात. 
 
यातंील िग्लसराइडे %:– 
 ितर् टीॲिरन १·५ ितर् ओलेइन २·५  
 ओिलओ ि टीॲिरन    ६८  
 ओिलओ पािमटो 

टीॲिरन 
८·०  

 टीॲरो ि ओलेइन   २०  
 
कोकमच्या घ  तेलात एक असंपकृ्त-ि  संपृक्त टर्ायिग्लसराइडाचें माण बरेच अस यामुळे ा 

तेलाचे िवलयिंबदू एकापेक्षा अिधक िमळतात. एका कोकमच्या तेलातून दोन ओिलओ वी टीॲिरन ४% 
इतके िमळाले असता त्याचे २३, ३७ आिण ४४° स. असे तीन िवलयिंबदू िदसले. जर त्यात ६२·७% संपकृ्त 
ि नग्धा लाचें रेणू असले तर कोकम तेलातील टर्ायिग्लसराइडे अशी असतात. 
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ितर्संपृक्त ३·६%
एक असंपकृ्त – ि संपकृ्त ७६%
एक संपृक्त ि असंपकृ्त २०%
ितर्असंपकृ्त ०·४%

 
काही तेलात खालील रचनेचीही टर्ायिग्लसराइडे िमळाली आहेत :– 
 

ितर्संपृक्त – ३·६
संपकृ्त – संपृक्त – असंपकृ्त ०·६
संपकृ्त – असंपकृ्त  – संपकृ्त ८०·९
संपकृ्त – असंपकृ्त – असंपृक्त १४·३
असंपृक्त – असंपकृ्त – असंपकृ्त ०·६

 
कोकम तेलाचे मान्य ि थरांक :–
अ ल मू य  १२
आयोिडन मू य  ३२–४०
असाबणीय दर् य%  १
साबणीय मू य १८७–१९१

 
तेलाचा िवलय िंबदू ४० ते ४३° स. असतो. कलनाकं ६०° स. चागं या कारच्या कोकमच्या घ  

तेलाचे िव तािरत मू य (२६° स./४० तास) ला असे आहेत. 
 

D२० २४०० D३५ १८४० 
D३० २२१० D४० ३७० 

 
ातं ३५° स. पयत घ  तेलाचे माण पु कळ आहे आिण तेच ४०° स. ला एकदम कमी होते. हे  

st o st ा िग्लसराइडाचे माण अिधक असण्याचे ोतक आहे. 
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िग्लसराइड रचना :–
ितर्संपृक्त SSS   २·४
ि संपकृ्त एकअसंपृक्त SOS ८३·४ (यात St O St–७७·७% 

                   व POSt    ४·६% 
ि असंपकृ्त एकसंपृक्त SOO  ०·३
ि टीअरोिलनोलेइन SS lins  १·१
ितर्असंपकृ्त UUU  ०·५

 
कोकोबटरच्या ऐवजी वापरण्याकिरता उपयोग हावा हणून मोहाच्या तेलाचे अिसटोनमध्ये (१ 

गॅर्मला ७ िमलीिलटर दर्ाव ०° स. तपमान – ३ तास) िवभाजन के यावर जो अंश येतो त्याचे पुन्हा 
अिसटोनने (५ िम. िल./गॅर्म, १२–१४° स.) िवभाजन करून जो अंश येतो तो कोकम तेलात ७० : ३० 
(महुआ) या माणात िम ण करतात. हे िम ण कोकोबटर सारखे गुणधमर् दाखिवते. कोकम तेलाचा वापर 
कोकोबटर ऐवजी वापरण्याकिरता करतात. 

 
कोकमच्या सालीत– आमसुलात १० ितशत मिॅलक अ ल असून, टाटार्िरक व सायिटर्क अ लही 

अ प माणात असते. ात हायडर्ॉक्सी सायिटर्क अ ल असते व हे अ ल शिररात अित ि नग्ध संचयास 
(ल पणास) िवरोध करते. वािर्षक उत्पादन २०० टन व ते सवर् िनयार्त होते. भारतातं कोकमच्या िबया 
१·२५ लाख टन गोळा होण्याची शक्यता आहे. 

 
पडेचा उपयोग खताकडे करतात. तीत १६·५% िथने असून ५७% शकर् रादी समूह असतो. ितला 

थोडीशी आंबट चव असते. तीत अिर्जिनन व िफनाइल अिमन ा आव यक अिमनो अ लाचा अभाव असतो. 
 
ि नग्धाशं नसले या पडेत िथनाचें माण कमी असते व ितचा उपयोग खताकडेच करतात. 
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१०. कोको बटर 
 
उ ण देशात वाढणाऱ्या िथओ ोमो ा वन पतीच्या िबया हणजेच कोकोबीन होय. ालाच 

कॅकॅओ असेही हणतात. त्यापासून कोकोबटर आिण कोको तयार करतात. दिक्षण अमेिरकेतील 
िवषुववृ ीय जंगले ही त्याचे मूळ उगम थान असले तरी त्याची लागवड मो ा माणात पि म आि केत 
होते. यािशवाय ीलंका, वे टइंिडज आिण मध्य अमेिरकेतही ाचे पीक घेतात. कोकोची झाडे 
िवषुववृ ापासून २०° उ रेकडे वा दिक्षणेकडे असले या भागातच चागंली येतात. अशा साधारण ३० 
िनरिनरा या देशात कोकोच्या िबयाचें उत्पादन बरेच होते. 

 
कोको हे एक लहानसे सदापणीर् झाड असून, त्याची उंची साधारण ९ मीटर इतकी असते. त्याचे 

छतर् घनदाट गोलाकार असते. सरळ उ या असले या फां ावंर व बाजूच्या फां ावंर पाने वतुर्ळाकृतीत 
समोरासमोर दोन रागंात असतात. पानाचंा देठ आंखूड असतो. पानाचंी लाबंी १५ ते ३० स. मी असून 
त्याचंा रंग गदर् िहरवा असतो. पाने पातळ असली तरी िचवट असतात. पाने लाबंट–दीघर् गोलाकार 
असतात. कोकोच्या झाडाला फुले व फळे खोडाच्या पणर्हीन भागावर तसेच बाजूच्या फां ावंर येतात. फुले 
लहान पण लाबंट असून िपवळट िंकवा जाभंळट असतात. फळ शगेसारखे असून ३० स. मी. लाबं व १० स. 
मी. यासाचे असते. हे फळ लाबं वतुर्ळाकार असून के हा के हा मृदू िंकवा सुरुकुत्या असलेले असते. 
फळाचा रंग ताबंडा, िपवळा, गुलाबी िंकवा तपिकरी असतो. त्याची बाहेरची साल जाड किठण आिण 
कात ासारखी असते. एका शगेत साधारण २०–४० िबया असतात. िबया चप ा िंकवा गोल, पाढंऱ्या 
िंकवा तपिकरी रंगाच्या, िफकट जाभं या वा गुलाबी रंगाच्या असतात. िबया चवीला कडवट असून जराशा 
गोड असतात. त्येक बीचा यास दीड ते दोन स. मी. असतो आिण ा सवर् िबया पाढंऱ्या िंकवा तपिकरी 
गरात खेचले या असतात. गर िचकट असून सुवािसक असतो आिण चवीला आंबट ते गोड असतो. 

 
साठ वषार्ंपूवीर् ीलंकेतून कोकोची रोपे आणून दिक्षणेकडील िनलिगरीच्या पायथ्याशी असले या 

क ार येथील फलसंशोधन कदर्ात त्याचंी थम जोपासना के यावर भारतात कोकोची लागवड सुरू 
झाली. भारतामध्ये थम ीलंकेतून कोकोचा ‘िकर्ओलो’ कारच आणला गेला व दिक्षण भारतात त्याचीच 
लागवड चालू ठेवलेली आहे. परंतु कनार्टकात ‘फॅिर टेरो’ कारचीच लागवड केलेली आहे. गे या १९–
२० वषार्ंत आसामातील िकनारप ीवरही ‘फॅिर टेरो' कारची लागवड केलेली आहे. कोको हे उ ण देशीय 
पीक आहे. परंतु तेथेही ते ८०० मीटर उंची वर येत नाही. परंतु आरिक्षत ि थतीत ते १५०० मीटर उंचीपयत 
येते. पाऊस मातर् संबधं वषर्भर पडावयास हवा. 

 

कोको–बी
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भारतामध्ये कोकोची लागवड करण्यास योग्य असलेले के्षतर् हणजे दिक्षण भारत होय. खोल 
जमीन व दोन्ही मान्सूनपासून पाऊस िमळणारे के्षतर् हे कोकोच्या लागवडीस अत्यंत आव यक असते व 
अशा कारची ि थती असलेले भाग हणजे अगदी दिक्षणेकडील व पि म घाटाच्या बाजूने असलेले काही 
भाग. परंतु ा भागात जेथे पावसाळा थोडेच िदवस असतो, तेथे िंसचनाची सुिवधा असणे िहतावह असते. 
ज्यािठकाणी िंसचनाची सोय आहे अशा नदीकाठच्या व नदीच्या मुखाकडील भागात आिण काही खोलगट 
सुपीक जिमनीत कोकोची लागवड भारतात चागंली झालेली आहे. १९६४ मध्ये कोकोच्या खाली भारतात 
८०–१०० हेक्टर जमीन होती. हीच १९७० मध्ये १०००–१२०० हेक्टरपयत वाढली. १९८० साली २९००० 
हेक्टर जमीन कोको खाली होती. वािर्षक उत्पादन ११००० टन आहे. आसाम मधील काछर व लुशाई 
टेक ाचं्या दऱ्याचं्या पायथ्याशी असले या सुपीक जिमनीत तसेच ितर्पुरामध्ये, नदीच्याकाठी कोको 
चागं या तऱ्हेने वाढिवता येतो. ओिरसामध्ये पूवर् िकनाऱ्या वरील िज ात कोकोचे पीक घेतात. अंदमान 
बेटातील हवामान कोकोच्या वाढीच फारच चागंले आहे. परंतु जमीन मातर् िनकृ  दजार्ची आहे. 

 
कोकोची लागवड करण्याकिरता, ताज्या िबया वािटकेत लावतात. ताज्या िबयापासून ९० ितशत 

अंकुरण होते. परंतु एक आठवडाभराने िबया लाव यास अंकुरण होत नाही. आठवडाभरात िबया उगवतात 
आिण ३ आठव ानंतर पिहली दोन पाने िदसू लागतात. रोपटी ४–५ मिहन्याचंी झा यानंतर व साधारण 
४५ स. मी. उंच वाढ यावर पावसा याला सुरुवात झा याबरोबर ती ३ × ४ मीटर अंतराने २० स. मीटर 
खोल व १५ स. मी. यासाच्या ख ात लावावी. रोप ाचं्या वाढीकरता भरपूर छायेची फार आव यकता 
असते. कारण कोकोच्या रोप ानंा मूळ धरतानंा त्यक्ष सूयर् काश सहन होत नाही. कोकोची वाढ चागंली 
होण्याकिरता वषर्भर पाऊस लागतो. कोको ३ ते ५ वषार्ंचा झा यावर, फुले येण्यास सुरुवात होते. फुले 
मो ा फां ावंर तसेच खोडावर येतात. सुफिलत झाले या फुलानंा मोठी फळे व काकडीसारख्या शगा 
येतात. त्या साधारण २० ते २२ स. मी. लाबं असतात. फुले व फळे येण्याचा हंगाम िनि त नस यामुळे 
झाडावर २० वषार्ंच्या कालावधीत वषर्भर फुले व फळे िदसतात. शगा िपक या की त्या झाडावरून काढतात 
आिण फोडतात. आतील गर व िबया खरवडून काढून, त्याचंा िढगारा तसाच फसफसण्याकिरता 
उघ ावर ठेवतात. यामुळे गराचे पाणी होते व िबया गरापासून आपोआपच िनरा या होतात. एवढेच न हे 
तर िबयात चागंले िविश  गुणधमर् िनमार्ण होतात. अशािरतीने गरापासून अलग झाले या िबया उन्हात 
वाळिवतात. मग िनरिनरा या िठकाणी असले या िगरणीत िबयातून तेल व कोको चूणर् काढण्याकिरता 
धाडून देतात. 

 
िबया गोळा के यावर िबयावरील टरफल काढून टाकतात व िबया भाजतात. नंतर त्यावर दाब 

देऊन तेल काढतात. िबयात ५०–५५ ितशत तेल असते. िबयाचंा मुख्य उपयोग कोको आिण चॉकलेट 
िनिर्मतीकरता असून तेल काढणे हे उपागं आहे. तेल काढ यानंतर जी पड उरते त्या पडेतून िवदर्ावक 
िनःसारणाने उरलेले आणखी तेल काढतात. पड दळ यावर ‘कोकोचूणर्’ तयार होते. कोकोच्या ा 
ि नग्धपदाथार्ला ‘कोको बटर’ असे हणतात. हे घ  असते. व त्याचा रंग िफकट िपवळा असतो. त्यास 
चागंला वाद असतो आिण त्याचे िवलयन िविश  कारचे असते. ते सहसा खवट होत नाही व बरेच िदवस 
िटकते. त्यावर हवतेील ऑिक्सजनचा-ऑिक्सडेशनचा पिरणाम होण्यास िवलंब लागतो. त्यात 
ऑक्सीडेशनला ितकार करण्याची शक्ती बरीच असते. २८ अंश स. तपमानाच्या खाली ते किठण िठसूळ 
असते. परंतु ३४° ते ३५° स. तपमानास ते एकदम िवतळते. या िवतळण्याच्या अजोड गुणामुळेच 
चॉकलेटची िनिर्मती झाली आहे. त्यातील िग्लसराइडाच्या रचनेतील सुलभतेमुळे हा गुणधमर् िदसून येतो. 
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यात एक टर्ायिग्लसराइड ५०% पेक्षा अिधक असते. आिण ३, २ संपकृ्त-एक असंपकृ्त िग्लसराइडे ७७% 
असतात. 

 
कोकोच्या िबयापंासून ा त झाले या तेलाला इंगर्जीत कोको बटर असे हणतात. िबयाचें 

िन कषर्ण वा िवदर्ावक िनःसारण करताना िबया बारीक केले या असतात. या िबयाचंा गोळा िंकवा िबयाचंी 
पड अथवा िबयाचंा पूड उपयोगात आणतात. त्याच माणे ा कोकोबटरमध्ये सालीपासून वा अंकुरापासून 
िमळालेला ि नग्ध पदाथर् िमसळलेला नाही याची काळजी घेतात. ेस कोकोबटर हणजे कोकोचे बारीक 
बीज िंकवा चॉकोलेट िलकर यावर दाब देऊन िमळालेले. यास चागं या तीचे व शु  कोकोबटर मानतात. 
एक् पेलर कोकोबटर हणजे मळसूतर्दाब यंतर्ाने ा त झालेला ि नग्ध पदाथर्. ा प तीत कोकोच्या 
िबयावंर मळसूतर्दाब यंतर्ाने एका िंपजऱ्यात दाब िदला जातो. ा प तीनुसार िमळाले या कोकोबटरला 
ती  वाद असून ाइम कोकोबटरपेक्षा रंग अिधक काळसर असतो. त्यात िनरंगीकरणाकरता कोळशाची 
पूड िंकवा इतर पदाथर् टाकून मग गाळतात. िवदर्ावक िनःसारणाकिरता िवदर्ावक हणून हेक्झेन वापरतात. 
िनःसारणाकिरता कोकोच्या बारीक केले या िबया, पड िंकवा भकुटीचा वापर करतात. वरील सवर् 
कारातून ा त झाले या कोकोच्या घ  तेलावर शोधनिकर्या के यानंतर त्यातील घाण व अिहतकारक 
वास व चवींचे पदाथर् काढून टाकले जातात. 

 
घटक व गुणधमर् :– कोकोबटर हा एकमेव असा ि नग्ध पदाथर् आहे की, त्याच्या िवलय िंबदूना 

िविश  गुणधमर् आहे. २० स. तपमानास कोकोबटर हे घ  (घन) असते. ३० स. तपमानाच्या आसपास ते 
मऊ हावयास सुरवात होते. आिण आप या शरीराच्या तापमानाच्या जरा खाली ते पूणर्पणे िवतळते. त्याच्या 
ा िविश  िवतळण्याच्या गुणधमार्मुळे चॉकोलेट पदाथार्ंच्या िनिर्मती करण्यात कोकोबटरच पसंत करतात. 

कोकोबटर हे ामुख्याने टीॲिरक, पािमिटक आिण ओलेइक ि नग्धा लाच्या िग्लसराइडानंीच बनलेले 
आहे. यातील टर्ाय िग्लसराइडाचंी रचना खालील माणे– 

 
ितर्संपृक्त → :–  ि पािमटो टीॲिरन ३% २ २·७ 
एक–असंपृक्त →  ओिलओ ि – टीॲिरन २२% १९

५२ } ८१·
३  ओिलओ–पािमटो– टीॲिरन ५७%

 ओिलओ ि –पािमिटन ४% ६  
ि –असंपकृ्त →  टीअरो–ि –ओलेइन ६% १२ १५·३ 
        पािमटो–ि ओलेइन ७% ९  
ितर्–असंपकृ्त →  टर्ायओलेइन १% ·७ 

 
यातील मुख टर्ायिग्लसराइड २–ओिलओ पािमटो टीअिरन ५०% अिधक असते. 

 
चार फिटकीय रूपात कोकोबटर आढळते:– अ फा, बीटा, बीटा (रेखािंकत) व गमॅा. ा सवार्त 

अिधक अि थर असे गमॅा रूप असते. त्याचा िवलय िंबदू १७° स. आहे. गमॅा रूपाचे ि थत्यंतर अ फा 
वरूपात होते. अ फा–रूपाचा िवलय िंबदू २१ – २४° स. असतो. नेहमीच्या तपमानास– (२० स.) 
अ फा रूपाचे ि थत्यंतर बीटा (रेखािंकत) ा रूपात होते. ाचा िवलय िंबदू २७ ते २९° स. आहे. आिण 
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ास शवेटी बीटा रूप ा त होते. बीटा रूप हे सवार्त ि थर असे फिटकीय रूप असून त्याचा िवलय िंबदू 
३४–३५° स. आहे. 

 
कोकोबटरच्या ऐवजी वापरण्यास लायक असा ि नग्ध पदाथर् खोबरे, पाम, पाम–बीज तेलाच्या 

भागशः अलगीकरणाने व नंतर सुघ ीकरणाने तसेच सोयािबन, मका वा सरकीच्या तेलाच्या िववचेक 
सुघ ीकरणाने अथवा पामबीज तेलातील, टीॲरीनच्या भागशः अलगीकरणाने तयार करतात. 

 
ि थरांक :– 
      िव. गुरुत्व    ९९° स.

१५° स.
   ८५६–०.८६४

     विकर्भवनाकं  ४०° स. १·४५३–१·४५८
     आयोिडन मू य ३३–४०
     साबणीय मू य ११०–१९८
     असाबणीय दर् य% २–६
     िवलय िंबदू ३२–३५
     कलनाकं ४५–६०

 
घटक ि नग्धा ले :– ितशत
 िमिरि टक  ०·२
 पािमिटक २८·७
 टीॲिरक ३५
 ओलेइक ३२
 िलनोलेइक  ३·३
 अरॅिकिडक  ०·८

 
कोकोबटर हे २७° स. तपमानाखाली िठसूळ असते. ाचं्या पेक्षा िंकिचत थो ा अिधक तपमानास 

ते मऊ होते व िवतळते कोकोबटरचा िवलय-िंबदू, त्यातील फिटक रचनेवर अवलंबनू असतो. जर 
कोकोबटर त्विरत शीत केले तर त्यातील फिटकाचंी रचना अि थर अव थेची होते व जर ा 
कोकोबटरला शीघर्तने उ णता िदली तर ते २५–३०° स लाही िवतळते. परंतु जर उ णता संथपणे िदली 
तर कोकोबटरला आप या उ -िवलय-िंबदू असले या अव थेत रूपातंर होण्यास वळे िमळतो व ते ३५–
३६° स. ला िवतळते. कोकोबटर हे त्याच्या मऊ होण्याच्या िंबदूच्या खाली, हाताला तेलकट लागत नाही. 
नेहमीच्या तपमानास किठणपणा व ओशट न लागणे त्याचबरोबर मनु य शरीराच्या तपमानाच्याखाली 
िवलग िंबदू असणे ामुळेच िमठाईला आच्छादन देण्याकिरता हे फार सुयोग्य आहे. 

 
कोकोच्या िबया:– कोकोची झाडे जरी घाना, नायजेिरया ा उ ण देशात जोमाने वाढतात तरी 

कोकोच्या लहान रोप ानंा छायेची फार आव यकता असते. हणून नारळ, पाम िंकवा केळी याचंी छाया 
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ा रोप ाचें संरक्षण करण्याकिरता आव यक असते. कोकोच्या झाडाला ३-४ वषार्नंतर थम फळे 
येतात. परंतु ६-७ वषार्नंतर मातर् फळाचें पूणर् पीक हाती लागते. पूणर् वाढ झालेले कोकोचे झाड १२ ते १५ 
मीटर उंच होऊ शकते. परंतु फळे काढण्यास सोपे जाव े हणून झाडाची उंची ५ ते ६ मीटर पेक्षा अिधक 
होऊ देत नाही. कोकोची फळे वषार्तून दोनदा झाडावरून काढतात. एकदा मे मिहन्यात आिण पुन्हा 
ऑक्टोबर िंकवा नो हबर मिहन्यात. कोकोच्या िबया जहाजातून परदेशी धाडण्याअगदोर त्या फळातून 
काढ यानंतर त्याचं्यावर फसफसण्याची िकर्या करतात आिण नंतर त्या वाळिवतात. 

 
फसफसणे :– फसफसण्याच्या िकर्येमुळे िबयामंध्ये एक िविश  कारचा वाद िनमार्ण होतो. 

फळातून नुकत्याच काढले या ताज्या िबयाभंोवती पाढंरा गर असतो. हा गर शकर् रामय असतो. त्यामुळे 
िबया हवते उघ ा रािह याबरोबर फसफसण्याची िकर्या सुरू होते. शकर् राचे रूपातंर अ कोहोलमध्ये 
होऊन शवेटी असेिटक अ ल तयार होते. आिण ते िनचरून गे यावर िबयावंरील गर नाहीसा होतो. 
फसफसण्याच्या िकर्येत असेिटक अ ल व उ णता िनमार्ण होते. हे दोन्ही िबयावंरील असले या बा  
सालीत िशरून अंकुराचा नाश करतात व िबयामंध्ये रासायिनक फरक घडवनू आणतात. ा रासायिनक 
िकर्येमुळे िबयामंध्ये िविश  वाद व रंग िनमार्ण होतात. 

 
फसफसण्याच्या थमाव थेत िबयामंध्ये आदर्र्ता शोषनू घेण्याची क्षमता िनमार्ण होते व ामुळे पुढे 

पु कळशा रासायिनक िकर्या घडून येण्यास मदत होते. 
 
कोको िबयाचें साधारण दोन गटात वगीर्करण करतात. 

(१) िकर्ओलो व (२) फॅिर टेरो 
 
िकर्ओलो:– िबयाचंा रंग पाढंरा व िफकट जाभंळा असून त्यानंा कवचीच्या फळासारखा वाद 

असून आंबट दारूचा वास येतो. 
 
िकर्ओलोची फळे िपक यावर िपवळी वा ताबंडी होतात. त्यावर चागं या खोलगट दहा सुरकुत्या 

पडले या िदसतात. नंतर ते खडबडीत चाम िखळीसारखे होते व टोकदार असते. फळाचंी बा  साल ही 
पातळ असून सहज िचरता येते. िबया गुबगुबीत गोल असून त्यानंा दोन दिलका असतात. 

 
फॅिर टेरो :– वगार्ंची फळे िपकली की, िपवळी होतात. त्यावर सुरकुत्या िदसत नाहीत. ती 

गुळगुळीत असून टोक गोल िंकवा बोथट असते. 
 
फॅिर टेरो िबयानंा जरा अिधक कडवट चव असून त्यात वगेवगे या माणात तुरटपणा असतो. 

फॅिर टेरो कारच्या िबया अिधक माणात होतात व चॉकोलेट व कोकोच्या िनरिनरा या प तीचा 
आधारभतू असा पाया त्या असतात. 

 
बा  साल जाड असून ितच्यावर लाकडासारखा थर अस यामुळे कापण्यास कठीण असते. िबया 

चप ा असतात. ताज्या दिलका गदर् जाभं या रंगाच्या िंकवा का या असतात. 
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कोकोच्या िबयाचंी त ठरिवण्याकिरता व त्यातील वाद पिरक्षा करण्याकिरता योगशाळेत 
त्याचं्यावर खालील िकर्या करतात. िबया िविश  तपमानात ठरािवक वळेेपयत भाजतात. नंतर हातानंी 
त्याचं्यावरील टरफलं काढतात. आिण नंतर कुटतात िंकवा चॉकोलेट दर्व तयार होईल इतपत उ णता 
देतात. ा चॉकोलेट दर्वाची चव कशी आहे हे तज्  मंडळी तपासतात. 

 
िम ण करणे :– बहुतेक चॉकोलेट आिण कोकोचे पदाथर् हे िनरिनरा या वादाचं्या व रंगाच्या 

कोको िबयाचें िम ण भाज यानंतर िंकवा भाजण्यापूवीर् करतात िंकवा िबया दळण्यापूवीर् िम ण करतात. 
 
चॉकोलेट :- कोकोच्यो िबयातंील बीज या कोकोचे बारीक तुकडे याचें चागं या िरतीने दलन 

के यावर जो घ  वा िनमघ  लगदा िमळतो त्यास चॉकोलेटचा दर्व हणतात. 
 
कोकोचा लगदा बनिवण्यापूवीर् कोकोच्या िबयावंर ट याट याने खालील िकर्या करतात. थम 

ट पा– १) िबया वच्छ करणे :– यात कोको िबयातील खडे, धातूचे तुकडे, का ा, सुतळीचे तुकडे वगैरे. 
सवर् इतर पदाथर् अलग करतात. या किरता एका मो ा पातळ थरातं िबयानंा पसरवनू जोराने थर थर 
हलणाऱ्या चाळणीतून त्या चाळ या जातात. वरच्या चाळणीतून िबया खालच्या चाळणीवर पडतात. तर 
वरच्या चाळणीत िबयाचं्या पेक्षा आकाराने मोठे असलेले पदाथर् चाळणीवरच राहतात. दुसऱ्या चाळणीत 
िबयानंा िचकटलेली रेती िंकवा माती िनराळी होते. त्याच माणे धातंूचे लहान वा मोठे कण िंकवा तुकडे 
लोहचुबंकाचं्या मदतीने अलग करतात. अशािरतीने कोकोच्या िबयातील सवर् घाण काढली जाऊन वच्छ 
िबया उपल ध होतात. 

 
२) भाजणे :– वच्छ केले या कोकोच्या िबया नंतर भाजतात. साधारणपणे ४५ ते ९० िमिनटापयत 

िबया १००°–१४०° स. तपमानास ठेवतात. 
 
उफाळणे:– नंतर भाजले या िबयानंा फोडून त्यातील बी आिण टरफल वगेळे करण्याकिरता 

वाऱ्यावर उफाळतात. यामुळे बीज व अखा  टरफल वगेळे होतात. जर िबयावंरील टरफल काढले नाही 
तर कोको व चॉकोलेटपासून तयार होणाऱ्या पदाथार्ंची त हलकी होते. त्याच माणे ज्या यंतर्ात बीज 
बारीक केले जाते त्या यंतर्ाची झीज अिधक होते. आिण त्याच माणे पुढील करावयाच्या िकर्या इतक्या 
सफाईदार होत नाहीत. 

 
४) दलन:– चॉकोलेट दर्व िंकवा रसायन तयार करण्यातील शवेटचा भाग हणजे कोको 

िबयातंील बीज दळणे. िबजाचं्या कोिशकेत ५०–५५% कोको घ  तेल असते. दळण्यामुळे कोिशकाचं्या 
िंभतीतून हे घ  तेल सुटे होते आिण दलनाची ही िकर्या होताना तपमान जवळजवळ ११८° स. पयत 
उंचावते. िबया भाज यानंतर बी गरम असतानाच दलनाची िकर्या साधारणपणे केली जाते. या दलन 
िकर्येकिरता दोन कारची आधुिनक यंतेर् वापरतात. एका यंतर्ात एक खंुटा असलेले जाते असते. (खंुटा 
िगरणी) ते एका मो ा लाट असले या बारीक करण्याच्या यंतर्ावर ठेवलेले असते. या मो ा 
लाटेसारख्या साफ करण्याच्या यंतर्ामध्ये बीज भरडले जाऊन दर्व रसायन ा त होते. नंतर हे दर्व रसायन 
मो ा लाटेच्या साफ करण्याच्या यंतर्ावर सोडले जाते. यामुळे दर्वरसायनातील कणाचंा आकार अत्यंत 
सू म होतो. 
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दुसरा कार हणजे एक उभट गो ाचंी िगरणी होय. भरडले या बीजाचे तुकडे एका उ या दंड 
गोलाच्या खालच्या पायाशी टाकतात. या लंब वतुर्ळ नळकां ातील अलग अलग दालनात लहान लहान 
गो ा असतात. मध्यवतीर् आंसामुळे ा गो ा फार जोराने िफरू लागतात. ामुळे गो ा व दंड गोलाचंी 
आतील बाजू यामध्ये सापडून बीज अगदी बारीक दळले जाऊन चॉकोलेट दर्व रसायन ा त होते. 

 
कोकोच्या िबयावंरील िकर्या

कोकोच्या िबया
|

वच्छ करणे
|

उफाळणे : बी व टरफल वगेळे करणे
|
बीज

|
दलन

|
चॉकोलेटचा अकर्

|
दाब देणे

|
कोको तेल

 
कोकोच्या घ  तेलात १·४६% िथओ ोिमन व ०·२५०% कॅफीन असते. चॉकोलेट आिण 

कोकोपासून तयार केले या पदाथार्त अ कलॉइडे असतात आिण त्यातील मुख अ कलॉइड 
‘िथओ ोिमन’ हे असून त्यातं ‘कॅफीन’ही बऱ्याच माणात असते. 

 
कोकोच्या िबयावंी साठवण करण्यापूवीर् त्यानंा औषधी धुरात काही वळे ठेवतात. यामुळे त्यातील 

जीव जंतू मरून जातात. 
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कोकोचे भारतातील उत्पादन
उत्पादन १००० मेिटर्क टनात

१९७९–८१ 
१२६ 

१९८३
१३० 

१९८४
१०५ 

१९८५ 
१९० 

 
घटक ि नग्धा ले

 कबर्अणू
१६:० १८:० १८:१ १८:२

 
२०:० 

कोकोबटर २४·३ ३५·४ ३८·१ २·२ –– 
कोकम २·५ ५५·२ ४१·१ १·२  
बोिर्नओ टँलो     १८ ४३·३ ३७·४ ०·२ १·१ 
महुआ–घ तेल २४·७ २४·९ ३६·३ ११·६ ०·८ 
सरकी १९·९ १·३ २९·६ ४५·३  
साल–घ तेल ७·४ ४५·२ ३८·४ ३·२ ५·८ 
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११. खाकन (िपलू) 
 
ास िंककनेल अथवा िंककलेचा वृक्ष असेही हणतात. जेथे पाऊस फार कमी पडतो अशा 

भागातील कोर ा व रेताड जिमनीत हे झाड येते. ते खार जिमनीतही येते पण त्याची वाढ खुरटलेली 
असते. गुजरात मधील सौरा टर् व कच्छ भागात, तसेच पजंाब व राज थानामधील कोर ा भागात आिण 
मध्य देश व आंधर्ातही हे आढळते. गोड (S. Oleoides) व खारा (S. Persica Linn) िपलू असे ाचे दोन 
कार आहेत. गोड िपलूच्या फळातंील गर खातात व िबया फेकून देतात. 

 
हे एक लहान सदाहिरतपणीर् झाड िंकवा मोठे झुडूप असते. उंची साधारण ५ ते १० मीटर असते. बी 

लाव यापासून ८–१२ वषार्त झाडाची पूणर् वाढ होते. ास िविश  कारचा ती  वास येतो. त्यामुळे ाच्या 
आसपास इतर झाडे उगवत नाही. ा झाडाचा बुधंा लहान असून तो िपळलेला असतो. फां ा खाली 
ल बत असतात. जंगल वाढीच्या दृ ीने लावण्याकिरता हे झाड पंजाब व पि मेकडील कोर ा भागात 
फारच उपयोगी आहे. ाचे लाकूड ताबंडसर िंकवा िपवळे असून वतेाचे कठीण असते. याची साल करडी 
असते. 

 
पाने सरळ, भा यासारखी व कमावले या कात ासारखी असतात. गोड िपलूची कोवळी पाने उंट 

आवडीने खातात. त्याचंा भाजी करताही उपयोग करतात. पजंाबमध्ये फुलाचंा बहर माचर्–एि ल मध्ये येतो 
व फळे जूनमध्ये िपकतात. गुजरातमध्ये फुले जानेवारी ते माचर्पयत येतात आिण फळे मे मिहन्यात प  
होतात. फुले लहान व रंगाने िहरवट, पाढंरी वा िहरवट िपवळी असतात. 

 
फळे आकाराने गोलसर असून आंत कठीण बी असते. फळाचंा यास ०·५ स. मी. असून ती िपवळी 

वा िफकट िहरवी असतात व िपकली की, लाल होतात. फळातील गर पाढंरा व गोड असतो व फळे 
खातात. गरात दर्ाक्षशकर् रा, फलशकर् रा व सुकर्ोज असतो. फळे जनावरानंाही खाऊ घालतात. त्यामुळे गुरे 
अिधक दूध देतात असा समज आहे. फळे झाडावर चढून तोडतात िंकवा झाड जोराने हालवनू पाडतात. 
त्येक झाडापासून ताजी १०-१५ िकलो फळे िमळतात. सुकिव यानंतर ती २-३ िकलो होतात. एका 
िदवसात एक माणूस साधारणतः ४०–५० िकलो फळे गोळा करू शकतो. फळे गोळा करण्याचा हंगाम १५-
२० िदवस चालतो. तेल काढण्याकिरता, खाऱ्या िपलूच्या फळातील गर काढून टाकतात. नंतर िबया 
जात्यात दळून टरफल वगेळे करतात. यामुळे ४०% बीज िमळते. व तेल गाळण्याकिरता बीजच वापरतात. 
परंतु गोड िपलूत गर अिधक अस यामुळे टरफल काढणे अवघड जाते. त्याकिरता वाळवलेली फळेच तेल 
गाळण्याकिरता वापरतात. खाऱ्या िपलूच्या बीजापासून ३९% तेल िमळते तर गोड िपलूच्या िपकले या 
फळापासून २१% तेल िमळते. 
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िपलू–पाने व फळे

 
फळाच्या ४४–४६ भाग िबया असतात. गोड िपलूच्या िबया मडक्यातून िवकतात. कच्छमधील 

िबयाचें पथृःकरण :– ितशत 
 
आदर्र्ता २·८ घ तेल ४५·४८ 
िथने १८·९४ कब िदते २३·४८ 
तंतू ५·८०                  राख ३·५ 
 

िबयाचा यास ३ िम. मी. असतो. अख्ख्या फळापासून १९–२१% तेल िमळते. खाऱ्या िपलूच्या वाळले या 
फळापासून ४९% बीज िमळते व ा बीजात ४०–४३% तेल असते. बीज ि दल असून ते िठसूळ कवचीत 
असते. बलैघाणीत ३३ ितशत तेल पडते. 



  अनुकर्मिणका

 
खाकन तेलाचे गुणधमर् व ि थरांक

रंग िहरवा वास ती
वकर्ीभवनाकं ४०° से. १·४४६५

िव. गु 
३५·५° 

        ०·९२४६ १५·५° 
िवलय िंबदू ४१° स. साबणीय मू य २३१–२४७ 
अ ल मू य  २·५१ आयोिडन मू य ५·५–७·६ 
पोलेन्सकी मू य १०·९ असाबणीय मू य% ०·९
िरशटर् मायसेल मू य  ५·९
घनी भवनाकं ३१·१ स.

 
ि नग्धा ले :–

 गुजरात पंजाब शोिधत 
C₈ कॅि िलक ४·४ –– –– 
C₁₀ कॅि क ६·७ १·५ ०·८ 
लॉिरक ४७·२ २१·३ ३५·६ 
िमिरि टक २८·४ ५२·९ ५०·८ 
पािमिटक १८·९ ४·३ 
ओलेइक १२·० ५·५ ८·३ 
िलनोलेइक १·३ –– ०·०६ 
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खारा िपलू िपवळे घ तेल (३९·३% पािक तान मधील) :
ि थराकं : 
अ ल मू य २·२ ि नग्धा ले%
साबणीय मू य २४३·१ कॅि क १·० 
आयोिडन मू य ६·१ लॉिरक १९·६ 
असाबणीय दर् य% ०·८ िमिरि टक ५४·५ 
 पािमिटक १९·५ 
 ओलेइक ५·४ 
िग्लसराइड रचना : ितर्संपृक्त

ि संपकृ्त 
एकसंपकृ्त 

– ७९
– १२ 
– २ 

 
तेलाचे िनरंगीकरण :– बाजारातील खाकन घ  तेल गदर् िहर या रंगाचे असून त्यात पु कळ अि नग्ध 
पदाथर् असतात. हे तेल िनरंगीकरणाकिरता, त्यावर थम स युिरक अ ल व हायडर्ोजन पेरॉक्साईडची 
िकर्या करतात आिण मग लीिंचग माती व काबर्नचा वापर करतात. योग्य संहती, वळे आिण तपमान ठेवनू 
स युिरक अ लामुळेच पु कळसा रंग कमी होतो आिण नंतर िनरा ल करण्याकिरता ताबडतोब तेलास 
पाण्याने वच्छ धुतात. 

 
तेलातील अि नग्ध पदाथर् आिण थोडासा रंग काढण्याकिरता, िबयाचें चूणर् अ कोहोलने नेहमीच्या 

तपमानास िनःसािरत करतात. नंतर तेलास पुनः हेक्झेन या दर्वाने िनःसािरत के यानंतर, नेहमीच्या 
प तीने शोधनिकर्या के यास चव आिण वास िवरिहत असलेले पाढंरे वच्छ घ  तेल िमळते. 

 
हेक्झेनने िनःसािरत केले या तेलात, समिमत डायबझॉइल थायोयुिरआ आिण समिमत 

डायबझॉइल युिरआ ही असाबणीय अंशात सापडली. हेक्झेनने िनःसारण के यावर िबया उकळत्या 
िमथनॅॉलने िनःसािरत के यावर, त्यापासून े सिटन आिण रुिटन िमळाली आिण त्याचबरोबर जलीय 
मेथनॅॉलमध्ये ग्लुकोटर्ोिपओिलन िमळाले. 

 
तेलाचा उपयोग साबण िनिर्मतीकरता खोबरेल तेलाऐवजी करतात. खोबरेल तेलात ४७% 

लॉिरक अ ल व १८% िमिरि टक अ ल असते. परंतु खाकनमध्ये जवळजवळ ५० ितशत िमिरि टक 
अ ल आहे. तेलाचे िवभाजन व ऊध्वर्पातन के यास बहुमोल लॉिरक अ ल िमळते व त्याचा उपयोग 
साबणाकडे होईल तर िमिरि टक अ लापासून स दयर् वधर्नात वापरात असलेले आयसो ोपाइल िमिर टेट 
ा त होते. 

 
तेलाचा उगर् वास व रंग ामुळे ाचा वापर पूणर्पणे होत नाही. घाणीत गाळलेले तेल व ईथरने 

िनःसािरत केलेले तेल जरासे िनराळे िदसते. घाणीतील तेलाला उगर् वास असून त्यापासून बा पीय दर् य 
बझॉइल आयसोथायोसायनेट (१.५%) िमळते. परंतु ईथरने िनःसािरत केले या तेलाला उगर् वास येत 
नाही व त्यात गंधक व नतर्ाचे माणही अ प असते. 



  अनुकर्मिणका

तेलात असाबणीय इतर दर् ये साधारण २·५ ितशत असतात. उ  िनवार्त ि थतीत, २७० स. 
तपमानास, तेलावर वाफेने िकर्या के यास, तेलातील वाईट वास देणारी संपूणर् असाबणीय दर् ये आिण 
रंगदर् याचंा काही भाग बाहेर काढले जातात. मग ा तेलाचे िवघटन के यावर ि नग्धा ले ा त होतात. 
ा ि नग्धा लापासून भागशः फिटकीकरणाने शु  रूपात िमिरि टक व लॉिरक अ ले िमळतात. ा 

ि नग्धा लाचंा, खोबरेल तेलातील ि नग्धा लाऐंवजी, साधन–साबण िनिर्मतीकरता वापर करता येतो. 
 
हे सुघ  तेल िपवळे िंकवा िपवळट िहर या रंगाचे असून त्याचा वास जरा मोहरीच्या तेलासारखा 

नाकात झ बणारा येतो. सुघ  तेलाचा उपयोग साबण िनिर्मतीत खोबरेल तेलाऐवजी २० ितशत इतका 
करतात. तेलास थोडी कडवट चव लागते. ा तेलातील लॉिरक आिण िमिरि टक अ लाच्या िवपुलतेमुळे 
ाचा उपयोग खोबरेल तेलाऐवजी साबण िनिर्मतीत करतात. दोन्हीही कारच्या खाकण तेलात लॉिरक, 

िमिरि टक व पािमिटक अ ले िवपुल असतात. तेलातील िहर या रंगाचे िनरंगीकरण सूयर् काशामुळे होते. 
तेलाचे शोधन करण्याकिरता िबया चागं या रगडतात. नंतर ा चूणर् केले या िबयातून नेहमीच्या तपमानात 
इथाइल अ कोहोल िझरपतात आिण नंतर ा चूणर् केले या िबयातून तेल गाळतात. नंतर मग अ कलीने 
शोधनिकर्या के यावर नेहमी माणे िनरंगीकरण व िनगधीकरण करतात. शोिधत घ  तेलाचा रंग पाढंरा शु  
असतो. 

 
फळाचंा उपयोग :– सुजले या लीहेवर, संिधवात आिण तापावर करतात. खोक यावर पाने देतात. 

 
तेलाचा उपयोग संिधवातातील वदेनावर लावण्याकिरता तसेच मेणबत्त्या, अंतः थािपत घनपदाथर् 

व मलम तयार करण्याकडे करतात. हे तेल खाण्याकिरता वापरीत नाही. 
 
एकूण ४६,३०० टन िबया भारतात उपल ध होण्याची शक्यता आहे व त्यापासून १५४०० टन तेल 

िमळेल. परंतु त्यक्षात सौरा टर्ात फक्त १४७ टन बी गोळा करतात. 
 
पड – गोड िपलूची पड, जनावराचं्या खा ात उपयोगी पडते. िबयापासून ३८% पड िमळते. 
 

पडेचे िव ेषण :–% आदर्र्ता १२·४ नव ४·१६ 
 िथने २६·६६ फुर १·६८ 
 कब िदते २२
 राख १६·९
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१२. गोखरू 
 
गोखरू यासं दुतंुडी वा शकें र असेही हणतात. हे एकवषीर्य खरबडीत झुडूप साधारण दीड 

मीटर उंचीपयर्त वाढते. भारतातील सवर् उ ण भागात व १५०० मीटर उंचीपयत िहमालयात ‘तण’ हणून 
आढळते. उ र अमेिरकेतदेखील याचा पसारा पु कळ आहे. 

 
गोखरू हे मूळचे अमेिरकेतील असावे. त्याचा फुलोरा ाण्याचं्या पायानंी तसेच त्याचं्या अंगावरील 

ऊनीमुळे इत ततः पसरला गेला. िंहदु थानात तो मूळ थानीय झाला आहे. भात–शतेीत, त याचं्या जवळ 
आिण साडंपाण्याजवळ ‘गोखरू’ आढळते. महारा टर्ात आिण मध्य देशातं त्याची बरीच वाढ झालेली आहे. 
ाच्या वाढीवर िनयंतर्ण ठेवावयास हव.े त्याच्या िनमूर्लनाकिरता १० ितशत कॉपरस फेटच्या (मोरचूद) 

दर्वाचा फवारा मारावा. २ िमथाइल, ४ क्लोरोिफनॉक्सी अिसटेट आिण ‘२, ४ डी’ ही पिरणामकारक आहेत. 
गत पुनरूत्पादकीय ि थतीतही हे तणाचा नाश करतात. 

 
चीनमध्ये पालेभाजी किरता ाची लागवड केलेली होती. कोव या फुलाचें शडे आिण 

त्याचं्याखालील २ पाने पाण्यात उकळतात. आिण आसाममध्ये औषधी वन पती हणून उपयोगात 
आणतात. हे झुडूप िवषारी आहे असे सवार्ंना वाटत असले तरी धुण्यामुळे व िशजिवण्यामुळे त्यातील 
िवषारीपणा काढून टाकला जातो. अंकुरीत िबया व रोपामध्ये क्झंथो रुमिॅरयम नावाचे िवषारी 
ग्लुकोसाइड असते. हायडर्ोि नोन हे त्यातील िवषारी दर् य आहे. पाळीव गुरानंा गोखरू हे िवषारी आहे असे 
अमेिरकेतील सवर् भागात आढळले आहे. 

 
त्यातील िवषारी दर् य हे पूणर्वाढ झाले या झुडुपातील िबयात असते आिण ा िबया गुराचं्या 

वजनाच्या ३/१०० इतक्या खा या की िवषारीपणा बाधतो. परंतु िबया काटेरी फळाच्या आत असतात. 
त्यामुळे त्या सहसा खा या जात नाहीत आिण िवषाची बाधा िचतच होते. दिलकाचं्या अव थेतील रोपटी 
ही ाण्याचं्या वजनाच्या १·५ ितशत खा ी तरच िवषारी होतात. िबयाचं्या अंकुरणात हायडर्ोि नोन हे 
रोप ाच्या सवर् भागात िवभागते. कोवळी रोपे गुरानंा िवषारी असली तरी ती गुरे आवडीने खातात. रोपटे 
जसे वाढते तसे त्यातील िवषारीपणा कमी होतो. परंतु झुडूप पूणर् वाळले तरी त्यातील िवषारीपणा नाहीसा 
होत नाही. बी माणे रोपातही िवषारीपणा असतो. जर ‘मूरघासमध्ये’ गोखरूचा अंतभार्व असेल तर त्यामुळे 
गुरानंा िवषबाधा होते. िवषारीपणाचा उपदर्व डुकरानंा नेहमी होतो. त्याचं्यात नायूंची क्षीणता, ओकारी, 
मळमळ आिण अवसादाची लक्षणे िदसतात. ही लक्षणे इतरही गुरात आढळतात. फक्त रवथं करणाऱ्या 
गुरानंा ओकारी होत नाही. क ब ात फक्त अवसादाची लक्षणेच संभावतात. पानात आयोिडन व 
ॲ कॉिंबक अ ल (४७ िम. गॅर्म/१०० गॅर्म) िवपुल असते. 
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गोखरू
 
युरोप, चीन, इंडो–चायना, मलेिशया आिण अमेिरकेत ही वन पती औषधी हणून िस  आहे. हे 

घाम आणणारे वदेनाहारक मूतर्वधर्क आिण शामक गुणधमार्चे आहे. ाचा काढा िहवताप, वर आिण 
मूतर्रोगावर देतात. हे रक्त तंभक असून अलकर् रोग होऊ नये हणून देतात. ाच्या परागामुळे दमा व 
नाकातून पाणी येते. त्याच माणे काही माणसानंा त्वचेचे रोगही संभवतात. पावसा यात फळे येण्यापूवीर्च्या 
ि थतीत ज्यावळेस, गोखरू असते, त्या वळेेसच ही ॲलजीर् येते. वन पतीच्या आकाशक भागात 
अ कलॉइडचे िम ण असून ते िवषारी आहे. ते मध्यवतीर् तंितर्का तंतर्ाचे अवसादी आहे. 

 
याची पाने तीनधारी दयाकृती िंकवा मंडलाकार गोलसर असतात. यास ३ दले असून वडेेवाकडे 

कातंरे असतात. टोकाकडे शं ाकृती होतात. पानावर राठ केस असतात. अंतीम आिण कक्ष थ मंिजरीत 
अनेक पाढंरी वा िहरवी पु प-गुच्छ असतात. नर-फुले अगदी वरच्या बाजूस असून ती गोलाकार आिण 
िवपुल पु पकानंी भरलेली िदसतात. मादी-फुले लाबंोडी असतात. बा  उपपु पकोशाचे पेले थोडे असून ते 
आखूड असतात. आंतर उपपु पकोश िवपुल व एकितर्त असून बारीक आक ासारख्या का ानंी 
झाकलेले असतात. आिण शवेटी त्यास दोन किठण आक ाचं्या चोची असतात. फुले दोन कारची असून 
त्यानंा िपच्छसंदले व पु पमुगुट नसतात. उपपु पकोशाच्या किठण पे यात शं ाकार कृत् नफळ असते. 
पावसाळा संप यानंतर त्याला फुले आिण फळे येतात. 

 
गोखरूच्या िबया एका किठण आिण काटेरी आवरण असले या फळात अस यामुळे त्या यंतर्ाचं्या 

सहा याने फळापासून अलग करणे बरेच अवघड असते. िवदर्ावक िनःसारणाने िबयापंासून ३०–३५% 
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इतके िनम-शु क तेल ा त होते. ा तेलास गोखरू वा अधिशशी तेल असेही हणतात. तेल सूयर्फुलाच्या 
तेलासारखे असते. 

 
बीचे वजन पूणर् वाढ झाले या शु क फळाच्या वजनाच्या ⅓ इतके असते. हे बी ग हाच्या दाण्यापेक्षा 

िंकिचत मोठे, मऊ आिण चपटे असते. फळापासून बी अलग करण्याकिरता फळे १२ तासभर १–२·५% 
स युिरक अ लाच्या दर्ावात ठेवतात आिण नंतर ती उन्हात वाळिवतात. नंतर फळानंा रुळामधून अ पसा 
दाब देऊन फोड यानंतर उफाळून िबया अलग करतात. काही िविश  कारच्या ‘डीकॉटीर्केटरमध्ये’ 
फळाचे टरफल फोडले जाते व मग िबया अलग होतात. फुटलेले टरफल आिण िबया ा नंतर हलक्या 
चाळणीतून चाळ या गे यावर बी खाली पडते व टरफल वर राहते. िबया साधारण गदर् ऑिल ह रंगाच्या 
असून तेलिन कषर्णाला मृदू असतात. 

 
रिशयात बीयापासून ४१ ितशत तेल ा त झालेले आहे. मळसूतर्दाब यंतर्ातून फक्त २७ ितशत 

इतकेच िबयापासून तेलाचे माण पडले. तेलाचे दर हेक्टरी उत्प  १७५ िकलोगॅर्म इतके पडते. 
 
तेलाचा रंग िफकट िपवळा असून ते वासरिहत असते. इतर वन पतीज तेला माणेच त्याला चव 

असते. बदं बाट यात व ड यात ठेव यास ते बराच काळ िटकते. मळसूतर्दाब यंतर्ातील तेल मातर् जरा कमी 
काळ राहते. 

 
तेलाची लक्षणाकें

िविश  गुरुत्व २०° स. ०·९२५२ –  ०·९२५६
िव. गुरुत्व      २५° स. ०·९११० –  ०·९१६७
वकर्ीभवनाकं   ४०° स. १·४५९० –  १·४६९७
अ लमू य    ०·४ – १·५
आयोिडन मू य १११·९   –  १४२·०
साबणीय मू य १९२   –   २०२·५
रायशटर् िमसेल मू य    ०·३ –  २·५
पोलेन् की मू य    ०·१ –   ०·२
डाईन मू य    ०·७
असाबणीय दर् य%    ०·३७ –   १·३% 

 
घटक ि नग्धा ले :– असंपृक्त :–ओलेइक –   २२·४–३६·७% 
        िलनोलेइक –   ५१·९–६७·१%
                  संपकृ्त – १०·०–१५·९%
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तेलातंील ि नग्धा ले :- ितशत:- ओलेइक    – २२·४ १८·४ 
 िलनोलेइक ६७·१ ६७·३ 
 पािमिटक ४·२ ९·९ 
 टीॲिरक ५·२ ४·१ 
 अरॅिकिडक २·० 
 बेहेिनक ०·७ २·३ 

 
तेलात फॉ फटाइडाचें माण ०·९४% इतके असून ते मक्याच्या तेलासारखे आहे. अधर्वट 

काजळीने तेल जळते. 
 
तेलात फॉ फटाइडाचें माण बरेच अस यामुळे लेिसिथनच्या िनिर्मतीकडे तेलाचा उपयोग होईल. 

तसेच त्यात ओलेइक व िलनोलेइक अ लाचे माणही बरेच अस यामुळे त्याचा वापर मृदू साबण व 
स फोनेटेड तेल तयार करण्याकडे होईल. हायडर्ोजनेशन नंतर तेलाचा उपयोग किठण साबण व 
टीॲिरनच्या िनिर्मतीकडे होईल. तेलाचा उपयोग रंग आिण अि क स याचं्या उत्पादनाकडेही करता 
येईल. 

 
गोखरू तेल सावकाश व एकिजनसी वाळते हणून कलाकाराचं्या रंगाकडे त्याचा चागंला उपयोग 

होईल, िशवाय त्याचा िफका रंग अस यामुळे जवसाच्या तेलाऐवजी त्याचा वापर करता येईल. गोखरूचे 
उकळलेले तेल, िंझक ऑक्साइड आिण गवार ग द याची चागंली एकितर्त खळ करून जर ितचा पातळ 
हात िदला तर उ मपैकी चकचकीत कागद तयार होतो. गोखरूच्या तेलापासून तयार केलेली रोगण 
( हािर्नश) जवसाच्या तेलापासून केले या रोगणा ( हािर्नशा) पेक्षा चागंली चकचकीत असतात. परंतु 
सुकण्याकिरता त्यानंा अिधक वळे लागतो. याची िम  ि नग्धा ले अि कडाचं्या िनिर्मतीकरता वापरता 
येतील. ा अि कडामंध्ये जवसाच्या तेलाच्या ि नग्धा लाचंा अंतभार्व के यास त्याच्या वाळण्याच्या आिण 
इतर गुणधमार्त सुधारणा होते. गोखरू तेल व मलेॅइक ॲनहायडर्ाइड याचं्या िकर्येतून िनमार्ण झाले या 
पदाथार्ंचे अमोिनयाचे समभाव के यानंतर इम शन–पट हणून उपयोग करता येईल. याकिरता पाण्याचाच 
‘िथनर’ हणून वापर के यावर मखमलीसारखे अंत्यरूपण िमळेल. तेलाची असंपृक्तता वाढिव यामुळे 
रुपातंिरत तेलाचा उपयोग िझरिमळे अंत्यरूपण देण्याकडे करता येईल. याकिरता टंग तेलाचा वापर 
करतात. अधर्वट बहुवािरकीय तेलाचे िवदर्ावक िनःसारण के यावर अँथर्ोि नोनचा उत् ेरक हणून वापर 
करून त्याचे समघटकीय रूपातंर के यास तेलाच्या वाळण्याच्या व इतर गुणधमार्त चागंली वाढ होते. 

 
गोखरूची फळे गोळा करणे नंतर ती फोडून िबया अलग करणे हे थोडे क ाचे काम अस यामुळे 

तेल उत्पादनाला इतर वन पितज तेलापेक्षा थोडासा अिधक खचर् येणे वाभािवक आहे. तरीसु ा जेथे 
जवसाच्या तेलाचा वापर योग्य नाही तेथे व तसेच जेथे आयाितत तेलाचंा उपयोग करावा लागतो तेथे 
गोखरूच्या तेलाचा वापर सुयोग्य होईल. 

 
पड :– पडेत नतर्ाचे माण ८ ते १० फॉ फािरक अ लाचे ३ ते ३·५ ितशत असते. पडेत िवषारी 

पदाथर् अस यामुळे ती जनावरानंा खाण्यास योग्य नाही. पडेचा उपयोग वरखत हणून करता येईल. कारण 
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मातीमध्ये ितचे रूपातंर खिनजात लवकर होते. ाबाबतीत ही पड इतर तेलिबयाचं्या पडेपेक्षा मुळीच कमी 
दजार्ची नाही. 

 
पडेचे िव ेषण :– आदर्र्ता – ७·९%

नतर् – ९·७%
िथने – ६०·४%
तंतु – २·५%

   इतर शकर् रा – २२·१%
P२O₅ ३·२९%
SiO२ ०·१६%

 
हायडर्ोि नोन व कोलीन ही िबयातील िवषारी दर् ये होत. ा िवषारी दर् याखेरीज िबयात बरेचसे 

आयोिडन आिण शारीिरकशा दृ ा असचेत असे क्झॅथो मेिरन ग्लायकोसाइड असते. फळाच्या बारीक 
केले या आवरणाचा उपयोग सचेत कबर् िनिर्मतीकडे होतो. आवरणात १५·९% पटोसन्स अस यामुळे 
त्याचा उपयोग क ा माल हणून फर युरॉलच्या सं ेषणाकडे होईल. वाळले या खोडाचंा उपयोग 
जळणाकडे होतो. 

 
फळात जीवनसत्त्व ‘क’ िवपुल असते. फळे थंड आिण दाहशामक अशी औषधी हणून आयुवदात 

मानतात. देवी आ या अस यास फळे त्यावर गुणकारी मानतात. ाची राख ओठ आिण त डातील े मीय 
त्वचेवर येणाऱ्या णावर लावतात. चीनमध्ये गोखरूची फळे शिक्तवधर्क, मूतर्ल आिण झोप आणणारी 
हणून मानली जातात. िबयाचा उपयोग सूज कमी करण्याकिरता आिण तेलाचा उपयोग धावरे, पिरसपर् 
आिण आशयाचे िवकार बरे करण्याकिरता करतात. 

 
गोखरूची पाने ही तंभक, आरोग्य पुनः थापक आिण उपदंश ितकारक व मूतर्ल गुणधमार्ची 

आहेत. 
 
गोखरूच्या मु याचंा उपयोग कडवट शिक्तवधर्क तसेच ककर् रोग व क्षय या रोगात करतात. 

मु याचंा अकर्  हा ण, फोड िंकवा बड झाले अस यास त्यावर लावतात. 
 
ा झुडुपात नतर् भरपूर अस यामुळे याचा सिदर्य खत हणून उपयोग करतात. झुडूप जिमनीत 

पुर यानंतर ३० िदवसाचे आत त्यातील त्याचे खिनज होते. व नाइिटर्िफकेशन झा यावर जिमनीतील 
नतर्ाचा पोत वाढतो. 

 
गोखरूची लागवड केली तर दर हेक्टरी िबयाचें उत्प  ५५० ते ६६० िकलोगॅर्म इतके येते. आिण हे 

उत्प  इतर तेलिबयाचं्या मानाने चागंलेच आहे. हणून तेलोत्पादनाकिरता ाची लागवड िवचाराहर् आहे. 
िशवाय पडेला खत हणून चागंलेच महत्त्व आहे. 
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१३. चहा-िबया-तेल 
 
चहाचे झुडूप हे जगभर सवार्ंच्या मािहतीचे आहे. िथॲिसई या कुलातील कॅमेिलयाचें पु कळ कार 

लागवडीखाली आहे. त्याचं्या पानापासून चहा हे पेय तयार करतात. चहा या पेयाचा उगम चीनमध्ये झाला 
असला तरी ा झुडुपाची लागवड मो ा माणात भारत, ीलंका, चीन आिण इंडोनेिशयात करतात. सवर् 
जातीच्या चहाच्या िबयात तेल असते. परंतु तेलाच्या किरता ‘कॅमेिलया संसान् ा’ ा सदापणीर् झुडूपाची 
चीन, जपान, आसाम व उ र ि हअेतनाममध्ये लागवड करतात. तेलाच्या चहाचा कार मुख्यत्वे 
चीनमध्येच उगवतात. काही थोडासा जपानमध्येही लावतात. 

 
चहाच्या झुडुपाचं्या वाढीकरता ज्या तपमानामध्ये फारसा फरक पडत नाही असे िनम उ ण हवामान 

लागते. अशा कारचे तपमान त्यानंा चागंले मानवते. गोठवणारी हवा व गोठवणारी थंडी मातर् त्यानंा 
िबलकूल सहन होत नाही. भरपूर हवा व वषर्भर पाऊस त्यानंा लागतो. 

 
चहाच्या िबयात बीज असते. बीजात ५१–६०% तेल असते. तेलाचा रंग िपवळसर ताबंसू असतो. 

घाणीतून गाळले या तेलावर शोधनिकर्या के यािशवाय खाण्यास योग्य नसते. शोधनिकर्या के यावर 
िफकट िपवळे ते तपिकरी रंगाचे तेल िमळते. ते वास व चवरिहत असते. ा तेलाचे गुणधमर् बरेचसे ऑिल ह 
तेला माणे असतात. फक्त दोन्ही तेलाच्या कलनाकंातं थोडासा फरक असतो. जरी चहा िबयाचें शोिधत 
तेल खा  असले तरी ते ‘ऑिल ह’ तेलात भेसळ करण्याकिरता वापरतात. ा तेलाचा उपयोग सलॅड तेल 
हणून करतात. तळण्याकडेही त्याचा उपयोग होतो. तेलाचा उपयोग खाण्याकडे तसेच औषधी व साबण 
िनिर्मतीतही करतात. आिण ते सहज उपल ध असते तर त्याचा वापर मागार्िरनमध्येही करता आला असता 
परंतु ाचा पुरवठा अिनयिमत व अपूरा आहे. 

 

 
चहा–बी
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िबयाचें पृथःकरण :– 
आदर्र्ता     – ५·८% िथने           – ८% 
राख         – २·९% कब िदते       – ५१·८% 
सपॅॉिनने   – १६·०% ि नग्धपदाथर्  – १९·६% 

 
तेलाचे ि थरांक :–

महािबया – तेल ऑिल ह तेल 
वकर्ीभवनाकं २०° स. १·४६००–

१·४६४० 
१.४६९०-१.४७०० 

 २५° स. १·४६७–१·४६९  
  
साबणीय मू य १८८–१९६ १९३–१९६ १८८–१९६
आयोिडन मू य   ८०–९० ८३–८९        ८०–८८ 
असाबणीय दर् य -A-   १    ०·९        १·८ 
कलनाकं स. :–   १३–१८   २२°         १७–२६° 
 

घटक ि नग्धा ले%
 चहा िबया तेल ऑिल ह तेल 
पािमिटक   ७–१६ } २२·९ 

७–१५
टीॲिरक   १ –
ओलेइक ६९–८४ ५६·०१ ७०–८५
िलनोलेइक   ८–१४ २१·११ ४–१२

 
तेलाचा रंग िपवळा असून, शु ीकरण के यावर त्यातं ॲ लॅ टॉिक्सनचा अभाव िदसून आला. व हे 

तेल वयंपाकघरातं खा -तेल हणून वापरण्यास काहीच हरकत नाही. 
 
िबयातं सपॅोिलन अस यामुळे पडेचा उपयोग जनावराचं्या खा ात करीत नाही. पण क बडीच्या 

खा ात थोडासा करतात. चीनमध्ये पडेचा अंतभार्व कीटकनाशकातं करतात. िफटे सन याचं्या खालील 
चाचणी पिरके्षमुळे चहाच्या तेलाचे अि तत्व उमजते. 

 
०·८ िमलीिलटर असेिटक अ हायडर्ाइड, १·५ िमलीिलटर क्लोरोफॉमर् आिण ०·२ िमलीिलटर 

स युिरक अ ल ाचें िम ण ५° स. इतके थंड करतात. या िम णात तेलाचे ७ थब टाकतात. व 
पिरक्षानळीतील िम णपदाथर् एकमेकात चागंले िमसळतात. जर िम ण पारदशर्क वा वच्छ झाले नाही तर 
त्यात वच्छ होईपयत असेिटक अ हायडर्ाइडचे थब टाका व हे िम ण ५° स. ला ५ िमिनटे ि थर राहू ा. 
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नंतर त्यात १० िमलीिलटर ईथर टाका. आिण िम ण पुन्हा िमसळा. चहाचे तेल अस यास ताबंडा रंग 
िमळतो. तो रंग १ िमिनटभरात चागंला गदर् होतो व नंतर िफकट होत जातो. 

 
भारतातील चहाचे उत्पादन (१००० मे. टन)
१९७९–८१ ५५८
१९८३ ५८१
१९८४ ६४५
१९८५ ६५७
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१४. िंचच 
 
िंचच हा सुंदर डौलदार वृक्ष भारतात सवर्तर् आढळतो. या सदापणीर् वृक्षाची पाने संयुक्त असून 

दहा–वीस जोड उपपणार्ंची बनलेली असतात. फुले फारच लहान असून िपव या लाल रंगाची असतात. 
एि ल ते जून मिहन्यात िंचचेच्या झाडावर फुले येतात. िंचचा शगाच्या आकाराच्या असतात. त्यावर 
तपिकरी रंगाची साल असते. आत आंबट गर असतो. गरात ३–१२ िंचचोके असतात. िंचचा नो हबर–
िडसबरमध्ये िपकतात. िपक यावर िंचचा झाडावरून काठीने झोडपतात िंकवा तोडतात. िंचचाचा गर 
वयंपाकात वादाकिरता वापरतात. 

 
भारतामध्ये चार लाख टन िंचचा गोळा के या जातात. वरचा गर काढून घेत यावर १·४ लाख टन 

िंचचोके राहतात. ा िंचचोक्यात ७०% बीज असून त्याभोवती ताबंडसर किठण टरफल असते. 
िंचचोक्यातील बीजाच्या भकुटीत बहुशकर् रा िवपुल माणात असतात. बीजाच्या भकुटीच्या काजंीचा 
उपयोग सूत, सुतळी आिण लोकर यानंा खळ लावण्याकिरता होतो. तसेच ग द व आसंजके याचं्या 
िनिर्मतीतही होतो. ा बीजाच्या भकुटीत ६–८% तेल असते. 

 
बीजात ५१% बहुशकर् रा, कमी माणात िथने आिण अ प माणात तंतु असतात. 
 
िंचचोके भाज यानंतर ते टरफल–काढण्याच्या यंतर्ातून काढतात. यामुळे टरफल अलग होते. 

उरलेला बीज हा िकटलीसारख्या साधनामध्ये िशजिव यानंतर मळसूतर्दाब यंतर्ातून काढ यावर पड 
िमळते. नंतर ा पडेचे हेक्झेनने िवदर्ावक िनःसारण के यावर िमळाले या तेलावर अ कलीने (१६° Be) 
समभाव िकर्या के यानंतर त्यावर शोधनिकर्या व िनरंगीकरण के यावर ७·६% शोिधत तेल ा त होते. 

 

िंचच व िंचचोका
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तेलाचे ि थरांक :–
अ ल मू य : –  ५·२
असाबणीय दर् य% :–  २·१
आयोिडन मू य : –     १०३
कलनाकं ° स. : – ४५·८
फॉ फटाइडे% :-   २·८
बेिलअर ढगाळपणा ° स. : – ५२·०
साबणीय मू य : –      १९२
वकर्ीभवनाकं (४०° स.) : – १·४७७
िव. गुरुत्व : –  ०·९३२४

 
घटक ि नग्धा ले ितशत

पािमिटक ८·७ ि टॲिरक ४·४ 
बेहेिनक ९·० िलग्नोसेिरक ४·० 
ओलेइक १९·

७
िलनोलेइक ५०·२ 

िलनोलेिनक २·८  
 
तेलाचा उपयोग रंग व रोगण तयार करण्याकडे तसेच िद यात जाळण्याकडेही होतो. 

  



  अनुकर्मिणका

१५. िचिंरडी 
 
ा सदापणीर् झुडुपास वा लहान वृक्षास िहमाचल देशात िचिंरडी असे हणतात, तर पजंाबमध्ये 

िचरूडी वा िंचदी असे हणतात. िहमालय, खासी टेक ा व मिणपूर मध्ये ाची झाडे आढळतात. 
त्याच माणे देवदार वृक्षाच्या जंगलात ९०० ते २५०० मीटर उंचीपयतच्या भागात हा वृक्ष सापडतो. त्याची 
उंची साधारणतः ९ मीटर असून खोडाचा घेर १·४ मीटर असतो. 

 
पाने १५ × ४ स. मी अशी असतात. साल ताबंसू असते. फुलाचें झुबके िपवळे असून सुवािसक 

असतात. फुले ऑग ट ते स बर मध्ये येऊन, ऑक्टोबर-नो हबरमध्ये फळे िपकतात. फळे गोलसर व १·२ 
स. मी. लाबं असतात. फळे क ी असताना जाभंळट व िपकली की काळी होतात. फळामध्ये पातळ गराचा 
थर असतो आिण ा गरात ४१% तेल असते. हे तेल बी मधील बीजापासून काढले या तेलापेक्षा फार 
िनराळे असते. क े फळ िफकट ताबंडे असून िपकले की काळसर होते. वाळिवले या फळात गर व 
त्यावरील साल ३८·९% असते. बीज ६१·१% असते व तेलाचे माण ५४·२% असते. 

 
गरातूंन िबया काढ यानंतर िबयात टरफल १७·९%, बीज १३·९% व आदर्र्ता ११·६% असते. 

आिण तेलाचे माण ५६·०८% इतके असते. त्येक झाडापासून १५ ते २० िकलो फळे िमळतात. बीज 
ि दलीय असून त्यात तेल ७०% असते. नो हबर–िडसबर मध्ये फळाचें घड झाडावर तोडून नंतर फळे 
अलग करतात. एक माणूस एके िदवशी ८ िकलो फळे गोळा करू शकतो. बाजारात फळे िवकतात. 
मळसूतर्दाब यंतर्ात सुकवले या फळापासून ४९% तेल ा त होते तर बीजापासून ६०% तेल िमळते. 
तेलाचा रंग गदर् काळा असतो व त्यामुळे साबण उ ोगात खोबरेल तेलाऐवजी वापरता येण्याजोगे असूनही 
वापरत नाही. िद यात जाळण्याकिरता वापरतात. त्वचेच्या रोगावर तेल उपयुक्त आहे. पडेत ३·९% नतर् 
आहे. 

 

िचिंरडी



  अनुकर्मिणका

 
बीज–तेलाचे ि थराकं :– वकर्ीभवनाकं   ४०° स. १·४६४२ 
 िव. गुरुत्व      ३०° स. ०·९२१९ 
 साबणीय मू य २४८·७ 
 अ ल मू य     ४·९ 
 आयोिडन मू य   ४१·०२ 
 िवलय िंबदू २१° स. 

  



  अनुकर्मिणका

१६. जंगली बदाम 
 
जंगली बदामाची झाडे पि म घाटात कोकणापासून ते दिक्षणेकडे खाली पु कळ आहेत. हे मध्यम 

उंचीचे शोिभवतं झाड साधारण ३० मीटर उंच वाढते. ाची झाडे शोभेकिरता र त्याच्या बाजूला लावतात. 
साल पाढंरी असून ितच्या ढल या िनघतात. फादंीच्या टोकाला ५–९ लहान पाने गदीर् केलेली असतात. 
पाने िवदािरत १०–१८ स. मी. × ४·५ स. मी. असतात. फुले २·५  ते ४ स. मी. यासाची आिण रंगाने 
नािंरगी असतात. पिरमंजरीचा वास कुजट असतो. पेिटका फले १–५ लाबंोडी, लहान होडीच्या आकाराची 
१० ते १२ स. मी. लाबं का मय व चकचकीत ताबंडी असतात. 

 
फळाचं्या आत १०–१५ िबया असतात. िबया दीघर् वतुर्ळाकार असून २ स. मी. लाबं व रंगाने 

का या असतात. १०० िबयाचें वजन २००–२५० गॅर्म होते. िबयाचें पृथःकरण :– आदर्र्ता ३५·६%, िथने 
११·४%, तेल ३५%, क्षार २·४%. िबयापासून ३०–३६ ितशत तेल िमळते. (बीजचोल– गर ४·७% 
अंतरबीज २६·२९%) तेलाचा रंग िफकट िपवळा असून ते चवहीन असते. बीजापासून काढलेले शु  तेल 
दर्व असते. परंतु बीजचोल गरापासून काढलेले तेल मृदू लोण्यासारखे घ  असते. 

 
बीजापासून काढले या तेलाचे ि थरांक :–
वकर्ीभवनाकं   ४०° स. – ५९.८ साबणीय मू य – १९३·८ 
िव. गुरुत्व   १५.५° स. – ०·९२६४ आयोिडन मू य –  ७५·८ 
घनीभवनाकं  ° स.     ६ मुक्त ि नग्धा ले – १·० 

 
घटक ि नग्धा ले%:– टेरक्युिलक – ७१·८  
 ओलेइक ८·२  िलनोलेइक – १·९ 
 लॉिरक ०·१  िमिरि टक –  ६·६ 
 पािमिटक १०·५  टीॲिरक –  ०·९ 

 

 
जंगली बदाम–बी

 
तेलात २४०° स. तपमानापयत उ णता िद यास त्याचे बहुवािरकीकरण होते. व रबरासारखा 

िचकट पदाथर् तयार होतो. ाचा उपयोग रबराला पयार्यी पदाथर् असा होईल. िभला याच्या कवची 
तेलाबरोबर ा तेलाचे िम ण के यास कमी तपमानाचे रोगण तयार होते. 



  अनुकर्मिणका

 
तेलाचा उपयोग : काश देण्यासाठी वापरतात. त्याचा उपयोग आवरणे आिण साबण 

िनिर्मतीकडेही होण्यासारखा आहे. त्वचेच्या रोगावर ते बाहेरून लावतात िंकवा पोटातही देतात. ा 
तेलाचा आहारात ५ ितशत पेक्षा अिधक वापर के यास, उंदराचं्या िपलाचंी वाढ होत नाही व मरण 
ओढवते. 

 
िबया जर जा त खा या तर मळमळ िंकवा ती  िवरेचक व गभर्पात घडवनू आणतात. िबया कोकोत 

भेसळी करता वापरतात. 
  



  अनुकर्मिणका

१७. टंग 
 
भारतामध्ये टंग वृक्षाच्या लागवडीची सुरवात १९१८ मध्ये झाली. सां त टंग वृक्षाची जोपासना 

कागंडा दरीमधील चहाच्या म यातं करतात चहाच्या झुडुपानंा सावली िमळावी हणून आसाममधील 
चहाच्या म यात टंग वृक्ष वाढिवले जातात. भारतात पृ  आवरण उ ोगासाठी दरसाल ४००० टन टंग 
तेलाची आयात केली जाते. परंतु अ ापपयत टंग तेल िनिर्मती भारतात फारशी ऐिकवात नाही. 

 
हा पानगळी वृक्ष असून साधारण १२ मीटर उंच वाढतो. त्यास पु कळ सम तर फां ा असतात. 
 
भारतातील टंग फळात अंतरबीज, कवच व त्यावरील आवरण याचें माण ३१, ४७ व २२ ितशत 

असते. अंतरबीजात साधारणपणे ६७ ितशत तेलाचे माण असते. ा फळाची १०० िदवसापेक्षा अिधक 
साठवण के यास, तेलाच्या माणात घट िदसून येते. साठवणीत बीजाचा पाढंरा रंग करडा होतो. 

 
ऑक्टोबर–नो हबरच्या सुरवातीस, दरवषीर् टंगफळे झाडावरून गोळा करतात. नंतर ही फळे 

‘बाउर िड क हलर’मध्ये घालून फोडली जातात. मग चाळणीतून बीज आिण टरफल वगेळी करतात. 
वाफेने बीज िशजिव यानंतर, त्यावर मळसूतर्दाब यंतर्ाने दाब देऊन, तेलाचे िन कषर्ण करतात. या 
िवलायकाने िनःसारण करतात. तेलात मुक्त ि नग्धा ले कमी असतात. 

 
भारतातील टंगच्या फळाचंा आकार साधारण गोलाकार असून त्याचे आकारमानाने ३ वगर् करतात 

:– 
 
१)  फळाचे वजन १३ गॅर्म व यास ३·७ स. मी. 
२)  मध्यम आकार – वजन १८ गॅर्म व यास ३·७ स. मी. 
३)  मोठा आकार – वजन २५ गॅर्म, यास ४·८ स. मी. 
 
ताज्या फळात ६ ितशत आदर्र्ता असून, बा  टरफल ४०·३%, आंतरटरफल ६·५%, आवरण 

२२% व बीज ३१·२% असते. 
 



  अनुकर्मिणका

 
टंग–बी

 
भारतीय टंग तेलाचे ि थरांक :–
रंग  (िपवळा  + ताबंडा  १० अंक) – ४·८
वकर्ीभवनाकं १·५१२७

िव. गुरुत्व 
३०

°स. 
 ०·९३४० 

३०
अ ल मू य ०·९६
असाबणीयदर् य % १·४
आयोिडन मू य            १५५–१७५
साबणीय मू य             १९१

 
वरील दोन्ही वृक्षाच्या िबयापासून काढलेले तेल पिह या तीचे शु कन तेल असते. जलाभे य 

रोगण िनिर्मतीत त्याने जवसाच्या तेलापुढे मान्यता िमळवली आहे. हे चीनमध्ये होते. जागितक उत्पादन 
५०० लाख िकलोगॅर्म आहे. 

 
वरील दोन्ही झाडाचंी लागवड भारतात आशादायक अशी सुरू आहे. ा तेलाचा उपयोग 

ामुख्याने रंग व रोगण तयार करण्याकडे होतो. 



  अनुकर्मिणका

 
घटक ि नग्धा ले:–%

पािमिटक ३·१ ओलेइक ११·२
टीऑिरक २·१ िलनोलेइक १४·६

  एकातंिरत १८:३ ६९·६
  (िसस ९, टर्ॅन्स ११, टर्ॅन्स १३)

 
तेलातं ७०–७५%  इिलओ टीॲिरक ि नग्धा ल असते. हे तेल उ म कारचे शु कन तेल असून, 

त्यास फक्त गाळूनच घ्याव ेलागते. 
 
पडेत २० ते २२% िथने असतात परंतु तीत िवषारी दर् ये अस यामुळे जनावराचं्या खा ा ातं 

उपयोगी नाही. पडेचा उपयोग खत हणून करतात. 
 
टंग पड ही के हा के हा आपोआप पेटही घेते हणून पडेची साठवण फार काळजीपूवर्क करावयास 

हवी.  
  



  अनुकर्मिणका

१८. कडू वंृदावन-टंुबा 
 
यास सं कृतमध्ये महदर्वरूणी असे संबोधतात. राज थान आिण मारवाडमध्ये टंुबा िंकवा टंुबो असे 

हणतात. हा एक वा बहुवषीर्य वले आहे. त्याला वर चढण्याकिरता देठ असतात. उन्हा यात िंकवा किठण 
संगी ते सु त असते. पण पावसा यात ते पुन्हा वाढू लागते. त्याची फळे, पाने, िबया आिण तेल सगळेच 
फार औषधी आहेत. हा वले रानटी ि थतीत वाय य, मध्य व दिक्षण भारताच्या उ ण व रेताड भागात व 
राज थान आिण गुजरातच्या, पि मेकडील समुदर् िकनाऱ्यात उगवतो. बगंाल, उ र देश, मध्य देश 
आिण िबहारमध्येही हा वले आढळतो. अफगािण थान, बलुिच थान, इराण, अरब थान, पेन, उ र 
आि का, पोतुर्गाल आिण जपानमध्येही हा वले सापडतो. 

 
याची फुले पाढंरी िंकवा िपवळी असून त्यानंा ५ दले असतात. ऑग ट स बर मिहन्यात फळे पूणर् 

तयार होतात. हे फळ लहान संत्र्या माणे गोल िपवळे असून त्याचा यास १० स. मी. असतो, त्यात 
पजंसारखा मऊ गर असून गरात पु कळ पाढंऱ्या िंकवा तपकरी लाबंट वतुर्ळा कार िबया खेचले या 
असतात. सुकिवले या फळाचे वजन १०० गॅर्म, गराचे १५ गॅर्म, बीचे ६२ गॅर्म आिण २३ गॅर्म साल असते. 
वलेीवर एकच फळ असते. बीमधील तेलाचे माण २१% असते. तेलाचा रंग िफकट ताबंडसर िपवळा 
असून, चव कडवट असते. 

 
मळसूतर्दाब यंतर्ात िबयापंासून १२% तेल ा त होते. ा तेलाचा उपयोग साबण िनिर्मतीकडे 

करतात. महुआ तेलाऐवजी वापरण्यास फारच योग्य असे हे तेल आहे. पडेचा उपयोग खताकडे करतात. 
एक ा राज थानात टंुबाच्या िबया २३००० टन गोळा करणे शक्य आहे. त्यापासून २७०० टन तेल िमळेल. 
कच्च्या फळातील गरापासून परदेशात कोलोिसथ हे मौ यवान औषध काढतात. 

 



  अनुकर्मिणका

टंुबा
 

  



  अनुकर्मिणका

टंुबा तेल
रंग :– िफकट तपिकरी िपवळा
चव :– कडू 

वकर्ीभवनाकं २०° स. – १·४७२५ 
िव. गुरुत्व २८° स.     – ०·९२५७ 

 तेल – १८·६% 
 वकर्ीभवनाकं ३०° स. १·४८३४ — 
१) असाबणीय दर् य%     २·४ 
२) आयोिडन मू य      १३४·३ ११७·८ 
३) कलनाकं ° स.  २३·७ 
४) मुक्त ि नग्धा ले    ४·० 
५) रायशटर् मीसल मू य ०·३५ 
६) साबणीय मू य       १९४·७    १७३·१ 

 
ि नग्धा ले% 
पािमिटक १४·२ १३·० 
टीॲिरक ९·३ ६·० 
पािमटो ओलेइक — ०·३ 
ओलेइक २६·३ १८·३ 
िलनोलेइक ५०·२ ६१·७ 
िलनोलेिनक — ०·७ 

 
दर्व िनःसारणाने १८ ितशत िपवळे तेल िमळते. 
 
५ ितशत रंगहीन करणारी माती व काबर्न यामुळे तेलाचा रंग ५० ितशत कमी होतो. तेलाचा 

उपयोग सपर्दंश, िंवचू चावणे, आमाशं आिण अप मारावर होतो. या तेलाने केशवृ ी आिण काळेभोर केस 
राहतात. 
  



  अनुकर्मिणका

१९. तंबाखू बी-तेल 
 
तंबाखू ही मूळची दिक्षण अमेिरकेतील. सतरा या शतकाच्या ारंभात पोतुर्गीज लोकानंी भारतात 

तंबाखू आिणली आिण त्विरत ितची लागवड थम महारा टर् आिण गुजरातमध्ये झाली. आिण नंतर ती 
भारताच्या इतर ातंात पसरली. आंधर्, गुजरात, महारा टर्, कनार्टक, तािमळनाडू, उ. देश, िबहार आिण 
प. बगंालमध्ये तंबाखू होते. 

 
तंबाखूचे उत्पादन करणाऱ्या जगातील रा टर्ात सां त भारताचा कर्माकं ितसरा लागतो. आिण 

तंबाखूच्या िनयार्त यापारातं भारताचा कर्माकं ५ वा येतो. भारतामधून जी काही नगदी िपके िनयार्त होतात 
त्यात तंबाखूचा कर्माकं ६ वा लागतो. आिण हणून देशाच्या अथर् यव थेत तंबाखूला फार मानाचे थान 
आहे. उ ण व समिशतो ण हवामानात तंबाखू चागंली येते. 

 
सरासरी तपमान २७° स. असतानंा ितला तयार होण्यास ८०–९० िदवस लागतात. भारतामध्ये 

िनरिनराळे हवामान असले या भागात तंबाखूची लागवड करतात. समुदर्काठच्या िकनाऱ्या लगतच्या 
देशापासून ते ९०० िम. उंच असले या देशात तंबाखूचे पीक घेतात. ३५° स. च्या वरच्या तपमानात मातर् 
पाने जळून जातात. 

 
जमीन :– जिमनीच्या भौितक व रासायिनक गुणधमार्शी तंबाखू फारच संवदेनशील असते. 

उघ ा, चागंला िनचरा होणाऱ्या व मोकळी हवा खेळत आहे अशा जिमनीत तंबाखू चागंली येते. या 
िपकाला मध्यम पोताची व पाण्याचा योग्य िनचरा होणारी जमीन चागंली मानवते. पौि क तत्व ेभरपूर 
नाहीत अशा हलक्या जिमनीत तंबाखूला पातळ, िपवळी, व वजनाने हलकी पाने येतात. ा पानातील 
िविश  वास कमी असतो. जोरकस भारी जिमनीत जाडी वजनदार (वजनाने अिधक) काळपट रंगाची वा 
गदर् रंगाची, आकाराने मोठी व भरपूर वास असलेली िवपुल पाने येतात. जिमनीचा अ ल–िव लाकं ५ ते ६ 
असावा. 

 

 
तंबाखू-बी

 
तंबाखूची अिभवृ ी िबयापंासून करतात. शु  िबयापंासून एकिजनसी व चागं या गुणव ेचे पीक 

येते. कापणी के यानंतर चागं या िबया उफाळणी करून अलग करतात. िबयातील उगवण क्षमता ३ 
वषार्पयत चागंली राहते. चागं या कारच्या िबयापासून ९०% अंकुरण होते. अंकुरणाकिरता २४–३०° 
तपमान लागते. तंबाखूची रोपे सपाट अगर गादी वा यात तयार करतात. तंबाखूची रोपटी थम 
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रोपवािटकेत वाढिवतात. तंबाखूच्या िबयात आरिक्षत अ साठा फार थोडा असतो. हणून रोपवािटकेत 
भरपूर खताचंा पुरवठा आव यक असतो. 

 
पेरणी :– (पेरणीचा हंगाम) : साधारण जुलैचा पिहला आठवडा ते स बरचा ितसरा आठवडा ा 

दर यान रोपटी लावतात. पजंाबमध्ये लावणी नो हबर, िडसबरात करतात. तर उ र देशामध्ये 
फे ुवारीच्या मध्यापासून ते माचर्च्या मध्यापयत करतात. 

 
तंबाखूचे २० कार भारतात सापंडतात. भारतामध्ये िनकोिटॲना टॅबकम आिण िनकोिटॲना 

रि टका ा दोन जातीच्या तंबाखूची लागवड करतात. 
 
िनकोिटॲना रि टका :– ही ५०–१५० स. मी. उंच वाढते. ही ओबड धोबड चरबट व वषार्य ूअसून 

ितचा बुधंा जरासा जाडा असतो. आिण फां ा फार नाजूक वा बारीक असतात. पाने केसाळ व देठ 
असलेली (सवृतं), गदर् िहरवी असून त्याचंा पृ भाग वर-खाली असा असतो. पानाचंा आकार ३० × २० स. 
मी. असतो. पाने लंब गोलाकार अथवा दयाकृती िंकवा दीघर् अंडाकृती असून त्याचंी तळाची जागा दोन्ही 
बाजूस सारखी नसते. पिरमंिजऱ्या आखूड. फुले िहरवट िपवळी असून १·२–१·५ स. मी. लाबं असतात. 
ाची ब डे ७–१६ िमलीमीटर लाबं असून त्याचंा आकार साधारणपणे लंबगोल ते गोलाकार असतो. 

 
िबयाचंी लाबंी ०·७ ते १·१ िम. मी. असून त्याचंा रंग धुरकट तपिकरी असून पृ भागावर पानग या 

धुरकट असतात. ा िबया िनकोिटॲना टॅबकॅमच्या िबयापेंक्षा ितपटीने वजनाने जड असतात. िन. रि टका 
ही मध्य वन पती असून ितला िविश  तपमान व आदर्र्ता लागते. ा बाबतीत ती िन. टॅबकॅम पेक्षा फारच 
िनराळी आहे. िन. टॅबकॅम ही कोणतेही हवामान सहन करू शकते आिण हणून ितने नवीन लागवडीत िन. 
रि टकाची जागा पटकािवली आहे. 

 
भारतामध्ये िन. रि टका िहला ‘िवलायती’ िंकवा ‘कलक ीआ’ हणून ओळखतात. ितला थंड 

हवामान लागते आिण ितची लागवड उ र व ईशान्य (उ र–पूवर्) भारतातच हणजे पजंाब, उ. देश, 
िबहार, प. बगंाल आिण आसाम ातच सीिमत आहे. भारतातंील तंबाखू खाली असले या सवर् 
के्षतर्फळापैंकी फक्त १० ट े  के्षतर्फळ िहच्या खाली आहे. रि टका जातीतील तंबाखूमध्ये िनकोिटनचे माण 
अिधक असते आिण हणून हु ा, चघळण्याकिरता आिण तपिकरी करता ही वापरतात. 

 
िन. टॅबॅकम :– ही १ ते ३ मीटर उंच वाढते. ितचा बुंधा जाडा सरळ असून त्यास थो ा फां ा 

असतात. ितची पाने दीघर् वतुर्ळाकार असून १०० स. मी. वा अिधक लाबं असतात. फुले िफकी ताबंडी, 
पाढंरी वा िफकी गुलाबी. फळ – ब डासारखे. अंडाकृती, िबया – दीघर् वतुर्ळाकार ०·५ िम. मी. लाबं, 
तपिकरी व पन्हाळी कडा असले या. 

 
तंबाखूच्या िबयापासूनचे तेल :– तंबाखूच्या िबयातं ३३ ते ४१ ितशत इतके िनम–वाळणारे तेल 

असते. ा तेलात कोणताही िवषारी पदाथर् नसतो. तेलाचे िन कषर्ण थंड तपमानास करतात. अशा कारे 
थंड तपमानास, धुतले या िबयापासून काढले या तेलास आ हादकारक वास येतो. त्याला चवही चागंली 
असते. िशवाय त्याचे गुणधमर् ही चागं या कारच्या ितळाच्या तेलासारखे असतात. 
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उ ण तपमानास काढलेले तेल हे चवीला जरा कडवट लागते. तेलाचे िन कषर्ण करण्याकिरता 
बराच दाब ावा लागतो हणून सां त तेल िन कषर्णाकिरता िविश  रचनेची मळसूतर्दाब यंतेर् वापरतात. 
फार थोडे तेल हात दाब यंतर्ात गाळले जाते. मळसूतर् दाब यंतर्ातून तेलाचे माण साधारण २५% पडते. 
तर हातदाब यंतर्ात तेच २३% पडते. िनरिनरा या कारच्या तंबाखूच्या िबयात तेलाचे माण फारसे िभ  
नसते. िनकोिटना–टॅबकॅम ा जातीतील िनरिनरा या कारच्या तंबाखूत तेलाचे माण खाली 
दाखिव या माणे असते :– 

 
गो ड डॉलर–४०·२०, हाइट बल–४१·१०, हॅिरसन पेशल–३९·२४, चथॅम ३६, गंिडउ ६–३८ 

८०, केिलउ ४९–३९·३०, सैजपुिरउ ५७–३९·४०, हॅल मो ाई– ४०, हे ाई–३८, नॅटू ३७ आिण सुतीर् 
२०–३७. 

 
िनकोिटना रि टका जातीतील िबयामंध्येही तेलाचे माण वरील माणेच असते. अशोिधत तेलाचा 

रंग िपवळा ते िहरवा वा तपिकरी असतो. त्याला िंकिचत वास असतो. िंकवा तंबाखूचा उगर् वास असतो. 
नेहमीच्या शोधन प तीचा वापर के यावर रंगहीन व वासहीन असे तेल ा त होते. 

 
बीचे िव ेषण (टकीर्)
राख% :– ४·०७
आदर्र्ता% :– ५·२३
तेल% :– ४६·४०
मुक्त ि नग्धा ले% :–      २·४
आयोिडन मू य – १३३–१३८
साबणीय मू य – १९०
िव. गुरुत्व – १·४७६
वकर्ीभवनाकं ०·९१९

 
तेलाचे ि थराकं व गुणधमर् खालील माणे असतात. 
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बी-तेल माण ३३–४१%
िव. गुरुत्व १५° स. ०·९२३–०·९२५
वकर्ीभवनाकं २५° स. १·४७४–१·४८३
साबणीय मू य १८६–१९७
आयोिडन मू य १२९–१४२
रायशटर् मीसेल मू य       < ०·५
पोलेन् की मू य        ३ तंबाखूच्या तेलातंील असाबणीय 

दर् यातं – कोले टेरॉल, 
कँपे टेरॉल, ि टग्मॅ टेरॉल, 
ि पनॅ टेरॉल, बीटािमटो टेरॉल 
व िॅसका टेरॉले सापंडली 
आहेत. 

असाबणीय दर् य% <            १·५

त्यातंील घटक ि नग्धा ले% 

संपकृ्त ( टीॲिरक व पािमिटक) १०–१५
ओलेइक        १५–३० 
िलनोलेइक    ५५–७५ 
 
यािशवाय िमिरि टक, ॲरॅिकिडक व िलनोलेिनक ही ि नग्धा ले अ प माणात असतात. एका 

तेलाच्या नमुन्यात ०·०४% टोकोफेरॉल सापडले होते व ते तेल बरेच िदवस खवट न होता चागं या 
ि थतीत आढळते. भारतातील तंबाखूच्या १६ तेलाचें िव ेषण के यावर तेलाकिरता खालील ि थराकं 
मान्य झाले आहेत. 

 
अ ल मू य १·१ ते १·७
साबणीय मू य १८७·२ ते १९३
आयोिडन मू य १३४·५ ते १४२·४
िलनोलेइक अ ल ६२ते ७०%
िलनोलेिनक अ ल १·१ ते २·४%

 
दुसऱ्या एका िव ेषणात खालील ि थराकं िमळाले. त्याचे आयोिडन मू य - १२९·७ ते १४०·२ 

होते. त्यातील घटक ि नग्धा ले अशी होती :– ( ितशत) 
 
संपकृ्त :– १२·८ ते १९·५         िलनोलेइक :– ६३·६ ते ७२·६ 
ओलेइक :– ९·३ ते १९·३         िलनोलेिनक :–  १·१ ते   २·० 

 
अप  िबयापासून काढले या तेलात असंपकृ्ततेचे माण कमी असते. 
 
भारतातील खालील ि थराकं असले या एका तंबाखूच्या तेलात िग्लसराइडावंी रचना 

पुढील माणे होती. 
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ि थराकं :– आयोिडन मू य : १४०·७   घटक ि नग्धा ले% :– पािमिटक : ७·०, ि टॲिरक :  २·९, 
ॲरॅिकिडक : ०·८, ओलेइक : १७·२, िलनोलेइक : ७०·९,  आिण िलनोलेिनक : १·२% 

 
घटक िग्लसराइडे%:– ि संपकृ्त–िलनोलेइने : ३, संपकृ्त–ओिलओ–िलनोलेइने : ३·३, संपृक्त – 
िलनोिलओ – िलनोलेिनन : ०·३, संपकृ्त – ि  िलनोलेइने : २२·५, ओिलओ डायिलनोलेइने : ४८·२, 
िलनोिलनेनो–ि –िलनोलेइने : ३·४, आिण ितर् – िलनोलेइने : १९·३% 

 
भारतातील एका तेलाचे ि थराकं व घटक ि नग्धा ले :–

आयोिडन मू य १४१·१ १६:० ८·४% 
साबणीय मू य १९०·८ १८:० ३·८% 
असाबणीय दर् य% २·१ १८:१ १५·७% 
 १८:२ ७१·२% 
 १८:३ ०·१% 

 

तेलातील िग्लसराइडाचंी रचना%
३७·४% ितर्िलनोलेइन, २२·८% ि िलनोिलओलेइन 
  ४·९% ि ओिलओिलनोलेइन, १९·७% ि िलनोिलओ संपकृ्त, 
९·३% िलनोिलओ – ओिलओ – संपकृ्त आिण ३·३% िलनोिलओ – ि संपकृ्त 
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तंबाखूच्या िबयाचे तेल 
 

हे िलनोलेइक ि नग्धा ले संप  असते. त्यात िलनोलेइक अ लाचे माण ७० ितशत पेक्षा अिधक 
असते. तंबाखूच्या िनकोिटॲना टॅबकम व िन. रि टकम ा दोन जातीच्या िबयापंासून हे तेल गाळतात. 
िबयातं तेलाचे माण ३० ते ४३% असते. ब गेिरआ, टकीर्, भारत आिण गर्ीस ा देशात तंबाखूच्या 
िबयापासून तेलाचे िन कषर्ण करतात. तेलात कोणतेही अपायकारक पदाथर् नसतात. शोिधत तेल खा  
तेल हणून वापरता येते. ज्या काही काळानंतर िपव या पडत नाहीत. अशा अ काइड राळीच्या 
िनिर्मतीकिरता हे तेल फारच उपयुक्त आहे. 

 
उपयोग :– शोिधत तंबाखूच्या तेलाचा वापर पु कळशा युरोपमधील देशात काहीही वाईट पिरणाम 

न होता खाण्याकडे होत आहे. ‘वन पती’ मध्येही वापरण्यास योग्य असून ते भईुमुगाच्या तेलापेक्षा व त 
असते. दिक्षण भारतात भईुमुगाच्या तेलात भेसळ करण्याकिरता हे तेल वापरतात. पण ामुळे 
अपचनासारखा पोटास तर्ास होतो. काश देण्याकिरता तेलाचा वापर के यास ज्योत काजळीिशवाय सतत 
पेटत राहून लख्ख काश देते. सुघ ीकृत तेलाचा, साबण िनिर्मतीकरता व त क ा माल हणून उपयोग 
होतो. रंग आिण रोगण उ ोगात तंबाखूच्या तेलाचा वापर िदवसिदवस वाढत आहे. तंबाखूच्या तेलात 
आव यक फेरबदल करून िंकवा जवसाचे तेल, टंग वा िनजर्ल एरंडीचे तेल यासारख्या शु कन तेलात 
िमसळून ते उपयोगात आणतात. त्यास बऱ्यापैकी शु कन गुणधमर् आहेत. एकटेच वाळावयास ठेवले असता 
ते जवसाच्या तेलापेक्षा अिधक संथपणे वाळते. परंतु शु कनास मदत करणारे पदाथर् त्यात िमसळ यास 
त्याचा वाळण्याचा वगे (उकळले या) जवसाच्या तेलाइतका असतो. दोनदा उकळले या तंबाखूच्या 
तेलापासून तयार होणाऱ्या तरानंा दोनदा उकळले या जवसाच्या तेलाच्या तरापेक्षा अिधक चमक आिण 
लविचकपणा असतो. परंतु बराच वळे रािह यानंतर ते तर वडेेवाकडे (Tacky) होतात. ा िमि त 
तंबाखूचे तेल हे हवा–िमि त जवसाच्या तेलासारखेच असते. तंबाखूचे टँड तेल हे जवसाच्या 
बहुवािरकीय तेलाऐवजी काही रोगणात वापर यास अिधक फायदेशीर होते. काही िविश  उत् ेरकाचे 
साि ध्यात तंबाखूचे तेल तापिवले असता, त्विरत वाळण्याच्या गुणधमार्चे समघटकीय तंबाखूचे तेल ा त 
होते. ा तेलापासून तयार होणाऱ्या तरात वडेेवाकडेपणा िनमार्ण होत नाही. िशवाय जवसाच्या 
तेलापासून सुक यानंतर िमळणाऱ्या पापुद्र्यापेक्षा ते अिधक उ म असतात. कारण त्यानंा पाण्यात 
बुडिव यास ते बुजगावत नाहीत वा पु कळ िदवस ठेव यानंतर ते िपवळे पडत नाहीत. िशवाय त्यानंा अिधक 
िटकावपूणा तसाच लविचकपणाही असतो. थोडासा फेरबदल केलेले तंबाखूचे तेल हे अगोदरच िमि त 
केले या रंग व रोगणाच्या िनिर्मतीसाठी एकटेच वा जवसाच्या तेलाबरोबर िंकवा िनजर्ल एरंडीच्या 
तेलाबरोबर िम ण करून वापर यास फारच सुयोग्य असते. अ काइड राळीच्या िनिर्मतीत तंबाखूच्या 
तेलापासून िमळालेली ि नग्धा ले जवसाच्या ि नग्धा लाऐवजी पूणर्पणे वापरता येतात. ा अ काइड राळी 
चागं या िझरिम याचें आराखडे भजर्नानंतर िवकिसत करतात. आिण ा राळी धातू, काचं, कपडे वा 
कागद आिण रबर पृ भागावर चागं या तऱ्हेने लावता येतात. कमला िबयाचें तेल अथवा टंग तेल 
याचबरोबर ७०–८०% या माणात तंबाखूच्या समघटकीय तेलाचे िम ण के यास हवनेे वाळ यानंतर 
िझरिम या िनिर्मतीकरता ते फारच चागंले असते. बहुवािरकीय ि नग्धा लाचें क्षार हे रोगणाच्या राळी 
करता ग द आिण िंझक रेिझनेट पेक्षा अिधक उ म असतात. तंबाखूच्या िबयाचं्या तेलापासून रबर उ ोगातं 
उपयोगी असे चागं या कारचे फॅिक्टस ा त होते. कातडी कमावण्याच्या उ ोगाकिरता लागणारे 
स फेटेड तेल ही तंबाखूच्या तेलापासून तयार करण्यात आले असून ते पाण्याबरोबर पाढंरे दुधाळ पायस 
देते आिण त्यापासून फारच समाधानकारक असे पिरणाम िदसून आले. िबयापासून तेलाच्या िन कषर्णानंतर 
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उरलेली पड ही गुरे व घोडे याचं्या किरता िथन युक्त खा  हणून उपयोगी पडते. ितळाच्या पडे माणेच 
िहच्यातील घटक असतात. कोइंबतूर पासून थंड तपमानास तेल गाळ यानंतर िमळाले या पडेचे िव ेषण 
खालील माणे होते :–% 

 
अशु  िथने ३०·६, शु  िथने २८·५, इथर अकर्  १६·०, अशु  तंतु १६·६, कब िदते २६·५ व राख १०·३ 

 
जनावरे ही पड आवडीने खातात व पड खा यामुळे त्याचं्या वर कोणताही अपाय झालेला िदसला 

नाही. पडेत लायसीन ा आव यक अिमनो अ लाची कमतरता अस यामुळे ही उणीव पडी बरोबर केसीन 
(दुग्ध– िथने) वा अि नग्ध दुधाची भकुटी िंकवा लायसीन िमसळून भरून काढता येते. ा पडेतील 
उरलेले तेल िवदर्ावक–िनःसारणाने काढ यानंतर तीत लायसीन िमि त के यास ही पड िथनाकिरता 
माणसाला सु ा फारच उपयुक्त ठरेल. पडेत िथनाचे माण अिधक अस यामुळे ितचा लॅि टक उ ोग 
समूहात क ा माल हणून चागंला उपयोग होईल. तीत नतर्ाचे माण भरपूर अस यामुळे पडेचा 
खताकडेही उपयोग करतात. एरंडीच्या पडेसारखाच ाही पडेचा खताकडे उपयोग होतो. पडेत नतर् 
४·८९%, P₂O₅ १·८५, K₂O १·१३, CaO ०·६५% असते. 

 
भारतातील एकूण तंबाखूच्या खाली असले या के्षतर्फळापैंकी ३४·४% ि हिर्जिनया काराखाली 

असून, त्याचे उत्पादन, एकूण उत्पादनाच्या २७·२०% आहे. 
 
आंधर् देशातं ि हिर्जिनया कारच्या तंबाखूपासून बी ा त होते. त्यामुळे आंधर्मध्येच तंबाखू-बी-तेल 

उपल ध होते. हे सगळे तेल देशातील साबण आिण रंग उ ोगात वापरले जाते. तंबाखू-बी-तेलाचे वािर्षक 
उत्प  साधारण ३००० टन आहे. 

 
भारतातील तंबाखू-बी ची उत्पादन क्षमता १८००० टनाची आहे. १९८२–८३ मध्ये नेदलँडने 

भारताकडून १५००० िकलोगॅर्म तंबाखू-बी-तेल खरेदी केले व त्यापासून २·२९ लाख रु. िमळाले. 
 

भारतांतील ि हिर्जिनया तंबाखूचे उत्पादन (हजार टन)
१९८०–८१ ११७
८१–८२ १३५·५
८२–८३ १८८·७
८३–८४ १३०·०
८४–८५ १०९·४
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२०. तामल 
 
हे लहान िंकवा मध्यम उंचीचे सदाहिरत झाड आहे. त्याची उंची साधारण १०–१५ मीटर असते. 

ाची झाडे साधारण १००० मीटर उंचीपयतच्या रानात आढळतात. पि म घाटात उ र कारवारपासून 
तर्ावणकोरपयत तसेच आसाम, खासी व बंगाल मधील जेिटया टेक ात ही झाडे बरीच आहेत. ाची पाने 
१०–१५ स. मी. लाबंीची असून दोन्हीही टोकानंा िनमुळती होत जातात. 

 
फुले एकतर्िंलगी असतात. नरफुलापेंक्षा मादीफुले मोठी असतात. फळे वाटोळी छो ा ‘ लम’ ा 

फळाच्या आकाराची असतात. फळात ४ क पे असून त्यात ४ िबया असतात. िबया थो ाशा चप ा, 
का या, तपिकरी व दीघर्वतुर्ळाकार असतात. िबयापासून कोकमसारखा ३०% ि नग्ध पदाथर् िमळतो. 
तेलाचा रंग ताबंडसर िपवळा असून त्याचा वास मधुर असतो. हे तेल वयंपाकघरात तुपाऐवजी वापरतात. 
औषधातही वापरतात. ाचा िवलयिंबदू थोडासा िन न असला तरी ते नेहमीच्या तपमानास साधारण घ च 
असते. िमठाईत मातर् ा तेलाचा उपयोग कमी करतात. ात टीअिरन भरपूर अस यामुळे ा तेलाचा 
साबण पु कळ फेस देतो. तसेच त्याचा िनमर्लक गुणही भावी असतो झाडाचे िनरिनराळे भाग – बी, साल, 
खोड, पाने, फळे ही सवर् जंतुघ्न आहेत. 

 
ि थरांक

 कोकम तामल 
िवलयिंबदू ३९·५–४० ३२·५–३३·० 
सा. समतु याकं       २९९·५ २८७·६ 
आ. मू य      ३७·४ ४०·३ 
असाबणीय दर् य%       १·४ ०·९ 
मुक्ता ले (ओलेइक)%        ७·२ ७·४ 

 
घटक ि नग्धा ले :–% 

पािमिटक २·५ ०·७–७·२ 
टीॲिरक ५६·४ ४२·५–४६·४ 
ॲरिकिडक – ०·३–२·५ 
ओलेइक ३९·४ ४३·६–४९·५ 
िलनोलेइक १·७ ०·९–६·१ 
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घटक िग्लसराइडे :–% 

ितर् टोॲिरन १·५      २·० 
ओलीओ ि टीअिरन   ६८ ४६ 
ओलीओ पािमओ टीॲिरन     ८    – 
टीॲरो ि ओलेइन   २० ४७ 
पािमटो ि ओलेइन ०·५    ४ 
ितर्ओलेइन      २    १ 

 
ाच्या झाडापासून ताबंडसर िपवळी राळ ा त होते. ही राळ धातंूना सोनेरी रंग देण्याकिरता 

ि पिरट रोगणात वापरतात. िबयाचं्या वर असले या दोन थरातील आवरणापासून िपवळा रंग देणारे 
मॉरेिलन नावाचे फिटकीय दर् य िमळते. मॉरेिलनचा दाताचं्या रोगावर जंतुनाशक औषध हणून चागंला 
उपयोग होती. 

 
िबयातील अंतरबीज पाढंरे असून त्यात ५७ ितशत घ  तेल असते. तेलाचा रंग पाढंरा वा िपवळा 

असतो. तेलाला चागंला वास येतो व तेल वयंपाकात व आयुवदीय औषधातं वापरतात. 
 
यात ४६ ितशत समिमत िग्लसराइडे अस यामुळे, अिसटोनमध्ये िवभाजन के यास, जो 

टीअिरन अंश िमळतो, त्याचा उपयोग कोकोबटरऐवजी करतात. 
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२१. दारूडी 
 
ही खरी मूळची अमेिरकेतील; पण भारतात ती रानटीपणे वाढत असून एक अत्यंत तर्ासदायक असे 

झुडूप झाले आहे. ही वषार्य ूअसून ितची पाने काटेरी असतात. फुले चकचकीत िपवळी असून ताठ केसाचं्या 
ब डात का या मोहरी सारख्या पु कळशा िबया असतात. िहच्या िबयापंासून २२ ते ३६% असे एक कडू 
मळमळ आणणारे अखा  तेल ा त होते. त्वचा रोगावर त्याचा उपयोग करतात. अ प माणात ते (१० ते 
३० िमिनम) रेचक असते. परंतु अिधक माणात घेत यास त्यामुळे जुलाब व वातं्या होतात. मोहरीच्या वा 
राईच्या तेलात दारूडी तेल िम ण करून वापर यामुळे जलोदराची साथ वाढते. खा  तेलात दारूडी 
तेलाचे अि तत्व ओळखण्याकिरता तेलावर संहत नायिटर्क अ ल टाक यास नािंरगी रंग िवपुल माणात 
तयार होतो. िबयातं २९·४% तेल असले या तेलाचे गुणधमर्. 

 
तेलाचे ि थरांक

िव. गुरुत्व     २५° स. ०·९२५
वकर्ीभवनाकं ४०° स. १·४६६
साबणीय मू य १८७ – १९०·०
आयोिडन मू य  ९७ – १०९·०
अ ल मू य २·४
असाबणीय दर् य% १·१ –    १·६

 
घटक ि नग्धा ले :–%
पािमिटक ८·५७
टीॲिरक ४·५३
पािमटोलेइक २·३१
ओलेइक २६·२३
िलनोलेइक ४७·६६
िलनोलेिनक  २·९०
िरिसनोलेइक              ७·८
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दारूडी–बी

 
तेलाचा उपयोग वगंणाकिरता आिण काश देण्याकिरता करतात. आिण त्वचेच्या रोगावर बाहेरून 

लावण्याकिरता ाचा औषधी उपयोग करतात. जवसाच्या तेलातं िम ण के यास त्याचा रंग–उ ोगात 
उपयोग करता येईल, पडेचा उपयोग खताकडे होईल. पडेत २४·६ ितशत िथने असतात. 

 
‘दारूडी’चे तेल हे त्यात असले या ‘सँिग्वनॅिरन’ अ कलॉइडाच्या उपि थतीमुळे िवषारी असते. 

त्यातं डायहायडर्ो-सँिग्वनॅिरन पण असते. परंतु ते िवषारी नसते. १ िमलीिलटर तेलात ०·४४ िमलीगॅर्म 
संिग्वनॅिरन व ७·६ िमलीगॅर्म हायडर्ो-संिग्वनॅिरन असते. हे यकृत-िवषारी आहे. उप-कोिशकीय पेशींच्या 
क यात, सँिग्वनॅिरन आिण िनकोिटनमाईड अडेिनन डायन्युक्लोइडचे क्षिपत रूप (NADH₂) याचंी िकर्या 
होत असावी. व त्यामुळे सँिग्वनॅिरनचा िवषारीपणा संभवत असावा. दारूडीच्या तेलातं ११ कीटो (ऑक्झो) 
टर्ायअकॉंटॅनॉइक अ ल व ११-हायडर्ॉक्सी टर्ाय अकॉंटॅनॉइक अ ले आहेत. दारूडीच्या मुळातूंन नॉर 
सँिग्वनॅिरन पण अलग करण्यात आलेले आहे. त्यात बेरबेिरन, ोटोपीन आिण बीटा िसटो टेरॉल आहेत. 
आयसो युिटर्न व युिटर्न पण अलग करण्यातं आले आहे. 

 
फुलातूंन ३ िमथॉक्सी े सिटन व हॅिनिलक अ ल िमळते. 
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२२. देवदार-बी-तेल 
 
भारतात इमारती लाकडाकिरता देवदाराचा वृक्ष फार महत्त्वाचा आहे. देवदाराचा वृक्ष 

िहमालयाच्या वाय य भागातं १२०० ते ३००० मीटर उंचीपयत आढळतो. त्याची उंची ५० मीटर असून, 
बुधं्याचा घेर २·५ ते ३·५ मीटर असतो. ाच्या लाकडापासून राळ व बा पनशील तेल ा त होते. देवदाराचे 
बी चप ा संत्र्या माणे असून बीचे कवच तपिकरी असते. बीजाभोवती थोडीशी पोकळी असते. व त्या 
पोकळीत उदी रंगाचे राळ सम-पदाथर् व बा पनशील तेल असते. त्या िठकाणी बी जरा दाबले की, हे दोन्ही 
पदाथर् बाहेर िझरपतात. त्यानंा टपिटनचा िविश  वास येतो. हा वास नाहीसा करण्याकिरता, बीजाला 
९५% अ कोहोलने धुवावे लागते. बी मध्ये बीजाचे माण ५०% असते व बीजात ४९.१% तेल असते. ा 
तेलाचा रंग गदर् िपवळा असतो. 

 
देवदार बी व अंतर्-बीजाचे िव ेषण :––
बी – १०० िबयाचें वजन ७·१६ गॅर्म (लाबंी १०–१६ िम. मी.) 
 (रंुदी    ४–७ िम. मी.) 
 (जाडी   २–४ िम. मी.) 

 
कवच ३४%   बीज ५०%   राळ ११%   बा पनशील तेल ५% 
 

बीज :– आदर्र्ता व बा पनशील दर् ये ४·९%
 ि नग्ध तेल ४९·१%
 िथने १४·४%
 राख ३·२%
 तंतु ६·५%
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देवदार-बी-तेल

 
तेलाचे लक्षणाकं  ि नग्धा ले%
वकर्ीभवनाकं ३०° स. १·४७ पािमिटक ४·२
अ लमू य   ५०·२ टोॲिरक २·३
आयोिडन मू य १३४·४ ॲरॅिकिडक ०·५
हायडर्ॉिक्सल मू य १४·० ओलेइक ४९·५
साबणीय मू य १९१·४ िलनोलेइक २८·२
असाबणीय दर् य% ६·० िलनोलेिनक ९·५
  अिनिर्णत ५·८
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२३. देशी बदाम 
 
देशी बदामाचे झाड भ य आिण सुंदर असते. याची पाने गळून पडणारी असून ते १८–२४ मीटर उंच 

वाढते. हे मूळ अंदमानात सापडले. याच्या फां ा चकर्ाकार असतात. खा  फळाकिरता हे बागेत लावतात. 
ाचा बुधंा खालच्या बाजूला टेकू िद यासारखा व नंतर पन्हळी सारखा िदसतो. याची पाने मोठी, लंब 

वतुर्ळाकार असून फां ाच्या शवेटी गदीर् करून असतात. फुले पाढंरी असून ताऱ्याच्या आकृतीची असतात. 
फुले मृदुल मंजरीत येतात. यातील फळ अि वगार्चे असते. त्याचा रंग िपवळटसर वा ताबंडसर असून 
आकार लंब वतुर्ळाकार असतो. िबयावंरील ितपदरी वे न, गरयुक्त, िछदर्ािंकत आिण तंतुमय असते. 
आतील बी वर किठण कवच असते. अंदमानातील समुदर्काठच्या िकनाऱ्यावरील जंगल हे भरतीच्या 
पाण्यापेक्षा िंकिचत उंच असते. परंतु पावसाळी वाऱ्याचंा तडाखा त्यानंा चागंलाच खावा लागतो. या 
िठकाणी व रेताड जिमनीतही देशी बदामाची झाडे उगवतात. 

 
फळातील बीज १०·३२% असून तंतुमय आच्छादन ९%, तुसे ३४% आिण किठण कवच ४६·६% 

असते. फळातंील बीज बदामासारखे असते. आिण खेडेगावात त्याचा उपयोग खाण्याकडे करतात. हवचे्या 
झोकात वाळिवले या बीजातं आदर्र्ता ३·५%, तेल ५२%, िथने २५·४%, तंतु १४·६%, शकर् रा ६% 
आिण राख ६% असते. िवदर्ावक – िनःसारणाने बीजापासून ५२% तेल ा त होते. तर मळसूतर्दाब 
यंतर्ातून ३८% तेल गाळले जाते. 

 
तेलाचे ि थराकं :– 
             िव. गुरुत्व  – ०·९०९५
             वकर्ीभवनाकं २८° स. – १·४६६९ १·४९४० 
             अ ल मू य –        २·०७
             साबणीय मू य  –    १८८·० १९८·४ 
             आयोिडन मू य –     ७६·२  ७३·१६ 
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देशी बदाम

 
घटक ि नग्धा ले:–%

िमिरि टक – १·६ ६·६ 
पािमिटक – ४१·५ ४२·२ 
टीॲिरक –   ६·३ ४·२ 
ओलेइक – २३·३ २४·१ 
िलनोलेइक – २७·६  १६·९ 
िलनोलेिसक – —  ६·६ 

 
बदामाच्या तेलाऐवजी हे एक उपयुक्त पयार्यी तेल होईल. पडेचा उपयोग वराह खा ात उ म 

होतो. तीत नतर्ाचे माण ७·९% इतके असते. कवचाच्या बा ावरणाचा उपयोग फर युरॉल िनिर्मतीकडे 
होईल. कारण त्यात २५% पटोसने असतात. पानातंील रसाचा उपयोग त्वचा रोगावर करतात. पाने, 
तसर रेशमी िक ानंा खावयास घालतात. 

 
पानातूंन खालील चार नवीन िवच्छेदनील टॅिनने ा त झाली आहेत :–  टेर् लॅिवन, अ व ब टेर्

गलॅॅिजन आिण टेर्कॅटेन. ापूवीर् ८ टॅिनने त्यातं आहेत हे माहीत होते – युिनकॅिलन, युिनकॅलॅिजन, 
चे युलॅिजक अ ल, जेरॅिनिलन, गॅर्नॅिटन बी, कोरीलॅिजन, १–डेसा गलॅोइलुय जेिनन व २, ३ (s) ४, ४', 
५, ५', ६, ६' हेक्झॅ हायडर्ो क्झायडायिफनॉियल–डी–ग्लुकोसो. 
  



  अनुकर्मिणका

२४. धारा बे 
 
ाची झाडे भारतातील पि म घाटातील सदापणीर् जंगलात क कणापासून दिक्षणेकङे तर्ावणकोर 

(केरळ) पयत आिण िनलिगरीच्या ‘शोला’ जंगलात २००० मीटर उंचीपयत सापडतात. धारा बे हे लहान 
िंकवा मध्यम उंचीचे झाड आहे. त्याचे छतर् गोलाकार असून फां ा सरळ व खाली ल बतात. पाने िहरवीगार 
चकाकणारी व दीघर् वतृर्ळाकार असतात. पाने ५–१२ स. मी. लाबं व २·५ – ७·५ स. मी. रंुद असतात. 
फळ गोलाकार व साधारण ५ स. मी. यासाचे असते. िपकले या फळाचंा रंग िपवळा िंकवा लाल असतो. 
त्याला ६–८ खाजण्या असतात. िबया ६ ते ८ असून रसाळ बीजोपागंाने विे ले या असतात. 

 
उन्हा यात फुले येतात आिण पावसा यात फळे िपकतात. फळे खातात परंतु क ी खा ी तर 

फारच आंबट लागतात. त्याचंी वाळवलेली साल तर्ावणकोर, कोचीन, मलबारमध्ये िंचचेच्या ऐवजी 
वापरतात. जेवणातंही मसा याच्या वासाकिरता उपयोगी पडते. ितचा उपयोग सोने व चादंीचे दािगने 
उजळण्याकिरताही करतात. त्याच माणे रबराचा चीक साकळण्याकडे आिण िसलोनमध्ये मासे 
िटकिवण्याच्या प तीतही करतात. फळातं अ लाचे माण अिधक अस यामुळे जंतुनाशक गुणधमर्ही त्यात 
आहेत. त्यात टाटार्िरक अ ल १०·६%, क्षिपत शकर् रा १५%, फॉ फॉिरक अ ल १·५२% असून त्यातील 
९०% अ ले बा पीभतू न होणारी आहेत. 

 
मऊ काळसर गरात िबया खेचले या असतात. िबयाचंा आकार बदामासारखा असून वर किठण 

काळे कवच असते. िबयातं ३१% रवदेार खा  तेल असते हे तेल कोकम बटरसारखे असते. बीज लाबं व 
चपटे असते. ते गर आिण किठण बा ावरणापासून अलग करावे लागते. बीजाचा रंग ओला असतानंा 
िपवळा ते मािंरगी असतो पण तोच वाळिव यानंतर ताबंडसर होतो. िबयाचं्या ५१% बीज असते व ४९% 
वरचे कवच असते. बीजात तेलाचे माण ४६·९ ते ५०·२% असते, आदर्ाशं ५·८% असतो. 

 
तेलाचे गुणधमर् व ि थरांक

रंग : िफकट िपवळा : िपवळा ४ + ताबंडा ८
 िनमघ
िवलय िंबदू :– २९·५ स., वकर्ीभवनाकं – ४०°–१·४५८४ 
 ३०°–१·४८५१ 
अ ल मू य – ५ 
असाबणीय दर् य% :–                  १·२–१·७

आयोिडन मू य :–    १३६·२
कलनाकं :–      ५१·२

साबणीय मू य :–          १८७·८–२०३·५
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धटक ि नग्धा ले%
पािमिटक :– ४·५
टीॲिरक :– ०·५
ओलेइक :– ४०·४
िलनोलेइक :– ५३·२
िलनोलेिनक :– १·४

 
िग्लसराइडाचं्या रचनेत SOS (एक असंपृक्त ि संपकृ्त) कारची िग्लसराइडे ३५·२ ितशत असून SU₂ 
(एक संपकृ्त ि असंपकृ्त) कारची ४७·१ ितशत आहेत. अिसटोन मध्य याचें िवभाजन के यास टीअिरन 
भाग चागंला िमळतो. व त्याचा उपयोग कोकोबटर मध्ये करता येणे शक्य आहे. 
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२५. धूप 
 
धूपाची झाडे पि म घाट आिण उ र कॅनरापासून केरळ पयतच्या जंगलात सापडतात. कनार्टक 

आिण केरळमध्ये शोिभवतं झाडे हणून चागं या िठकाणी लावतात. िशमोगा व दिक्षण आिण उ र 
कारवारमध्ये धूपाची झाडे िवपूल आहेत. पि म घाटाच्या बाजूने असले या दिक्षणेकडील पठारावर 
साधारण ६० ते १२०० मीटर उंचीवरच्या देशातही ही झाडे िदसतात. धूप हा मोठा मोहक आिण नेहमीच 
िहर या प वीने फुललेला असा वृक्ष आहे. साधारण १६–३० मीटर उंच वाढतो. काही झाडे ३० मीटर 
उंचीची आहेत. परीघ ४·५ मी. असतो. ाचे लाकूड आगकाडी पेटी व ( लायवडू) लाकडी पु ठे 
बनिवण्याकिरता वापरतात. पाने औषधोपयोगी असतात. सालीचा उपयोग गूळ तयार करताना करतात. 
ाच्या सालीपासून जी राळ िमळते ितचा उपयोग पाढंरे डाबंर तसेच रोगण, मेणबत्या, मलम आिण 

औषधात करतात. 
 
फुले :– शु  पाढंरी व सुवािसक फुले जानेवारी ते माचर्मध्ये येतात. व फळे मे ते जुलैमध्ये 

िपकतात. फळे िपकली की खाली जिमनीवर पडतात. फळे पावसा यात िपकत अस यामुळे जिमनीवर 
पड यावर लवकर खराब होतात. फळे गोलाकार असून कोशासारखी असतात. ती िचकूसारखी िदसतात. 
आकाराने यास ३·५–६ स. मी. व लाबंी ८–११ स. मी. असून गरयुक्त व आत एकच बी असते. फळ 
िपकले की िफकट-ताबंसू िदसते. ाच्या किठण कोशाला ६ िमली मीटर जाड असे िनम-तंतुमय 
बा ावरण असते. त्येक झाडापासून ३०० ते ४०० िकलो फळे िमळतात. ित ३ ते ५ वषार्ंनी चागंले उत्प  
येते. तर १ ते २ वष फळेच धरीत नाही. व त्यामुळे १२ वष साधारण उत्प  येते. 

 
अंतरबीज :– त्येक फळात ४७% बीज असते. बीचे साधारण वजन ५५ गॅर्म भरते. ते िफकट 

ताबंडे वा िहरव ेअसून त्यावर एक पातळ तपिकरी बा ावरण असते. ते िठसूळ असून त्याला सुगंध येतो. 
ताज्या बीजात ४१–४८% आदर्र्ता असते. परंतु वाळिवले या बीजात ५% आदर्र्ता असते व २४·६% तेल 
असते. वाळिवले या बीजापासून िवदर्ावक– िनःसारणाने िफकट िपव या रंगाचे २२% घ  तेल िमळते. 
फळे खाली जिमनीवर पड यावर लवकर गोळा करावयास हवीत नाही तर ओ या जिमनीत अंकुरण फुटते 
िंकवा िकडे खातात. फळ गोळा करण्याचा हंगाम ३ ते ४ आठवडे पयतच असतो. एक माणूस एके िदवशी 
५० ते ८० िकलोगॅर्म फळे गोळा करतो. फळावरील बा ाच्छादन हातानी िंकवा लाकडी हातो ाने फोडून 
अलग करतात. ामुळे बी फुटलेले िमळते. बाजारात खंिडत बी िवकतात. बी भाडंारात १ ते १½ मीटर 
उंच थर करून पसरिवतात आिण अशा तऱ्हेने वाळिवतात. सां त बीजाचे ६–७ िमली मीटर इतके बारीक 
तुकडे के यावर थम मळसूतर्दाबाने ६ ते ९% तेल काढ यावर िवदर्ावक िनःसारण करतात. ात १०–
१२% तेल ा त होते. 
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धूप

 
तेल हाताला टॅलोसारखे लागते. बराच वळे सूयर् काशात ठेव यानंतर िनरंग होऊन पाढंरे शु  

होते. ाला मलबार टॅलो असेही हणतात. स दयर्वधर्क साबणात ३०% पयत वापरतात. हे तेल 
खाण्याकडे तसेच मेणबत्या बनिवण्याकिरताही वापरतात. औषधी हणून संिधवातात व दुखण्याच्या 
िठकाणी मािलश करतात. हे िमठाईत तसेच तुपात भेसळ करतात. ाच्या िबयात A C ग्लायकोसाइड 
बेिर्गिनन असते परंतु िनःसारणात ते तेलात उतरत नाही. 

 
धूपाच्या िबयाचंी उपल धता :–
 कनार्टक :– ५००० टन
 केरळ :– ७३०० टन
 एकूण १२३०० टन

 
धूपाचे तेल हे अधर्-घन असून, त्याचा रंग िहरवट िपवळा वा पाढंरा असतो. आिण त्यास मधूर वास 

येतो. 
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तेलाचे ि थरांक
वकर्ी भवनाकं ४०°            १·४५६ – १·४५९
िव. गुरुत्व            ०·९१२०
साबणीय मू य       १८७ – १९२
आयोिडन मू य         ३६ – ४३
असाबणीय दर् य%     ०·६ – २·२
कलनाकं° स.        ५२ –    ५५

 
घटक ि नग्धा ले%

पािमिटक – ९·०
ॲरॅिकिडक – १·४
टीॲिरक – ४६·९
ओलेइक – ४१·४
िलनोलेइक – १·३

 
िग्लसराइड रचना%

SSS ३·५ ितर्संपृक्त
SUS ६७·५ एकओिलओ ि संपकृ्त
SUU २६·४ एक संपृक्त ि असंपृक्त
UUU २·६ ितर्असंपकृ्त

 
िव तािरत मू य :–  
D२₀ १९२० D३५ ११७०
D३₀ १७८० D४₀    ०

 
अिसटोनने िवभाजन के यावर (धूप तेल १ : ७ अिसटोन, ७° स.) ७५ ितशत टीअिरन ा त 

होते. 
 
धूप तेल अथवा त्यापासून िमळालेले टीअिरन याचा कोकोबटर ऐवजी वापरण्याकिरता उपयोग 

होतो. 
 
धूप वृक्षापासून ‘पाढंरे डामर’ हणून ओळखली जाणारी उपयुक्त राळ ा त होते. 
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पड :–  
पडेचा उपयोग कॉफीच्या म यात उ म खत हणून करतात. 
 
पड ही किठण व कडू अस यामुळे गुरानंा आवडत नाही. ितचा उपयोग खताकडेच होतो. 
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२६. नागचंपा–नाहोर 
 
िव तार :– नागचपंाची झाडे ीलंकेत बौ  मंिदराच्या आसपास लावतात. िवषुववृ ाच्या 

जवळच्या उ ण व दमट िनम-सदापणीर् जंगलात नागचपंा आढळतो. भारतात िहमालयाचा पूवकडील भाग, 
पि म घाट दिक्षण कारवार ते तर्ावणकोर, त्याच माणे उ र व दिक्षण कारवार मधील सदापणीर् जंगले, 
आसाम, बगंाल आिण अंदमान मधील जंगलात नागचपंा वाढतो. दिक्षण भारतात ाचे तीन कार 
सापडतात. ितरुवनमलाईच्या ङ गराळ भागात व केरळमधील पालघाटच्या ‘शातं दरीमध्ये’ ‘पेिरआ नागुं’ 
हा कार साधारण ६७० मीटर उंची वरच्या भागात, ापेक्षा कमी उंचीवर िसरु नागुं हा कार आिण नदी 
ना याच्या काठी िननागुं हा कार असतो. 

 
नागचपंाचे झाड मोठे, िदसावयास सुंदर आिण सदाहिरतपणीर् असते. त्याचा िव तार शकूं माणे 

असून त्याला छाया आवडते. त्याची उंची ४ ते १६ मीटर व घेर २·५ ते ३·५ मीटर असतो. जंगलात साधारण 
१५ ते २० वषार्त झाडाची पूणर् वाढ होते. परंतु लागवडीकरता लाव यास खु या सपाट देशात ते ५ ते ८ 
वषार्त पूणर् तयार होते. ाचे लाकूड टणक व इमारतीसाठी उपयुक्त असते. साल करडी असून सालीतून 
ा त झालेली राळ रोगणाकिरता उ म असते. 

 
पाने संयुक्त समदली िपसासारखी मोठी व शाखाचं्या टोकाला येतात. नवीन पालवी वरच्या 

अंगाला लाल तर खालच्या बाजूने चदेंरी शु  असते. व ती नंतर गुलाबी होऊन शवेटी गदर् िहरवी होते. 
खालची पानाचंी जोडी सवार्त लहान िचवट िबन देठाची असते. फुले येण्याचा बहर िनरिनरा या िठकाणी 
िभ  असतो. फळे येण्याच्या २–३ मिहने अगोदर फुले येतात. फुले पाढंरी, मोठी व सुवािसक असतात. 
त्याचंा यास ७·५ ते १० स. मी. असतो. दलहीन फुले फां ाचं्या शवेटी एकएक िंकवा जोडीने येतात. 
फुलाचंा उपयोग पोट दुखण्यावर व कफहारक हणून होतो. त्याच्यापासून सुवािसक तेलही ा त होते. पुं–
केसर व फुले कापसाऐवजी उशात वापरतात. वाळिवलेली केसरे नागकेशर हणून आयुवदात उपयोगी 
पडतात. फुलाच्या मध्यभागी िपव या पूं–केसराचा गुच्छ असतो. 

 

 
नाहोर

 
फळ :– फळे येण्याचा मोसमही िनरिनराळा असतो. पि म बगंालमध्ये जुलैच्या मध्यापासून 

स बरपयत, आसाममध्ये ऑग ट ते ऑक्टोबर, कनार्टकात मे ते जुलै, केरळमधील वायनाड भागात 
िडसबर ते जानेवारी आिण तर्ावणकोरमध्ये मे ते जुलैमध्ये फुले येऊन ऑक्टोबर ते माचर्पयत फळे िपकतात. 
फळे लालसर, शं ाकार जायफळा माणे गोल असतात. फळ टोकदार खरबडीत असून त्यात दोन क पे 
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असतात. फळाचे वजन ५०-६० गॅर्म असते. फळात १ ते ४ किठण व चप ा अधर्गोलाकार २–३ स. मी. 
यासाच्या चकचकीत तपिकरी िबया असतात. फळात तेल २९·६%, बीत ४५·१ व बीजात ७५·५% (६० ते 
७७%) तेल असते. िबयात ५३ ते ७३% बीजाचे माण असते. 

 
बीज गोलाकार िपवळे व बी पैक्षा िंकिचत लहान असते. फळात ५० ितशत तंतुमय बा ावरण 

असून आतील िठसूळ कवच १३·४ ितशत असते. जिमनीवर पडलेली फळे गोळा करतात. िंकवा लाबं 
काठीच्या टोकाला िवळा बाधूंन िव याने झाडावरची फळे तोडतात. फळावरचे बा ाच्छादन हातानी 
काढतात. आिण िबया बाजारात िवकतात. त्येक झाडापासून साधारण ९–१० िकलो िबया िमळतात. फळे 
गोळा करण्याचा हंगाम आिण मुसळधार पावसाचा वषार्व एकाव वेळी येतो. िबयावरील िठसूळ कवच 
हातो ानी वा यंतर्ाने िनराळे करतात. िबया साठिवण्याच्या अगोदर जिमनीवर कीटकनाशक औषधे 
फवारतात. मळसूतर्दाब यंतर्ात िबयापासून तेल गाळण्यापूवीर् भाताचा क डा िबयाचं्या भगु्याबरोबर िमसळला 
तर पड वागंली तयार हौते. ा पडेचे नंतर िवदर्ावक िनःसारण करतात. 

 
तेल :– साबण िनिर्मतीत १० ितशत पयत वापरतात. तेल रंगाने काळसर लाल असून त्यास 

िविश  वास असतो. तेल यान असून, चव कडू असते. तेल िनम घ  असते. इनॅमल रंगाच्या टोि हंगमध्ये 
ते वापरता येईल. तेलाचा औषधी उपयोग त्वचेचे रोग बरे करण्याकडे आिण संिधवातात मािलश 
करण्याकडे होतो. काश देण्याकडे ही तेल वापरतात. तेलावरील शोधनिकर्या उ ण अ कलीने वा 
सोिडयम िसिलकेटच्या अ कली दर्ावाने करतात. िनरंगीकरणाकिरता पोटॅिशयम क्लोरेट आिण 
हायडर्ोक्लोिरक अ ल वापरतात. ापासून मृदू साबण िमळतो. हे तेल िनम घ  वाळणारे अस यामुळे रंग व 
रोगण याचं्या उत्पादनात तसेच अ काइड राळेतही वापरता येईल. तेल बराव वेळ ि थर ठेव यास त्यातून 
टीअिरन व राळयुक्त पदाथर् खाली तळाशी बसतात. तेलापासून मेसुआल नावाचा िपवळा व कडवट पदाथर् 
१ ितशत पयत ा त होतो. त्याच माणे मेसुऑिजन व ममॅिॅजन ही िफनॉिलक दर् येही िमळतात. 

 
तेलाचे ि थरांक

िव. गुरुत्व ३०° ०·९९२ – ·९९२ 
                 २७° ·९५९८ –  
वकर्ीभवनाकं १·४६७६ –   १·४७८० १·४६७४ 
साबणीय मू य १९६ –   २०६ (१९३·२०९) 
अ ल मू य ६ – १०     १०
आयोिडन मू य ८९ – ९२·७ ९० (७३·९३) 
असाबणीय दर् य% १·३ –   २ (२·९%) 
रायशटर् िमसेल मू य ४·८ –   ६·३

 
रंग – गदर् ताबंसू, वास िंकिचत ितखट;  िंकिचत यान 
 

ि नग्धा ले%:–  िमिरि टक  ०–१·८, पािमिटक– ८-८·५ ि टॲिरक १०·४
  ०–२·८   ८-१३·६ १५·८
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 ॲरॅिकिडक ०–१·८, ओलेइक ५५-६६, िलनोलेइक १०-२०
 

अलीकडील संशोिधत तेलाचे ि थरांक
तेलाचे माण  ५३·३%
वकर्ीभवनाकं १·४७५१
िव. गुरुत्व ०·९३३८
अ लमू य   १७·९
आयोिङन मू य   ८३·६
साबणीय मू य १९९·७
असाबणीय दर् य%    १·५

 
ि नग्धा ले%

पािमिटक १३·८
टीॲिरक १२·८
ॲरॅिकिडक २·७
ओलेइक ४९·७
िलनोलेइक १८·७
िलनोलेिनक १·५

 
यातील िग्लसराइडे%

ितर्संपृक्त ०·८
ि संपकृ्त एक 
असं ृक्त 

२०·१

एक संपृक्त 
ि असं कृ्त 

४८·३   एक संपकृ्त  ि ओलेइन–२४·१ 

ितर्असंपकृ्त ३०·८
 
कूऱ्ड तेल :– नाहोरच्या कुटले या िबया (०·५ गॅर्म, सोिडयम काब नेट ५० िमलीिलटर पाणी) 

सोिडयम काब नेटच्या दर्ावातं, एका का ट लोखंडाच्या उकळणाच्या भां ामध्ये तापिवतात. २५०-५००° 
स. तापमानात, िबयाचें िवघटन होते आिण तेलकट असा पदाथर् बाहेर पडतो. ा उकळून िमळाले या 
दर् यात िवलयिंबदूचे भाग िमळतात. आिण हे ा त झालेले भाग तेलकट असून, गसॅोिलन ऐवजी वापरता 
येतील. २०० ते ३००° स. तपमानास िमळणारा ऊध्वर्पाितत भाग, हा इंधन हणून िडझेल एंिजनाकिरता 
वापरता येईल. जो अंश ३०० ते ४३५ स. मध्ये ऊध्वर्पाितत झालेला आहे, तो वाफ व वीज उत्प  करणाऱ्या 
यंतर्ाकिरता इंधन हणून वापरता येईल. भागशः ऊध्वर्पातनानंतरचा, उरलेला अंश ङाबंर तयार 
करण्याकङे वापरता येईल. 
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आसाम मध्येव ६,२०,००० झाङे आहेत. व त्येक झाङापासून १० िक. गॅर्म. बी िमळा यास ६२०० 

टन बी िमळावयास पािहजे. (२३०० टन तेल). केरळमध्ये २७०० टन बी अपेिक्षत असून त्यापासून तेल ६८० 
टन िमळेल. तेलाचे अ कोहोिलक अ कलीने शोधन के यास, तेल िनरंगी होते व हायडर्ोजनी कृत 
करण्यास सोपे जाते. 

 
पडेचा उपयोग खताकङे करतात. तीत ५·१%  नतर् असते. 
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२७. नीम 
 
कडू-िंनबवृक्ष हा मूळचा भारतातंील. याची झाडे उ र देश, िबहार, तािमळनाडू, आंधर्, महारा टर्, 

गुजराथ, कनार्टक, राज थान आिण िद ीत आढळतात. हे झाड िवशषे पाऊस नसले या जागीच चागंले 
जोरावते. िवषुव वृ ाजवळील रूक्ष व रूक्षसम भागातही तो आता वाढिवतात. हा वृक्ष नेहमीच िहरवागार 
असतो. त्याची उंची ८-१३ मीटर असून घेर २ ते २½ मीटर असतो. 

 
र त्याच्या दोन्ही बाजूला आिण उ ानात चागंला छाया वृक्ष हणून लावतात. झाड गोलाकार 

असून बुधंा सरळ असतो. खोडातून िंपगट िंडक िनघतो. 
 
ाची पाने कातर्ीदार असतात. त्याचे पान हणजे ७ ते १७ लहान पानाचे असते. ही छोटी पाने 

साधारण ६ ते ७ स. मी. लाबं असतात. पाने कडू असतात. 
 
फुले जानेवारी ते मे मिहन्यातं येतात. परंतु फुले येण्याचा समय िनरिनरा या िठकाणी िभ  िभ  

असतो. दिक्षण भारताच्या पि म भागात तो थम असतो तर उ रेकडे तो उशीरा असतो. मलबारमध्ये 
जानेवारीतच फुले येतात. काही झाडानंा फे ुवारी माचर् मिहन्यात फुले येतात. नवीन पालवी समवते सारा 
वृक्ष रसाने भरले या सुगंिधत फुलानंी बहरून येतो. िचमुकली फुले पाढंऱ्या रंगाची असतात. फुलानंा पाच 
पाक या असतात. पाक यामंधील िपव या रंगाची जागा परागानंी भरलेली असते. नंतर लहान लहान 
िहरवी फळे लागतात. फळास िंनबोळी हणतात. 

 
िन बो या थम िहर या असतात आिण िपक या नंतर त्याचं्या रंगात फरक पडून त्या िपव या 

होतात. िन बोळीचा पृ भाग गुळगुळीत असून, ती लाबंट गोलाकार गुठळी असलेली साधारण २ स. मी. 
लाबं व १ स. मी. रंुद असते. िन बोळीत गर थोडाच असून तो कडू व गोड असतो. िन बो या साधारण मे ते 
ऑग ट पयत िपकतात. िपकले या िन बो या खाली पडतात. िन बोळीत १ बी असते. 
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नीम

 
बीचे कवच किठण पण िठसूळ असते. आिण रंग पाढंरट असतो. िन बोळीत गर थोडाच असून तो 

कडू व गोड असतो. िन बोळीचा गर पाण्यात घासून काढतात. िंकवा िंनबो या राखेत टाकतात व मग 
पायानंी तुडिवतात. एका झाडापासून दरवषीर् ३७–५५ िकलो िन बो या िमळतात. िन बोळीचा गर काढून 
आतील कवच फोड यानंतर आत अंतरबीज िमळते. 

 
िन बोळीत ५१.२ भाग गर व साल असून ४० भाग बी असते. आिण बी मध्ये असलेले बीज फळाच्या 

१७ भाग असते. सुकले या फळात बीजाचे माण २५ ते २८% होते. 
 
भारतात ३५० लाख िबया उपल ध होण्याची क्षमता असून त्यापासून ३५०००० टन तेल िमळू 

शकेल. १९७० ते १९७५ सालात साधारण २५-२८ हजार टन तेलाचे उत्पादन झाले. परंतु ७८-७९ सालात 
११ ते १४ हजार टनापयत कमी आले. 

 
महारा टर्ात जुलै ऑग टमध्ये िन बो या गोळा करतात. िन बो या झाडावर झोडपतात. 

जिमनीवर पडले या गोळा करतात. िन बो या गोळा के याबरोबर त्यातील बी काढून वाळिवतात. 
वाळिवलेले बी ४ ते ६ मिहने चागंले राहते. खेडेगावातं िबया जात्यामध्ये भरडतात व मग वाळवनू टरफल 
बाजूला काढतात. िन बोळीत साधारण ६ ते ९.६% आदर्र्ता असते. पण ती वाळवनू ५ ितशत पयत 
आणतात. बी मध्ये ४५ भाग बीज असते व बीजात ४०–४५ ितशत तेल असते िबया २-४ मिहने 
साठिव यानंतर तेलाचे माण अिधक िमळते. 
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ज्या बीजात ५० ितशत तेल असते त्याच्यापासून घाणीतून ४० ितशत तेल िमळते. परंतु 
बाजारातील बीजात ४२ ितशत तेल अस यास, घाणीतून ३५ ितशत तेल गाळले जाते. मळसूतर्दाब 
यंतर्ात वाळले या िन बो यापासून ४–६% तेल िनघते. गर काढले या िबयापंासून १२ ते १६% तर 
बीजापासून ३०–४०% तेल िमळते. पडेत ७ ते ९ ितशत तेल असते व त्याकिरता पडेचे िवदर्ावक 
िनःसारण करतात. आिण हेही तेल बाजारात िवकतात. 

 
फळाचा गर ताजा असतानंा त्यात राळयुक्त दर् य असते. संबंध िंनबो यापासून काढले या 

तेलातही राळयुक्त दर् य असते. 
 
नीम तेलात अि नग्ध अशी कडू दर् ये असून त्यात गंधकाची संयुगे अस यामुळे तेलास ितखट व 

वाईट वास असतो. 
 

तेलाचे मानद ि थरांक
रंग : – िहरवट ताबंसू वास :–लसणासारखा
िव. गुरुत्व      ०·९१३ ते ०·९१८
वकर्ीभवनाकं           १·४६१५ ते १·४७०५
िवलय िंबदू ३०° स.
साबणीय मू य      १८०–२०५
आयोिडन मू य       ६५–८०
अ ल मू य १५
असाबणीय दर् य%   २
कलनाकं ° स. ३६
रायशटर् मीसल मू य       ८·२५
पोलेन् की मू य       ०·२५
िकर नेर मू य       ४·९६

 
 घटक ि नग्धा ले%

िमिरि टक २–२·६
पािमिटक १३·६–१६·२ १९·४
टीॲिरक १४·४–२४·१ २१·२
अरॅिकिडक ८–३·४ १·४
ओलेइक ४९·१–६१·९ ४२·१
िलनोलेइक २·३–१५·८ १४·९
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िग्लसराइडाचंी रचना%
S₃ –         ·६ ितर्सपृक्त
U₃ – २२·० ितर् असंपृक्त
StOO   ३४ टीॲरो ि ओलेइन
POO     २६ पािमटो ि ओलेइन
POst    १२ पािमटो टीॲरो ओलेइन
POL        ५ पािमटो ओिलओ िलनोलेइन
S – संपृक्त–पािमिटक

        टीॲिरक 
U – असंपकृ्त–ओलेइक

           िलनोलेइक 
तेलातील फॉ फो िलिपडे :– फॉ. कोलीन – १३·९% 
 ” इथनॉलअिमन ३९·४% 
 ” कािर्डओिलिपन १०·३% 
 ” इनॉिसटॉल ३६·४% 

 
बीजाच्या वरील कवच काढ यानंतर, आत कोिशकीय रचना दृ ोत्प ीस येते. जाड िभ ी 

असले या, वडेीवाकडी गोल वा बहुकोनी कोिशका िदसतात. त्याचंा रंग तपिकरी असून, त्यात कॅि शयम 
ऑक्झॅलेटचे फिटकही िदसतात. त्यातील दले सरळ असून ती पु क नसलेली असतात. 

 
हे तेल िनम घ  असून तेलाचा रंग करडा िपवळा असून त्यातील गंधकीय पदाथार्ंच्या अि तत्वामुळे 

त्याची चव कडवट आिण वास असुखावह असतो. त्यात जिटल टेटर्ानॉर टिर्पनॉइडे (िंनितर्न, िंनिबिनन, 
ॲझिडरॅिक्टन, मेलॅनिटर्आल, हॅपिनन व सलॅिनन) आहेत. 

 
तेल काही िदवस ि थर ठेव यानंतर त्यातील राळ दर् य खाली बसते. आिण ताबंूससर तेल ओतून 

िनराळे करतात. 
 
तेलावरील शोधनिकर्या :– तेलाचा गदर् रंग, उगर् वास आिण कडू चव ामुळे नीम तेलाचा मो ा 

माणावर वापर करता येत नाही. ही सवर् उपदर्वी घटके काढण्याकिरता तेलाचे अ कोहोलने पुन्हा पुन्हा 
िनःसारण व मग िनगधीकरण व अ कलीने शु ीकरण आिण नंतर िनरंगीकरण करावे लागते. अथार्त ही 
प त खिर्चक अस यामुळे ितचा वापर त्यक्षात करीत नाही. तेलाचे अ कोहोलने िनःसारण के यास कडू 
दर् ये ा त होतात. ा कडू दर् यानंा औषधी गुणधमर् असून त्याचंा उपयोग कीटकनाशक हणूनही होऊ 
शकतो. 

 
ि नग्धा लाचं्या उत्कलन िंबदूच्या तपमानास गंधक संयुगे बा पनशील असतात. त्यामुळे तेलाच्या 

ऊध्वर्पातनाने त्यातील मुक्त–ि नग्धा ले व वासास कारणीभतू असलेली गंधक संयुगे काढून टाकली 
जातात. परंतु कडू अ कलॉइडे मातर् अलग करता येत नाहीत कारण त्याचें उत्कलन िंबदू फार उ  
असतात. ते हा नेहमीच्या कपडे धुण्याच्या साबण िनिर्मतीकरता हे िनगिधत तेल चागंले उपयोगी पडते. ा 
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िनगिधत तेलाचे िवघटन करून ि नग्धा ले तयार करतात. मग ा ि नग्धा लाचें ऊध्वर्पातन के यास 
िनरंगी ि नग्धा ले िमळतात व त्याचंा उपयोग उ  तीच्या साबण िनिर्मतीकडे करता येतो. 

 
ऊध्वर्पाितत य लीकरण :– नीम तेलात गंधक संयुगे असून, त्यामुळे तेलास व तेलापासून तयार 

केले या साबणास फार वाईट वास येतो. उध्वर्पातनात ती ि नग्धा लाबरोबरच येतात. उध्वर्पाितत 
य लीकरणामुळे मातर् ि नग्धा ले व गंधक संयुगे अलग केली जातात. यात तेल २०० ते ३००° स. ला २ ते 
३० िम. मीटर पाऱ्याच्या दाबाखाली, वाफेने तापिवले जात असताना त्याचे अखंिडत उध्वर्पातन सयंतर्ात, 
ि नग्धा ले व गंधक संयुगे याचें उध्वर्पातन होऊन ती अलग होतात. उरलेले तेल िनगध असते. या िकर्येत 
उ  िनवार्त ि थती अत्यंत आव यक असते. 

 
िवभाजन :– १:३ या माणात तेल हेक्झेनमध्ये िमसळतात. नंतर ा िम णाच्या दु पट घनफळ 

असलेले ९० ितशत िमथनॅॉल त्यात टाकून चागंले हलिवतात. ग दमय पदाथर् आिण अि लसिरडीय संयुगे 
याचें िमथनॉलमध्ये िनःसारण होते तर िग्लसराइडे व ि नग्धा ले ही हेक्झेन मध्येच राहतात. पुन्हा एकदा 
िमथनॉलने हेक्झेनमधील ि नग्धा लाचें िनःसारण करतात. व नंतर तेलातून हेक्झेन काढून टाक यावर मूळ 
तेलाच्या ९२·५% तेल िमळते व िमथनॅॉल मध्ये ५·४% अि नग्ध पदाथर् िमळतात. 

 
नीम वृक्षाच्या झाडापासून िमळणाऱ्या िंडकात नतर् मो ा माणात असते. त्याच माणे अ पािर्टक 

अ ल हेही अिधक असते. अ पािर्टक, िसरीन, ोलीन, वा िथर्ओिनन या अिमनो अ लाचें शकर् रा बरोबर 
असलेले अनुबधंन ातं असावते.  

 
१०० िबयाचें वजन – ३८ गॅर्म तेलाचा रंग –करडा 
बी –आकार  १६×८ िमलीमीटर वास –उगर् 
कवच :  अंतरबीज     ७६:२४ अ लमू य–   ३·७ 
आदर्र्ता%       ७ आयोिडन मू य   ७० 
तेल%     १८·४ साबणीय मू य १९६ 
िथने%       ८ असाबणीय दर् य   १·३ 
अशु  तंतू%     १८ कलनाकं     ४३ 
एकूण राख%     ५·०  

 
िंनब तेलाचा वापर साबणाच्या उत्पादनात दरसाल वाढतच आहे. १९६७ मध्ये १६००० टन तेल 

इतका व १९७५ मध्ये १८००० टन नीम तेल साबण उ ोगात वापरले गेले. त्यातील कीटकनाशक गुणामुळे 
त्याचा उपयोग कीटकनाशकाचं्या उत्पादनात होतो. तेलाचा मुख्य उपयोग साबण तयार करण्याकडे 
तसाच औषधी िनिर्मतीकडेही होतो. ाच्यामुळे काही अंशी खा  तेलाची बचत होते. िनि बिडन ा कडू 
संयुगाचा उपयोग त्वचेचे रोग व पायोिरयाकडे करतात. ा तेलात सुमारे १·९% ा माणात गंधक 
असते. तेलात जंतुघ्न गुण ाधान्ये करून अस यामुळे औषधी साबण तयार करण्याकडे अिधक वापरतात. 
गंधकयुक्त पदाथर् फारच अि थर असून त्यानंा िनराळे करण्याच्या िकर्येत त्याचें सहज िवघटन होते. 



  अनुकर्मिणका

िबयातून िंनिबन, गेडूिनन, मेलनिटर्ॲल हेपॅिनन, सलॅॅिनन आिण ॲझॅिडिरिक्टन हे पदाथर् अलग केलेले 
आहेत. 

 
नीम िबयाचं्या तेलात, भातावरील कर ा तुडतु ाकिरता ती संभरण शक्ती आहे. ज्या भातावंर 

नीम तेलाचे पायस िम ण फवारले होते, त्यावर तुडतु ाचें आगमन फारच कमी झाले. तुडतु ाचें 
आयुमार्न व जननही कमी झाले. नीम तेलामुळे, सवर् तुडतु ाची वाढ कमी झाली. नीम तेलाच्या जलीय 
फवारणीमुळे, सवर् तुडतु ाचं्या मृत्य ूसंख्येतही वाढ झाली. 

 
भातावरील िनरिनरा या कारच्या तुडतु ाबंाबत िंनबाच्या पानातं व िबयात पण ही ितसंभरण 

शक्ती कीटकनाशक आहे. 
 
िन बो यापासून औषधे ा त होतात. कप ानंा पु तकानंा व धान्यादी खाण्याच्या पदाथार्स कीड 

लागू नये हणून याची सुकलेली पाने त्यात ठेवतात. िंहदूधमार्च्या वषार्रंभाच्या िदवशी याची पाने खावीत 
असे सागंतात. पानाचं्या िवपुलतेमुळे काश-सं ेषण अिधक होते आिण इतर झाडाचं्या मानाने कडू िंनब 
अिधक ‘ऑिक्सजन’ देत असतो. हणूनच त्याला उ म हवा शु ीकारक मानतात. 

 
कमी उत्प  देणाऱ्या हलक्या मातीत देखील िंनब वृक्ष वाढतो. त्याच्या मु यामध्ये अ दर् ये शोषनू 

घेण्याची चागंली क्षमता असते. ही अ  दर् ये नंतर झाडाखालील जिमनीला पानाच्या व लहान फां ाच्या 
रूपात िमळतात. आिण अशा िरतीने ही अ  दर् ये आजूबाजूच्या िपकानंा िमळतात. िंनबाच्या झाडापासून 
इमारती लाकूड तर िमळतेच पण झाडापासून जिमनीचे व िपकाचे वारा व पाण्यापासून संरक्षण होते. व 
जिमनीची धूप थाबंते. 

 
नीम तेलाचा संतितिनयमनाकडे वापर के यास, गभर् राहात नाही. 
 
भारतात १९७३ व १९७४-७५ मध्ये नीम तेलाचे उत्पादन अनुकर्मे २६ व २८ हजार टन इतके झाले. 

याच्या िबया िमळण्याची शक्यता ४१८ हजार टन असून त्यापासून ८३·६ हजार टन तेल िमळण्याची शक्यता 
आहे. 

 
पड –: 
 

िव ेषण :– ितशत
िथने १३–३५
कब िदते २६–५०
तंतू ८–२६
ि नग्धपदाथर् २–१३
राख ५–१८
अ लात अिवदर्ा य राख     १–७



  अनुकर्मिणका

 
पड कडू अस यामुळे ितचा जनावराचं्या खा ात वापर करीत नाही ितचा उपयोग खत व 

कीटकनाशक हणून करतात. पडेचे ७५ ितशत अ कोहोलने व नंतर हेक्झेनने िनःसारण के यास, 
ितच्यातील गंधयुक्त व कडू दर् ये काढली जाऊन, पड जनावरानंा खा  हणून उपयोगी पडते. 
  



  अनुकर्मिणका

२८. पळस 
 
४०० मीटर उंचीपयत पळस हा वृक्ष भारतात सवर्तर् िदसतो. का याभोर जिमनीत तसेच खाऱ्या 

जिमनीत गवताचं्या कुरणातं िंकवा दलदलीच्या िठकाणीही पळस वाढतो. पािक तान, बमार् आिण ीलंकेत 
ही पळस आढळतो. पळस िहवा-दंवाचा तडाखा आिण अवषर्णाची कळ सोसून घेतो हा पानगळी वृक्ष लहान 
असून साधारण मध्यम आकाराचा असतो. तो वडेावाकडा वाढतो. उंची १२ ते १५ मीटर असून त्याचा घेर 
१·५–२ मीटर असतो. लाख गोळा करण्याच्या दृ ीने ा झाडाला फार महत्त्व आहे. खोड बेढब असून 
साल रेशाळ आिण मातकट रंगाची असते. ितच्यापासून ग द िमळतो. पळसाचे लाकूड साध्या आवरणाच्या 
पे ा तयार करण्याकडे तसेच कोळसा तयार करण्याकडे वापरतात. हा कोळसा बदुंकीच्या दारुकडे 
उपयोगी पडतो. साल, कातडे कमावण्याकिरता वापरतात आंतरसालीपासून धागा काढतात. मु यापासून 
काढले या धाग्याचा पादतर्ाणे आिण दोर बनिवण्याकडे खेडेगावात उपयोग करतात. ग दाचा उपयोग 
कातडे कमिवण्याकडे आिण रंगिवण्याकडे करतात. ग द उ ीपक आिण तंभक असतो. 

 
‘पळसाला पाने तीन’, पळसाची पाने मोठी, खडबडीत आिण ितर्पणीर् असतात. पानाचं्या पतर्ावळी–

दर्ोण करतात. फे ुवारी माचर् मिहन्यात फुलाचं्या जवळ जवळ असले या िवपुल गुच्छानंी पळस बहरून 
येतो. फुले चकचकीत शदरी नािंरगी रंगाची व पेटले या ज्वाले माणे िदसतात. पु पकोश काळसर असतो. 
फुलाचंा आकार पोपटाच्या चोचीसारखा भासतो. फुलापंासून रंगिवण्याच्या कामी उपयुक्त असा िपवळा रंग 
िनघतो. फुलाचं्या धूलीकणाचंा ‘अबीर’ मध्ये उपयोग करतात. िपवळी भकुटी होळीत रंगाकिरता वापरतात. 
फुलाचं्या मृदू कोमल क या गदर् उदी रंगाच्या असतात. झाडाच्या वरच्या भागावरील रंगीत फुलाचं्या 
छतामुळे पळसाला ‘जगलाची ज्योत’ असे हणतात. 

 
फळे :– एिपल–मे–जून मध्ये थम िफकट िहर या रंगाच्या असले या एकच बी मुक्त शगा नंतर 

िपवळसर तपिकरी रंगाच्या होताना त्यावर पाढंरे शु  रूपेरी केश असले या िदसतात. िपकले या शगा 
वजनाने हलक्या अस यामुळे उन्हा यात इत ततः दूरवर पागंले या असतात. शगा १५–२० स. मी. लाबं 
असून २·५ ते ५ स. मी रंुद असतात. फळातील बी कृिमनाशक असून ते औषधी आहे. बीजाचा रंग ताबंडसर 
तपकरी असून ते चपटे, लंब गोलाकार आिण अगर्ाला वृ ाच्या आकारासारखे असते. साधारण १ िकलो 
िबया एका झाडापासून िमळतात. 

 



  अनुकर्मिणका

 
पळस

 
शगा गोळा करण्याचा हंगाम मे जून मध्ये असतो. त्यातून बी काढ यावर बाजारात िबया िवकतात. 

िबयातं १८% िपवळे व चवहीन तेल असते. िबयापासून मळसूतर्दाब यंतर्ातून ८ ितशत तेल िमळते तर 
िवदर्ावक िनःसारणामुळे १६ ते १७ ितशत तेल ा त होते. शगदाण्याचे िंकवा ितळाच्या तेला माणेच साबण 
िनिर्मतीत या तेलाचा उपयोग होतो. नवीन िबयातं ोिटओिलिटक आिण िलपोिलिटक िवतंचके असतात. 
िबयातं ०·८४ ितशत फॉ फोिलपेडे असतात. 
   



  अनुकर्मिणका

 
िबयाचें िव ेषण %

आदर्र्ता ६·८६ नतर् ३·९२ 
एकूण राख ६·८४ अशु िथने २४·५० 
एकूण राखेपैकी जल िवदर्ा य राख १५·१० अशु तंतू ३·२० 
एकूण राखेपैकी अ ल िवदर्ा य राख २९·४० शकर् रा समूह ५४·६१ 
ि नग्ध पदाथर् ११·०४  
एकूण िवदर्ा य :

} 

२७° स. –
१३·३८

क्षिपत शकर् रा २७° स. –१·८६ 

शकर् रा १००° स. –
४·५२

१००° स. –२·०४ 

 
पळसाच्या बीचे तेल हे गोड, तुरट व कफिप नाशक आहे. या पासून िमळणारा ग द तंभक असून 

पळसाच्या िबया िंकिचत िवरेचक आहेत. पाने व फुले ही उ ीपक व मूतर्ल असतात. पळसाच्या िबयाचंा 
अ कोहोल मधील अकर्  गभर्िनरोधक आहे. हे किठण तेल असून, साबण िनिर्मतीकिरता टॅलो ऐवजी 
वापरण्यास, फारच योग्य आहे. तेलाचा कलनाकं ४५·४° स. असून, इतक्या उ  कलनाकंाच्या तेलाचा 
भारतात तुटवडा आहे. 

 
तेलाचे गुणधमर्

रंग–िपवळा, वास–टणक सालीच्या फळासारखा, चवहीन 
  ×  
िव. गुरुत्व– ३०° स. ०·९०७६ ०·९४९९ 
विकर्भवनाकं– ३०° स. १·४७९१ १·४७८ १·४६५४ 
साबणीय मू य–   १८४·९ १९९·२ १९४·०३ 
आयोिडन मू य–     ८५·१  ५५·१     ७२·४ 
अ ल मू य–        ६·१       ७·१ 
असाबणीय
दर् य%– 

       १·९       १·५ 
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ि नग्धा ले%

  ×  
िमिरि टक  ०·१ 
पािमिटक– २१·२ २७·५ २८·५ २५·३ 
टीॲिरक– ९·१  ७·१   ६·६ ६·६ 
ॲरॅिकिडक ६·०  २·५ — १·४ 
बेहेिनक ५·७ १२·०   ७·७  
िलग्नोसेिरक ४·४  ४·०  
ओलेइक २७·९ २७·१    २६·५ २५·५ 
िलनोलेइक २५·७ १६·४ २९·० २४·४ 
िलनोलेिनक  १·५ २·८ 
कबं अणू २०:१  २·७

 
× ा तेलातील िग्लसराइडे ( ितशत)

ितर्संपृक्त– २·५  
ि संपकृ्त एक असंपकृ्त ४८·

१ { ि संपकृ्त एकओिलओ २८·१ 

 ि संपकृ्त एक िलनोिलओ १९·९ 
एक संपृक्त ि असंपकृ्त ४०·५  
ितर्असंपकृ्त ८·९  

 
पडेचा उपयोग खताकडे होतो. तीत ६·१% नतर् व १% फुर असते. आसंजके बनिवण्याकडे ही 

पडेचे उपयोग होतो. पडेत िवषारी पदाथर् अस यामुळे व ितचा वासही िकळसवाणा अस यामुळे जनावराचं्या 
वैरणीत वापरीत नाही. पडेत सायिनक अ ल अस यामुळे ती कीटक नाशक हणून चागंली उपयुक्त आहे. 
मध्य देशातील सहा िज ातं त्येकी २६००० पळसाची झाडे आहेत व दोन िज ातं १ लाखापेंक्षा अिधक 
पलाश तरु आहेत. 
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२९. िपसा 
 
पि म–घाट जंगलातील सदापणीर् असे हे उप–िवषुववृ ाजवळ वाढणारे मध्यम उंचीचे (साधारण 

७ मीटर) झाड आहे. महारा टर्ात माथेरान व महाबळे रच्या जंगलात आिण कनार्टकात–बेळगावं, कुगर्, 
िशमोगा आिण उ र कारवार मध्ये ही झाडे िवपुल आहेत. तसेच ओिरसाच्या पूवर् िकनाऱ्यावर व आसाम 
आिण िसि म मध्येही ही झाडे आढळतात. ा झाडाला छाया आिण ओलावा फार ि य आहे. झाडाच्या पूणर् 
वाढीस १२ ते १५ वष लागतात. 

 
नो हबर ते जानेवारीच्या दर यान िपवळी फुले येतात. ा फुलाचं्या भोवती मधमाशा ग गावतात व 

त्याचा फायदा मधु-संचयाकडे होती. मे व जून मध्ये फळे िपकून ताबंडी होतात. एका झाडाला साधारण १० 
िकलो वाटाण्यासारखी मृदुफळे येतात. पाऊस सुरू होण्याच्या अगोदर फळे तोडण्याकिरता, झाडाच्या 
फां ाच्या फां ाच तोडतात. यामुळे पुढील वषीर् झाडाला फळे कमी येतात. पाऊस सुरू झा यावर, फळे 
आपोआप जिमनीवर गळून पडतात. व ितथे पु कळ पाऊस पडत अस यामुळे, फळे गोळा करणे अवघड 
जाते. तोडले या फां ापासून फळे अलग करून वाळिवतात. महाबळे र सारख्या िठकाणी फळे वाळिवण 
फार अवघड जाते. 

 
फळे बारीक बोरासारखी असतात व त्यात गर असतो. ताज्या फळातं ५६% जलाशं असतो. 

वाढिवले या फळातं ५२·२% बी असते आिण साल व गर ४६·८% असतो. बीतील गा यातं ७५% (६३–
७५) घ  तेल असते. तर िबयाचं्या आवरणात २५% ताबंसू रंगाचे तेल असते. वाळिवले या फळापासून 
मळसूतर्दाबयंतर्ात ५०% तेल ा त होते. िबयाचं्या गा यातंील तेलाचा रंग गदर् िपवळटसर करडा असतो व 
ते घ  असून त्यास फार चागंला वास येतो. 
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िपसा
 

िपसा रवाळ घ तेलाचे ि थरांक
िवलय िंबदू ° स. ४३–४५
वकर्ीभवनाकं ४०° स. १·४४५१–१·४४६५ १·४५५२ 
िव. गुरुत्व २५° स. ०·९२५
साबणीय मू य   २५५·५–२५७ २५३·५ 
आयोिडन मू य     ८·५–१०·९ १०·८ 
अ ल मू य      ३·६
असाबणीय दर् य%       १·५ २·२
रायशटर् मीसल मू य    १०
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यांतील ि नग्धा ले ( ितशत)
  बीज तेल कवच तेल   
कबर् अणू १०:० कॅि क  २·१   ४·३   ०·३ ०·२ – ०·

५ 
 १२:० लॉिरक ९२·० ८७·९ १९·६ १२·२ –  
 १४:० िमिरि टक  २·५   १·९ ०·८  – ०·

३ 
 १६:० पािमिटक  ०·९   ०·५ २१·७       २५·७ 
 १८:१ ओलेइक १·८ — ५०·५       १९·८ – 

५४·८ 
 १८:२ िलनोलेइक ०·७  ५·४   ५·३ ६ – ७·

४ 
 अरॅिकिडक   १·८    

 
यात ९२·२% ितर्संपृक्त च ७·८% एक असंपकृ्त-ि संपकृ्त िग्लसराइडे आहेत. 
 
िबयाचं्या आवरणापासून काढलेले तेल गदर् ताबंसू असून ते दर्व असते. व त्याचा रंग अिधक गडद 

असतो. त्यात थोडेसे रेिझनेट व अ प टर्ाय लॉिरन असते. 
 

आवरण तेलाचे ि थरांक व ि नग्धा ले
वकर्ीभवनाकं ४०° स. १·४५५ –  १·४६४० कँि क ०·५ 
अ लमू य   २२·४ – १४०·६ लॉिरक १३·१ 
साबणीय मू य १९९·६ – २३९·१ िमिरि टक ०·३ 
आयोिडन मू य   ३८·३ –  ६२·४ पािमिटक २५·५ 
असाबणीय दर् य% ३·६ –    ७·९ ओलेइक ५४·६ 
  िलनोलेइक ६·० 

 
िबयाचं्या गा यापासून िमळणाऱ्या तेलाचे अ कोहोल मधून फिटकीकरण के यास, ६५·४% पाढंरे 

शु  घ  तेल ा त होते. या तेलात लॉिरक अ लाचे माण अिधक अस यामुळे, ते खोबरेल तेलाऐवजी 
साबण उ ोगात वापरतात. यापासून सोिडयम लॉिरल स फोनेट तयार करतात. ते िंकमती िनमर्लक 
असून साबणापेक्षाही उ म असते. लॉिरल ई टराचंा उपयोग मधुर–वासकारकाचं्या िनिर्मतीकडे होतो. 

 
पानाचंा अकर्  मधुमेह व मूतर्िवकारावंर उपयोगी आहे. पडेचा उपयोग खताकडे, तसाच जनावराचं्या 

खा ातही होतो. 
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३०. बॉबी 
 
हे एक साधारण मध्यम आकाराचे झाड असून ते पि म घाटातील सदापणीर् जंगलात, हैसूर पासून 

तर्ावणकोरपयत ३०० मीटर उंचीपयत नदी ना याचं्या काठी आढळते. त्याचे फळ आव याच्या आकाराचे 
असून ते ताबंडे व खा  असते. फळाची साल पातळ असून आंत साधारण ६·४ गॅर्म वजनाचे कवच बी 
असते. त्यात पाढंरट रंगाचे अंतरबीज असते. बीजाचे वजन २·५ गॅर्म असते. उन्हात वाळिवले या 
बीजापासून ४५–५०% िहरवट तेल िमळते. ा तेलाचा िविश  वास व कडू चव असते. 

 
तेलाचे गुणधमर्

िव. गुरुत्व १५·५° स.    ०·९३९
वकर्ीभवनाकं २२° स.    १·४८००

४०° स.    १·४७३३
घनीभवनाकं–    ५°–७° स.
अ ल मू य  १८
साबणीय मू य १८७
आयोिडन मू य १०२
असाबणीय दर् य%    १·८
कलमाकं °स.  २१–२२

 
ात टीॲिरक, पािमिटक, ओलेइक आिण बहुधा िलनोलेइक अ लाची िग्लसराइडे आहेत. 

कॉि टक सो ाने तेलाचे शु ीकरण करताना घट बरीच अ प येते. शोिधत तेलाचा रंग िफकट िपवळा 
असून त्याची कडू चव नाहीशी होते. त्याचे अ ल मू य ०·३ पासून ते –५ ते ७° स. ला घन होते. 

 
तेलाचा उपयोग कु रोगावर करतात. तेलातील राळ ही वदेनाहारक असते. 
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३१. बेहेडा 
 
बेहे ाचा वृक्ष मोठा असून त्याची पाने गळतात. भारतभर पठारावर आिण लहान टेक ावर हा 

वृक्ष २० ते २७ मीटर उंच वाढतो. बेहे ाच्या बीजाचे पेटर्ोिलयम ईथरने िनःसारण के यास ३८·६ ितशत 
वच्छ चमकदार िपवळे अखा  व िनमघ  तेल ा त होते. अंतरबीजात ४०% तेल असून ३५% िथने 
असतात. बीजापासून काढले या तेलाला गोड वास येतो. त्यात पािमिटक अ ल ३५% ओलेइक २४% व 
िलनोलेइक ३१% अशी मुख्य अ ले आहेत. 

 
उंदरानंा १० ितशत ा शोिधत तेलाचा अंतभार्व केलेले अ  ४ आठवडे िद यानंतर, त्याचंी वाढ 

भईुमुगाच्या तेलावरील अ ात जशी झाली, त्या माणेच झाली हे शोिधत तेल खा  तेल हणून वापरावयास 
चागंले असून, त्यात िलनोलेइक अ लाचे माण बरेच आहे. फळात आदर्र्ता ६·१% टॅिनन २१·४% आिण 
जलिवदर्ा य दर् य ४४ ितशत असतात. 

 
फळास ‘बेलेिरका मायरोबलन’ हणतात. हे ‘ितर्फळा’ ा आयुविदक औषधातं वापरतात. यातून 

ए ेिगक अ ल व गिॅलक अ ल िमळाले आहे. 
 

बीज िव ेषण%
आदर्र्ता ६·४
िथने ३३·५
ि नग्धपदाथर् ४०·९
राख ४·८
िटर्ि सन– 
ितरोधक } १० आंतर देशीय

एकक
दर िमिलगॅर्म िथन 
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बेहेडा

 
फुर ३७० िम. गॅर्म. दर १०० गॅर्म.
कॅि शयम २३७
लोह    ४·३
िंझक    ४·०
मगॅ्नेिशयम १३८·०
मगँनीज    १·०३
ताबें    १·२८
कर्ोिमयम    ०·२१
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बीजातील िथनातं उ णतेस त्यवतीर् अशी पौि क िवरोधी तत्त्वे आहेत. 
 

तेलाचे ि थरांक
िव. गुरुत्व ०·९१०८  
वकर्ीभवनाकं १·४६०१  
घर्णूता मू य (α) ३०° स. + ०·०४  
अ ल मू य २·३–३·२ १·२ 
साबणीय मू य १९८·८ १९५·२ 
आयोिडन मू य ८१·१ ७३·२ 
असेिटल मू य १८·७  
असाबणीय दर् य% ०·५ ८·२ 
रायशटर् मीसल मू य ०·८  

 
घटक ि नग्धा ले%

िमिरि टक िंकिचत,
पािमिटक २९·५ ३५·५७ 
टीॲिरक १०·८ ८·१८ 
ओलेइक      २९ २३·५५ 
िलनोलेइक २७·५ ३०·७०  
पािमटोलेइक २·६        २·० 
ॲरॅिकिडक ०·६

 
अखा  तेलाचा उपयोग साबण िनिर्मतीकडे होतो. परंतु बेहे ाच्या तेलापासून तयार केलेला 

साबण समाधानकारक िनमर्लक नसतो व त्यापासून िततकासा फेसही तयार होत नाही. त्यामुळे ा 
तेलाबरोबर इतर दुसरे तेल ३०–४० ितशत िमसळ यास, मग ा िमि त तेलापासून चागं या तीचा 
साबण तयार होतो. ६०% बेहे ाचे तेल, २५% खोबऱ्याचे तेल आिण १५% भईुमुगाचे तेल यापासून 
तयार केलेला साबण उ म तीचा िनमर्लक व फेस तयार करणारा असा िमळतो. िशवाय ा तेलापासून 
तयार केलेला साबण पाढंरा असतो व त्यामुळे त्याचा उपयोग स दयर्वधर्क साबण िनिर्मतीकडे करता येतो. 
बेहे ाच्या बीजाचे तेल हे गोड तेलाच्या वगार्तले असून ते गोड, थंड, केसानंा िहतकारक व िप नाशक 
आहे. मध्य देशातील गरीब लोक ाचा उपयोग तुपाऐवजी करतात. संिधवातात मािलश करण्याकिरता 
वापरतात. 

 
पाने तसर–रेशमी िक ानंा खाण्यास देतात. ऑक्झॅिलक अ ल िनिर्मतीकडे तसेच शाई तयार 

करण्याकिरता फळे वापरतात. 
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३२. मलंकागणी 
 
ा झुडुपाला सं कृतमध्ये ‘ज्योित मती’ असे हणतात. तसेच िंहदी व बगंाली भाषेत ‘मलकां नी’ 

या नावाने संबोिधतात. हे वरवर चढणारे मोठे झुडुप वा वले आहे. साधारणपणे १३०० ते २००० मीटर 
उंचीपयत ड गराळ भागात ही वले वाढते. वलेीवर िठपके असतात. पाने वाटोळी, तकतकीत व एका आड 
एक असतात. फुले लहान असून रंगाने िहरवट िपवळी असतात. फुलाचें गुच्छ ल बलेले असतात. फळ 
वाटोळे, चकचकीत व िपवळे असते. त्यात १–६ िबया असतात. िबया तपिकरी असून शदरी रंगाच्या गराने 
झाकले या असतात. िबयापासून तेल काढतात. तेलाचा रंग गदर् ताबंडसर िपवळा असून तेल काही वळे 
ि थर ठेवले असता, ते मधासारखे घ  होते. 

 
पेटर्ोिलयम ईथरने िबयाचें िनःसारण के यावर ५२·२% तपिकरी रंगाचे िपवळटसर तेल िमळते. 

तेलाची चव मातर् चागंली नसते. तेलाचे ि थराकं व गुणधमर् खाली िद या माणे आहेत. 
 

िव. गुरुत्व २५° स.     ०·९५८६
 २५° स.
वकर्ीभवनाकं ३०° स. –१·४७४७
अ ल मू य   ४४·४
साबणीय मू य   २३९·२
आयोिडन मू य   १०२·९
असाबणीय दर् य%      ५·७
असेिटल मू य   १३०·१
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मलकांगणी

 
घटक ि नग्धा ले%

फॉिर्मक ६·०  
असेिटक १·८  
बझॉइक } 

२·०     १·७ 
लॉिरक 
पािमिटक २०·१ ३२·८ 
टीॲिरक ३·९   ७·३ 
ओलेइक १५·३ २०·२ 
िलनोलेइक ३८·८ १६·३ 
िलनोलेिनक १२·१ १९·५ 

 
नॉमर्ल हेक्झेनच्या दर्ावातं ५० ितशत असले या तेलात, ढवळीत असतानंा. थबे थबे १४ ितशत 

असले या सोिडयम हॉयडर्ॉक्साइडाचा दर्ाव टाक याने तेलाचे शु ीकरण के यावर, खालील ि थराकं 
िमळाले – 
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मुक्त ि नग्धा ले% ०·७
साबणीय मू य २३२·३
आयोिडन मू य १०१·६
रायशटर् िमसल मू य ३५·५
पोलेन् की मू य ०·४
असाबणीय दर् य ३·३

िव. पिरवलन 
(क्लोरोफॉमर्मध्ये) 

– २·२°

 
ातील िग्लसराइडे%

SSS ितर्संपकृ्त :– ४·१
SSU ि संपकृ्त एक असंपृक्त ९·७
SUS संपकृ्त-असंपृक्त-संपृक्त १७·९
SUU संपकृ्त ि असंपृक्त ४०·१
USU असंपकृ्त-संपृक्त-असंपकृ्त ५·४
UUU ितर् असंपकृ्त २२·८

 
िबयापंासून िमळणारे िनम-घ  तेल तसेच फळाच्या सालीपासून काढले या तेलातील घटकामंध्ये 

जवळ जवळ १० ितशत फॉिर्मक, असेिटक व बझॉइक अ लाचें माण आहे. ही अ ले िग्लसरॉलला 
जोडलेली नसतात. तर पाण्यात िवदर्ा य असले या पॉिलहायिडर्क आिण चकर्ीय अ कोहलशी िनगडीत 
असतात. िबयाचें तेल हे िग्लसराइडाचें व असेिटक, बझॉइक आिण युरॉइक वा िनकोिटिनक अ लाचं्या 
संयोगाच्या साधर्-टिर्पन अ कोहोल ई टराचें िम ण आहे. त्यातंील मुख्य ई टराला मलकागुंिनन असे नाव 
आहे. सेलेपॅिनन आिण सेलेपॅिनिजन ही अ कोहलची आणखी दोन ई टरे आहेत. जलीय िमथनॅॉलने पुन्हा 
पुन्हा िनःसारण के यावर, ही पॉलीई टरे िग्लसराइड तेलापासून अलग करता येतात. तेलाच्या ७ ितशत 
ही पॉलीई टरे असतात. मुख्य साधर्टिर्पन अ कोहलास म कागुंिनओल हणतात. म कागुंिनन हे असेिटक 
आिण ब ॉइक अ लाचे ि ई टर आहे. 

 
पेटर्ोिलयम ईथरने मगजयुक्त िबयाचं्या अध्यावरणाचे िनःसारण के यास लाल नािंरगी रंगाचे 

३०% िनम घ  तेल िमळते. ात जवळ जवळ ६·५% असाबणीय दर् य असते. ातून १४२° स. िवलय 
िंबदू असलेले सेलॅ टर्ल हे फायटो टेरॉल अलग केले आहे. ा िशवाय आणखी एक रंगीत राळेसारखा 
पदाथर् असाबणीय दर् यातं असतो. िबयातं सेलॅ टर्ीन (िवलय िंबदू २६०;  नंतर िवघटन होते) आिण 
पॅिनक्युलेिटन ही दोन अ कलॉइडे सापडली आहेत. सेलॅ टर्ीनची उ ेजक िकर्या िवशषेतः मदूवर सहज 
िदसून येते. उ ेजक िकर्येनंतर जी दु यम िख ता नेहमी िदसते ती मातर् येथे आढळत नाही. 
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िबयाचं्या ऊध्वर् पातनाने एक काळसर तेल िमळते. ास ‘ओिलयम िनयम’ असे हणतात. ा 
तेलात चागंला उ ेजक गुणधमर् आहे. त्याच्या सेवनामुळे काही तासानंतर घाम येतो. परंतु थकून 
गे यासारखे वाटत नाही. 

 
अफूच्या िवषबाधेवर उतारा हणून ाच्या पानाचंा रस देतात. सालीचा उपयोग गभर्पात 

करण्याकङे होतो. िबया कडू असून त्या िवरेचक, वातंीकारक व शक्तीवधर्क असतात. त्याचंा वापर 
उ ेजक आिण वदेोत्पादक औषध हणून संिधवातात करतात. तेलाचा उपयोग संिधवातात व कु रोगात 
शरीरास चोळण्याकिरता करतात. ा मृदू फळाचं्या तेलाचा औषधी उपयोग वषार्नुवष आयुवदात होत आहे. 
हे म ातंतू व मदूस पौि क आहे. 
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३३. मैदा लकडी 
 
झेलमपासून आसाम मधील पुतेर्च्या उपिहमालयातील ड गराळ भागात, १३५० मीटर उंवीपयत 

हे सदाहिरतपणर् झुडूप वा झाड आढळते. याच्या बुधं्याचा घेर १·५ मीटर असून, खोडाची उंची २-३ 
मीटरपयत असते. साल तपिकरी रंगाची वा िपवळी असून बुचासारखी, तंतुमय व मुलायम असते. लाकूड 
मृदू व िछदर्ािंकत असते. पाने िनरिनरा या आकाराची असतात. पाने लंब वतुर्ळाकार िवदािरत, सुवािसक व 
लोमश असतात. पाने श ाकडे एकवटलेली, एका आड एक व देठाकडे िनमुळती असतात. पानाचंा रंग 
वरच्या बाजूने गदर् िहरवा तर खालून िफकट असतो. पाने जरा िचकणी असतात. फुले िपवळट िहरवी 
असून ती मंिजरीत पु पगुच्छात असतात. व ती मे-जुलै मध्ये येतात. हे मृदुफळ असून त्याचे ब ड लंब 
गोलीय वा गोलाकार असून, रंग गदर् िपवळा असतो. आतील िबया उ या असून त्यावर ताबंडे मगजाचे 
आवरण असते. फळ खा  असून त्यापासून ३५ ितशत ती  वासाचे तेल िमळते. चव वाईट असते. 

 
तेलाचे ि थरांक

िव. गुरुत्व ३०° स. ०·९१९
वकर्ीभवनाकं   १·४४५१
अ ल मू य     ४·३
साबणीय मू य २७४·१
असाबणीय दर् य% १·२५
आयोिडन मू य ६·३

 
घटक ि नग्धा ले

लॉिरक ९६·३%
ओलेइक २·३%

 
चीन आिण जावा मध्ये ा तेलाचा उपयोग मेणबत्त्या आिण पाढंरा साबू तयार करण्याकडे होतो. 

शोिधत आिण िनगिधत तेल खाण्यासाठी वापरतात. तेलापासून लॉिरक अ ल िमळते व इतर लॉिरक 
अ लाचंी संयुगे तयार करता येतात. िनमर्लकामध्ये वापरतात. मृदुफळ कडू, ितखट व तंितर्का उ ेजक 
आहे. ाची मुळे गोड व कडू असून ती तंभक व पौि ककारक मानतात. पाने त्वचेला लावली असता, 
त्वचा मऊ पडते. ती पेटके येणाऱ्यास फारव उपयुक्त. जखमेवर िंकवा दुखापतीवर पोिटस करून 
लावतात. फुलाचं्या क या सु ा हाच गुणधमर् दाखिवतात व त्या जनावराचं्या वैरणीत वापरतात. 
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३४. मारोटी (का टेल) कवठी 
 
हा सदापणीर् वृक्ष पि म घाटातील जंगलात आिण महारा टर्ापासून केरळ पयतच्या समुदर् 

िकनाऱ्याकाठी िदसतो. ङ गराळ भागात हा र त्याच्या दुतफार् लावतात. इंडो मलाया ा भागातही हा वृक्ष 
आढळतो. िवषुववृताजवळच्या जंगलात सवर्तर् आढळतो. हे झाड उंच व सदाहिरतपणीर् असते. ाला 
भरपूर फां ा असतात. ाची उंची साधारण १५–२५ मीटर असते. ा वगार्तील चौलमूगर्ा हा कार बगंाल 
आिण आसाम मध्ये सापंडतो. ाचा बुधंा पन्हळी असतो. साल तपिकरी व जरा खडबडीत. ाचे लाकूड 
इमारतीच्या बाधंकामाकिरता वापरतात. ाची पाने दीघर्लंब–वतुर्ळाकार िवदािरत करवतीसारखी 
असतात. फुले जानेवारी ते एि ल मध्ये येतात. फुले िहरवट पाढंरी असून एक एकटी िंकवा मंजरीत येतात. 
संदले सारखी नसतात. फुले १२ स. मी. रंुद असतात. फुलाचं्या पाक यानंा पाढंरी झालर असते. फळे 
साधारण ऑग ट ते स बर मध्ये िपकतात. केरळमध्ये जरा लवकर येतात. फळाचा यास १० स. मी. 
असतो. त्याचा आकार गोलाकार असतो. फळाचंी साल लाकडासारखी कठीण असते. फळातं साधारण ५० 
ते ५५% इतका गर असतो. व ा गरात खेचले या १५–२० का या शं ाकार िबया असतात. वजन १–
१४ गॅर्म, लाबंी २ स. मी. िबया वजनाने फळाच्या साधारण २०% असतात. ा िबयाचें कवच कठीण असून 
त्याचंा माशाचे िवष हणून उपयोग करतात. 

 
एका झाडापासून साधारण १०० िकलो फळे िमळतात. व ा फळातून २० िकलो िबया िनघतात. 

िबयाचं्या वजनापैकी ६० ते ७० ितशत अंतरबीज असते. त्यात तेलाचे माण ६३ ितशत इतके असते. 
झाडावर चढून फळे तोङतात. िंकवा लाबं बाबंलूा िवळा बाधूंन त्याने फळे पाडतात. चाकूने फळे सोलतात. 
नंतर िबया पाण्याने वच्छ धुतात व उन्हात वाळिवतात. बाजारात िबयाच िवकतात. िबया हातो ानंी 
फोडतात िंकवा यंतर्ाच्या सहा याने त्याचं्यावरील कवच अलग करतात. बीजापासून घाणीत ४३%  तेल 
ा त होते तर मळसूतर्दाब यंतर्ानेही तेल गाळतात. केरळ मधून ज ताच्या िंपपातून तेल िनयार्त करतात. 
बीजामध्ये आदर्र्ता ८.८% तेल ६३·२५ नतर्युक्तपदाथर् १६·७५ खिनज पदाथर् ३·८३ ितशत असतात. ा 
तेलापासून तयार केलेला साबण चागंला फेस देतो. तेलाचा रंग िपवळा असतो. औषधी साबण िनिर्मतीत 
१५ ितशत हे तेल वापरतात. तेल चालमूगर्ा तेलासारखेच असते. ते पोटातही घेतात, व बाहेरूनही 
लावतात–िवशषेतः त्वचेच्या रोगात व कु रोगात. िनयार्तीच्या दृ ीने फार मोलाचे तेल आहे. ा तेलात 
इथाइल हाय नोकापट तसेच ि नग्धा लाचंी सोिडयम लवणे असतात. कु रोग व क्षयरोगातही नायतू 
टोचतात. 
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मारोटी

 
तेलाचे गुणधमर्

रंग – िफकट िपवळा 
रूप – दर्व 
िव. गुरुत्व २५° स. ०·९४० – ०·९६० 
िवलय िंबदू – २२–२३° स.
वकर्ीभवनाकं ४०° स. १·४७२ – १·४७६ 
आयोिडन मू य –   ९२–१०३
साबणीय मू य – १९८–२०४
धूर्वण (α) ₀ ५३°
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ि नग्धा ले
(आयोिडन मू य  ९८·४ व घन ि नग्धा ल ८३·३ व दर्व 

१५·७% असले या तेलात) 
हाय नो कािर्पक– ४८·७%
चालमूिगर्क २७·०  ”
गॉिर्लक १२·२  ”
ओलेइक ६·५  ”
पािमिटक १·८ ”
अिनिर्णत ३·४ ”

 
सां त कु रोगावर डॅ सोन स फोन औषधानंी हाय नोकापर्स तेलाची जागा घेतली आहे. 
 

कुझीर्– कार ि नग्धा ले%
हायङ्नो कािर्गक ३४·९%
चालमुिगर्क २२·५%
गॉिर्लक २२·६%

 
लॅकीिर्टअसीई कुटंुबातील हाय नोकापर्स िविटॲना आिण हाय नोकापर्स कुझीर् हे मोठे वृक्ष 

असून त्याचं्यपासून पु कळ तेल िबया िमळतात, ाची फळे चेरी सारखी असून बाहेरचा गर खा  असतो. 
तेलातील ि नग्धा ले समजातीय असून त्यात ५ कबर् अणूचें चकर् असून त्यातं १ ि बधं असतो. ालाच 
सायक्लीपटीन चकर् हणतात. तेल तसेच वापरीत नसत. त्यामुळे पाचनिकर्येत िबघाड होत असे हणून 
तेलाचे जलीभवन के यावर ि नग्धा लाचें सोिडयम क्षार वा इथाइल ई टर तयार करून त्याचंा औषधी 
उपयोग करीत. 

 
पडेचा उपयोग :– पडेचा उपयोग खताकडे करतात. पडेमुळे मंुग्या व इतर कीटकाचंा तर्ास होत 

नाही. नारळाच्या कोव या पानानंा व क यानंा अळीचा उपदर्व होऊ नये हणून लावतात. 
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३५. फुलवारा बटर (मधुका युिटरॅिसई) 
 
च्यरूा वृक्ष ही िहमालय पवर्ताच्या रागंामधील एक मौ यवान नैसिर्गक संप ी आहे. या वृक्षाला 

िचउरा, फुलवारा, फुलेल वा बेडली अशी नावं ेआहेत. इंगर्जीत यास ‘फूलवारा बटर’ वा ‘इंिडयन बटर टर्ी’ 
(भारतीय लोण्याचे झाड) असे हणतात. िहमालयाच्या दिक्षण कुमाऊपासून भतूान, िसि म व नेपाळपयत 
साधारण ५००० मीटर उंचीपयतच्या देशात हा पणर्पाती वृक्ष िदसतो. ड गराळ भागातील नदीच्या काठी 
िंकवा गदर् छाया असले या खोऱ्यात (घाटीत) हा वृक्ष आढळतो. हा वृक्ष जलद गतीने वाढतो व त्याची उंची 
१५ मीटर असते. 

 
दरवषीर् याला जानेवारी फे ुवारीमध्ये सफेद काळसर गोड व सुगिन्धत अशी फळे येतात. फळे 

साधारण २–३·५ स. मी. लाबं असून २·५ स. मी. यासाची असतात. थम िहरवी असून िपक यावर ताबंसू 
होतात. फळाची साल मऊ पण जाड असून का या रंगाची असते. फळ गोड असून त्यात ८·५% शकर् रा व 
५·६% तंतु असतात. फळात २ िंकवा ३ िबया असतात. िबयाचें कवच िफकट ताबंसू रंगाचे असून 
चकचकीत आिण िठसूळ असते. ा कवचीच्या आत बदामाच्या आकाराचे (२.५ स. मी. लाबंीचे) पाढंरे 
बीज असते. फळाच्या २० ितशत बी असते. बी वरील आवरण २० ितशत असून बीज ८० ितशत असते. 
बीजामध्ये घन तेलाचे माण ६१·१ ितशत असते. 

 
तेल काढण्याकिरता बीज गरम पाण्याने चागंले वाटतात. नंतर हा लगदा कापडाच्या िपशवीत 

ठेवनू िपळ यानंतर वा दाब िद याने हे घ  तेल २५–३० ितशत िमळते. दाब यंतर्ात ४०–४७% घ  तेल 
बीजापासून ा त होते. हे घ  तेल िदसण्यास तुपासारखेच असते. तेल पाढंरे आिण चरबी पेक्षा जरा घ  
असते. ताजे असतानंा त्याचा वास आिण चव आ हाददायक असते. त्यातील अशु ता काढून टाक यावर 
तेल बराच काळ िटकते. 

 
एका झाडापासून २०० िकलोगॅर्म फळे िमळतात असे धर यास िहमालयातंील १० लाख झाडापासून 

२ लाख फळे व त्यापासून ४०,००० टन बी ा त झा यास ३२००० बीजापासून १५००० टन घ  तेल 
उपल ध होण्याची शक्यता आहे. परंतु सां त फक्त २०० टन िबया गोळा होतात व त्यापासून ८०-१०० टन 
तेल ा त होते. ज्या वृक्षाचं्या िबयापंासून तेल काढता येते अशा वृक्षामध्ये च्यरूा वृक्ष हा महुआच्या 
झाडापेक्षाही े  मानला जातो.  
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फुलवारा बटर

 
फुलवारा लोण्याचे अिमटोनमध्ये १:५ या माणातं ७° स. ला िवभाजन केले असता २·९% ग द 

अलग होतो. 
 
ाचा मुख्य उपयोग तुपात भेसळ करण्याकडे होतो. हे घ  तेल कोको बटरच्या ऐवजी वापरता 

येते. कोकम व साल याचं्या तेलाबरोबर फुलवाराच्या तेलाचे योग्य िम ण केले तर ते कोको बटर ऐवजी 
वापरता ंयेते. या घ  तेलाने शरीराची मािलश के यास, शरीर मृदू होते. वाऱ्याचा शरीरावर पिरणाम होत 
नाही. डोके दुखणे, संिधवात व पक्षाघातामध्ये तेलाचा उपयोग लाभदायक होतो. 

 
तेलाचा वापर तेल िद यामध्ये, तसाच त्वचा उलली अस यास त्यावर मलमा माणे लावण्याकडे व 

साबण िनिर्मतीकडे करतात. 
 

बीजातील तेल ६१%, रंग :– िफकट िपवळा ते पाढंरा
फुलवारा घ तेलाचे ि थरांक

 तेल ५४·४% ×  
मुक्त ि नग्धा ले ९·१ ८           ५·२ 
साबणीय मू य १९९·४ १९२·५        १९८·३ 
आयोिडन मू य   ४३·८  ४७·४         ४२·२ 
वकर्ीभवनाकं ४०° स.   १·४५८४         १·४५ 
असाबणीय दर् य%    ३·७   ३·८          १·७ 
िवलय िंबदू° स.  २७·५–२८       ३८·२ 
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ि नग्धा ले
  तेल ५४·४% × 
कबर् अणू १२    ·५ 
कबर् अणू १४   ०·२    ·५ 
कबर् अणू १६ ६०·८ ६४·६ ५८·० ५७·५ 
कबर् अणू १८  ३·२  २·४  ४·९   ३·६ 
कबर् अणू २० ३४·०     ·६ 
कबर् अणू १८:१ ३०·९ ३०·९ ३२·५ 
कबर् अणू १८:२ ४·९  ४·९  ३·१  ४·८ 

 
िग्लसराइड रचना

 या तेलातील िग्लसराइडे
     ×
ितर्संपृक्त ९·० ७·५ PPP– ८·१०% 
एक असंपकृ्त– SOS    ८०·४
ि संपकृ्त   ६७·२  ७२·५
एक संपृक्त 
ि -असंपकृ्त  १८·५  १९·९
ितर्-असंपकृ्त    १·०    ०·१

 
पडेत सपॅोिनन अस यामुळे ितचा उपयोग खताकडेच करतात. पडेचा उपयोग मासे याचें िवष 

हणून वापरतात. पडीपासून कीटाणूनाशक दर् य तयार करतात. 
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३६. मोगली एरंड 
 
मोगली एरंड (रान एरंड) खेडेगावंाजवळ िंकवा शहराच्या आसपास कंुपणाच्या बाजूला रानटीपणे 

वाढतो. हा मूळचा िवषुववृ ाजवळील अमेिरकेतील पण भारतात आिण अंदमानातही सवर्तर् आढळतो. हे 
एक ३-४ मीटर उंचीचे झुडूप असते. त्याची वाढ झपा ाने होते कारण गायी, हशी ास त ड लावीत 
नाही. िहवा यात त्याची सवर् पाने गळून पडलेली असतात. ाची पाने लाबंट वाटोळी, ३–५ खंड 
असलेली, ह ताकृती व एका आड एक अशी असतात. ाची पाने साल व मु या औषधोपयोगी आहेत. ा 
झुडूपापासून चीक, रंग आिण टॅिनन ा त होतात. पानाचंा उपयोग नारळास िहरवे खत हणून चागंला 
होतो. आसाममध्ये ाची पाने टसर रेशीम िक ानंा खाऊ घालतात. माचर् मिहन्यात वा उन्हा यात िंकवा 
पावसा यात मोगली एरंडाला िपवळसर िहरवी फुले येतात. िवरळ पिरमंजरीत पु पगुच्छ येतात. नर व 
मादी फुले एकाच िठकाणी असतात. स बर ते िडसबर मध्ये मोगली एरंडाला लंबवतुर्ळाकार िहरवी फळे 
येतात. साधारण २·५ स. मी. लाबंीचे हे फळ असते. नंतर ते तीन क पे असले या कोशात फुटते. 

 
बी :– लाबंट वतुर्ळाकार असे काळसर तपिकरी रंगाचे बी असते. साधारण लाबंी १·८ स. मी. ात 

तेलाचे माण ३० ते ४० ितशत असते. ते एरंडीच्या तेलासारखेच असते. परंतु इतके तजेलदार नसते. 
वाळिव यानंतर मूळ वजनाच्या २० ते ३०% इतके होते. 

 
अंतरबीज :– बी च्या ६० ते ६८ ितशत बीजात ४६ ते ५८% तेल असते. बीजाचा रंग पाढंरा 

असतो. व त्यातंील आदर्र्तेचे माण ५% असते. फळे िपकली की ती झाडावरून तोडतात व वाळिवतात. 
हातानंी व सुपाच्या उपयोगाने िबयावरचे तूस अलग करतात. बीज बाजारात िवकतात. साधारण एका 
िदवसात दर माणशी अडीच िकलोगॅर्म फळे गोळा होतात. िबयावंरील टरफल जात्यात भरडून िंकवा यंतर्ात 
घालून अलग करतात. नंतर बीज िशजिवतात. आिण मग मळसूतर्दाबयंतर्ात दोनदा दाब देऊन तेल 
गाळतात. २८·५ ितशत इतके तेलाचे माण पडते. 
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मोगली एरंड
 
तेल :– मळसूतर्दाबयंतर्ातून काढले या ताज्या तेलाला रंग व वास नसतो. परंतु काहंी काळ 

ठेव यानंतर तेलाचा रंग ताबंडसर िपवळा होतो. व त्याला न आवडणारा वास येतो. ास Curcas तेल 
हणतात. हे तेल िनम–वाळणारे असून कमी यान असते. तेलाचा उपयोग साबण िनिर्मतीत १५% इतका 
करतात. तसेच िनम वाळणारी अि कडे व रोगण तयार करण्याकडे आिण लोकरीचे िवणकाम करताना 
वापरतात. भईुमुगाच्या तेलात भेसळ हणूनही वापरतात. ते जाळले असता त्यातून धूर िनघत नाही. वगंण, 
साबण आिण मेणबत्या तयार करण्याच्या कामी वापरतात. केशवधर्क तेल हणूनही उपयुक्त. जनावरानंा 
दुखापतीवर लावतात. या तेलात कुिर्सन व कुर्कॅिसन हे िवषारी पदाथर् आहेत. कुकर् िसन हा राळेसारखा 
पदाथर् असून त्याला रेचक गुणधमर् आहेत. िबयातं टॅिनन, ग्लुकोज, पॉिलसकॅराइडे आिण राळमय दर् य 
सापडते. 

 
चीनमध्ये हे तेल आयनर् ऑक्साइड बरोबर थम उकळतात व नंतर ते िनम वाळणाऱ्या अि कडच्या 

या रोगणाच्या िनिर्मतीत वापरतात. 
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तेलाचे गुणधमर् व ि थरांक
रंग :– िफकट िपवळा ते िपवळसर तपिकरी

िव. गुरुत्व १५° स. – ०·९१८–०·९२३
वकर्ीभवनाकं ४०° स. – १·४६२–१·४६५
कलनाकं ° स.     ३१
आयोिडन मू य     ९३–१०७
साबणीय मू य   १८८–१९६
हायडर्ॉिक्सल मू य ४–२०
असाबणीय दर् य%     ०४–१.१%

 
घटक ि नग्धा ले%

िमिरि टक ०·५–१·४
पािमिटक   १२–१७
टीॲिरक     ५–९·७
ॲरॅिकिडक     ०–०·३
ओलेइक   ३७–६३
िलनोलेइक   १९–४१

 
अंशतः हायडर्ोजनीकरण के यावर या तेलाचा उपयोग साबण िनिर्मतीकरता चागंला होईल. तेलातं 

असले या अ पशा हायडर्ॉक्सी ि नग्धा लाचंा फारसा अडथळा येणार नाही. िबया पाण्यातं १००° स. ला. 
१५ िमिनटे उकळ यास, या तेलातंील िवषारीपणा, नाहीसा होतो. 

 
पड :– पडेचा उपयोग खताकडे होतो. पडेत ३०·२२% नतर् व १·४% फुर आिण १·२% पालाश 

असतो. पडेतील िथनाचे माण ३८·७% असून त्याचा उपयोग लॅि टक व कृितर्म धाग्याच्या िनिर्मतीत 
होतो.  
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३७. मोह 
 
यातं दोन कार आहेत. दिक्षण भारतातील मॉन्सूनी जंगलात या मोहाच्या झाडाचं्या कारास 

बिॅसआ लॉंिजफोिलआ वा मधुका लॉंिजफोिलआ हणतात तर मध्य व पूवर् भारतातंील कारास बिॅसआ 
लॅिटफोिलआ वा मधुका लॅिटफोिलआ असे संबोिधतात. दिक्षण भारतात तामीळमध्ये ‘इि पी’ असे ाचे 
नाव आहे. हा वृक्ष मूळ थानीय असा मध्यभारत, गुजरात, पि म आिण पूवकडे छोटा नागपूर यातंील आहे. 
सवर् ीपक पीय भारतातं मोहाची झाडे आढळतात. 

 
मोह वृक्ष अत्यंत उपयोगी व डौलदार आहे. लॉंजीफोिलआ कारचा वृक्ष सदापणीर् व िनम 

हिरतपणीर् असतो तर लॅिटफोिलआ कारचा वृक्ष पानगळी असतो. मोहाची झाडे मोठी, घुमटाकार असून 
त्याचंी उंची २० मीटर असते. लाव यापासून ८–१० वषार्त त्याची पूणर् वाढ होते. व नंतर जवळ जवळ ६० 
वष यास फळे येतात. मोहाचे लाकूड इमारतीसाठी वापरतात. मोहाची साल सुकडलेली व भरुकट रंगाची 
असते. 

 
या वृक्षाला पु कळ फां ा येतात आिण त्या भोवती पसरतात. फां ाच्या टोकाला िहर या पानाचें 

झुपके असतात. पाने तळहाताएवढी, जाड व दडस असून चामट गुळगुळीत असतात. नवी कोवळी पाने 
ताबंट लाल असतात. त्येक पान लंब वतुर्ळाकार ७ ते २० × ३ ते ७ स. मी. अशा आकारामानाचे, 
कोवळेपणी लवयुक्त असून जून झा यावर तुळतुळीत होते. पानाचंा उपयोग िहरवे खत व जनावराचं्या 
वैरणीकडे होतो. फे ुवारी अखेर ते एि लच्या दर यान झाडावरची सवर् पाने गळून गेलेली असतात. ते हा 
फां ाच्या टोकाशी फुलाचें दाट गुच्छ येतात. 

 
ताबंसू वणार्ची लव असले या, ल बत्या फुलाचें दाडें लाबं असतात. पु पकोश सुमारे १·२ स. मी. 

लाबंीचा, तळापयत िवभाग यामुळे त्याच्या चार पाळी होतात. पाक या एकवटून झालेले रंगीत दल 
मंडल सुमारे २·५ ते ३ स. मी. यासाचे असते. ा पाक यातं शकर् रा, जीवनसत्त्व ेआिण कॅि शयम बरेच 
असते. फुले िफक्या बदामी रंगाची व साधारण १ स. मी. लाबं असता. त्याचंा बा  कोश मनुक्याच्या रंगाचा 
असतो. फुले रातर्ी उमलतात. फुले उमल यानंतर सकाळी रसाळ पु पमुकुटाचंा जिमनीवर पाढंरा गािलचा 
अंथरलेला असतो. ताबंसू रंगाच्या गोड व गरयुक्त पाक या गोळा करतात. ात शकर् राचे माण ७३% 
असते आिण अ कोहोल िनिर्मतीकरता, फसफसण्याच्या िकर्येने १ टन वाळले या फुलापासून ४०५ िलटर 
अ कोहोल िमळते. पाक या पासून दारू तयार करतात. गरीब लोक ा कच्या व िशजवनू खातातही. 
दारू काढ यानंतर फुलाचंा उरलेला चोथा जनावराचं्या वैरणीस चागंला उपयोगी पडतो. 
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मोह

 
फळे मे ते जून मध्ये िपकण्यास येतात. दिक्षणेकडे उशीरा येतात. जुलैपयत उ रेत फळे िपकतात 

व खाली पडतात. दिक्षणेकडे ऑग ट ते स बर मध्ये फळे िपकून खाली पडतात. फळ रसाळ गरयुक्त, लव 
असलेले २·५ ते ५ स. मी. लाबं, अंडाकृती, क े असता िहर या रंगाचे आिण शवेटी िपवळे िंकवा शदरी 
होते. जून-जुलै अखेर खाण्याच्या कामी येऊ शकते. लॅिटफोिलआचे फळ अंडाकृती असते तर 
लाजंीफोिलआचे फळ वाटोळे असते. 

 
फळाची साल खातात िंकवा दारू करण्याकडे वापरतात. फळे झाडावरून फां ा हलवनू खाली 

पड यावर वा तशीच खाली पडलेली, हातानंी गोळा करतात. फळे गोळा करण्याचा हंगाम फक्त २–३ 
आठवडेच चालतो. फळाची साल हातानंीच काढून टाक यावर, जरा दाब यावर, फळातंील १ ते ४ 
चकचकीत िबया बाहेर येतात. बाजारातं मोहाच्या िबयाच िवकावयास येतात. िबया वाळिव यावर, टरफल 
दगडानंी फोडतात. बीच्या ७० ितशत असलेली २ अंतरबीजे एका बीत िमळतात. आकार २·५ × १·७५ स. 
मी. 
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लॅिटफोिलयाच्या बीजात ४६% तेल असते तर लॉंिजफोिलआचे बीज आकाराने लहान असून 
त्यात ५३% तेल िमळते. महुआच्या १०० दाण्याचें वजन २०० गॅर्म होते तर इि पीच्या १०० दाण्याचें वजन 
१५७ गॅर्म असते. महुआच्या दाण्यातं २२ ितशत टरफल असते तर इि पीमध्ये २५ ितशत भसुा असतो. 
मोहाच्या बीजाच्या उपल धतेची क्षमता आहे ११·१ लक्ष टन आिण त्यापासून ३६ ितशत तेल िनघेल असे 
धरले तर ४ लक्ष टन तेल उपल ध होण्याची शक्यता आहे परंतु गे या ७–८ वषार्तील दरवषीर्चे सरासरी 
उत्पादन फक्त १९००० ते ३०००० टन तेल आहे पिह या महायु ापूवीर् ३०,००० टन मोहाच्या िबया 
िंहदु थानातून युरोपला िनयार्त होत असत. 

 
घाणीत २०–३०% तेल बीजापासून ा त होते तर दाबयंतर्ात ३४ ते ३७ ितशत तेल िमळते. 

दाबयंतर्ातून िमळाले या पडेतील उरले या तेलाचे हेक्झेन या िवदर्ावकाने िनःसारण करतात. यामुळे पडेत 
फक्त १ च ितशत तेल उरते. बीजाच्या िवदर्ावक िनःसारणाने ४० ते ४३% तेल िमळते. बीजातं जानेवारी 
मिहन्यातं िथनाचे माण सवार्िधक असते हणून जानेवारी व फे ुवारी मिहन्यातं तेल गाळणे फायदेशीर 
असते. 

 
चागं या तऱ्हेने साठंिवले या िबयापंासून िनम-घ  िपवळे तेल ा त होते. परंतु यापारातंील 

तेलाचा रंग िपवळट िहरवा असतो. त्याचा वास उगर् असून, चव ठीक नसते. ताज्या िबयापंासून काढले या 
तेलातंील मुक्त ि नग्धा लाचें माण फक्त १–२ ितशत असते. परंतु चागं या तऱ्हेने व साठंिवले या 
िबयापंासून काढले या तेलातं मुक्त ि नग्धा लाचें माण ३० ितशत इतके वाढते. त्यामुळे अिकर्य तेलही 
कमी िमळते. या किरता ५ ितशत आदर्र्ता असले या मोहाच्या िबया पोत्यातं भरून त्यातं (सेलफॉस) 
अ युिमिनयम फॉ फॉइडची वडी ठेवतात. मलॅॅिथआन ा कीटकनाशकाचाही वापर करावा लागतो. 

 
तेलाचे ि थरांक

रंग :– िफकट िपवळा            रूप – िनम-घन 
िविश  गुरुत्व ०·८५६ – ०·८७० 
वकर्ीभवनाकं ४०° स. १·४५२ – १·४६२ 
साबणीय मू य  १८७ – १९६
आयोिडन मू य   ५३ –   ७०
अ ल मू य     ५ –   ५०
असाबणीय दर् य%      १ –     ३
कलनाकं °स.    ३८ –  ४०

 
मोहाच्या तेलातं (SOS) संपकृ्त-असंपकृ्त-संपकृ्त कारची २६ ितशत सम-अिसिमत 

िग्लसराइडे आहेत. तेलाचे अिसटोनमध्ये ०–१२° स. तपमानास फिटकीकरण के यास २८·६% 
टीॲिरन िमळते. (आयोिडन मू य ३८·८) परंतु ा टीॲिरनच्या भागाचा कोकोबटर ऐवजी वापर करीत 
नाही. कारण हे पाम- टीॲिरनपेक्षा फार महाग पडते. 
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घटक ि नग्धा ले
 आयोडीन

मू य ६९ 
योग

शाळेतील यापारातंील सरासरी 
पािमिटक २३·७ २५·४ २४·५ २३·७–२४·७ 
टीॲिरक १९·३    २२ २२·७ १९–२९·९ 
ओलेइक ४३·३ ३६·४       ३७ ३६·३–४३·३ 
िलनोलेइक १३·७    १६ १४·३ ११·६–१५·८ 

 
िग्लसराइडाचंी रवना%

C S₃ ितर्संपृक्त १–२ 
C S₂ U एक असंपकृ्त–ि संपकृ्त ४२–५६ 
P O P एक ओिलओ ि पािमिटन ७–१२ 
P O St पािमटो ओिलओ टीॲिरन १२–१६ 
St O St ओिलओ ि टीॲिरन ४–७ 
G S U₂ एक संपृक्त–ि –संपकृ्त ३६–४४ 
P O O पािमटो ि ओलेइन ८–१२ 
St O O टीॲरो ि ओलेइन ७–१० 
G U₃ ितर् असंपृक्त ६–१२ 

 
कोकम आिण मोह टीॲिरन याचें ३०:७० या माणात िम ण केले तर ते कोकोबटर सारखे 

लागते. तसेच साल- टीअिरन व अिसटोनमध्ये फिटकीकरणासून ा त झालेले (१:७–तेल : दर्ाव, ४° 
स. ७ तास) मोह– टीॲिरन याचें ८५:१५ या माणातं िम ण केले तर तेही कोकोबटरसारखे िव तारण व 
शीतलीकरण वकर्ता दाखिवते. 

 
साबण िनिर्मतीकरता लागणाऱ्या घ  तेलापैकी मोहाचे तेल फक्त २०,००० ते ३०,००० टन 

उपल ध आहे. परंतु आव यकता आहे ५ लाख टन तेलाची. बाकीची उणीव एरंडीचे तेल, हायडर्ोजनीकृत 
तादुंळाच्या क ापासून काढलेले तेल आिण आयात केले या पाम तेलाने भरून काढतात. 

 
तेलात अ प माणात ग दही असतो. िनग दीकरणाकिरता, तेल १:५ या माणात अिसटोनमध्ये 

िवरघळतात. नंतर ते १ तासभर १५° स. ला ढवळीत ठेव यानंतर, मग ग द कदर्ोत्सारकाने िनराळा 
करतात. िनग दीकरणाने तेलाचा िटकाऊपणा वाढतो. ते लवकर खवट होत नाही. 

 
संहत फॉ फािरक अ ल १ ितशत बरोबर १००° स. ला तेल १ तासभर जोराने ढवळ यास, 

ग दाचा साका होऊन ग द तळाशी बसतो. नंतर ा तेलावर अधार् तासभर १ ितशत लीिंचग-मातीची २० 
ते ४० िम. मी. पाऱ्याच्या दाबाखाली १७५° स. ला िकर्या करून, तेल गाळ यास, ा तेलास अशु  
तेलासारखा खवट वास येत नाही. 
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मोहाच्या तेलात मुक्त ि नग्धा लाचें माण अिधक अस यास शोधन िकर्येकिरता तेलाचे दोनदा 

दर्व-िनःसारण करतात. हेक्झेनबरोबर िनःसारण के यानंतर अ कोहोिलक अ कलीचा वापर करतात. उ  
तपमानास थो ा वळेात ऊध्वर्पातन करून तेल िनरा ल करतात. 

 
महुआचे तेल टॅलोसारखे अस यामुळे, त्याचा वापर धुण्याच्या साबणाकडे होतो. ा तेलात 

खवटपणा लवकर होण्याची शक्यता अस यामुळे, अंगास लावण्याच्या साबणात ा तेलाचा उपयोग करीत 
नाही. काही तेलाचा वापर लोकरीच्या िगरणीत िवणण्यास सोपे जाव े हणून कच्या लोकरीला 
लावण्याकिरता होतो. मेणबत्याकडे व वगंण हणूनही वापरतात. महुआचे तेल योग्य िरतीने शोिधत 
के यास त्याचा उपयोग िमठाईत व चॉकोलेट बनिवण्यातही करता येईल. वयंपाक घरातही वापरतात. 

 
िवदर्ावक-िनःसािरत मोहाच्या िबयापंासून २ सपॅॉिनने अलग केली आहेत. ती टर्ायटपीर्न वगार्तील 

असून त्यातील अ लायकोन ोटोबिॅसक अ ल आहे. 
 
बिॅसया लॅिटफोिलआच्या तेलापासून एक टेरॉल C₂₉ H₅₀ O िमळाले आहे. त्याचा िवलयिंबदू 

१२२° स. आहे. 
 
मोहाची पड :– मोहाच्या पडेत साधारण ७ ितशत सपॅॉिनने असतात. सपॅािननाचं्या पृ भागीय 

िकर्याशीलतेमुळे गुराचं्या पोटात फेसाळ फुगवटा िनमार्ण होतो आिण त्याचं्या शोषणामुळे रक्त िवलयन होते. 
 
ही िवषारी सपॅॉिनने दर्व-िनःसारणामुळे अलग होतात िंकवा जलीय िवच्छेदनामुळे त्याचें अिवषारी 

अग्लायकोनमध्ये रूपातंर होते. पडेचे इथनॉलने िनःसारण के यास, पडेतील ८७ ितशत सपॅॉिनने 
अ कोहोलमध्ये जातात. सपॅािननचे जलीय हायडर्ोक्लोिरक अ लामुळे जल-िवच्छेदन के यावर, शकर् रा व 
टर्ायटिर्पने अलग झा यावर, पडेतील िवषारीपणा नाहीसा होतो. 

 
मोहाच्या पडेत कडू व िवषारी सपॅॉिनने अस यामुळे, ितचा क बडीच्या वा जनावराचं्या खा ा ात 

वापर करता येत नाही. सां त पडेचा उपयोग व त खत असाच होतो. पडेतील सपॅॉिनन हे माशाचें िवष 
आहे. त्यामुळे पडेचा उपयोग त यातील परभक्षीय मासे मारण्याकिरता करतात. ती कृमीनाशक 
अस यामुळे, खेळाची िहरवी गार मदैाने वच्छ ठेवण्याकिरता उपयोगात आणतात. 
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पडीचे पृथःकरण :– ितशत
 दाबयंतर्ातील िनःसािरत
आदर्र्ता ७·२–११·१ ८–१०
तेल       ८    –१३·३ —
िथने    १५   –१७·४ १४–१६
तंतु        ५·३–५·९ ८–१०
राख        ६·३–६·८ ४–६
सपॅॉिनने        ४·६ ६–८
कब िदते        ४८·७–५४·६ ४०–५०

 
पडेत ६ ितशत फॉ फटाइडे असून िवदर्ा य क्षपणीय शकर् राचें माण ११% इतके असते. 
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३८. रबर िबयाचें तेल 
 
दिक्षण अमेिरकेतील ॲमझॅोन नदीच्या काठच्या देशात रबराची झाडे पु कळ आहेत. त्या रबराचं्या 

झाडापैकी एक रबराची जात–हेि हआ िॅसिलएिन्सस–भारतामध्ये थमच १९०६ मध्ये केरळमधील 
पेरीयार व पुनूर येथे लागवडीकिरता आणली. सध्या सु ा भारतात केरळमध्येच रबराचे उत्पादन अिधक 
होते. केरळमधील को ोयम आिण ि लोन िज ात तसेच कन्याकुमारी, कोइंबतूर, िनलिगरी, कुगर् व 
अंदमानात रबराची लागवड केलेली आहे. सां त इंडोनेिशया व थायलंड, मलाया, सुमातर्ा, जावा, 
इंडोचायना आिण िसलोन मधून जगाला रबराचा पुरवठा होतो. 

 
हवामान :– रबराची झाडे िवषुववृ ाच्या १५ अंश उ रेकडील व १० अंश दिक्षणेकडील उ ण 

किटबधंाच्या प ात चागंली वाढतात. ातील हवामान उ ण, दमट व समिशतो ण असून तपमान २३° 
स. ते ३५° स. असते. त्याला वषर्भर पडत असलेला १७५ ते २५० स. मी. पाऊस लागतो. पि म घाटातील 
उतरणीवर सुमारे ३०० मीटर उंचीपयत रबराचं्या झाडाचंी लागवड केलेली आहे. 

 
जमीन :– रबराची झाडे चागंला िनचरा असले या व खोलपयत माती असले या भागात चागंली 

वाढतात. दिक्षण भारतातील रबराची लागवड जेथे केली आहे अशा जिमनी ताबं ा रेताड वा चागंली माती 
असले या असून त्यावर नैसिर्गक गवताचे आच्छादन अस यामुळे त्याचंी धूप होत नाही. ा जिमनीतील 
माती खोलवर गेलेली असून तेथे पाण्याचा िनचरा चागंला होतो. त्यात नतर्ाचे माण भरपूर आहे परंतु त्यातं 
खिनज दर् याचंा साठंा कमी आहे. 

 
हेि हया िॅसिलएिन्सस जातीच्या रबराची झाडे मोठी असून १५–२० मीटर पेक्षाहंी उंच वाढतात. 

त्याची साल करडी असते. बुधं्याचा घेर ३–४ मीटर असतो. बुधं्याचे लाकूड सरळ गुळगुळीत असून बऱ्याच 
उंचीपयत त्याला फां ा फुटले या नसतात. वरच्या भागात मातर् झाडाला पु कळ फां ा असतात. व ते 
भरपूर पानानंी वठलेले असते. पाने ितर्दली असतात. पाने ३० ते ५० स. लाबं व १२ ते २० स. मी. रंुद 
असतात. पाने दोन्ही टोकानंा िनमुळती होत जातात व आकार साधारण लंब-वतुर्ळासारखा असतो. 

 
फुले एकिंलगी व लहान असून दुधाळ, िपवळी िंकवा िहरवी असतात. फुलानंा मधुर वास असतो व 

त्याचें झुपकेच्या झुपके असतात. फळे लाबंट गोलाकार असून त्यातं ३ क पे असतात व त्येक क यात १ बी 
असते. िबया अंडाकृती असून त्याचंा आकार कमी अिधक बदलता असतो. त्या साधारण ८ ते १२ स. मी. 
लाबं असतात. िबया चकचकीत असून त्यावर तपिकरी वा करडे िठपके असतात. 

 
झाडानंा फे ुवारी माचर् मध्ये फुले येतात. फळे ऑग ट ते नो हबर मध्ये िपकतात. फळे उन्हात 

तडकतात व िबया जिमनीवर खाली पडतात. रबराच्या िबया एरंडीच्या िबयासारख्याच असतात. त्या 
आकाराने थो ा मो ा असून जरा जडही असतात. वजन २ ते ४ गॅर्म असते. िबया फोड यानंतर आत 
५०–६० ितशत अंतरबीज असून बीजास गोड वास येतो बीजात ४५ ते ५२% तेल असते. 

 
रबराच्या ऊतकातं सायनोजेिनक ग्लुकोसाइडे असतात. जे हा ाणी ही वन पती खावयास जातो, 

ते हा तुटले या भागाच्या ऊतकातूंन हायडर्ोसायिनक अ ल बाहेर पडते व त्यामुळे ाणी ही वन पती खात 
नाही. 
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या यितिरक्तही वन पतीच्या चयापचयात सायिनक अ ल भाग घेते. सायनोजेिनक 

ग्लायकोसाइडाचं्या चयापचयातं, जे सायिनक अ ल मुक्त होते, त्याचा उपयोग बीटा-सायनो-ॲलॅिनन व 
अ पािर्जन या ारे नतर्ाचा पुरवठा करण्याकडे होतो. रबराच्या िबयात भाडंाराचे काम गभर् करीत नसून 
पु काची ऊतके करतात. आिण हे पु क दिलकाचं्या भोवती असते. 

 
अंकुरण समयी, िबयातंील संचियत दर् याचें पु क-ऊतकातूंन गभार्त पिरवहन केले जाते. बीटा-

ग्लायकोिसडेज ा िवतंचकामुळे सायनोजेिनक ग्लायकोसाइडाचें िवभाजन होऊन, सायिनक अ ल मुक्त 
होते व ते आंतरकोिशकीय भागातही आढळते. यावरून िलनॅमिरनचेही अवकर्मण होत असाव े रबराचं्या 
िबयातंील सायिनक अ ल ५० ते ५०० यु. रेण्वीय असते. दर गॅर्म शु क िबयात १०४·८ ± ५२·७ यु. रेणु–
HCN असते. रबर िबयावंरील टरफल काढ यानंतर, बीजातील अशु  तंतूचे माण कमी होते व 
त्याचबरोबर इतर पौि क दर् याचें माण वाढते. 

 
िबयातं िथने ११·५% असतात व तेल २४% असते. बीजात तेल ४०·१% व शकर् रा ६·३% तर 

टरफलािवरिहत पडत २७·४% िथने व शकर् रा १५·९% असतात. 
 
िबयातंील उजार् २·९१, बीजात ४·७० व टरफलसकट असले या पडेची २·० उ णैकक असते. 

िबयाचं्या िथनातंील िथर्ओिनन हे अपुरे अिमनो अ ल आहे. लोह, कॅि शयम, व फुर अनुकर्मे ६·२, १०९ व 
४२९ िमलीगॅर्म दर १०० गॅर्म िबयात असतात. १०० गॅर्म ताज्या िबयात सायिनक अ ल, १३० ते २३० 
िमलीगॅर्म असते. त्यापैकी ६ ितशत मुक्त व ९४ ितशत बिंधत असते. हायडर्ो सायिनक अ लाचे िबयातील 
माण कमी करण्याकिरता िबया िकमानपक्षी २० तास पाण्यात िभजत ठेवा या व नंतर िशजवा या. 

 
हॅिलन, आयसो युसीन, िफनाइल अलॅिनन व टायरोिसन ही अिमनोअ ले, िथनात चागं या 

माणात आहेत. 
 
भईुमुगाच्या शगा फोडणाच्या कामी उपयुक्त असले या ‘क याण’ यंतर्ात रबर िबयावरील टरफले 

अलग करण्यात येतात. त्यामुळे ३५·५–४० भाग बीज व ५९·६–६२·४ भाग टरफले व बीजाचा भगुा िमळतो. 
िबयामध्ये ‘लायपेज’ िवतंचक असते. 

 
बीजाचे िव ेषण ितशत

आदर्र्ता ८·५
अशु  िथने १७·६३
इथर अकर्  ४८·५
कब िदते २२·९
राख २·५

 
िवतंचकाच्या िकर्येमुळे, मुक्त ि नग्धा ले वाढतात व ही िकर्या होऊ नये हणून िबया वाळिवतात 

त्यातील आदर्र्ता ५ ितशतपयत आणून िबयातील तेल मळसूतर्दाब यंतर्ाने िंकवा िवदर्ावक िनःसारणाने 
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काढतात. दाबयंतर्ाने ३३ ते ३५% तेल ा त होते. मळसूतर्दाब यंतर्ापेक्षा थंड तपमानास जलीय दाब यंतर्ात 
बीजापासून तेलाचे माण अिधक पडते. जर रबर िबया िशजिव या तर बीज मऊ होते व रबरासारखे 
लविचक होते व त्यामुळे मळसूतर्दाब यंतर्ात तेल गाळणे अवघड जाते. 

 
बीजाच्या साठंवणीमुळे बीजाचा रंग ताबंडसर होतो व तेलाचे माणही घटते. बीज व टरफल याचें 

गुरुत्व सारखेच अस यामुळे, त्याचें िवभाजन करणे कठीण काम असते. 
 
सां त १६०,००० हेक्टर केरळमधील लागवडीपासून ३३,६०० टन बी िमळण्याची शक्यता आहे. व 

त्यापासून ४२०० टन तेल िमळावयास हव.े सां त ३००० टन तेल तामीलनाडूत काढतात. रबराच्या िबया 
केरळमधून तामीळनाडूत धाड या जातात. व तेथे त्या उन्हात चागं या वाळवनू, मग तेल काढतात. 
 

रबर बीचे वजन ३ गॅर्म, लाबंी २·५ स. मी. व रंुदी २·१ स. मी. असून कवच व बीज माण ५३ : ४७ 
असते. 

 
 पूणर् बी बीज कवच 
आदर्र्ता ितशत ५   ४·३  ५·९ 
तेल  ” २३·६ ५१·२  २·७ 
िथने ” १०·८ १८·८  २·४ 
राख ” १·९  ३·४ ०·४६ 
अशु  तंतू ” ४०·७ १·१ ८१·९ 

 
ताजे तेल िपवळे असते परंतु यापारातील तेल रंगाने काळसर असते. 
 

रबर-िबया तेलाचे ि थरांक
िव. गुरुत्व १५° स. ०·९२४ ते ०·९३० 
वकर्ीभवनाकं ४०° स. १·४६६ ते १·४६९ 
अ ल मू य ४ ते ४० 
साबणीय मू य   १९० ते    १९५ 
आयोिडन मू य   १३२ ते    १४८ 
हायडर्ॉिक्सल मू य १२ ते ३२ 
रायशटर् मीसल मू य   ०·३ ते  ०·५ 
असाबणीय दर् य%   ०·५ ते  १·० 
कलनाकं ० स. १२ ते ३२ 
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घटक ि नग्धा ले%
 हेक्झेन िनःसािरत 
पािमिटक ७·५–११ ८·५
टीअिरक ८·६–१२ ७·२
ॲरॅिकिडक      ०·३–   १·३ —
ओलेइक    १७   –३० २२
िलनोलेइक    ३३   –३९ ४१·५
िलनोलेिनक    १४   –२६ २०·८

 
ई टर-ई टर आंतरबदल व नंतर अलगीकरण के यावर, िलनोलेइक व िलनोलेिनक अ ले समृ  

असा भाग िमळतो. हे िनम-वाळणारे तेल अस यामुळे त्याचा उपयोग रंग आिण अि कड राळीकडे होतो. 
तेलाचा उपयोग साबण िनिर्मतीकडे होतो. शोिधत तेलाचा उपयोग थो ा माणात जवसाचे तेलाऐवजी 
शु कन तेलात करता येतो. घरातील माशा तसेच उवा यावंर तेलाचा उपयोग पिरणामकारक होतो. 

 
गतवषीर् ३८००० हेक्टरमध्ये २३५००० टन रबर तयार झाले. ९०% रबराची लागवड केरळमध्येच 

होते. सां त रबराचे दर हेक्टरी उत्प  ९३० िक. गॅर्म असले तरी नवीन सुधािरत रबराच्या जातीपासून दर 
हेक्टरी २००० िक. गॅर्म. उत्प  िमळू शकते. 

 
पड :– पडेत ३०–३३% िथने, ४०–४४% कब िदते आिण ५·६–६% खिनज दर् ये असतात. 

रबराच्या िबयात िलनॅमिॅरन नावाचे सायनोजेिनक लुग्कोसाइड असून, त्याचें लायनेज या िवतंचकामुळे 
जलीभवन होऊन अिसटोन-सायनोहायिडर्न व ग्लुकोज िमळते. आणखी जलीयिवच्छेदनामुळे अिसटोन व 
हायडर्ोसायिनक अ ल िमळते. दाबयंतर्ात आिण वाफेमुळे सवर् बा पीय पदाथर् नाहीसे होतात. 

 
पड सुपचनीय असून जनावराचं्या खा ा ात उपयोगी आहे. ती चवीला चागंली असून, जवसाच्या 

पडेसारखीच आहे. पड शतेात खत हणूनही वापरतात. शतेात जिमनीवर पडले या रबराच्या िबया गुरे 
खातात. परंतु जनावरानंा केवळ रबराच्या िबयातील बीजच वैरण हणून िदले तर गुरे त्यास त ड लावीत 
नाही कारण त्यात तेलाचे माण फारच अिधक असते. 
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३९. राइनीचे तेल 
 
आपण ज्याला रंजना, रायन िंकवा राइनी हणतो त्याला िंहदीत िखरनी असे हणतात. सपॅोटेिसई 

ा कुलातील मिन कारा ॲडन्स ा जातीपैकी मिन कारा हेक्झँडर्ा डुबडॅर् हणजेच िममुसॉ स हेक्झँडर्ा हे 
ाचे वन पती शा ातील नाव आहे. हे एक लहान ते मध्यम आकाराचे झाड मध्यभारतात व भारताच्या 

दिक्षण ीपक पात आढळते. त्याचा पसारा फैलणारा असून खोड सरळ असते. शोभेकिरता तसेच त्यातील 
फळे खाण्याकिरता भारतात त्याची लागवड सवर् िठकाणी करतात. त्यावी साल काळपट राखी रंगाची 
असून ितच्यावर खोलवर िझरिम या िदसतात. पाने िचवट लंब वतुर्ळाकार वा आयताकार असतात. फुले 
एकाकी िंकवा गुच्छात येतात. फुलाचंा रंग पाढंरा वा िफकट िपवळा असतो. फळ लाबंट दीघर् वतुर्ळाकार वा 
अंडाकृती असते. त्याची लाबंी १.५ ते २ स. मी. असून रंग ताबंडसर िपवळा असतो. फळात एक बी असते. 
िचत २ िबया असतात. िबयाचंा आकार दीघर् वतुर्ळाकार असून लाबंी १–१.५ स. मी. असते. िबया ताबंसू 

व चकाकणाऱ्या असतात. 
 
राइनीला नो हबर ते जानेवारीमध्ये फुले येतात. एि ल ते जुलैमध्ये फळे िपकतात. िपकलेली फळे 

तशीच िंकवा वाळवनू खातात. ती चवीला गोड व थोडी तुरट असतात. 
 

फळाचे िव ेषण ितशत
आदर्र्ता ६८·६ कॅि शयम   ०·८३ िम. गॅर्.
िथने    ०·५ फुर १७ ”
तेल    २·४२ लोह  ०·९२ ”
कब िदते २७·७ कॅरॉिटने ६७५. ”  ितशत 
खिनज पदाथर्    ०·८ 

 
१०० िबयाचें वजन १३·२ गॅर्म असून ईथर वा हलक्या पेटर्ोिलयम ने िनःसारण के यास िबयापासून 

२४·६% तेल िमळते. बीजात ४७·२% खा  तेल असते. त्यास रायन तेल असे हणतात. घाणीतून 
िबयापासून १७·५% तेल िमळते. तेलाचा रंग िफकट िपवळा असून त्यास ऑिल ह तेलासारखा वास येतो. 

 



  अनुकर्मिणका

 
राइनी

 
तेलाचे ि थरांक

िव. गुरुत्व १५° स. ०·९१५०
वकर्ीभवनाकं ६०° १·४५२७
साबणीय मू य १९१·१
असाबणीय दर् य%         १·०२
अ ल मू य         १·३४
आयोिडन मू य       ६५·१
असेिटल मू य           ५·४
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तेलातील घटक ि नग्धा ले%
पािमिटक  १८·९
ओलेइक  ६३·२
टीॲिरक  १४·१
िलनोलेइक २·७
िलग्नोसेिरक १·१

 
३०° तापमानास तेलातून टीॲिरनचा साकंा खाली बसतो. पड खत हणून फारशी उपयोगी नाही. 

पडेतून संपोजेिनन व बिॅसक अ ल अलग केलेले आहे. याची पाने गुरानंा खाऊ घालतात. झाडापासून ग द 
िमळतो. तसेच सालीत १०% टॅिनन असते. तेल शोधशामक व वदेनाहारक आहे. 
  



  अनुकर्मिणका

४०. रान मोहरी 
 
हे एक औषधी झुडुप असून त्याची फुले िपवळी असतात. ाच्या शगानंा नाकास झ बणारा वास 

येतो. शगात पु कळ िबया असतात. ा झुडपाची पाने, देठ, फुले, फळे व मुळं ाचंा औषधी हणून उपयोग 
करतात. के हा के हा िबया, मसाला हणून वापरतात. िबया लहान व काळसर ताबं ा असून मोहरीच्या 
िबयासारख्या िदसतात. 

 
१५००–१६०० िबयाचें वजन १ गॅर्म असून, त्यात आदर्र्ता ५·८%, तेल २५ ते २७%, िथने १४%, 

अशु  तंतू ३३ ते ३७% व एकूण राख ६ ते ८%  असते. तेलाचा रंग िंकिचत िहरवट असतो. तेलाचा 
उपयोग िनम-शु कन तेल हणून करता येईल. 

 
तेलाचे ि थराकं ि नग्धा ले% 

वकर्ीभवनाकं n₀ ४०° स. १·४७६ पािमिटक १०·६
िव. गुरुत्व        ३०° स. ०·९२ टीॲिरक ४·९
मुक्त ि नग्धा ले% ४·४ ते १४·० ओलेइक १४·४
आयोिडन मू य १२९ – १३३ िलनोलेइक ६८·६
साबणीय मू य १९६ हायडर्ॉक्सी ि नग्धा ले १·५
असाबणीय दर् य%      २·० पडेचे िव ेषण 
हायडर्ॉिक्सल मू य   ११·२ (िन किर्षत)% 
असेिटल मू य  ११·१ आदर्र्ता ५–६ 
रायशटर् मीसल मू य     ०·३९ तेल      ६·३–९·८
पोलेन् की मू य     ०·६७ िथने    १७·५ 
कलनाकं ° स.  १३·१ अशु तंतू  ४१·० 
  एकूण राख     ६·५ 
  अ ल –  
  अिवदर्ा य राख    २·३ 
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४१. रोहडा 
 
हा एक मोठा सदाहिरतपणीर् व उंचच्या उंच सरळ वाढणारा वृक्ष आहे. त्याची उंची साधारण १६, 

१७ मीटर व यास २ मीटर असतो. त्याचे छतर् भ य गोलाकार असते. िहमालयाच्या खालच्या भागात, उ र 
देश मधील ग ाकडून (उ. .) पूवकडे, पि म बगंाल व आसाम आिण दिक्षणेकडे बमार् आिण 
अंदमानकडे हा वृक्ष आढळतो. दिक्षण भारतात पि म घाटात उ र कॅनरापासून खाली ितनेवे ीपयत हा 
चागंला वाढतो. 

 
िबयात ७८% बीज असते. िबजापासून ४७% ताबंडसर काळपट कडू चवीचे आिण िनम वाळणारे 

तेल िमळते. संिधवातात चोळण्याकिरता तेलाचा वापर करतात. साल तुरट असून ितचा उपयोग लीहा, 
यकृत व गाठीच्या सूजनावर चालतो. 

 

 
रोहडा

 
तेलाचे ि थराकं पडेचे िव ेषण%

िव. गुरुत्व     ०·९३१ राख  ५·१५ 
वकर्ीभवनाकं     १·४८ िथने ५०·० 
साबणीय मू य १८६ तंतू  २·५७ 
आयोिडन मू य १३४·५ टाचर् १५·८२ 
अ ल मू य   १३·७ क्षपणीय शकर् रा   ०·९५ 
तेलातील ि नग्धा ले :–ओलेइक, टीॲिरक व पािमिटक
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४२. सागवण 
 
भारताच्या ि पक पीय जंगलात साग हा वृक्ष वाढतो. उ र देश, पि म बगंाल, आसाम, िबहार, 

ओिरसा आिण अंदमान येथेही याची लागवड केलेली आहे. भारतातील सागाच्या खालच्या जंगलाचे 
के्षतर्फळ साधारण ७,२८५,००० हेक्टर आहे. ३० ते ५० मीटरपयत साग उंच वाढतो. हा वृक्ष पानगळी असून 
उन्हा यात झाडावरील सवर् पाने गळून गेलेली असतात. ाची पाने मोठी असून त्याचा उपयोग खेडेगावी 
पतर्ावळीकडे करतात. िचत संगी पादतर्ाणे हणून वापरतात. सागाचे लाकूड हे बाधंकामाकिरता उ म 
अस यामुळे यापारातील महत्त्वाचा माल असते. यास जून ते ऑग ट-स बरपयत फुले येतात. फुलाचंा 
उपयोग औषधी हणून होतो. साधारण नो हवर ते फे ुवारी पयत सागाची कवचधारी व तपिकरी रंगाची 
फळे िपकतात. ही फळे वजनानंी इतकी हलकी असतात की १ िकलो वजनात २००० ते ३००० फळे येतात. 
ा फळाला ४ क पे असतात. बा ाच्छादन बरेच कठीण असते. आिण त्येक फळापासून १ ते ४ बीजाच्या 

िबया िमळतात. िबयात २% तेल असते. िबयात बीज ४% असते. िबयातील बीजात ४४.५% तेल 
सापंडते. सागाची फळे जिमनीवर डतात व ती गोळा करतात. पोत्यात िबया घालून पोते खूप जोराने 
एकसारखे हलिवतात, नंतर उफाणतात. अशा िरतीने पिरमंजऱ्या अलग करतात. फळे आिण िबया मूतर्ल 
असतात. 

 
तेल साबण िनिर्मतीत वापरतात. केशवधर्क तेल हणूनही वापरतात. खरजेवर लावण्यास योग्य 

खा तेल हणूनही वापरता येईल. 
 

गुणधमर् व ि थरांक
रंग :–  २६ ताबंडा + ४ िपवळा (लोि हबॉंड रंग)

वकर्ीभवनाकं २५° स. १·४६९२    १·४६७०
अ ल मू य १·६     ३·४
आयोिडन मू य  १०५·८ १२६·१ १२२
साबणीय मू य  १९३·७ १८९·८
असाबणीय दर् य%       ०·८     १·४   १·५ 

 



  अनुकर्मिणका

 
सागवन

 
घटक ि नग्धा ले%

िमिरि टक  ०·२,     ·४
पािमिटक ११·०, १३·१
टीॲिरक १०·२,   ७·८
ॲरॅिकिडक   २·३,  १·५
ओलेइक २९·५, २१·३
िलनोलेइक ४६·४, ५५·९
िलनोलेिनक  ०·४, —

 



  अनुकर्मिणका

जर सवर् सागाच्या झाडापासून िबया गोळा के या गे या तर ३ लक्ष टन िबया जमतील व त्यापासून 
२३०० टन तेल िमळेल. िबयातील बीजात ४३·२% तेल असते. व िथनाचे माण ४५% होते. यावरून 
पडेचा उपयोग जनावराचं्या खा ात चागंला होण्याची शक्यता आहे. 
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४३. साल 
 
साल हा महावृक्ष मध्य देश, िबहार, ओिरसा, उ र देश आिण पि म बगंालच्या जंगलात 

सापडतो. िहमालयाच्या पायथ्याजवळच्या सुमारे १००० मीटर उंचीच्या वरच्या भागात तसेच कोर ा व 
ओ या जंगलातही सालवृक्ष वाढतो. हा अधर् पानझडी व संघ वारी असून, ाची उंची १८ ते ३० मीटर 
असते. ाचे खोड सरळ आिण बळकट असते. ाचे लाकूड िटकाऊ व मजबतू अस यामुळे बाधंकामामध्ये 
वापरतात. आगगाडीच्या रुळाखालील तळपाटाकिरताही हे उपयोगात आणतात. पानाचा उपयोग िहरवे 
खत हणून करतात. त्याच माणे िव ा बाधंण्याकिरता, दर्ोण व पतर्ावळी बनिवण्याकिरता सालवृक्षाची 
पाने वापरतात. सालाच्या सालीतून काचेसारखी पारदशर्क, िचकट व यान राळ िनघते कालातंराने ती 
अंबरासारखी िफकी होते. ही राळ, धूप, जंतुनाशक व धुरी देण्याकिरता उपयोगी पडते. याची पालवी दाट 
असते. 

 
फे ुवारी अखेर, टोकाच्या वा शवेटच्या पिरमंजरीमध्ये लहान िपवळी फुले िवपुल येतात. फुलात 

पाच संदले व दलेही पाच असतात. दलाचंा रंग िपवळा असतो. फुलातील मध गोळा करण्याकिरता 
मधमाशा ग गावतात. संदले फळ तयार होताना वाढत जातात. जून-जुलै मध्ये फळे िपकतात फळास 
पखं्यासारखी ५ संदले असतात. फळाचा आकार अं ासारखा असतो. उन्हाळा संपण्याच्या सुमारास वा 
पावसाळा सुरू होण्याच्या अगोदर, िपकलेली फळे झाडावरून खाली पडतात. 

 
वाळले या फळात पखं्याचे माण २३ ितशत असून कवच ३० ितशत व ४७ भाग बी असते फळात 

१ बी असते. बी दोन तीन भागात िवभागते. वाळलेली पखें िठसूळ असून, सहज ओढून काढता येतात. पखं 
काढ यानंतर बोटानंी जरा दाब या बरोबर, वरचे टरफल फुटते व आतील अं ाच्या आकाराचे िहरवे 
अंतरबीज िमळते. बीजाचे वजन ४ ते ४·५ गॅर्म असते बीजाचा रंग साठवणीमुळे करडा होतो. 

 



  अनुकर्मिणका

 
साल

 
भारतात सालवृक्षाखालील जंगलाचे के्षतर्फळ २७५ लक्ष हेक्टर आहे. आिण दर हेक्टरी साल 

फळाचे उत्प  ४०० िकलो धर यास त्यापासून २०० िकलो बीज िनघा यास, एकूण ५५ लक्ष टन िबजापासून 
साधारण ७१५ हजार टन तेल िमळण्याची शक्यता आहे. परंतु जंगलामध्ये फळे गोळा करण्याची सुिवधा 
नस यामुळे िनदान पावपट िबया गोळा झा या तर साधारण १० लाख टन अंतरबीज िमळू शकेल. 

 
एका मोजणीत असे िदसून आले की, सालच्या एका वृक्षापासून ५ िकलो फळे िमळतात. ा ५ 

िकलो फळापासून ३ िकलो सुकलेले अंतरबीज िमळते. १ वषार्त १ हेक्टर मधील साधारण १०० झाडानंा 
फुले व फळे येतात. ते हा १ हेक्टर मधून ३०० िकलो बीज िमळेल. साल जंगलाचे के्षतर्फळ साधारण ९·७ 
दशलक्ष हेक्टर असून सवर् जंगल के्षतर्फळाच्या जवळ जवळ १३ ितशत इतके हे के्षतर्फळ आहे. यावरून 
साधारण ३० लाख सालची अंतर-बीजे ा त होतील व त्यापासून ४ लाख टन साल-तेल िमळेल. दुसऱ्या 
एका मोजणीत सालच्या खाली १,२४,००० िकलोमीटर वगर् के्षतर्फळ असून त्यापासून ६१·४ लाख अंतर 
बीज ा त होऊन त्यापासून ७·५ लाख टन साल-तेल िमळण्याची शक्यता आहे. तरी आपण सरासरी ५० 
लाख साल बीज िमळण्याची शक्यता आहे असे धरून चालू या. १९८४-८५ सालापयत ३ लाख टन बी ा त 
होण्याची शक्यता आहे. 
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साल िबया गोळा करण्याचे काम हंगामी असते. मे ते जुलै मध्ये फळे िपकतात. दरवषीर् झाडाला 
फळे येतात. परंतु तीन वषार्नंतर एकदा बहर अिधक येतो. फळे िपकली की, जिमनीवर खाली पडतात. 
साधारण मेच्या मध्यापासून पुढे ४ आठवडे फळे गोळा करावयास िमळतात. कारण नंतर पावसाला सुरवात 
होते. १९८२ साली ९५ हजार, तर १९८३ मध्ये १८० हजार, १९८४ मध्ये ५० हजार व १९८५ मध्ये १२५ 
हजार टन िबया गोळा करण्यात आ या. 

 
झाडावरून खाली पडलेली फळे हातानंी वचेतात. एका िदवसात एक जण ३० ते ४० िकलोगॅर्म 

फळे गोळा करतो. गोळा करण्याचे काम, जंगलाच्या आजूबाजूस राहणाऱ्या ि या व मुले करतात. फळे 
गोळा के यानंतर ती उन्हात वाळिवतात. फळावरील पखं जाळून वा घासून अलग करतात. िंकवा 
वाळलेली फळे फरशीवर पसरवनू काठीने बडिवतात. यामुळे फळावरील पखें िनसटतात. मग ा 
फळावरून, लाकडाची फळी जरा दाबनू, पुढे मागे िफरिवतात. यामुळे िबयावरील िठसूळ कवच अलग होते 
भइुमुगाच्या शगा फोडण्याच्या ‘क याण’ यंतर्ानेही सालिबयावरील टरफले चागं या िरतीने अलग केली 
जातात. 

 
सालाची फळे आकारमानाने मोठी, मध्यम व लहान अशा कारे िवभागता येतील. मोठी १६·५ िम. 

मी. लाबं व १२·८ िम. मी. यासाची असतात. मध्यम आकाराची १४·५ × १०·३ िम. मी. तर लहान फळे 
९·७५ िम. मी. लाबं व ६·८ िम. मी. यासाची असतात. िबया पोत्यात भरून गोदामात ठेवतात. िबयावंर टोक 
कीटकाचंा उपदर्व होऊ नये हणून त्यामध्ये अ युिमिनयम फॉ फाइडच्या व ा ठेवतात. ा व ामधून 
फॉि फन वाय,ू अमोिनया व काबर्न डाय ऑक्साइड बाहेर टाकले जातात. फॉि फन वाय ूफारच िवषारी 
असतो. मलॅॅथायॉनचाही नंतर फवारा मारतात. डी. डी. टी. चा वापर करू नये. अंतरिबजामध्ये १४ 
ितशत तेल असते. नामर्ल हेक्झेनच्या दर्व िनःसारणाने संयंतर्ातून सालिबयातील तेल काढतात. याकिरता 
थम बीज चाळून, वच्छ करतात. नंतर िफरणाऱ्या पन्हळी रूळामधून िबजाचें ४-६ तुकडे केले जातात 
नंतर ते वाफेच्या सहा याने िशजवनू, त्यानंा नरम के यावर, त्याचं्या चप ा पतर्ी करतात. व पतर्ीतील 
आदर्र्ता १०-१२% ठेवतात. मग हेक्झेन ा दर्ावाने तेलाचे िनःसारण ४०-६०° तपमानास करतात. 

 
साल-तेल घ  असून िहरवट िनळे असते. पूणर् वाढ झाले या िबजापासून िनःसािरत केले या 

तेलात ४·६ ते ५·९ ितशत पािमिटक अ ल, ४५–४९·६ ितशत टीॲिरक अ ल, ३७·४ ते ३९·७ ितशत 
ओलेइक, १·५ ते २·४ ितशत िलनोलेइक आिण ६·१ ते ७·९ ितशत ॲरॅिकिडक अ ल असते. ा तेलात 
िस –९, १० एपोक्सी टीॲिरक अ ल आिण िथर्ओ ९ डायहायडर्ॉक्सी टीॲिरक अ लाचंी उपि थती ३ 
ितशत इतकी आढळून आली आहे. 

  



  अनुकर्मिणका

साल तेलाचे ि थरांक
      रंग :– िपवळट िहरवा  
वकर्ीभवनाकं ४०° स. १·४५६० – १·४५८

०
१·४५६२ – १·४६१९ 

िव. गुरुत्व   ३०° स. ०·८६९२  
कलनाकं ° स.    ४८ –  ५३·४  
साबणीय   मू य १८० – १९० १७५·२ – १९१·५ 
आयोिडन  मू य    ३१·० –   ४४·३   ३१·५ –    ४५ 
अ ल मू य      २ –   ४१     ०·५ –      १·२ 
िवलयन िंबदू ° स.    ३४·५ –   ३७  
असाबणीय दर् य%        ·९ –     २·२  

 
िग्लसराइडाचंी रचना:– S₃ –  २·० ितर्संपृक्त
 S२u ६९·० एक असंपकृ्त ि  संपकृ्त 
 Su२ २५·५ एक संपृक्त ि असंपृक्त 
S – संपृक्त u₃   ३·२ ितर् असंपृक्त
u – असंपकृ्त 

 
साल घ  तेलामधील टर्ाय िग्लसराइडातंील काही भागात १ रेणू ९, १० एपॉक्सी टीॲिरक अ ल 

व २ रा रेणू- टीॲिरक अ लाचा असतो. आिण दुसऱ्या काही िग्लसराइडातं ९, १० एपॉक्सी टीॲिरक 
अ लाच्या ऐवजी ि  हायडर्ॉक्सी टीॲिरक अ ल असते. व ाचे माण ६–१२% असते. 

 
साल तेलाच्या टर्ायिग्लसराइडातं अ प माणात डायहायडर्ॉक्सी टीॲिरक अ लाचे 

टर्ायिग्लसराइड असते. तसच डायिग्लसराइडेही असतात. साल तेलाच्या घनीभवनावर ाचें पर पर-
िवरोधी पिरणाम होतात. त्यामुळे साल-घ -तेल एकाच कारचे घनीभवन गुणधमर् दाखव ूशकत नाही. 
डायिग्लसराइडाचें माण डायहायडर्ॉक्सी टीॲिरक अ ल िग्लसराइडापेंक्षा अिधक अस यास, 
शीतलीकरण वकर्रेषेवर पिरणाम होतो. डायिग्लसराइडामुंळे फिटकीकरणाला िवलंब होतो. खालील 
दोन साल तेलातंील ि नग्धा ले पहा :- 

 
कबर् अणू १६:० १८:० २०:० १८:१ 
१ कार ११·९ ३३·२ ६·१ ४८·८ 
२ कार   ८·६      ४३ ६·५    ४२ 
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त्यातंील अ प माणांतील घटकांचे माण

 DHSTG DG मुक्त ि नग्धा ले अिनिर्णत T.G. 
१ कार १·४० ७·२४ १·५ १·४५ ८९ 
२ कार ३·३५ २·२५ ०·२६ २·० ९२ 
DHSTG –  डायहायडर्ॉक्सी टीॲिरक िग्लसराइड  
DG  डायिग्लसराइड  
TG –  टर्ायिग्लसराइड  

 
साल तेलाच्या िग्लसराइडाचेंही पथृःकरण झालेले असून त्यात ६९ ितशत समिमत िग्लसराइडे 

आहेत (S₂U). इि पे, कोकम, शी ाचं्या घ  तेलातंही समिमत टर्ायिग्लसराइडाचें माण बरेच 
अस यामुळे, त्याचंा वापर मेवा िमठाईचे पदाथर् बनिवण्याकडे अिधक होतो. साल तेलाचाही वापर चॉकेलेट 
व िमठाईमध्ये करतात. 

 
शोधन िकर्या :– िनग दीकरणाकिरता, पाणी, फॉ फॉिरक अ ल वा सायिटर्क अ ल ाचंा वापर 

साल तेलाकिरता करतात. सोिडयम अिसटेट, असेिटक अ लाच्या उभयरोधकाचा (अ लिव लाकं ४·५) 
ही याकिरता वापर करतात. अशोिधत तेलात अ प माणात एलेगी-टॅिनने, फा फोटाइड ग द व े मल 
पदाथर् असतात. ॲिसटेट-उभयरोधकाचा टॅिनन बरोबर संयोग होऊन ते ग द व े मल पदाथार्बरोबर 
तेलापासून अलग होते. 

 
नंतर तेलावर ३ वा ४ नॉमर्ल अ कलीचा वापर करून मुक्त ि नग्धा लाचें रूपातंर, साबणात 

करतात. साल-तेलाच्या िनरंगीकरणाकिरता, लीिंचग-माती (४–६ ितशत) व ०·५–१ ितशत काबर्न 
वापरतात. साल तेलातंील रंगदर् ये हणजे क्लोरोिफल आिण अ प माणातंील कॅरोिटन होय. साल 
तेलातंील क्लोरोिफल दर् य, सूयर् काशामुळे नाहीसे होऊन, तेल पाढंरे होते. परंतु त्यातं पेरॉक्साइडाचें 
माण फारच वाढते. 

 
साल तेलाचे वरील माणे शोधन के यावर, शवेटी त्यातील वास काढून टाकण्याकिरता िनवार्त 

ि थतीत (५ िम. मी.) १८०° स. ला वाफेने तेलास िनगिधत करतात. साल तेलाचें अिसटोनमध्ये ७° स. ला 
िवभाजन करून ा त झालेला टीॲिरनचा भाग कोकोबटर ऐवजी वापरतात. 

 
साल तेलाचा कोकोबटर मध्ये वापर होण्याच्या दृ ीने, त्यातील ऑिक्सडीकृत िग्लसराइडे, 

अधर्वट िग्लसराइडे आिण इतर नको असलेले अशु  पदाथर् काढून टाकण्याकिरता, पृ शोषक प तीचा 
वापर करून िसिलका-अ युिमिनयमच्या तंभातून, साल तेल िनभळ करतात. 

 
१९८४ पयत साल तेल सगळे िनयार्तच केले जात होते. त्यात जरी एपॉक्सी टीॲिरक अ ल व 

डॉयहायडर्ॉक्सी टीॲिरक अ ल हे २–३% असले तरी त्याचंा पोषणावर कोणताही वाईट पिरणाम होत 
नाही. तेलाचा उपयोग तर साल जंगलाच्या आसपास राहणारे लोक खाण्याकडे करीतच आले आहेत. 
िशवाय चॉकोलेट व िमठाईमध्येही त्याचा वापर होत आहे. साल तेलातूंन डायहायडर्ॉक्सी टीॲिरक अ ल 
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व त्याचे टर्ायिग्लसराइड वगेळे केले आहे. त्यात ९, १० डॉयहायडर्ॉक्सी टीॲिरक अ ल ३०·५%, ६% 
पािमिटक व ५·८% अरॅिकिडक अ ल असते. साल तेलाचा उपयोग साबण िनिर्मतीकडेही करतात. 

 
साल तेलाच्या असाबणीय दर् यापैकी टेरॉले याचं्या अंशात खालील टेरॉले सापंडली :– 

िसटो टेरॉल, कँपे टेरॉल आिण ि टग्मॅ टेरॉल टर्ायटपीर्न अंशात, सायक्लोअटनॉल, बीटा अिमरीन आिण 
२४ मेिथनील सायक्लॉटनॉल ही दर् ये होती. 

 
पड :– दर्व-िनःसारणामुळे जर १ टन साल तेल िमळाले तर ते मागे ६ ते ७ टन साल पड िनमार्ण 

करते. पडेत साधारण ७·९ ते ९·६%  पाणी, ७·९ ते ९·२% िथने, भ म २·३–३·१%, तंतु २·२ ते ९·९% 
आिण कब िदते ५४ ते ५८% असतात. कब िदतात टाचर् व शकर् राचें माण अनुकर्मे २९·६–३६·० व ८·१–
८·८ ितशत असते. िशवाय पडेत ८-१२% टॅिननही असते. पडेत टॅिननचे माण अिधक अस यामुळे, 
जनावराचं्या खा ा ात ते अिधक माणात वापरता येत नाही. टॅिननची िथने व िवतंचकावर िकर्या 
होऊन टॅिनन व िथने याचंा संयुग तयार होतो. ामुळे पचनातील िवतंचके िन कर्ीय होतात व िथने 
अिवदर्ा य होतात. अशािरतीने िथनाच्या पचनिकर्येत व शोषणात टॅिननपासून अडथळा िनमार्ण होतो. 

 
हशींच्या खा ात, सालपड १२ ते १५ ितशत पयत वापरतात. क बडीच्या खा ात ५ ितशत 

पयत जर साल-पड वापरली तर अं ाचे माण कमी होते व आतील बलकाचा रंग िहरवा होतो. 
दु काळामध्ये आिदवासी लोक सालच्या िबया पाण्यात उकळ यानंतर खातात व पाणी फेकून देतात. 
पडेतील टॅिननमुळे पडेचा उपयोग जनावराचं्या खा ात करण्यास मयार्दा येते. या किरता पडेतील 
िवषारीपणा नाहीसा करावयास हवा. मगच ितच्यात असले या कब िदताचा जनावराच्या खा ातं उपयोग 
होईल. टॅिननला िन कर्ीय करण्याकिरता, पडेचे चूणर् के यावर, ताबंसू रंगाच्या कोर ा पडेला िनवार्त 
दंडगोलात ठेवनू, त्यात ४½ तास २० प ड/वगर् इंच दाबाखाली, अमोिनया वाय ूसोडतात आिण नंतर त्यातं 
असलेला अमोिनयाचा वास काढून टाकतात. ा िकर्येत टॅिननमधील ‘कॉबार्िक्झिलक’ गटाबरोबर व 
इतर अ लाबरोबर अमोिनयाचा संयोग होतो. परंतु हायडर्ॉिक्सल समूह तसेच मुक्त राहतात. अमोिनयाने 
िनगिडत केले या टॅिननचा आता िथनाबरोबर संयोग होत नाही व त्यामुळे पडेतील िवषारीपणा नाहीसा 
होतो. कदािचत टॅिननमधील बहुवािरकीकरण नाहीसे होऊन, त्यातील िवषारीपणा नाहीसा होत असेल. या 
िकर्येमुळे पडेतील नतर्ाचे माण मातर् वाढते. 

 
१ वषर् ठेवले या िबयापासून अलग केलेली ि नग्धा ले–कॅ ॉइक, लॉिरक, िमिरि टक, पािमिटक, 

टीॲिरक आिण ओलेइक–नवीन गोळा केले या िबयाचं्या अंकुरणाला थंबन करतात. कॅ ॉइक 
अ लामुळे सवार्त अिधक ितरोध होतो. त्याच्या खालोखाल ओलेइकमुळे कायनेिटनमुळे, मातर् अंकुरण 
पूवर्वत होते. 

 
पाणी आिण पड याचें माण ५० िलटरला १ िकलो पड असे ठेव यास, कदर्ोत्सारणाने ४५-५५% 

टॅिननाचे िनःसारण होते. अशािरतीने मूळ पडेत १३·७% असलेले टॅिननचे माण ८ ितशत पेक्षा कमी 
होते. 

 



  अनुकर्मिणका

साल िबयाचंी अंकुरणक्षमता फार िदवस राहात नाही त्याचे कारण बीयावंरील आच्छादन फार 
लवकर शु क होते. ज्या िबयातंील अंकुरणक्षमता नाहीशी झालेली होती त्याचं्या िथनातील जलिवदर्ा य 
भाग कमी झाला होता; बहुधा िथनाचे िवघटन झाले असावे. 
  



  अनुकर्मिणका

४४. िहरडा 
 
िहर ाची झाडे भारतातील सवर् भागात होतात. िहमालयाच्या खालच्या भागात १५०० मीटर 

उंचीपयत रावीपासून पि म बगंाल व आसामपयत तसेच दिक्षण भारतातील ड गराळ देशात ा पानघळी 
वृक्षाची झाडे सापंडतात. हे झाड १५–२४ मीटर उंच वाढते. झाडाच्या बुधं्याचा घेर जवळ जवळ १·५ ते २·४ 
मीटर इतका असतो. खोडाची उंची ४-९ मीटर असते.  सालीचा रंग गदर् तपिकरी असून ती उ याने तडा 
गेलेली िदसते. त्याचे छतर् गोलाकार असून फां ा लाबंवर पसरले या असतात. पाने दीघर् वतुर्ळाकार 
असून पानाच्या देठाच्या वरच्या ट काला मोठा या गाठी असतात. 

 
ाची फुले िपवळटसर पाढंरी असून शवेटच्या तुऱ्यात येतात. फळ अठळी असून आकाराने दीघर् 

वतुर्ळाकार व रंगाने िपवळे ते नािंरगी तपिकरी असते. के हा के हा त्यावर लाल िंकवा काळी छटा असते. 
फळ िपकलं की टणक होते. ते साधारण ३–५ स. मी. लाबं असून वाळले की त्यावर ५ िवभागीय कां ा 
िदसतात. ताजे फळ १० ते १३ गॅर्म वजनाचे असते. तर फळ वाळिव यानंतर त्याचे वजन ६–७·५ गॅर्म 
भरते. िपकलेली फळे जानेवारी ते एि लमध्ये खाली पडतात. व नंतर ती उन्हात वाळिवतात. बी भोवती 
असले या गरात मायरोबलन टॅिनन हे दर् य ३०–३२% असते. बी कठीण व िपवळी असते. िहर ाच्या 
िबयातील अंतर-बीजाचे पेटर्ोिलयम ईथरने िवदर्ावक िनःसारण के यास ३६·४% िपवळसर तेल ा त होते. 

 
तेलाचे ि थराकं घटक ि नग्धा ले % 

िव. गुरुत्व २५° स. ०·९१३२   संपकृ्त १७·८ 
वकर्ीभवनाकं २५° स. १·४७००   ओलेइक ५८·६ 
साबणीय मू य १९०·१   िलनोलेइक २३·३ 
आयोिडन मू य १०५·१
अ ल मू य  ३·४
असेिटल मू य   ५·२५
असाबणीय दर् य%   १·१५

 
फळाचं्या मगजाचा उपयोग औषधाकडे करतात. झाडापासून ग द िमळतो. िहरडे ितर्फळात 

वापरतात. कातडी कमावण्याकहे िहर ाचा उपयोग फार जुना आहे. 
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िहरडा
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अंबाडी व लाल अंबाडी (नवीन सुधािरत कार)

कार 
अंबाडी लाल अंबाडी 

AMC–१०८ HC– ५८३ HS– ४२८८ AMV– १
िबयातील तेलाचे माण २०·७ १७·५ १८·२ १८·९

तेल-ि थराकं  
वकर्ीभवनाकं ३०°     १·४६७२   १·४६७१   १·४६७४   १·४६७४
िव. गुरुत्व       ०·९२४८  ०·९२४८   ०·९२४९   ०·९२४७
रंग (ला ही बॉंड १'' कुपी) y + R २० + १·८  
यानता (CPS) ४९       ४५         ५०       ५२
धूम तपमान ° स  १९०    १८८       १८९    १८८
मुक्त ि नग्धा ले १·३ १·३    १·३         १·३
आयोिडन मू य ९९·७  १०२·३        १०३·०     १०३·६
साबणीय मू य       १९३ १८७·०        १९४      १९४
असाबणीय दर् य% २    २·१     १·५     १·४
पॅरॉक्साइड मू य (MeqO₂/kg.oil)    ४·१    ४·४     ६·०     ५·१
हा फेन पिरक्षा + +  + +

 
 अंबाडी लाल अंबाडी 

कार AMC–१०८ HC– ५८३ HS– ४२८८ AMV– १ 
ि नग्धा ले ितशत   
पािमिटक १८·३ २३·१ २०·२ २०·७ 
टीॲिरक — — १·७ — 
ओलेइक ३२·६ २८·६ २६·४ २४·५ 
िलनोलेइक         ४५     ४५ ४६·७ ४८·३ 
िलनोलेिनक — — —  १·६ 
मलॅ हॅिलक ०·८ ०·३ ०·९ १·४ 
टेरक्युिलक २·८ ३·१ ३·३ ३·५ 

एपोक्सी ओलेइक ३·० ३·५ ३·७ २·९ 
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४५. कॅसा हा-बीज-तेल 
 
तंजावर िज ात एका थािनक कॅसा हाच्या काराला ६ या मिहन्यात फुले येण्यास सुरवात 

झाली व ८ या मिहन्यात ब डे तयार झाली. १० या व ११ या मिहन्यात २ री, ३ री व चवथी कापणी 
झा यावर, १२ या मिहन्यात कंदमुळे आिण िबयाचंी दर हेक्टरी मोजदाद के यावर असे आढळून आले की, 
त्येक रोप ास १३० ते १७० ब डे येतात व एका ब डात ३ िबया असतात. आिण दर हेक्टरी ४०० िकलो 
िबया िमळतात. अशा िरतीने भारतात १·५ लाख मेिटर्क टन िबया िमळण्याची शक्यता असून त्यापासून 
४०,००० मेिटर्क टन तेल ा त होईल. या योगात कॅसा हा कंदमुळाचे दर हेक्टरी उत्पादन २५ मे टन 
इतके होते. 

 
या िबया एरंडीच्या िबयासारख्याच िदसतात. िबयाचंी लाबंी, रंुदी व जाडी अनुकर्मे १०, ६ व ४ 

िमलीमीटर असते. िबयावरील टरफल ५०% असून, अंतरबीजात ४९% तेल, २९·२% िथने व २·२% 
तंतू असतात. तीळ, मका वा सूयर्फुलाच्या तेलासारखेच हे तेल िदसते. अंतर-बीजातील ि नग्ध पदाथार्त 
९८% टर्ायॲसाइल िग्लसरॉल असून, बाकीची फॉ फोिलिपडे, ग्लायकोिलिपडे व टेरॉइडे होती. तेलाचे 
शोिधतीकरण व िनरंगीकरण नेहमीच्या प तीने सुलभ होते. तेलाचा रंग नािंरगी िपवळटसर असतो. 

 
बीज तेलाचे ि थराकं ि नग्धा ले

वकर्ीभवनाकं ४०°  –    १·४६५ कॅि िलक – ०·५ 
िव. गुरुत्व  –    ०·९१७ कॅि क – ०·८ 
मुक्त ि नग्धा ले%  –    २·५ लॉिरक – ४·६ 
आयोिडन मू य  ११५ िमिरि टक – १·५ 
साबणीय मू य  २०० पािमिटक –   ११·४ 
असाबणीय दर् य%     १·० टीॲिरक – ४·६ 
रायशटर्-िमसल मू य –    १·२ ओलेइक –   २५·१ 
पोले की मू य     ०·८ िलनोलेइक – ५१·४ 
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४६. िसमोरौबो ग्लाउका-तेल 
 
एक सॅ वाडोर मधून आणून िवदभार्तील अमरावती येथे लावले या असीटुनो झाडाच्या-िसमोरौबो 

ग्लाउका-िबयापासून िमळणारे तेल खा  असून त्याचे िवभाजन के यावर, कोको-बटर ऐवजी त्याचा वापर 
करता येतो. 

 
ा िबयाचंा रंग ताबंडसर असून, आकार लंब वतुर्ळाकार असतो. िबयात ४० ितशत अंतरबीज 

असून, अंतरबीजात ६०·३% तेल असते. हे तेल वासरिहत असून त्याचा रंग िहरवट िपवळा असतो. व ते 
२६·४° स. ला िवतळते. १०० िबयाचें वजन साधारण ३५ गॅर्म असते. िबयातील व अंतरबीजातील आदर्र्ता 
८·३ व १०·६ ितशत असते. अंतरबीजात ३४·६%  िथने व ४·५% राख असते. 

 
अंतर-बीज तेल ि थरांक

वकर्ीभवनाकं n₀ ४°      १·४५५२
अ लमू य  ०·६
आयोिडन मू य ५२·६
साबणीय मू य      १९०·५
असाबणीय दर् य%     ०·३

 
ि नग्धा ले%

पािमिटक      – १२·६
टीॲिरक ३०·४
ॲरॅिकिडक  १·७
ओलेइक ५२·१
िलनोलेइक    १·९
िलनोलेिनक     १·३
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४७. िचलार 
 
हे एक मोठे वर वर चढणारे झुडुप उपिहमालयातील रागेंत, चेनाब या पूवकडे ४००० फूट उंचीवर 

आढळते. ाची साल िस ीममधील ले चालोक केस धुण्याकिरता, साबणाऐवजी वापरतात. 
 

४८. रुई 
 
हेही झुढुप असून त्याचे िनरिनराळे भाग औषधी हणून वापरतात. िबयावंर मुलायम, चकचकीत 

पाढंऱ्या रंगाचे रेशमासारखे धागे असतात. या धाग्याचंा उपयोग गा ा वा उशात भरण्याकिरता किरतात. 
 

४९. रानभडी 
 
हे पु कळ फां ा असलेले काटेंरी वषार्यु २–४ मीटर उंच वाढते. पजंाब पासून बगंालपयत, तसच 

दख्खन व दिक्षण भारतातं आढळते. ाची पाने गोलाकार असून देठाला दयाकृित होतात. फुले लहान, 
पाढंरी व मध्यभागी गुलाबी िदसतात. फळ ब डासारखे असून, त्यातं जीवनसत्व-क भरपूर असते. िबया 
गोल व मृदुकेशाच्छािदत असतात. िबया सुवािसक अस यामुळे िमठाईत वापरतात. 

 
५०. पोई 

 
हे बहुवषार्यु वलियनी औषधी झुडुप असून त्याची पाने व खोड मगजयुक्त असतात. त्याची कोवळी 

पाने व देठ खातात. फळाचा रंग काळा असून आकार वाटाण्याएवढा असतो. फळातं एक गोल काळे बी 
असते. 
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बी व तेले याचें ि थरांक
 रुई िचलार रानभडी 
बी 
१०० िबयाचें वजन गॅर्म ०·८ २६·२ १·५ 
१०० िबयाचें घनफळ िम.िल. ०·४ २०·० १·५ 
आदर्र्ता% ७·५   ५·१ ६·५ 
तेल% ३०·८   ८·८ १४·४ 
िथने% १९·० ११·७ २०·० 
राख% ४·६ २·० २·७ 
 
तेल 
वकर्ीभवनाकं २५° स.            

१·४६३९ 
            
१·४७१७ 

        १·४५८७ 

अ ल मू य         २६·०            १·९         ०·१ 
साबणीय मू य      १९१·३        १८८·३     १८७·२ 
आयोिडन मू य       ८९·३        १३३·०     १३३·८ 
असाबणीय दर् य%         १·२            १·८         १·३ 
  
ि नग्धा ले% कबर्अणू 
  १४:२ (०·२) 
पािमिटक १६·७ ९·५      २६·५ 
पािमटो ओलेइक   ०·० ०·०        ०·८ 
टीॲिरक   ९·० ७·५        ३·३ 
ओलेइक ४७·२          १३·३      २३·२ 
िलनोलेइक २७·१         ६९·७      ४१·७ 
िलनोलेिनक        ०·४ 
अरॅिकिडक        ०·६ 
मल्ॅ हॅिलक       ०·३ 
टेक्युर्िलक       ०·३ 
डायहायडर्ाक्सी टेक्युर्िलक      २−७ 
 

  



  अनुकर्मिणका

काही नवीन िबयाचें व त्यांच्या तेलांचे ि थरांक
 पोई हबब घुगर्ी संखपु पी-

समान 
Gmelina 
hystrix 

Cassava

१००० िबयाचें वजन 
गॅर्म 

२६·५ ६·६ ५·७  २·० ४९·१ १००

१००० िबयाचें घनफळ   
घन िमली िलटर २९·३ ७·८ ५·०  ३·१ ५२·० 
आदर्र्ता%    ६·९ ९·४ ६·६  ३·१    ७·२    ४·६
तेल% ३६·९      २७·८     १८·८ १६·२ १२·३ २६·१
िथने% २३·१      २३·६ ७·२ २०·०   ६·२ १८·५
राख%   १·५        ४·४ २·८ ४·४  ६·८    ७·२
तेल–रंग िहरवट 

िपवळा 
ताबंडसर
िपवळा 

िफकट
िपवळा 

काळसर
िपवळा 

िफकट 
िपवळा 

नािंरगी
िपवळा 

” अ ल मू य  १·७ १·९ ५·५ ५·५  १·०  २·५
” आयोिडन मू य      ८३·०      ९७·९   १२४·१   १४०·४    १२६·४    ११५
” साबणीय मू य   १८७·२   १९१·८   १८६·५   १८७·९   १८५·७    २००
” असाबणीय दर् य% १·३        ३·२ १·३        १·८  १·२ १·०
” वकर्ीभवनाकं        १·४६५
” िव. गुरुत्व           

०·९१७ 
 

  



  अनुकर्मिणका

कांही नवीन तेलांची ि नग्धा ले%
 कबर्

अणू 
१४:० 

१६:
० १६:१ १८:० १८:१ १८:२ १८:३ २०:० इतर 

पोई ०·२ १९·
७ 

०·४ ६·५ ५०·३ २१ ६ ०·४  २०:१
(०·३) 
२२:० 
(०·६) 

हबब ३·५ २४·
६ 

०·७ ५·७ १५·३ ४९·१  ०·६ ०·५ —

घुगर्ी — १५·
४ 

०·२ ११·९ १०·५ ५०·० ११·६ ०·४ 

संखपु पी-
समान 

०·२ १०·
७ 

०·५ ३·७ १२·० ७२·१  ०·६ — २२:०
(०·२) 

G. hystrix —  ७·७ ०·२ ७·४ २०·५ ४०·६ १६·३ ३·३ २०:१
(१·१) 
२२:० 
(२·९) 

कॅसवॅा १·५ ११·
४ 

— ४·६ २५·१ ५१·४ —  १२:०
(४·६) 
१०:० 
(०·८) 
   ८:० 
(  ·५) 

  



  अनुकर्मिणका

५१. हबब (िंहदी-कोधब) 
 
हे इत ततः वाढणारे पु कळशा फां ा असलेले झुडुप असून याला २–५ स. लाबं, वेडीवाकडी, दंड 

गोलाकृती फळे येतात. त्यातं पु कळ रेखािंकत का या िबया असतात. 
 

५२. घुगर्ी 
 
ही एकवषीर्य एकतर्िंलगी औषधी, कोव या भागावर पाढंऱ्या केशानंी आच्छािदत असते. फळ 

वाटाण्याएवढे असून िपकले की, ताबंडे होते. त्यातं ४ िपव या दीघर् वतुर्ळाकार िबया असतात. 
 

५३. संखपु पी-समान 
 
संखपु पीऐवजी वापरतात. हे २ फूट उंचीचे पु कळ बारीक फां ा असलेले, सरळ वर वाढणारे 

एकवषीर्य औषधी झुडुप आहे. त्याचे खोड चौधारी असूा फुले गुलाबी असतात. 
 

५४. कॅिरस ि पनॅरम 
 
हे एक लहान काटेरी सदाहिरत असे झुडुप असून ते भारतातील कोर ा भागात सवर्तर् आढळते. 

ाला दर्ाक्षासारखी िन या रंगाची फळे येतात व ती नो हबर िडसबरमधे िपकतात. 
 

५५. धनमोरी–िचरबोटी 
 
ा आरोही झुडुपाची मृदुफळे मुदपाकखान्यातं सवर्तर् वापरतात. 

  



  अनुकर्मिणका

तेल ि थरांक व ि नग्धा ले%
 कॅिरस ि पनॅरम िचरबोटी 

बी 
लाबंी िम. मी. ३·४ ३·५ 
रंूदी िम. मी. ३·१  २·६ 
जाडी िम. मी. १·८  १·१ 
१०० िबयाचें वजन गमॅ १·२  १·० 
आदर्र्ता% ९·८  ५·६ 
तेल% २२·४ ४०·० 
िथने% १०·१ १७·९ 
राख% २·२  २·१ 
अशु  तंतू २१·६ २४·२ 
टरफल/अंतरबीज माण — ३०:७० 

 
तेल 
वकर्ीभवनाकं ४०° स.         १·४६४०     १·४६७९ 
िव. गुरुत्व ३०/३०° स.          ०·९०७८     ०·९१७६ 
अ लमू य   ७·०                  ०·७ 
आयोिडन मू य ७०·१ १२२·५ 
साबणीय मू य १८६·० १८९·० 
असाबणीय दर् य%    ५·२   ०·८ 

  
ि नग्धा ले  
पािमिटक १२·६ १०·५ 
टीॲिरक    ७·६  ८·६ 
ओलेइक ७२·७ १७·३ 
िलनोलेइक  ५·२ ६१·४ 
िलनोलेिनक  ०·९  
ॲरॅिकिडक  १·०  
िलग्नोसेिरक  

 



  अनुकर्मिणका

 



  अनुकर्मिणका

५६. िव णुकर्ातं (Quamoclit coccinea) 
 
हे एक उपआरोही झुडुप असून, त्याचे खोड अगदी कमजोर असते. त्याची पाने अंडाकृती, 

लधुकोनी व दयाकृित असून, फुले िकर् झन रंगाची असतात. त्याच्या व री िढ या असतात. फळ 
ब डासारखे असून ४ ताबंडसर का या िबया असतात. 

 
५७. ब डवेल Argyria Aggregata 

 
हे एक मोठे थर चढणारे आरोही झुडुप असून त्यास अंडाकृती पाने असून लहान नळीसारखी 

घंटाकृती जाभंळी फुले असतात. त्याचे फळ, गुळगुळीत मृदुफळ असून त्याचा यास ०·८ स. मी. असतो. 
फळ िपकले की ताबंडे होते आिण त्यात राखी रंगाच्या का या िबया असतात. 

 
५८. Ipomaea horsfaliae 

 
हे एक केशहीन वलियनी असून त्याची पाने िवभािजत ह ताकृती असून फुले घंटेच्या आकाराची व 

गुलाबी असतात. फळवतुर्ळाकार, पातळ ब ड अस यासारखे असून, त्यात ४ केशहीन का या िबया 
असतात. 

 
५९. Dalbergia melanoxylon 

 
हे एक लहान ५ ते ७ मीटर उंचीचे झाड असून, त्याच्या फां ानंा मजबतू काटे असतात. फळ 

शबेसारखे ३–६ स. मी. लाबंीचे असून त्यात एक ताबंडसर घेव ाच्या आकाराची बी असते. 
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६० . वनकपास ६१ . ेतसाल् मली 
१०० िबयाचें वजन गॅर्म ०·५२
तेल% १३·३० २३·६ 
असाबणीय दर् य%  १·८
 
ि नग्धा ले :–% 
िमिरि टक   ०·७ ०·१ 
पािमिटक ३०·१ २२·८ 
टीॲिरक   ४·३ ०·८ 
ओलेइक १५·२ ३०·० 
िलनोलेइक ४४·८ ३२·९ 
ॲरॅिकिडक ०·७ –
मॅ हॅिलक ३·०  ९·३ 
टेक्युर्िलक ०·६  ३·४ 
डायहायडर्ो टेक्युर्िलक ०·५ डायहायडर्ो ०·७ 
एपोक्सी ०·१ मल्ॅ हॅिलक

   



  अनुकर्मिणका

६२. Bryonopsis Laciniosa 
 
२ कारच्या आरोही औषधी, फार कडु शिक्तवधर्क आिण सौ य ज्वरनाशक, त्याची पाने उकळून 

खातात. त्याची फळे ताबंडी, गोलाकृती असून त्यावर उभे प टे असतात. िबया ५–६ िम. मी. लाबं व 
िपवळट ताबंडसर असून दर्ाक्षासारख्या िदसतात. िबयातं (जलिवहीन शु कभागात) २३% तेल आिण 
१५% िथने असतात. हे शु कन तेल आहे. 

 
ि नग्धा ले% 
युिनिसक (ऑक्टॅडेका िसस–९, टर्ॅन्स ११, िसस–१३
टर्ायइनॉक) अ ल 
 ३८·२  
पािमिटक ८·१  
टीॲिरक ४·९  
ओलेइक ४·९  
िलनोलेइक ४३·९  
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६३. मेदे 
 

अखा  टॅलो 
 

जनावराच्या अखा  चरबीला त्याचं्या किठणपणानुसार गर्ीजेस वा टॅलो हणतात. ज्या चरबीतील 
ि नग्धा लाचें कलनाकं ४०° स. चे वर आहे त्यानंा टॅलो हणतात. तेलाचा कलनाकं हणजे ज्या वळेेत 
पाण्यात अिवदर्ा य असले या ि नग्धा लाचें िनयंितर्त अव थेत फिटकीकरण होऊ लागते, त्यावळेेचे 
अिधकात अिधक उ  तपमान. साधारणपणे ि नग्धा ले ज्या तपमानास घन होतात, त्या तपमानास 
कलनाकं हणतात. अखा  टॅलो ही बैलाचं्या वा शे याम ाच्या मासंाच्या िन कषर्णाने िमळते. मग हे 
िन कषर्ण नुसते उ णतेच्या सहा याने अथवा बा पाच्या वा िवदर्ावकाच्या मदतीने केलेले असो. 

 
टॅलोच्या ि नग्धा लाचे आयोिडन मू य ५७ पेक्षा अिधक नसून त्याचें सरासरी रेण्वीय वजन २७४–

२८२ असते. सां त त्याचें िसमटमध्ये िम ण करतात. ामुळे िसमटच्या जलाभे  गुणात वाढ होते. 
 
गर्ीजेस :– ज्या जनावराच्या अखा  चरबीतील ि नग्धा लाचें कलनाकं ४०° स. च्या खाली आहे 

त्यानंा गर्ीजेस हणतात. ात बलै, डुकरे व शे या-म ा याचं्या चरबीचा अंतभार्व होतो. ही चरबी 
साधारणपणे ज्या कारखान्यात मासंावर िकर्या करतात िंकवा मासं ड यात भरतात तेथे उप-पदाथर् हणून 
गर्ीजेस उपल ध होतात. 

 
पाढंरी गर्ीज ही सवार्त े  कारची असून ती जवळ जवळ लाडर् सारखीच असते ितचा उपयोग 

खाण्याकडे करू नये हणून ितच्यात पेटर्ोिलयम िडि टलेट िम ण करून ितचे मूळ रूप बदलतात. 
 
िपवळी गर्ीज ही कमी दजार्ची असून ितच्यात मुक्त ि नग्धा लाचे माण अिधक असते. ताबंसू गर्ीज 

ही सवार्त कमी दजार्ची असून काळसर असते. तसेच तीत मुक्ता लाचें माण अिधक असते. 
 
गर्ीज :– गर्ीजेस हणजे अखा  चरबी. ही मृदू असून ितचा िवलय िंबदू पु कळच कमी असतो. 

ाचा उपयोग ि नग्धा लाच्या वा साबणाच्या िनिर्मतीकरता होतो. मासं पे ात घालून धाडणाऱ्या 
कारखान्यात जी अखा  टॅलो िंकवा गर्ीज तयार होते तीत ायः वराह िंकवा बलैाची चरबी असते. 

 
कोणत्या जातीच्या जनावराच्या चरबीपासून ा ा त झा या आहेत त्यापेक्षा त्याचं्या 

कठीणपणावरून, गर्ीजेस व टॅलो ा सं ा िद या जातात. ज्या चरबीचा कलनाकं ४०° स. पेक्षा कमी आहे 
ितला गर्ीज हणतात तर ४०° स. पेक्षा कलनाकं आिधक असले यानंा अखा  टॅलो हणतात. मासं–
संकुलन गृहातून िनरिनरा या दजार्च्या गर्ीजेस ा त होतात. त्या रंग, कलनाकं, मुक्त ि नग्धा लाचे 
माण, त्याच माणे आदर्र्ता, अिवदर्ा य अशु  दर् ये व असाबणीय पदाथर् याचं्या पिरणामावर अवलंबनू 
असतात. पाढंरे गर्ीज हे लाडर्सारखेच असते. फक्त ते अखा  पदाथार्ंपासून तयार केलेले असते. िपवळे 
गर्ीज हे पाढंऱ्या बीजापेक्षा घनाव थेत जरा हलक्या तीचे असते. आिण त्यात मुक्त ि नग्धा लाचें माण 
१५% असते. 
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िपव या गर्ीजवर ि थर राहण्याची मानक िकर्या करून ९७° स. तपमानास पािहले असता, वरील 
तपमानात ती फक्त ५ तास ि थर राहते. परंतु तीत नेहमीची ितऑिक्सडंटे िमसळ यास, िंकवा धातू-
िचलेिंटग-कारके टाक यास गर्ीजचे ि थरतामू य ७२ ते २४२ तासापयत उंचावते. 

 
ताबंसू रंगाच्या गर्ीजेस ा सवार्त किन  कारच्या होत. त्या रंगाने अिधक काळपट असून त्यात 

मुक्त ि नग्धा लाचे माणही िपव या गर्ीजपेक्षा अिधक असते. के हा के हा ते ५०% इतके असते. 
ािशवाय आणखी िकतीतरी गर्ीजेस असतात. पण त्या काही पूणर्पणे डुकराच्या चरबीपासून तयार 

केले या असतातच असे नाही. अशापैकी एक ग्लु-गर्ीज नावाची गर्ीज आहे. ती ग द तयार करताना उप-
पदाथर् हणून ा त होते. दुसरी बोन-गर्ीज ही हाडाच्या वर िकर्या करून, िजलेिटन तयार करताना 
िमळते. 

 
टँकेज गर्ीज :–  ाण्याचं्या टाकाऊ पदाथार्पासून ही तयार करतात. 
 
हाउस-गर्ीज :– मोठमोठाली उपहार गृहे व खाणावळी यातील उरले या व वाया गेले या 

अ ातंील चरबीपासून ा त होते. 
 
गाबज गर्ीज :– शहरातील एकतर् केले या केरकचऱ्यातील अ पदाथार्पासून परत िमळिवलेली.  
 
गर्ीजच्या वगार्तील किन  तीची चरबी थो ा माणात इतर पु कळ पदाथार्पासून िनःसािरत 

करतात. उदा. चाम ाच्या उ ोगात पेटंट चामडे आिण चाम ाचंी आच्छादने तयार करताना 
चाम ातील चरबी काढतात. ा किन  कारच्या गर्ीजचा उपयोग ऊध्वर्पातनाने ि नग्धा ले 
िमळिवण्याकडे होतो. गर्ीजेसचा उपयोग ायः साबण वा ि नग्धा लाच्या िमिर्मतीकडे होतो हणून त्यातं 
साबणीय पदाथार्ंची अंश िकती आहे हे फार महत्त्वाचे असते. 

 
नीट फूट-तेल :– ही एक िवशषे कारची अखा  चरबी असून ितचा िवलय िंबदू िन न असतो. 

गुराचं्या पायापासून ही चरबी काढतात. ती अ प माणात उपल ध असते आिण ितचा उपयोग कातही 
कमावण्याच्या कामी करतात. 

 
ि थरांक

िव. गुरुत्व  २५° 
स. ०·९०७–०·९१२  २५° 

वकर्ीभवनाकं  २५°. स १·४६४–१·४५६५ 
कलनाकं स.      २०–३०° स. 
ओतण्याचा िंबदू      २०–३५° फॅ. 
आयोिडन मू य ६६–७६
साबणीय मू य १९०–१९९
असाबणीय दर् य%                १
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खालील ि थराकं असले या ा चरबीतील ि नग्धा ल घटक खाली िदलेली आहेत :–  
 

ि थरांक घटक ि नग्धा ले% 
आयोिडन मू य ७३·३ िमिरि टक ०·७ 
साबणीय मू य     १९६ पािमिटक १६·९ 
मुक्त ि नग्धा ले% ०·७ टीॲिरक २·७ 
असाबणीय दर् य% ०·३ ॲरॅिकिडक ०·१ 
वकर्ीभवनाकं ४०° स.      १·४६१० िमिर टोलेइक १·२ 
 पािमटोलेइक ९·४ 
 ओलेइक ६४·४ 
 िलनोलेइक २·३ 
 िलनोलेिनक ०·७ 
 असंपृक्त कबर्अणू

२०–२२
१·६ 
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भाग–३ 
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एरंड 
 

☐ इितहास ☐ जगातील उत्पादन ☐ वन पती वणर्न 
☐ गुणन व कार ☐ हवामान  ☐खते ☐ संवधर्न 
☐ कीटक ☐ िन कषर्णातंील िकर्या शोधन िकर्या
☐ तेलाचे गुणवणर्न व औषधी उपयोग ☐ तेलाचें रासायिनक रूपातंर
☐ पड 

 
जगातील सवर् उ ण देशात एरंडी आढळते. तरीपण ितचा मूळ उगम पूवर् आि केतील आिण बहुधा 

एिथओिपआ मध्ये झाला असावा असे मानतात. ाचीन काळात ती िनरिनरा या देशात माहीत होती. आिण 
एरंडीचे बी व तेल यानंा यापारात महत्त्वाचे थान होते. पुरातन कालात ितची लागवड अेिशया मायनॉर 
आिण नाईल नदीच्या खोऱ्यात झाली असावी. रोमन सा ाज्यापयत हा देश अत्यंत सुपीक असा होता 
आिण येथूनच सीझरच्या सैन्याला अ  पुरवठा होत असे. 

 
एरंडीच्या िबयानंा इिज तमधील यापारात महत्त्वाचे थान होते. िखर् त सनापूवीर्च्या ४००० 

वषर्कालीन इिज तमधील थडग्यात एरंडी आढळली आहे. साधारण १५६७ ते ३२० िखर् तपूवर् कालीन 
देवळातील बगीच्याचं्या संगर्हात सापडले या एरंडीच्या पोकळ दां ाचंा उपयोग, डो याच्या पापण्या 
रंगिवण्याकिरता वापरात असलेले अंटीमनीचे चूणर् ठेवण्याकिरता करीत. पुरातन इिज त मधील उ  ू
ि यानंा स दये वधर्ने वापरण्याची अगदी सवय लागलेली होती. एरंडीच्या तेलाता उपयोग औषधात आिण 
वातीच्या िद यात काश देण्यासाठी होत असे. त्याच माणे काही धािर्मक िवधीतही देवाच्या सन्मानाकिरता 
हे तेल वापरीत. 

 
हेरॉडॉटस, डाय कोिरडेस, टर्ॅबो आिण ि लनी या सवर् पुरातन गंर्थकारानंी इिज तमध्ये एरंडीचे 

तेल काश देण्याकिरता वापरीत असा उ ेख केलेला आहे. परंतु ि लनीने असेही हटले आहे की, 
इिज तमध्ये एरंडीचे तेल काही फार पूवीर्पासून माहीत न हते. हेरॉडॉटस हणतात की, एरंडीच्या िबया 
काडंीत, त्यावर दाब देत िंकवा िव तवावर भाजीत आिण मग पाण्यात उकळून तेल काढीत. ा तेलाला 
फार वास येत असे. 
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एरंड

 
ाचीनकाळी इिज त मधील लोक ेते कुजु नये हणून मसाला वगैरे घालून ठेवण्याकिरता 

वापरले या दर्ावाचा एक घटक हणून एरंडीच्या तेलाचा वापर करीत. परंतु ि लनीने असे िलिहले आहे की, 
पाणी िंकवा अग्नी ाचंा वापर न करता, तेलाचे िन कषर्ण करीत. िबयावंर थम िमठाचे पाणी िंशपडीत 
आिण नंतर त्यावर दाब देत. डायो कोिरडेसचे हणणे ा दोह पेक्षा वगेळेच होते. त्याच्या मतानुसार, 
एरंडीच्या िबयाचें िगरणीत दलन करीत, नंतर अशा िरतीने वाटलेला लगदा बादलीत ठेवीत आिण नंतर 
त्यावर दाब देऊन तेल काढीत आिण ा तीनही प तीने काढले या तेलाच्या गुणधमार्त थोडासा फरक 
होता आिण त्याचा उपयोगही िनराळा असे. डाय कोिरडेसने वणर्न केले या प तीचा वापर इिज त व 
भारतात एरंडीचे तेल काढण्याकिरता आजही चलीत आहे. टर्ॅबोने िलहून ठेवले आहे की, गरीब व मजूर 
लोक ा तेलाचा उपयोग अंगास लावण्याकिरता करीत. परंतु तेलाया वास अि य असे. 

 
एरंडीचे बी, तेल आिण मुळे याचंा उ ेख ाचीन इिज तच्या तसेच गर्ीक-रोमन सा ाज्याच्या 

कालातील औषधी-गुण-वणर्न गंर्थामध्ये केलेला आहे. एरंडीच्या तेलाला ते ‘िककी’ वा ‘कर्ोटन’ हणत. 
आज जरी इिज तमध्ये एरंडीचे महत्त्व कमी झाले असले तरी, इिज तमधील पु कळ भागात खजुराचे पाम 
वृक्ष व एरंडीची झाडेच लावलेली िदसतात. 
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ाच्याही अगोदर मेसोपोटेिमयामध्ये ‘ऊर’चे सुमेिरअन लोक एरंडीचे तेल व पाम तेल अ कली 
बरोबर उकळून साबण तयार करीत. त्याचा यापार फार पूवीर्पासून चालत आलेला आहे. 

 
अरब थानातंील भटक्या टोळीत एरंडीच्या तेलाचा उपयोग ‘जुलाबा’ तव करीत. जे हा ते वतः 

तेल वापरीत, ते हा त्याचा वास दबिवण्याकिरता, गरम दुधाचा वा संत्र्याच्या फुलाचंा वापर करीत. अरब 
लोकानंा एरंडीच्या तेलाची मािहती िंहदु थानातूनच झाली असावी. कारण अरब थानात एरंडीच्या तेलाला 
‘िसमिसम-एल-िंहदी’ हणत आिण त्याचे गुणधमर्ही सं कृतमध्ये विर्णले या माणेच होते. एरंडीला अरबी 
भाषेत ‘िखरवा’ हणतात. 

 
थोरले ि लनी (इ सन २३–७९) यानंी ‘िनसगार्चा इितहास’ या गंर्थात िलिहले आहे की, “एरंडीच्या 

तेलात िततकेच पाणी टाकून घेत यास, रेचका माणे िकर्या होते.” 
 
इंग्लंडमध्ये एरंडीचा थम वशे १५४८ मध्ये झाला. राणी ि हक्टोिरआ व एडवडर् कालीन 

इंग्लंडमध्ये आिण पि म युरोपमध्ये कुतुहल हणून एरंड बागेत लावीत. आजही एरंडाला बगीच्यातील 
शोभीवतं झाड हणून गेर्ट ि टन मध्ये मागणी आहे. जरी युरोपमध्ये एरंडीच्या तेलाचा उपयोग रेचक हणून 
केला जात होता तरी १७८८ मध्ये एरंडीच्या तेलाचा समावशे लंडन मधील औषधाचं्या पु तकात झाला. 

 
रोमन सा ाज्याच्या काळापासूनच एरंडी ही पूवर् युरोपमधील थािनक झाली होती. ती बहुतेक 

इिज त वा पािर्शयन सा ाज्या करवी, गुलामाच्या व लोकरीच्या यापारातून ितथं पोचली असावी. आजही 
हंगेरी आिण रुमािनआमध्ये एरंडीचे व एरंडीच्या तेलाचे उत्पादन बरेच होते. 

 
आि केमध्ये तर ती त ेशीयच आहे व सहाराच्या दिक्षणेकडील भागातील बाजारातही एरंडी 

िवकली जात असे. युगाडंामध्ये, झोपडी बाधंण्याकिरता एक उंच व कमी फां ा असले या जातीची मु ाम 
लागवड करीत. वृक्ष नसले या ा वाळवटंी देशात एरंडीचा ४ मीटर उंचीचा खाबं फारच उपयोगी पडत 
असे. 

 
आजही पूवर् आि केतील िनरिनरा या िठकाणचे मूळचे (रानटी) लोक एरंडीच्या तेलात थािनक 

िमळणारे रंग िमसळून आप या शरीराच्या त्वचेला चोळतात िंकवा उत्सव संगी आपले शरीर रंगिवतात. 
 
मालबी मधील काही वन्य जातीत, मुले होण्याचे वय संपले या ि यानंाच त्याचं्या रीतीनुसार 

एरंडीच्या िबया पासून तेल काढण्याची परवानगी होती. तेल काढण्याकिरता, िबया थम काडंीत नंतर 
पाण्यात उकळीत व नंतर वर तरंगत असलेले तेल, हलक्या हातानंी काढून घेत. मूल जन्म यानंतर 
त्याच्या अंगाला हे तेल चोळीत. जखमेवरही हे तेल लावीत. रेचक हणून तेलाचा उपयोग अलीकडचा 
आहे. 

 
भारतात एरंडीचे पीक व एरंडीच्या तेलाचा उपयोग इतका थािपत झालेला आहे की, ितचा उगम 

कालाच्या वाहात के हा झाला हे समजणे किठण आहे. फार ाचीन काळापासून ती भारतात माहीत आहे. 
एरंडीच्या तेलाचा उ ेख ‘सु ुतात’ (िखर् तपूवीर् २००० वष) केलेला आहे. ितचा उ ेख एत ेशीय असा 
असून ताबंडा व पाढंऱ्या िबयाचंा असे दोन कार विर्णले आहेत. 
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एरंडीच्या तेलाचा उपयोग वातीच्या िद यात उजेड देण्याकिरता, तसेच रेचक हणून व त्याच माणे 

कीटकानंा दूर ठेवण्याकिरता करीत. तसेच झाडाचं्या सभोवताली व झोप ाचं्या पायाशी वाळवीचा उपदर्व 
टाळण्यासाठी पड वापरीत. औषधात सारक हणून एरंडीचे तेल वापरीत. शु क व खरबडीत त्वचेच्या 
अव थेमध्ये आिण सुवािसक केशवधर्क तेल हणूनही त्याचा उपयोग करीत. 

 
एरंडीचे तेल व केरोसीन याचें ७:१ या माणातील िम ण तेलाचा वापर खाजगीिरत्या व 

आगगाडीच्या संदेश िद यात काश देण्यासाठी अजूनही करतात. एरंडीच्या तेलाचा उपयोग चाम ाचे 
प े  तसेच िविहरीवर वापरात असले या मोटा जा त िदवस िटका या हणून करीत. िंहदीतही ितला एरंड 
असच संबोिधतात; तर बगंालमध्ये ितला भेरंड हणतात. ‘एरी’ रेशमाचें खा  हणून एरंडाची पाने आसाम 
व बमार् मध्ये देतात. 

 
भारतामधून एरंडीचा सार दिक्षण-पूवर्-आिशयातील थायलँड व जावा मध्येही झाला. चीनमध्ये 

एरंडीचे तेल औषधाकिरता पुरातन काळापासून वापरीत. पण चीनमध्ये ‘तागंच्या’ कालापूवीर् हणजे ६१८–
९०६ पूवीर् एरंडीचा उ ेख नाही. आिण नंतर मातर् ‘लागवडीत आणलेले रोपटे’ असा उ ेख आहे. एरंडी ही 
चीनमध्ये केशराच्या यापारात का मीरमधून वा रेशमाच्या र त्याने सािरत झाली. मध्य आिशयातील 
टो याचं्या बरोबर होणाऱ्या यापारात एरंडीच्या तेलाचा समावशे होता. चामडे व घो ास लावण्याचे प े  
मऊ व िटकाऊ राहावते हणून ा भटक्या टोळीतील लोक एरंडीच्या तेलाचा उपयोग करीत. 

 
अित-दिक्षणेकडील रिशयन िरपि लकन रा टर्ात एरंडी शतकानुशतके माहीत होती. ितची लागवड 

व राखण ही सामान्य होती. त्यानंा एरंडीचे तीन कार अवगत होते. एकोिणसा या शतकाच्या मध्यास, 
कॉकेसस मध्ये एरंडीची लागवड थमच करण्यातं आली. तर युनायटेड टे स ऑफ सोिवएट रिशयामध्ये 
१९३० पयत एरंडीची लागवड होत न हती. परंतु १९४५ पासून रिशयामध्ये एरंडीच्या खालील के्षतर्ातं बरीच 
वाढ झालेली असून ितथे ती िवशषेतः िपकानंा सावली िमळावी व वाऱ्यापासून बचाव हावा, या किरता 
लावतात. 

 
दोन्ही अमेिरकेतील न या जगातं, एरंडीचा वशे अगदी अलीकडील आहे. आि केतील 

गुलामाचं्या बरोबर एरंडीने अमेिरकेत वेश केला. परंतु आता मातर् एरंडी ही दिक्षण व उ र अमेिरकेत, 
ज्या ज्या िठकाणी ितला योग्य असे हवामान आहे ितथे जणू काय ितथेच वाढणारी अशा तऱ्हेने िदसते. 

 
जगातील ज्या ज्या भागात झाडे िंकवा इतर लागवड होत नाही अशा िठकाणी, रानटी एरंडीपासून 

गोळा केलेली वा कापणीनंतर रािहलेली एरंडाची ताटे अत्यंत उपयुक्त असे एकमेव इंधन हणून वापरात 
येतात. 

 
एरंडीच्या तेलाचा उपयोग रेचक हणून चागंला होतो परंतु एरंडीचे बी मातर् िवषमय आहे हे 

आप या ऋषीमुनींना कशािरतीने समजले ही मोठी िवचार करण्यासारखी गो  आहे. 
 
एरंडीचे उत्पादन करणारे व तीवर िकर्या करणारे असे िॅझल आिण भारत हे जगातील मुख देश 

आहेत. आज जगातंील एरंडीच्या उत्पादनात जी वाढ िदसून येत आहे ती ामुख्याने िॅझल मधील 
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उत्पादनाच्या वाढीमुळे िदसून येते. त्याच माणे युनायटेड टे स ऑफ अमेिरका, इ ाडोर, पॅरॅग्वे, 
मेिक्सको, पेरू, थायलँड, रिशया आिण सुदान मधील एरंडीच्या उत्पादनातंील वाढ ही पण लक्षणीय आहे. 

 
कर्. १ तक्त्यात एरंडीचे जागितक उत्पादन िदले आहे :– जवस, एरंडी, ऑइिटिसका आिण टंग 

तेल ा चार औ ोिगक दृ ा महत्त्वाच्या तेलाचं्या एकूण उत्पादनात एरंडीच्या तेलाच्या उत्पादनाचा कर्म 
दुसरा लागतो. १९६६ साली एरंडीच्या तेलाचे जागितक उत्पादन ३,२०,००० टन होते. हे चार औ ोिगक 
तेलाचं्या उत्पादनाच्या एक पचंमाशं इतके होते. परंतु एरंडीचे तेल व एरंडी ाचंी िनयार्त ही सवर् औ ोिगक 
तेलाच्या िनयार्तीच्या एक चतुथार्ंश इतकी झाली. १९६८ साली एरंडीच्या तेलाचे जागितक उत्पादन 
३,८०,००० मे. टन होते. १९५२ मध्ये भारताने आिण १९५९ मध्ये िॅझलने एरंडीच्या िबयाचं्या िनयार्तीवर 
बदंी घातली. सवर् एरंडी आता भारतात आिण िॅझलमध्येच गाळली जाते. त्यामुळे ह ी ए ाडोर आिण 
थायलँड मधूनच फेडरल िरपि लक ऑफ जमर्नी व जपानला एरंडीच्या िबयाचंी िनयार्त होते. सां त 
जागितक बाजाराला एरंडीचे बी पुरिवणारा असा मोठा देश चीन आहे. एरंडीच्या तेल व िबयाचंी आयात-
िनयार्त कर्. २ तक्त्यात दाखिवली आहे. 

 
जे पदाथर् बनिवण्याकडे एरंडीच्या तेलाचा उपयोग होतो त्याचा िवचार केला तर असे िदसून येते 

की, एरंडीच्या तेलाला दुसऱ्या नैसिर्गक वा सं ेिषत पदाथार्बरोबर पधार् करावी लागते. उदाहरणाथर् रंग 
उ ोगात िनजर्ल एरंडीच्या तेलाला इतर शु कन तेलाबरोबर हणजे िवशषेतः जवस आिण टंग तेलाबरोबर 
चढाओढ करावी लागते. आिण ज्या रंगात शु कन तेलाचा वापर केलेला आहे. अशा रंगानंा जलिवदर्ा य 
रंगाबरोबर हाराफेरी करावी लागते. ‘िर सन’ आिण नायलॉन ६:१० यानंा इतर सं ेिषत व नैसिर्गक 
धाग्याबंरोबर चढाओढ करावी लागते. तर िसबिॅसक अ लास वगंण हणून इतर वगंणाबरोबर पधार् करावी 
लागते. एरंडीच्या तेलाचा नैसिर्गक रबर-हेिवॲकर् ब या रूपातील वापरामुळे एरंडीच्या तेलाला आणखी 
एक नवीन दालन िमळाले आहे. उलट संरक्षक अ तरे आिण छापण्याच्या कामी उपयोगी पडणाऱ्या रंग व 
शाईच्या नवीन कृतीत फरक झा यामुळे, शु कन तेलाच्या वापरावर संकटच कोसळले आहे. एरंडीच्या 
तेलाचा यापारातील वापर हा त्याच्या िकफायतशीर उपल धतेवर अवलंबनू आहे व त्याच्या िंकमतीत 
कमी-अिधक फारसा फरक जाणवला गेला नाही. एरंडीच्या तेलाच्या जागितक यापारावर आज िॅझलचा 
साहिजकच मोठा भाव आहे. कारण भारतातील एरंडीच्या तेलाची िनयार्त िदवसिदवस कमी होत आहे. 
१९६५ साली भारतातून फक्त १२०० टन एरंडीच्या तेलाची िनयार्त झाली आिण ही िनयार्त अगोदरच्या 
वषार्च्या िनयार्तीच्या िन मी होती १९६६ व १९६७ ची िनयार्त आणखी कमी आहे. भारतामध्ये १९६३ मध्ये 
एरंडीच्याखाली ५ लाख हेक्टर के्षतर्फळ होते. तर तेच १९६५ साली ४·५ लाख हेक्टरपयत कमी झाले. 
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िॅझलमध्ये १९६५ मध्ये चागंले पीक आ याबरोबर एरंडीचा भाव एकदम कमी झाला तर तेच १९६६ 

साली िॅझलमध्ये एरंडीचे पीक कमी येताच, एरंडीच्या भावाने एकदम उचल खा ी. 
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िदवस िदवस, िवकसनशील देशात औ ोगीकरण अिधकािधक होत अस यामुळे, एरंडीच्या 
तेलाला मागणी वाढतच जाणार. भारत आिण िॅझल या दोन देशा यितिरक्त इतरही देशात एरंडीच्या 
उत्पादन वाढीला त्यामुळे पु कळ वाव आहे. 

 
िनरिनरा या देशातील उत्पादन व वापर 
 

युनायटेड टे स ऑफ अमेिरका :– एरंडीचे उत्पादन करणारा व तसेच एरंडी आयात करणारा 
असा जगातील यु. एस. ए. हा महान देश आहे. १९६५ साली उत्पादन केवळ २००० टन होते. तेच १९६८ 
साली ४०००० टनापयत वाढले. व पुन्हा १९६९ साली ते २०,००० टनापयत ि थरावले. अमेिरकेतील 
एरंडीचे बी- जनक, नवीन कारचे बी तयार करण्यात यश वी झाले. त्यामुळे संपूणर्पणे यंतर्ाच्या सहा याने 
एरंडीचे पीक घेता येते. त्याच माणे एरंडीची पड जनावराचं्या खा ात अंतभूर्त करण्याकिरता योजा या 
लागणाऱ्या काटकसरी प ती पण शोधण्यात आ यामुळे, एरंडीचे पीक घेणे शतेकऱ्यास अिधक फायदेशीर 
झाले आहे. १९६८ साली तेथील शतेकी-शासनाने एरंडीचे पीक घेण्याकिरता एरंडीस आधार िंकमत जाहीर 
करून, शतेकऱ्यानंी एरंडीचे पीक घ्यावे हणून उ ेजनही िदले होते. 

 
एरंडीचे उत्पादन, टेक्सासमध्येच किदर्त आहे. आिण लेन  ूयेथील एरंडीच्या-दलन-सयंतर्ामुळे, 

एरंडीचे पीक घेण्यास, शतेकऱ्यानंा फारच सोयीचे पडते. न्यमेूिक्सको, कॅन्सस आिण ने ा का मध्येही 
एरंडीचे पीक घेतात. िंसचनाखाली एरंडीचे दर हेक्टरी उत्प  पु कळ येते. अमेिरकेतील शतेकरी, एरंडीवर 
िकर्या करणाऱ्याबरोबर-िगरणीमालकाबरोबर करार करूनच, मग एरंडीचे पीक घेतात. त्यामुळे त्यानंा 
िपकाला येणाऱ्या िंकमतीची शा ती असते. िगरणी मालक देखील त्यानंा तािंतर्क स ा देतात आिण 
कापणीच्या वळेेस यंतर्सामुगर्ीची मदत करतात. 

 
अमेिरका आप या एरंडीच्या तेलाच्या आयातीपैकी २/३ एरंडीच्या तेलाची आयात िॅझल मधून 

करते. व उरले या तेलाची आयात पि म जमर्नी व जपान कडून करते. अमेिरकेच्या उ ोग धं ातील 
एरंडीच्या तेलाचा वापर १९५५ ते १९५९ सालात ५७००० टन होता. तोच १९६९ साली ७५००० टनापयत 
वाढला. तेलाचा वापर ामुख्याने रंग आिण रोगण, राळ आिण लॅि टक या उ ोगात होतो. उत्पादन-तंतर् 
आिण कापणी व टरफल काढण्याच्या यािंतर्कीकरणाने आिण नवीन जातीत सुधारणा यामुळे दुसऱ्या 
महायु ापासून ते १९७३ पयत अमेिरकेत एरंडीच्या तेलाचे उत्पादन वाढतच होते. 

 
दिक्षण अमेिरका 
 

िॅझल :– िॅझलमध्ये ामुख्याने एरंडीच्या मो ा आकाराच्या िबयाचंा पण तेलाचे माण कमी 
असलेला झाझंीबार कार व िबयाचंा आकार लहान पण तेलाचे माण अिधक असलेला सँिग्वनेअस कार 
अिधक होतात. १९१४-१८ च्या महायु ाच्या नंतरच िॅझल, रिशया आिण आजिटनातं एरंडीच्या 
उत्पादनात वाढ झाली. १९४० साली िॅझलमध्ये १ लाख टन एरंडीचे उत्पादन झाले तर १९४३ मध्ये २·४६ 
लाख टन इतके उत्पादन उंचावले. िॅझलमध्ये एरंडीचे पीक मे ते ऑक्टोबरमध्ये अिधक होते. परंतु 
वषर्भरही एरंडी गोळा करतात. 
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एरंडीचे उत्पादन करणाऱ्या रा टर्ात, िॅझलचा कर्म पिहला लागतो. १९६४ मध्ये ४ लाख टन 
एरंडीचे उत्प  िॅझलमध्ये आले होते. व तेथील सरकारही एरंडीच्या उत्पादनास उ ेजन देत असते. 
तेथील एरंडी-गाळण्याचा उ ोगसमूह फार संघिटत आहे व िॅझल मध्ये िनमार्ण झालेली सवर् एरंडी 
गाळण्याची क्षमता त्याचं्यामध्ये आहे. पडेचा उपयोग केवळ खत हणूनच नाही तर ितच्यावर िकर्या करून, 
ती गुराचं्या खा ातही वापरली जावी या दृ ीनेही संशोधन चालू आहे. तेथील शासनाने एरंडीची कमाल 
िंकमत देखील ठरवनू िदलेली असते. तेलाची िनयार्त य.ू एस. ए, ान्स, नेदलड, इंग्लंड, झेको लॅविॅकया 
आिण जमर्न फेडरल िरपि लक यानंा दरवषीर् वाढतच असते. एरंडीच्या पडेचीही िनयार्त वाढतच आहे. 
१९६५ ते १९६६ साली अनुकर्मे २६४१९ व १८१३७ टन एरंडीची पड जपान व ान्सला िनयार्त झाली. 
िॅझलमध्ये दर हेक्टरी एरंडीचे उत्पादन साधारण ८०० ते ९०० िकलोगॅर्म असे. १९७४-७६ मध्ये एरंडी 
खालील के्षतर्फळ ४ लक्ष ३५ हजार हेक्टर होते व त्यामधून दर हेक्टरी ८७६ िकलो उत्प ा माणे, एकूण 
उत्पादन ३ लक्ष ८१ हजार मेिटर्क टन झाले. १९८२ साली एरंडी खालील के्षतर्फळ ४ लक्ष ६२ हजार हेक्टर 
होते व उत्पादन मातर् १ लक्ष ९२ हजार मे. टन झाले. १९८३ साली एरंडीच्या खालील के्षतर्फळ फारच कमी 
झाले. फक्त २ लक्ष ७१ हजार हेक्टरमध्ये एरंडी पेरली गेली. उत्पादन मातर् १ लक्ष ७२ हजार टन िमळाले. 
१९८५ साली मातर् एरंडीच्या खालील ४ लक्ष ९५ हजार हेक्टरमधून दर हेक्टरी ८४० िकलोगॅर्म 
उत्प ा माणे ४ लक्ष १६ हजार मे. टन उत्पादन आले. आिण १९८६ साली, दर हेक्टरी फक्त ५७५ 
िकलोगॅर्म माणे ४ लक्ष ५८ हजार हेक्टर के्षतर्फळातून २ लक्ष ६३ हजार एरंडीचे उत्पादन ा त झाले. 
मेिक्सकोमध्येही एरंडीचे पीक घेतात व १९६४ साली, एरंडीच्या बीचे १०,००० टन इतके उत्प  झाले. 

 
ए ाडोर :– १९६२ व १९६४ साली ए ाडोर मधील एरंडीचे उत्पादन अनुकर्मे २०,००० व २९००० 

टन होते व १९६० ते १९६४ मध्ये १९००० टन एरंडीची िनयार्त झाली तर १९६२-६५ सालात साधारण 
२२००० टन एरंडी जमर्न फेडरल िरपि लक व ान्सला िनयार्त झाली. परंतु नंतर एरंडीचे उत्पादन कमी 
हायला लागले व १९६८ साली फक्त ९००० टन एरंडीचे उत्पादन झाले. १९८० साली ७ हजार हेक्टर 
के्षतर्फळातून ६००० टन एरंडीचे उत्पादन झाले. परंतु नंतर एरंडी खालील के्षतर्फळ कमी कमी होत चालले 
आहे. १९८४ व १९८५ साली केवळ १ हजार हेक्टरच के्षतर्फळ एरंडी खाली होते. एरंडीचे दर हेक्टरी 
उत्पादन मातर् ८०० िकलोगॅर्म आहे. 

 
आजिटना मध्येही एरंडीचे पीक घेतात. १९६० साली तेथील उत्पादन १२००० टन होते. परंतु 

एरंडीचे पीक हातानंी घेणे तेथील शतेकऱ्यानंा आवडत नस यामुळे पुढील काळात उत्पादनात पु कळच घट 
आली. १९८१ ते १९८४ सालात एरंडीची साधारण १५४५ ते १२०० टनापयत आयात झाली. 

 
रिशया :– १९२४-२८ मध्ये रिशयातील एरंडीचे उत्पादन २७ हजार टन होते. तेच १९२९-३३ मध्ये 

५२,००० टन इतके उंचावले. रिशया हे एरंडीचे उत्पादन करणारे मुख रा टर् आहे. तसेच एरंडीच्या 
तेलाची आयात करणाराही महान देश आहे. १९५७ मध्ये एरंडी खाली केवळ ७००० हजार हेक्टर इतकेच 
के्षतर्फळ होते. तेच १९६५ साली १,७९,००० हेक्टरपयत वाढले आिण तेथील ायोिगक शतेात एरंडीचे दर 
हेक्टरी २००० िकलोगॅर्म इतके उत्प  िमळाले आहे. १९६२ ते १९६५ मध्ये रिशयात एरंडीची आयात १२००० 
ते २४००० टन होती. पण ती हळू हळू कमी होत गेली. चीनशी रिशयाचा संबधं तुट यामुळे व भारतातीलही 
आयात कमी होत गे यामुळे, रिशयातील एरंडीच्या उत्पादनाला चागंलीच गित िमळाली. १९६६ व १९६७ 
मध्ये रिशयात अनुकर्मे ४०,००० व ४७००० टन एरंडीच्या तेलाचा वापर झाला. 
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१९७४ ते १९७६ सालात एरंडीच्या खाली १ लक्ष ९७ हजार हेक्टर के्षतर्फळ होते व त्यातून दर 
हेक्टरी ३१४ िकलोगॅर्म उत्प  िमळून एकूण उत्पादन ६२ हजार मे. टन झाले. १९८० मध्ये १ लक्ष ८५ हजार 
हेक्टर के्षतर्फळातून फक्त ३१ हजार टन उत्पादन िमळाले. दरहेक्टरी उत्प  बरेच कमी हणजे १६८ 
िकलोगॅर्म आले. पुढे एरंडी खालील के्षतर्फळात बरीच घट होऊन १९८१ ते १९८४ सालात के्षतर्फळ १३९ ते 
१३४ हजारापयत आले. पण दर हेक्टरी उत्पादनात दरवषीर् चागंलीच वाढ होत गेली. १९८६ साली १ लक्ष 
३२ हजार हेक्टर मधून द. हे. ५७५ िकलोगॅर्म माणे ६८ हजार टन उत्पादन िमळाले. 

 
युरोप 
 

पि म युरोपमधील इंग्लंड आिण ॉन्स हे एरंडीच्या तेलाची आयात करतात तर जमर्न फेडरल 
िरपि लक व इटली, एरंडीच्या िबयाचंी आयात करतात. एरंडीच्या तेलाचा बाजार करणाऱ्या रा टर्ात ान्स 
फार महत्त्वाचे रा टर् आहे व तेथे एरंडीच्या तेलाचा उपयोग ‘िर सन’च्या उत्पादनाकडे करतात. िर सनचा 
उपयोग लॅि टकचे अंत-के्षपण, साचें काम व आिण बिहःसारण याकडे व नायलॉन ११ ा सं ेिषत 
धाग्याच्या िनिर्मतीकडे होतो. जवळ जवळ २/३ आयातीत तेल ा कामी लागते व उरले या तेलाचा वापर 
वगंण, अ काइड राळ, रंग व रोगण यात होतो. इंग्लंडमध्ये एरंडीच्या तेलाचा उपयोग सेबिॅसक अ लाच्या 
उत्पादनाकडे व रंग व रोगण उ ोगाकडे होतो. 

 
पूवर् युरोपमध्ये रुमािनआ मध्ये एरंडीची लागवड बरीच होते. १९६० मध्ये ३०,००० हेक्टरमध्ये 

२०,००० टन एरंडीचे उत्पादन झाले. एरंडीचे दर हेक्टरी उत्प  वाढतच आहे व १९६६ साली ते ९८० 
िकलोगॅर्म होते. सवर् एरंडी रुमािनयातच गाळली जाते व थोडे तेल िनयार्तही होते. १९७४-७६ मध्ये 
रुमािनयात १९ हजार हेक्टर के्षतर्फळात, दर हेक्टरी ४५५ िकलोगर्म उत्प नुसार ९ हजार मे. टन एरंडीचे 
उत्पादन िमळाले. इतक्याच १९–२० हजार हेक्टर के्षतर्फळात आजही रुमािनयात एरंडी घेतात व १९८५ 
साली २० हजार हेक्टर मधून द. हे. ५०० िकलोगॅर्म उत्प  िमळाले व एकूण उत्पादन १० हजार मे. टन 
झाले. 

 
भारत :– एरंडीचे जा तीत जा त उत्पादन करणाऱ्या जगातील रा टर्ात, िॅझलच्या खालोखाल, 

भारताचे थान दुसरे आहे. फार पूवीर्पासून एरंडीचे उत्पादन, भारतात होत आले आहे. १९१४-१८ मध्ये 
एरंडीच्या खाली १५ लाख एकर के्षतर्फळ होते व त्यातून १ ते २ लाख टन एरंडीचे उत्पादन होत असे. 
१९५१–५६ सालातील भारतातील सरासरी उत्पादन १,१२,२०० टन होते व हे जगातील एरंडीच्या सवर् 
उत्पादनाच्या २७ ितशत होते. एरंडीच्या खाली एकूण के्षतर्फळ १३,९३,००० एकर होते. ापैकी सवार्त 
अिधक के्षतर्फळ हणजे जवळ जवळ ६५ ितशत आंधर् देशात एरंडीच्या खाली होते व त्यातून ६१,४०० टन 
एरंडीचे उत्पादन िमळाले. भारताच्या उत्पादनाच्या हे ५५ ितशत होते. आंधर् देशाच्या खालोखाल 
त्यावळेच्या मंुबई ातंातील एरंडीचे उत्पादन होते. व त्यानंतर कनार्टकाचा कर्म होता. १९५५ ते १९५९ 
मधील भारतातील एरंडीचे उत्पादन १,१०,००० टन होते. १९६० ते १९६५ सालात ते १,१८,००० टन इतके 
झाले. १९६५-६६ व १९६६-६७ मध्ये मातर् एरंडीचे उत्पादन बरेच कमी आले. त्यावळेेस एक तर पाऊसही 
कमी पडला व गुजराथमध्ये एरंडीच्या ऐवजी भईुमुगाचे पीक घेण्यात आले. 

 
जगात एरंडीचे िजतके उत्पादन होते त्याच्या २५ ितशत एरंडीचे उत्पादन भारतात होते. जवळ 

जवळ ५०००० हेक्टर के्षतर्फळ एरंडीखाली सरासरी असते. आंधर् देशातच ७३ ितशत के्षतर्फळ असून 
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त्यातून ५० ितशत भारताच्या एकूण उत्पादनापैकी उत्पादन होते. गुजराथ, कनार्टक, ओिरसा आिण 
िबहार यातही एरंडीचे पीक घेतात. ा पाचही ातंात एकूण उत्पादनापैकी ९७ ितशत उत्पादन होते व 
के्षतर्फळही ९६ ितशत आहे. १९५४-५५ ते १९७३-७४ ा २० वषार्त, एरंडीच्या खाली असले या 
के्षतर्फळात ५ ितशत घट झाली परंतु दर हेक्टरी उत्प  मातर् वाढत गेले. नवीन नवीन एरंडीच्या जाती 
आता उपल ध झा या आहेत. 

 
एरंडीचे दर हेक्टरी उत्प  १९६३-६५ मध्ये फक्त २२४ िकलोगॅर्म होते. 
 
गुजराथ मधील अकरा िज हे, ओिरसा मधील सात िज हे आिण आंधर्मधील गालग डा आिण 

महबबूनगर िज ात एरंडीचे पीक अिधक माणात घेतले जाते. ा सवर् िठकाणी एरंडीचे पीक खरीपातच 
घेतले जाते. ते बहुतेक ताबं ा वा ताबंूस रंगाच्या कोर ा आिण वालुमय जिमनीत घेतात. आंधर् देश, 
गुजराथ आिण िबहार मध्ये, एरंडीची पेरणी जुलै-ऑग ट मध्ये करतात. कापणी नो हबर-िडसबर मध्ये 
आिण बाजारात जानेवरी-माचर् मध्ये िवकावयास आणतात. कनार्टकात, जूनपासून फे ुआरीपयत, एरंडी 
शतेात असते. आंधर् देशात ती बाजरी व ज धळा याजबरोबर तर गुजरातमध्ये बाजरी बरोबर एरंडी घेतात. 
इतर िठकाणी एरंडी िम  पीक हणूनच घेतात. 

 
१९५४-५५ ते १९७३-७४ मध्ये गुजराथमध्ये के्षतर्फळात २७ ितशत घट झाली परंतु दर हेक्टरी 

उत्प  मातर् १८७ ितशत वाढले. आंधर् देशमध्ये मातर् एरंडीच्या खालील के्षतर्फळात ८ टक्यानंी वाढ झाली 
आिण दर हेक्टरी उत्प  ७६ ितशत वाढले. ज्या ज्या ातंात एरंडीच्या खालील के्षतर्फळात घट झाली, 
त्या िठकाणी के्षतर्फळातील घट दर हेक्टरी वाढले या उत्प ामुळे भरून आली. एरंडीच्या खाली असले या 
के्षतर्फळात गुजराथमध्ये आंधर् पेक्षा, अिधक फरक िदसून आला. परंतु दर हेक्टरी उत्प ातील वाढ मातर् 
आंधर् पेक्षा गुजराथमध्ये जा त झाली. 

 
के्षतर्फळ आिण दर हेक्टरी उत्प ावर मुख िवकास 

 
आंधर् देश आिण गुजराथ या दोन ातंातील एरंडीच्या उत्पादनातील वाढ एरंडीच्या नवीन 

जातीच्या वापरामुळे झाली. एरंडीच्या नवीन जातीचा उपयोग करण्याच्या अगोदर, गुजराथमध्ये S–20 
आिण j–1 व आंधर् देशात HC–6 आिण TMV–1 ा एरंडीच्या जाती शतेात लावीत. आता ा एरंडीच्या 
काराऐवजी, आंधर् देशात NPH–1 हणजे अरुणा, R–63 हणजे भाग्य आिण १५७–B हणजे सौभाग्य 
ा एरंडीच्या नवीन जाती शतेात एरंडीचे पीक घेण्याकिरता वापरण्यास सुरवात झाली तर गुजराथमध्ये 

GCH–3 ा जातीची िनवड करण्यात आली. 
 
आंधर्मध्ये, मेहबुबनगर आिण नालग डा या िज ातील एरंडी खाली असले या के्षतर्फळापैकी ९५ 

ट े  जिमनीत, ा नवीन जातींचा उपयोग के यावर दर हेक्टरी उत्प  दु पट झाले. अरुणा आिण GCH–
3 ा कमी वेळात तयार होणाऱ्या जातीच्या उपल धतेमुळे, एकापेक्षा अिधक िपके घेता येणे शक्य झाले 
असून त्याचंी लागवडही अिधक के्षतर्ात करता येईल आिण अरुणा आिण GCH–3 यापेक्षाही चागं या जाती 
शोधता आ या तर, एरंडीखालील के्षतर्फळ ा चार देशात ३०००० ते ५०००० हेक्टरानंी वाढण्याची दाट 
शक्यता आहे. 

 



  अनुकर्मिणका

भारतात एरंडीचे 
उत्पादन 

८४–८५  साली ५·५ लाख  मे. टन

 ८५–८६   ”      ४·०     ”    ”     ”
 ८६–८७   ”      ३·५     ”    ”     ”
 ८७–८८   ”      ३·०     ”    ”     ”     

झाले. 
 
भारताचे १९७४-१९७६ मध्ये एरंडीचे उत्पादन ५ लक्ष ४ हजार हेक्टर के्षतर्फळातून फक्त १ लक्ष २९ 

हजार टन होते. १९८० मध्ये ४ लाख ३८ हजार हेक्टर के्षतर्फळ एरंडीखाली होते व त्यापासून २ लक्ष २७ 
हजार टन एरंडीचे उत्प  िमळाले. १९८१ साली मातर् ४·९८ लक्ष हेक्टर मध्ये दर हेक्टरी उत्प  फक्त ४११ 
िकलोगॅर्म िमळा यामुळे एकूण उत्पादन फक्त २ लक्ष ४ हजार टन झाले. १९८२ सालापासून मातर् दर 
हेक्टरी उत्प ात वाढ होत आहे व १९८५ साली ६ लक्ष ७१ हजार हेक्टरमध्ये दरहेक्टरी ७०० िकलोगॅर्म 
इतके उत्प  िमळाले. पुढील वषीर् १९८६ साली दरहेक्टरी उत्प , अवषर्णामुळे ४७७ िकलोगॅर्म आले व 
एकूण उत्प ात बरीच घट झाली. (तक्ता कर्. ३–४) 

 
सां त ८०००० टन एरंडीचे तेल देशात वापरले जाते. एरंडीचे तेल खा  तेलातंही भेसळीकरता 

वापरतात. साबण व रंग उ ोगात जवसाच्या तेलाऐवजी एरंडीचे तेल वापरतात. 
 
महारा टर्ात एरंडीचे उत्पादन कमी माणातं घेतात. १९८५-८६ साली ४२०० हेक्टर जिमनीत 

१५०० मेिटर्क टन एरंडीचे उत्पादन झाले. 
 

 
  



  अनुकर्मिणका

 
तक्ता कर्. ४                                  भारतातील एरंडीचे उत्पादन व के्षतर्फळ

१९८५–१९८६
आंधर् देश ओिरसा 

िज हे के्षतर्फळ–हेक्टर उत्प –टन िज हे के्षतर्फळ–हेक्टर उत्प –टन
प. गोदावरी १०० – बलसोर १७०५ ९११
गुंटूर ४८०० ११०० बोलागंीर २०१० ११२५
कासम १७८०० ४२०० कटक १४८९ ८०२
नेलोर १०० – दकानल २६३८ १४४६
कुनूर्ल १५०० १०० गंजम ३९७२ २१५८
अनंतपूर ५५०० ३०० कलाहंदी १०३६९ ५७९८
कुडु पा ६०० – केउंझार ७४५ ३९५
िचतूर ४०० – कोरापुट १०११८ ५६४०
रगारे ी २५३०० ३४०० मयरू भजं ७३५ ३८६
िनझामाबाद २०० – फुलबनी ९८३ ५४४
मेडक ३१०० ६०० पुरी ८१० ४६२
महबबू नगर ७३८०० १६३०० संबळपूर १९०१ १०४६
नालग दा १,४८,१०० २३९०० सुंदरगड ७९१ ४१९
वारंगळ ८३०० १४००  
करीमनगर १८०० ३००  
अदीलाबाद २३०० ४००  
एकूण २,९३,७०० ५२००० एकूण ३८२७४ २११३२
 
  



  अनुकर्मिणका

तक्ता कर्. ४                         कनार्टक गुजरात 
िज हे के्षतर्फळ–हेक्टर उत्प –टन िज हे के्षतर्फळ–हेक्टर उत्प –टन
बगंलोर २३५२ २४४४ अहमदाबाद २१८०० ११९००
बेळगाव २५६ १७६ बनास काटंा ६७९०० ६७१००
बेलारी १६१७ ५३९ बडोदे १७०० १६००
िबदर ५९ १४ ोच ३३०० ३१००
िबजापूर ८८ ५१ बलसार १०० १००
िचकमगलूर ३२२ ३०१ गाधंीनगर १०००० ९४००
िचतर्दूगर् १७६९ १३७३ खेडा ४९०० ४७००
दिक्षण कानडा ३ ३ मेहसाना ६५००० ५९५००
धारवाड ३९९ २७५ पचंमहाल २२०० १९००
गुलबगार् ६९५ १६३ साबर काटंा २२००० ३२५००
हसन २४६८ ४१४५ सुरत ५०० ५००
कोलार १२७ ८१ अमरेली ४०० ४००
मं ा ९५५ ४८४ जामनगर ५३०० ५०००
मायसोर ५५५६ ४३०२ जुनागड १०० १००
रायचूर ४४५९ ७५४ कच्छ ३२२०० १९०००
िशमोगा २४० १६३ राजकोट २३०० २२००
टंुकुर ४०३६ १०८९ सुरदर्नगर ४०० ४००
उ र कानडा ३ २  
एकूण २५,४०४ १६३५९ एकूण २,३९,९०० २,०२,३००
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तक्ता कर्. ४                   महारा टर्  
िज हे के्षतर्फळ–हेक्टर उत्प –टन के्षतर्फळ–हेक्टर उत्प –टन
नादेंड ८०० २०० आसाम २४०६ १०३९
उ मानाबाद ६०० २००
लातूर ५०० २०० उ र देश २१६ १००
परभणी ५०० २००
इतर िज हे १८०० ७०० िबहार १७०५ १७५२
एकूण ४,२०० १५००
       तामीळनाडू मध्य देश २३४६ ५३९
सालेम ८५५३ २७२२
धरमपुरी ५१६० १६३० राज थान १०२०८ २२७०
पेरीयार १३३४ ४२१
ितरुिचराप ी १८९६ ५९९  
उ. अक ट १३९२ ४३९
एकूण २०,६४० ६५१३ भारत एकूण ६,३९,३०० ३,०५,२००

 
एरंडीच्या िबयाचंी िनयार्त १९५२ पासून बदं आहे. १९६२ मध्ये, ६०,००० टन तेलाची िनयार्त झाली 

आिण ापैकी बहुतेक सवर् रिशया आिण इंग्लंडला िनयार्त होत असे. १९५७ ते १९६० व १९६१ ते १९६४ या 
अवधीत अनुकर्मे १२,००० व ८००० टन, एरंडीचे तेल दरवषीर् इंग्लंडला िनयार्त झाले. रिशयाला मातर् 
तेलाची िनयार्त वाढत होती. १९६३ मध्ये १६००० टन व १९६८ मध्ये ११००० टन तेल रिशयाला िनयार्त 
झाले. एरंडीच्या तेलाची िनयार्त ८३-८४ साली ७९००० टन होती व त्यापासून १०५ कोटी रुपये िमळाले. 
८४-८५ साली एक लाख टन तेल िनयार्त झाले व ितच्यापासून १२० कोटी रुपये उपल ध झाले. परंतु 
१९८५-८६ साली ही िनयार्त फारच घटली. फक्त ५३००० टन एरंडीचे तेल िनयार्त झाले व त्यापासून अवघे 
४८ कोटी रुपये ा त झाले िनयार्त कमी झाली ाचे मुख कारण हणजे गुजराथ व कनार्टकाला 
अवषर्णाचा तडाखा बसला व त्यामुळे उत्पादनच कमी झाले. ८६-८७ साली ३२००० टन एरंडीचे तेल 
िनयार्त होऊन ३० कोटी रुपये परकीय चलन ा त झाले. ८७-८८ मध्ये २९००२ टन तेल िनयार्त झाले. 
सां त ९०० डॉलर ितटन भाव आहे व तो १००० डॉ. ित टन पयत उंचावले. 

 
चीन :– एरंडीचे उत्पादन चीनमध्येही पु कळ होते. फक्त एरंडीचेच शतेात पीक घेतात; के हा ं

िम पीकही घेतात, शतेाच्या बाधं्यावर आिण िजथं काही दुसरे िपकत नाही, अशा पडीत जिमनीतही एरंडी 
उगवतात. मंचुिरआमध्ये दर हेक्टरी एरंडीचे उत्प  ५९० िकलोगॅर्म इतके येते. परंतु सवर् साधारण दर 
हेक्टरी उत्प  २०० िकलोगॅर्म आहे. दुसऱ्या महायु ापूवीर्, चीनमधील एरंडीचे सरासरी उत्पादन २३,००० 
टन होते. व तेथील के्षतर्फळातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. १९६१ ते १९६५ मध्ये चीनमधून एरंडीची 
िनयार्त १००० टनापासून १७,००० टनापयत वाढत गेली व १९६६ साली ती एकदम ५०,००० टनापयत 
उंचावली. १९६७ सालापासून चीन हे जगातील सवार्त अिधक एरंडी िनयार्त करणारे रा टर् झाले आहे. 
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साधारण ८०,००० टन एरंडी चीनमधून जपान व प. युरोपला िनयार्त होते. त्याच माणे १९६७ मध्ये 
चीनपासून १२००० टन एरंडीचे तेलही िनयार्त झाले. चीनमध्येही तेलाचा वापर वाढतच आहे. 

 
१९८० साली चीनमधून १५००० टन एरंडी िनयार्त झाली. ही िनयार्त दर वषीर् वाढतच जाऊन 

१९८४ सालापयत ५५००० टन एरंडी चीनने िनयार्त केली. 
 
१९७४ ते १९७६ मध्ये चीनमध्ये १ लक्ष ६८ हजार हेक्टर के्षतर्फळ एरंडी खाली होते. व त्यातून दर 

हेक्टरी ४११ िकलोगॅर्म एरंडीचे उत्प  िमळत होते. १९८१ साली एरंडी खालील के्षतर्फळातं बरीच वाढ 
झाली. १९८१ साली हे के्षतर्फळ २ लक्ष हेक्टर होते व दरवषीर् ा के्षतर्फळातं थोडी थोडी वाढ होऊन १९८६ 
साली हे के्षतर्फळ २ लक्ष २८ हजार हेक्टर इतके झाले आहे. १९८१ साली दर हेक्टरी उत्प  ६८५ 
िकलोगॅर्म होते. पण १९८२ साली ते ८०० िकलोगॅर्म इतके वाढले व ही वाढ ८३, ८४ व ८५ सालापयत 
िटकून रािहली. १९८६ साली मातर् दर हेक्टरी उत्प ातं ८७७ िकलोपयत वाढ झाली. त्यामुळे चीनमधील 
१९८६ सालचे एरंडीचे उत्पादन २ लाख मे. टन झाले. 

 
चीनच्या खालोखाल, जगातील रा टर्ानंा एरंडी िनयार्त करणारा देश थायलँड आहे. थायलँडमध्ये 

एरंडी ‘रानटी’ माणे वाढते. व ितथे िम पीकही घेतात. दर हेक्टरी उत्प  मातर् २५० ते ११०० िकलोगॅर्म 
इतके येते. १९५६ ते १९६७ मध्ये थायलंड मधून २२००० ते ५४००० टन एरंडी िनयार्त झाली. आिण १९६८-
१९६९ मध्ये ३० ते ३५ हजार टन एरंडी ामुख्याने िनयार्त झाली. 

 
थायलँडमध्ये, १९७४ ते १९७६ मध्ये ३७ हजार हेक्टर के्षतर्फळामध्ये ३८ हजार मे. टन एरंडीचे 

उत्पादन झाले. दर हेक्टरी १०२७ िकलोगॅर्म इतके उत्प  िमळत होते. १९८१ साली ३५ हजार हेक्टर 
के्षतर्फळातूंन ३६ हजार मे. टन एरंडीचे उत्प  आले. हणजे दर हेक्टरी १०२९ िकलोगॅर्म इतके उत्प  
उंचावले. १९८३, १९८४ व १९८५ सालात ३९ हजार हेक्टर एरंडी खालील के्षतर्फळातूंन दरवषीर् ३६ हजार 
टन एरंडीचे उत्पादन िमळत आहे. 

 
जपानमध्ये एरंडीचे पीक मुळीच घेत नाही. थायलँड, चीन व टंझािनया मधून जपान एरंडी आयात 

करते. आिण एरंडीचे तेल य.ू एस. ए. आिण पि म युरोपला िवकते. तसे जपानमध्येही एरंडीचे तेल 
उ ोगात वापरतात. 

 
पािक तानमधून देखील १९८३ व १९८४ साली अनुकर्मे १३२३२ व १६००० टन एरंडी िनयार्त 

झाली. 
  



  अनुकर्मिणका

वन पती–वणर्न 
 

एरंडीचे तीन मुख कार आहेत. 
 

िरिसिनस क युिनस, िरिसिनस माइको कॅपर्स व मकॅर्ो कॅपर्स. 
 

िरिसिनस क युिनसच्या उपजाती : 
 
१) िरिसिनस क युिनस पेिर्सकस (पिर्शयन)
२)        ”           ” िचनेिन्सस (चाइनीज)
३)        ”           ” झाझंीबरॅॅिन्सस (झाझंीबार)
४)        ”           ” सिॅग्विनअस िकर् झन
५)        ”           ” िग सोनी
६)        ”           ” कॅ बोजे िसस (गुलाबी)
खुजा एरंड :–  १) उंच :– सामान्य काडें, उ पेराचंी संख्या

२) मध्यम :– सामान्य काडें, पेराचंी संख्या १३ पेक्षा कमी 
३) खुजा :– जनुकीय खुजा, पेराचंी संख्या कमी 

 
एरंडाचे झुडुप हे युफोिर्बॲसीई (Euphorbiaceae) ा कुलातंील िरिसिनस ा वगार्चे आहे. 

िरिसिनस हा एकमेव कार आहे. ापैकी िरिसिनस क युिनस हणजेच एरंड. एरंडात पु कळ बहुरूपी 
कार आहेत. 

 
एरंड हे नेहमी िहरवगेार असलेले झुडुप वा लहानसे झाड असते. वाढीचा सराव, पानाचंा व देठाचंा 

रंग, िबयाचंा आकार, त्याचंा रंग आिण त्यातील तेलाचे माण ा बाबतीत एरंडात बरीच िविवधता िदसून 
येते. काही एरंड बहुवषार्यु असून लहान झाडासारखे वाढतात; तर इतर बुटके आिण वषार्यु असतात. 
आि केतील एरंड हे कायमचे झाड असून ते बरेच वषर् िटकते. त्यास पु कळ फां ा असून ते ४ ते १२ मीटर 
इतके उंच वाढते. मो ा माणात ज हा एरंडाची लागवड करताता ते हा वषार्यु, सरळ ताठ व बुटकी जात 
अिधक पसंत करतात. 

 
सभोवतालचे वातावरण आिण इतर सवर् पिरि थती याचं्यावर एरंडाच्या झुडूपाची वाढ अवलंबून 

असते. बहुवषार्यु झाडासारख्या एरंडाला यापारात फारसे महत्त्व नाही. ाची थमची वाढ लहान 
झुडुपाच्या माणेच असते. एरंडाच्या झुडुपाची आकृित खाली िदली आहे. त्यातील िनरिनरा या 
फुलोऱ्याच्या वाढीच्या गतीमधील फरक हे त्यातील वैिश  आहे. 

 
साधारणपणे बुटक्या कारास पेर यापासून वर येण्यास १३ िदवस लागतात व ४७ िदवसानंी फुले 

येण्यास सुरुवात होते. आिण १५० िदवसानंी तो कापणीस योग्य होतो. 
 

िविश  लक्षणे 
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मुळे :– एरंड उंच वाढतो वा बुटका राहतो, ा वाढीच्या कारावर त्याच्या मुळाचंी प त अवलंबून 

असते. जो एरंड झाडा णे उंच वाढतो, त्याची मुळे इतर बहुवषार्यु झाडाचं्या माणेच असतात. धानमूळ 
चागंले िवकिसत झालेले असते; व समान्तर उपमुळे बरीच जाडी असतात. जोराचा वारा वाहात असतानंा, 
मुळे चागं या कारे पकडीसारखा आधार देतात. 

 
ज्या िठकाणी पाऊस कमी पडतो, तेथे जिमनीतील पाणी व शोषण दर् याची हालचाल, ज्या 

पृ भागातून त्याचें शोषण होते, त्याचं्याकडे फारच थोडी असते. या किरता जिमनीतील आदर्र्तेचा अिधकात 
अिधक फायदा िमळावा हणून पु कळ शाखा व खोलवर गेलेली, चागं या तऱ्हेने िवकिसत झालेली, दुसरी 
मुळाचंी प ती असते यात वरच्यापेक्षा खालील मुळे अिधक असून ती बरीच खोलवर गेलेली असतात आिण 
तेथे त्याचंा पसारा वाढलेला असतो. 

 
पाटाच्या पाण्याखालील बुटक्या एरंडाच्या झुडुपात सोटमूळ व पाळे बहुधा नसतातच िंकवा 

अिवकिसत असतात. त्याचं्या मुळाची प ती सुटसुटीत असते. पाण्याचा पुरवठा करणे हे मुळाचे महत्त्वाचे 
कायर् असते. एरंडाच्या मुळात, पाण्याच्या उणीवलेा ितकार करण्याची शक्ती, व आतील पाण्यावर 
पडणारा ताण सहन करण्याची क्षमता असते. दु काळी देशात झुडुप जेमतेम जगेल इतकाच पाऊस 
पडतो. त्या िठकाणी मुळाच्या वाढीच्या मानाने आकाशीय वाढ संथ होते. पु कळशा थािनक जातीत, 
मुळाचंी वाढ झपा ाने होते. पुरेशी व खोलवर जाणारी मुळे लवकर तयार करण्याच्या क्षमतेमुळे, एरंड हे 
कृितर्म वा नैसिर्गक उपिंसचाई करता, अत्यंत योग्य पीक आहे. चागंले पाणी ज्या भागात आहेत तेथील 
िंकवा समशीतो ण भागातील जिमनीपेक्षा, पु कळशा कोर ा भागातील तळजिमनीला पोषण दर् याचंा 
पुरवठा चागंला होतो. व ा जिमनीत बाहेरून टाकले या पोषण दर् याचं्या कमी पातळीवर दर हेक्टरी 
उत्प  अिधक िमळते. लवकर होणाऱ्या मुळाच्या वाढीमुळे, एरंडाला हा फायदा िमळतो. एरंडाच्या मुळाचं्या 
चूणार्त (ellagic acid) इ ॅिगक अ ल–गलॅोजन अस यामुळे, त्यानंा औषधी गुणधमर् आहेत. 
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फांटा व गंजरी िवकास दाखिवणारे पूणर् वाढ झालेले झुडूप 

आकृित कर्. १ 
 
खोड :– एरंडाचे खोड उभे आिण गोल असून आतून थोडेसे पोकळ असते. ते केशहीन व पु कळ 

वळेा आनील असते. ते गुळगुळीत असून त्यावर िहरवट लव असते. शतेावरील एरंड िन या खोडाचा 
िदसत असला तरी तो खरा ताबंडा िंकवा िहर या खोडाचा कार असेल. याचे कारण त्याच्या शाकीय आिण 
पुनरुत्पादकीय भागावर एक पाढंरा मेणचट पदाथर् असतो. ा लवेचे माण उत्पादनाच्या क्षमतेशी िनगडीत 
असते. अिधकािधक सूयर् काशामुळे, मेणचट पदाथर् असले या रोप ाचें माण वाढत जाते तर धुक्यामुळे 
ते कमी होते. ज्याचं्यावर मेणचट पदाथर् नाही अशा जातीच्या एरंडीपासून कमी उत्पादन िमळते. 
एरंडावरील मेणचट पदाथार्चा थर असणे वा नसणे हे उ ण देशात आिर्थक दृ ा महत्त्वाचे असते. 
खोडाची लाबंी १ ते ४ मीटर असते. खोडावर प  िदसतील अशी अनेक पेरे असतात. त्येक पेरापासून 
पान िनघते. खोडाच्या खालच्या भागास असलेली काडें आखूड असतात. परंतु जशी उंची वाढते तशी 
त्याचंी लाबंी वाढत जाते. एरंडामध्ये खोडाची वाढ कंुिठत असते. परंतु तशी ती चटकन आप याला समजत 
नाही. 
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एरंडाचे खोड हे त्याच वयाच्या कोव या का मय ि दिलिकत वन पतीच्या खोडा माणे िदसते. 
खोडास ठळक अंतरावृदंीय भाग आहेत. ा भागात का जनक थर िनमार्ण होतात. आिण ि तीयक वाहक 
ऊतकाचंा अखंिडत िचती (दंडगोल) सापंडतो. 

 
खोडास ाथिमक पिरका  सूतर् व बा क असते. आिण पिरका ाचे के्षतर् बरोबर िदसते. 
 
शतेात, रागेंने आिण ठरािवक अंतरावर ठगणी एरंडाची जात लावली तर पेराजवळ २ िंकवा ३ 

फां ा येतात. 
 
पिहली फादंी पिह या मंिजरीखालील पिह या पेराच्या खालून, तर दुसरी दुसऱ्या पेराच्या खालून 

व ितसरी ितसऱ्या पेराच्या खालून िनघते. नंतर पुन्हा ४ ते ६ पेराचं्या नंतर, ा त्येक फादंीच्या शवेटी 
मंिजरी येते. नंतर ा मंिजरीच्या खालून पुन्हा दुसरी उप-फादंी िनघते. व ितच्यावरही ४-६ पेराचं्या नंतर 
मंिजरी येते. अशािरतीने फादंीच्या शवेटी मंिजरी आिण मंिजरीच्या खालून उपशाखा हा कर्म झुडुपाच्या 
आयु यभर चालूच राहतो. साधारण ६ या ते १२ या पेराच्या पासून, एरंडावर पिहला फुलोरा येतो. 

 
झुडुपाची उंची कमी करण्यासाठी आिण कापणी सुलभ जावी हणून जवळ जवळ काडें असले या 

िनवडक जाती, मो ा माणात यािंतर्की प तीने पेरणी करण्याकिरता पायाभतू हणून मान या गे या 
जवळ जवळ काडें असले या ठगण्या जाती वाऱ्यासमोर िटकाव धरू शकतात व त्यामुळे जोराच्या वाऱ्यामुळे 
जी बीयाणात घट येते ती या कारात कमी येते. बहुतेक ठगण्या आिण लागवडी खालील जातीत, 
जसजशी वाढ होत जाते तसतसे खोड पोकळ होत जाते. जी झुडुपे पाटाच्या पाण्याखाली वाढिवली 
जातात, त्यानंा खोड-िक ाचा उ दव होण्याचा संभव असतो. काही जातीत ाला ितकार करण्याची 
क्षमता असते. ते हा अशा जातीच्या गुणनाच्या वळेी अिधक उपयोग करावा. 

 
पाने :– एरंडाचा प व संभार िनळसर िहर या मेणचट थराने आच्छािदलेला असतो. पाने 

चकचकीत िहरवी अथवा ताबंडी असतात. पानाचंी खोडाच्या भोवती माडंणी एकातंिरत असते. 
अ संचयाच्या पानाच्या वरील पेरातून िनघालेली २ पाने मातर् समोरासमोर असतात. एरंडाची पाने मोठी 
असून २५ ते ५० स. मी. यासाची असतात. ती आह ताकृती व कातेंरी असतात. पाने जवळ जवळ िंकवा 
लाबं लाबं िवदािरत असतात. त्यास ५ ते ११ खंड असून, ती कंुिचत असून त्याचं्या कडा कातेंरी असतात. 
ती त्वचेसारखी पातळ असून, पानाचें दल आयताकार पासून सरळ रेषे माणे, लघुकोनी वा ती णागर्ी 
असतात. पानाचे देठ १० ते ३० स. मी. लाबं व मजबूत असतात. ते गोल व सरळ ताठ असून पानानंा 
खालच्या बाजूने घ  पकडून ठेवतात. 

 
ताबंडा व िहरवा हे देठाचे नेहमीच रंग देठ िहरवा असेल तर पाने व िशरा िहर या असतात. देठ 

ताबंडा असेल तर नवीन पाने ताबंडी असतात. पण पूणर् वाढ झा यावर ती िहरवी होतात. परंतु मध्य िशरेस 
ताबंडी छटा असते. पानावरील िशरा उठून िदसतात. 

 
खोडाच्या जवळ देठाला सहज िदसणाऱ्या गंर्िथ असतात. ा अितिरक्त पु पीय-मकरंद-गंर्िथ 

आिण पेराजवळ िदसणाऱ्या गंर्िथ, मेणचट थर नसणाऱ्या, आनील आिण तयार होण्यास दीघर् वळे घेणाऱ्या 
एरंडाच्या कारातच आढळतात. 
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लागवड केले या बहुतेक कारच्या एरंडाची पाने ही बहुधा गडद िंकवा िहरवी असतात. पण रंगात 

बरीच िविवधता असते. गडद िहर यापासून िफकट िहरवा, िनळसर िहरवा, ताबंडसर वा गुलाबी रंगाची 
छटा असलेला अथवा नािंरगी अशा अनेक रंगाच्या पानाने एरंड सजलेला असतो. 

 
पानाच्या वरील पृ भागाच्या लगोलग खाली, कंभ-मृदुपेशीजाल-कोिशकाचंा थर असतो. आिण 

ा कोिशकाचं्या खाली िवरल मध्यपेशी जाल असते. कंभ-मृदुपेशीजालातंील कोिशका ा बहुधा 
आकाराने लाबंट असतात. कोिशकेच्या लाबंी व रंुदीचे माण (गुणो र) हे त्येक जातीचे वैिश  असते 
आिण एरंडात ते १०:१ आहे. हिरतकणूचें, कंभ व िवरल पेशीतील तौलोिनक माण ८२ आिण १८ ितशत 
असते. दु यम कोिशका ा पानाच्या दोन्ही बाजूतील पृ भागामध्ये असतात. पण त्या मध्योतकात संिमिलत 
झा या असतात. ा कोिशकात एक चकचकीत दर् य असते. 

 
अमेिरकेतील सँिग्विनटास आिण झाझंी बारेिन्सम ा जातींच्या एरंडाची पाने जपानी कीटकानंा 

खावयास िद यानंतर, त्याचं्यावर िवषारी पिरणाम झा याचे आढळून आले. ा कीटकानंा तोल साभंाळता 
येईना व आप या हालचालीवर िनयंतर्ण ठेवता येईना. सवर्च काही कीटक मेले नाहीत परंतु त्यातील 
थोडेसे दगावले. हे कीटकनाशक दर् य फक्त पानातच आहे. 

 
कुतर्ी व माजंर याचं्या अंगावरील िपसा, क बडीच्या अंगावरील उवा व िपसा यावर एरंडाच्या पाने व 

देठाचंा अकर्  गुणकारक आहे. पूणर् वाढ झाले या पानापेक्षा कोव या पानात हे िवषारी दर् य अिधक असते. 
आिण वयाने लहान असणाऱ्या पाळीव गुरानंी एरंडाची कोवळी पाने अिधक माणात खा ी तर त्यानंा 
अपाय होतो. भारताच्या काही भागात जून पानाचंा समावशे गुराचं्या वैरणीत करतात. एरंडाची पाने 
आसाममध्ये, ‘एरी’ रेशीम िक ानंा खाऊ घालतात. त्यानंा कोणताही अपाय होत नाही. 

 
मेणचट थर :– एरंडाच्या देठ आिण इतर भागावर एक मेणचट आवरण असते. त्याचा उपयोग, १) 

खूब थंडी व उन्हाळा यासारख्या हवामानातील होणाऱ्या ती  फरकापासून तसेच पीडक कीटकापंासून 
नैसिर्गक संरक्षणासारखा होतो. िंहदु थानातील लागवडी खाली असले या एरंडाच्या जातीत साधारणपणे 
सवर् भागाव मेणचट आवरण असते तर काही कारात, पानाचं्या वरच्या पृ भागावर, मेणचट आवरण 
नसते. 

 
फुलोरा–किणश :– बी पेर यापासून ३०-१८० िदवसात फुलोरा थम कळीच्या रूपातं िदसतो. 

ा कळीला मंिजरीत िवकिसत होण्याकिरता ८ ते १५ िदवस लागतात. किणश हे मुख्य आिण कडेच्या 
फां ावर टोकाशी येते. किणशातील सवर् फुले उमल यानंतर, हे किणश ामुख्याने मादी, अंशतः मादी वा 
नर किणश आहे हे समजते. िंकजपु पे ही रातर्ी ११ वाज यापासून उमलण्यास सुरवात होते. परंतु पहाटे 
४·३० ते ५ वाजता २२° स. तपमानास, ती मो ा माणात उमलतात. 

 
केसर पु पे सकाळी ५ वाज यापासून २२° स. तपमानास उमलण्यास सुरवात होते. ी-पु पाचंी 

पूणर् वाढ होण्यास व ते परागोत्सुक होण्यास १ ते ३ िदवस लागतात. 
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किणशाचे कार :– 
 

मादी किणश :– मादी फुले ही किणशाचं्या खालच्या भागापासून ते वरपयत फळानंी भरलेली 
असतात. नर-फुले पु प बधंाक्षाच्या पायाजवळच असतात व खालच्या थरापाशीच मादीफुलात असतात. 

 
अंशतः मादी किणश :– वरील अध्यार्भागावर मादी फुले असतात व हणून त्यावरच्या भागातच 

फळे असतात. खालच्या अध्यार् भागात नर फुले अस यामुळे ितथं फळे नसतात. 
 
नर किणश :– यात फक्त वरच्या १/३ भागातच फळे िदसतात. उरले या खालच्या २/३ भागात 

नर फुले असतात. लवकरच ती सुकतात आिण किणश िरकामे िदसते. 
 
आकार :– मादी किणशाचा आकार लाबंट दंडगोला माणे वा शकूं माणे असतो. 
 
लाबंट दंडगोलाकार :– फुलोऱ्याचे वरचे टोक जरी अरंुद असले तरी किणशाचा सगळा आकार 

हा एका अरंुद दंडगोला माणे असून त्याचा यास एकसारखाच असतो. 
 
लांबट शं ाकार :– ात खालच्या भागात किणश रंुद असून ते वर वर अरंुद होत, टोकास 

अगदीच अरंुद होते. आिण ामुळे किणश शकूंच्या आकाराचे िदसते. 
 
किणशाचे भरणे :– 
 

१) अगदी घ  भरलेले :– यात फळे अगदी जवळ जवळ असतात. व दोन फळामध्ये 
मुळीच सुटी जागा नसते. फळानंा हलण्यासही जागा नसते. यामुळे पीडक कीटकाचें 
अिधक फावते. त्यामुळे ही शतेात पेरण्यास िततकीशी चागंली नसतात. 

 
२) घ  :– यात फळे जवळ जवळ असतात. परंतु दोन फळात थोडीशी जागा सोडलेली 
असते. 

 
३) िवरळ :– यात दोन फळामध्ये चागंले अंतर असते. 

 
४) अत्यंत िवरळ :– फळे एकमेकापंासून बरीच दूर असतात. 

 
एरंडीचा फुलोरा एकतर्िंलगी असतो. यात मादी-फुले मंिजरीच्या वरच्या अंगास असतात आिण 

नर-फुले ही तळाच्या बाजूला असतात. त्यामुळे साहिजकच ात पर-परागण िंसचन अिधक हाव ेअसे 
वाटते. परंतु त्यक्षात फक्त ११ ितशतच असे होते. 

 
यातील पराग हवचे्या िदशनेेच वाहत जातात. आिण ज्या वळेेस आकाश वच्छ आिण िनर  असते 

ते हा हवचेा वगे ताशी १३ मलै इतका असतो आिण पराग ९०० फूट इतक्या अंतरापयत वाहत जातात. 
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एरंडीच्या फुलोऱ्यातील मादी फुले एकाच वळेेस उमलत नाहीत. ६०-७० ी-पु पे असले या 
किशकातील सवर् फुले उमलण्याकिरता १०-१२ िदवस लागतात. 

 
मंिजरी :– मुख्य फादंीच्या आिण त्याच माणे उपशाखाचं्या शवेटी मंिजरी येते. ज्या पेरापासून 

पिहली मंिजरी येते हे त्या त्या जातीचे लक्षण असते. मुख्य फादंीवरील मंिजरी सवार्त मोठी असते. तीत 
नर-फुले व मादी-फुले असतात. मंिजरीच्या कके्षवर वलयाकाराने ३ वा अिधक झुपक्यात, एकिंलगी 
फुलाचंी पिरमंिजरी असते. नरफुले ही समूहाने मंिजरीच्या तळाशी असतात तर मादी-फुले वरच्या भागात 
असतात. फुले थम खाली येतात व नंतर वर वर येतात. पराग टाक यानंतर नर फुले ही बहुधा सुकतात 
आिण मंिजरीपासून खाली पडतात. 

 
फुलानंा पाक या नसतात. कळीत फुले ३ ते ५ संदलानंी आधािरत असतात. फुले जे हा ंउमलतात 

ते हा ंही संदले पायाशी एकितर्त राहतात. 
 
नर-फुलात पु कळ केसरदले असतात. केसरतंतंूना पु कळ शाखा असतात. त्येक शाखेच्या 

शवेटी एक लहान गोलाकार परागकोश असतो. व हा जसा सुकतो तसा तो जोराने फुटतो व परागकण 
इत ततः पसरतात. सूयार्दयानंतर २ ते ३ तासापासून दुपारपयत पराग पडतात. मध्यसकाळी सवार्त 
अिधक पडतात. परागकोश िफकट िपव या रंगाचे असून त्येक नर-फुलापासून शकेडो िनमार्ण होतात. 
त्यामुळे पराग िनिर्मती िवपुल होते. 

 
२६ ते २९° स. तपमान व ६० ितशत सापेक्ष आदर्र्तेत पराग टाकले जातात. ा पराग कणात 

यजनक दर् य असते. १५° स. तपमान, पराग िंसचनास खोळंबनू ठेवते. आिण ापेक्षा कमी तपमानास 
पराग कणानंा इजा पोचते. दीघर्काळ अिधक आदर्र्तेचा पराग कणावर पिरणाम होतो. 

 
मादी-फुलात एक उध्वर् त, तीन कोिशका असलेली िंकजपुट असते. िंकजपुटाच्या शवेटी ३ ि िभ  

िंकज कीय शाखा असतात. त्येक शाखा दोन मासंल खंडात िवभागलेली असते. ा पालीचा रंग गुलाबी 
असतो. आिण त्याचा पृ भाग उंचव ाचा असतो. मासंल िहर या आिण टोकदार बा वाढीमुळे िंकजपुट 
झाकलेले असते. एका पारदशर्क टोकदार रोमामुळे ही बा  वाढ काही कारात संपु ात येते. हे रोम, फळ 
तयार होतानंा फुटून जाते. एका मंिजरीवर २-३ पासून ८० ब डे येतात. 

 
केसरपु पातील संकतर् हे लाबंट, आंतरवकर्, टोकदार, पराविर्तत व गुलाबी अशा पाच भागात 

िवभागले असून, त्यात पु कळ केसर दले असतात. फुलातील ज्या अवयवात बीज िनमार्ण होते, त्यास 
िंकज हणतात. संकतार्ला ३-५ असे कंुताकृती िवभाग असतात. बीजकाशय गोल असून त्यास ३ बाजू 
असतात. त्यावर ३ िंकज क असतात. हे िंकज क रेषाकार लाल वा िहरवट असून टोकाला ि शाखीय 
असते. ी संकतर् बरेच लाबं असते. िंकजल उठावदार रंगाचे असते. फळ हे गोल ब ड असून त्यावर 
िहरवट लव असते. त्याला तीन के्षपी बाजू असतात. ब डावर दणकट काटे असतात. त्यास ३ क पे 
असतात व त्येक क यात एक बी असते. 

 
उ  तपमानास, नर-फुलाचें माण अिधक होते. एरंडीला दीघर्काळपयत फुले येतात आिण 

बहुवषार्यु कारात हवामान योग्य असले तर वषर्भर फुले येतात. परंतु हे यािंतर्की-कापणीकरता उपयुक्त 
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नाही. फुले सारखी आली पािहजेत तसेच ब डे न तडकता पूणर्पणे िपकली पािहजेत हे गुणधमर् नवीन संकर 
जातीत आणले आहेत. पिह या मंिजरीतील ब डातूनच सवार्त अिधक उत्प  िमळते. 

 
फुले येण्याच्या वळेेस एकसारखे आकाश मेघाच्छािदत रािह यास, तसेच दीघर्काळ जोरदार 

पाऊस पडत रािह यास, ब डे धरण्यास अडथळा िनमार्ण होतो. अ पतपमान, हवतेील अिधक-आदर्र्तेचे 
माण, परागकणात असाधारणपणा िनमार्ण करते. फुले येण्याच्या संगी, जर दीघर्काल ३८° स. तपमान 
असेल आिण जर हवते पाण्याचा अंश कमी असेल तर हलके व पोकळ बी तयार होते. 

 
फुलोऱ्यावर िकती माणात मेणचट पदाथार्चे आवरण आहे, ावर उपदर्वी िक ाचं्या पासून 

होणारे नुकसान अवलंबून असते. 
 
फळ :– सुफलीकरण झा यानंतर िंकजपुट वाढते आिण गोलाकार ब ड तयार होते. ा ब डावर 

िंकजपुटाच्या िभ ीवर िवकिसत झालेले टोकदार काटे असतात आिण वरच्या भागाला िंकज काचा 
शषेभाग दृ ीस पडतो. काटे नसले या एरंडाच्या जाती िनसगर्तः देखील तयार होतात. काटे िवरिहत जाती 
तयार केले या आहेत. काटे मऊ, लविचक आिण अ- क्षोपक असतात. रोपाची पूणर् वाढ होत असतानंा 
ब डे िपकतात आिण किठण आिण िठसूळ होतात. 

 
जर ब डे फार िचवट असतील तर त्यावरील आवरण िनराळे करणे अवघड जाते तसेच मृदु ब डे 

असतील तरीही, िबयानंा इजा न पोचता, आवरण काढणे िततकेच अवघड जाते. पु पबंधाक्षावर फळाचें 
िपकणे हे सारखे नसते. सवार्त खालची ब डे लवकर तयार होतात तर वरची उशीरा होतात. िकत्येक 
जातीत १ ले िपकलेले फळ आिण शवेटचे िपकलेले फळ यात िकतीतरी आठव ाचंा कालावधी जातो. न 
तडकणारी जात ही यािंतर्की कापणीस योग्य तर ब डे िपकण्यास दीघर्काळ लागणे हे शतेकऱ्यास सोयीचे 
असते. कारण िपकलेली फळे वरचेवर सोयीने काढता येतात. ब डाच्या तीन क यात, त्येकी एक बी 
असते. बी चा आकार आिण रंग, त्येक कारात िनराळा असतो. िबयाचंा रंग पाढंरा, करडा, काळा व 
ताबंडा असतो. त्या जरा लाबंट चप ा असतात. लाबंी २ सटीमीटरपयत असते. सवर् साधारणपणे १०० 
बीयाचें वजन ३० गॅर्म असते. 

 
बी :– बी ेतक कयुक्त, अधोमुख, रंुद, अंडाकृती व संकोिचत असून टोकाकंडे दीघर् कोनाकार 

असते. ते अत्यंत गुळगुळीत व चकचकीत असते. बी वर अपूणर्कवच नािभजात असून, ठसठशीत उभी 
संिधरेषा असते. बीजाचें बा कवच पातळ व िठसूळ असून नाना रंगाचे असते. ा बा कवचाखाली एक 
पातळ, कागदासारखे अंतःकवच असून ते शु  ि नग्ध अ मय कोशावर बरोबर घ  असते. बीला िठसूळ 
आिण िविश  िचन्हािंकत साल असते. आंत मृदु पाढंरे तेल बी असते. एरंडी ि दिलक असते. दोन जाड 
जाड दिलकामंध्ये एक बारीकसा अंकूर असतो. एरंडीमध्ये दिलका िव तृत खऱ्या पण पातळ असतात. 
एरंडीमधील पातळ दिलकाचं्या भोवती फोलापयत ठेपलेला एक थर असतो. त्यातून अंकूर रूजत असताना 
त्याचें पोषण होते. एरंडीला सपु क हणतात. अंकूर दिलकेसह अगदी चपटा असतो. एरंडीमध्ये दिलका 
आिण अंकूर दोन्ही लहान असतात. अ ाचा साठा बाहेरच असतो. त्याला पु क हणतात. हे पु क एरंडीत 
समधात असते. बीयाणातंील पु क शु  पाढंरा असून दोन नाजूक दिलकानंी गभार्स सामावनू घेतो. 
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अ मय कोश हा गभार्ने दोन बा वकर् भागातं िवभागलेला असतो. गभार्त २ पातळ दिलका, एक 
अरंुद दलाधराक्ष आिण पिहला क ब अंकूर असतो. का या कठीण कवचावर असले या अत्यंत पातळ 
तनुच्छदामुळे िबया िविवधरंगी िदसतात. 

 

 
एरंडीचे बी

आकृित कर्.  २ 
 

एरंडीच्या बीचा उभा छेद 
 
ा कवचाच्या आत आंतर-बीज असते. बीज पाढंरे असून, त्यातं तेल असते. िबया िवषारी 

असतात. 
 
बीजातील सवर् जागा, पु काने पूणर् भरलेली असते. त्यामुळे बी जरा जड असते आिण बोटानंी 

दाबली असता, बी सहज बोटानंी चुरता येत नाही. परंतु काही मध्यम कारची बीयाणे आहेत, त्यात 
बीजातील सवर् जागा पु काने भरली जात नाही. थोडीशी बीत पोकळी जागा राहते. अशा कारचे बी, 
आंग ाने दाबनू सहज फोडता येते. 

 
भारतातील एरंडीच्या िबयाचंी लाबंी १०·३ ते ११·५ िमलीमीटर व रंुदी ६·८–७·६ िमलीमीटर 

असते. िबयाचें बा -आवरण बरेच पातळ व िठसूळ असते. बीचे वय आिण तेलाचे माण यावर िठसूळपणा 
अवलंबनू असतो. दोन्ही अध्यावरणापैंकी बाहेरच्या आवरणात कोिशकाचें तीन थर असतात. बा त्वचेमध्ये 
पशर्रेखीय दीघर् कोिशका असून त्यात रंग-दर् य असते. आंतर-त्वचेच्या कोिशकाचंा आकार तंभाकार 
असतो आिण ा दोन्हीमधील मधला थर हा चगरले या मृदुपेशीजाल कोिशकाचंा असतो. आंतर 
अध्यावरणाची बा त्वचा ही कंभासारखी असून दृढ असते. इतर थर चगरलेले असून कागदासारखे 
असतात. लघुपणार्जवळ बा  अध्यावणाच्या िवभाजनामुळे नािभजात तयार होतो. एरंडीमध्ये अंकुरण 
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होईपयत अ मय कोशाचे शोषण होत नाही. पु कातं ोतकण असतात. ोतकणातं िथने घनरूपात 
असतात. ोतकणाची रचना जिटल असते. त्याचंा आकार ६० मायकर्ॉ  असतो. ोतकणात अ फिटकी 
िथनाचे िम ण असून त्यातं एक फिटकाभ िथन आिण कॅि शयम व मगॅ्नेिशयमच्या ि -फॉ फेटचे 
ग्लोबॉइड असते. ही त्यात क दलेली असतात. आधारदर् य आिण त्याचे भाग ाचं्या सभोवताली िथनाचा 
एक थर असतो व हे िथन आधार दर् याइतके सहज िवदर्ा य नसते. 

 
पाण्यात अिवदर्ा य असलेले फायिटन मुक्ति थतीत ोतकणाच्या ग्लोबॉइडमध्ये साठिवलेले 

असते. अंकुरण समयी, ोतकण फुटतात. त्यातील ग्लोबॉइड मुक्त होऊन िवदर्ा य होते व त्यात असलेले 
फायिटनचे िवदर्ा य ि थतीत रूपातंर होते. िवदर्ा य फायिटन हे फायिटन- ोिटन-जिटल असते. नेहमीच्या 
काराच्या इनॉिसटॉल फॉ फेटच्या रूपात नसते. 

 

 
अिपभौम अंकुरण
आकृित कर्. ३ 
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आकृती कर्. ४

 
अ मय कोशाच्या मध्यभागी, गभार्च्या दोन पातळ कागदासारख्या दिलका असतात. यातील 

अंकुरण अिपभौम असते. दिलका या चूषीइंिदर्यासारख्या वागतात व अ मय कोषाचे शोषण करतात. आिण 
मग दिलका जिमनीच्या वर ने या जातात आिण िहर या पानातं मो ा होतात. (आकृित कर्. ३–४–५) 

 
िबयातं ४२ ते ५७ ितशत थायी तेल असते. टरफल न काढले या िबयातं ४९% तेल असले तरी 

िगरणीत ४५% तेल िमळते. बीयातं ६० ितशत ग्लॉ युिलने असतात. तसेच फॉ फरसचे माणही बरेच 
असते. परंतु ातील ९० ितशत फुर ‘फायिटन’च्या रूपात अस यामुळे, तो फारसा उपयोगी येत नाही. 
फॉ फोिलिपडाचे माण ०·१२% असून त्यातं ामुख्याने फॉ फटाइिडल इथनॉल अिमन असते तर 
हायडर्ोसायिनक अ ल (१० लाखातं ७ भाग सायनाइड) असते. 
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आकृती कर्. ५

 
िबयातं लायपेज हे िवतंचक असते. ाचा उपयोग ि नग्ध पदाथार्ंचे जलीयिवच्छेदन करण्याकडे 

बराच होतो. 
 
एरंडीच्या िबयातं िरिसिनन हे दर् य असते. ा िरिसिननचे पूवर्गर्ाही िग्लसरॉल व सक्सीिनक अ ल 

असून डाय हायडर्ॉक्सी-अिसटोन हे मध्य त संयुग असाव.े 
 
आंधर्मधील तेलंगणात, एरंडीची पेरणी जूनच्या शवेटच्या आठव ापासून जुलैच्या मध्यापयत 

होते. आिण एरंडीच्या ब डाची पिहली कापणी िडसबर मध्ये िंकवा जानेवारीच्या सुरवातीस होते. ानंतर 
पुढे २० िदवसाचं्या अंतराने अशी २-३ वळेा तोडणी करतात. व साधारण माचर्च्या शवेटी हणजेच पेरणी 
के यापासून २४० िदवसानंी एरंडीची ताटे पूणर्पणे वाळून जातात. 

 
ज्या एरंडीच्या कारात ब डे उमलत नाहीत िंकवा फुटत नाहीत तेथे ब डे पूणर्पणे वाळण्याच्या 

अगोदर कापणी करण्याची आव यकता नाही. 
 
साधारणपणे पिहली कापणी जानेवारीच्या मध्यास करतात. ए हानंा मुख्य किणश त्याच माणे 

ाथिमक फां ावर आलेली किणश े वाळलेली असतात. ानंतरची दुसरी कापणी माचर्च्या शवेटास 
करतात. उरलेली सवर् किणश ेआता वाळलेली असतात. 
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िबयाणे :– 
 

एरंडीचे घड झाडावर पूणर्पणे वाळ यानंतर ते तोडून, काठीने बडवनू एरंडी तयार करावी. एरंडी हे 
परफलीत पीक आहे. ते हा जातीची शु ता राखण्यासाठी एका िठकाणी एकाच जातीचे िबयाणे पेरावे. 
एरंडीच्या घडावर नर व मादीमुळे एकाच दां ावर असतात. ज्या घडावर मादीफुले अंदाजे ९०% पयत 
आहेत व नरफुले अंदाजे १०% आहेत, अशीच झाडे िबयाण्यासाठी राखून ठेवावीत. 

 
िबयांची उगवण-क्षमता :– दहावषार्च्या साठवणीनंतर देखील, एरंडीच्या िबयातंील उगवणक्षमता 

७५ ितशत इतकी िटकून होती. सात वषर् साठवणीपयत, िबयातं असले या तेलाचे िकण्वनीय िवघटन 
झालेले न हते. आतील थराचंी ऊितके ही सभोवतालच्या आघातापासून संरिक्षत अस यामुळे एरंडीच्या 
िबयातंील लायपेज ा िवतंचकाची सिकर्यता, आतील थराचं्या पेक्षा, दिलकाच्या जवळील पु काच्या 
बा ागंावर, अिधक कमी झालेली होती. 

 
अंकुरणाचा वगे, वर उगवणे आिण ४ पाने िनघेपयतची ि थती, ा सवार्ंचा उत्पादनाशी संबंध आहे 

जे एरंडीचे रोपटे लवकर व सारखे उगवते आिण दोन ते चार मिहन्यातील काळात, ज्याची वाढ चागंली 
होते, त्या रोप ापासून जर पाणी व इतर पोषण दर् ये पुरेशी असली तर दुसऱ्या मंदगतीने वाढणाऱ्या 
एरंडीच्या रोप ापेक्षा, अिधक उत्प  िमळते. 

 
वगेाने अंकुरण व उगवण झाली तर बुरशीचा फटका बसण्याचा संभव कमी असतो. दु काळामुळे 

पाण्याची टंचाई, गारठणे, रसायने व रोग यामुळे मातर् रोप ाची वाढ खुरटते. 
 
िबया, पाण्यात िभजत ठेव यानंतर, जर ा पाण्यात क्षिपत शकर् राचंा पूणर् अभाव िदसून आला तर 

ा िबयामंध्ये जा तीत जा त अंकुरण-क्षमता असते. उलट जर ा पाण्यात क्षिपत शकर् राचें माण १/१० 
इतपत िमळाले तर अशा िबयामंध्ये अंकुरण-क्षमतेचे माण अत्यंत कमी असते. िबयामंधील अंकुरण-क्षमता 
ही पूणर् वाढ झा यानंतर िकती कालातंराने कापणी झाली ा मध्यंतरावर अवलंबून असते. 

 
भारतातील संकिरत एरंडीच्या जातीत उगवण-क्षमता अिधक माणात िदसून आली. 
 
पूणर् वाढ झाले या परंतु अप  िबयावंर गोठण्याच्या िकर्येमुळे पिरणाम होऊन, त्याचंी अंकुरण-

क्षमता कमी होते. रोप ावर कोणत्या िठकाणी बी आहे त्यावरही उगवण-क्षमता कमी होण्याचे माण 
अवलंबनू असते. ाथिमक फुलोऱ्यातंील िबयावंर फारच कमी पिरणाम होतो. पूणर् प  झाले या िबयावंर 
गोठण्यामुळे, अंकुरण क्षमतेत, काहंी फरक होत नाही. 

 
जलद न्यटूर्ानच्या िकरणोत्सगार्च्या वाढत्या मातेर्मुळे अंकुरण क्षमता, रोप ाचे जगणे आिण 

उत्पादनावर अनुकूल पिरणाम होतो. 
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िबयाचं्या अंकुरणात खालील िविकर्या घडून येतात :– जलीभवन, जलीयिवघटन, सन आिण 
वाढ ातंील त्येक ट पा, मागील ट पा पूणर् होईपयत वाट पाहात नाही वा पुढील ट पा सुरू होताच 
मागील ट यातील िविकर्या बदं होत नाही. 

 
बीच्या सनिकर्येत शकर् रा हा मुख पदाथर् असतो. एरंडीत ि नग्धपदाथर् हे मुख राखीव दल 

असते व अंकुरण समयी, शकर् रेचे मो ा माणात सं ेषण होते. जे हा ि नग्धपदाथार्ंचे शकर् रेत रूपातंर 
होते ते हा सनीय भागाकार एकापेक्षा कमी होतो आिण अंकुरणसमयी तर तो ०·३ पयर्तं कमी होतो. नंतर 
सवर् ि नग्धपदाथर् कामी आ यानंतर, नवीन आले या पानात, तयार झाले या शकर् राशी सन जुळते घेते 
आिण सनीय भागाकार १ पयत उंचावतो. रोपटे अंधारात वाढत असतानंा, साधारण सनीय 
भागाकाराची मयार्दा ०·३ ते ०·६ असते. ि नग्धपदाथार्ंचे रूपातंरण अिधक ऑिक्सडीकृत पदाथार्त होत 
अस यामुळे, काबर्न डायॉक्साइड ज्या गतीने सोडला जात आहे त्यास हे अनुरूप आहे. 

 
अंकुरणातील अगदी ारंभीच्या अव थेपासून असे िदसून येते की, बीतील गभार्च्या चयापचयाचा 

ामुख्याने कब िदताचं्या ऑिक्सडीकरणाशी संबधं आहे. ा चयापचयाकरता, जे आधार-दर् य आहे ते 
पु कामध्ये संिचत असले या ि नग्धपदाथार्पासून िमळिवलेले असते. पु कामध्ये होणाऱ्या ा शकर् रेच्या 
सं ेषणामुळे, अखंड रोप ाचा सनीय भागाकार कमी होतो. 

 
एरंडीच्या अंकुिरत बीच्या तंभा माणे, ि नग्धपदाथार्ंचे–– िरिसनोलेइक अ लाचे––अंशतः  शकर् रेत
रूपातंर  
होते आिण अंशतः सनिकर्येत ितचे ज्वलन होते. हे सनीय 
भागाकार = 

काबर्न ङायऑक्साईड (उच्छ्वािसत)
ऑिक्सजन – ( ािसत) 

ा मू यावरून समजते.  
 

अंकुिरत बीच्या तंभात 
‘काबर्न

ङायऑक्साईड’ ाचे मू य १ होते यावरून शकर् रेचे ज्वलन 
िनदिशत होते. ऑिक्सजन

परंतु अखंड बी मध्ये ते ०·३ इतके होते. याचा अथर् िजतका काबर्न डायॉक्साइड सोडला जात होता. 
त्यापेक्षा अिधक ऑिक्सजन घेतला जात होता िंकवा शकर् रेच्या रूपातंरािशवाय, ि नग्धपदाथार्चा देखील 
उपयोग केला जात होता. 

 
एरंडीमध्ये ि नग्ध पदाथार्ंचे सं ेषण होत असतानंा, जोपयत बीमध्ये ि नग्ध पदाथार्ंचे माण 

ठळकपणे वाढत असते, ते हा ‘ सनीय भागाकार’ जा तीत जा त उंचावतो. 
 
ग्लायऑक्झलेट चकर्ाच्या मागार्ने ि नग्धपदाथार्ंचे शकर् रेतील शीघर् रूपातंर हे एरंडीच्या पु काच्या 

चयापचयाचे महत्त्वाचे अंग आहे. अशािरतीने सं ेिषत झालेली शकर् रा गभार्कडे थलातंिरत केली जाते. 
आिण त्या िठकाणी, ितची वाढ आिण िवकास होत असतानंा सं ेिषत कायर् आिण सन यानंा उजार् 
पोचिवते. 
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एरंडीच्या िबयामंध्ये, हेक्सोजाचे सं ेषण असेिटल को-एंझायम ए पासून होते व हे को-एंझायम ए 
ि नग्धपदाथार्ंच्या ऑिक्सडीय िवघटनामुळे ा त होते. असेिटल को-एंझायम ए चे रूपातंर ऑक्झलअसेटेट 
मध्ये ग्लायॉक्झलेट पा र्मागार्च्या ारे होते. ऑक्झल असेटेटचे रूपातंर फा फोइनॉल पायरू हेटमध्ये 
आिण नंतर मग परत शकर् रेत होते. 

 
एरंडीच्या िबयातील पु कामधील मुख शकर् रा व दिलकामधील एकमेव शकर् रा, सुकर्ोज असते. 

पु कापासून दिलकातं वशे करणाऱ्या शकर् रापैकी जवळ जवळ ८० ितशत शकर् रा गभार्क्षातं पाठिवली 
जाते. 

 
अंकुरणामध्ये पाण्यात िवदर्ा य असलेली (ि नग्धा लाशंी संबधं नसलेली;) काबर्िनक अ ले तयार 

होतात. अंकुरणाच्या ६ ते ८ या िदवसात, त्याचें माण सवार्त अिधक होते. ही अ ले अशी–– 
ॲकॉिनिटक, सायिटर्क, युमिॅरक, ग्लायकॉिलक, लॅिक्टक, मिॅलक, सक्सीिनक आिण टाटार्िरक. 

 
नािभजात काढ यास, अंकुरण चागंले होते. नािभजातामध्ये िफनॉिलक्स दर् ये असून ती अंकुरणास 

िवरोध करतात. 
 
अंकुरणापासून ९० िदवसानंतर, फुलोरा येण्याच्या अगोदर जर एरंडीच्या रोप ावर १–२ गॅर्म 

नायगारा १०६३७ (इथाइल हायडर्ोजन–१ ोपाइल फॉ फोनेट) चा तुषार िदला तर १ या किणशामध्ये 
मादी फुलाचं्या संख्येत अिधक वाढ होते. 

 
अंकुिरत एरंडीच्या िबयाचं्या पु कातील अंतः ाकल जालकातं मलेॅट व सायटर्ेट िंसथेज ाचंी 

एकितर्त रूपे, थािपत आहेत आिण मलेॅट व सायटर्ेट याचंी सिकर्यता NADH सायटोकर्ोम‘सी’च्या 
सिकर्यतेवर अित यािपत आहे. 

 
मलेॅट िंसथेज ितलेखन हे एरंडीच्या अंकुरणात वाढते. एरंडीचे, जे पु क अंकुरणत होते (अपचय 

ि थती), त्याच माणे िवकिसत होणाऱ्या पु कातंील (उपचय प ती) सूतर् किणकातं पायरु हेट डी 
हायडर्ोजेनेज कॉ लेक्सेस, अलग केले गेले. 

 
एरंडीच्या िबयाचें अंकुरण होत असतानंा, आयसोसायटर्ेट लायेज व मलेॅट िंसथेज ाचें मेसजर 

िरयोन्युक्लेइक अ ल (mRNA), जसजशी िवतंचकाची सिकर्यता वाढते, त्या माणात, वाढते. िगबरेिलक 
अ लामुळे mRNA ची वाढ वगेाने होते तर ॲक्िसिसक अ लाने ही वाढ खंुटते. 

 
अंकुरणामध्ये व िबयाचंी ाथिमक वाढ होत असतानंा, पु कात असले या िथनाचें जलीभवन 

होऊन, अिमनो अ ले दिलकातं थानातंिरत होतात आिण नंतर थलातंराच्या वाहातून रोपाच्या अक्षाकडे 
जातात. 

 
एरंडीच्या िबयाचं्या अंकुरणात, DNA चे सं ेषण, हे दिलकातं व पु कातही होते व ते संपूणर्पणे 

गभार्शाच्या उपि थतीवर अवलंबून नसते. 
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एरंडीच्या िबयाचे अंकुरण झाले या पु कामंधील अिविश  ि नग्धपदाथर्- थानातंरण िथनातंील 
अिमनो अ लाचंा कर्म शोिधला आहे. त्यात ९२ अवशषे आहेत. रेण्वीय वजन ९३१३ ा कर्मातील सू म-
िवषमता ४२ आिण ५० या अवशषेाचं्या िठकाणी िदसून आली ावरून ा िथनाकिरता २ जीनुके 
असावीत. १२ ते १४ अ लीय व अ कलीय अिमनो अ ले शवेटच्या अध्यार् कर्मात होते. फॉ फोिलिपडे व 
गलॅॅक्टोिलिपडाचें यामुळे थानातंरण होते. 

 
अंकुरणामुळे एरंडीच्या िबयातील िहमग्लुिटिनन िकर्याशीलतेत फरक होतो. अंकुरणातं, िथनाचं्या 

माणात व िहमगॅ्लुिटिनन िकर्याशीलतेत, घट होते. 
 
पु कातील फिटकीय संिचत िथनाचे, अंकुरणात व नंतर जलिवच्छेदन–जलीयिवच्छेदनाने 

उभयिवरोधी-िवदर्ा य पॉलीपे ाइडे मुक्त होतात. त्याचें रेण्वीय वजन ३०००० ते ४०००० असते. ही 
पॉलीपे ाइडे ि वारकीय असतात. िबयाचं्या िवचोषणा नंतर १२ ते १८ तासानंतर फिटकीय िथनाचें 
अंकुरण पूणर् होण्याच्या अगोदरच, ोिटॲजेस ा िवतंचकामुळे जलिवच्छेदन घडून येते. िबयाचं्या 
िवकासात, ही ोटीॲजेस िन कर्ीय रूपात असतात, तर िवचोषणानंतर सकर्ीय होतात. 

 
१) पिह या अव थेत बीजावरणे व बीजातील िजवतं कोिशका यामध्ये भरपूर पाणी शोषले जाऊन 

ते बीज फुगते. बीज फुगणे, बीजावरण तडकणे व ऑिक्सजन आिण काबर्नडाय ऑक्साइड या वायकूरता 
त्याचंी पायर्ता वाढणे या भौितकीय घटनानंतर सनिकर्येत बदल सुरू होतो. त्यानंतर सनिकर्येतच वाढ 
होते. 

 
बीजाकुंरणाच्या दुसऱ्या अव थेच्या शवेटी त्यातील िवतंचक भािवत होतात. पु क असले या 

बीजात िवतंचकाचा वशे गभार्तून पु कात होतो. संिचत अ , मग ते दिलकातं असो वा पु कातं असो, बी 
रुजतानंा, त्याचे िवतंचका करवी पचन (रासायिनक िविकर्येने रूपातंर) होऊन िवरघळणाऱ्या िवदर्ा य 
भागाचा गभार्च्या वाढणाऱ्या भागात वशे होतो. तेथे िवदर्ा य काब हायडर्ेटाचंा उपयोग सनामुळे ऊजचे 
उत्पादन करण्याकिरता व नवीन कोिशकाचं्या िनिर्मतीत होतो. िथन व मेद ा अ काराचंाही नव 
कोिशकाचं्या वाढीत व त्यामुळे होणाऱ्या शरीराच्या वाढीत उपयोग केला जातो. 

 
ि नग्धा ले :– सं ेषण प ित ही पूणर् प  झाले या बीच्या दिलकातील कोिशकात असले या 

ाकल कणू कोिशकागंातच ि थत असते. ाकल-कणूमध्ये िनमार्ण झालेले पािमटेट, टीअरेट व 
ओिलएट, ाचें अतः ाकल जालकाच्या पटलाकडे पिरवहन होते. ा पटलातच १८ कबर् अणू असलेली 
बहु-असंपकृ्त ि नग्धा ले, टर्ायएमाइल िग्लसरॉले याचं्या िनिर्मतीकरता आिण तेल िनके्षपणास आव यक 
असलेली िवतंचके उपि थत असतात. िलनोिलएट आिण िलनोिलनेट याचं्या सं ेषणाची कायर्दर् ये 
अनुकर्मे ओिलएट आिण िलनोिलएटचे अवशषेच अणुकाियक फा फटाइिडल कोिलनमध्येच असतात. 
ि नग्धा लाचं्या सं ेषणाचे िनयंतर्ण २ कारात करता येते – शृखंलाचे दीघर्ण आिण यनुवधेन. पटलात 
मो ा माणात कबर्अणू १६ व १८ इतक्या लाबंीच्याच शृखंला असतात. 

 
एरंडीच्या बीतील पु कात ७० ितशत संचियत वसा असते. व ितचे रूपातंर, रोपाच्या सुरवातीच्या 

वाढीच्या वळेेस, सुकर्ोजमध्ये होते. अंकुरणानंतर वसाचा उपयोग केला जातो. वसाच्या िवघटनास बीच्या 
िवचोषणाच्या ितसऱ्या िदवसानंतर सुरुवात होते. आिण सहा या िदवसापयत हे िवघटन पूणर् होते. वसा-
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भजंन हे ि नग्धा लाचं्या सुकर्ोजमधील रूपातंराशी िनगडीत आहे. कारण वसाभजंन जे हा जोरात चालू 
असते. त्या काळात ि नग्धा ले संिचत होत नाहीत. टर्ायिरिसनोलेइन हे ि नग्धतनूत संिचत होते व ा 
ि नग्ध-तनूच्या भोवती पटल असते. कोिशकागंाच्या अंतरव तूचे वरूप जल-िवरोधी अस या कारणाने, 
ा पटलाची रचना अधर्-एककच असते. 

 
पटलातं अ लीय लायपेज असते. ा िवतंचकाचे अनुकुलतम अ लिव लाकं ४·५ असते परंतु ते 

अ लिव लाकं ६ च्या वर िनि कर्य असते. ा िवतंचकाची अिधकातं अिधक सिकर्यता अंकुरण न झाले या 
बीत असते. आिण जरी बी थो ा अवधीतच पाण्यात िभजिवत ठेवली तरी वसा-िवघटन ३ िदवसापयत 
सुरू होत नाही. व ा अवधीत ा अ लीय लायपेजची सिकर्यता थोडीशी कमीही झाली असणार. दुसरे हे 
अ लीय लायपेज, प  होणाऱ्या िबयाचं्या ि नग्ध-तनूतही, ज्या माणात टर्ायिरिसनोलेइन जमा होते त्याच 
माणात िदसते. अंकुरण न झाले या िबयातील ि नग्ध-तनु अलग केले आिण त्यानंा अ लिव लाकं ७ ला 
ठेवले तर वसा-भजंन होत नाही. पण जर अ लिव लाकं ४·५ पयत कमी केला तर िवतंचक त्विरत 
वसाभजंनास सुरुवात करते आिण २० िमिनटात जवळ जवळ ९५ ितशत अंतजार्त-वसाचे िवघटन होते. 
प  होत असले या िबयातंील ि नग्धतनुही अशाच कारची वसाभजंनाची गित दशर्िवतात. अ लीय 
िवतंचक हे रोपाच्या वाढीच्या वळेेस वसाभजंनास कारणीभतू आहे. 

 
जर िबया उभयिवरोधी-अिसटेट-मध्ये अ ल िवमलाकं ४·५ ला ठेव या तर वसाभजंन त्विरत होते 

परंतु शकर् रा-रूपातंर होत नाही. ावरून असे िदसून येते की, बींत िविनयोिजत पिरि थतीत अलग 
केले या ि नग्ध-तनूतील अ लीय िवतंचकाच्या अितिरक्त क्षमतेचा साक्षात्कार होतो. तसेच िवतंचक हे 
आतील िनरीक्षकाचं्या िनयंतर्णाखाली नाही. 

 
एरंडीचे बी हे एकमेव आहे की, ज्याच्या अंकुरण न झाले या बीतील ि नग्ध-तनूत अ लीय 

लायपेज असते. इतर िबयात, िजथं लायपेज हे िवतंचक ि नग्ध-तनूत आहे, त्या िठकाणी अनुकुलतम 
अ लिव लाकं ७ च्या आसपास असते आिण ज्या िबयात हे िवतंचक नसते त्यात अ कलीय लायपेज 
‘ग्लायोिक्ससोम’ मध्ये असते. एरंडीच्या बीच्या ग्लायोिक्ससोममध्ये हे लायपेज एकसंध पटलाचंा घटक 
हणून आहे. ज्या वळेेस वसाभजंनात सुरूवात होते ते हा ंते पु कातं िदसते. एरंडीच्या बीच्या थम वाढीच्या 
वळेी ि नग्ध-तनु अ लिव लाकं ७ च्या आसपास सकर्ीय असलेले उपािर्जत करतात. आता हे लायपेज 
टर्ायिरिसनोलेइनचे िवघटन करीत असले तरी त्याचं्या कायार्स ि नग्ध-तनूपासून कायर्दर् याच्या 
पिरवहनाची आव यकता लागेल. एरंडीतील िथने फक्त फा फो वा गलॅॅक्टोिलिपडाबंरोबर बिंधत आहेत. 
जर ि नग्ध-तनूत टर्ायिग्लसराइडाचें िवघटन होत असले तर ा िठकाणी, ि नग्धा लाचं्या 
ग्लायोिक्ससोमकडील पिरवहनाची आव यकता लागेल आिण ा िकर्येत, ि नग्धा लाचें, फॅटीएसाइल 
कोएंझाइम ए मधील रूपातंरच दीघर् शृखंला-ि नग्धा ल-थायोकायनेज हे िवतंचक कायर् करीत असणार. 
वाढीच्या सुरूवातीच्या काही िदवसात, उदासीन अ ल-िव लाकंास सकर्ीय असलेले िवतंचक ि नग्धतनूत 
उपि थत असते. आिण हे िवतंचक वसाभजंनाच्या सुरुवात करण्याच्या कामी उपयोगी पडते. मुक्त 
कॅि शयमच्या आयनामुळे हे ४० पट उ ेिजत होते. 

 
सुकर्ोजचे व अिमनो अ ले यासारख्या इतर िवलेयाचें कोिशकातंील सकर्ीय उत्कूपक 

ोटोनबरोबरील सह-पिरवहन ारा होते. ा उत्कूपकाकिरता चालन ेरणा ोटोनाचं्या िव ु -
रासायिनक उतारापासून ा त होते व ही ेरणा ोटोन पपंामुळे लािवका पटलाचं्या पलीकडे तयार होते 
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आिण हे पपं हणजे ोटोनाचें थलातंरण करणारे ‘ए टी पी’ एजेस होत. सुकर्ोज संचयाबाबत िवशषे 
सिकर्यता दाखिवणारे पपं हे चाळणी-घटक आिण सहचारी कोिशका होत. ा कोिशकाचं्या लािवका-
पटलातं ‘ए. टी. पी. एज’ची उपि थती असते. िकमानपक्षी, ोटोन- थलातंर-ए. टी. पी. एज चे दोन 
कार, वन पतींच्या कोिशका-पटलातं आहे :– एक टोनो ला ट ि थत व दुसरा लािवका पटलावर. 
टोनो ला ट अे. टी. पी. अेज हे नायटर्ेटला संवदेनशील असते तर लािवकापटलातील अे.टी.पी.अेज चे 
हॅनडंटने िनरोधन होते. ोटोन-अिमनो अ ले याचं्या सहपिरवहनामुळे विर्तत झाले या सुरवातीच्या 
िवधुर्वीकरणानंतर, लािवका पटलाचें िव ु -पुनधुर्र्वीकरण हे ए. टी. पी. वर अवलंबनू असते. िवलेयाचं्या 
सकर्ीय उत्कूपकाकिरता लागणारी चालक- ेरणा चालू ठेवण्यामध्ये ोटोन- थलातंर- लािवका पटल-ए. 
टी. पी. एज’ चा अंतभार्व असतो. 

 
एरंडीच्या दिलकात, दोन िनरिनरा या ोटोन पिंपग प ित आहेत :– एका प तीत, सुकर्ोजच्या 

उपि थतीत वा अनुपि थतीत ोटोनाचें पंिंपग होते. दुसरी प ित ही हॅनॅडेटला संवदेनाशील असते. ज्या 
ोटोनाचें सुकर्ोजबरोबर पिरवहन झाले होते. त्या ोटोनाचें ती पुनःचकर्ीकरण करते. आिण ही प ित, 
सुकर्ोजमुळे विर्तत झाले या लािवका पटलाचं्या िवधुर्वीकरणामुळे, अथवा कोिशका यी 
अ लिव लाकंामध्ये उतरण झा यामुळे सिकर्य होते. 

 
बहुधा, ज्या कोिशकात, सुकर्ोजचा संचय झाला आहे. अशा कोिशकाचं्या लािवका-पटलात ही 

प ित ि थत आहे. 
 
बी-तील तेल संचयाकिरता कोिशकीय संिवभागीयकरण :– बी (दिलका, पु क, मगजयुक्त फळे 

व फलावरण), एवढेच न हे तर काही वन पतींच्या ऊतक संवधर्नामध्ये वगेवगे या माणात टर्ायअेसाइल 
िग्लसरॉलाचंा संचय असतो. इलेक्टर्ॉन सू मलेखनात ा िबयाचं्या कोिशकात, ‘टर्ायअेसाइल िग्लसरॉल’ 
हे ‘गोलाकार कण’ असे िदसतात. ानंाच ‘ि नग्ध-तनु’ हणतात. ि नग्ध-तनु हे अनाकार आधारदर् य 
असून, त्यास आंतर-रचना नसते. फक्त काही ऊतकातं, ऑि मयम टेटर्ॉक्साइडमुळे ते रंगीत होतात. ा 
शु  ि नग्ध-तनंूचे िव ेषण केले असता, त्यात ९४% टर्ायअेसाइल िग्लसरॉल, थोडेसे िव ु -
िनःसारणाने अलग होणारे िथनाचें भाग, आिण फॉ फोिलिपडे असतात. तेलाचा संचय करणाऱ्या 
तेलिबयाचंी जे हा ं पूणर् वाढ होत असते, ते हा ं ि नग्धा लापासून टर्ायअेसाइल िग्लसरॉलची संपुिंजत 
िनिर्मती अंतः ाकल जालकातं होते. अंत ाकल जालकाच्या दोन तर असले या एकक पटलातं 
ि नग्धपदाथार्ंचा संचय होतो. अंतः ाकल जालकाच्या ि नग्धमय फॉ फोिलिपड अधर्कातं ‘ि नग्ध-तनु’ 
िवकिसत होतात. िवकिसत होतानंा त्या अधर्कानंा दूर सारतात व मग मुकुलन होतात. तरीसु ा 
फॉ फोिलिपडाचें तर त्याचं्या भोवती असतातच. जरी ा ि नग्ध-तनू एखा ा पूणर् वाढ झाले या 
तेलिबयाचं्या ऊतकातं घ  भरले या अस या तरी ा तरामुंळे त्याचें संमीलन हात नाही. 

 
गोलाकार कोिशकागंातील अनाकार आधारदर् यातं संचियत िथने असतात. ानंाच ‘ िथन–तनु’ 

असे हणतात. ही िथने बहुधा ग्लो युिलने असतात. परंतु काहंी िबयातं फिटकीय िथने आधारदर् यातं 
खेचलेली असतात. एरंडीचे बी ा दुसऱ्या कारात मोडते. एरंडीच्या िबयाचं्या ा िथन–तनंूचे 
आधारदर् य हे मुख्यतः दोन कारच्या िवदर्ा य िथनाचें असते. ७ S लेिक्टने आिण २ S अ युिमने, 
ग्लॉ युिलने मातर् उपि थत नसतात. अ युिमनाकडे भाडंाराचे काम िदलेले आहे. कारण पूणर् वाढ झाले या 
बीच्या िथन िनःसारणात हे २० ितशत असते. आिण ा िथनाचंा उपयोग रोपाच्या सुरूवातीच्या 
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वाढीकरता होतो. ११ S फिटकीय िथने याचंी िवदर्ा यता ग्लो युिलनसारखीच असते व ते संचय–
िथनाचें िचतर् पूणर् करतात. आधारदर् य आिण फिटकीय िथनाचं्या िवदर्ा यतेतील फरक त्यानंा 
िनरिनरा या िथन–तनंूच्या क यात ि थत करतो. संचयी िथनाचें िनके्षपण िरिक्तकीय उपिवभाग पाडून 
झा यानंतर होते. फिटकीय िथनाचें एक कुटंुब असून, त्याचें सं ेषण एकाच वळेेस होते. परंतु 
आधारदर् यातंील पु कळशा िथनाचं्या सं ेषणातं पु कळ फरक असतो. 

 
एरंडीच्या ‘ िथन-तनू’त ११ S आिण ७ S िथने असतात. त्याचें िवघटन ‘ िथन–तनू’त आिण 

िरक्त िवभागात होते. ही िरक्त िवभागे बीजाच्या अंकुरणासमयी तयार होतात. ा कोिशकागंाचे अ ल–
िव लाकं िंकिचत अ ल असते. एरंडीमध्ये, ा िथन िरिक्तकातंील अ ल ५·७ ते ५·९ असते. हे 
अ लिव लाकं ११ S व ७ S िथनाचं्या िवधटनाचे वैिश  आहे. जरी बीज पूणर्पणे िवचोिषत असले तरी 
अंकुरण सुरू झा याबरोबर, िथनातं ताबडतोब काहंी फरक िदसत नाही. संचियत ऊतकाचं्या वगेवगे या 
भागातं अिनयिमतपणे िवघटनास सुरवात होते. िवघटनाचा पाण्याच्या उत्कूपकाशी त्यक्ष संबधं नसतो. 
अंकुरणात ११ S व ७ S िथनात गुणात्मक फरक घडून येतात. िवशषेतः त्यातं असले या ोटीअेज 
िवतंचकाबरोबर िवदर्ा यता अिधक वाढते वा त्याची िकर्या सुलभ होण्यास मदत होते. 

 
बहुतेक सवर् िबयातंील अंतर–कोिशकातं, अंकुरणाकिरता उपयोगी पडावा हणून टर्ायअेसाइल 

िग्लसरॉल हा अ ाचा मोठा साठा असतो. रोपाच्या सुरवातीच्या वाढीच्या संगी, गभार्क्ष आिण संचयी 
ऊतकाचं्या वाढीस मदत करण्याकिरता, टर्ायअेसाइल िग्लसरालाचा उपयोग होतो. टर्ायअेसाइल 
िग्लसरॉलाच्या वापरातील पिहला ट पा हणजे त्याचे जल–िवच्छेदन होऊन ि नग्धा ले व िग्लसरॉलची 
िनिर्मती. ग्लुकोज–िनिर्मतीच्या दीघर् पथमागार्तील वरील जलीय–िवच्छेदन, हा पिहलाच ट पा 
अस यामुळे, ा जलीय–िवच्छेदनाच्या सिकर्यतेस ा पथमागार्च्या िनयंतर्णात फार महत्त्व आहे. 

 
संचियत टर्ायिग्लसरॉले ही पटलानंी विे ले या ‘ि नग्ध-तनू’त ि थत असतात. वसाभजंन 

होण्याकरता, िवतंचक हे कायर्दर् याशी िनगिडत हावयास हव,े हणून लायपेज हे िवतंचक, कोिशकातंील 
‘ि नग्ध-तनू’तच असते. ि नग्धतनु एका पटलानंी विे लेली असून अ ल लायपेज ि नग्ध–तनंूच्या पटलातं 
ि थत असते. आिण एक अ कली लायपेज हे पटलाच्या बाहेरील बाजूस असते. ि नग्ध–तनूमुळे, 
ि नग्धा लाचें ‘बीटा ऑिक्सडेशन’मुळे असेिटल कोएंझायम ए मध्ये रूपातंर होते. 

 
एरंडीच्या बीच्या अंकुरणात, मलेॅट िंसथेजचे ितलेखन वाढते आिण िगबरेिलक अ लामुळे त्याचें 

पु कातंील िदसणे लवकर होते. अ िसिसक अ ल बाहेरून लाव यास, अंकुरण समयी ितलेखनाच्या 
संचयात िनरोध होतो. अंकुिरत एरंडीच्या बीतील गभार्त फायिटनच्या सं ेषणाचे फॉ फेटमुळे िनयमन 
होते. िवचोषणानंंतर पु कातंील फायिटक अ ल एकसारखे कमी कमी होते. गभार्तील मातर् िवचोषणानंतर १ 
या ४८ तासानंतर, ते वाढावयास सुरवात झाली. 
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गुणन 
 

फार पुरातन काळापासून, मानवाने जे हा िपके घेण्यास सुरवात केली, ते हापासून त्या िपकातंील 
िविश  गुणधमार्ची ‘िनवड’ करण्याची प त अवलंबण्यात आली. िपकातंील जी रोपटे शतेकऱ्याच्या 
डो यातं भरतील, त्या रोप ाचें बी तो पुढच्या वषार्किरता िबयाण ं हणून ठेवीत असे. अशा िरतीने त्या 
िठकाणच्या जिमनीत, हवामानात चागं या कारे वाढतो, तो  ‘ थानीय कार’ अशा िरतीने चिलत 
झाला. िस  शा  मडेल याचं्या अनुविंशकता िस ातंाच्या शोधानुसार, वन पतीशा  व रोपटी–
वाढिवणाऱ्या त ानंी, िपकाचं्या काराची िनवड केली, त्यातं सुधारणा केली आिण संकिरत कारही तयार 
केले व ात इतकी गित झाली आहे की, आपणास िविश  गुणधमर् हव ेअसलेली रोपटी आता तयार करणे 
शक्य झाले आहे. उदाहरणाथर् एरंडीमध्ये आंखूड काडें असलेली जीन आिण अशा िरतींनी उत्कृ  गुणधमर् 
असलेले नवीन नवीन कार शोधून काढण्याकिरता पु कळशा प तीचा त  उपयोग करतात. 

 
वपरागण :– नवीन तयार झाले या रोप ाच्या पासून, मूळरोप ातंील सु त गुणधमार्चा 

आिवभार्व आिण त्याची गुणन प तीत उपयुक्तता. 
 
संकरण :– एका कारच्या परागामुळे, दुसऱ्या जातीच्या फुलास त्याचा पराग वगळून, फलन 

करणे. दोन चागं या कारच्या जातींच्या संकरापासून िमळालेले संकिरत रोपटही कदािच  फारसे 
उपयोगी पडत नाही. परंतु ा नवीन ा त झाले या रोप ाचंी पुन्हा िनवड व सुधारणा करावी लागते. 
ज्याचें जनिनक आकृितबध मािहत आहे अशा जनक काराचा गुणनात उपयोग करावा िंकवा त्याचं्यात 
काही िविश  गुणिवशषे आहे की जे पुढील िपढीमध्ये उतरले पािहजेत. संकिरत रोपटी ही बहुधा मूळ 
जनकाच्या पेक्षा अिधक जोमदार असतात व ा जोमदारपणाचा वाढीकडे चागंला उपयोग होतो. 

 
एंरडीमध्ये आंखुड–काडंाच्या जातीची िनिर्मती करणे सोपे होते. थािनक कार अिधक उपयुक्त 

होण्याकिरता, त्यातं खालील गुणधमर् अव य असावते :– 
 
१) शतेी करण्याच्या प तीत केवळ थोडासाच फरक के याने, त्या कारामुळे अिधक उत्प  

िमळेल. व ते पीक सहजरीत्या घेता येईल. 
 
२) थानीय उपदर्वी कीटक आिण रोग यानंा अिधक ितकार करण्याची क्षमता त्यातं असावयास 

पािहजे. 
 
काहंी कारात, थंड तपमान तसेच जिमनीतील व िंसचनाच्या पाण्यात असले या उ  क्षाराच्या 

माणास सहन करण्याची क्षमता, असावयास हवी तर काहंी कारात कापणी सुलभ हावी हणून 
रोप ाचा आकार व उंची याचं्यावर िनयंतर्ण, तसेच कापणी करण्याकिरता असले या वळेात वाढ हावी. 

 
एरंडाची बहुवषार्यु झाडे असोत वा ठगणी, वा जवळ जवळ पेराचंी झुडुपे असोत, त्यातील 

गुणसूतर्ाचंी संख्या सारखीच असते. काहंी जातीतील गुणसूतर्ाचंी संख्या िनि त केली गेली आहे. 
  



  अनुकर्मिणका

 काियक संख्या 
िरिसिनस क युिनस िग सॉनी २०

”     ” ४०
” िग सॉनी २०
” सिॅग्विनअस २०
” झॅझीबरेॅन्सीस २०

 
त्येक एरंडीच्या रोप ापासून जा तीत जा त तेल िमळावे याच हेतूने एरंडीचे गुणन करतात 

परंतु एरंडीच्या रोप ाचंी उंची व फुले येण्यास लागणारा दीघर् काळ ा दोन मुख अडचणी त्यातं होत्या. 
एरंडीची रोपटी अंतः जिनत केली तरी त्याचं्यातील जोम कमी होत नाही. शवेटी अशाच िरतीने, 
वशंावळीचा उपयोग व उलट–संकरच्या प तीचा अवलंब करून, एरंडीमध्ये आखूड पेरे, िबनकां ाची 
बोडे, खोडाचा रंग, आिण खोडावर मेण असण वा अभाव, ा सवर् गुणाचंा, अनुविंशकतेमुळे, एरंडीत 
अंतभार्व करता आला. वशंपरंपरेने ा त होणारी लाबं मंिजरी पण वंशावळी प तीने आणली गेली तसेच 
सू म जंतूमुळे पानावर पडणाऱ्या िठपक्याचं्या िवरु  ितकार शक्ती देखील. परंतु एकमेकात िवखुरलेली 
नर व मादी फुले हा गुणधमर् मातर् उलट संकर व वशंावळी प ती याचंा संयुक्तपणे उपयोग करून, ा त 
झाला. 

 
एरंडी ही एकतर्िंलगी असून िंकजपु पे ही मंिजरीच्या वरच्या भागातं असतात तर केसर पु पे 

खालच्या भागातं असतात. ा काराला ‘सामान्य एकतर् िंलगी’ हणतात. ज्यावळेेस मादीफुले व नरफुले 
ही मंिजरीच्या संपूणर् अक्षावर िवखुरलेली असतात ते हा त्यास ‘िवखुरलेली एकतर् िंलगी’ हणतात. 
मंिजरीमध्ये ी–फुलाचें व पु–ंपु पाचें माण िकती असावे, ातही िनरिनरा या जनुकिवधातं फरक 
असतो िशवाय एकाच कारच्या जनुकिवधातंही ाबाबतीत फरक असतो. 

 
इतकेच काय पण पयार्वरणाचाही ा माणावर दबाव पडतो. आिण ा िंलग–जीनचा 

पयार्वरणाशी असले या संवदेवाशीलतेचा, F 1, संकिरत बी िनिर्मतीकरता उपयोग करतात. 
 
सामान्य ‘एकतर्–िंलगी’ कारात मंिजरीवरील मादी फुलाचें माण पिह य मंिजरीवर अिधक 

असते आिण नंतर येणाऱ्या मंिजरीत ते कमी कमी होत जाते. मुख्य मंिजरीवरील मादी–फुलाचंी संख्या 
आिण नंतरची ब डे ही वशंागम क्षमतेच्या मू यावर अवलंबनू असते. ी–पु पाचंी संख्या कमी झा यास, त्या 
माणात पु–ंपु पाचंी संख्या वाढते. हा वन पतीतील आंतर–फरक ऋतूशी िनगडीत असतो. वसंत ऋतुत 
व उन्हा याच्या सुरवातीस ी–पु पे अिधक होण्याची वृि  असते. मध्य व उन्हा याच्या शवेटी, पु–ंपु पे 
िनिर्मती अिधक होते. रिशयामध्ये िदवस मोठा झाला की, ी–पु पे अिधक होतात आिण लहान िदवसातं 
ाच्या उलट होते. उ णतामानाचाही ा िंलगभेदावर फार मोठा पिरणाम होतो. साधारण तपमानामुळे 
ीफुले अिधक होतात तर उ  तपमानामुळे नर–फुले अिधक होतात. रोप ाचे पोषण आिण वय ाचाही 

फुलाचं्या िंलगावर पिरणाम होतो. ज्या नवीन रोप ाचें पोषण चागंले आहे त्यात मादीत्व अिधक जोमदार 
असते आिण जुन्या व हलक्या तीचे पोषण असले या रोप ातं पुरुषत्व अिधक असते. चागं या 
वाढले या रोप ामध्येही छाटणी के यास, मादी फुले अिधक होतात. 
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तक्ता कर्. ५
भारतांतील एरंडीचे उत्पादन (के्षतर्फळ ‘०००, उत्पादन’ ००० टन) 

१९३० ते १९७९ काल

काल भाग वष के्षतर्फळ हेक्टर उत्पादन–टन दर हेक्टरी
िकलो उत्प  

१ १९३०–१९३९ ५७३ १२८ २२३
२ १९४०–१९४९ ५५२ १२६ २२९
३ १९५१–१९५६ ५५८ ११३ २०३
४ १९५६–१९६१ ४८६ १०९ २२५
५ १९६१–१९६६ ४५७  ९९ २१८
६ १९६६–१९७१ ४१५ १२१ २९२
७ १९७१–९९७६ ४७९ १७८ ३७०
८ १९७६–१९६९ ४९५ २२५ ४५३

 
नवीन सुधारीत जाती :– भारतातील िनरिनरा या देशात एरंडीच्या िनरिनरा या जाती होत्या व 

एरंडीचे दर हेक्टरी उत्पादन कसे वाढवता येईल आिण उपदर्वी कीटकापंासून एरंडीचा बचाव कसा करता 
येईल या हेतूनुसार नवीन नवीन कार शोधण्याचे यत्न चालू होते. एरंडीला पेरणी के यानंतर ८० 
िदवसानंतर स बरमध्ये फुले येत, फुले आ यानंतर ५५ िदवसानंी किणश येई. नंतर २ रे ३ रे व ४ थे किणश 
ऑक्टोबर व त्याच्यानंतर येत. पुढे ऑक्टोबर नंतर जिमनीतील ओलावा िनि त नस यामुळे, उत्प  कमी 
येत असे. परंतु जर सवर् किणश पावसा यातच हणजे ऑक्टोबरच्या आतच आले तर उत्प ात वाढ होऊन, 
त्यातं ि थरता येईल. ४०, ६५, ७० आिण ९० िदवसात जर किणश आले तर ते फारच िहतावह होईल. 
याकिरता अरुणा, भाग्य व सौभाग्य ा तीन नवीन सुधािरत जाती तयार करण्यात यश आले. ापूवीर् आंधर् 
देशात HC–१ ते HC–७ पयत संकिरत वाण तयार करण्यात आली होती. त्या सवार्ंना साधारण २४० ते 
२७० िदवस कापणीस येण्यास लागत होते आिण तेल ४८–४९ ितशत असून दर हेक्टरी उत्प  ३१२ ते 
४३८ िकलो एरंडी इतके होते. HC–8 या नवीन वाणात ५६ ितशत तेल िमळाले व उत्प ात एकदम वाढ–
दर हेक्टरी १००० ते ११५० िकलो इतकी झाली. 

 
TMV₁ हे संकर वाण २१० ते २४० िदवसात तयार झाले पण दर हेक्टरी उत्प  ३७५ ते ४३८ िकलो 

इतकेच रािहले. आतापयतचे वाण तयार होण्यास २२० िदवस लागत असत पण अरुणा ही १५० ते १६० 
िदवसात तयार होते. िशवाय ही खुजी आिण अिधक उत्प  देणारी पण आहे. एरंडीच्या उत्पादनात 
‘अरुणा’मुळे नव ेपवर् िनमार्ण झाले. अरुणाबरोबर, भाग्य आिण सौभाग्य ही नवीन वाण आिण संकिरत वाण 
GAUCH–१ आिण GAUCH–३ हे ही सािरत करण्यात आले अरुणाला योग्य खते, मशागत व कीटक 
नाशके वापरली तर तीत दर हेक्टरी १५०० िकलो इतके उत्प  देण्याची क्षमता आहे. 

 
अरुणा :– आंधर् देशातील HC–६ ा वाणावर िविकरणाचं्या िकर्येने ही तयार केलेली आहे. ही 

अधर्–बुटकी असून लवकर तयार होते. ितला ि – तर मेणचट पदाथर् असून ितचे किणश फुटत नाही. 
िहच्यापासून दर हेक्टरी १९७४ िकलोगॅर्म इतके उत्प  िमळू शकते. 
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भाग्य:– ही अिधक तेल असलेली जात (५३.५% तेल) ही िवदेशी M9–४१५ पासून तयार केली 

आहे. ही अरुणापेक्षाही बुटकी असून १२० ते १५० िदवसात तयार होते. िबयाचंा आकार मोठा असून, 
बाजारात अिधक िंकमत येते. 

 
सौभाग्य :– (१५७–बी) ही बुटकीच असून आतर–पेरे संघिनत असतात. ितची पाने गुलाबाच्या 

पाना माणे असतात. अरुणापेक्षा िहला तयार होण्यास अिधक िदवस लागतात. िबयाचंा आकार 
अरुणासारखाच लहान असतो. ती सुटसुटीत अस यामूळे ितच्यापासून अिधक सावली पडत नाही. त्यामुळे 
वतंतर्िरत्या व िम  िपकाला फारच योग्य. 

 
या तीन वाणामुंळे एरंडीच्या पीक घेण्याच्या प तीत पु कळ सुधारणा झाली व चागंले वाण हाताशी 

िमळाव े हणून सवर् िठकाणी ायोिगक शतेी हावयास लागली. 
 
महारा टर्ामध्ये जळगावं येथील तेलिबयाचं्या संशोधन कदर्ातून १९७९ मध्ये ‘िगिरजा’ ही नवीन जात 

साराकिरता िदली होती. परंतु VI–9 ा जातीपासून िगिरजापेक्षा ३०·६२ ितशत अिधक िबयाणाचें 
उत्पादन िमळते. VI–9 ही एरंडीची नवीन जात गुजराथमधील िवजापूर येथे १९७१ मध्ये शोधून काढली 
होती. VI–9  ही १०० ते ११० िदवसात हणजे िगिरजापेक्षा १० िदवस थम तोडणीकिरता तयार होते. 
त्या माणे ती िगिरजापेक्षा २० ते ३० स. मी. ने त्या माणे ती िगिरजापेक्षा ने बुटकी पण आहे. ितची पेरणी ९० 
× ४५ स. मी. अशी करावी व त्याकिरता ६० िकलो नतर् आिण ४० िक. P₂ O₅ दर हेक्टरी महारा टर्ातील 
शतेात खत हणून ाव.े 

 
गुजराथमध्ये १·७६ लाख हेक्टराचें सलग के्षतर्फळ एरंडीखाली आहे. मेहसाणा, अहमदाबाद, 

साबरकाठंा, वनासकाठंा, कच्छ आिण गाधंीनगर िज ात एरंडीचे पीक चागंले येते. गुजराथमध्ये जे–१ 
आिण GAUC–१ व संकिरत वाण GCH–3 व GAUCH–1 याचंा पेरणीकरता वापर करतात. 

 
नवीन जाती :– 

GAUC–1 :– 
१९७२ मध्ये 
सािरत केली. 

VI–9 ही पूवीर्च्या S–20 पासून तयार केलेली आहे
व िहलाच GAUC–1 हे नाव देण्यात आले. 

GAUCH–1 :– 
१९७३ मध्ये 
सािरत केली. 

VP–1 ा मादी वाणापासून संकिरत वाण
(VP–1 × VI–9) VHB–44 तयार केले व त्यास 
GAUCH–1 नामािभधान िदले. 

GAUC–1:– िहला अिखल भारताकिरता १९८३ मध्ये सािरत केली.
GCH–3 ही १९८४ मध्ये सािरत केली. हे संकिरत वाण (VP–1 × DI–35) GAUCH–१

पेक्षा १३% अिधक उत्प  देते. 
SHB–18 हे १९८५ मध्ये सािरत केले. हे संकिरत वाण (VP–1 × 48–1) िंसचनाखाली

३०% व खरीपात १५% अिधक उत्प  देते. 
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तामीलनाडूच्या उ रेकडील व पि मेकडील िज ाकिरता TMV–५ हा कार सािरत केला 
आहे तुडतु ानंा ितकार करण्याची शिक्त यात आहे. 

 
दातंीवाडा येथे तयार केलेला SHB–18 हा वाण खरीपामध्ये पाऊस जेथे पडतो त्या भागाकिरता 

तसेच िंसचनाखालील असले या एरंडीच्या िपकाला चागंली साद देतो. दातंीवाडा येथील शतेकऱ्याचं्या 
प तीशी तुलना करता, नवीन सुधािरत िपके घेण्याच्या अिभयािंतर्कीमुळे दर हेक्टरी उत्पादनात ११८ 
ितशत वाढ िदसून आली. उपदर्वी कीटकामुळे दर हेक्टरी उत्पादनात ७१·९% ितशत घट आली परंतु 
४ वळेा डायमेथाएट (०·०५%) वा मोनोकर्ोटोफॉस (०·०५%) याचंी फवारणी के याबरोबर, दर हेक्टरी 
उत्प  वाढले. 

 
सध्या चिलत असले या एरंडीच्या सवर् वाणापैंकी एरंडीचा संकिरत वाण SHB–१८ (VP 1 × 

४८–१) हा २०% अिधक उत्प  देतो. हणून तो भारतातील एरंडीचे पीक घेणाऱ्या सवर् भागाकिरता 
सािरत करण्यात आला आहे. 

 
िशिथलन या रोगाने गर् त असले या दातंीवाडा येथील शतेात ा वाणाचा पुं–जनक (४८–१) या 

वाणाने िशिथलन या रोगाला संपूणर्पणे सिह णुता दशर्िवली. तर  GAUCH–१ आिण GCH–२ (VHB–
150) यानंा ९३ ते १०० ितशत संसगर् झाला. 

 
एकसूतर्ी संयोजन चाचंणीत, िंततावन  येथील SH–४१ ा वाणाने मूळ–कूज (िरझोक्टोिनआ 

बटािटकोला) आिण सल (मकॅर्ोफोिमना फेिझओली) या रोगास शतेात ितकार शिक्त दाखिवली. बाकी 
सवर् वाण रोगगर् त  झाले. 

 
इतर िठकाणी घेतले या चाचंणीत, ा नवीन वाणापासून २४% अिधक उत्प  िमळाले. आिण 

त्याला दर हेक्टरी ४० िकलो नतर् खत िदले तर ३२% अिधक उत्प  िमळाले. 
 
नवीन कारच्या तेलाची संघटना पूवीर्च्या कारच्या संघटने सारखीच आहे. तक्ता कर्. ६ व ७ 
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हवामान आिण जमीन 
 
एरंडी ही उ ण तपमानातील जरी असली तरी समशीतो ण किटबंधात व िवषववृ ाच्या 

आसपासच्या देशातं चागंली येते. एरंडीचे रोपटे फुलावर येते–वळेी असलेले तपमान, एरडीच्या वाढीला 
िमळणारा अविध आिण जिमनीचा पोत यावर मो ा माणातं एरंडीचे उत्प  ज्यात घेतात ते के्षतर्फळ 
बहुताशंी अवलंबनू असते. हवामानामुळे, िवशषेतः िहमदंवामुळे, फुले येण्याच्या वळेेस असलेले उ  तपमान 
आिण अतीव हवतेील आदर्र्ता–दमटपणामुळे एरंडीची पूणर् वाढ झालेली फळे तयार करण्याची क्षमता, 
मयार्िदत होते. साधारणपणे ४०° उ र व ४०° दिक्षणेकडे पयतच्या भागात एरंडी येते. एरंडी ही 
िनरिनरा या कारच्या हवामानात वाढू शकते आिण चागंली िवकिसत होते. ती कॅनडाच्या दिक्षण ातंात 
मध्य रिशया आिण कोिरया ा उ र गोलाधार्तील देशापासून चीली, दिक्षण आि का आिण ऑ टर्ेिलया 
ा दिक्षण गोलाधार्तील भागातही येते. ती समुदर्िकनारी चागंली उगवते. िवषुव वृ ाजवळील ड गराळ 

भागात, २७५० मीटर उंच देशातही ती वाढते भारत आिण िसलोनमध्ये, १५०० मीटर उंचीपयतच्या भागात 
ितचे पीक घेता येते. फक्त त्या िठकाणी िहमतुषार पडता कामा नये. 

 
िजथे िजथे एरंडी पेरण्याकिरता, शतेजमीन उपल ध आहे त्या सवर् िठकाणी एरंडी येते आिण हाच 

ितचा सद्गुण आहे. 
 
तापमान :– अिधकात अिधक उत्प  िमळवण्याकिरता, हवते कमीत कमी आदर्र्ता आिण २०° ते 

२६° स. तापमान लागते वच्छ सूयर् काश व िहमतुषाराचे जेथे संकट नाही अशी हवा एरंडीला मानवते. 
रोप वािटकेत कमी तापमान व फुलावर येण्याच्या वळेेस उ  तापमान अस यास त्याचा एरंडीवर पिरणाम 
होतो. कमी तापमानामुळे अंकुरणाला अिधक वळे लागतो व अशािरतीने बी जा त वळे जिमनीत 
रािह यामुळे त्यावर बुरशीचा रोग आिण कीटकाचंा ादुभार्व अिधक होतो. फुले येण्याच्या वळेेस जर 
तापमान ४१° स. च्या वर थोडा वळे जरी उंचावले, तर फुलाचें त्यामुळे उत् फोटन होऊन, बी-धारणा कमी 
होते. भारतामध्ये, एरंडी वाढत असताना, आकाश पु कळ वळे ढगाळ रािह यास व फुले येण्याच्या वळेेस 
उ  तापमान अस यास, बी-धरण्याचे माण कमी होते. पाण्याचा तुटवडा व उ  तापमानामुळेही हाच 
पिरणाम होतो. एरंडीच्या लहान रोपावर, तसेच पूणर् वाढ झाले या ब डावर, गाराचंा पाऊस पड यास, 
फार मोठे नुकसान होते. 

 
अवषर्णाला त ड देण्यास समथर् असा जरी एरंडीचा गवगवा असला तरी ६० ते ७५ स. मी. इतका 

कमीत कमी पाऊस पडला तर एरंडीचे जा तीत जा त उत्पादन िमळते. पेरणी के यानंतर, सुरवातीला २५ 
स. मी. इतका जरी पाऊस पडला तरी एरंडीला पुरतो व समाधानकारक एरंडीचे पीक येते. 

 
राज थानमधील एरंडीच्या मारु–१ ा वाणाला जर चागंला व थोडा थोडा दीघर्काळ सारखा 

पाऊस िमळाला तर ६ मिहन्यात त्याचे छोटेसे झाड तयार होते. पण जर अपुरा पाऊस झाला तर त्याची 
वाढ फक्त १ मीटर उंच इतकीच होते. एरंडीच्या पयार् त वाढीकिरता, पिह या चार मिहन्यात थोडा थोडा 
असा सवर् काळ पाऊस पडावयास हवा फुलावर येण्याच्या वळेेस, पावसाची कमतरता नसावी. पण त्या 
वळेेस एकसारखा पाऊस आ यास, िपकात घट येते. पेरणी करण्याच्या अगोदर बराच वळे पाऊस पडला 
असेल तर जिमनीचे तापमान खाली जाते व त्यामुळे अंकुरणाला वळे लागतो. त्याकिरता, जिमनीचे 
तापमान १५° ते १६° स. येईपयत पेरणी न केलेली बरी. पाऊस पड यानंतर के हा पेरणी करावयाची हे 
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एरंडीच्या बाबतीत िवशषे महत्त्वाचे नाही. कारण एरंडी ही पाऊस नंतर पडला नाही तरी तग धरू शकते. 
पावसा यातील कीटकाचंा उपदर्व ालाच महत्त्व अिधक आहे. 

 
एरंडीला िकमानपक्षी आव यक लागण्या इतका पाऊस पड यावर मग ताबडतोब पुढचा पाऊस 

पड याबरोबर, एरंडीची पेरणी करावी. ावळेेस जिमनीतील ओल, अंकुरणाला पुरेशी असते व जिमनीचे 
तापमानही फारसे कमी झालेले नसते पण आव यक िकमानपक्षीच्यापेक्षा अिधक पाऊस पड यानंतर, मग 
पावसा यात पेरणी के यास, अंकुरण उशीरा व कमी होईल कारण रोप वािटकेचे तापमान कमी असणार व 
बुरशीचा भाव अिधक होणार. त्यामुळे, ज्यावळेी रोपटी फुलावर येतील, त्यावळेेस कीटकाचंी संख्या बरीच 
वाढलेली असणार. कारण पावसा यातील दमट हवमुेळे, कीटकाचंी व अ याचंी अंडी उबवण्यास मदत 
होते. ते आता त्याचें जीवन-चकर् पुरे करतात. अशा वेळेस, एरंडीची पेरणी, पाऊस थाबं यानंतर २–३ 
मिहन्यानंतर करावी. 

 
भारतामध्ये एरंडी पावसाच्या पाण्यावर घेतात. गुजरातमध्ये िंसचनाखाली असले या थो ा 

जिमनीत, ती रबीमध्ये घेतात. खरीपातील पेरणी मे ते जुलैमध्ये करतात आिण रबीच्या िपकाकिरता पेरणी 
स बर ते नो हबर मध्ये साधारण पावसाळा कसा झाला ते पाहून करतात. 

 
जयपूर मधील रेताड जिमनीत, साधारण ३०–५० स. मी. पाऊस पडला तर एरंडीचे पीक चागंले 

येते. परंतु त्याच भागातील चागं या मातीवर, ६० ते ९० स. मी. पाऊस लागतो. इकडे मान्सूनच्या 
सुरवातीस जुलैमध्ये पेरणी करतात. आंधर् देशातील ताबं ा मातीला ५० ते ६० स. मी पाऊस िमळा यास 
एरंडीचे पीक चागंले येते. 

 
जमीन:– कोणत्याही जिमनीत एरंडी वाढू शकते. परंतु चागंला पृ भाग व चागंला िनचरा होत 

असले या रेताड जिमनीत एरंडीचे पीक जा त येते. तसेच िजच्या तळ जिमनीतून हवा व पाणी याचंी भरपूर 
हालचाल होते व त्यामुळे एरंडीच्या मुळाचंी चागंली वाढ होईल अशी अनु वशेनीय जमीन एरंडीस चागंली. 
फक्त पाऊस जा त झाला तर एरंडी दगावते तसेच भारी (का याभोर) जमीन आिण पाणथळ जमीन यात 
एरंडी घेत नाहीत. भारतातील जां या जिमनीत ती घेतात. योग्य हवामान, कीटक आिण रोग याचंा ितबधं 
आिण रोप ानंा आव यक असलेली पोषण दर् ये िमळा यास, जिमनीला व ितच्या संरचनेस फारसे महत्त्व 
नाही. साधारणतः आ लिव लाकं ५ ते ६·५ असले या जिमनीत एरंडी चागंली येते. परंतु ८ पयत 
आ लिव लाकं असले या जिमनीतही ती येऊ शकते. जा त क्षार असले या जिमनी एरंडीला योग्य नाही. 

 
थानीय कारातही, त्या त्या िठकाणच्या देशाला योग्य काराची िनवड के यास, एरंडीचे पीक 

चागंले येते. उदा. बुदेंलखंडातील एरंडीचे पीक ज्या िज ात घेतले जात होते, त्याचं्याकिरता, क पी–६ 
तेथील Basaltic (trap) जिमनीला योग्य होती. तीन वषार्तील सरासरी क पी–६ चे पीक, इतर थानीय 
कारच्या जवळ जवळ ८०% अिधक होते. क पीचे दर हेक्टरी उत्प  १३५० िकलो होते व त्यात ५१·६% 
तेल होते. भारतामध्ये एरडीचे पीक साधारणपणे ताबं ा संमृदापैकी रेताड आिण मृण्मय आिण रेताड उंच 
जागेमध्ये घेतात. पजंाब आिण उ र देशमधील नदीच्या काठंी असले या गाळाच्या जिमनीत घेतात. 
िबहारमध्ये गंगा नदीच्या िकनारी–िटकार व िडआरा–एरंडी करता पसंत करतात. आंधर्मधील 
तेलंगणातील ‘च का’ नावाने ओळख या जाणाऱ्या रेताड जिमनीत घेतात तर उ र देशातील भारी 
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जिमनीतही. ा जिमनीत पोषण दर् ये भरपूर अस यामुळे एरंड फार उंच वाढतो व मग कापणी करण्यास 
अवघड जाते. गुजरातमधील जिमनीत एरंडीचे पीक िवपुल येते. 

 
िंसधु आिण गंगा ा न ा िहमालयातंील पु कळ िवदर्ा य क्षार आप या पाण्याबरोबर आणतात. 

आिण हे क्षार न ाच्या आसपासच्या भागात रािह यामुळे, पु कळशा जिमनी क्षारयुक्त झा या आहेत. आिण 
ामुळे भारतात फार मोठा पेच संग िनमार्ण झालेला आहे. कारण जमीन फार मोलाची झालेली आहे. 

भारतामध्ये ा िंसचनाकिरता बाधंले या काल याची लाबंी बरीच मोठी आहे. ा काल याचे लाभ के्षतर्फळ 
५ लाख हेक्टर पेक्षा अिधक आहे. भारतीय अिभयंत्यानंी कालवे फारच चागंले बाधंले आहेत. परंतु पाण्याचे 
िवतरण, पाण्याचा िनचरा आिण शतेीचा िवकास संकटात सापडले आहेत. १९६१ ते १९६५ मध्ये ३२ हजार 
हेक्टर के्ष रफळ, िंसचनाखाली आले आिण ापैकी िन या के्षतर्फळात, पृ भागापासून १·५ मीटर खोल 
अंतरावर पाण्याची पातळी आलेली आहे. २ हजार के्षतर्फळ, मूख्य काल याच्या आसपासची जमीन, शतेीस 
लायक रािहली नाही. काल याची एक मुख्य बाजू ही ३५० िकलोमीटर लाबं असून, ितच्या उपशाखा िमळून 
१६०० िकलोमीटर होते. मुखापाशी वर सेकंदाला १८०० क्यु. मीटर इतके पाणी सोडतात. परंतु ा 
काल यामध्ये वाढले या िहर या तणामुळे पाण्याच्या वाहाची गती ८० ट े  कमी झालेली आहे. आिण ा 
कमी झाले या वाहाच्या वेगामुळे, काल यातील पाणी िझरपते व त्यामुळे पाणथळ व खारट जिमनी अिधक 
वाढत आहे. अशा क्षारीयखाऱ्या जिमनीत रोपटी उगवली तर त्याचंी उत्पादन शक्ती कमी होत जाते. 

 
एरंडीची लहान रोपटी, सभोवताली तण अस यास, चागंला जोम धरत नाही हणून तणाचंा 

बदंोब त  करणे, अिधक उत्पादनाकिरता फार अव य आहे. तण काढ यानंतर, जमीन उघडी पडते व मग, 
जिमनीची धूप होऊ नये हणून पण योग्य काळजी घ्यावयास हवी. 

 
लवणाचा संचय :– लवणाचंी िवदर्ा यता मातीच्या आ ल–िव लाकंावर अवलंबनू असते. ज्या 

शतेात अिधक पाणी िदले जाते अशाच जिमनीत या लवणाचंा संचय वाढतो. या दर् याच्या आिधक्यामुळे 
मातीत काबर्नी िवषे बनतात. त्यामुळे वन पतींच्या पोषणास नतर् व फुरद योग्य माणात िमळत नाही. 
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खते 
 

िनरिनरा या जिमनीतील पोषणमू याचंी अव था िभ  िभ  असली तरी अशा सवर् कारच्या 
जिमनीत एरंड चागंला वाढतो. जिमनीत टाकले या पोषणदर् याचंा कार, माण व देण्याची वळे िभ  िभ  
असली तरीही अशा वगेवगे या पिरि थतीतही एरंडीचे पीक घेतात. परंतु हलक्या जिमनीत, नैसिर्गक 
उपजाऊकता कमी अस यामुळे दर हेक्टरी उत्प  कमी येते. त्या िठकाणी एरंडीला जर खतच िदले नाही 
तर तेथे पण एरंडीचे उत्पादन कमीच येणार. एरंडीचे पीक हे कमी पाऊस पडला तरी तग धरून, अवषर्णास 
त ड देऊ शकते परंतु कमी सुपीकतेस नाही. आपणाला एका हेक्टर मध्ये जर १७०० िकलो एरंडीचे बी 
िमळाले तर ते जिमनीतील ५० िकलो नतर्, २० िकलो फुरद आिण १६ िकलो पालाश इतकी पोषण दर् ये 
कमी करते. 

 
एरंडीमधील पिरि थतीनुरूप नैसिर्गक गरजातं बदल करण्याच्या गुणामुळे, ज्या जिमनीत इतर 

कोणतीही िपके येत नाही, त्या जिमनीतही चागं या माणातं एरंडीचे पीक येते. मग त्या िठकाणी, 
योग्यसमयी पेरणी केली हणजे पेरणीची आिण रोप ाचंी दर हेक्टरी संख्या यावर जा तीत जा त पीक 
येणे अवलंबनू असते. पण जर का रोप ाचंी संख्या वाढिवली तर मातर् खताचंी जरूरी अव य भासते आिण 
मग नतर्, फुर आिण पालाश ही खते ावी लागतात. जिमनीच्या ६·५ ते ८ अ लिवला लाकंा पयत नतर् 
चागं या तऱ्हेने जिमनीस पुरिवला जातो. फुर, अ लिव लाकं ६·७ ते ७·५ पयत आिण पालाश मातर् ५·५ 
अ ल–िव लाकंाच्या खाली तसाच ७·५ ते ८·५ पयत, जिमनीत कमी माणातं असतो. एरंडीच्या 
िबयामंधील तेलाच्या माणावंर खताचंा फारसा पिरणाम होत नाही. परंतु फुले आ यानंतर २० ते ७० 
िदवसात एरंडीच्या िबयात तेलाच्या सं ेषणाची िकर्या जोराने चालते हणून ा कालात पोषणदर् याचंा 
पुरवठा मुबलक असला पािहजे. 

 
एरंडीला खते देतानंा, तणाचंा नाश करणे वा तण काढून टाकणे अत्यंत जरूरीचे आहे. नाहीतर 

खताचंा उपयोग तणच करतील व त्याचंी चागंलीच वाढ होईल व एरंडीला खताचंा उपयोग हावा िततका 
होणार नाही. एरंडीला योग्य माणातं दरवषीर् खते िदली तर एरंडीचे दर हेक्टरी उत्प  वाढते हे जरी खरे 
असले तरी एकाच िठकाणी एरंडीचे पीक वषार्नुवष घेऊ नये कारण कीटक व रोग याचं्यापासून हानी वाढत 
जाते.   

 
खते देण्याची वेळ व प ती :– नतर् या खतािशवाय, पेरणीच्या वळेेस जर खत बीच्या जवळपास 

िदले तर ज्या मानाने खत िदले असेल त्या मानाने खताचा पूणर्पणे उपयोग होऊन जा तीत जा त दर 
हेक्टरी उत्प  िमळते. पीक, जमीन, देश आिण कोणते खत वापरले, यावर बी पासून खत कोणत्या 
िठकाणी व िकती अंतरावर ठेवावयाते ात िभ ता असणे साहिजकच आहे. परंतु बी व खत एकतर् करून 
बरोबरच असे कधीही देऊ नये. एरंडीच्या बाबतीत तर याची फारच काळजी घ्यावयास हवी कारण पातळ 
पु क सहज खराब होतो व त्यामुळे बी जिमनीतच कुजते, तसेच अंकुरण कमी होते, आिण रोप ाचंी वाढ 
खुरटी होते. 

 
िकती खोलीवर खत िदले याचा मुळाचं्या िवकासावर पिरणाम होतो कारण मुळे या भागात 

इत ततः वाढतात. जर खत खोलवर िदले तर खोलवर गेले या मुळाचंी रोपटे तयार होतात व ती 
अनावृ ीत तग धरू शकतात. परंतु ही तळजमीन थोडीशी ओलसर असावयास पािहजे कारण रोपटी 
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पोषणदर् ये िवदर्ा य ि थतीतच घेऊ शकतात. रोप ाचं्या वाढीच्या कालातं जर ा भागातील तळजमीन 
कोरडी रािहली तर मग ज्या िठकाणी खत िदले आहे त्या के्षतर्ात पोचलेली मुळे, त्या खताचा उपयोग करू 
शकणार नाही. 

 
खत जर रोप वािटकेमध्ये ठेवावयाचे असेल तर बीच्या पातळीपेक्षा थोडे खाली आिण ५–१० 

सटीमीटर बीच्या बाजूने दूर असे ठेवाव.े ा ि थतीत िवकिसत होणारी मुळे, गुरुत्वानुवतीर् अस यामुळे, 
ज्या  िठकाणी पोषणदर् ये संहत आहेत, तेथपयत पोचू शकतात व त्यामुळे रोप ाचंी वाढ िनरोगी होते. 

 
नतर् :– रोप ाचें पोषणदर् य हणून नतर्ास असाधारण महत्त्व आहे. रोपटी वाढत असताना, त्यानंा 

बऱ्याच नतर्ाची आव यकता असते, िशवाय ते महागही असते व जिमनीतून, त्याचा िनचरा सहज होतो. नतर् 
खते दोन कारची आहेत. एक रासायिनक व दुसरे ाणी व वन पतीपासून िमळणारे–सिदर्य खत. 
एरंडीची पड हे फारच चागंले खत आहे. 

 
भारतामध्ये िज ानुसार आिण एरंडीच्या कारानुसार नतर् देण्याची प त िनरिनराळी आहे 

बहुतेक िठकाणी एरंडीच्या िपकाची इतकी कोणी काळजी घेत नाही. शतेकरी नाइलाज हणून एरंडीचे 
पीक घेतो व त्याच्याकिरता फार थोडा वळे आिण खत देतो. 

 
नतर् िकती माणात ाव ेहे पाण्याच्या उपल धतेवर ठरिवले जाते. साधारणतः पावसाच्या पाण्यावर 

घेत या जाणाऱ्या िपकास िंसचनाखाली घेतले या िपकापेक्षा कमी खते देतात. भारतामध्ये अमोिनयम 
स फेट आिण कॅि शयम अमोिनयम नायटर्ेट ही अमोिनयम नायटर्ेटपेक्षा अिधक पिरणामकारक असतात. 
तेलंगणात, अत्यंत िनकृ  जिमनीत एरंडी पेरतात व तेथे दर हेक्टरी फक्त ६ ते १० गा ा सिदर्य खत–
शणे खत–वापरतात. तेथे जे हा अिधक उत्पादन देणारी एच. सी–६ ही जात पेरली, ते हा दर हेक्टरी ४५ 
िकलोगॅर्म नतर् िद याबरोबर, तीन वषार्ंच्या सरासरीत, ५० ितशत दर हेक्टरी उत्प  वाढले. कोइमतूर 
भागात शणे खत मुबलक िमळते. ितथे दर हेक्टरी २५०० िकलो शणे खत अिधक २३ िकलो न र िद याने, 
उत्प ात चागंली फायदेशीर वाढ िदसून आली. परंतु रासायिनक नतर् खत िद यामुळे, एरंडीच्या िबयातील 
तेलाचे माण काही वाढलेले िदसले नाही. िबहारमध्ये दर हेक्टरी ४५ िकलो अमोिनयम स फेट िद यावर, 
उत्प ात दर हेक्टरी ६० रुपये अिधक फायदा झाला. परंतु िबहारमधील जुन्या गंगेच्या गाळाच्या जिमनीत 
नतर् िद याने दर हेक्टरी उत्प ात काही िवशषे वाढ िदसून आली नाही. 

 
तामीळनाडूमध्ये, जिमनीत पुरेसा फुरद व पालाश असेल तर दर हे ३३ िकलो अमोिनयम 

स फेटच्या रूपातं नतर् िद यावर, चागंलाच फायदा िदसून आला नतर्, फुरद आिण पालाश असे तीनही 
एकतर् िदले तर एरंडीच्या दर हेक्टरी उत्प ात ८० ते १०० ट े  वाढ िदसून आली आिण रोपटी सशक्त व 
िनरोगी िदसली. 

 
हैदराबादमध्ये देखील नतर्–२०, फुरद–१०, व पालाश–१० अशा माणात खत िद याने दर 

हेक्टरी एरंडीचे उत्प  ३६१ ते ६०४ िकलो इतके िमळाले आिण दर हेक्टरी २४ रु. ते ६५ रु. इतके अिधक 
उत्प  िमळाले. 
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एरंडीचे रोप वर आ यानंतर आिण फुले येण्याच्या वळेेच्या अगोदर, या अंतरातील मध या वळेेस 
साधारण नतर्ाचा मोठा ह ता ावा. नंतर थोडे थोडे ाव.े परंतु पिहली फुले व क या येईपयतच नतर् ावे 
व तेही सवर् रोप ानंा सारख्या माणात ाव.े अमेिरकेत नतर्, वायरूूपातं वा दर्वरूपात व शु क 
अमोिनयाच्या रूपातही जिमनीला देतात. 

 
फुरद :– फुरद िद यामुळे एरंडीच्या मुळाचंी वाढ अिधक होते. आप याकडील ताबं ा मातीत, 

फुरद िन लोह याचंा अ युिमिनयम बरोबर संयोग झाला अस यामुळे, फुरद बिंद त असतो हणजे ा 
मातीतील फुरद रोप ाला सहज िमळणार नाही अशा ि थतीत अस यामुळे, अशा मातीतून रोप ाला 
फुरद िमळावा हणून दरवषीर् फुरद देणे अव य असते. भारतात एरंडीच्या खरीपाच्या िपकास साधारणतः 
दर हेक्टरी २८ िकलो पुरेसा फुरद पुरेसा आहे आिण जर शणेखत अगोदर िदले असेल तर त्या मानाने 
कमी मातर्ा ावी. उ र देशात दर हेक्टरी २८ िकलो फुरद (P₂O₅) अिधक ५६ िकलो नतर् िद याने 
एरंडीच्या उत्प ात चागंलीच वाढ िदसून आली. हैदराबादमध्ये िकमानपक्षी दर हेक्टरी ११ िकलो फुरद 
अिधक नतर् व पालाश िद याने, उत्प ात चागंलीच वाढ िदसून आली. 

 
रॉक फॉ फेटच्या रूपात नागंरणीच्या अगोदर आिण पेरणीच्या वळेेस सुपर फॉ फेट वापरावे. 
 
पालाश :– नेहमीच्या चयापचयाच्या प तीत जी सिदर्य संयुगे तयार होतात त्याचं्यासह िवदर्ा य 

आिण िविनमियत पालाश मुळाचं्या कोिशकातं वशे करतो व ा पालाशचे, रोप ाचंी मुळे सहज शोषण 
करतात. आत वशे िमळा यानंतर, पालाश आयनीय वरूपात जातो व त्याचे सहज थानातंरण होते. 
जरी तो िजवतं कोिशकाचं्या साि ध्यात असला तरी, पालाशची सिदर्य संयुगाबरोबर कायमची युती होत 
नाही. पालाश पानापंासून तो पूणर्पणे िवकिसत झाले या फुले, फळे आिण िबयात जातो आिण काहंी रोपटी 
तर पूणर् वाढ झा यावर, पालाश परत जिमनीत सोडूनही देतात. जोराच्या पावसाच्या पाण्यामुळेही 
पालाशचे पानापासून िनक्षालन होते. पालाशच्या अभावामुळे रोप ाची वाढ खंुिटत होते. परंतु हे 
िनि तपणे, जिमनीचे िव ेषण के यावरच न ी समजते, कारण इतर िनरिनरा या कारणानंीही 
रोप ाची वाढ खंुटते. 

 
भारतामध्ये नतर्, फुरद आिण पालाश असे सवर् िदले तर दर हेक्टरी उत्प ात चागंली वाढ होते 

असे आढळून आले आहे. 
 
सू म दर् यापैंकी, ज ताचा अभाव अस यास तो भरून काढणे आव यक आहे. एरंडी ही कमी-

जा त माणात जिमनीतील ज त, शोषनू घेते. इतर पोषणदर् याचं्या भावावर ज ताचा पिरणाम होतो 
हणून ज ताचे माण जिमनीत योग्य ठेवणे अत्यंत आव यक असते. जर ज ताची मातर्ा ावयाची असेल 
तर ती नतर्ाबरोबर देणे िहतावह असते, सुपर-फॉ फेटबरोबर नाही. 

 
महारा टर्ात खरीप िपकासाठी व जेथे पुरेसा पाऊस पडतो अशा जिमनीत एरंडीस दर हेक्टरी ६० 

िकलो नतर् आिण ४० िकलो फुरद िद यास चागंले पीक येते अशी शतेकी खात्याची िशफारस आहे तर 
गुजराथमध्ये खरीपाच्या िपकाला ४० िकलो नतर् दर हेक्टरी ाव ेअशी िशफारस आहे. त्यापैकी २० िकलो 
नतर् पेरणीपूवीर् थम ावे आिण नंतर ३५ ते ४५ िदवसाचे रोपटे झा यावर उरलेले २० िकलो नतर् ाव.े 
फुरद पेरणीपूवीर् दर हेक्टरी ४० (P₂O₅) ाव.े उ र गुजराथमध्ये एरंडीचे पीक िंसचनाखाली घेतात. 
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त्यािठकाणी दर हेक्टरी ७० िकलो नतर् ाव.े त्यापैकी िन मे पेरणीपूवीर् ाव.े मग ¼ भाग पेरणीनंतर ४० 
िदवसानंी िद यानंतर, उरलेला ¼ भाग ७० िदवसानंी ावा. तसेच दर हेक्टरी ५० िकलो फुरदही 
पेरणीच्या वळेेस ाव.े 

 
संवधर्न :– एरंडीचे दर हेक्टरी अिधक उत्प  िमळण्याकिरता, शु  व उ म तीच्या िबयाणाची 

आव यकता असते एरंडीचे बी पेरण्यापूवीर्, बुरशीचा उपदर्व टाळण्यासाठी, िबयाणावर रसायनाची िकर्या 
करतात. ज्या रसायनात िवषारीपणा शक्यतो कमी आहे अशी गमॅा B H C अिधक िथरॅम वा कॅ न – 
रसायने वापरावीत. ाचं्या दर्ावातून िबया िभजवनू काढ यानंतर मग पेरतात. १०० िकलोगॅर्म िबयासाठी 
२०० गॅर्म िथरॅम वापरावे. िथरॅम + िंलडेन हे बुरशीनाशक तसेच कीटकनाशक आहे. १०० िकलोगॅर्म 
िबयाणाकिरता, साधारण १०० ते २५० गॅर्म िथरॅम + िंलडेन वापरतात. ा औषधाचंी थम पाण्यात चागंली 
राळ करावी व नंतर त्यातं एरडीचे बी चागंले घोळू ाव.े यामुळे एरंडीच्या त्येक दाण्यावर रसायनाचे 
चागंले घ  आवरण बसते. याकिरता एक गोल डबा घ्यावा व त्यात रसायनाचा दर्ाव व बी टाकून, झाकण 
घ  बदं के यावर, डबा जिमनीवर चागंला िफरवावा. जर रसायनाचा दर्ाव न करता, भकुटीच वापरावयाची 
असेल तर िबया थम पाण्यात िभजवनू घ्या यात आिण नंतर ड यात रसायनाच्या भकुटीबरोबर 
िफरवा यात. 

 
भारतातील खरीपातं घेत या जाणाऱ्या एरंडीतील दोन ओळीतील अंतर ९० स. मी. ठेवतात. कधी 

कधी के्षतर् आिण एरंडीची त यावरून हे अंतर ४५ ते ९० स. मी. मध्ये ठेवतात. आंधर् देशात दर हेक्टरी १७ 
िकलो ऐवजी १३ िकलो िबयाणे, ९० स मी. ओळीच्या अंतराने पेर याने १५% अिधक उत्पादन िमळाले. 
उ र देश मध्ये मध्यम वाढ होण्याच्या दृ ीने दर हेक्टरी ११ ते १३ िकलो िबयाण,ं टोकण प तीने 
लाव यास, चागंले उत्प  िमळते. त्याच माणे त्येक ओळीतील अंतर ९० स. मी व रोप ातील अंतर ६० 
स. मी. ठेव यास, सुधारीत खुज्या कारा ंपासून जा तीत जा त उत्प  िमळाले. 

 
गुजरात मध्ये खरीपातंील एरंडीच्या िपकाकंिरता ९० × ४५ स. मी. रोप ातंील अंतर ठेवतात तर 

िंसचनाखालील चागं या जिमनीत १२० × ६० स. मी. अंतर ठेवतात महारा टर्ात मातर् िगरजा आिण VI–९ 
एरंडीसाठी भारी जिमनीत दोन ओळीतील अंतर ९० स. मी. व एका ओळीतील दोन रोप ामधील अंतर 
४५ स. मी. ठेवतात. मध्यम ते हलक्या जिमनीत दोन ओळीतील ६० स. मी. व दोन रोप ातील अंतर ३० 
स. मी. ठेवतात. अरुणा एरंडीसाठी ६० × ३० स. मी. अंतर ठेवाव.े साधारण दर हेक्टरी ५ ते ७ िकलो 
िबयाणे वापराव.े 

 
मदर्ास कडील रेताड आिण दु काळी जिमनीत ९० × ९० स. मी. हे अंतर फाय ाचे ठऱले आहे. हेच 

अंतर कोइमतूर कडील खरीपातील सलग एरंडीच्या िपकाकिरता योग्य ठरले. 
 
तणाचं्या ादुभार्वावर िनयंतर्ण ठेवणे फार जरूरीचे असते. भारतात नागंरणी खोल करावी असे 

सागंतात परंतु हे जिमनीच्या खोली वरून ठरवाव.े हलक्या जिमनीत, उन्हा यातं नागंरणी करतात. 
मॉन्सूनच्या अगोदरचा पाऊस पड यावर, वखराच्या सहा याने, जिमनीतील ढेकळे बारीक करतात. 
साधारण ८ स. मी. खोल नागंरणीच्या ओळीनुसार पेरणी हातानंी करतात. एरंडीचे बी ‘मोघडाने’ पेरतात. 
नागंराच्या पाठीमागे बाबंचू्या नळीतून, हाताने बी टाकतात व नंतर ते फळीने सारखे करून, मातीने झाकून 
टाकतात. 
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पावसाच्या आगमनावर आिण इतर िपकाचं्या पेरणीवर एरंडीच्या पेरणीचा काळ अवलंबून असतो. 
 
काहंी ायोिगक शतेावर दर हेक्टरी एरंडीच्या रोप ाचंी संख्या ३२०० ठेवली तर उत्प  दर 

हेक्टरी २५०० िकलो इतके आले. व दुसऱ्या िठकाणी रोप ाचंी संख्या ४९,४०० ते ७१६०० पयत ठेवली 
तर द. हे. ३७०० िकलो इतके एरंडीचे उत्प  िमळाले. 

 
भारतासारख्या शतेी धान अिवकिसत देशात, जर शतेीकामाकिरता यंतर्ाचा वापर केला तर 

शतेीवर काम करून पोट भरणारा मोठा मजूर वगर् बेरोजगार होतो व त्याला नाइलाजा तव पोट 
भरण्याकिरता, शहराकडे वळावे लागते. हे थाबंिवण्यासाठी, व खेडेगावातील मजूर वगार्कडून, अिधक 
कामाचे उत्पादन वाढिवण्यासाठी, शतेावर िपण्यासाठी वच्छ पाणी िमळण्याची यव था करावयास हवी. 
तसेच घरी जात्यावर दळण दळण्याऐवजी, िगरणीतून धान्य दळून िमळण्याची सुिवधा हवी. त्याच माणे 
खेडेगावात ज्या भाज्या व धान्य उपल ध आहे, त्याचंा जा तीत जा त चागंला उपयोग कसा करता येईल, 
याचे गर्ामीण ि यानंा वरचेवर िशक्षण ावयास हव ेचागं या कारचा संतुिलत आहार आिण शकै्षिणक 
सुिवधा ामुळे देखील खे ातंील समूहाचे आरोग्य सुधारेल. ते शतेावर आप या वळेेचा चागंला उपयोग 
करतील. सामान्यतः कापणी के यापासून पुन्हा पेरणी करेपयत, घरातंील अ धान्ये कमी कमी होत 
जातात. त्यामुळे काम करण्याची क्षमता पण क्षीण होत जाते व शतेावर िजथं फार पिर माची कामे 
करावयाची असतात त्यावळेेस शतेावरील कामाची गुणव ा व काम कमी होऊन उत्प ात घट येते. 

 
आंतर मशागत :– जिमनीत असले या उंट-अ या सारखे उपदर्वी कीटक आिण तण याचं्यापासून 

िपकाला उपदर्व पोचू नये हणून तसेच एरंडीच्या मु यानंा पुरेशी हवा िमळावी हणून, एरंडी फुलावर 
येण्याच्या अगोदर २ ते ३ वळेा कुळवणी व तण काढावते. रोप साधारण १० ते १५ स. मी. उंच झा यावर 
एक कुळवणी करावी. जर शतेात फार तण वाढले असेल तर हातानंी सवर् तण काढून टाकावते. 

 
कापणी :– भारतातील एरंडीच्या जाती फारशा उंच नसतात. त्यामुळे एरंडीची कापणी तशी सोपी 

जाते. पेरणी  
के यानंतर ६० ते ९० िदवसानंी, पीक फुलावर येते आिण हे २–३ मिहने चालू राहते. थम तयार 

झालेली ब डे िपकतात व वाळण्यास सुरवात होते. हे साधारण जमीन आिण एरंडीच्या कारावरून सुमारे 
पेरणी के यापासून १२० ते १५० िदवसात होते. कापणीचा हंगाम ५ ते १० आठवडेपयत चालतो आिण त्यातं 
४ ते ६ वळेा तोडणी करतात. कारण किणशावरील सवर् ब डे व फळे, एकाच वळेेस तयार होत नाही. परंतु 
नेहमीची प त अशी आहे की, जे हा त्येक किणशावरची काहंी फळे िपकतात ते हा तोडणी करतात. ा 
प तीत पु कळशी अप  ब डेही तोडली गे यामुळे, िपकाची त व उत्प  कमी होते. ज्या िठकाणी ब डे 
पूणर्पणे तयार झाली तेथे तेलाचे उत्प  अिधक िमळाले. 

 
अप  फळाचें अंतरबीज वजनाने हलके असते आिण त्यात तेलाचे माणही कमी असते. पूणर् तयार 

झाले या ब डात, अप  ब डापेक्षा २–३ ितशत तेलाचे माण अिधक असते. सगळीच ब डे सुक यानंतर 
कापणी केली तर, ब डे फुटतात व त्यामुळे बी खाली पडते व मग नुकसान होते. त्या किरता न तडकणाऱ्या 
जाती शोधले या आहेत मग सगळी ब डे िपक यावर कापणी करतात. 
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वरचे टरफल िढले होण्यासाठी आिण मग िबया काढण्यासाठी मदत हावी हणून दिक्षण भारतात 
तोडले या ब डाचं्या िढगाऱ्यावर शणे व पाणी िंशपडतात. ाच्यामुळ िबयानंा चागंली चकाकी येते असा 
समज आहे. उ र भारतात, ब डे खड् ात पुरतात आिण खड् े शणे आिण मातीने झाकूंन टाकतात. 
ामुळे अप  फळे िपकतात आिण िबया काढण्यास मदत होते. मळणीच्या अगोदर, ४ ते १० िदवस ब डे 

उन्हात वाळण्याकिरता पसरवनू ठेवतात. अशामुळे िबयातंील तेलाच्या माणात ३ ितशत घट येते. 
 
दिक्षण आि केत एरंडीची ब डे गोळा करण्याकिरता एक २० × ३० स. मी. चा िनमुळता गोल पेला 

वापरतात. त्याच्या त डावर V च्या आकाराची १० स. मी. खोलीपयतची एक खाच असते. ितचे वरील त ड 
२·५ स. मी. असून शवेटी तळाला १·२५ स. मी. रंुद असते. दोन्ही कडा, धातूच्या प ीने चागं या मजबूत 
केले या असतात. व पेला पातळ असतो. हाताने धरण्याच्या दां ाच्या बरोबर िवरु  िदशलेा ही खाच 
असते. फुलोऱ्याचा तळभाग खाचेत घेऊन, पेला वर केला की, ब डे पे यात पडतात व मग ब डानी 
भरलेला पेला, पोत्यात िरकामा करतात. काही िठकाणी मेणकापडापासून घरी तयार केलेले हातमोजे 
मजूर लोक अिधक पसंत करतात. 

 
महारा टर्ात एरंडीचे घड झाडावर पूणर्पणे वाळ यावर, तोडून काढतात. नंतर ते ४–५ िदवस 

वाळिवतात आिण वाळिवलेले घड काठीने िंकवा मोगरीच्या सहा याने बडवनू, िबया वगे या करतात आिण 
उफाणून वच्छ करतात. 

 
गुजराथमध्ये GAUCH–1 संकिरत एरंडीचे वाण वापर यास, सर्व किणश साधारण एकाच वळेेस 

प  होतात. GCH–3 ा वाणाची किणश ेतडकतात. ते हा किणशातील २-३ ब डे िपक याबरोबर कापणी 
करावी. 

 
अलीकडे एरंडीच्या निवन जाती शोधून काढ या जात आहेत की त्यात फुलानंी युक्त असलेली 

किणश ेथोडीच येतील व जी सवर् एकाच वळेेस तयार होतील. यामुळे कापणीकिरता लागणाऱ्या वळेाची 
तशीच मजूरीची िंकमत कमी होईल. 

 
ब डावरील टरफले काढण्याकिरता, ब डाना वळूेच्या का ानंी बडिवतात. परंतु अलीकडे हातानंी 

चालिवलेले हलसर् वापरात आहे. भईुमुगाच्या शगावरील टरफले काढण्याकिरता जे हलसर् वापरतात, 
त्याचंाही इथं उपयोग करतात. परंतु त्यातं पु कळशा ब डावरील टरफले तशीच राहतात. नंतर उफाळणी 
करून, िबया व टरफलं वगेळी करतात. चीनमध्ये, उफाळणी नंतर टरफलं जाळतात आिण टरफलाचंी 
राख तसेच फुटले या वा िवकण्यालायक नसले या िबयाचंा वापर खताकडे करतात. 

 
अमेिरकेत एरंडीची कापणी वगैरे सर्व कामे यंतर्ाचं्या सहा याने करतात. याकिरता ब डे प  आिण 

वाळलेली आिण बी पूणर्पणे तयार झालेले असावे लागते 
 
‘हलसर्’ मध्ये एकमेकाचं्या समोर असलेले रबराचे रूळ वा तबक ा असतात आिण ते दोन्हीही 

एकाच िदशनेे िफरत असतात. परंतु एक दुसऱ्यापेक्षा िंकिचत कमी वगेाने िफरत असतो. काही िठकाणी एक 
रूळ ि थर असतो. परंतु जे हा दोन्ही रूळ िफरते असतील ते हा िबयानंा कमी इजा पोचते. 



  अनुकर्मिणका

एरंडीच्या वाळले या ताटाचंा उपयोग जळणाकडे करतात. पुढील बी पेरणीपयत, शक्यतो सवर् 
ताटे जाळून टाकवीत. 

 
एरंडीचे पीक सलग घेतले तर दर हेक्टरी सवर् खचर् वजा जाता, िजतका फायदा होतो, त्याच्या 

दु पट फायदा, ती भईुमुगा बरोबर िम –पीक घेत यास होतो. ज्वारीबरोबर एरंडीचे िम  पीक घेत यास 
मातर् नफा न होता, तोटा होतो. मुगाबरोबर िम  पीक घेत यास, साधारण सलग िपका इतकाच फायदा 
होतो. परंतु इतर कडधान्याबरोबर िम  पीक घेत यास फारसा फायदा होत नाही. 

 
भारतात एरंडीचे पीक खरीपातच पावसाच्या पाण्यावर घेतात. काही िठकाणी ते रबीतही घेतात. 

आिण त्या वेळेस जर पाटाचे पाणी िमळण्यासारखे असेल तर देतातही. हे साधारण एरंडी जर िम  पीक 
हणून घेतली असेल तर शक्य होते. खिरपात बाधं घालून, पाणी साठिवतात व नंतर ते पाणी शजेारच्या 
शतेात, एरंडीचे बी पेरण्यापूवीर् सोडून देतात. यामुळे जिमनीतील वरचा भाग जरी सुकला तरी खालच्या 
जिमनीत पाण्याचा पुरवठा भरपूर असतो. व तो एरंडीस िमळतो खरीपात घेतले या एरंडीस, साधारण ५० 
ते ७० सटीमीटर पाऊस कमीतकमी लागतो आिण जा तीत जा त दर हेक्टरी उत्प  िमळण्याकिरता 
थोडेसे िंसचन जरूर लागते पण जे हा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडतो, त्यावळेेस िंसचनाचे जे काही पाणी 
उपल ध असेल ते इतर िपकाकिरता, वापरतात. व त्यामुळे साहिजकच पाटाखालील एरंडीचे दर हेक्टरी 
उत्प  बरेच कमी येते. 

 
िबहारमध्ये रबीत एरंडीचे पीक घेतात. चागं या जिमनीत ते िम पीक हणून घेतात. िबहारमध्ये 

नदीच्या काठच्या भागात िंकवा नदीच्या ज्या िठकाणी पाणी आटले आहे अशा जिमनीत एरंडीचे पीक 
घेतात. जिमनीत खोलवर असले या पाण्यावर, एरंडीचे पीक चागंले येते. वाळवटं असले या भागात, 
काही एक वषार्यु असले या एरंडीच्या जाती ८–१० वष चागंले उत्प  देतात. फक्त त्यानंा खत आिण पाणी 
मधून मधून ाव ेलागते. 
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एरंडीवरील उपदर्वी कीटक व रोग 

 
पेरणी के यानंतर, कीटक आिण िपकावर पडणारे रोग यापासून िपकाचे संरक्षण कसे होईल ही 

िंचता शतेकऱ्यापुढे नेहमीच असते. कीटकापंासून उपदर्व टाळण्यासाठी करण्याचे उपाय असे असले 
पािहजेत की, त्यापासून शवेटी पैशाच्या दृ ीने फायदा झाला पािहजे. कीटकाचंा उपदर्व टाळण्यासाठी 
आंतर मशागत हा सवार्त चागंला उपाय आहे. 

 
जे हा कीटकापासून होणारे िपकाचे नुकसान अिधक होईल असे वाटेल ते हाचं िपकावर 

कीटकनाशक औषधाचंी फवारणी करावी. आधुिनक रसायनाचंा वापर के यामुळे, िपकानंा कीटक व 
रोगापासून चागंले संरक्षण िमळते. परंतु रासायिनक औषधावरच पीक संरक्षणाकिरता अवलंबून राहणे, 
दूरदृ ीचे ठरणार नाही इतरही उपायाचंा अव य िवचार करावयास हवा रसायने, आंतर मशागत, नागंरणे 
वा जनिनक या सवर् कारच्या संरक्षण प तीचे पयार्वरणाच्या घटकाशंी समाकलन के यास त्या एकमेकासं 
वधर्क ठरतील आिण मग कीटकाचंा बदंोब त करण्यासाठी पिरणामकारक प तीची योजना करता येईल 
व ितच्यामुळे पािरि थतीकेला कमीत कमी ध ा पोहचेल. 

 
कीटकापासून होणारा उपदर्व टाळण्यासाठी खालील प तींचाही िवचार फायदेशीर ठरेल :–

जीवोपजीवींची वाढ करणे, िवषाणू आिण सू मदंडाचे रोग वधं्यत्व िनमार्ण करण्याची प ित आिण त्या 
िठकाणच्या पािरि थतीकीमध्ये असा बदल घडवनू आणणे कीं जेणेकरून त्या कीटकाचें जनन होणार 
नाही. याकिरता थम जो महत्त्वाचा उपदर्वी कीटक असेल त्याच्यापासून िपकाचे संरक्षण करण्याकिरता 
उपाय योजना करावयास हवी. नंतर पीक जस जसे वाढत जाते तस तसे िनरिनरा या कीटकाचें महत्त्व 
वाढत जाते. 

 
िपकाचं्या रोप ाचंी संख्या मयार्िदत ठेवनू, पेरणीच्या आिण कापणीच्या वळेा मयार्िदत करून, 

िपकाची जिमनीत उरलेली खोडं जाळून, ितकारक्षमता असले या एरंडीच्या काराचें गुणन करून व 
कीटकाचं्या रोगवाहकतेचे िनयंतर्ण करून, एरंडीच्या रोगापासूनचा ादुभार्व कमी करता येतो. रोगाचें 
िनयंतर्ण करण्याकिरता, दैिहक कवक नाशकाचा वापर के यास, कीटकाचं्या रोगवाहकतेचे िनयंतर्ण 
होऊन, िपकाची ितकारक्षमता वाढते. 

 
आंतर-मशागत :– जिमनीतील कीटक आिण िवशषेतः त्याचं्या अ या ा शतेातील मशागतीला 

सहज बळी पडतात कीटकाचंा जे हा ं िवशषे उपदर्व होतो ते हा ंआंतर-मशागत के यास, ा कीटकाचं्या 
संख्येत चागंलीच घट होते. पु कळशा अ या नागंरताना मरतात आिण काहंी मातीवर उघ ा पडतात व 
मग त्यानंा ाणी व पक्षी खाऊन टाकतात िंकवा उन्हामुळेही त्या मरून जातात. िपकाचंी उरलेली खोडं 
जिमनीतून नागंरून काढ यास, जिमनीत जोपास या जाणाऱ्या कीटकाचें िनयंतर्ण होते. नागंरण्यामुळे 
िपकाच्या आकाशीय भागाचे रोगापासून संरक्षण होते एवढेच न हे तर जिमनीत अपरोपजीवीकाचंी वाढ 
होऊन, त्यामुळे जिमनीतील रोगजनकाचें जनन थाबंते. ज्या िठकाणी िंसचनाची सोय आहे त्या िठकाणी, 
जे हा जमीन कोरडी असेल ते हा आंतर-मशागत के यास, रोगजनकाचें शु कन होते. 
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काही जिमनीत गळीत-धान्याचे पीक घेत यास काही रोगाचंा ादुभ्ार्व कमी होतो. एकामागून 
दुसरे िनराळे पीक घेण्यामुळेही–फेरपालटीमुळे–जिमनीतील कीटकाचंा नाश होतो ज्या िपकाचंी मुळे 
उथळ असतात वा साधारण जिमनीत ३० सटीमीटरपयत असतात, अशा िपकानंा, जिमनीतील 
रोगजनकापासून, सहज तर्ास होतो. परंतु ज्याचंी मुळे खोलवर जातात अशा िपकानंा– उदा. एरंडी–कमी 
उपदर्व पोचतो. शतेाच्या बाधं्यावर दुसऱ्या कारची सापं यावजा िपके घेत यास त्याचंाही 
कीटकापासूनच्या उपदर्वापासून, मुख्य िपकास संरक्षणासारखा फायदा होतो. 

 
गुणन :– वन पतीमध्ये कीटक व रोग याचं्यापासून ितकार करण्याची क्षमता असते. मग जर 

अशा कारची ितकार क्षमता असलेली वन पती सापडली तर ितचे गुणन के यास फारच फायदा होतो. 
कदािच  थोडे दर हेक्टरी उत्प  कमी येईल परंतु कीटकाचंा उपदर्व तरी टळेल एरंडीच्या पानातं 
असले या कीटकनाशक दर् याची मातर्ा वाढिवता आ यास, पाने खाणाऱ्या अळींना मग ती पाने आवडणार 
नाहीत. 

 
रबी िपकाचं्या मानाने खरीपामध्ये घेत या जाणाऱ्या िपकावर रोगाचंा ादुभार्व अिधक होतो त्यामुळे 

खरीपातील दर हेक्टरी उत्पादन कमी येते. उत्प  अिधक येण्याकिरता, शतेी वै ािनक तऱ्हेने करणे अत्यंत 
आव यक आहे. त्याकिरता उ त बी, खताचा उपयोग व पीक सुधारण्याकिरता लक्ष देणे कर्म ा त आहे. 
िपकाचे रोगापंासून रक्षण केले नाही तर पीक सोळा आणे आप या हाती लागणे असंभव आहे. कारण 
िपकावर रोग पड यामुळे, िपकावर वाईट पिरणाम होऊन, दर हेक्टरी उत्प  घटते. त्याकिरता ा 
आकर्मणकारी रोगानंा िनयंितर्त केले. पािहजे की जेणे करून अिधकाअिधक उत्प  िमळेल. याकिरता 
रोगरोधी िबयाणाचा वापर करावयास हवा. 

 
जैिवक िनयंतर्ण :– उपदर्वी कीटकानंा खाणारे वा रोगजनके ही शतेात सोड यास, िकत्येक देशात 

यामूळे िपकाचें संरक्षण झालेले आहे. 
 
सू मजंतूकरवी िनयंतर्ण :– कीटकाचंा संहार करणारी रोगजनके अनेक आहेत. काही िविश  

समूहावरच ते उपयोगी पडतात. बिॅसिलस थुिंरिजअेिन्सस (बिर्लनर) हे पु कळशा अ यानंा िवकृितजनक 
आहे. ाचे अमेिरका, युरोप व रिशयामध्ये मो ा माणावर जनन करतात आता ाच्याही पुढे जाऊन, 
वन पतीमध्येच, तशी ितकारशक्ती िनमार्ण करण्याचा यत्न चालू आहे. िलिपडो ेरेन कीटक हे बिॅसलस 
थुिंरिजअेिन्ससच्या कीटक-िवषास सहज बळी पडतात. आता वन पतीत हे िवष आणण्याकिरता 
िविचतर्ोतकी सू म जंतंूच्या जीनचा उपयोग के यास, वन पतीमध्ये जा त शक्तीमान–िविश – वतर्क 
िनमार्ण करता येतात. उदाहरणाथर् कॉली लॉवरमधील मोझेइक िवषाणुचा ३५ S वतर्क हा, 
वन पतीमधील नेहमीच्या टर्ॅन् फर डीन्यकू्लीओ अ ल वतर्कापेक्षा १०–५० पट अिधक अिभ यक्ती 
दाखिवतो. पु कळ कीटकाचं्या िवरु , सू मदंड बिॅसिलस थुिंरिजअेिन्सस एक सचेत पॉलीपे ाइड, तयार 
करतो सू म जंतूच्या बीजुक िनिर्मतीत डे टा जंतुिवष तयार होते आिण ते पराबीजुकाचाच भाग हणून 
िनके्षिपले जाते. कीटकानंी हे खा े की, डे टा जंतुिवष िवदर्ा य होते आिण ोटीअेज ा िवतंचकामुळे 
त्याचे कीटकाचं्या आंत ात िवघटन होऊन, सचेत जतूिवष तयार होते. बिॅसिलस थुिंरिजअेिन्सस–
डे टा–जंतुिवष हे आकषर्क असे जैिवक िनयंतर्णकारी आहे. अत्यंत सुरिक्षत असे हे जैिवक कीटक नाशक 
हणून गेली २० वष वापरात आहे. ा सू म जंतूचे िनरिनराळे कार िविश  कारची जंतुिवषे तयार 
करतात. उदाहरणाथर्– कार–इ ाअेलेिन्सस हे िड ेरा (डास व काळीमाशी) ा जातीच्या कीटकाचंा 
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नाश करते तर बिलनर कार पतंगाचा नाश करते आिण कार सनॅ डीगो हे कोलीओ ेरा (भुगेंरा) 
जातीिवरु  सचेत असते. बिलनर–डे टा–जंतुिवष साकेंतून जीनचे तुकडे कृतक करून ते रोगवाहकाचा 
उपयोग करून वन पतीत िशरकावते. ॲग बकॅ्टेिरअल ुिमफॅशयनचे लािझ्मड तयार करणारे रोगवाहक 
अबुर्दावर आधािरत होते. 

 
गेली २० वष, बिॅसिलस थुिंरिजएिन्सस ा गॅर्म पॉिझिट ह बकॅ्टेिरयाच्या बीजुक ा तीचा उपयोग, 

जैिवक कीटक नाशक हणून होत आहे बिॅसलस थुिंरिजएिन्सस हे कीटकाचें िवष आहे. बीजुक-िनिर्मतीच्या 
वळेी काही अंत थ िंपड तयार होतात आिण ही कीटक नाशक सिकर्यता ा फिटकमय अंत थ िंपडात 
असते. व ही २ िंपडे एंडो टॉिक्झन ा िथनाची झालेली असून ते पु कळशा कीटकाचें खास िवष असते. 

 
ही फिटके कीटकाचं्या मध्य-आत ातील अ कलीमय भागात िवरघळतात आिण ६५०००–

१,६०,००० रेण्वीय वजनाचंी िथने सुटी करतात. ा िथनावर मध्य-आत ात ोिटअेज ा िवतंचकाची 
िकर्या होऊन लहान लहान िवषारी अंश िनमार्ण होतात बिॅसलस थुिंरिजएिन्ससचे हे कीटकाचें िवष फार 
िविश  असते हणजे ते इतर जीवानंा िवषमय नसते हणून ही कीटक नाशके अत्यंत सुरिक्षत असून, 
रासायिनक कीटक नाशकाऐवजी वापरण्यास फारच पिरणामकारक असतात. 

 
रासायिनक िनयंतर्ण :– रसायनाचंा उपयोग के यामुळे कीटकाचंा संहार होतो पण कालातंराने 

कीटकामध्ये रसायनािवरु  ितकार शक्ती िनमार्ण होते. िशवाय ा रसायनाचं्या वापरामुळे जिमनीत 
िवषारी संयुगे साचतात. तसेच ा रसायनानंा काही उपयुक्त पक्षी देखील बळी पडतात. ह ी इंग्लडमध्ये 
वसंतऋतूतील कोिकळेचे गाणे ऐकू येईनासे झाले आहे. ही रसायने िपकावर िप कारतात वा तुषारतात. 

 
एरंडी वरील उपदर्वी कीटके :– पु कळसे कीटक एरंडीची पाने खाण्यास तुटून पडतात. इतकेच 

काय परंतु ज्या कीटकाचंी एरंडीशी कधीही संपकर्  येणार नाही असेही कीटक एरंडीची पाने आवडीने 
खातात. एरंडीवर, मग ती कोठेही उगवो, तेच ते िंकवा तशाच कारचे कीटक उपदर्व करतात. परंतु ा 
उपदर्वी कीटकाचा भाव मातर् एरंडी, एकाच िठकाणी पुन्हा पुन्हा पेरली तरच कालातंराने दृ ोत्प ीस 
येतो. हे कीटक दोन कारचे असतात– रस शोषनू घेणारे व कुरतडणारे. 

 
कुरतडून खाणारे कीटक :– यात अ याचंाही समावेश होतो. ा कीटकाचं्या त डाच्या आतील 

भागात कातरीच्या पात्यासारखे लहान मोठे भाग असतात. त्यानंी हे कीटक एरंडीची पाने कुरतडतात, 
खोडात भ के पाडतात व मुळे खातात. ापैकी ल करी अळीचे माण जे हा जा त होते, ते हाच एरंडीला 
िवशषे अपाय होतो. ा अ याचंा उपदर्व संसगर् वा पोटातील िवषामुळे सहज थाबंिवता येतो. ातील काही 
पतंगाच्या अ या मातर् िबयाचंी पूणर् वाढ होण्याच्या सुमारास िबयात भोके पाडून आंत िशरतात. 

 
रस शोषनू घेणाऱ्या कीटकाचं्या त डाला नळीसारखी स ड असते. ा स डेमुळे ते एरडीच्या 

ऊतकात ती णतेने भ क पाडून, आतील रस शोषनू घेतात. ामुळे एरडीवर िनरिनराळे आघात होतात. 
पाढंऱ्या माशीचा समूह जर एरंडीवर तुटून फडशा पाडू लागला तर एरंडीवर वाईट पिरणाम होतो आिण ते 
ज्या भागात अंतवध घेतात त्यामधून कवक आिण सू मजंतू वशे करतात. इतकेच काय पण खातानंा हे 
कीटक िवषाणूंचा संसगर् एरंडीत के्षिपतात. ज्या वळेेस ा रस शोषनू घेणाऱ्या कीटकाचंा उपदर्व फार होतो 
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ते हा एरंडीवर फारच कमी िनरोगी फुले राहतात आिण त्यामुळे इत ततः िवखुरलेली थोडीच ब डे एरंडीवर 
िदसतात. आिण मग त्यामुळे दर हेक्टरी उत्प  एकदम कमी िमळते. 

 
िबया पेरण्याच्या जागी आिण रोपाच्या ि थतीतच, िवशषेतः कीटक आिण रोगामुळे, एरंडीच्या 

िपकाला फार मोठा धोका असतो. या किरता िबयाणाचंी नीट पिरक्षा करून, त्यावर कोणते रोगजनक 
आहेत याचें िनदान करणे अव य असते. हणजे मग त्याचं्यावर पिरणामकारक उपाय शोधून िनयंतर्ण 
करता येते. िबयानंा बुरशीनाशक व कीटकनाशक बीजलेपन करावे. 

 
उपदर्वी कीटके :– या िपकावर उंट अळी, ब ड अळी, ेतमाशी व तुडतुडे याचंा उपदर्व फार 

होतो. 
 
उंट-अळी :– ॲिचआ लॅनॅटा वा ॲिचआ जॅनॅटा, भारतात दर ऑग टमध्ये उ भवतात. आिण रोपे 

जे हा ४-५ आठव ाची असतात ते हा पयार्कर्मण बरेच मोठे असते. मादी पतंग पानाच्या खालच्या बाजूवर 
अंडी घालते. अंडी २–५ िदवसात उबतात. आिण सुरवटं पानाचा फडशा पाडतात. त्यामुळे रोप ाला 
फार नुकसान पोचते. सुरवंटाना एका रोपापासून दुसऱ्या रोपापयत सहज सरकत जाणे शक्य होऊ नये 
हणून रोपात अिधक अंतर ठेव यास, ा रोगाची वाढ होत नाही. त्याच माणे, ज्या पानाच्या खालच्या 
बाजूस सुरवटंाचे समूह आहेत, अशी पाने तोडून जाळून टाकावीत. १ ली लहान अळी बा त्वचा कुरतुडते, 
२ री, जरा मोठी झालेली पटलात भ क पाडते व वय कर अ या, सबधं पानच खाऊच टाकतात 
राज थानात सवर्तर् ा कीटकाचंा ादुभार्व होतो. एका वषार्त ाचं्या सात िप ा तयार होतात. पूणर् वाढ 
झालेला सुरवंट ५ ते ६ स. मी. लाबं असतो आिण िविवध रंगात तो वावरतो. कापणी नंतर, हलकी नागंरट 
के यास, कोशाव थेतील संख्या बरीच कमी होते. उरलेली एरंडी जाळून टाकावी हणजे रोगाचा 
ादुभार्वच होणार नाही. उंटअळीच्या बदंोब ताकिरता १०% डी. डी. टी. िंकवा बी. एच. सी. फु करतात 
अथवा ०·०३% एंिडर्न पायस तुषारतात. 

 
खोड-िकडा :– िपवळा पीच पतंग (िडकोकर्ोिसस पँक्टीफेरॅिलस) दिक्षण भारतातील धुमारे व 

ब डात भ के पाडणारा हा अत्यंत महत्त्वाचा उपदर्वी कीटक आहे. ा पतंगाचा रंग झगझगीत िपवळट 
नािंरगी असून त्याचे पखं आिण शिरर यावर लहान लहान काळे िठपके असतात. ाचे जीवनचकर् २४ ते ३० 
िदवसात पूणर् होते. अंडी, अळी व कोशाव था अनुकर्मे ६–७, १२–१६, व ७–१० िदवसाचंी असते. अळी 
देठात, शवेटच्या श ात आिण ब डात भ क पाडते. कीटकाच्या खाण्यामुळे पिरमंजरीत जाळे तयार होते. 
सुरवटं मंिजरीतील नर फुलाचं्या खाली आ य घेतात. परपरागण झा यानंतर जर नरफुले काढली तर 
खोड िक ाचंा उपदर्व कमी होऊन दर हेक्टरी उत्पादन वाढते. ादुभार्वाच्या सुरवातीसच कीटकाच्या 
आहारी गेलेली ब डे व धुमारे काढून टाकावते. तामीळनाडूत, फुलाचंा बहर येतो ते हा आिण वाढीच्या 
नंतरच्या ि थतीत हा िकडा एरंडीवर आकर्मण करतो. एरडीवर बी तयार होईपयतच्या कालावधीत, 
कीटकाच्या तीन िप ा होतात आिण यामुळे पयार्कर्मण अिधकच वाढतच जाते. गमॅकॅ्झन पु कारतात. 

 
यु ोिक्टस लुनॅटा :– हे मृदु देठाचा व पानाचंा नाश करतात. माती वर खाली करून, अ याचंा 

नाश करतात. 
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पांढरी माशी :– िटर्अ युरो स िरिसनी, िबहार, गुजराथ, आंधर् देश व तामीलनाडूत आढळते. पूणर् 
वाढले या व कोव या पानातील रस शोषनू घेतात. मलॅथायोन फु कारणे. 

 
तुडतुडे :– (एंपोए का लॅि हसन्स) हे एरंडीवर खाण्याकिरता तुटून पडतात. िजथे कोरडे 

हवामान असते ितथे नुकसान जा त होते. ज्या पानात (कॅरॉिटन) हे दर् य िवपुल आहे ती पाने ा 
तुडतु ानंा अिधक आवडतात. त्याच माणे मेणचट लव असले या एरंडीमध्ये अिधक ितकार शक्ती 
असते. हे पाने व देठातील रस शोषतात. ापासून रक्षणाकिरता पेरणी लवकर करावी. ब डे तयार 
होण्याच्या अगोदर कीटकनाशक फवाराव.े 

 
रेड-माइट :– टेटर्ािनचूस टेलॅिरअस पानातील रस शोषतात. 
 
सू मकृिम :– (Ratylenchus Reniformis) दिक्षण भारतात यामुळे रोपे वाढत नाही. त्यावर 

रोहमरण रोग पडतो. 
 
उंट-अळी आिण ब ड अळी याचं्या िनयंतर्णाकिरता १५ िदवसाच्या अंतराने दोन वळेा खालील 

रसायनापैकी कोणत्याही एकाची फवारणी करावी :– 
 
एंडोस फोन (·०७%) २० िमली िलटर अथवा ि नलफॉस (·०५%) २० िमली िलटर अथवा 

मॉनोकर्ोटोफॉस (·०४%) १० िमली िलटर अथवा काबार्िरल (·२%) ४० गॅर्म 
 
हे १० िलटर पाण्यात िवरघळावे आिण मग फवारणीकरता वापरावे. 
 
तुडतुडे आिण ेतमाशीच्या बदंोब ताकिरता १५ ते २० िदवसाचं्या अंतरानें तीन वळेा फवारणी 

करावी. त्याकिरता खालील कोणतेही रसायन फवाराव े:– 
 
फॉ फॉिमडान (डेमेकर्ॉन) (·०३%) ३ िमली िलटर वा िमिथिलन मेटॉड (मटॅॅिस टॉक्स) 

(·०२५%), डायिमथोअेट (रोगर) (·०३%) अथवा मोनोकर्ोटोफॉस (न्यु हॅकर्ान) (·०४%) याचें १० 
िमलीिलटर १० िलटर पाण्यातं िवदर्ा य करावे. एरंडीवरील पाढंरीमाशी व तुडतुडे याचंा बदंोब त ०·०५% 
ॉनोकर्ोटोफॉसमुळे चागंला होतो. त्याच्या खालोखाल डायमेथाएट (·०५%), ि नॉलफास (०·०५%) 
आिण एंडोस फोन (·०५%) चा कर्म लागतो. 

 
अलीकडेच उंट अळी व ब ड अळीकिरता खालील रसायनापैंकी कोणतेही एक वापरावे अशी 

शतेकऱ्यानंा िशफारस करण्यात आलेली आहे :– 
 
१) िमथाइल पॅरिथअन २% भकुटी – दरहेक्टरी २५ िकलो. 
२) मोनोकर्ोटोफॉस ०·०४%, 
३) क्लोरपायरीफॉस १·५% भकुटी २५ िकलो/हेक्टरी  
४) ि नल फॉस १·५% भकुटी,  २५िकलो ितहेक्टर. 
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एरंडीवर करपा व ताबेंरा त्याच माणे मूळकूज व खोडकूज असे रोग होतात. 
 
िबयातंील खालील रोगजनक कवकामुळे, रोग उ भवतात :– 
 
१) केरोिटना िरिसनी 
२) अ टरनेिरया िरिसनी 
३) अ टनेिरया टेनुइस 
४) बोटर्ािटस िसनेिरओ. 
 
ही कवके बीज चोलात िशर यामुळे, त्याचंा उपदर्व कमी करणे अवघड होते. क्झथमोनस 

िरिसनीकोलामुळे, एरंडीवरील पाने गळतात आिण लहान रोपे दगावतात. अंकुरण झा यानंतर पु कळशा 
मूळ आिण खोड कूज रोगानंा, रोपे बळी पडतात. यापैकी युझेिरअम, िरझोक्टोिनआ आिण क्लेरोिटअम 
हे रोपाचें रोग सवर्तर् आढळतात. 

 
रोपाचंा करपा रोग हा फायटो योरा कोलोकॅिसआ यामुळे होतो. रोपाचं्या पानावर हा रोग पडतो. 

सखल व िनचरा न होणाऱ्या पाणथळ जिमनीच्या िठकाणी रोपाचंी फारच खराबी होते. रोपे १५ ते २० स. 
मी. असतानाच, ा रोगामुळे ३० ते ४० ितशत रोपे दगावतात. 

 
खोडाचा रोग :– मकॅर्ोफोिमना फेिझओली हा रोग सवर्तर् आढळतो. ामुळे जिमनीच्या खाली खोड 

काळे पडते. यानंतरं अवेळी फुले येऊन झाड मरते पाया व माथा कूज हा रोग फायटो थारा पॅरॅिझिटकामुळे 
होतो. दमट हवते हा चागंला फोफावतो. 

 
पानावरील रोग 
 

तांबेरा :– (मेलॅम पोरेला िरिसनी) – हा रोग पानावर पडतो व त्यामुळे पाने अकालीच शु क 
होतात. हा रोग भारतात िपकाच्या सुरवातीसच िदसतो. 

 
पानांवरील करपा :– अ टरनेिरआ िरिसनी – पणर् िठपक्याचंा हा रोग सवर्तर् आढळतो. रोप ाचें 

आकाशीय भाग, देठ, पाने, फुलोरा, ब ड आिण पु प देश यावंर िनळसर िहरवी काजळी वाढते. हा रोग 
िबयाचं्या माफर् त वाढतो. पावसाळा संपण्याच्या सुमारास, ा रोगामुळे मो ा माणात ऊतक मृत्यु व 
खालील भागावरची पाने गळून जातात. एरंडीस नतर् िद यास ा रोगाला आळा बसतो. ा रोगाचा 
ादुभार्व महारा टर्ात पु कळ आहे. ब डावर पिरणाम होतो आिण त्यामुळे दर हेक्टरी उत्प  कमी येते व 
तेलाचे माणही कमी पडते. ा वषीर्चे बी, पुढच्या वषीर् िबयाण ंवापर यानेही हा रोग फैलावतो. पुरेसे खत 
– िवशषेतः नतर् िद यामुळे रोगापासून होणारे नुकसान टळते. तसेच शक्यतो कोर ा हवते हे पीक घ्याव.े 

 
सेक पोरा िरिसनेला मुळे पानाचं्या वर िठपके पडतात. हा रोग िबहार, उ. देश आिण 

हैदर्ाबादकडे आढळतो. पाने गळून जातात. परंतु ब डाचंी इतकी खराबी होत नाही. रोग पानावर 
पड यामुळे, पानावर गोल िठपके पडतात व नंतर पाने सुकून जातात. िजथं पाने एरी रेशमाच्या 
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िक ाकंिरता उपयोगात आणतात, त्या िठकाणी फार मोठा तोटा होतो. बोड  िम ण पानावंर 
िंशपड यास, एरी रेशमी िक ानंा ते चालणार नाही. 

 
एरंडीच्या वाढत्या पेरणीमुळे, मकॅर्ोफोिमना फेझेओली हाही रोग फैलावत आहे. 
 
सूडोमॉनस पे. – सू मजीवी पणर्-िठपके. या रोगाचा तडाखा खुज्या एरंडीला जा त बसतो. या 

रोगामुळे पाने वाळतात, काळी पडतात व नंतर गळतात. 
 
क्झँथोमोनस िरिसनी हा रोग फार मोठा पाऊस पड यानंतर िंकवा दाट दंव पड यानंतर होतो. 

रोगजनके का  व िशरा यातूंन िशरतात. पाने गदर् करडी होऊन मरतात. भयंकर संसगार्त, बुरशी 
पानाचं्या वृतंामधून, खोडातही जातात. या रोगाचा सार होऊ नये हणून एरंडीच्या रोप ाचें शतेातं 
उरलेले सवर् भाग जाळून टाकाव,े िबयाणावर िकर्या करावी व रोग झाला असेल तेथील रोपटी आणण्यावर 
ितबधं घालावा. रोप ाचंी संख्या कमी के यानेही ा रोगाचा फैलाव होत नाही. िफलोि टक्टा 
बोसोिन्सस यामुळे पानावर िठपके पडतात. पावसा यातं उ र देशातं याचा ादुभार्व होतो. पॅसेलोमा 
िरिसनी मुळेही पानावंर िचन्हे पडतात. चूणीर्य फफंुद हा रोग लेि ह युला टॉिरकामुळे होतो. 

 
फुले आिण ब डांचे रोग :– अ टरनेिरआ पे. आिण बोटर्ायिटस पे. ा बुरशीमुळे ब डाचे रोग 

होतात बोटर्ायोिटिनआ िरिसिनस व बोटर्ायिटस िसनेिरआ हेही फार काळजी करण्यासारखे एरंडीवर 
पडणारे रोग आहेत. यामुळे मंिजरीतून ब डे गळतात, देठ बुरशीमुळे कमजोर होतात; िंसचनाखाली 
असले या एरंडीचे ४०% तर दमट हवते ८५% उत्प  कमी येते. 

 
ब डावरील बुरशी ही अ टरनेिरआ िरिसनी व क्लॅडो पोिरअम पे.मुळे येते. मंिजरीला संसगर् झाला 

तर ा बुरशीची खूपच वाढ होते. काहंी देशातं, घ  मंिजरी, अधूनमधून असलेली नरफुले आिण खुजी 
काडें असले या एरंडीवर कर ा बुरशीची वाढ होते. ज्यावळेेस लाबं देठाचा व लव असलेला फुलोरा 
असतो ते हा तो रोगाला सहज बळी पडतो. क्लेरोिटिनआ िरिसनी ही ताबंडसर-करडी बुरशी असून ती 
ब डावर आच्छािदत असते व ब डाला सुकून टाकते. हेिंटिसिलयम-अ बो-ॲटर्म-ही मुळे, खोड, वृतं 
आिण मंिजरीवर आढळते. रोपटे जसे वाढते तशी बुरशी वरील भागातं िशरते आिण त्यामुळे फां ाचंा 
उतक-मृत्यु होतो व ब डावर करपा पडतो. 

 
रोपांवरील करपा :– पावसा यातं जूनच्या शवेटापासून स बरपयत हा उपदर्व आढळतो. 

खोलगट आिण पाण्याचा िनचरा न होणाऱ्या शतेात रोपे १५ ते २० स. मी. उंच असतानाच, ३० ते ४०% रोपे 
नाश पावतात. उ. देश, िबहार आिण हैदराबाद मध्ये हा रोग आढळलेला आहे. 

 
लक्षणे :– दिलका पानाचं्या दोन्ही बाजूस िहर या रंगाचा गोलाकार िठगळासारखा प ा थम 

िदसतो. नंतर हा देठापयत पसरतो व त्यामुळे पान कुजून, खाली ल बते. हा संसगर् खोडालाही होतो, खोड 
खाली पडते व त्यामुळे रोप मरते. रोपाची खरी पाने तसेच रोप ावरील अगदी कोवळी पाने यानंाही 
उपसगर् पोचतो. पानावरील िपवळे िठपके, नंतर करडे होतात आिण हलके व दाट संकेदर्ी कर ा रंगाचे 
भाग तयार होतात. त्याचंी बा  सीमा इतकी काहंी प  नसते पण ती वरच्या भागास िहरवी असून पानाच्या 
खालच्या बाजूला ताबंसू-िहरवी असते. रोगट िठपके संिमिलत होऊन सवर् पानभर पसरतात. पूणर् वाढ 
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झाले या पानातंील िशरा ा रोगाच्या साराला आळा घालू शकत नाही. संसगर्गर् त पाने अकाली गळून 
पडतात. ओलसर हवत पानाचं्या खालच्या बाजूच्या िठपक्याच्या िठकाणी एक सू म पाढंरशी धूसर िदसते. 
पूणर् वाढले या रोप ातं ा रोगाचा उपदर्व कोव या पानापासून, खोडापयत पसरतो. 

 
एरंडीवरील मुख रोगांची लक्षणे

सामान्य नांव शा ीय नांव लक्षणे 
पानावरील 
करपा 
पणर्-िठपके 

अ टरनेिरआ 
िरिसनी 

पानावंर िफकट ताबंटसर, सहसा गोल िठपके 
सेक पोरापेक्षा मोठे, कालातंराने कोनासारखे होणारे 
करडे-िहरवट बीजाणू 

 सेक पोरा 
िरिसनेला 

िफकट ताबंटसर, सहसा वलयाकार िठपके कडानंा
एककदर्ी वलये. बा  रंुद आिण काळी वलये. 
कालातंराने कदर् करडे होते. बीजाणूदर् य काळसर 
असते 

  
सू म-जंतू 
पणर् िठपके 

सुडोमोनॅस पे. साधारणपणे लहान, गदर्, कोनीय िवकृित थले आंतर-
िशरातं तयार होतात 

  
ताबेंरा मेला पसोरेला

िरिसनी 
पानाच्या खालच्या भागातं नािंरगी रंगाचें बीजाणू दर् य

  
सू मजीवी 
पानावरील 
ताबेंरा 

सूडोमोनॅस पे. पाने वाळतात, काळी होतात व गळतात फां ा का या
पडतात आिण खोडावर पण पिरणाम होतो व मग रोपटे 
मरते 

  
ब डावरील 
बुरशी 

बोटर्ायिटस पे. व
अ टरनेिरआ पे. 

दाट लोकरी सारखी, फुलावंर व ब डावंर उगवण
िफकट रंगाचंी ते ऑिल ह सारखी करडी,  
मंिजरीपासून पाने व खोडास संसगर्  
थमतः लहान काळे डाग व त्यातूंन िपवळे दर्व िझरपते. 
यापंासून िनघणारे बुरशीचे धागे, रोगाचा सार 
करतात. व संसिर्गत बुरशीला िविश  रूप देतात. 

 
  



  अनुकर्मिणका

 
एरंडीच्या िबयांवरील सं करण
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एरंडीवरील तेलाकिरता िकर्या 
 
देशातंील िनरिनरा या भागातं एरंडी िपकते. तशीच ती वगेवगे या वाहनानंी तेल गाळण्याच्या 

िगरणीपयत पोचते. कापणी के यावर ताबडतोब फार वळे न दवडता आगगाडीच्या ड यातून िंकवा 
मोटारीने वच्छ केलेली एरंडी िगरणीच्या भाडंारातं पोचिवली जाते. शक्य तो, ज्या िगरणीत तेल 
काढावयाचे असेल तेथेच एरंडीवरील टरफल काढण्याची िकर्या करू नये. परंतु त्या भागातंील शतेकऱ्यानंी 
आप या शतेीच्या कामापैकीच एक भाग हणूनच एरंडीवरील टरफल काढण्याचे काम करावयास हव.े 
िंकवा सहकारी तत्वावर िगरणी मालकानंी हलसर् (अपतुषक) िवकत घेऊन आप या देखरेखीखाली 
शतेावरच एरंडीची टरफले काढावी. टरफलािवरहीत एरंडी धाडणे हे िकफायतशीर आहे. कारण 
टरफलाचे तेवढेच वजन धाडण्याकिरता कमी होते. एरंडावर एक िकर्या शतेकऱ्याने के यावर त्याच्या 
मालाचा भावही वाढतो. या िशवाय टरफलाचा उपयोग शतेातं खत हणून होतो काहंी वळेा लहान मोठे 
यापारी बाजारातं खेडेगावंातून आलेली िकरकोळ एरंडी देखील खरेदी करतात ा एरंडीत भेसळ झालेली 
नाही अशी खातर्ी करून घेण्याकिरता एरंडीची नीट चाचंणी घेणे आव यक असते. पु कळ वळेा त्यातं 
थो ाशा दुसऱ्या िबयाहंी सापडतात. पूवर् आि केमध्ये एरंडीमध्ये जटर्ोपाच्या िबया आढळतात. ा िबयाचंी 
लाबंी रंुदी व आकार तसेच त्या िदसायला पण अगदी एरंडी माणेच असतात. 

 
या िशवाय एरंडीत बारीकसे खडे आिण गवताच्या का ा ही असतात. ते हा जर िगरणीच्या  

जवळपास खरेदीचे काम होत असेल तर त्या िठकाणी एरंडी चाळून वच्छ करण्याची यंतर्णा असणे 
अत्याव यक आहे. एकदा तेल िगरणीत एरंडी आली की ती वच्छ करावयास हवी आिण नंतर चागं या 
ि थतीतील लहान मोठी अशी वगेळी करणे िहतावह असते. नंतर ती वाळवनू, िनजतुक करणेही आव यक 
असते. उ ण देशात िनदान कोर ा हवचे्या झोतात तरी ती काही वळे सुकवावी. दमट हवते मातर् बी 
वाळिवणे अत्याव यक असते. ाच वळेेस एखादे कीटकनाशक औषध ही एरंडीस लावावयास हव ेकी 
ज्यामुळे साठंवणीत एरंडीला कीड लागणार नाही अखंड िबयापेंक्षा फुटलेले िंकवा तडा गेलेले एरंडीचे बी 
लवकर खराब होते. दमट हवमुेळे तर िबया ंशीघर्गतीने िवघिटत होतात. 

 
तसेच पािहले तर एरंडीच्या िबयाचंा आकार बराच मोठा असतो. त्यामुळे िगरणीत एरंडी आ यावर 

शक्य िततक्या लवकर ती गाळणे फायदेशीर असते. नाहीतर साठंवणीकिरता महागडी िंकमत भरावी   
लागते. वषर्भर पूरेल इतके काही तेल-िगरण्यानंा एरंडी गाळण्याचे काम नसते. एरंडीतून तेल 
काढण्याकिरता िगरणीचे काम िकती िदवस चालेल त्या माणे एरंडीचा साठंा असणे आव यक असते. 
एकदा िगरणीत तेल गाळण्याचे काम सुरू झाले की, मग ते माल नाही हणून थाबंता कामा नये. िशवाय 
आजूबाजूचा माल आला तर तो वाजवी भावाने िगरणीने िवकत घेतला पािहजे. आजूबाजूला एरंडी लावा 
असे शतेकऱ्याना सागंून त्याचंा माल खरेदी केला नाहीतर िगरणी मालकािवषयी ितर कार उत्प  हायला 
कारण िमळते. भाडंारापासून तो िगरणीपयत एरंडी अत्यंत हळूवारपणे न्यावयास हवी. खराब झाले या 
एरंडीचा तेलाच्या तीवर अिन  पिरणाम होतो. ही वाहतूक रबरी पट् ानंी झा यास फार बरे. िशवाय ही 
बाधंणी वच्छ करण्याकिरता सहज काढता येईल अशी असावी. 

 
एरंडीचे तेल नं. १ व ३ अशा दोन तीत िवकतात. वच्छ केले या व अखंड एरं ाना माफक 

माणातं उ णता िद यावर, नंतर दाब देऊन जे तेल ा त होते त्यास ‘पिह या तीचे एरंडीचे तेल’ असे 
मानतात. 
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साठवण :– एरंडीच्या िबया मो ा असतात आिण त्याचं्या वजनाच्या मानाने त्या बरीच जागा 

यापतात. एरंडीच्या िबयावंर उ णता आिण उन्हाचा पिरणाम होतो व त्यातंील तेलाचे माण व त कमी 
होते. हणून िबया पोत्यात घालून, शक्यतो त्याचंी हालचाल कमी केली पािहजे; व लाकडी फावडे, रबरी 
प े  याचंा उपयोग के यास उ म. 

 
नेहमीच्या साठंवणीत अंतर बीज १ ते १½ मिहने चागंले राहते. पण नंतर त्यातं खराबी लवकर 

होते. 
 
अशु  व शोिधत एरंडीचे तेल १ ते २ वष चागंले िटकते. त्यातं पेरॉक्साइडे िंकवा खवटपणा तयार 

होत नाही. 
 
िवकसनशील रा टर्ातं पेटर्ोिलयमच्या पदाथार्ंची टाकं्यातून आगगाडीने वाहतूक होते. इ थळी 

पोहोच या नंतर, त्या टाक्या िरका याच परत येतात. ा टाक्या िरका या धाडण्या ऐवजी त्यातूंन एरंडीचे 
तेल धाड यास, तेलाची वाहतूक व तही होईल. आिण टाक्याचंा उपयोग चागंला के यासारखा होईल. 

 
एरंडीची पड जे हा खत हणून धाडावयाची असेल, ते हा ती सवलतीच्या दराने कोणत्याही 

प तीने धाडावी. परंतु पड ओली असतानंा मातर् ितची ने-आण कधीही करू नये. 
 
हे तेल िफकट रंगाचे असून त्यात मुक्त ि नग्धा लाचे माण कमी असते. पिहला दाब िद यानंतर 

जी पड राहते ती बारीक दळतात आिण ितला अिधक उ णता व पुन्हा सक्त दाब िद यानंतर जे एरंडीचे तेल 
िमळते त्यास नं. ३ च्या तीचे एरंडीचे तेल हणतात. भारतातील B. S. S. व इंग्लंडमधील पिह या तीचे 
एरंडीचे तेल हे ही वरील नं. १ माणेच असतात. इंग्लंडमधील दुसऱ्या तीचे आिण ‘िंहदु थानातंील 
यापारी’ ा तेलाचें आव यक ि थराकं इतके काही काटेकोर नसतात. हे तेल बहुधा जरा गडद रंगाचे 
असते. त्यातं मुक्त ि नग्धा लाचें माण ५ ितशतपेक्षा अिधक असता ंकामा नये. 

 
तेल−िन कषर्ण :– एरंडीच्या तेलाचे िन कषर्ण िवदर्ावक िनःसारणाने व दाब देऊन असे दोन कारे 

करतात. हा दाब थंड वा उ ण तपमानास देतात. आिण त्या किरता एरंडीची टरफले अगोदर काढतात. 
टरफले िनघावी हणून एरं ा िविश  अंतरावर ठेवले या रूळातून जातात आिण मग हवचे्या झोताने 
टरफले अलग केली जातात. औषधीय तीचे एरंडेल तेल खास प तीने काढतात. आिण त्याकिरता 
एरंडेल तेल काढणारे कसबी कामगार असतात. औषधीय एरंडेल तेल हे टरफलािवरिहत असले या 
एरं ापासून थंड तपमानास दाब देऊन काढतात िंकवा एरंडीच्या अंतरबीजापासून ५०° स तपमानाच्या 
खाली काढतात. जर ापेक्षा तपमान अिधक झाले तर तेलात िरिसिनन हे िवषारी दर् य िवरघळते. एरंडीचे 
तेल काढणे ही अजूनही गु त कला मानतात त्यामुळे अशा कारखान्यात िविश  कारच्या व ठरािवक 
भागातीलच एरंडीच्या िबया वापरतात. एरंडीचे बा  कवच अत्यंत िठसूळ असते. ा कवचामुळे मळसूतर् 
दाब यंतर्ाचे भाग लवकर िझजतात. अिण ज हा एरंडी एका देशातून दुसऱ्या देशात जहाजाने धाडतात ते हा 
हे बा  कवच जा त िठसूळ होते आिण यािंतर्क भागाचे अपघषर्ण अिधक होण्यास कारणीभतू होते. 
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एरंडीच्या अंतरबीजात िथने, तेल आिण पाणी अशा रीतीने एकितर्त असतात की, त्यातील इतर 
दर्व घटकातूंन तेल काढणे फारच अवघड असते. 

 
यांितर्की िन कषर्ण :– चागं या क्षमतेने एरंडीचे तेल काढावयाचे हणजे थंड िंकवा उ ण तपमानास 

एक िंकवा दोन वळेा मळसूतर् दाब यंतर्ातून एरंडीचे िन कषर्ण करणे हे जरी असले, तरी सु ा खंिडत-
जलदाब िद यानंतर िवदर्ावक-िनःसारणाचा उपयोग अजूनही पु कळ िठकाणी वापरात आहे. दाबाचे माण 
मातर् िनरिनराळे असते. अमेिरकेत दाबाचें माण जा त ठेव यामुळे एकाच दाबातं जा तीत जा त तेल 
िमळते. कमी दाब देणे ही युरोपातील प त आहे आिण मग पडीत जे उरलेले तेल असते ते िवदर्ावक 
िनःसारणाने काढतात. दाब अगदी सावकाश आिण िनयंितर्त गतीने िदला जातो. साधारण दर वगर् स. मी. 
वर १२५ िक. गॅर्. इतका जा तीत जा त दाब असतो. 

 
एका ा िंपजऱ्यासारख्या लहान लहान िछदर् असले या दंडगोला माणे मळसूतर्दाबयंतर् 

अस यामुळे त्यातूंन तेल बाहेर िझरपते. खंिडत जलदाब यंतर्ापेक्षा मळसूतर्दाबयतेर् अिधक फायदेशीर 
असतात. एरंडीचा फुगा त्यातं टाकण्याकिरता संयंतर्ाची िकर्या थाबंवावी लागत नाही. िशवाय जलदाबापेक्षा 
मळसूतर् दाबयंतर्ातून अिधक दाब िनमार्ण होतो व त्यामुळे साहिजकच तेलाचे माण अिधक पडते. पोलादी 
दंडगोल िंपजऱ्यात उ ण तेलमय पदाथर्, ढकलला जातो. आिण नंतर मो ा वगेाने िफरणाऱ्या शिक्तमान 
मळसूतर्ाने तो एका िनमुळत्या बाहेर जाण्याच्या मागार्मधून जातो व ा मयार्िदत बाहेर पडण्यामूळे उ  दाब 
िनमार्ण होतो व ेस बरॅलच्या (िंपपा) भोवती असले या फटीतून तेल बाहेर येते. आिण मोच-िन कर्मा मधून 
खूप दाबलेली पड बाहेर टाकली जाते. ज्या िगरणीत एरंडीतून एकदाच दाब िद यामुळे तेल काढतात तेथे 
थम एरंडी वच्छ करतात. नंतर ितच्यातील आदर्र्तेचे माण ४ ते ५% होईपयत ९३° स. तापमानास 
वाळिवतात. नंतर एरंडीतील आदर्र्तेचे माण ५ ते ६% इतके होईल अशा बेताने ितच्यावर उ ण वाफेचा 
फवारा मारतात. आिण मग अशारीतीने िकर्या के यावर एरंडीवर, मळसूतर्दाब यंतर्ात दाब िदला जातो. 
मळसूतर्दाब यंतर्ातून तेल बाहेर पड यानंतर, उरले या पडेत ६·५ ते ८% इतके तेल राहते व आदर्र्तेचे 
माण साधारण ८ ितशत इतके होते. अशा िरतीने एकाच दाबाखाली िमळालेले एरंडीचे तेल हे नं. १² च्या 
तीचे असते. ा तेलात िनमर्लक िमसळ यानंतर ३८° ते  ४८° स. ला ते सुलभतेने गाळता येते. 

 
अशा कारे काही मळसूतर्दाब यंतर्ात २४ तासात २७००० िक. गॅर्म एरंडीपासून तेल काढता येते 

आिण पडेत साधारण ७ ितशत इतके तेल उरते. एकाच दाबात एरंडीपासून तेल काढणाऱ्या अशा या 
मळसूतर्दाब यंतर्ाना वषार्काठी २ वा ३ दंड आिण िंपपे बदलावे लागतात. 

 
एरंडीतून तेल काढण्याकिरता ज्या िठकाणी दोन वळेा दाब देतात तेथे थम एरंडीतील कचरा 

काढून ती वच्छ करतात. नंतर ितला ६५° स. तपमानापयत उ णता देऊन ताबडतोब मळसूतर्दाबयंतर्ात 
दाब देतात. आता जे तेल िमळते त्याचीही त १ या कर्माकंाचीच असते. ा तेलात थोडासा िनमर्लक 
टाकून, तेलाचे तपमान ५०° स.पयत आण यावर तेल सुलभतेने गाळले जाते. या दाबानंतर जी पड राहते 
ितच्यात तेलाचे माण २० ितशत इतके असते. ा पेडत ितच्यातील आदर्र्तेचे माण ४ ते ५ ितशत इतके 
येईपयत ९३° स. तपमानास काही वळे ठेवतात. नंतर पुन्हा मळसूतर् दाबयंतर्ात दाब िदला जातो. आता 
कर्माकं ३ च्या तीचे तेल िमळते व पडेत ५–७% तेल उरते. 
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एरंडीच्या कर्माकं १ च्या तेलात मुक्ता लाचें माण जा तीत जा त ४ ितशत, व गाडर्नर रंग नं ३ 
इतका असावा. कर्माकं ३ च्या एरंडीच्या तेलातील आ लतामू य १० पेक्षा अिधक व गाडर्नर रंग ७ पेक्षा 
अिधक नसावे. दिक्षण अमेिरकेतून येण्याऱ्या एरंडीमध्ये बा कवचात िठसूळपणा अिधक असतो. त्यातील 
अपघषर्णामुळे मळसूतर्दाब यंतर्ाचे दर २–३ िदवसानंंतर िंपप बरोबर करावे लागतात आिण दंड बदलावे 
लागतात. हे फार िजकीरीचे आिण तो ाचे काम होते. यातून मागर् काढण्याकिरता थम एरंडी वच्छ 
करतात मग ितच्या वरील टरफल काढून टाकतात. आिण बीज िशजिव या नंतर मळसूतर्दाब यंतर्ात दाब 
देऊन तेल काढतात. यामुळे िमळाले या एरंडीच्या तेलाची त कर्माकं एक ची असते. व पडत ४–५% 
तेल उरते. 

 
एरंडीच्या िबयापंासून टरफल अलग करणे हे जरा अवघड काम आहे. कारण एरंडीत तेलाचे 

माण बरेच असते आिण िबयाचें अंतरबीज व टरफल काढण्याचे काम शभंर ट े  पूणर् कधीच होत नाही. 
याकिरता एक मोठी सक्षम प ित हणजे आघात अपवि कताचा वापर करणे. हा अपवि कत एकसारखा 
१६ तास अखंड काम करतो. पण त्यानंतर त्यातील अलग करणाऱ्या निलका वच्छ करणे अत्याव यक 
असते हुशार कारागीर हे काम १५ ते २० िमिनटात करतात सरकीचा मगज ज्या माणे िशजिवतात तसेव 
एरंडीच्या टरफलिवरिहत अंतरबीजाला िशजिवतात. िशजिवण्याच्या िकर्येत एरंडीच्या अंतरबीजातील 
आदर्र्तेचे माण १५ ितशतपेक्षा कमी होता कामा नये, तसेच तपमानही ८०° स वा त्यापेक्षा िंकिचत कमी 
असे सतत रािहले पािहजे कारण जर अंतरबीजाला अिधक उ णता िदली तर त्यातून तेलाचा वाह लवकर 
अतीव होऊन, उरलेली पड पाण्यासारखी झा यावर, मळसूतर्दाब यंतर्ात ितच्यावर दाब देणे अशक्य 
होईल. एरंडीचे अंतरबीज तसेच िशजिवले जात अस यामुळे िशजिवण्याच्या िकर्येस सरकीच्या 
अंतरबीजापेक्षा दु पट वळे लागतो. नंतर िशजिवलेले एरंडीचे अंतरबीज १०१° स. तपमानास वाळिवतात. व 
त्यातील आदर्र्तेचे माण ४ ितशत, झा यानंतर, त्यावर दाब देतात. काही चागं या मळसूदाबयंतर्ात 
२२००० ते २७००० िकलोगॅर्म इतके बी २४ तासात दाबले जाते. एरंडीवरील टरफल काढले नाही तर 
वरील यंतर्ात िततक्याच वळेात फक्त ११००० िक गॅर्म एरंडीपासून तेल काढणे शक्य होते. 

 
चागं या तीचे तेल िमळिवण्याकिरता थम एरंडीचे टरफल काढतात नंतर िशजिवतात. व मग 

वाळिवतात आिण नंतर दाब देतात. वरील मळसूतर्दाब यंतर्ात २४ तासात साधारण ५५००० िकलोगॅर्म एरंडी 
‘पूवर्–दाब’ करतात. यापासून जी पड िमळते ितच्यात साधारण ८–१०% तेलाचे माण असते. ा पडेचे 
िवदर्ावक–िनःसारण के यास चागं या तीचे तेल िमळते. 

 
एरंडीच्या नवीन ठगण्या पवर्-गाठी असले या संकिरत जातीतील बा कवच अिधक पातळ असून 

कमी िठसूळ असते. ही एरंडी भरडून मग िशजिव यानंतर, ितच्यावर दाब िद यावर िमळालेले तेल िनरंगी 
करून गाळ यानंतर, कर्माकं एक चे एरंडीचे तेल िमळते. 

 
एरंडीच्या िकर्या करतानंा, साधारण ५·९% तूट येते. व नंतर िकर्या केले या िबयापंासून ३७% 

तेल व ६३% पड ा त होते. िन किर्षत केले या पडेपासून िवलायकाने ७·३% तेल व ८८·५% पड ा त 
होते व यातं ४% घट येते. 
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एरंडीच्या तेलाचे िनःसारण 
 
एरंडीच्या िबया दळ यानंतर, इथाइल अ कोहोलने िनःसािरत करतात, नेहमीच्या तपमानास 

गाळ यानंतर, उरलेला चोथा खत हणून उपयोगात आणता येतो नंतर तेल व अ कोहोलच्या 
िम णापासून, तेल िनराळे करतात व अ कोहोल पुन्हा िनःसारणाकिरता उपयोगी पडते. 

 
एरंडीच्या िकर्येत आपणास तेल व पड िकती िमळेल याचा ढोबळ िहशबे नमुना हणून खाली 

िदला आहे. 
 
१) समजा, एरंडी चागं या कारची आहे आिण ितच्यातील आदर्र्तेचे माण ६% असून तेलाचे 

माण ४५% पेक्षा कमी नाही. 
 
२) अँडसर्न एक् पेलर सारखे मळसूतर्दाब यंतर् वापरले तर मध्यम आकाराचे सयंतर् सुमारे एका 

तासाला ३७५ िक. गॅर्. एरंडीवर िकर्या करून, पिह या तीचे एरंडेल तेल सुमारे ३५ ितशत व पड ६५ 
ितशत िमळेल. पडेत १७ ितशत तेल राहून ितच्यातील आदर्र्तेचे माण ७ ितशत इतके असेल. 

 
३) मळसूतर्दाब यंतर्ातून पुन्हा दरताशी २३५ िक. गॅर्. व एकदा तेल काढून उरलेली बािरक केलेली 

पड, पुन्हा दाब देऊन काढ यास ितसऱ्या तीचे तेल िमळेल. तेल साधारण मूळ एरंडीच्या ६ ितशत इतके 
िमळेल, आिण पड ५४% इतकी िमळेल. पडेत सुमारे ४ ितशत आदर्र्ता व ६ ितशत तेल उरणार. 

 
४) अशािरतीने पिह या व दुसऱ्या दाब देण्यामुळे, मूळ एरंडीत अस यापैकी ४१ ितशत तेल 

आपणास िमळेल. (३५ + ६ = ४१) आता समजा आपणास दरिदवशी १००० िकलो गॅर्म एरंडीचे तेल 
काढावयचे असेल 
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तर 
३५ 

×१००० = ८५४ िकलो गॅर्म वा ८५·४% पिह या तीचे तेल, ३५ 
 
 ६ 

× १००० = १४६ िकलोगॅर्म वा १४·६% ितसऱ्या तीचे तेल  ४१ 
 
५) १००० िकलो. गॅर्म तेल हे २४४० िकलो. गॅर्. एरंडीपासून िमळणार 
 

हणून 
२४४० 

= ६·५ तास पिह या दाबाकिरता वळे लागणार आिण 
३७५ 

 
 (२४४० × 

०·६५) = ६·७ तास दुसऱ्या दाबाकिरता लागतील. 
 २३५
 
६) यावरून पिह या व दुसऱ्या दाबाकिरता जवळ जवळ सारखाच वळे लागत अस यामुळे एका 

मळसूतर्दाब यंतर्ातून ४८ तासात दोन वळेा दाब देण्याचे काम के यामुळे खालील उत्पादन िमळेल. 
 
दाब िदलेली एरंडी ९००० िकलो गॅर्म
पिह या तीचे तेल ३१५० िकलो गॅर्म = ८५·४% (३५% मूळ एरंडीच्या) 
ितसऱ्या तीचे तेल ५४० िकलो गॅर्म = १४· ६% (६% मूळ एरंडीच्या) 
एकूण तेल ३६९० िकलो गॅर्म (४१% मूळ एरंडीच्या) 
एकूण पड ४८६० िकलो गॅर्म (५४% मूळ एरंडीच्या) 
आदर्र्तेने आलेली घट    ४५० िकलो गॅर्म (५% मूळ एरंडीच्या) 

 
७)  एकाच जबरद त उ ण दाबामुळे ितसऱ्या तीचे तेल िमळेल आिण मळसूतर्दाब यंतर् ताशी २०० 

िकलो गॅर्. भरडले या एरंडी वर दाब देईल. 
 
यापासून ४१ ितशत तेल िमळेल व ५४ ितशत पड. पडेत साधारण ६ ितशत तेल आिण आदर्र्ता 

४% राहणार. 
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२४ तासातील उत्पादन :– 
 

एकूण दाब िदलेले बी = ४८०० िक. गॅर्. ( २०० × २४) 
ितसऱ्या तीचे तेल = १९७० िक. गॅर्. ( ४१% मूळ एरंडीच्या) 
दाब िद यानंतर
       उरलेली पड = २५९० िक. गॅर्. (५४% मूळ एरंडीच्या) 
आदर्र्ता घट   २४० िक. गॅर्. (५% मूळ एरंडीच्या) 

 
वरील िहशबेावरून आपणास असे िदसून येईल की, जर दररोज िगरणीत १२ तास, एरंडीवर 

पिहला दाब देण्याकिरता व १२ तास, दुसरा दाब देण्याकिरता वापरले तर दर िदवशी साधारण ३१५० िक. 
गॅर्. पिह या तीचे एरंडीचे तेल उपल ध होईल व ५४० िक गॅर्. ितसऱ्या तीचे तेल िमळेल. आता इतक्या 
तेलाकंिरता १२०० िलटरच्या दोन िनमुळत्या टोकाच्या कोनाकृती टाक्या लागतील. ा टाकंीत 
घुसळण्याकिरता रवी व वाफेच्या न या, एक वाफेचा मागेपुढे िफरणारा दट् ा पपं, एक गाळण दाबयंतर् 
आिण दोन ३८०० िलटर साठवणीच्या टाक्या आहेत त्या, त्यातं दाबयंतर्ातून िमळालेले तेल ठेवण्याकिरता 
वापरात येतील व त्यामधील तेल नंतर गाळण यंतर्ाकडे जात राहील. शु  एरंडीच्या तेलाच्या १ िलटर 
तेलाचे वजन साधारण ०·९६ िकलो. गॅर्. इतके होते. परंतु दाबयंतर्ातून आले या तेलात तलछट आिण 
काही माणात एरंडीचा तरंगत अनलेला भगुा पण असणार. ते हा याकिरता साधारण ३.८ िलटर इतक्या 
दाबयंतर्ातून िमळाले या तेलात नुसत्या तेलाचे माण साधारण ३ िकलो गॅर्. इतके असते. १२०० िलटरच्या 
दोन टाक्यापैंकी एका टाकीत ९५० िकलो. गॅर्. गाळलेले तेल ज्यापासून िमळेल, इतके न गाळलेले असे 
दाब यंतर्ातून आलेले तेल, राहील. ा अशा वगेात जर उत्पादन झाले तर, पिह या दाबाने िमळालेले तेल 
दररोज चार वळेा गाळाव ेलागेल व दुसऱ्या दाबाने िमळालेले तेल १–२ िदवस १२०० िलटरच्या टाकीत 
साठवनू ठेवता येईल व नंतर ते गाळता येईल. 

 
गाळण्यापूवीर् तेल िनजर्ल करावयास हव.े याकिरता तेल ९३° से. ला चागंले ढवळीत ठेवावयास 

हव.े मग त्यातं ४ ितशत शु क फुलरची माती िमसळावी आिण पुन्हा ३० िमिनटे चागंले ढवळाव.े त्यात 
साधारण ०·२ ते १·५% सक्षम काबर्न िनरंग िकर्येकरता िमसळावा आिण नंतर तेल गाळण यंतर्ातून वाफेच्या 
पपंाने पपं कराव.े के हा के हा तेल रसायने वापरून िनजर्ल करावे. 

 
शोधन िकर्या 

 
उ णतेने काढलेले तेल, खालील प तीने शोिधत करतात. 
 
िनग द करणे :– तेल ि थर ठेवनू वा केन्दर्ोत्सारणाने त्यातंील िवदर्ा य वा िवकिरत िथने काढून 

टाकतात. 
 
शोधन :– सौ य कॉि टक सो ाच्या िकर्येमुळे मुक्त ि नग्धा लाचें माण कमी करतात. मुक्त 

ि नग्धा लाबरोबरच्या िकर्येमुळे साबणाची िनिर्मती होते. तसेच तेलाच्या साबुनीकरणामुळेही साबण तयार 
होतात. मग हे साबण, तेल ि थर ठेवनू वा केन्दर्ोत्सारणाने काढून टाकतात. नंतर तेल उ ण पाण्याने 
धुतात. चागं या कारचे तेल िमळते. 
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अ कली िकर्या ही कृित एरंडेल तेलात अवघड आहे कारण सहज ि थर पायस तयार होते. व 

पायसीकरणामुळे तेलाची बरीच घट होते. ही घट शक्य िततकी कमी करण्याकिरता एरंडीचे तेल १५% 
ट या ट याने हे ेन-आयसो- ोपाइल अ कोहोल िम णामध्ये शोिधत करतात. अखंिडत ित वाह 
प तीचाही वापर करतात. िवदर्ावकाच्या साि ध्यातंील िकर्या ही यश वी होते. 

 
िनगिधत करणे :– वाफेच्या उ णतेने १६०° से. तपमानास आिण ११ िमली मीटर पाऱ्याच्या 

दाबापेक्षा कमी दाबाखाली, गंधयुक्त व इतर बा पनशील पदाथर् काढून टाक यानंतर वासरिहत तेल ा त 
होते. ते औषधीय व स दयर्वधर्नात वापरतात. एका िविश  िकर्या भां ात तेलाचा कमी दाबाखालील 
वाफेबरोबर िनकट संसगर् झा यास मुक्त ि नग्धा ले िनराळी होतात. ा अलग केले या मुक्त 
ि नग्धा लाचंा नंतर उपयोग करतात. 

 
िनरंगी करणे :– ०·५ ते १% सचेत कबर् वा माती याचंा िनवार्त ि थतीत ९०° स. तपमानास, 

एरंडेल तेलाबरोबर िकर्या के यास तेलाचा रंग सुधारतो. नंतर गाळ यामुळे त्यातील टाकलेले पदाथर् 
िनराळे करतात. 

 
एरंडीच्या िबयातं पदाथर् अस यामुळे, ज्या िठकाणी एरंडी गाळली जाते त्याच सयंतर्ात इतर तेलाचें 

गाळण करण्यास काय ानेच मनाई असते. वा तिवक काय ाने अशी मनाई करंू नये. कारण एरंडी 
गाळण्याचा हंगाम संप यानंतर सवर् यंतर्णा चागं या िरतीने वच्छ के यावर, इतर खा  तेल-िबया, उदा. 
तीळ वा करडई-गाळण्यास काहंीच हरकत नाही. यामुळे यंतर्णेचा उपयोग मातर् चागंला होईल व कारखाना 
बरेच िदवस चालू राहील. नाहीतर एरंडीचा गाळण हंगाम संपला की, कारखाना बदं होईल व त्यामुळे 
यंतर्णा व कामगार तसेच पडून राहतील. 

 
िवदर्ावक-िनःसारण :– एरंडीच्या िबयाही िवदर्ावक-िनःसारणाकिरता वापरता येतील िंकवा 

िबयावंर एकदा दाब िद यावर गाळणयंतर्ातून िमळालेली पड ही िवदर्ावक-िनःसारणाकरता वापरतात 
दोन्हीही कारात, िवदर्ावक- िकर्या सारखीच असते. याकिरता, साधारणपणे, हेक्झेन वा हे ेन, बेन्झीन, 
काबर्न-डाय स फाइड, टर्ाय क्लोरो-एिथलीन आिण पेटर्ोिलयमचे भाग वापरतात आिण नंतर 
िवदर्ावकाच्या उध्वर्पातनाने, तेल अलग होते जरी पेटर्ोिलयम- भागमध्ये, िन न तपमानास, एरंडीच्या 
तेलाची िवदर्ा यता मयार्िदत असली तरी देखील, जे हा ंतेल उ ण असते ते हा ही िवदर्ावके समाधानकारक 
असतात. 

 
केवळ एरंडीच्या िबयाचेंच िवदर्ावक-िनःसारण करावयाचे असेल ते हा िबया अगदी काळजीपूवर्क 

वच्छ करतात व नंतर त्याचं्यावरील टरफले काढून टाकतात. नंतर त्या भरडतात. जर िबया फारच 
बारीक के या तर दलन-चकर्ात, अडथळा िनमार्ण होतो. आिण मग तेलातं भगु्याचा सू म अंश बराच येतो. 
नंतर हे खंिडत वा अखंिडत प तीने िनःसारतात. खंिडत प त ही िततकीशी सक्षम नाही हणून अखंिडत 
वाह प तीच बहुधा वापरतात. अखंिडत प तीत िवदर्ावकाचे ‘ ित वाहाने वाहणे’ हे तत्व असते. तेल-
िबया िनःसारण भां ात असतात. घनपदाथर् एका िदशनेे जातात तर िवरु  िदशनेे िवदर्ावकाकडून त्या 
धुत या जातात. यामुळे िवदर्ावकाचा जा तीत जा त चागंला उपयोग होतो. आिण जसजसे तेलिबयाचं्या 
भगु्याचा संपकर्  अिधकािधक शु  िवदर्ावकाशी येतो तसतसे भगु्यातूंन तेल चागं या िरतीने अलग होते. ातं 
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तेल-िबयाचंा भगुा आिण िवदर्ावक एकमेकापंाशी चागं या िरतीने जवळ यावयास पािहजे. िनःसारणाकरता 
व घनकलेपासून िवदर्ावकाचे अलगीकरण होण्याकिरता पुरेसा वळे िमळावयास हवा मळसूतर्दाब यंतर्ाने 
िन किर्षत करण्यापेक्षा या प तीने तेल अिधक िमळते आिण पडेत २ ितशतपेक्षा ं कमी तेल राहते. 
िनःसारणा नंतर िमळालेले तेल व िवदर्ावकाचे िम ण, िवदर्ावक परत िमळवण्याच्या यंतर्ात जाते. नंतर मग 
तेल वच्छ करून िनरंगी के यावर गाळतात. िनरंगीकरणाकिरता अमेिरकन ऑइल केिम ट सोसायटीने 
िनवार्त िनरंगी करणास ८०° से. तपमानास २० िमिनटे तर उघ ा िनरंगीकरणाकिरता ८०° से. तपमानास 
३० िमिनटे तेल, काबर्न आिण मातीच्या साि ध्यातं ठेवाव ेअशी िशफारस केलेली आहे. अंशतः टरफले 
काढले या एरंडीच्या पडेत िथने ५७.५%, ि नग्धपदाथर् २ ९%, नतर्िवरिहत अकर्  १३.१%, अश  तंतु 
९.७%, राख १० ६% आिण आदर्र्ता ६.२% असतात. 

 
तेलाची साठवण :– पिरवहनाकिरता माल िजथून चढिवला जातो त्या िठकाणापासून टाकं्या शक्य 

िततक्या जवळ असा यात; आिण त्या िठकाणी पावसाचे पाणी वा इतर दुसरे पाणी येऊन, पुरासारखी 
पिरि थती िनमार्ण होणार नाही याची काळजी घ्यावी. बराच काळ तेलाची साठवण करावयाची असेल तर 
उ ण देशातं तेलाचे तपमान थंड ठेवण्याची यव था करावी तर थंड देशात तेलाचे तपमान शीत होऊ 
नये हणून तेलास उ ण ठेवण्याची यव था करावी. कमीत कमी िजतके जहाजातूंन धाडण्यास आव यक 
असते तेवढे तेल एकितर्त होईपयतच साठवाव.े पड साठंवणीच्या जागेभोवती गुरे-ढोरे येऊ शकणार नाही 
असे भ म कंुपण घालावे यायोगे आजूबाजूच्या जनावरामध्ये वा लहान मुलामंध्ये िवषबाधेचे कार होणार 
नाहीत. एरंडीच्या पडेच्या साठवणीत जसजसा दमटपणा व तपमान वाढत जाते तसतसे पडेचे िवघटन 
होते. आिण शवेटी ती फक्त पूरक जळण िंकवा अशु  खत वापरता येते. 

 
एरंडीच्या िबया :– (अिध षता) काही माणसे एरंडीच्या िबयानंा फारच संवदेनाशील असतात. 

ते हा कारखान्यात जी माणसे लावावयाची त्याचंी पूवर् चाचंणी करणे अत्याव यक आहे. याकिरता खालील 
प ित अंमलात आणतात :– जो माणूस एरंडीच्या िबयानंा अिध िषत आहे, त्याला एरंडीच्या िगरणीत काम 
करतानंा त्याच्या नाकपु ातं रक्तािधक्य होते. डोळे व नाकानंा दाह सुटतो. घर्ाणेिदर्याचं्या भागात आिण 
नाकाडो यातूंन पाणी येऊ लागते आिण सततच्या संसगार्ने खोकला आिण नाकपु ाचंा मागर् भरून जाणे 
हे िवकोपास जाते. आिण जी माणसे संवदेनाशील नाहीत त्याचं्या डो यातूंन थोडेसे पाणी येते परंतु नाक 
मागार्त रक्तािधक्य होत नाही. याकिरता कोणते कामगार कामाकिरता उपयोगी पडतील हे शोधण्याकिरता 
त्या कामगाराला काही थोडे िदवस िगरणीत काम करू ाव ेजर त्याचं्यावर काही वरील सािंगत या माणे 
पिरणाम िदसून आला नाही तर ते अिध िषत नाही असे समजाव.े 

 
दिक्षण आि केत एका एरंडीच्या तेल गाळण कारखान्यात ासनिलकीय द याची साथ आली व 

ितच्यामुळे २०० पेक्षा अिधक कामगारानंा उपदर्व झाला. कोणत्याही िगरणीत थोडीशी एरंडीच्या िबयाचंी 
भकुटी हवते िमसळणारच. याकिरता ज्या वळेेस एरंडीच्या िबयावर िकर्या केली जाते ते हा ही धूळ 
खेचण्याची सक्षम यंतर्णा िगरणीत असणे अत्याव यक आहे. शहरात तर ा एरंडीच्या िबयाचं्या धुळीमुळे 
बाहेरची हवा दूिषत होऊ नये याकिरता तर ही धूळ थानबिंधत करणे आव यक असते. ज्या िगरण्यातं 
वषार्नुवष एरंडी गाळली जाते, तेथील कामगारानंा ा अिध षतेपासून काहीही उपदर्व होत नाही. जर त्या 
माणसानंा कामावर घेतानंा ती माणसे अिध िषत नाही ाची खातर्ी करून घेतली व िगरणीत हवतूेन 
एरंडीच्या िबयाचंी धूळ खेचून काढण्याची योग्य ती कारवाई करूनही जर एखादी दुघर्टना घडलीच, तर 
रथम–उपचार पेटीत यावरील योग्य ती उताऱ्याची औषधे असू ावीत.  
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तेल 
 
एरंडेल तेलाचे वैिश  हणजे त्यात फक्त एकच िरिसनोलेइक अ ल ८५ ितशत असून ते 

िग्लसरॉल बरोबर इ टरीकृत असते. िरिसनोलेइक अ ल हे सरळ १८ कबर् अणूचंी शृखंला असून त्यातंील ९ 
व १० कबर् अणू मध्ये एक समपक्ष ि बधं आिण १२ या कबर् अणूपाशी एक हायडर्ॉक्सी (OH) समूह आहे 
काब िक्झल इ टर, ि बधं आिण हायडर्ॉक्सी समूह ही िकर्याची थळे आहेत. व ा िकर्यापंासून उपयुक्त 
असे उपजात तयार होतात. 

 
एरंडेल तेलाचा टर्ायअेसाइल िग्लसरॉल घटक खालील माणे आहेत :– 
 

{िरिसनोलेइक अ ल {िर. अ ल {िर. अ ल 
िरिसनोलेइक अ ल अ ल अ ल
िरिसनोलेइक अ ल िर. अ ल अ ल

 
ितर्िरिसनोलेइन ि िरिसनोलेइन एकिरिसनोलेइन 

६८% २८% ३% 
 
जवळ जवळ ⅔ ितर्अेसाइलिग्लसरॉलात फक्त िरिसनोलेइक अ लच आहे. आिण उरले या ⅓ 

भागात िरिसनोलेइक अ लाचे दोन रेणू व सामान्य अ लाचा एक रेणू असतो. यामुळे एरंडेलची यानता व 
िविश  गुरुत्व उ  असून असून, ते अ कोहोल मध्ये अिधक िवदर्ा य असते व इतर तेलाचं्या मानाने 
पेटर्ोिलयम िवदर्ावकातं कमी िवदर्ा य असते. इतर िग्लसराइडाचें हेक्झेनने िववचेक िनःसारण के यावर, 
ितर्िरिसनोलेइन अलग करता येते. 

  

िरिसनोलेइक अ ल
 
िरिसनोलेइक अ लाचे साबणीय मू य १८६, आयोिडन मू य ८९, व िवलय िंबदू ५·५° स. असून 

रेण्वीय वजन २८९·४६ आहे. यातंील कबर्–अणू–१२ हा असिमत अस यामुळे काशीय धुर्वण   + 
६·६७  असते.  
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गाडर्नर रंग :– ५.  आिण यानता २५° स. ला ६·५ ते ८ टोक्स असते. 
 
िव.गुरुत्व २५° से. – ०·९४० २५° 

 
वकर्ीभवनाकं – १· ४६९९ 
 
िरिसनोलेइक अ लाचे ऊध्वर्पातन होत नाही. त्याचे िवघटन होते. त्यातंील हायडर्ॉिक्सल (OH) 

समूहाचे रक्षण करण्याकिरता, त्याचे अनुजात तयार करावे लागतात. ते समपक्ष अ ल असून त्यास दोन 
बहुवािरकीय रूपे आहेत. त्याच्या िवपक्ष अ लाचा िवलय िंबदू ५३° से. अस यामुळे, त्याचा िवलय िंबदू १७° 
से. असाही दाखिवला जातो. 

 
एरंडीच्या तेलाचे गुणधमर् :–  
 
यातील ि नग्धा लाचें माण साधारण खालील माणे असून िग्लसराइडे अशी आहेत :–   
 

ि नग्धा ले% िग्लसराइडे% 
िरिसनोलेइक अ ल ८९· ५ टर्ायिरिसनोलेइन : ७१ 
डायहायडर्ॉक्सी टीॲिरक ” ०· ७ डायहायडर्ॉक्सी टीअरो–    
पािमिटक ” १·० डायिरिसनोलेइन :     ३ 
टीॲिरक ” १·० मॉनोिरिसनोलेइन : २·१ 
ओलेइक ” ३·० इतर डायिरिसनोलेइन : २३·२ 
िलनोलेइक ” ४·२ नॉन िरिसनोलेइन : ३·७ 
िलनोलेिनक ” ०·३   
आयकोसेनॉइक ” ०·३   

 
एरंडीच्या तेलातं दरिकलोत ४०० ते ५०० िमलीगॅर्म टोकोफेरॉले असतात. त्यातं अ फा 

टोकोफेरॉल २८, बीटा २९, गमॅा १११ व डे टा ३१० िमलीगॅर्म ित िकलोगॅर्म तेलातं असतात. 
 
तसेच दर िकलोगॅर्म तेलातं कँपे टेरॉल २८५, ि टग्मॅ टेरॉल ६२७, बीटा िसटो टेरॉल १२५४, Δ५ 

अ हेन टेरॉल ५९९, Δ७ ि टग्मॅ टेरॉल, ५७ व  Δ७ अ हे टेरॉल २८ िमिलगॅर्म असतात. 
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कच्या एरंडीच्या तेलाचे लक्षणाकं :–
िव. गुरुत्व १५·५° 

स. : ०·९५७ – ०·९६७ १५·५° 
 २५° 

स. : ०·९४५ – ०·९६१ २५° 

वकर्ीभवनाकं          : १· ४७६४–१· ४७७८
िव. गुरुत्व  ०°  से.  : ०·९७२
                      १५४° ”  : ०·८७०
यानता           २५° स.  : ६–८ पॉइजेस
रंग  : िफकट िपवळा ते गडद अंबर वा िहरवा 
ज्वलन तपमान  : ४४९° से.

 
रायशटर् मीसल मू य :  ०·५ आयोिडन मू य : ८४ –८८ 
पॉलेन् की मू य :  ०·५ असेिटल मू य : १४४–१५० 
हायडर्ॉिक्सल मू य : १६०–१६८ साबणीय मू य : १७६–१८४ 
मुक्त ि नग्धा ले% : ०·३–६ असाबणीय दर् य% ०·३–०·७ 

 
उ , असेिटल मू य, यानता आिण िव. गुरुत्व ही एरंडीच्या तेलाची वैिश े होत ामुळे एरंडेल 

तेल इतर ि नग्ध तेलापासून ओळखता येते. ते ओळखण्याकिरता उपयोगी असा त्याचा गुणधमर् हणजे 
त्याची अ कोहोल मधील िवदर्ा यता. १ घनफळ एरंडीचे तेल ९५% अ कोहोलच्या दु पट घनफळातं 
नेहमीच्या तपमानास सहज िवरघळते. आिण िनजर्ल इथनॉल, िमथनॉल, डाटइथाइल ईथर, क्लोरोफॉमर्, 
ग्लेिशयल असेिटक अ ल ातं ते कोणत्याही माणात िमसळते. ते धुर्वीय काबर्नी िवदर्ावकात िवदर्ा य तर 
ॲिलफॅिटक हायडर्ो काबर्नमध्ये त्याची िवदर्ा यता कमी आहे पेटर्ोिलयम ईथर, केरोसीन आिण उ  
उत्कलन िंबदू असले या पॅरॅिफन तेलातं एरंडीचे तेल अिवदर्ा य असते. उ ण हेक्झेन मध्ये चागंलेच िवदर्ा य 
अस यामुळे िबयाचें िनःसारण करण्याकिरता हेक्झेन वापरतात. 

 
एरंडीचे तेल चागंलेच दिक्षणावतीर् असते. एरंडीच्या तेलातंील ९,१०, डायहायडर्ॉक्सी टीॲिरक 

अ लही काशीय धुर्वण दाखिवते. एरंडीचे तेल बरेच िदवस चागंले राहते. तेल साठंिवले असता, त्यातील 
अ लमू य वा असेिटल मू यातं काहंीच फरक होत नाही. परंतु िरिसनोिलओ एसाइल िग्लसरॉलाचंी, 
त्याचं्या सकर्ीय हायडर्ॉिक्सल समूहाबरोबर होणाऱ्या आंतिरक िकयामुंळे, तेलाचे िविश  गुरुत्व मातर् 
वाढते. 

 
एरंडेल तेलाचा अवरक्त-वणर्पट हा इतर तेला माणेच आहे. हणजे ते ती  ई टर काब िनल 

कं ता ५.७४ य ूला आिण एक ती  C—O सािरत कं ता ८.४ यू ला दाखिवते. आिण सौ य सािरत प े  
८·१ व ९·१ य ूला दाखिवते. िरिसनोलेइक अ लातंील हायडर्ॉिक्सल (OH) समूहामुळे ते २.८५ य ूला 
शोषण प ा दशर्िवते. ा िविश  पट् ामुळेच इतर तेलापासून त्याचे अि तत्व समजण्यात मदत होते. 
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खिनज अ लात ते अिवदर्ा य पण ३००° स. तपमानास पु कळ तास ठेव यास, बहुवािरकीकरण 

होते आिण मग ते खिनज अ लात िमसळते. ०° से. तपमानास थंड केले असताही ते चकचकीत राहते. 
परंतु–१८° से. तपमानास शीत के यास, ते िपवळसर होऊन सं यािनत होते. कोर ा उ णतेने त्याचे 
िनजतुकीकरण करतात आिण बाट यात भरून घ  बचू लावनू ठेवतात. 

 
एरंडीचे तेल हे जरासे चवीला कटुितक्त लागते. त्याला िंकिचत सौ य वास असतो. एरंडेल तेलाचे 

सात्मीकरण होते. ससा, उंदीर, मढी आिण िमनीिपग्ज वटंमूषामंध्ये एरंडेल तेलाचे सहज पचन होते. 
त्याचं्यात िवरेचक िकर्या िदसत नाही. 

 
एरंडीचे तेल भेसळ हणून वापर यास, त्याचे अि तत्व तनु तर वणर् लेखाने ओळखता येते. 

त्याकिरता १ ितशत तेल असले या क्लोरोफॉमर्च्या दर्ावाचा थब िसिलका-ि षक-प ीवर टाकतात. 
नंतर तो ६० : ४० : २० या माणात असले या हलके पेटर्ोिलयम, ईथर आिण असेिटक अ लाच्या दर्ावातं 
िवकिसत होऊ देतात. िवकसन िकर्येनंतर, वाळिव यावर, आयोिडनच्या वाफेमुळे वा फॉ फोमॉिलि डक 
अ लामुळे, तो थब कोठे व कसा आहे हे दाखिवले जाते. ा कृतीने १ ितशत एरंडेल तेल भेसळी करता 
वापरले तरी ओळखता येते. 
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औषधी उपयोग 
 
एरंडीस ३२–३८° से.तपमानास दाब िद यावर िफकट व गवताच्या रंगाचे तेल िमळते. जंबपूार 

िकरणानंी त्याचे िनरंगीकरण करता येते. आिण नंतर गाळ यानंतर, औषधी-उपयुक्त एरंडीचे तेल ा त 
होते. आंत ाच्या अ कली भागात, एरंडीच्या तेलाचे (ि नग्धपदाथार्ंचे िवघटन करणाऱ्या िवतंचकामुळे) 
अंशतः जलिवच्छेदन होऊन िग्लसरीन व िरिसनोलेइक अ ल तयार होते. आिण मुक्त झाले या 
िरिसनोलेइक अ लामुळे २–६ तासातंच, त्या िठकाणच्या आत ाच्या े मल भागामध्ये दाह िनमार्ण 
होतो. त्यामुळे आंत ा मधील (विहतर्- ेरक) चलन िकर्या उ ेिजत होते. परंतु त्यामुळे पोटात दुखण्याची 
िकर्या होत नाही िंकवा मुरडा मारून येत नाही. अशा िरतीने त्विरत िनमार्ण झाले या कर्मसंकोचामुळे, 
आंत ातील पाण्याचे शोषण होण्यास वळेच नसतो व त्यामुळे एरंडेल तेल घेत यानंतर साधारण सहा 
तासानंी पातळ जुलाब होतात. एरंडीचे तेल अिधक िदले तर त्याचा काहंी अिधक पिरणाम होत नाही. 
कारण तेलाच्या जलिवच्छेदनाचे हे वयं-िनयमन करते. आत ाच्या दाहामुळे, जे एरंडीचे तेल 
जलिवच्छेिदत झालेले नसते व जे अितिरक्त असते, ते पण शौचावाटे बाहेर टाकले जाते. त्यामुळे 
जुलाबाची िकर्या आपोआप कमी होते. १५ िमलीलीटर ही नेहमीची रेचका किरताचंी आव यकता आहे. 

 
लहान मुलानंा, मो ा माणसापेंक्षा अिधक एरंडेल तेल लागते. अ िवष बाधेत, जुलाब 

देण्याकिरता, त्याच माणे, ज्यावेळेस क्ष-िकरणानंी पिरक्षा करावयाची असेल ते हा ंआत ानंा वच्छ 
करण्याकिरता, एरंडेल तेल अिधक पसंत करतात. 

 
जर एरंडीचे तेल थो ा माणातं िदले तर ते मो ा आंतर्ात उतरत नाही व िरिसनोलेइक अ ल 

इतर ि नग्धा ला माणे शोिषले जाते व अशािरतीने शोिषत िरिसनोलेइक अ लाचा चयापचय, इतर 
ि नग्धा ला माणे होतो. 

 
बाळंतपणात :– गरोदर ीचे पूणर् िदवस भर यानंतर, पोटात दुखण्याचे सुरू झा यावर, ती 

लवकर मोकळी हावी हणून ितला ६० िमली लीटर एरंडेल तेल देण्याची था आहे. एरंडेल िद यानंतर 
त्येक जण आप या पुढील कामाच्या तयारीस लागतो. एरंडेल तेल िद यामुळे सहसा तर्ास होत नाही. 

 
गभर्पात करण्याकिरता, गर्ीवामधून गभार्शयामध्ये घालण्याकिरता ज्या ‘लेपी’ तयार करतात, त्यात 

एरंडीच्या तेलाचा वापर करतात. योिन-संतती-िनरोधक कर्ीम आिण जेलीमध्ये िरिसनोलेइक अ ल 
साधारण ०·७५% या माणात वापरतात. 

 
त्वचा-रोग :– त्वक् नेिहक त्वक्शोथातं आिण इतर कातडीच्या रोगात एरंडीचे तेल वदेनाहारक 

हणून त्वचेला बाहेरून लावतात. केशसंवधर्नात त्याचे माण ०·५ ते २०% इतके असते. त्याच माणे 
डो यात जर जळजळ करणारा पदाथर् गेला तर तो डो यातून काढण्याकिरता, िवदर्ावक हणून एरंडेल 
तेल वापरतात. 

 
काही वळेा औषधीपदाथर् एरंडेल तेलात िनलंिबत ठेवतात. डो यात घालण्याकिरता उपयुक्त 

असलेली औषधे, एरंडेल तेलात कालवनू उपयोगात आणतात. उदा. डोळे आले असतानंा, 
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टाकण्याकिरता, १० िमली लीटर एरंडीच्या तेलात ५० िमलीगॅर्म क्लोर-टेटर्ासायिक्लन हायडर्ॉक्साइड 
िनलंिबत करतात. अंगास चोळ यानंतर वा लाव यानंतर, एरंडीचे तेल खवट होत नाही. 

 
‘ हेिरकोज’ नीला वर उपचाराथर् सोिडयम िरिसनोलेइटच्या दर्ावाचे अंतके्षप देतात. रंगाचे फवारे 

मारतानंा, यंतर्ात वापरले जाणारे कतर्न तेल िंकवा गर्ीज आिण लेप याचंा नेहमी वापर के यामुळे िनमार्ण 
झाले या पशर्जन्य त्वचेच्या रोगावर, नेहमीच्या साबणाऐवजी, समभाव केलेले स फेटड एरंडीचे तेल 
वापरतात. 

 
वापर :– एरंडीच्या तेलाची चव ‘न आवडणारी’ असते. िशवाय ते इतर तेलाच्या मानाने जरा घ  

असते. एरंडीच्या तेलाची चव समजू नये हणून ते १) िसनॅमनॅचे पाणी वा संत्र्याच्या रसावर तरंगत ठेवनू 
ाव ेिंकवा सासार्पिरलाच्या िम ोदकाच्या फेसात िमसळून सोडावॉटर सारख्या काब नेटेड पेयातून ाव.े 

 
२)  के हा के हा ते सुवािसक एरंडीचे तेल िंकवा गोड आिण सुगंिधत पायसाच्या रूपात देतात. 
 
३)  आणखी एक कार हणजे एक मोठा चमचा घ्यावयाचा तो एकदम शीत करावयाचा व बफार्वर 

ठेवायचा. आिण त्यात एरंडेल तेल टाकले असता ते घ  गोळा होणार आिण त्यात एक थब लवगं िंकवा 
िंवटरगर्ीन तेलाचा थब टाकावयाचा आिण घ्यावयाचा. 

 
िवपरीत पिरणाम :– एरंडेल तेलाच्या दाहक िकर्येमुळे सवर् आत ाच्या भागात रक्तािधक्य होते. 

ते हा ज्यावळेेस ि यानंा ऋतु ाव होत असतो िंकवा गरोदरपणी एरंडेल तेलाचा उपयोग सावधिगरीने 
करावयास हवा. तसेच, जंत झाले अस यास, जुलाबाकिरता एरंडेल तेल वापरू नये. कारण एरंडेल 
तेलामुळे कृिम उत्सजर्काच्या शोषणास मदत होऊन कृिम उत्सजर्काचा िवषारीपणा अिधक होईल. ा 
वळेेस मगॅ्नेिशयम स फेट िंकवा सोिडयम स फेटचा वापर के यास िहतावह होईल. 

 
मातर्ा :– नेहमीची एरंडेल तेलाची मातर्ा हणजे १५ िमली िलटर. पण साधारण १५ ते ६० िमली 

िलटर. २४ तासात ६० िमली िलटरपेक्षा अिधक कधीही देऊ नये. लहान मुलानंा ४ ते १२ िमली िलटर 
एरंडेल तेल पुरे. 

 
जनावराकिरता :– एरंडेल तेल वदेनाहारक हणून तसेच पोि टस आिण मदर्नलेप करता 

वापरतात. डो यात जर कचरा िंकवा दुसरी एकादी व तू गेली असेल तर ती डो यातून काढ यानंतर 
डो यातील दाह कमी होण्यासाठी िंकवा थंडावा येण्यासाठी, एरंडेल तेल वापरावे. जनावराकिरता ते 
खातर्ीचे जुलाबाचे औषध आहे. घो ावर मातर् त्याचा पिरणाम होईलच असे नाही, परंतु अ क वर 
समाधानकारक जातिव ाच्या धारणामुळे आत ातील अडथळा काढून टाकण्याकिरता, वासरानंा आिण 
घो ाच्या लहानशा त टूना ६० िमली िलटर एरंडेल तेल देतात. लहान वासरं, आिण गुरे याचं्यासाठी 
जुलाबाकिरता ंरामबाण औषध हणून एरंडेल तेलाचा वापर करतात. त्याकिरता खालील माणात एरंडेल 
लागते :– 
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घो ाकिरता ५५०-११०० िम. िल. वराह ६०-१२० िम. िल. 
त टू    ६०-९०        ” कुतर्ा   ५-३०       ” 
गाय, बलै ५००-१०००     ” माजंर   ५-१५      ” 
वासरू    ६०-   ९०         ” क बडी   ५-१०      ” 
शळेी    ६०-  १२०       ”
 
तेलाचा औषधी उपयोग :– -रोग, दंत-क्षय, कावीळ आिण हगवण यातं होतो पानाचंा लगदा 

मोठा या फोडा व सुजेवर लावतात. सवर्सकट पाने शीषर्दुःखी, मूतर्ल व गु तइंिदर्यावरील सूज कमी 
करण्याकिरता लावतात. 

 
िबयामुंळे जननक्षमता कमी होते. त्याच माणे ासनिलका दाह, मि त क रक्तािधक्य, 

मि त काघात बरा होतो. 
 
मू याचंा उपयोग :– दाताचें िवकार, कावीळ, संिधवात किटशूल आिण िनतंबशूल याकंिरता 

करतात. 
 
एरंडीच्या तेलाने मदर्न के यास हाडाचंी िवदूर्पता, कमी होते. अबुर्दाची वाढ व ककर् रोगातही 

िबयाचंा उपयोग करतात. 
 
बीचे िवषारी-गुणधमर् :– ायः बी मध्ये अ पशा माणात व एरंडाच्या रोप ात एक िवषारी िथन 

िरिसन व िरिसिनन नावाचे अ कलॉइड असते. िरिसन हे थम ि टलमाकर् ने अलग केले, नंतर 
कॅबेटने.फायटो-टॉिक्झन समूहापैकी हे फार िवषारी, ितजिनक आिण उ णतेला पिरवतीर् असून ताबं ा 
पेशीबरोबर समूहनक आहे. 

 
िरिसन शु रूपात पाढंरे चूणर् असून, एरंडीच्या पडेत १·५ ितशत असते. १०% सोिडयम 

क्लोराइडच्या िवदर्ावाने पडेतून त्याचे िनःसारण के यावर, मगॅ्नेिशयम स फेटने, िरिसनचा साका खाली 
बसतो. िरिसन िशवाय, तीन वगेवगे या िविकर्या असलेली िथने–िहमगॅ्लुिटन, टॉिक्झन आिण 
ोिटओिलिटक–अलग करण्यात आली आहे. 

 
सू म जंतूच्या व सापाच्या िवषापेक्षा, िरिसनचे आत ात सहजपणे शोषण होते. िरिसन खा याने 

काही िवपरीत उ भवत नाही. कारण आत ात त्यावर पचनिकर्या होऊन, त्याचे पाचन होते. परंतु 
वजनाच्या दर िकलोमागे १५० ते २०० िमलीगॅर्म, इतकी िरिसनची मातर्ा त डाने िद यास, तसेच शरीर-
वजनाच्या दर िकलो मागे १/१०० गॅर्म या माणे िरिसनचा अंतके्षपण के यास, िवषारी लक्षणे िदसून येतात 
व स तन ाणी दगावतो. झुरळे मारण्याकरीता याचा उपयोग करतात. 

 
िरिसन हे अत्यंत ि थर िथन असून, पु कळ मिहन्याच्या साठवणीमुळे, त्यात कोणताही फरक 

पडत नाही ते ऋणभार असले या कणाचे िनलंबन वा रक्त िनलंबन, तसेच कोले टेरॉल िनलंबनाला 
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समूहन करते. एरंडीचे सवर् भाग, िवशषेतः िबया या मानवाला िवषारी आहेत. तसेच घोडे, गुरे, म ा, 
डुकर आिण क ब ानंा िरिसनची जर थोडी थोडी मातर्ा िदली तर रोग ितकारशक्ती िनमार्ण होते. 

 
‘बी’ मधून पिटकमय िरिसनचे अलगीकरण के यावर, एक अंश िवषारी होता परंतु रक्तसमूहक 

सिकर्यता त्यात न हती. आिण दुसरा अंश अिवषारी होता परंतु त्यात जोरकस रक्तसमूहनी सिकर्यता होती. 
िवषारी व अिवषारी अंश फिटककरणाने अलग करता येतात. अिवषारी, ‘िहमगॅ्लुिटिनन’ चे रेण्वीय वजन 
९८००० आहे. 

 
िरिसनचा िवषारीपणा नाहीसा करणे :– उ णता िद यामुळे िरिसनचा िवषारीपण जातो. तसेच 

उ णता व िवलायकाने िनःसारण यामुळेही िरिसन, िरिसनन आिण यजन हे अलग करता येतात. पेडला 
अ लिव लाकं ३·८ ला उकळ यास, वाफारा देऊन िंकवा दाबाखाली वाफारूनही िवषारीपण जातो. जलीय 
हायडर्ोक्लोिरक अ लामुळे –(२ तास व ११०-११५ स. तापमान)–पेडतील िवषारी संयुगाचे रूपातंर 
अिवषारी संयुगात होऊन, ते पोषण सुलभ होते. सोिडयम िरिसनोलेट, पोटॅिशयम परमगँनेट, हायडर्ोजन 
पेरॉक्साइड आिण हॅलोजनामुळेही पेडतील िवषारीपणा पूणर्पणे नाहीसा होतो. ९५% इथनॅॉलने िनःसारण 
के यास, पेडतील िवषारीपणा पूणर्पणे नाहीसा होतो. सू मजंतूमय प तीनेही िवषारीपणा जातो. 

 
िबयामध्ये आपाडुंर तर तयार होईपयत, तसेच फुले आ यानंतर, एरंडीचे तपमान ४५° स. ठेवले 

तर िबयातील िवषारीपणा पु कळ कमी होतो. 
 
एरंडीच्या बी मध्ये १·७३ िमलीगॅर्म िरिसन आिण १·७८ िमलीगॅर्म ‘िरिसिनन क यु.ॲग्लुिटिनन’ 

असते. ा लेिक्टन मधील S–S बधंाचे ग्लुटाथायोन मुळे क्षपण होते व त्यामुळे शृखंला अलग होतात. ही 
िकर्या पु काच्या अकार्त असले या िवतंचकामुळे उ ेिजत होते. िस टाइनच्या मुळेही शृखंला अलग 
होतात. ग्लायकोिसडेज हे िवतंचक टाक यावर, ा उपशृखंलामधून मनॅोज ही शकर् रा सावकाशपणे अलग 
होते. िरिसन आिण ‘िरिस. क यु. अग्लुिटिनन’ ही दोन्ही लेिक्टने ग्लायको– िथने असून, पिह याचे 
रेण्वीय वजन ६०,००० आिण दुसऱ्याचे १२,००० आहे. 

 
‘िरिसनन’ हे अ कलॉइड, पाढंरे फिटकमय एरंडीच्या िबया व पानापासून अलग करतात. 

िरिसननच्या जलिवच्छेदनाने िरिसिनिनक अ ल िमळते. कोव या एरंडीच्या रोप ात तसेच जुन्या 
रोप ाचं्या िवकिसत होणाऱ्या भागापासून, िरिसिनन तयार होते. 

 
िवकास पावणाऱ्या ऊतकातच, िरिसननचे सं ेषण होते. िपिरिडनचे ते उपजात असून, पाण्यातं व 

क्लोरोफॉममध्ये ते िवदर्ा य आहे. परंतु ईथर मध्ये मातर् ते अ प माणातं िवदर्ा य आहे. िरिसिननचा िवलय 
िंबदू २०१·५° स. आहे. 

 
एरंडीच्या िबयाच्या अंकुरणात िरिसिनन वाढते. पडेत ०·३% व संबधं रोप ात १·१% िरिसिनन 

असते. अ कली हायडर्ॉक्साइडाचं्या दर्ावाने पडेचे िनःसारण के यास, िरिसिनन िमळते. त्याचे सं ेषण 
केलेले असून त्याची संरचना थािपत झालेली आहे. ते कीटक नाशक असून, पाने व इतर भागाचे अकर् ही 
याकिरता वापरतात. क्लोरोजेिनक अ लाचेही अि तत्व िबयातं िस  झालेले आहे. 
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यजन : एरंडीच्या िबयातं ‘ यजन’ असा आणखी एक िथनाचंा समूह आहे. त्यातंील मुख 
चार कारची िथने, शकर् रािवरिहत असून त्यातं ‘ ितजन’ असतात. उकळ यामुळे िरिसन अलग 
के यावर, पडेपासून ाचा अकर्  िमळतो. ि नग्धपदाथर् िवरिहत एरंडीच्या िबयापंासूनही ‘ यजन’ िथन 
िमळतात. एरंडीमध्ये असले या यजनापैकी क्लोरोजिनक अ ल हे एक आहे िन कषर्णानंतर ते 
एरंडीवरील बुरशीतच राहते. िबयाचं्या वा बुरशीच्या धुळीमुळे संवदेनाशील माणसातं ती  िकर्या िनमार्ण 
होतात. उदा. िप  उठणे, नािसकीय डोळे येणे वा सन निलिकय दमा. यजाचे ७ भागातं िवभागात 
केले आहे. 

 
पडेत १२·५% यजन तत्व असून ते उ णतेस ि थर असते. व ७५% इथनॅॉलमध्ये िवदर्ा य असून, 

जे ाणी ास संवदेनशील नाहीत, त्यानंा हे अिवषारी आहे. उ णता आिण अ कोहोलमुळे, त्यावर पिरणाम 
होत नाही ाचे रेण्वीय वजन कमी असून, ते िथनमय पॉलीसकॅराइड आहे. रक्तरस–शा  प तीने 
त्याचे मापन करतात. 

 
यजनला अकायर्क्षम करणे : वाफेमुळे यजनला िन कर्ीय करतात. पडेला १७५° स. ला १ 

तासभर वाफेने उ णता िद यास, यजनची पातळी पु कळ कमी होते. कमी तापमानास ठेव यास, अिधक 
वळे लागतो. पडेस वाफेच्या दाबाखाली (१५ प ड दर के. इंच) १०० िमिनटे ठेव यास संवदेनाशील 
डुकरानंा ध ा प चत नाही. चुन्याच्या िनवळीमुळेही यजनचा नाश होतो. पडेस अ कलीमय 
िशजिव यास, यजन घटकाचा नाश होतो सुलभ प ती–पडेला एक तासभर १५ प ड/ के. इंच 
दाबाखाली वाफेने उ णता देणे. 

 
जर माणसाने एरंडीच्या िबया चघळ या, तर त डात व घशातं भाज यासारखे वाटते व मळमळ व 

उलटी होते. एरंडीच्या िबया खा यामुळे मृत्युसु ा ओढवतो. िशजिवण्याच्या िकर्येमुळे जी काही पोषणास 
ितरोध करणारी कारके िन कर्ीय होतात. त्यामध्ये लेिक्टने वा िहमगॅ्लुिटिनने याचंा समावशे होतो. 
वन पती लेिक्टनाचंी मािहती थमत टीलमाकर्  यानंी १८८९ साली िदली. एरंडीच्या िबया व एरंडेल तेल 
िन कषर्णानंतर िमळाले या पडेच्या िवषारीपणावरून, त्यानंी असे ितपादन केले की, हा िवषारीपणा 
‘िरिसन’ ा िथनामुळे असून, त्यातं ाणी व मानवाचं्या ताबं ा रक्त गोलकाचें समूहन करण्याची 
क्षमता आहे. ही लेिक्टने उप–एककानंी िमळून झालेली असतात. व ती िनरिनरा या संगमन–िवगमन 
िकर्यातूंन जातात. लेिक्टने ही िथने असून ा िथनामंध्ये काहंी शकर् रा रेणूकंिरता, एक िविश  आसिक्त 
असते. बहुतेक ाण्याचं्या कोिशका पटलातं कब िदताचंी अधर्के अस यामुळे, ते ा गर्ाहक गटाबरोबर, जर 
त्याचंी िविश  संरचना ाचं्याबरोबर िमळती जुळती अस यास, िनगडीत होतात. 

 
रक्तसमूहन–िविकर्या ही ा बधं थानाचा दृ य पिरणाम होय. बधं थानातील ा लेिक्टन 

रेणूपाशी िकमानपक्षी दोन सचेत गट असतील तरच ही िविकर्या घडून येते ताबं ा रक्त कोिशकावंरील 
त्याचं्या पिरणामावरून, लेिक्टनाचंी ओळख होते. इतरही कोिशकाचें लेिक्टनामुळे समूहन होते. िविश  
लेिक्टन बरोबर िविकर्या होण्याकिरता, कोिशकाचं्या पृ भागावर असलेले गर्ाहक थान उघडे असले 
पािहजे. तरीसु ा कोिशकापटलातंील थान–गितशीलतेचे पिरणाम, समूहन ठरिवते. पॅपेन, िटर्ि सन वा 
ोनेज या िवतंचकाच्या पाचन िकर्येमुळे होणारी रक्तगोलकाचंी सिकर्यता ही सु ा ं गर्ाहक थानाचं्या 
काशनामुळे होते. व त्यामुळे ते लेिक्टनानंा उपल ध होतात. 
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कोिशका पृ भाग–रचनेतील मारक ि थत्यंतर व इतर शरीर िकर्यात्मक व िवकृतिव ानीय फरक, 
ाचंा पिरणाम लेिक्टनाचं्या बरोबर होणाऱ्या पर पर िकर्याचं्या क्षमतेवर होतो. 

 
वन पितज लेिक्टने ही सवर् िथने असून, ती शकर् राशंी सहसंयुजी बधंाने िनगडीत असतात. आिण 

हणून त्यानंा ‘ग्लायको ोटीन’ अस संबोिधतात शकर् रा िभ िभ  असतात. पु कळशा लेिक्टनाचं्या 
ोिटओिलिटक पाचनामुळे, मनॅोज आिण ग्लुकोसमीन ज्यातं आहे अशी ग्लुकोपे ाइडे ा त झाली आहेत. 

 
िरिसन ा वन पित–िवषारी िथनामुळे रक्तकोिशकाचें समूहन होते. ा िवषारी व समूहन 

करण्याच्या गुणधमार्मुळे पॉल एहिर्नश यानंी १८९१ मध्ये ा िरिसनचा मूलभतू ितरक्षा वै ािनकामध्ये 
उपयोग करून त्यानंी जंतु–िबयाचंी ितरक्षा–िविश तेची संक पना िनदिशत केली. आिण अशा िरतीने 
वन पती–जंतु–िवषाचंा आधुिनक वै क शा ातं उपयोग सुरू झाला. दोन्हीही आप या लेिक्टिनक 
अधर्कामुळे, कोिशकाचं्या पृ भागाशी बिंधत होतात. आिण मग िवषारी भाग त्यातं व त्यािठकाणी िथनाचं्या 
सं ेषणातंील शृखंला लाबं वाढिवण्यास ितबधं करतो. तसेच त्याच्या लेिक्टिनक आसिक्त ा सारख्याच 
असून त्यानंा बीटा–डी गलॅॅक्टोपायरॅनोिसल समूहाशी आसिक्त असते. लेिक्टने िवतंचक वा ितिंपड नाही 
िंकवा शकर् राचं्या पिरवहनातं ते भाग घेत नाहीत. 

 
एरंडीच्या िबयावंरील िरिसन हे ि वािरक िवष आहे. त्यातं २–‘अ व ब’ अशी उपएकके आहेत ‘ब’ हे 

शकर् रासंबिधत असून, ल य कोिशकाचं्या पृ भागावरील गर्ाहकाशंी जोडलेले असते ‘अ’ ा उपएककाला 
िवतंचकाची सिकर्यता असते व ितच्यामुळे िरबोसोम िन कर्ीय होतात. िकतीतरी जीनच्या ि गुणनाचं्या 
ेणींचे हे उपजात आहे. ा िथनास दोन शकर् राबिंधत लघुके्षतेर् असून, त्यापैकी त्येक फार जुन्या 
गलॅॅक्टोज–बंिधत पे ाइडाचं्या ३ ितकृतींचे बनलेले आहे. व ातंील पे ाइडातं ४० अवशषे असतात. 
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आकृती कर्. ६

 
िरिसन ‘ब’ शृखंलेचे प ातंील फिटक िव ानीय िचतर् 
 

α (अ फा) एकके ही सू म िंटबानंी दाखिवली आहेत 
 
β (बीटा) एकके ही सू म िंटबानंी दाखिवली आहेत 
 
γ  (गमॅा)  एकके ही रंुद प ानंी दशर्िवली आहेत 
 

ʎ (डे टा) एकके ही अरंुद प ानंी दशर्िवली आहेत 
 

बिंधत लॅक्टोज शकर् राचंी थाने िंटबे असले या वतुर्ळाचं्या जोडीने दाखिवली आहेत. 
 
‘ब’ शंृखला : एरंडीची ‘ब’ शृखंला दोन गलॅॅक्टोसाइडानंा असहकारी प तीने बिंधत करते. 

शक्तीशाली गलॅॅक्टोज बधंनाच्या थानी टायरोिसन (२४८) असून, कमजोर थानी िटर् ोफेन आहे. 
 
‘ब’ शृखंलेतील अिमनो अ लाचंी ेणी दोन सजातीय लघुके्षतर्ात िवभागता येते. व ही दोन्ही 

लघुके्षतेर्, एक गलॅॅक्टोसाइड बिंधत करतात त्येक लघुके्षतर्ात २ डायस फाइड वलये असतात. व हे एकक 
बधंन पे ाइड आहे दोन िनरिनरा या गोलाकार असले या लघुके्षतर्ातं गलॅॅक्टोसाइड ‘ब’ शृखंलेची घडी 
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होते व दोन्ही घ ाचंा के्षतर्िवकास अगदी सारखा असतो त्येक लघुके्षतर्, एका लॅक्टोज अधर्काला 
िनगडीत करते. लॅक्टोज शकर् रा, ा दोन्ही लघुके्षतर्ात िवजातीय थानी बिंधत असतात. 

 
‘ब’ शृखंलेच्या ाथिमक आिण तृतीयक रचनेच्या िव ेषणावरून असे िदसते की, त्येक सजातीय 

लघुके्षतर् हे ४ पे ाइडात िवभागता येते. ʎ, α, β व γ  – ही चार उपलघुके्षतर्ातं िवभागता येते. लघुके्षतर् नं. १ 
चे T ʎ पे ाइड (अवशषे १–१६) हे लघुके्षतर् नं. २ च्या ʎ पे ाइडाशी सजातीय आहे (पे ाइड २ ʎ) – 
अवशषे १३६–१५०. परंतु ही इतराशंी संबिंधत नाही α, β व γ  एकके–हीं त्येक लघुके्षतर्ाचे मुख्य अंग आहे 
व एकमेकाशंी सजातीय आहेत एककातं पु कळशी िभ ता आहे परंतु सारखेपणा हा सािंख्यकीय दृ ा 
साथर् आहे. मुख्य अवशषे हे िनि िलत आहेत. िटर् ोफेन व चागं या िरतीने रिक्षत असलेले आयसो युिसन हे 
िचन्हािंकत आहेत. 

 
सहा एकके िमळून एक लघुके्षतर् होत आहे. दोन लघुके्षतर्ानंा (२ δ) एक पे ाइड बिंधत करते व 

दुसरे पे ाइड ‘ब’ शृखंलेला ‘अ’ शृखंलेशी जोडते. िरिसनच्या ‘अ’ शृखंलेचा उपयोग, जािलका अंतः तरी 
तंतर्ातील मनॅोज–गर्ाहक–असले या कोिशकाचें खास िवष हणून उपयोग होईल. 

 
िरिसन ई च्या ‘ब’ शृखंलेमधील संपूणर् अिमनो अ लाचंा अनुकर्म िनि त केला गेला आहे ा 

शखलेत २६२ अिमनो अ लाचे अवशषे आहेत त्याच माणे शृखंला ‘डी’ िरिसनच्या अिमनो अ लापंासून 
सुरवात केले या अध्यार् भागाची व काब िक्झल पासून केले या िरिसनस क युन अग्लुिटिननच्या अध्यार् 
भागाची िमळून झालेली आहे यावरून असे सूिचत होते की जीन–पुनःसंयोग, िरिसन डी व िरिसनस 
क युिनस अग्लुिटिनन ाचं्या दोन्ही व शृखंलाचं्या मध्यभागी झाला असावा. 

 
अ लिव लाकं कमी के यास, िरिसन व िरिसन ए शृखंला रचनेची ि थरता वाढते. ाच्या उलट व 

शृखंलेची ि थरता कमी होते. 
 
कोिशका िवरहीत सशाच्या जािलका–कोिशका–संहतीत असे िदसून आले की, ‘अ’ शृखंला 

( भावक) िथनाचं्या सं ेषणास ितबधं करते. ‘ब’ शृखंला (haptomer) ही वाहक–अधर्काचे कायर् 
करते. िहच्यामुळे कोिशकाचं्या पृ भागावर जंतुिवषाचा अटकाव होतो. ा बधंनात बहुधा गलॅॅक्टोज ज्यात 
आहे अशा आकलक थलाचंा समावशे होतो. 

 
िरिसनस अग्लुिटिननची रचना ही चतुरवािरक घटक असून त्यात २ िभ  उपएकके आहेत. या 

दोह तील जी शृखंला जड आहे ती िरिसनच्या ब शृखंलेशी-समरुप आहे जी हलकी आहे ती सजातीय परंतु 
तंतोतंत िरिसनच्या ‘अ’ शृखंलेसारखी नाही पण रचनासादृ य आहे. आिण ज्या अथीर्  ‘ब’ शृखंलेत शकर् रा–
बिंधत– थल आहे त्या अथीर् अग्लुिटिननमध्ये देखील २ बधंन थले आहेत. 

 
एरंडीच्या िबयातंील िहमगॅ्लुिटनच्या ब शृखंलेत, त्येक शकर् रा–बधंन– थलाच्या िठकाणी एक 

िटर् ोफेन अवशषे आहे. 
 
एरंडीच्या िबयातंील लेिक्टने–िरिसन आिण अग्लुिटिनन याचं्या िवषारी (अ) आिण कोिशकीय 

बधंाच्या (ब) शृखंलेचे सं ेषण पॉिलपे ाइड–पूवर् दर् य रूपातं, बरोबरच होते. नंतर ा पूवर्दर् याचे 
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िथनाकडे पिरवहन होते. िथनातं, अंतर ोिटओिलिटक पायरीने त्येक लेिक्टन उप–एककाची िनिर्मती 
होते. 

 
एरंडीच्या िबयातील लेिक्टनापासून ित–अबुर्दे लेिक्टने अलग केली जात आहेत. ित-

टर्ॅन्सफेिरन-आकलक- ितिंपड-एरंडी- ितरक्षा िवषापासून मानवाच्या मदूतील अबुर्द मारक 
कोिशकाकंिरता एक भावशाली व िविश  िवनाशकारक असे एक ितरक्षा िवष तयार केले गेले. ा ित 
टर्ॅन्सफेिरन गर्ाहक िरिसनच्या ितरक्षा िवषाच्या कोिशका–िवष सिकर्यतेची पिरक्षा शरीराबाहेर केली गेली 
व त्यात असे िनदशर्नास आले की, मानवाच्या ग्लायो ला टोमा, मेडुला ला टोमा आिण रक्ताबुर्दर्ार्ंच्या 
पेशींचे, वरील ितरक्षा िवष भावशाली मारक आहे. ा ितरक्षा–िवषाचा उपयोग िवशषेतः मध्य म ातंतू 
प तीतील neoplastic रोगावर उपचार करण्याकडे होतो. 

 
अबुर्द तयार करणाऱ्या ॲगर्ोबॅक्टोिरयम ूिमफॅिसअनच्या लॅिझ्डवर आधािरत असले या 

रोगवाहकाचा वन पतीत िशरकाव केला. 
 
एरंडीमधील िटर्ि सन ितरोधक सिकर्यता = १३१९ × १०-४. 
 
एरंडीच्या पानाचं्या अकार्मुळे, टोमटॅोवरील सू मकृमींचा नाश होतो. 
 
अ युिमिनयम फॅक्टरीच्या सभोवताली उगवलेली एरंडी लुऑिरनचा तर्ास सहन करते. 
 
कीटकाचं्या पासून आपले संरक्षण हाव े हणून पु कळ वन पतीत ‘लेिक्टने’ असतात. पिथनाचें 

सं ेषण बदं पाडून ाण्याचं्या कोिशकाचंा संहार करणारी ही लेक्टीने शक्तीशाली जंतुिवषे असतात. 
कोिशकाय िविश  एक–कृ कीय ितिंपडे ही शक्तीशाली जंतुिवषाला िनगडीत के यास, कोिशकानंा 
िवषारी असलेली रसायन–िचिकत्सेनुसार औषधे तयार करता येतात. एरंडीचे िथन ‘िरिसन’ हे 
अशा कारचे खास जंतु-िवष आहे. एक कोिशका कारच्या िवपथ गामी चालीमुळे माणसानंा रोग होतात. 
त्याचं्यावर रसायन िचिकत्सेने उपचार करणे फार अवघड असते. ककर् रोग हे त्याचे उघड उदाहरण आहे. 
यािशवाय आत्म ितरिक्षत रोगासिहत इतरही असे िकतीतरी संग आहेत सामान्य कोिशकाचं्या फलन–
वरूपातं कोणताही फरक न होऊ देता, यश वी िचिकत्सेमुळे केवळ िवकृत कोिशकाच नाहीशा हायला 
ह यात. परंतु हे ध्येय िवशषेतः ककर् रोगाच्या–रसायन िचिकत्सेत कधीच साध्य होत नाही. त्वरेने िवभाजन 
पावणाऱ्या कोिशकाचंा अिधमान्यतेने ितबधं करण्याच्या क्षमतेवरच ककर् रोग–रोधक गुणकारी औषधाचंी 
िनवड केली जाते. त्याचंा वापर पूवर्सूिचत तडजोड दशर्िवतो. अबुर्दीय कोिशकाचंा संहार करणे हे साध्य 
करतानंा सामान्य कोिशकानंा कमीत कमी नुकसान पोचेल असा यत्न करणे. हे करतानंा अत्यंत चागं या 
संगी सु ा अिन  पा र् पिरणाम उ भवतात. एकच संयुग िवचेचक–प तीने ल य–कोिशके बरोबर 
शक्तीशाली कोिशकीय–िवषारीपणाने संलग्न होईल अशा कारची नवीन िवकर्ीयाकारके िनमार्ण होतील 
असे संभवनीय नाही. ाच्यापेक्षा दुसरा एक खातर्ीलायक मागर् आहे, तो हणजे ज्यातं िविश ता आिण 
िवषारीपणाही संकिरताच्या िनरिनरा या घटकाकंरवी दान करता येतील अशा संकिरत कारकाची 
िनिर्मती. ज्यातं शक्तीशाली कोिशकी जंतुिवषे ही कोिशका–संिकर्यक–एककृ ीय िपडानंा रसायना ारे 
जोडलेली आहेत अशी ितरिक्षत–िवषाणूचंी संयुगे ही संकिरत िविकर्याकारकाचे सवर्मान्य दृ य होय 
अबुर्दीय कोिशकाचं्या िविश  पृ भाग– ितजनाच्या िवरु  जे एककृतीय ितिंपड वाढिवलेले असते ते 
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ल य–कोिशका–िविश ता दान करते. जंतुिवषाचे अधक हे सामान्यतः अत्यंत िवषारी वन पतीच्या 
समुदायापैकी एक वा जीवजंतूचे िथन असते. एरंडीच्या िबयाचे िवषारी लेिक्टन–िरिसन–हेच खास 
िवषाणु हणून सवार्ंना पसंत पडले आहे. कारण ते सहजरीत्या िवशु  करता येते आिण ज्याचे गुणधमर् 
िनि त मािहत झाले आहे. असे हे शक्तीशाली कोिशय जंतुिवष आहे. माणसात िरिसिनब ल िचतच पूवर्–
रोग ितकार शक्ती असते. 

 
िरिसन हे िवषमि वािरक असून ते दोन अगदी िभ  अशा (N–ग्लायकोिसलेटेड) शकर् राबिंधत 

बहु–पे ाइडाचें असून ही बहु-पे ाइडे एका डायस फाइड बधंाने जोडलेली आहेत. एक बहेपे ाइड (अ 
शृखंला) हे िवतंचक असून ते ६० एस रायबोसोमल उपएककानंा अ युत्कर्मतेने िन कर्ीय करते. जरी त्याच्या 
उत् ेरकीय कायार्ची रूपरेषा अजून िनि त समजलेली नसली तरी िरिसनच्या अ शृखंलेशी उघडी असलेली 
ही रायबोसोने दीघीर्करण कारकाबरोबर बिंधत होऊ न शक यामुळे िथनाचें सं ेषण थाबंते तनीवगीर् 
रायबोसोमे ही िवशषेतः िरिसनशी संवदेनाशील असतात परंतु वन पती रायबोसोमे ही कमी संवदेनशील 
असतात. िरिसनची दुसरी बहु–पे ाइड ‘ब’ शृखंला गलॅॅक्टोजने बिंधत असलेले लेिक्टन आहे. पटलाचं्या 
ग्लायको िथने वा ग्लायकोिलिपडे याचं्या गलॅॅक्टोिसल अवशषेाबरोबर होणाऱ्या संधीसाधुपणाच्या 
आंतरिकर्या ारे-िरिसनला कोिशकाचं्या पृ भागाशी िनगडीत करण्यास ‘ब’ शृखंला जबाबदार आहे रूढ 
गर्ाहक-मध्य तीने केले या अंतः कोिशकीय मागार्ने मग पृ भागाशी बिंधत िरिसन कोिशकातं वशे करते. 
ा मागार्त आवरणीय खात आिण आवरणीय आशयक पुटीका असतात. आंतरकोिशकीय पिरवहनातील 

कोणत्या तरी एका िठकाणी अ शृखंलेचे आंतर-कोिशकाय िवभागाच्या पटलापलीकडे-बहुधा गॉ गी 
आशयाच्या पिलकडे- थलातंर होऊन, ती कोिशकादर् यातं जाते व तेथे ती आप या रायबोसोमल 
आधारदर् यावर आघात करते. िवषारी ‘अ’ शृखंलेच्या पटलाच्या पलीकडील थलातंरात ‘ब’ शृखंला फार 
मोठे आव यक काम करते. ‘ब’ शृखंला ही िरिसनच्या कोिशका–िवषाणुतेची िक ी आहे कारण ती ‘अ’ 
शृखंलेला ल य कोिशकेबरोबर बिंधत करते आिण नंतर ‘अ’ शृखंलेला कोिशका दर् यातं सोडून देते. एकदा 
का ‘अ’ शृखंला कोिशकादर् यातं गेली की तेथे ती पूणर्पणे िवषारी होते. केवळ एका िवषारी रेणूचा िशरकाव 
हा कोिशकाच्या मृत्यसू पुरेसा होतो. 

 
यािशवाय एरंडीच्या िबयात िरिसनस क युिनस अग्लुिटिनन हे चतूवार्िरक लेिक्टनही असते. ा 

अग्लुिटनात दोन सारखीच िवषम-ि वािरके असतात व ती असह-संयुजी बधंाने एकितर्त धरलेली 
असतात. आिण ा िवषम-ि वािरका-मध्येही रायबोसोमानंा िन कर्ीय करणारी अ शृखंला व गलॅॅक्टोजने 
बिंधत असलेली ब शृखंला असून त्या डायस फाइड बधंाने जोडले या असतात. ा ‘अ’ शृखंला व ब 
शृखंला पु कळ माणात ि वािरकात व चतुवार्िरकात सारख्याच असतात. 

 
पु कळशा वन पतीत तीजीवी िथने असतात परंतु अ शृखंले माणे ते ब शृखंलेशी िनगडीत 

नसतात. ही िथने िवतंचके असून ती ६० एस रायबोसोमल उप एककास िन कर्ीय करतात. त्याच िविश  
कारे की ज्या माणे कोिशका िवषाणु लेिक्टनातील अ शृखंले माणे. 

 
कोिशका यितिरक्त मोजमापात रायबोसोमला ही ितजीवी िथने शक्तीशाली िवषारी असतात. 

परंतु ते त्याचं्याशी संलग्न होत नाहीत वा त्याचं्यात िशरू शकत नाही. 
 



  अनुकर्मिणका

िरिसनची अ व ब बहु पे ाइडे ही दोन िभ  ितलेखनापासून िनमार्ण झालेली नसून, ती दोन्हीही 
एकितर्त एका पूवर्ज-बहुपे ाइडात असतात एरंडीच्या पु कीय कोिशकात जे हा िरिसनचे जैिवक सं ेषण 
होते ते हा N–अंितम संकेत ेणी त्याचें सं ेषण अंतः जालकाम िनदिषत करते नंतर त्या 
अंतः जालकाच्या नळीत त्याचे िनके्षपण झा यावर पूवर् िरिसनचे गॉ गी आशया करवी िथन-तनुकडे 
पिरवहन होते. व ा िठकाणी एक अ लीय ोिटएज पूवर्-िरिसनचे दोन िठकाणी िवभागणी करतो व मग अ 
व ब शृखंला मुक्त होतात. 

 
िरिसन-आधािरत- ितरक्षक–िवषाणु हे ितरक्षक िवषाणु दोन कारे बनिवतात. पिह या 

कारात, एका कोिशका काराच्या िविश  ितिंपडास पूणर् िवषाणु जोडतात. दुसऱ्या कारात, केवळ 
िरिसन अ ची शृखंला ितिंपडास संलग्न करतात. दोन्ही कारात काही फायदे तसेच तोटेही असतात. 
पिह या कारातील िवषाणूत िजथं पूणर् िरिसनचा अंतभार्व असतो, ितथं हा फायदा असतो की, ज्या 
कोिशकात योग्य कारचे ितजीवी आहेत त्यानंा ते अत्यंत िवषारी असतात. ातील तोटा एवढाच असतो 
की, त्याचं्या िविश तेचे पूवर् संकेतन करता येत नाही कारण संधीसाधु कोिशकानंा ब शृखंलेचे बाधंणे हे 
ितिंपडाने दान केले या केवल िविश तेला डावलून टाकते. अन्यतर् जातीय अि थम ेचे ितरोपण 
करण्यापूवीर् अि थम ेतील अबुर्दकोिशका कमी करण्याकिरता असे असले तरीही, पूणर्-िरिसन- ितरक्षक 
िवषाणु फार उपयोगी पडतात. 

 
अिधक संहतीच्या मुक्त गलॅॅक्टोज वा लॅक्टोज बरोबरच्या पधमुळे ब शृखंलेच्या शकर् रेच्या बधंनाचे 

थान अडवनू, ल य नसले या कोिशकाबरोबरील ब शृखंलेने घडवनू आणलेले बंधन थाबंिवले जाते. परंतु 
शरीरात मातर् अशा कारे काही करता येत नाही. 

 
पूणर् िरिसनवर आधािरत असले या िवषाणुपेक्षा, ‘अ’ शृखंलेपासून तयार केलेले ितरक्षक िवषाणु 

अिधक िविश  असतात ब शृखंलेच्या अनुपि थतीमुळे िमळणारा हा फायदा, एका महत्त्वाच्या तो ामुळे 
वाया जातो. हा ितरक्षक िवषाणूचंा भाव पिरवतर्नशील असतो आिण बहुतेक वळेा तो अतक्यर् असतो. 
त्यात ब शृखंला नसते हणून अ शृखंलेचे ितरिक्षत िवषाणु कमी िवषारी असतात. िशवाय अ शृखंला वगेळी 
करण्याकिरता फार दीघर् आिण काटेकोर प तीचा अवलंब करावा लागतो. या किरता जनिनकी ारा–
रूपातंरीत–िवषाणू तयार करण्यात येत आहेत. 

 
पूवर् िरिसनचे साकेंतन झालेले डी. एन. ए. व ज्यात सवर् जनिनक मािहती आहे अशा कृ काचें 

गुणधमर् नीट ओळखले गेले आहेत. िविश  पिरवतर्नानंतर एका िवषम प तीतील ा कृ काचंी अिभ यक्ती 
हे रूपातंिरत िरिसन बहु-पे ाइड िमळण्याचे साधन आहे. िरिसनच्या ब शृखंलेच्या बाबतीत खालील ध्येय 
आहे :– अ शृखंलेला पटलाच्या पलीकडे थलातंिरत करण्याच्या ब च्या भिूमकेला कोणताही ध ा न 
पोचता, गलॅॅक्टोज बरोबर बिंधत होण्याची ब ची क्षमता नाहीशी करणे. ही ध्येयपूतीर् होणे शक्य आहे कारण 
शकर् राबरोबर बिंधत होण्याचा गुणधमर् आिण पटलाच्या पलीकडे थलातंरीत करण्याचा गुणधमर् हे ब 
शृखंलेचे अवशषे हे फलनदृ ा आिण भौितकीय दृ ा–पूणर्पणे िभ  लघुके्षतर्ावर आहेत अ शृखंलेचे 
थलातंर करण्याच्या ब शृखंलेच्या क्षमतेला, शकर् राबधंनाला अडवनू ठेव याने कोणतीही बाधा येत नाही. 
गलॅॅक्टोजला बिंधत करण्याच्या कामी ब शृखंलेचे जे अवशषे उपयोगी पडतात ते दूर करता येतील, वा 
ऑिलगो न्यकू्लीओटाइड थलाच्या िदशनेे केले या उत्पिरवतर्नाने त्यात फरक घडवनू आणता येईल. 
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आतापयत ब शृखंलेचे कोणते अवशषे बदलले पािहजेत हे न ी माहीत न हते. परंतु आता 
िरिसनची क्ष-िकरणा ारे िमळालेली पूणर् फिटक-िव ानीय रचना ा त झालेली आहे. आिण शकर् रानंा 
बिंधत करणारे अवशषे कोणते हे पूणर्पणे समजले आहे. कृ कीय-जीनचे अिभ यक्तीकरण के यानंतर, 
पूणर्पणे िवशु  अशी शकर् राबंधिवरिहत िरिसनची अ शृखंला ा त झालेली आहे. ा किरता ‘इ-कोलाय’ या 
सू मजीवजंतूची िनवड केली गेली कारण त्यात ग्लायकोिसलेशन होत नाही आिण ोकॅिरयोिटक 
रायबोसोम हे ई- कोलाय मधील िरिसनच्या अ शृखंलेच्या िवषारीपणास संवदेनशील नाहीत. युकॅिरओिटक 
रायबोसोमबरोबर अ शृखंलेला पूणर् जैिवक सिकर्यता असते. अ शृखंलेपासून तयार केले या पिररक्षक 
िवषाणूचंी, ाण्यात वा संविर्धत कोिशका बरोबर पिरक्षा केली असता. असे िदसून येते की, पूणर् िरिसनपासून 
बनिवले या िवषाणू इतकेच सकर्ीय असतात ज्यात पुनःसंयोिगत अ शृखंला आिण रूपातंिरत पुनःसंयोिगत 
ब शृखंला आहे. असे सुधािरत पूणर् िरिसनचे पिररक्षक िवषाणु, मू य िनधार्रणे किरता लवकरच ा त 
होतील. 

 
भिव य काळातील िवकास 

रूपातंिरत पुनःसंयोिगत िवषाणु शृखंलामुळे, शिररात वापरण्याकिरता अिधक उपयुक्त अशा 
पिररक्षक िवषाणूचंा िवकास होईल; तरीसु ा ते त्या मानाने मोठे संयुग्मी असतील आिण त्यानंा रासायिनक 
प तीने, त्याचं्या िवषाणु आिण ितिंपड घटकापंासून त्याचंी जुळणी करावी लागेल. सां त कृ कीय 
पिररक्षक ग्लॉ युिलन जनुके तसेच िवषाणु जनुके उपल ध आहेत. ते हा, िस ातं दृ ा पिररक्षक 
ग्लॉ युिलने आिण िवषाणु जनुके याचं्या एकीकरणामुळे िविचतर्ोतकी िवषारी ितिंपडे िनमार्ण करणे शक्य 
आहे. 

 
ितरिक्षत िवषाणु तयार करण्याकिरता बहुतेक जी एक कृ कीय ितिंपडे उपल ध आहेत ती 

उंदराची िथने आहेत. आिण त्याचं्या मानवाच्या िचिकत्सेकिरता शरीरातील वापराचा पिरणाम खातर्ीने 
ितरोधक ितसादात होईल. आिण मग कालातंराने उंदीर- ितिंपडाची जागा मानवाच्या एक-कृ की- 
यानंी घेतली जाईल. परंतु मध्यंतरीच्या कालात, पुनःसंयोगी डी. एन. ए. तंतर्ाने उंदराच्या ितिंपडाचे 
मानवीकरण, करता येईल. ितिंपड रेणूंची ितजीवी-संलग्सतेची िविश ता ही पिरवतर्नशील देशात 
लघुके्षतर्ानंी दान केली जाते. 

 
उंदराचं्या ितिंपडाच्या पिरवतर्नशील भागाचे संकेतीकरण झालेले आहे अशा डी. एन. ए. ज्यात 

अशा म ाबुर्द कोिशकारेषाचं्या एकीकरणाच्या अिभ यक्तीमुळे िविचतर्ोतकी ितिंपडे तयार होतील व त्या 
ितिंपडाची ितजीवी बरोबर संलग्न होण्याची िविश ता तशीच राहील परंतु त्याचंी मानवातील ितरक्षता 
कमी होईल. ा ितरिक्षत िवषाणूचंा आकार देखील त्याचं्या मानवाच्या शरीरातील अबुर्दाकडील 
पिरवहनाला व अबुर्दात अनु वशेनाकिरता,ं अडथळा िनमार्ण करील. िवषाणुचं्या घटकाचंा आकार त्याचं्या 
फलन कायार्ला आव यक असेल इथपयत कमी केला जाईल. उदाहरणाथर् िरिसनच्या अ व ब शृखंलेतील 
डी. एन ए ही वाढवीत वाढवीत कमी करता येतील. इतकी की त्याचं्या ा िकमान अ पतम आकाराच्या 
िथनाचं्या अिभ यक्तीमुळे त्याचं्यातील रायबोसोमला िन कर्ीय करण्याची क्षमता व पटलाच्या थलातंराची 
क्षमता मातर् िटकून राहील. इतकी सुधारणा खातर्ीने जरी होणार असली तरी पुनःसंयोिगत डी. एन. ए 
तंतर् ानाने, सध्याच्या ितरक्षक-िवषाणुमध्ये, इतकी सुधारणा खातर्ीने जरी होणार असली तरीसु ा 
त्याचं्या िचिकत्सेतील वापराला, िवषाणू आिण त्यास संलग्न असलेली एक-कृ कीय ितिंपडे 
ाचं्यािवरु , यजमान- ितिंपड उत्पादनाला, त ड ावे लागेल ही सम या सोडिवण्याकिरता एकच मागर् 
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आहे. तो हणजे पु कळशी एक कृ कीय ितिंपड आिण िवषाणु उपल ध ठेवणे. वन पतींची ही शक्तीशाली 
जैिवक िवषाणु आिण ितरिक्षत िथने मानवाच्या िचिकत्सेमध्ये महत्त्वाची भिूमका बजािवत राहणारच. 
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रासायिनक रूपातंर 
 

(एरंडेल बरोबर होणाऱ्या िकर्या)

 
 

िनजर्लीकरण ऑिक्सडीकरण जलीय िवच्छेदन 
अिमनेशन एपोिक्सडेशन साबुनीकरण 
इ टेरीकरण हॅलोजेनेशन ॲिमडेशन
अ कॉिक्झलेशन समावशेन हॅलोजेनेशन 
स फेशन स फोनेशन इ टेरीकरण 

युरेथेन िकर्या हायडर्ोजनेशन अ कोहोिलिसस 
क्षपण 

 
थम आपण काब िक्झल इ टर अनुबधंनाकडे पािह यास, जलीयिवच्छेदनामुळे िरिसनोलेइक 

अ ल िमळते. ‘ऑटो क्ले ह’ मध्ये उ  दाबाखाली िवच्छेदनामुळे इ टोलॉइडे िमळतात व त्याचं्या 
िवघटनामुळे संयुग्मी व संयुग्मी ि नग्धा लाचें िम ण िमळते व यासं एरंडेलाची िनजर्लीय ि नग्धा ले 
हणतात. सौ य ि थतीतील जलिवच्छेदनाकिरता, एरंडीच्या िबयापासूनचे लायपेज हे िवतंचक वापरतात 
अथवा साबुनीकरण व नंतर शीत तपमानात अ लीकरण करतात. 

 
१) स फोनेशन :– स फोनेटेड एरंडीच्या तेलाला ‘टकीर्-रेड’ तेल असे हणतात. टकीर्-रेड-तेल 

हे शिक्तमान पायसी-कारक असून त्यास उ मपैकी सजल गुणधमर् आहेत. ‘ऑईल िंपक्स’ व अिलझॅिरन 
रेड (टकीर्रेड) यानंा कापड रंगिवण वा त्याच्यावर छपाई करतानंा, अंत्यरूपण हणून फार महत्त्व आहे. 
ाण्याचं्या केसाळ कात ाचं्या यापारातं क े चामडे िभजिवण्याकडे ाचा उपयोग करतात. एरंडीच्या 
तेलावर स फेशनची िविकर्या करण्याकिरता तेलाच्या वजनाच्या १५ ते ३० ितशत संह  स युिरक 
अ लाचा उपयोग करतात; व िम णाचे तपमान २५°- ते ३०° स. ठेवण्याची काळजी घेऊन, हे िम ण ा 
तपमानास ५ ते ६ तास ठेवतात. नंतर अितिरक्त अ ल सौ य करून ते िमठाचे पाणी वा सोिडयम 
स फेटच्या दर्ावाने व नंतर पाण्याने धुवनू टाकतात. मग सोिडयम हायडर्ॉक्साइडचा दर्ाव वा पोटॅिशयम 
हायडर्ॉक्साइड, अमोिनया िंकवा इथनॉल अिमन सारख्या अेमाइनमुळे समभाव करतात. स फोनेशनमुळे 
िरिसनोलेइक अ लातंील हायडर्ॉक्सील समूहाचे ई टेरीकरण होते. सह-िविकर्या सु ा होतात. ि बधंावर 
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आघात होऊन ई टर वा हायडर्ॉक्सी स फोिनक अ ल तयार होते. िविकर्येमध्ये ई टरचे जलिवच्छेदन 
होऊन, नंतर अिभिकर्येमुळे, स युिरक अ ल व हायडर्ॉक्सी अ ल तयार होते. व मग पुन्हा ा अ लातील 
(OH) हायडर्ॉक्सील समूहापाशी ते स फेटेड होते यातंील मुख्य िकर्या हणजे िरिसनोलेइक अ लातंील 
हायडर्ॉक्सील समुहाचे–OSO₃H शी ई टेरीिफकेशन–स फेशन होय. CH (OH) CH₂CH = CH–+ 
H₂SO₄⟶⟶CH (OSO₃H) CH₂ CH : CH– + H₂O ातं पारा व मरक्युरस स फेट ाचंा उत् ेरक 
हणून उपयोग करतात. ा उत् ेरकाच्या उपि थतीमुळे िकर्येचा वगे ित पट होतो. आिण त्यामुळे ई टरचे 
उत्पादन वाढते कारण इतर िविकर्यानंा ितबधं होऊन फक्त स फेशनचीच िविकर्या होते. पु कळशा सह-
िविकर्या होऊन सु ा यापारी उत्पािदत तेलाचे गुणधमर् सारखेच असतात. ा स फेटेड तेलाचा रंग िपवळा 
ते तपिकरी असून ते यान दर्ाव असते. 

 
यापारातंील स फेटेड एरंडीच्या तेलातं संयुक्त स फर-टर्ाय ऑक्साइडाचे (SO₃) माण ८ ते 

८·५% असते. यावरून असे सूिचत होते की, ा असंपकृ्त व हायडर्ॉक्सी (OH) समूह असले या 
टर्ायिग्लसराइडातील एकच िविकर्याशील थळामध्ये स फेशन झाले असावे. या स फेट समूहामुळे, उ म 
सदर्वी, पायसी कारक व िवसिरत िवशषेक हे गुण िदले जातात. व -िनमार्ण उ ोगातं, धाग्यानंा सदर्वी 
क्षमता देण्याकिरता व चकचकीत आिण वच्छ रंग ा त होण्याकिरता, रंगबंधक गुणामुळे रंग-मध्य त 
हणून हे स फेटेड एरंडीचे तेल वापरतात. 

 
हे अनायन सजलकारक वा िवसिर-कारक असून ाचा उपयोग ामुख्याने सुतीरंग कामात चागंले 

उठावदार रंग देण्याकडे होतो. सुती कापड व िलनन ाचं्या अंत्यरूपणाकडेही याचा उपयोग होतो. हे फेस 
उत्प  करण्याच्या िकर्येस मारक आहे. आधुिनक सं ेिषत सजल-कारके आिण िनमर्लके याचंा हे अगर्-
वतर्क आहे. 

 
एरंडेल तेलाच्या िनरिनरा या उपजातीपासून पु कळशी स फेटेड संयुगे िनमार्ण केलेली आहेत 

ापैंकी, हेक्झाइल िरिसनोलेइटचे स फेट, डाय-नामर्ल युटाइल हायडर्ॉक्सी टीअरामाइडचे स फेट, 
िमथाइल स फॅटो ओलीअेट आिण िरिसनोलेइल डायस फेट ानंा फारच चागं या तीच्या पृ ताणकाचें 
गुणधमर् आहेत. 

 
सं ेिषत िनमर्लक :– कारखान्यात तसेच घरातही िनमर्लकाचंा वापर िदवसे-िदवस वाढत 

चालला आहे. त्यामुळे मलैापाणी अिधकािधक फेसाळ होत आहे. ा िनमर्लकातं, एरंडीच्या तेलाचा वापर 
के यास फेसोत्पादन कमी होते. फेस कमी झा यामुळे सू म-जीवी-िवघटन सुलभ होते आिण िनमर्लकाचंी 
िव हेवाट लावण्याची िकर्या जलद गतीने होण्यास मदत होते. 

 
अ कली संगलन :– एरंडीच्या तेलाच्या अ कली संगलनामुळे िविकर्येच्या ि थतीनुरूप दोन 

िनरा या कारचे उपजात तयार होतात. १८०°–२००° स. तपमानास १ रेणू सोिडयम वा पोटॅिशयम 
हायडर्ॉक्साइड वापरून, िमथाइल हेक्झाइल कीटोन आिण १०-हायडर्ॉक्सी डीकॅनॉइक अ ल िमळते. ही 
िकर्या मुक्त ाथिमक वा ि तीयक अ कोहोल हणजेच १ वा २ ऑक्टॅनॉलमुळे सुलभतेने होते. िमथाइल 
िरिसनोलेइट वापरले तर १०-हायडर्ॉक्सी डीकॅनॉइल अ ल तयार होते व त्याची िनिर्मती अिधक माणात 
होते. २५०–२७५° स. तपमानास, िरिसनोलेइटच्या १ रेणूबरोबर २ रेणू अ कलीचे घेतले तर, िविकर्येतील 
जवळच्या वलयाने, कॅि लअ कोहोल (२-ऑक्टनॉल) आिण सेबिॅसक अ ल तयार होते. आव यकतेपेक्षा 
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अिधक अ कलीमुळे हायडर्ोजनचीही िनिर्मती होते. हेक्झा मेिथलीन डाय-अमीन बरोबर सेबिॅसक अ लाची 
िविकर्या के यास, नायलॉन ६-१० चे उत्पादन होते. ॲिडिपक अ लावर आधािरत असले या नायलॉन ६,६ 
पेक्षा, नायलॉन ६-१० ला उ मपैकी साचे–काम गुणधमर् आिण आदर्र्ता- ितकारशक्ती असते. ाचा वापर 
साचा, दाबसारण, तंतु, रोम आिण काही व -िनमार्ण-धाग्याचं्या उपयोजनाकडे होतो. सेबिॅसक अ लाच्या 
ई टराचंा उपयोग सुघ कारी पदाथर् वा घडणसुलभता सहायक हणून होतो. आिण जेट एंिजनाकिरतां 
उ -कायर्मान-वगंण हणून िबस २ इथाइल हेक्झाइल सेबकेॅट वापरतात. सुघ ीकारके, गर्ीजे आिण अ रे 
याचं्या िनिर्मतीत २ ऑक्टनॉलचा उपयोग होतो. 

 
नायलॉन–११ची िनिर्मती :– थम एरंडेल तेल िमथाइल अ कोहोल बरोबर िवपक्ष-ई टरीकृत 

के यावर िमथाइल िरिसनोिलएट व िग्लसरॉल तयार होते. मग िमथाइल िरिसनोिलएटचे ४५०°–५००° स. 
तपमानास उ ाप-िवच्छेदन होऊन, िमथाइल १० अनडेिसलेनेट आिण हे ॅि हहाइड तयार होते. िमथाइल 
ई टराच्या जलिवच्छेदनामुळे अनडेिसलेिनक अ ल तयार होते. मग ा रेणूत, पेरॉक्साइडाच्या 
उपि थतीत हायडर्ोजन ोमाइड टाकतात व ११– ोमो–अनडेकॅनॉइक अ ल तयार होते. ाचे रूपातंर 
नंतर ११-अिमनो-अनडेकॅनॉइक अ लातं करतात. यासच ‘िर सन मॉनोमर’ (एक वािरक) हणतात. ा 
एक वािरकाला िवतळले या ि थतीत तापिवले असता, संघननामुळे बहु वािरक िमळते. नायलॉन–११– 
पॉली अेमाइड ाचा िवलय िंबदू १८६ ते १९०° स.अस यामुळे त्यावर उ  गित, एक समान सं करण 
करण्यास सोपे जाते. नायलॉन–११–पॉली अेमाइडचा आणखी एक फायदा असा आहे की, त्यावर शीत 
तपमानास (-४०° स) आघात के यास ते अभे  राहते. अ प आदर्र्तेस संवेदनशीलता आिण िंझक 
क्लोराइडशी उ मपैकी ितकार शिक्त असते. िंझक क्लोराइडच्या ५०% दर्ावातं, िकत्येक हजारो 
तासाचं्या तपासणीत, त्यावर कोणताही आघात झालेला न हता. नायलॉन ६ आिण नायलॉन ६-६ याचं्यावर 
२० िमिनटातच आघात झा याचे िदसले तर नायलॉन ६-१० वर २० तासंानी. या अत्यु म रासायिनक 
ितकार शक्तीमुळे, सवर् कारच्या इंधनाचं्या संपकार्त ि थरता, व त्याचबरोबर कंपन आिण ध ा ितरोध 
या गुणामुळे नायलॉन ११ चा उपयोग ‘ वयंचिलत’ िगरणीतील यंतेर्-उ ोगात करतात. 

 
नायलॉन–११ पासून तयार केले या धाग्याचंा उपयोग ज्या िठकाणी िचवटपणा आिण दीघर्काळ 

िटकाऊपणाची आव यकता आहे अशा गुफंले या तार-दोराचें  आच्छादन आिण औ ोिगक (तंतु) - उदा. 
गालन-कपडा, िपश या, जाळी, मासे पकडण्याकंिरता लागणारे लविचक दोरखंड आिण िनरिनरा या 
कारच्या वच्छ करण्याच्या व तंुकडे होतो. वाहक प तीतील िनरिनरा या कारचे धारबा आिण रूळ ही 
यंतर्ाच्या सहा याने तयार करतात. सपाट आिण नळीसारख्या पटलाचा उपयोग आवे नाकडे करतात. या 
किरता उ म तीचे नायलॉन लागते. नायलॉन–११ स काचेंच्या धाग्यानी बिलत के यामुळे त्याच्या 
दृढतेत पु कळशी वृ ी होते आिण संकोची सामथ्यार्त तसेच भार असताना थंड वाहाला ितरोध शक्तीत 
सुधारणा होते. 

 
पिरसरातील वाढत्या गरजा लक्षातं ठेवनू चूणर् लेपना किरता वा जेथे िवदर्ावकाची आव यकता 

नसते अशा शु क आवरणाकिरता, तापसुन य नायलॉन–११ चा उपयोग करण्याची कृित पण िवकिसत 
झाली आहे. ज्या िठकाणी झीज आिण आघात ितरोधकता आव यक आहे तेथ ा आवरणाचंा उपयोग 
होतो. 
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ऑिक्सडेशन 
 

उत् ेरकाच्या उपि थतीत वा अनुपि थतीत, ८० ते १३०° स. तपमानास एरंडीच्या तेलाचे हवेशी 
घिन  िम ण करून वा त्यात ऑिक्सजन वाय ूजोराने सोडून वच्छ यान अशी ऑिक्सडीकृत एरंडीची तेले 
िमळतात. ऑिक्सडीकरण आिण बहु वािरकी करण याचं्या एकतर्ीकरणाने हे घडून येते. लोखंड, ताबें आिण 
मगँनीज या संकर्मण धातंूच्या मुळे ही िकर्या विर्तत होते. 

 
ऑिक्सडीकृत एरंडीच्या तेलाचे िवशेषाकं

िव. गुरुत्व २५° स. ०·९७०–१·०२८
यानता (गाडर्नर टोक्स–) २५° स. ११ ते २००० 
रंग (गाडर्नर) २–१५ िफका ते गदर् करडा 
अ लमू य     ५–२५
साबणीय मू य  १८८–२३०
आयोिडन मू य    ८०–५०
हायडर्ॉिक्सल मू य  १६०–१२५

 
साधारणपणे यानता जर अिधक झाली तर िविश  गुरुत्व, अ लमू य आिण साबणीय मू य 

वाढतात आिण आयोिडन व हायडर्ॉिक्सल मू य कमी होतात. लॅकसर् (लाक्षक रोगण) कृितर्म चामडे, 
जलीय-दर्ाव, आिण (संजननीय) आसंगी िम णात सुघ ीकारके ( लॅि टसायझर) हणून ऑिक्सडीकृत 
तेलाचंा वापर करतात यानता अिधक असलेली तेले, उ णतेच्या भावाखाली, पापुद्र्यातून बाहेर 
िझरपण्याची वृि  कमी दाखिवतात हणून ही कच्या एरंडीच्या तेलापेक्षा अिधक उपयुक्त असतात. 
से युलोज नायटर्ेटच्या उत्पादाबंरोबर ते अनुरूप असतात आिण चकाकी, संजनन शक्ती आिण 
लविचकपणा हे गुणधमर् ते पदाथार्स देतात. यानता, आ लता, रंग आिण इतर गुणधमर् हे िविकर्येच्या 
ि थतीवर अवलंबनू असतात. आिण त्यामुळे िभ  िभ  कारचे पु कळ उपजात तयार होतात ऑिक्सडीकृत 
एरंडीची तेले ही से यलूोिझक राळी, पॉली (ि हनाइल युिटिरल), पॉली अेमाइडे, शलॅेक आिण नैसिर्गक 
व सं ेिषत रबरा किरता, उ मपैकी थानातंरण न करणारी व बा पनशील नसलेली, आकार-सुलभता-
सहायक आहेत. हे उ  यानता असलेले उत्पाद, त्याचं्यातील उ म तेल आिण िवदर्ावक ितकारशक्ती 
मुळे गळबंध िम कामध्ये िचकट व आसंजक हणून वापरतात. रंगदर् य–घषर्णीय माध्यम व वगंण आिण 
जलीय तेलाचंा पाया हणून उ म असा ाचंा उपयोग होतो. 

 
ताप-अपघटनीय िवघटन  
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एरंडीच्या तेलाचे वा त्याच्या इ टराचे ३४०–४००° स. तपमानास, िनवार्त ि थतीत तापिवच्छेदन 

के यास, िरिसनोलेइट रेणूतील हायडर्ॉिक्सल समूहाच्या िठकाणी िवघटन होते व हे ॅि डहाइड आिण 
अनडेिसलेिनक अ ल तयार होते. सं ेिषत वाद व सुवास, औषधे आिण कीटक नाशके याचं्या 
िनिर्मतीतील थम पदाथर् हणून हे ॅि डहाइडाचा उपयोग होतो. िनरिनरा या ऑिक्सडीकरणानंी 
हे ॅि डहाइडाचे रूपातंर हे ॅनॉइक अ लातं होते आिण उत् ेरकीय हायडर्ोजनेशनमुळे हे ाइल अ कोहोल 
िमळते. जे हा हे ॅि डहाइडाची बझाि डहाइड बरोबर िविकर्या होते त्यावळेेस ‘अ डॉल’ िविकर्येने 
अ कलीत अ फा अेमाइल िसनॅमक अि डहाइड C₆H₅CH = C(C₅H₁₁) CHO तयार होते. ाचा उपयोग 
फुलाचें सुवास संयुगे आिण त्याच्या ि थरतेमुळे साबणातही करतात. 

 
अनडेिसलेिनक अ ल आिण त्याचे उपजात याचंा उपयोग नायलॉन-११, अ रातील रसायने, 

बुरशी नाशके आिण जीवाणू िवरोधक याचं्या िनिर्मतीकडे होतो. पॉली एिथलीन ग्लायकॉल अनडेसेनोअेट 
आिण अनडेिसल स फेट ही उ म कारची पृ ताणके आहेत. (अनडेिसलेिनक अ ल आिण िंझक 
अनडेिसलेनेट याचें िम ण पायाच्या संसगर् रोगावर (Athlete foot/-) वापरतात) त डाच्या व शिरराच्या 
संसगर्जन्य रोगाकिरता उपयोगी असले या मलमात याचं्या ता  लवणाचा उपयोग करतात. 
अनडेिसलेिनक अ ल व हे ॅि डहाइड यावर आधािरत असलेली काही अ रातील रसायने खाली िदली 
आहेत :– 

 
एरंडेल तेलाच्या उपजाता पासूनची अ र–रसायने
अनडेिसलेिनक अ लावर आधािरत हे ॅि डहाइडवर आधािरत 
िमथाइल, इथाइल, अलाइल– अ फा-अेमाइल िसनॅिमक 
अि कल इ टरे अि डहाइड
अि डहाइडे हे ॅनॉल
अ कोहोल गमॅा–नानॅलेक्टोन
अनडेिसिलक अ ल, इ टरे, िमथाइल–नाने नोअेट
अि डहाइडे व अ कोहोल िमथाइल हेि न काब नेट 
अनिडकॅलॅक्टोन हे ाइल हे ॅनोअेट
१२ ऑक्झ–हेक्झॅ डेकॅनोिलड िमथाइल हेक्झाइल िकटोन 
म कोन डाय हायडर्ो जॅ मोन
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हे ाि डहाइड पासून िनरिनरा या सुवािसक फळाचें व फुलाचें वाद तयार होतात. उदा. अेमाइड 
िसनॅिमक अि डाहाइड : जुई, हे ाइल फॉमट :– जदार्ळू, पीच व लमचा सुवािसक वास, हे ाइल 
अिसटेट :– गुलाबाच्या वासाकिरता आिण केळी व पेअर याचंा वास, हे ाइल युिटरेट :– हायॅलेट व 
गुलाबाचा वास, हे ाइल िफनाइल अिसटेट :– िंलबाच्या सालीच्या वासाकिरता, अ कॉिक्झलेशन :– 
एिथलीन ऑक्साइड आिण ोिपलीन ऑक्साइड हे एरंडीच्या तेलाच्या हायडर्ॉिक्सल समूहाशी िकर्या 
करतात व त्यापासून िनरिनरा या कारचे पॉली ऑक्सी अ कायलीन उपजात िमळतात. ही िविकर्या 
१२०° ते १८०° स. ला आिण ० ते ४ वायुभार दाबाला, सोिडयम हायडर्ॉक्साइड सारख्या अ कलाइन 
उत् ेरकाच्या साि ध्यात होते. मुक्त-मुलक-अ ल उत् ेरकाचंा सु ा िन न तपमानास व दाबास उपयोग 
करतात. 

 
एरंडीच्या तेलाचे इथॉिक्सलेटेड उपजात व हायडर्ोजनेटेड एरंडीचे तेल हे अनायनीय पृ -सचेत-

कारके असून त्यानंा िनरिनरा या पिरमाणाचे जलिवरोधी वा जल नेही गुणधमर् असतात. िन न पातळीचे 
इथॉिक्झलेटेड उपजात हे जलपायसीय असून त्याचंा उपयोग फेस कमी करण्याकडे व पेटर्ोिलयम 
पायसाचें पायस-नाशक हणून होतो. उ  इथॉिक्झलेटेड उत्पािदत पदाथर् हे स दयर्संयोजनात पाण्यातं 
अिवदर्ा य असले या तेलाचं्या किरता उ मपैकी िवदर्ावक आहेत. िनमर्लके, वगंण आिण कतर्न तेले, 
जलीय-दर्ाव, व ो ोगातंील अंत्यरूपण संयोजने यातं एक घटक हणून त्याचंा वापर करतात. आिण 
नॉयलानच्या सतरंज्या आिण कपडे या किरता िवरोध-ि थर-कारक हणूनही त्याचंा उपयोग करतात. 
एरंडीच्या तेलाचे ॉपोिक्झलेटेड उपजात हे खिनज तेलात िवदर्ा य अस यामुळे, त्याचंा उपयोग वगंणाची 
तेले आिण जलीय-दर्ा य संयोजनामध्ये करतात. 

 

 
 
वरील ि तीयक हायडर्ॉिक्सल समूहच नाही तर कॉब िक्झल समूह अथवा काब िक्झल पासून ा त 

झाले या अ कोहोलचे सु ा अ कॉिक्झलेशन होते. पॉलीएिथलीन ग्लायकॉलचे ि नग्धा लानंी 
इ टेरीिफकेशनमुळेही इथॉिक्झलेट सु ा तयार करता येतात. िरिसनोलेइक अ लाचे व अनडेिसनॉइक 
अ लाचे पॉली एिथलीन ग्लायकॉल–६००, हे उ म कारचे पायसीकारक व सदर्वीकारक आहेत. 
िरिसनोलेइटचे पॉलीिग्लसरॉल ई टर हे चागंले पायसीकारक आहे. िरिसनोलेइक अ लाचे सुकर्ोज ई टर 
चागंले िनमर्लक आहे. िरिसनोलेइक अ लाचे डायइथनॉल अेमाइड हे चागंले पृ ताणक आहे. 
 

िनजर्लीकरण :– एरंडीच्या तेलाच्या उत् ेरकीय िनजर्लीकरणाने अत्यु म शु कन तेल ा त होते. 
त्याचा उपयोग ‘आवरण’ – उ ोगात बराच करतात. टंग तेलाच्या ऐवजी वापरण्या किरता त्याचा उपयोग 
दुसऱ्या महायु ातं बराच झाला. ा िकयेत िरिसनोलेइक अ लातील १२ या थानी असलेला 
हायडर्ॉक्सील समूह व ११ या वा १३ या थानातंील हायडर्ोजन अणू यामुळे तयार होणारा पाण्याचा रेणू 
काढ यामुळे, ि बधं िनमार्ण होतो. जस जसे िनजर्लीकरण होते, तसतसे तेलाचे बहुवािरकीकरण होते. 
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यापुढील िकर्येमुळे एकातंिरत व अनेकातंिरत िलनोलेइक अ ल व त्याचे समभाव तयार होतात. ३०% 
िलनोलेइक अ लाच्या ि बधंाचे, ९,११, ि थतीत-एकातंरीत-रूपातंर होते. यानता थम कमी होते व 
नंतर वाढते. आिण शवेटी पाणी काढून टाकण्याकिरता उ णता देणे तसेच चालू ठेवले तर तेल सम-घ  
होते. 

 
िनजर्लीकरणाकिरता, एरंडीचे तेल िनगंज पोलादाच्या टाकीत, िनवार्त ि थतीत २३०° ते २८०° स. 

पयत तापिवतात. नंतर त्यात िनयंितर्त दराने सौ य (३–५%) स युिरक अ ल टाकतात. 
िनजर्लीकरणाचे पिरणाम, िविकर्येचा वळे व तपमान याचं्यामुळे पदाथार्ची यानता िनयिमत केली जाते. 
िनजर्ल एरंडीचे तेल सुक यानंतरचा थर िपवळा पडत नाही. सुरक्षा आवरणातील आसंजन, लविचकपणा  
व अत्यु म रंग-धारणा याकिरता िनजर्ल एरंडीचे तेल िस  आहे. एरंडीच्या िनजर्िलत तेलाचे 
जलिवच्छेदन वा साबणीकरण के यानंतर, अ लीयतेने त्यातील ि नग्धा ले ा त होतात. मूळ एरंडीच्या 
तेलात संयुग्मी अ लाचे िजतके माण असते िततकेच िनजर्िलत तेलात असते. िरिसनोलेइक अ लाच्या 
िनजर्लीकरणानेच, ५०% िंकवा त्यापेक्षा अिधक संयुग्मी अ लाचे माण असलेले िनजर्िलत तेल ा त होते. 
ा ि नग्धा लाचें िनवार्त ि थतीत ऊध्वर्पातन के यास िफकट रंगाचा व उ  ेणीचा पदाथर् िमळतो. 

 
िनजर्लीकरणाकिरता ‘ त्यक्ष’ वा ‘अ त्यक्ष प ित’, वापरतात. त्यक्ष प तीमध्ये, अ प माणात 

अ ल, अ लीय लवणे, ऑक्साइडे ही उ ेरक हणून वापरतात. िवशषेतः फॉ फॉिरक अ ल, स युिरक 
अ ल आिण स युिरक अ लाची अ लीय लवणे अिधक पसंत करतात. यािशवाय खालील उत् ेरकेही 
वापरतात :– सचेत माती, अ लीय माती, टंग् टन ऑक्साइड, थोिरयम, मॉिल डेनम आिण बोरॉनची 
संयोजने नेहमीच्या प तीमध्ये, उत् ेरक आिण एरंडीच्या तेलाचे िम ण सतत एका िकर्या भां ात, 
िनयिमत माणात टाकले जाते व तेथे ते जोराने ढवळले जाते. भां ातील िम णाचे तपमान २६०° स. च्या 
वर ठेवलेले असते. ज्या माणात िम ण िकर्या भां ात टाकले जाते, त्याच वगेाने ते िकर्या झा यावर 
बाहेर पडते. यामुळे भां ात िम णाची पातळी सतत तीच राहते. 

 
अ त्यक्ष प तीमध्ये, िरिसनोलेइक अ लातील अ कोहोिलक हायडर्ॉिक्सल समूहाचे थम 

असेिटलेशन वा ई टेरीकरण करतात. नंतर उ णता िद यामुळे असेिटक अ ल अलग होते व ि बधं तयार 
होतो. िनजर्िलत एरंडीच्या तेलाचा रंग, मगॅ्नेिशयम ऑक्टोअेट, अिसटेट वा काब नेट टाक यामुळे ि थर 
होतो. 
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िनजर्लीकृत ि नग्धा लाचें लक्षणाकं

अ ल मू य– १९६–२०१
साबणीय मू य– १९९–२०३
हायडर्ॉिक्सल मू य
        (अिधकतम) 

५

एकूण असंपृक्तता १६५–१७०
यानता (२९° स.) स. पॉ.
एकातंिरत 

३६–३८

डायइने 
(18:2)% 

४८–५०

 
इ टोलाइडाचें संभवन व अपघटन
एरंडेल ( ९०% िरिसनोलेइक अ ल)
  ↓ जलीय िवच्छेदन 
िरिसनोलेइक अ ल
  ↓ – पाणी 
इ टोलाइड
  ↓  अपघटन व ऊध्वर्पातन 
िनजर्लीकृत एरंडेलाची ि नग्धा ले.

 
उ  तीचे िनजर्लीकृत एरंडीचे तेल हे इ टोलाइडाच्या माग िरिसनोलेइक अ लापासून वा 

िमथाइल िरिसनोिलएटच्या उत् ेरकीय िनजर्लीकरणाने ा त होते. 
 
उ  तपमानास आिण दाबास, डाये स-ॲ डर- कारच्या िविकर्येने, िनजर्लीकृत एरंडीच्या 

ि नग्धा लापासून ि वािरकीय अ ले खाली दाखिव या माणे िमळतात :– 
 

कबर् १८–एकातंिरत
⟶

कबर् अणू ३६ –
सायक्लोहेक्झीन  + 

कबर् १८–मॉनोइन
 
औि णक आिण उत् ेरकीय ि वािरकीय िकर्या, शीषर्क ते शीषर्क वा शीषर्क ते शपेटी यासारखी, 

एकातंिरत असंपकृ्त ि नग्धा लाबरोबर एकातंिरत वा अनेकातंिरत असंपृक्त ि नग्धा लाचं्या संघननाने 
होते. 
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अशु  ि वािरकीय अ लात एक वा ितर्वािरकीय अ लेही असतात व त्याचें अलगीकरण करता येते. 
ि वािरकीय अ लाचंा उपयोग िवशषेतः गंज-रोधक, वगंण, एपोक्सी राळेवर आधािरत असलेली पॉलीमरे, 
आिण इतर पृ -आवरणे याचं्या सूतर्ीकरणाकडे होतो. ि क्षारकीय-ि वािरकीय अ ले ही दुसऱ्या एका ा 
असंपृक्त एकक्षारकीय एकवािरकीय अ ला माणे िकर्या करतात आिण त्याचं्या पासून उपयुक्त असे 
िकतीतरी उपजात तयार करता येतात. पोलीअेमाइडच्या िनिर्मतीकरता त्याचंा वापर िवशषे होतो. 
ि वािरकीय अ लाचे उपयोग :– 

 
गंज-रोधक, वंगण, पृ -आवरणे, व पॉली अेमाइडे 

 
हायडर्ोजनेशन 

िरिसनोलेइक अ ल हे अंसपकृ्त अ ल आहे. त्यामुळे त्यातंील ि बधंात हायडर्ोजन िमळिव यास, 
उ  िवलय िंबदू असलेले एक संपकृ्त अ ल िमळते. अंशतः हायडर्ोजनेशनमुळे यापेक्षा कमी िवलय-िंबदू 
असलेले उत्पाद िमळतील. पूणर् हायडर्ोजनेशनमुळे टर्ाय हायडर्ॉक्सी टीअिरन िमळते. 

 
िरिसनोलेइक अ ल

         ↓ + २ हायडर्ोजन 
हायडर्ॉक्सी टीॲिरक अ ल

 
एरंडीच्या तेलाचे िनरिनरा या तऱ्हेने हायडर्ोजनेशन के यामुळे िभ  िभ  उपजात िमळतात. बहु-

उपयोगी गर्ीजाचं्या उत्पादनाकडे या उपजाताचंा सवार्त मोठा उपयोग होतो. साध्या रॅने िनकेल 
उत् ेरकाच्या उपि थतीत १४०° स. ला घुसळत असले या तेलात हायडर्ोजन सोड यावर ि बधंाच्या 
हायडर्ोजनेशनमुळे िग्लसिरल िटर्स (१२ हायडर्ॉक्सी टीअरेट) तयार होते. याचा िवलय िंबदू ८६° स. आहे. 
या हायडर्ोजनेशनमध्ये, यातील संवदेनाशील हायडर्ॉक्सील समूहाचें िवघटन होण्याचे टाळावे लागते. 

 
मेण, पॉिलश, स दयर्वधर्ने आिण कागदाच्या आवरणात हे सं ेिषत मेण उपयोगात आणतात. 

नैसिर्गक उ  िवलय-िंबदू असले या मेणाची चकाकी जरी ा सं ेिषत मेणात नसली तरी त्याचं्या 
गर्ीजला वशे न देण्याच्या क्षमतेचा जेथे उपयोग होईल त्या िठकाणी ते अिधक पसंत करतात. अंशतः 
हायडर्ोजनेशनमुळे रूपातंिरत गुणधमार्ची मेणे िमळतात. एरंडीच्या तेलाचे वा िमथाइल िरिसनोलेइटचे 
पिरणामात्मक क्षपण के यास—ि तीयक क्षपणकारक अ कोहोलचा वापर करून, प वाही क्झायिलनमध्ये 
सोिडयम िनलंबनाच्या उपि थतीत, त्याचे िरिसनोलेइक अ कोहोल िमळते. 

 
कॉपर-कॅडिमयम उत् ेरकाच्या उपि थतीत, २२०° स. तपमानास, आिण २५० वातावरणीय 

दाबास, िरिसनोलेइक अ लाच्या हायडर्ोजनीकरणाने ७० ितशत िरिसनोलेइक अ कोहोल ा त होते. 
िमथाइल िरिसनोलेइटपासून िमथॉइल १२ कीटो टीअरेट िमळते. या किरता कॉपर कर्ोमाइट ा 
उत् ेरकाचा उपयोग करतात, िंकवा रॅने िनकेल वापरून दोन ट याचं्या प तीचा अवलंब करतात. पिह या 
ट यात हायडर्ोजनीकरण त्विरत होते व िमथॉइल १२ हायडर्ॉक्सी टीअरेट िमळते. हायडर्ोजन 
उत् ेरकाकडून येतो वा त्यानंतर संथपणे डीहायडर्ोजनीकरण होऊन कीटोअ ल िमळते. 
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हायडर्ोजनीकृत एरंडीच्या तेलाच्या िनजर्लीकरणाने वा थम एरंडीच्या तेलाचे िनजर्लीकरण 

करून, मग (डायइन-इंटरिमिडअेट) मध्य ताचे पूणर् हायडर्ोजनीकरण के यावर टीअरेट ा त होते. 
अखेर िमळणाऱ्या पदाथार्चा किठणपणा, लविचकपणा, िवलय-िंबदू, आयोिडन मू य हायडर्ोजनीकरणाच्या 
पिरमाणामुळे िनयंितर्त होतात. एरंडीच्या तेलाच्या ई टराचें दर्व पदाथार्पासून ते ४५–६५° स. िवलय-िंबदू 
असले या मऊ मेणात हायडर्ोजनीकरणामुळे रूपातंर होते. ाचा उपयोग जेथे तेलाशी ितकार आिण 
पाण्यास अ वे य हा गुण आव यक आहे अशा चाम ाचं्या आच्छादनाकडे होतो. त्याच माणे त्याचं्या 
अ कोहोल-िवदर्ा यतेमुळे व धातंूच्या कणाशी अत्युतम सदर्वी आसंजनामुळे त्याचंा उपयोग पणर्वखार्कडेही 
करतात. 

 
एरंडीचे तेल

                   ↓ हायडर्ोजनेशन 
हायडर्ोजनीकृत एरंडेल

                ↓ साबुनीकरण 
हायडर्ोजनीकृत एरंडेलाचे साबण

               ↓ अ लीकरण 
  
हायडर्ोजनीकृत ि नग्धा ले िग्लसरॉल 
८५% १२-हायडर्ॉक्सी टीॲिरक अ ल

 
हायडर्ोजनीकृत तेल व ि नग्धा ले याचें लक्षणाकं

 हा. एरंडेल हा. ि नग्धा ले
अ ल मू य अिधकतम ४ १७२–१८५
साबणीय मू य १७७–१८१ १८०–१९०
आयोिडन मू य अिधकतम ३ ४
कलनाकं °स. ७२ ७२–७५
िवलयिंबदू °स.         ८४–८८ ७२–७५
हायडर्ॉक्सील मू य न्यनूतम १५४ १४७–१५४
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हायडर्ोजनीकृत एरंडेलाचे उपयोग :– 
१) पृ  आवरणे (न-वाळणारी अि कडे, सुघ ीकारके, झोळ रोधक, आळवनू येणे–रोधक) 
२) िनरोधक पदाथर् 
३) उ णतेने-सील करण्याची आसंजके 
४) कागद, व  आिण चामडे याचंी आवरणे 
५) हायडर्ोजनीकृत ि नग्धा लाचंी िनिर्मती 
६) साचंा-मोडणी-कारके 

 
हायडर्ोजनीकृत ि नग्धा लाचें उपयोग– 
 

बहु-उ ेशीय गर्ीजे यात िलिथयम, कॅि शयम, सोिडयम, पोटॅिशयम साबण स दयर्वधर्कातील 
ई टरे, औषधे आिण मेणाच्या बदली, न वाळणारी अि कडे आिण सघु ीकारके; अ यक्त पायस कारके 
हणून इथॉिक्झलेटे. 

 
पॉलीअेमाइडे 
 

ज्यात दोन ाथिमक अिमनो समूह आहेत अशा एिथिलन डायअिमन सारख्या ि कायर्कारी अेमाइन 
बरोबर ि वािरकीयाचंी िकर्या झा यावर अकायर्कारी, उदासीन, पालीअेमाइडे िमळतात. ाचंा उपयोग 
छापख्यान्यातील शाईतील आसंजके आिण पृ  आवरणाकडे होतो. 

 
HOOC. R₁COOH + H₂N . R₂. 

NH₂ 
ि वािरक अ ल डाय अिमन⟶ 

–(-OCR₁COHNR₂NH-)–n
उदासीन पालीअेमाइडे

 
कायर्कारी पालीअेमाइडे ही बहु-कायर्कारी अेमाइना– उदा. डाय इिथलीन टर्ायअमीन–बरोबर 

िविकर्या होऊन िमळतात. 
 
ज्याची डायमर बरोबर िविकर्या झालेली नसते असा ि तीयक अिमनो समूह, एपोक्सी वा 

िफनॉिलक संयुगाबरोबर पुढील िकर्या करण्यास उपल ध असतो. िविकर्याशील पॉिलअेमाइडे याचंा 
उपयोग उ णतेने आवळणाऱ्या राळी, संरचना-आसंजके आिण पृ -आवरणाकडे होतो. 

 
HOOC . R . COOH + H₂N—(-CH₂CH₂NH-)—CH₂CH₂NH₂

ि वािरकीय अ ल बहू–उ ेशीय अेमाइन 
⟶—(-OCRCONH—(-CH₂CH₂NH-)—×—CH₂CH₂NH-)—n 

                       िविकर्याशील पॉलीअेमाइड



  अनुकर्मिणका

 
सां त भारतात एरंडेल तेलाचा जा तीत जा त उपयोग, चरबीच्या बदली वापरण्याकिरता साबण 

िनिर्मतीमध्ये होतो ाच्यानंतर क े वा शोिधत तेलाचा वापर केसानंा लावण्याकिरता सुवािसक तेले, वगंण, 
गर्ीजे युरेथेन साबण, संधािरतेर्, जलीयगितरोधक दर्व आिण मृदु साबण याजकडे होतो. भारतातील एरंडेल 
तेलाचा ८४-८५ चा वापर खाली दाखिवला आहे:– 

 
 उपयोग हजार टन 
क े/शोिधत तेल स दयर्वधर्ने, औषधी, गर्ीजे,

वगंण, युरेथेने, साबण 
गितरोधक दर् ये, संधािरतर्ातंील सामान 

१५·० 
 
 

हायडर्ोजनीकृत तेल– पॉिलश,े स दयर् वधर्के, लॅि टक,
रबर, साबण, गर्ीज, हायडर्ोजनीकृत 
ि नग्धा ले 

८·० 

चरबी-बदली साबण ४०·०० 
िनजर्लीकृत तेल पृ -आवरणे, मुदर्ण-शाई

िलनोिलअम 
८·०० 

  
िनजर्लीकृत 
ि नग्धा ले 

ि वािरकीय अ ले, पॉलीॲमाइडे, रंग
वगंण, गितरोधक दर् य 

     ९·० 

फंुकलेले तेल      २·० 
टकीरेड तेल व ो ोग      १·० 
सेबिॅसक अ ल सुघ ीकारके      १·० 

 
भारतात वरील एरंडेलाचे उपजात िनयार्तीकरता िनमार्ण के यास, एंरडेलाचा योग्य उपयोग 

के यासारखे होईल. 
 
रबराचा क ा चीक साखळण्याच्या अगोदर त्यात ०·७% एरंडीचे तेल टाकतात. ज्यावेळेस हा 

साखळलेला रबराचा चीक पुन्हा पुन्हा रूळातून बाहेर येतो ते हा त्यापासून लहान लहान दाणे तयार 
होतात. ा िठकाणी एंरडेल तेलाचा उपयोग िवभाजनासारखा होतो व ते ाचे सिंपडीभवन होऊ देत 
नाही. ज्या रबर िनिर्मतीत एरंडेल तेलाचा थोडासा का होइना उपयोग केला जातो त्यास हेिवॲकॅर् ब असे 
हणतात. 

 
धान्य-बीज गुणनामध्ये एरंडीच्या तेलाचा उपयोग अनोखा आहे. गहू आिण इतर धान्याचे बी जर 

एरंडीच्या तेलात २ तासभर िभजिवले तर त्यामुळे मुळाचं्या िशरात (टोकात) कर्ोमोसो स उ म िरतीने 
फैलावतात. 
   



  अनुकर्मिणका

एरंडीच्या तेलाचा उपयोग
औषधीय एरंडेल तेल व अ डेिसिलिनक तसेच
                अ ल कुकर् स तेल 
साधने ि नग्धा ले–हे ॅनॉल लािरक अ ले 
पृ ावरण रोगण 
शु कन, राळ व रंग } िनजर्ल एरंडीचे तेल शु क–तेले 

अशु कन राळ, 
रोगण  

रंग 
} { थम दाब िदलेले एरंडीचे तेल

हायडर्ोजनेटेड एरंडीचे तेल 
स फेटेड एरंडीचे तेल 

} लॉिरक ि नग्धा ल 

लॅि टक 

{
िरिसनोलेइक अ ल व फँटी
अ कोहोल 
हायडर्ोजनेटेड एरंडीचे तेल 
सेबिॅसक अ लाची ई टरे 

} 
लॉिरक ि नग्धअ ले व 
अ कहोले 

लॅि टक-अचुक भाग 
इलेक्टर्ॉिनक उ ोगातंील 
िवसंवाही पदाथर्, धातु- 
आवरणे 

} हे ॅि डहाइड व अनडेिसिलिनक 
अ ल 

वगंण एरंडेल तेल, िरिसनोलेइक अ ल व ि नग्ध अ कोहोले  
वगंण-तेले-उ  कार एरंडेलाची ि नग्धा ले, सेबिॅसक अ लाची ई टरे 
घ  वगंण (गर्ीजेस) हायडर्ोजनेटेड एरंडीचे तेल, १२-हायडर्ॉक्सी टीॲिरक अ ल 
दाव-यंतर्-तेल हवनेे ऑिक्सडीकृत एरंडेल तेल
व ो ोग, टकीर्रेड स फेटेड एरंडीचे तेल
ऑइल, रबर उ ोग एरंडेल तेल ि नग्धा ले
कृितर्म धागे 
पॉलीअेमाइड नायलॉन } 

सेबिॅसक अ ल
अनडेिसलेिनक अ ल 

िनजतुके एरंडेल तेल
अ रे सेबिॅसक अ ल, आयसो ऑक्टनॉल
साबण व िनमर्लके ि नग्धा ले, स फेटेड एरंडीचे तेल, हायडर्ोजनेटेड एरंडीचे तेल 
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एरंडीचा उपयोग
  —>  खत 
लॅि टक, 
लॅि टसायझरे 

 —>सू मजंतू िवनाशक
       (सू मदंड व 
ॲिक्टनो  
        मायसेिटस) 

पृ भागावर 
आच्छादना 
किरता 

<—       औ ोिगक उपयोग  
<—

औषधी                  <—

—>सु मकृती नाशक

वगंण  
स दयर् साधने 
मेण, रबर वच्छ 
करणयाकिरता 
उपयोगी 

कीटकनाशक गुणधमर्                        <—
(एरंडीच्या तेलापासून 
ा त झालेली अेमाइडे) 

—> गुणधमर् वाढिवणारे
          सहकारी 
—> कीटकनाशक 

िडझेलला लागणारे 
िडझेलन-सरपण 

 —> (िनिर्वष के यावर)
        जनावराचें खा  

 ते
ल 

प
ड 

 
चौडे आंतरबीज 

 
औषधी उपयोग <——— बी

 
डासं आिण वाळवीच्या िवरु
एरी–संगोपन औषधी उपयोग } <——

— पाने 
 
 दाडें —कागद, खळ, कोळसा
 
 मुळे —औषधी उपयोग 
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युरेथेन फेन
ROH + R¹N = C = O⟶R. O. C. NH.R¹

   ॥
                                                             O युरेथेन

↑
             H₂O + R¹N = C = O⟶ R¹NH₂CO₂

अिधक
 
अ कोहोलची आयसोसायनेट बरोबर िविकर्या होते. अिधक असले या आयसोसायनेटची 

पाण्याबरोबर िविकर्या होते. ा िविकर्येतून मुक्त झालेला काबर्न डायऑक्साइड कोिशकीय वा फेन संरचना 
तयार करतो. 

 
एरंडेल आिण त्याच्या उपजातापासून, कठीण, अधर्-किठण युरेथेन फेन, युरेथेन-आवरणे, 

इलॅ टोमसर् आिण आसंजके तयार केलेली आहेत. िरिसनोलेइक अ लाची अिसटॉक्सी–एपोक्सी ई टरे ही 
चागं या कारची सुघ ीकािरके आहेत. 

 
एरंडीचे तेल व त अस यामुळे, पु कळशा दृढ व अधर्दृढ फेन- कारच्या िनिर्मतीत, एरंडीच्या 

तेलाने पॉली ई टराचंी जागा घेतली आहे. डायॉलची िनवड करून िंकवा सुयोग्य डायआयसोसायनेटची 
योजना करून, एरंडीच्या तेलापासून अत्यंत उ -गुरुत्व असलेले फेन िनमार्ण करता येतील आिण त्याचें 
गुणधमर्ही िनरिनराळे असतील. 

 
अवकाशात वशे करतानंा, वातावरणीय घषर्णामुळे िनमार्ण होणाऱ्या उ णतेपासून अंतराळवीराचे 

रक्षण करण्याकिरता ध्वसं–त प, खेळाडू किरता संरक्षक सामान, हवतूेन बाहेर फेक या जाणाऱ्या बठैकी 
आिण अंतराळवीराचंी त पे ाचं्या उपयोगात तर त्याचंी कीतीर् थािपत झाली आहे. पॉलीऑक्सी 
एिथलेटेड एंरडीचे तेल हे, ‘अग्नीरोधक फेन’  याचें एक घटक आहे. 

 
िरिसनोलेइक अ लाचा उपयोग शाईमध्ये रंग आिण रंजक याचं्या िवसरणाकिरता करतात. 

त्याच्यामुळे िवदर्ा य कतर्नतेलास वगंण आिण गंज ितबधंक गुण दान होतात. सोिडयम व पोटॅिशयम 
िरिसनोलेइटे ही सौ य जंतुनाशके असून त्याचंा वापर, केशक्षाल, दंत-लेपी व संसगर्नाशकात, आिण 
पायसीकारके व फेसाच्या ि थरीकरणाकिरता वापरतात. अ युिमिनयम िरिसनोलेइट हे कापड जलाभे  
करण्याकिरता आिण िवलायक- ितरोधक गळबधं संयुगे आिण गर्ीजे याचं्या उत्पादनाकडे वापरतात. 
कॅि शयम िरिसनोलेइट हे ि हनाइल किरता अिवषारी ि थरीकारक व अ कीड राळी आिण रोगण याचंी 
यानता वाढिवते, दाबाखाली अमोिनयाने िरिसनोलेइक अ लावर िकर्या केली असता, एक उपयुक्त 
अेमाइड िमळते व ते खडू, मेण, स दयर्-साधने, वगंण आिण पृ तानके याचं्या िनिर्मतीमध्ये उपयुक्त असते. 
िरिसनोलेइक अ लावर थायोिनल क्लोराइडाची िविकर्या के याने, इतर िकर्यातील मध्य त असलेले, 
िरिसनोलेइक क्लोराइड िमळते. एक, ि  आिण बहुजलीय अ कोहोलाने िरिसनोलेइक अ लाचे 
इ टेरीकरण करतात िंकवा एरंडेलचे ित-इ टेरीकरण करतात. ज्या अ काइल इ टरातील हायडर्ॉिक्सल 
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समूह असेिटलेट केलेला आहे तीं, नैसिर्गक व सं ेिषत राळी आिण सं ेिषत रबरा सारख्या लविचक 
पदाथार्ंची सुघ ीकारके असतात. अिसटॉक्सी टीॲरेटे ऑिक्सडेशनला ि थर असतात. युटाइल 
िरिसनोिलअेट हे बॉलपॉइंटच्या शाईत उपयुक्त आहे. िग्लसरॉल, पालीिग्लसरॉल, पॉली एिथिलन 
ग्लायकॉल आिण पटाएिरिथर्टॉल ा पॉलीओलाचंी िरिसनोिलअेटे आिण हायडर्ाक्सी टीॲरेटे ही 
पायसीकारके, जलीय कारके, रंग िवदर्ा यके, आिण फार उपयुक्त रासायिनक मध्य त पदाथर् आहेत. 
इ टराचे सोिडयमच्या सहा याने युटॅनॉलमध्ये क्षपण केले असता, ि बधं तसाच कायम असलेले 
अ कोहोल िमळते. 

 
एरंडेल तेलाच्या अनुजाताच्या बहुगुणी गुणधमार्मुळे, त्याचंा उपयोग व ो ोग, चामडे, कागद, 

मृि कािश प, स दयर्वधर्ने, औषधे, रबर आिण ि थती थापकीय उत्पादकीय व तू या सवार्ंच्या सं करण 
आिण अंत्यरूपणाकिरता होतो. यािशवाय आसंजके, रंग, रोगण, वगंण, पायसकािरके, िनमर्लके, 
जलीयकारके याचं्या सूतर्ीकरणात ते वापरतात. तसेच पॉलीअेमाइडे, पॉलीई टरे, पॉलीयुरेथेने, 
एपॉक्सीज आिण तत्सम उ मादाब प  आिण उ मामृदु पॉलीमरे (पुरुभाज) याचं्या सं ेषणासाठी व 
पॉलीि हनाइल क्लोराइड, पॉली-अिकर्लेट, से युलोिसके आिण मानव िनिर्मत िनओ ीन सारखी 
ि थती थापकीये याचे मृदुलक हणूनही उपयोग होतो. त्याच माणे जल-आधािरत आिण िव ु -संचािरत 
आवरणाच्या संघटनाच्या सूतर्ीकरणाकिरता उपयोगात आणतात. ही आवरणे जंबपूार िविकरणास काही 
सेकंद कािशत के यास, ते ताबडतोब पकतात. 

 
नायलॉन, रंग व रोगण, वंगण आिण गर्ीजे, लॅि टसायझरे आिण सुवािसक रसायने, अ रे व 

स दयर्वधर्ने याचं्या उ ोगात व हायडर्ॉिलक आरोध-दर्ाव, कीटक नाशक-सहायक, साबण, केसाचे तेल 
यासाठी एरंडेल तेलाचा उपयोग करतात. 

 
एरंडेल तेलाच्या एकसमयावच्छेदेकरून केले या िनजर्लीकरण व हायडर्ोजनेशनमुळे टॅलो-चरबी-

सारखे घ  तेल िमळते. 
 
हायडर्ोजनीकृत एरंडेलचा उपयोग िवदर्ावकाने पातळ के या जाणाऱ्या रंगाच्या िनिर्मतीत 

क्षोभ वािहत्वाकिरता करतात. १२ हायडर्ॉक्सी टीॲिरक अ लामुळे हायडर्ोकाबर्न तेलाचे सं यान होते. 
िलिथयमवर आधािरत असले या एरंडेल क्षाराचा उपयोग वगंण, घन गर्ीजे व अ काइड रोगणकिरता 
करतात. हायडर्ोजनीकृत एरंडेलच्या ि नग्धा लाचंा उपयोग स दयर् साधनातील पेिन्सली व ओठास 
लावण्याच्या रंगाच्या का ाकडे होतो. धाित्वक साबण तसेच पारदशर्क साबण िनिर्मतीकडेही याचंा 
उपयोग करतात. 

 
िनजर्लीकृत एरंडेलाचा उपयोग रंग व रोगणाकडे करतात. तेथे ते िपवळे पडत नाही. आिण 

एरंडेलाच्या ि नग्धा लाचंा वापर पृ  लेपन उ ोगात करतात कारण त्याचं्यापासून िफकट रंगाचे आिण 
िझरिम या िवरिहत पटल ा त होते. ते अि कड व युरेथेन लॅि टसायझर हणून टाकतात. व हे पाणी व 
अ कलीस चागंला ितकार करतात. ा गुणधमार्मुळे ती सफेद अंत्यरूपणे अशा करता वापरतात. उदा. 
रेि जरेटसर् व धुण्याची यंतेर् एंरडेलाच्या संघननामुळे-उ  तपमानास, पॉलीिग्लसरॉले पॉलीिरिसनोिलअेटे 
तयार होतात. ानंा िविश  पृ -सचेत गुणधमर् असतात. िरिसनोिलएट पासून ा त झाले या युरेथेन 
पॉलीऑल पासून व क्लोिरनेटेड रबरापासून आसंजके तयार करतात. 
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अ ल-माती-िवतंचक वापरून, िनजर्ल-एंरडेलपासून भा-दंू  (फोटोहाडर्नेबल) ि थती थापकीय 

पदाथर् िमळतात. फोटो ( काश)े-ओलफीन- तर, चामडे, आिण रबराच्या व तू करता, मृदुलकीय 
लॅ टोसायझर हणून वापरतात. रबरामध्ये एरंडेल तेलाबरोबर लॅि टसायझेशनमुळे शोअर किठणपणा 
९० पासून ४० नॉिमनल एककापंयर्त कमी होतो. 

 
स दयर्वधर्नात एरंडेल तेल दोन महत्त्वाच्या भिूमका पार पाडते. थम ते क ा माल असून, 

िनरिनरा या स दयर्वधर्नाच्या सूतर्ातं त्याचा समावशे केलेला आहे. त्याच्या अनन्य रासायिनक व भौितक 
गुणधमार्मुळे, त्याचा उपयोग स दयर्वधर्नात करतात. एरंडेल तेलाच्या उपजातानाही तसेच गुणधमर् 
अस यामुळे त्याचंाही उपयोग स दयर्वधर्नात करतात. एरंडेल तेलाची िविश  रेण्वीय रचना िहचा त्याच्या 
गुणधमार्शी व फलनकायार्शी फार िनकटचा संबधं आहे. वदेनाहारकता, मृदुपणा हे ही त्याचे गुणधमर् आहेत. 

 
सावकाश सावकाश मुक्त होणारी, त्वचेला लावण्याच्या संघटनेत, पॉलीऑक्सी एिथलीन एरंडेल 

ईथर आिण पॉलीऑक्सी एिथनील कठीण एरंडेल ईथर आिण सॉिर्बटन पॉली-ई टरे याचंा अंतभार्व 
िवसिरत आधार थल हणून करतात. 

 
हवा वच्छ करण्याकिरता, वापरात असले या घन पदाथार्त, बा पीभतू टिर्पन हायडर्ोकाबर्ने व 

हायडर्ोजनीकृत एरंडेल वापरतात. नखावरील लेपनात, स फोनेटेड हायडर्ोिफिलक एरंडेलच्या 
उपजाताचा वापर, वदेनाहारक, पॉिलश काढण्याकिरता, पायसकारक आिण लॅि टसायझर हणून 
करतात. 

 
केसाचं्या ि थरीकरणाकिरता, केश-धावन-दर्ावामध्ये शाखीय कबर्-अणू १२ ते २२ असलेले संपृक्त 

मॉनोकाब िक्झिलक अ ल हे वन पती तेलानंा िवदर्ािवत करण्याकिरता वापरतात. १०% एरंडेल मुले केस 
मुलायम आिण यवि थत राहतात. 

 
टॅलो, कोको-तेल आिण एरंडीचे तेल ही सवर् १,३ युटेन डॉयॉल बरोबर िवतळिव यानंतर, 

सोिडयम हायडर्ॉक्साइडाने साबणीकरण के यावर, पाढंरी साखर, टर्ाय इथनॅॉल अिमन टीॲरेट आिण 
िग्लसराल याचंी त्यावर िकर्या के यावर, हे िम ण घनीभतू झा यावर पारदशर्क साबू िमळतो. 
 

आवरणाकिरता उपयोग :– अि कडे, एपोक्सी, ॲिकर्िलक, मेलॅिमन आिण युरेथेन आवरणाच्या 
िनिर्मती सूतर्ात, एरंडेल तेल आिण त्याचें उपजात याचंा उपयोग करतात. िरिसनोलेइक अ ल, िनजर्िलत 
एरंडीचे तेल, िलनोलेइक अ ल आिण िरिसनोलेइक आिण िलनोलेइक ई टरे याचंा उपयोग, एका 
गलॅनमध्ये ५–७ प ड बा पीभतू सिदर्य दर् ये असले या पारंपािरक आवरणात होतो. 

 
पूणर् पकले या आवरणानंा िरिसनोलेइटाचें उपजात, जलिव वषेीपणा आिण लविचकपणा दान 

करतात आिण उ म रंगदर् य सदर्वता िविश तेमुळे, ते त्यानंा चागं या वाहाचे अिभलक्षण देतात. सां त, 
ज्यातं बा पनशील सिदर् य दर् याचें माण कमी आहे अशा आवरणाचंी मागणी आहे. ही मागणी पुरी 
करण्याकिरता, नवीन िरिसनोलीअेट पॉलीऑल तयार केले गेले आहेत. हे पॉलीऑल कमी यान असून, ते 
उ  यानता, अिकर्िलक, पॉलीई टर आिण पॉली युटाडाईन पॉलीऑलाचं्या बरोबर उ म अनुरूपता 



  अनुकर्मिणका

दाखिवतात. ा पारंपािरक पॉलीऑलाचें, नवीन िरिसनोिलअेटच्या पॉलीऑलाबंरोबर संिम ण करून, 
२·६ इतकी कमी यानता असलेली आवरणे बाजारात िवकत िमळतात. ा आवरणातं उ म लविचकपणा 
तोतशा  आिण जलिव वेषीपणा तसाच िटकून असतो. 

 
िरिसनोिलअेट पॉलीऑलांचा ऑटोमोिट ह (विहतर्) पॉलीयुरेथेन इलॅ टोमर मधील उपयोग :– 
 

पॉलीयुरेथेन फेनाचंा उपयोग, यातर्ी आिण मालगाडीच्या ड यातं वयंचिलत उ म करीत आहे. 
अ-तंतुमय पॉली-युरेथेन याचंा उपयोग यािंतर्कीय कायर् करीत असते या भागामध्ये करीत असत आिण 
आता त्याचंा वापर मो ा बा  वयंचिलत भागात सुरू झाला आहे िन न ितबल िनरोधक इलॅ टोमर 
याचंी आव यकता वाढत आहे. पॉलीयुरेथेन हे विहतर् दर्वास ितरोधक असावयास हवते. तसेच िवजेला 
िवसंवाही आिण त्यानंा िनरिनरा या कारचे भौितक गुणधमर्ही असावयास हवे. िरिसनोलीअेट 
रसायनशा ावर आधािरत असले या पॉलीयुरेथेनमध्ये हे सवर् गुणधमर् असतात. िरिसनोिलएटच्या अनेक 
उपजाताचं्यामुळे, गुणधमार्त सहज फरक करता येतो. पॉली युटाडाइन आिण िसिलकॉन पॉलीऑल वर 
आधािरत असले या पॉलीयुरेथेन, याचं्याशी तुलना के यास, िरिसनोलीएट हे रासायिनक ितकार शिक्त 
आिण भौितक कायार्चे चागंले संतुलन दाखवतील. ते खातर्ीने पॉलीइथर पॉलीऑल वर आधािरत 
असले या सूतर्ापेक्षा अिधक चागंले कायर् दाखवतील. 

 
पॉली युटॅडाइन-युरेथेन रूपांतर करणारा असा िरिसनोिलअेट पॉलीओलांचा उपयोग :– 

 
हायडर्ॉक्सी समूह शवेटी असले या पॉली युटाडाइन ऑलीगोमसर् याचंा उपयोग धन पिरचालक 

बधंके, इलॅ टोमेिरक आवरणे, सील करण्याकिरता, आिण पॉिंटग संयुगे हणून होतो. ऑिलगोमसर्ना, 
त्याचं्या हॉयडर्ॉिक्सल समूहाची बहुफलनकायर् असले या आयसोसायनेट बरोबर िकर्या करून, पकिवतात. 
ा िकर्येपासून ा त झालेली पॉलीयुरेथेने मनासारखे गुणधमर् दाखिवतात. उदा. आदर्र्तेचे कमी शोषण, 

िन न-जल-पारग यता, उ  िव तरणता, उ म िव ु  अपायर्ता आिण िन न-काचं-संकर्मण-तापमान; 
परंतु काहंी अिनिच्छत गुणधमर्ही ते दाखिवतात. उदा. उ  यानता, िन न फलनकायर् आिण इतर 
पॉलीओलाबरोबर अत्यंत कमी अनुरूपता. यामुळे त्याचं्या उपयोगाचे के्षतर् मयार्िदत झाले आहे. 

 
बहु-कायर्कारी िरिसनोलीअेट पॉलीऑल हे हायडर्ॉक्सी अंित्यत पॉली युटाडाइन बरोबर चागंले 

अनुरूप असतात. त्यामुळे, आता िन न यानता असलेले संवपनीय युरेथेन साध्य करणे सहज झाले आहे. 
ही युरेथेन, िवदर्ा य हायडर्ॉक्सी अंित्यत पॉली युटॅडाइन आिण िरिसनोलीअेट पालीऑल यावर आधािरत 
असतात. यािशवाय, जलिव वषेीपणा, िव ुत-अपायर्ता, काचं-संकर्मण-तापमान आिण िव तरणता ा 
सारखे महत्त्वाचे गुणधमर् त्यातं असतातच आिण त्याचें भौितक गुणधमर्ही सुधारलेले असतात. 

 
मोटार-गाडीच्या काचेंच्या िखडक्याकिरता, िझजण्याला ितरोधक हणून काचेंस मागर्दशर्क 

रूळाचं्या संघटनेत, एरंडेल पॉलीऑल, पालीई टरे आिण पॉलीयुरेथेन वापरतात. 
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एरंडेलाचे िवतंचकीय जलिवच्छेदन 
 
एरंडीच्या तेलातं ८३·५ ते ८९% िरिसनोलेइक अ ल असते. एरंडेलाचे उ णीय प तीने 

िरिसनोलेइक अ ल िमळण्याकिरता, जलिवच्छेदन केले असता, सहा पधार्त्मक िकर्या संभवतात. 
 
थमतः टर्ायिग्लसराइड वा दोन समावयवी डायिग्लसराइडे अथवा अ फा िन बीटा 

मॉनोिग्लसराइडे िंकवा िरिसनोलेइक अ लही वतः िनजर्लीकृत होऊन, दोन संयुग्मी (एकातंिरत ि बधं 
असलेले) डायओलेिफने तयार होतात. 

 
1) CH₃ (CH₂)₅ CHOHCH₂ CH = CH (CH₂)₇ COOH ––>
    CH₃ (CH₂)₅ CH=CH· CH = CH (CH₂)₇ COOH + H₂O

 
दुसरे दोन कारचे ई टेिरिफकेशन संभवतात. 
२ अ) एकात ि रेण्वीय िकर्या होऊन, इ टोलाइड तयार होते तर 
 

2 CH₃ (CH₂)₅ CHOH CH₂ CH = CH (CH₂)₇ COOH ––> 
   CH₃ (CH₂)₅ CH CH₂ CH = CH (CH₂)₇ COOH 

 | 
O 
| 

 

                          CO (CH₂)₇ CH=CH CH₂ CHOH(CH₂)₅  CH₃ 
 
२ ब) दुसऱ्यात एक-रेण्वीय आंतर ई टेिरिफकेशन होऊन, १३ कबर् अणूंचे चकर्ीय लॅक्टोन तयार 

होते. 
 

CH₃ (CH₂)₅ CHOH CH₂ CH = CH (CH₂)₇ COOH ––>  
 O |                 |

CH₃ (CH₂)₅ CH CH₂ CH=CH (CH₂)₇ CO + H₂O
 
आिण शवेटी संयुग्मी डाइन हे बहुवारीकी करणात एकदा डायइनोफाइल तर दुसऱ्या वळेेस 

ओलेफीन अशािरतीने वागते :- 
 

CH₃ (CH₂)₅ CH = CH CH = CH (CH₂)₇ COOH
          + 
CH₃ (CH₂)₅ CH = CH CH = CH (CH₂)₇ COOH 
                               ↓ 
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CH₃ (CH₂)₅ CH = CH — CH —  CH — (CH₂)₇ COOH
CH₃ (CH₂)₅ HC <  > CH. (CH₂)₇ COOH 

                                  CH = CH
 
१८९० मध्ये गर्ीन यानंी थमतः एरंडीच्या तेलावर नेहमीच्या तपमानास ‘लायपेज’ या िवतंचकाने 

िवतंचकीय जलिवच्छेदन करून, मुक्त ि थतीत ि नग्धा ले िमळिवली. परंतु ही िकर्या फार संथ असून, 
इतर पु कळ अडचणी अस यामुळे ितचा औ ोगीकरणात उपयोग करता येत नसे. लायपेज ा िवतंचकाने 
ज्या ि नग्धपदाथार्चा िवलय िंबदू ४०° स. च्या पेक्षा अिधक आहे. त्यावर मातर् जलिवच्छेदन िकर्या करता 
येत नसे. 

 
एरंडीच्या तेलातील टर्ायिरिसनोलेइन (घनीभवनाकं – १० ते –१८° स.) चे माण अिधक 

अस यामुळे, ते नेहमीच्या तपमानास तेलास दर्व ि थतीतच ठेवणार परंतु हायडर्ोजनेटेड एरंडीच्या तेलात 
टर्ाय (१२–हायडर्ॉक्सी टीॲिरन) चे माण अिधक असते व त्याचा िवलय िंबदू साधारण ८६–८८° स. 
अस यामुळे ते नेहमीच्या तापमानास घनि थतीतीच असणार. िवतंचके ही सामान्यतः ५०° स. च्या 
आसपासच िकर्याशील असून ती उ णतेला संवदेनशील असतात. दर्वि थतीतील तेलावर जलिवच्छेदनाची 
िकर्या पिरणामकारकिरत्या होते परंतु घन ि थतीतील तेलावर ती अत्यंत सावकाश होते. 

 
बहतेक सवर् लायपेजे तेल/पाणी ा आंतरपृ ाच्या िठकाणी जलिवच्छेदनाचे कायर् करतात. 

िवतंचकीय जलिवच्छेदन हे जोराने ढवळ यामुळे वा पायसी करणाने सुलभ होते. 
 
वराह–अिग्निंपडीय लायपेज हे १००° स. ला, २०° स. पेक्षा अिधक त्वरेने आंतर–पिरवतर्नीय–

उत् ेरक हणून कार्य करते. हा एक महत्त्वाचा शोध नुकताच लागला. ापूवीर् िवतंचके इतक्या उ  
तापमानास कधीही कायर् वीण न हती. ा िठकाणी १००° स. ला पाण्याच्या पूणर्पणे अभावातच हे शक्य 
आहे. त्याच माणे ा िठकाणी अ-िविश  िवतंचकाची आव यकता भासणार नाही. बहुतेक िवतंचके ही 
१–३– िविश  िठकाणी टर्ायिग्लसराइडाचे जलिवच्छेदन करतात. आिण त्यामुळे २–मॉनोिग्लसराइडाचे 
संिचतीकरण होते व ा शवेटच्या जलिवच्छदनाचे – वगे–मयार्िदत–करणारे ठरते. सामान्य तपमानास 
मॉनोिग्लसराइडे ही ४–५% २ मॉनोिग्लसराइडे व ९५–९६% १–मॉनोिग्लसराइडे अशा संतुलनात 
असतात. १००° स. ला संतुलन हे १०% २–मॉनोिग्लसराइडे आिण ९०%–१ मॉनो िग्लसराइडे असे 
असते. १–३ िविश  िवतंचके याचं्या िकर्येमुळे २–मॉनोिग्लसराइडे तयार होतील व त्याचें 
समघटकीकरण होऊन १–मॉनोिग्लसराइडे िमळतील व त्याचें नंतर १–३ िविश  िवतंचकाकरवी 
जलिवच्छेदन होईल. साहिजकच १००° स. तपमानास, िवतंचकाच्या थैयार्मुळे समघटकीकरण त्वरेने 
होईल व त्यामुळे अिविश  िवतंचकाची गरज लागणार नाही. 

 
ािशवाय १ आिण २–मॉनोिग्लसराइडे याचें समघटकीकरण ा प तीतील अ लता–बरोबर 

िनगडीत असते. िजतके अ लिव लाकं कमी, िततके संतुलन िंबदूस १–समघटकाचे माण अिधक. ते हा 
जर १–३ िविश  िवतंचकाचा उपयोग करावयाचा असेल तर कमीत कमी अ लिव लाकंास जलिवच्छेदन 
करणाऱ्या िवतंचकाचा वापर करणे ेय कर ठरेल. 

 



  अनुकर्मिणका

उ ोगात जर िवतंचकाचा तेल जलिवच्छेदनाकिरता वापर करावयाचा असेल तर त्या किरता 
खालील बाबी आव यक आहेत :– 

 
१) िवतंचकीय जलिवच्छेदन हे कमी खिर्चक असले पािहजे. (पारंपिरक प तीतील वीज व 

उ णतेच्या खचार्पेक्षा) 
२) १००° से. तपमानास समाधानकारक िकर्या करणारी िवतंचकाची आव यकता. 
३) िवतंचकाचे िग्लसरॉल व ि नग्धा लापासून सहज अलगीकरण. 
४) िवतंचकीय जलिवच्छेदन हे २ तासात ९९% पूणर् झाले पािहजे. 
५) ४ था त्याहून िंकिचत कमी अ लिव लाकंात, िवतंचकाची जलिवच्छेदनाची सक्षमता. 
६) िवतंचक जलिवच्छेदन ५% पाण्याच्या संहतीस कायर् वीण असाव.े 
७) िवतंचकामुळे पिरि थतीकेवर कोणताही पिरणाम होता कामा नये. 
 
लायपेजे ही अशी िवतंचके आहेत की त्यानंी अिधआधारदर् याबरोबर चागं या तऱ्हेचे बधंन व 

सु थापन थाने िवकिसत केलेली आहेत. ामुळे त्याचंी िकर्याशील थाने त्याचं्या अिवदर्ा य 
आधारदर् याजवळ ते आणू शकतात. त्याचें िकर्याशील कदर्. ि िमतीय तलातच ते थािपत करून ठेवतात 
व अशािरतीने आधारदर् याच्या ितसऱ्या िमतीत सरकण्याच्या अक्षमतेवर ते मात करतात. अिग्निंपडीय 
लाजपेजचे हे वैिश  आहे की त्यास पाणी/तेल या आंतरपृ ाब ल अत्यंत आसिक्त आिण अिधशोिषत 
झा यावर, उत् ेरकीय जलिवच्छेदन घडवनू आणण्याची कायर्क्षमता आहे. 
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पड 
 
दाब यंतर्ातून बाहेर आले या वा िवदर्ावक-िनःसारणाने िमळाले या एरंडीच्या पडेस इंगर्जीत 

‘पोमेस’ वा ‘पूनॅक’ हणतात. िबयावंरील टरफल न काढताच, दाबयंतर्ातून तेल काढतात. उरलेली पड 
िछदर्मय असते पड फोड यानंतर ितचे िवलायकाचे दर्व–िनःसारण करतात. िवलायकापासून वा 
दाबयंतर्ातून िमळाले या दोन्ही कारच्या पडेस खत हणून चागंली मागणी आहे. िवशषेतः ऊस, तंबाखू, 
कादें व बटाटे आिण पु कळशा फळाचं्या बागेकिरता – दर्ाक्ष, केळी, संतर्ी आिण आंबे–बगीच्यातं ती 
वाळवीपासून रक्षण करते. ातं नतर् : फुर : पालाश ५ : १ : १ असे असून हे जिमनीतून सावकाश 
सावकाश, पु कळ वळे पुरिवले जातात. पड िनयार्त करतात. 

 
पडेत ‘िरिसन’ हे िवषारी िथन असते. तसेच िरिसिनन हे सौ य िवषारी अ कलॉइडही असून, ते 

पाण्यात िवदर्ा य असते. ते चवीला कडू लागते व एरंडीच्या टरफलातंच अिधक असते. तसेच उ णता िदली 
असता ि थर असलेले यजनीय दर् यही असते. 

 
पडेतील िवषारी आिण यजनीय पदाथर् काढून टाकण्या किरता, ितच्यावर बदं भा ातं 

अमोिनया वाय ूसोडतात वा कॉि टक सोडा, चुना आिण उ णतेचा वाफारा देतात. अशािरतीने िकर्या 
के यानंतर, ही पड क ब ा खातात व चागं या पोसतात. एरंडीच्या पडेत कबर् व नतर् याचें माण ९ : १ 
असे आहे. 

 
पडेचे िव ेषण

 िवदर्ावक िनःसारण मळसूतर् दाब 
पाणी ११·८ ६·८
राख ६·० ६·२
तेल १·१ ४·४
िथने ३०·६ ३२·१
नतर्-मुक्त-अकर्  २७·५

 
२–३ मिहने एरंडीची फोलपटे अशा िरतीने ठेवली की त्यावर गुराचें मूतर् पडेल वा शणेातं ती भरून 

गे यास, त्याचें िवघटन होऊन चागंले खत बनते. 
 
पडेचा उपयोग जिमनीतील सूतर्कृिम याचंा उपदर्व कमी करण्याकिरता व वाळवीपासून बचाव 

करण्याकिरता, करतात. 
 
लॅि टक मध्ये क ा माल हणून व घरावर घालण्याकिरता कौलाचं्या िनिर्मतीतही पडेचा वापर 

करतात. 
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एरंङीच्या पडेतून यजनकाचे िनमूर्लन 
 

जनावराचं्या िथनमय वैरणीऐवजी, एरंडीच्या पडेचा उपयोग शतेातं खत हणूनच अिधक होतो 
कारण तीत िवषारी पदाथर् अस यामुळे ितचा उपयोग जनावराचं्या खा ा ातं करता येत नाही. आज 
भारतातं देखील जनावराचं्या किरता िथनमय वैरणीची उणीव आहे. आिण हणूनंच एरंडीच्या पडेला 
काटकसरीच्या प तीने िनिर्वष करणे आव यक आहे. एरंडीच्या पडेत ३ िवषारी पदाथर् आहेत:--(१) 
िरिसन (िवषारी िथन) (२) िरिसिनन (िवषारी अ कलॉइड) आिण (३) एक शक्तीमान यजन –CB– 
1A· िरिसनचा उ णतेने नाश करता येतो आिण िवदर्ावक-िनःसारण संप यानंतर, िवदर्ावक अलग 
करण्याच्या िकर्येत, ते िनि कर्य होते. 

 
पडेत िरिसिननचे माण अ प अस यामुळे, जनावराचं्या खा ातं पडेचे माण फार नस यास, 

काहंी अडचण व सम या िनमार्ण होत नाही. फक्त यजन िनि कर्य करण्याकिरता िवशषे कारच्या 
िकर्येची आव यकता असते. पूवीर् ज्या प ती वापर या जात, त्यातं आव यक अिमनोअ लानंा ध ा पोचत 
अस यामुळे, पडेची खा ा  हणून त कमी होत असे. आता जी नवीन प ित डॉ. ऱ्ही. यानंी शोधून 
वाढली आहे ितच्यामध्ये हा आघात टाळला आहे. पडेला उ  दाब, उ  कतर्न आिण चुन्याच्या उपि थतीत 
ितच्यावर दाबसारण के यात ती खाण्यास अपायकारक होत नाही. उ  तापमान, उ  दाब आिण 
दाबसारणाकिरता त्यानंी अँडरसन एक् पाडंर-एक् रुडर-कुकरचा (िव तारक-उ ोदनीय पक्तर्चा) 
उपयोग केला. ा अँडरसन सयंतर्ात, एक दंडगोल िंपप असून त्यातं एक िफरता दाडंा असतो. ा 
दां ामुळे, िंपपातील पदाथार्ंवर (दर् यावर) उ -कतंनीय ढवळण्याची िकर्या होते. आिण त्यामुळे पडेचे 
पिरचलन िंपपाच्या लाबंीच्या इतके, खाली होते आिण जसजसे मळसूतर्ाचे उ ाण, दाबले या पडेवर, 
घासतात तसतस संघषर्नीय उ णता व दाब िनमार्ण होतात. 
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एरंडीचे मेण 
 
एरंडीचे मेण :– हे मेण कठीण परंतु िठसूळ असते. याचा उत्कलन िंबदू उ  असतो. ते वासरिहत 

व चवहीन असते. ते पाढंऱ्या पतर्ीत परंतु मुक्त– वाही ि थतीत बाजारात िवकतात. घन मेणाचा रंग 
पराविर्तत काशामध्ये िपवळट–ताबंडा–मलईसारखा मोत्यासारखा असतो. पारदिर्शत काशातं त्याचा 
रंग िनळसर पाढंरा िदसतो. ते िवतळिवले असता, वच्छ, पारदशर्क आिण अत्यंत वाही असते व ते 
रंगहीन पासून िफकट गवताच्या रंगाचे िदसते. घ  मेण हे अ फिटकमय असते. त्याला मेणाची चकाकी 
असते आिण पाढंऱ्या रेघासारखे प े  असतात. 

 
मेणाचे िविश ांक

िव. गुरुत्व २५° स. – ०·९९
िवलय िंबदू – ८६° स.
राख% – ०·००५
पार ुितक ि थराकं–३° स. –  १२·०
ज्वलन िंबदू – १५६° स.
पेट घेण्याचा िंबदू – १७५° स.
अ ल मू य –      २
आयोिडन मू य –      ४
साबणीय मू य –    १८०

 
शु  आिण िनवडक एरंडीच्या तेलाचे िनयंितर्त हायडर्ोजनेशन केले असता,ं मेणासारखे किठण 

आिण ८६° स. िवलयन िंबदू असलेले ि नग्ध पदाथर् ा त होतात. हे पाण्यात तसेच काबर्नी िवदर्ावकात 
अिवदर्ा य असतात. त्याचें िवशषेतः घन–वगंण आिण (दाब–साचा–मोचन–कारक) हणून फॉमर्–
लॅि टक आिण रबराचं्या उपकरणात िविवध उपयोग आहेत. तसेच हायडर्ोजनेटेड एरंडीच्या तेलापासून 
हायडर्ॉक्सी टीॲिरक अ ल आिण त्याचें उपपदाथर् िनमार्ण करता येतात. 

 
मागणी झा यानंतर एरंडीच्या रोप ाच्या उरले या भागाचा से युलोज िनिर्मतीकडे उपयोग होतो. 

त्यातंील तंतू कागद िनिर्मतीकरता योग्य होतात. 
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एरंडीचे बाजार भाव 
 
२६-३-८२ रोजी मंुबईच्या बाजारात एरंडीचा ित िं टल भाव २८८ रु. इतका होता. २७-३-८१ 

रोजी सु ा तो २८६ रु. इतकाच होता. तो जून मध्ये ३३६ रु. ते ऑग ट अखेर िततकाच रािहला. फे ुआरी 
१९८३ अखेर हा भाव ३७४ रु. पयत जाऊन माचर् १९८३ अखेर ३९८ रु. पयत उंचावला. हणजे ८२-८३ 
सालात भावात ११० रु. इतकी वाढ झाली. १९८३ सालात एरंडीच्या भावात फारच वाढ झाली. ऑग ट 
अखेर एरंडीचा भाव ६१० रु. पयत पोचला तर जानेवारी ८४ अखेर ६५४ रु. इतका एरंडीचा भाव होता. 
परंतु माचर् ८४ अखेर हा भाव पु कळ खाली आला. तो ५१८ रु. इतका खाली आला. भाव थोडा थोडा वाढत 
जाऊन ऑग ट अखेर ५८४ रु. पयत पोचला व नंतर पुन्हा घसरत खाली येऊन फे ुआरी १९८५ ला ३४० 
पयत आला. हाच भाव साधारण नो हबर ८५ पयत वा फे ुआरी ते एि ल १९८६ पयत तसाच होता. मे 
१९८६ मध्ये मातर् एकदम ५० रु. वाढ होऊन ३८७ रु. पयत भाव गेला आिण मग एरंडी तेजीत रािहली. 
स बर ८६ मध्ये ४५७ रु. हा नवीन उ ाकं गाठला जाऊन िडसबर १९८६ ला भाव ४६० रु. होता. यानंतर 
१९८७ मध्ये जानेवारीतच भाव वाढण्यास सुरवात होऊन, जानेवारी, फे ुआरी मध्ये ५०० रु. िं टल एरंडी 
झाली. तर जून मध्ये ५९८ रु. इतका भाव चढला. ३१ जुलैला ६५० रु. भाव होता तो २८ ऑग ट रोजी ७३४ 
रु. झाला. हणजे ८४ रु. इतकी भाव वाढ झाली. ऑग ट अखेर ७४० रु. पयत एरंडी तेजीत रािहली. 
स बर मिहन्यात एरंडीचे भाव उतरण्यास सुरवात झाली व स बर मिहना अखेर ६७७ रु. पयत एरंडी 
खाली आली. ऑक्टोबर १० पयत ७४५ रु. इतका भाव चढून, ऑक्टोबर अखेर ६८० रु. पयत भाव खाली 
आला. नो हबर ११ ते २१ पयत एरंडी फारच तेजीत होती. १८-१९ नो हबरला ७९५ रु. इतका भाव 
वधारला होता. परंतु नो हबर अखेर ७१० रु. पयत खाली आला. १६ िडसबरला एरंडीचा भाव ८१८ रु. 
होता व िडसबर अखेर ७४८ रु. पयत खाली आला. 

 
जानेवारी १९८८ मध्ये मिहनाभर एरंडी आता ८०० रु. च्या आसपास बाजारात िवकली जात होती. 

२७ जानेवारीला ८०५ रु. भाव िटकून होता. फे ुआरी मिहन्यात एरंडीचा भाव थोडा खाली आला. साधारण 
११ फे ुआरीला सवार्त अिधक हणजे ७९० रु. तर मिहनाअखेर ७७५ रु. ित िं टल असा भाव होता. माचर् 
मध्ये एरंडीचा भाव थोडा कमी होत होता. २२, २३, २४ माचर् ला तर ७३० रु. ित िं टल इतका भाव कमी 
झाला. पण पुन्हा माचर् अखेर ७५३ रु. पयत वाढला. एि ल मिहन्यातील भाव ७४० ते ७५५ च्या आसपास 
रािहले व २९ एि ल रोजी ७६५ रु. भाव होता. मे मिहन्यात एरंडीचा भाव तेजीतच होता. १४ मे पयत ७७० 
च्या आसपासच रािहला. पण २१ मे रोजी मातर् भाव एकदम ७३० रु. पयत घसरला व ३० मे रोजी ७२० रु. 
ित िं टल इतका भाव कमी आला. परंतु ही ि थती फार काळ िटकली नाही. 

 
जून ७-८ पयत ७३० रु. ित िं टल असलेला भाव एकदम ४ िदवसात हणजे १४ जून ला ७७० 

रु. पयत वाढला व २२-२३ जूनला तो ७८० रु. इतका होता. हणजे या मिहन्यात एका िं टलमागे ५० रु. 
भाव वाढला. जुलै मिहन्यात तर ७९० रु. असा भाव झाला. २२ जुलैला तो ७९५ रु. पयत वाढला पण २८ 
जुलैला तो एकदम ७६० रु. वर कोसळला व ३० जुलैला ७४० रु. इतका भाव खाली आला. ऑग ट 
मिहन्यात एरंडी पुन्हा तेजीत आली. भाव साधारण ७९० ते ७७५ पयत १२ ऑग ट पयत वर खाली होत 
होते. नंतर मातर् भाव थोडे नरम आले. ७५० ते ७६० रु. एरंडीचा भाव झाला व ३० आग टला ७५० रु. असा 
भाव होता. स बर मध्ये ५ तारखेलाच भाव ७२० रु. पयत आला होता. १४ स बरला ७६० रु. होता व नंतर 
मातर् साधारण ७४० ते ७४५ च्या आसपास २८ स बरपयत होता. २९ स बरला पुन्हा तो ७५५ रु. इतका वर 
गेला तर ६-७ ऑक्टोबरला तो ७२५-७२० रु. पयत खाली आला. ३ नो हबरपयत तो ६७० ित िं टल 
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इतका रािहला. नंतर पुन्हा वाढत जाऊन १२ नो हबरपयत ७३० रु. झाला व मग पुन्हा थोडा थोडा कमी 
होत २४ नो हबर रोजी ६७० रु. इतका झाला. नंतर ६७०-६८० असा वर खाली होत, १३ िडसबरला तो 
६७० रु. तसाच होता नंतर मातर् एरंडीचा भाव एकदम उतरला व िडसबर अखेर तो ६३० रु. पयत खाली 
आला. 

 
सबधं जानेवारी १९८९ मध्ये एरंडीचा भाव सरासरी ६४० रु. ित िं टल इतका होता. 
 
हा झाला मंुबई बाजारातील एरंडी-मदर्ासचा भाव. इथं एरंडी-कानपूर असाही एक कार असतो. 

ितचा भाव एरंडी मदर्ासच्या भावापेक्षा ६ रु. नी नेहमीच कमी असतो. हणजे २७ जानेवारी १९८९ ला एरंडी 
मदर्ासचा भाव ६५० रु. ित िं टल असला तर एरंडी कानपूरला भाव ६४४ ित िं टल असतो. 

 
तेलाचे भाव 
 

मंुबईच्या बाजारात यापारी एरंडेल तेलाचा भाव िदनाकं २९ जुलै १९८७ रोजी १० िकलोस १५१ रु. 
असा होता. तो एकसारखा वाढत जाऊन, १३ ऑग टला १७८ रु. इतका वर गेला व पुन्हा कमी कमी होत 
२६ ऑग टपयत १७० रु. स ि थरावला नंतर २ स बरला १७२·५ रु. वर गेला. नंतर भावात एकदम घट 
होऊन ११ स बरलाच १६१·५ रु. पयत भाव घसरला. व २४ स बरला तो १६७·५ असा रािहला. ऑक्टोबर 
मध्ये पुन्हा भाव वाढण्यास सुरवात होऊन, ९ ऑक्टोबरला १७७·५ रु. भाव झाला आिण त्यानंतर मातर् 
भावात पीछेहाट होऊन २५ ऑक्टोबरला १६३·५ रु. पयत भाव खाली उतरला व नंतर पुन्हा वाढत जाऊन, 
१२ नो हबरला १८१·५ रु. पयत ऊंचावला व पुढे थोडा वर खाली होत २७ नो हबरला १७९ रु. इतकाच 
भाव रािहला. िडसबर १९८७ मध्ये तेलाचा भाव फारच ि थर होता. २९ िडसबर रोजी तो १८५ रु. इतका 
होता. 

 
१९८८ च्या जानेवारीच्या सुरवातीस १८७ रु. भाव होता व मिहना अखेर जानेवारीत १८७ रु. 

असाच भाव रािहला. भावात वरचढ अगदीच थोडी झाली. परंतु आ यर् हणजे ३१ जानेवारीला एरंडी 
तेलाचा भाव १७५ रु. इतका खाली आला. १०-११ फे ुआरीस तो १७९ रु. होऊन, मिहना अखेर तेलाचा 
भाव १७७ रु. इतकाच रािहला. माचर् मिहन्यात सुरवातीस ११ माचर् पयत भाव कमी कमी होत, १७१·५ रु. 
पयत खाली आला. व मग पुन्हा सावकाश चढत मिहना अखेर २८ माचर्ला १७७ रु. पयत वर गेला. 
एि लमध्ये ६ एि ललाच १७१ रु. इतका भाव कमी झाला पण पुढे १७२-१७३ रु. इतकाच मिहनाभर राहून 
२८ एि लला १७५·५ रु. ला ि थरावला. मे मिहन्यात भाव ि थर असून ८-९ मे रोजी तो १७५ रु. होता. पण 
नंतर मातर् भाव कमी कमी होत, २० मे रोजी १७० रु. पयत खाली आला. व २९ मे रोजी तो १६०·५ इतका 
होता. सबधं जून मिहन्यात भाव सावकाश वाढत, २३ जून रोजी १७० रु. पयत पोचला व २७ जूनला १६८·५ 
रु. असा भाव िटकून रािहला. 

 
जुलै मध्ये थम पुन्हा भाववाढ सुरू होऊन, १७ जुलै रोजी १८४ रु. इतका भाव उंचावला व शवेटी 

२९ जुलैला १७२ रु. पयत खाली आला व १ ऑग टला १७६ रु. भाव झाला. त्यानंतर मातर् भाव कमी कमी 
होत, ऑग ट अखेर १६८·५ रु. पयत खाली आला. स बरमध्ये भाव पु कळच खाली येऊन २५ स बर 
रोजी १६१·५ रु. इतका भाव कमी झाला. स बर अखेर १६३·५ रु. असा भाव होता. ऑक्टोबर मध्ये भावात 
थोडे कमी-अिधक होऊन, ३० ऑक्टोबरला १६३ रु. असाच भाव रािहला. २० नो हबरला १६१·५ रु. 
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इतकाच भाव होता व नंतर २३ नो हबरला तर तो १५० रु. इतका खाली आला. व मिहना अखेर १५३ रु. स 
ि थरावला. िडसबर १९८८ मध्ये, सुरुवातीचा १५३ रु. भाव कमी कमी होत, १५ िडसबरलाच १४३ रु. 
पयत भाव खाली उतरला व मिहन्याच्या शवेटी १४१·५ रु. इतका कमी झाला. 

 
१ जानेवारी १९८९ लाच, १० िकालेस १४० रु. इतका सवार्त कमी असा एरंडीच्या तेलाचा भाव 

झाला. जानेवारी १९८९, मिहन्यातील सरासरी भाव १४४ रु. इतकाच रािहला. 
 
मंुबई बाजारात, एरंडीच्या B.S.S. तेलाचा भाव यापारी तेलापेक्षा नेहमीच ६ रु. अिधक असतो. 
 
पड :– एरंडीच्या पडेचा भाव १ स बर १९८७ पासून १५ ऑक्टोबर १९८७ पयत ित टन १३०० रु. 

होता. १६ ऑक्टोबरला तो १२७५ रु. असा खाली आला. ३ नो हबर पासून तो १३ िडसबरपयत १३०० रु. 
इतकाच रािहला. १५ ते २२ िडसबरपयत १३५० रु. भाव राहून, पुन्हा तो २३ िडसबर १९८७ पासून ११ 
फे ुआरी १९८८ पयत १३०० रु. इतकाच रािहला. नंतर २-३ िदवस १३५० रु. इतका वाढून, १७ 
फे ुआरीपासून ९ मे १९८८ पयत १३२५ रु. भाव तसाच रािहला. ११ मे पासून पडेचा भाव १३०० रु. होऊन 
तो ५ जुलैपयत िटकून रािहला. ६ जुलैपासून १३२५ रु., १३ जुलैपासून १३५० व १८ जुलैपासून १४०० रु. 
असा भाव वाढला. सबधं ऑग ट, स बर, ऑक्टोबर व नो हबरच्या २३ तारखेपयत १४०० रु. असाच भाव 
ि थर होता. २४ नोहबर ते १५ िडसबर १९८८ पयत १४२५ रु. असा भाव िटकून रािहला. १६ िडसबर पासून 
तो जानेवारी १९८९ अखेर एरंडीच्या पडेचा ित टन १४०० रु. इतकाच भाव रािहला. 
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एरंडीच्या तेलाचे बाजार भाव *
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पािरभािषक श द 
 

अंकुरण germination 
अंतरावृदंीय inter fascicular 
अंत्यरूपण finishing 
अधराक्ष hypocotyls 
अध्यावरण aril 
अनुजात derivative 
अनुरूप compatible 
अपघषर्क abrasive 
अिपभौम epigeal 
अवकाश space 
अवरक्त-वणर्पट Infra-red-spectrum 
अिवषारी detoxified 
असिमत asymmetric 
असुखावह disagreeable 
आसंग adhesion 
आसंजक adhesive 
आकाशक aerial 
आिदमूळ radical 
उपमुळे laterals 
उप-िंसचाई sub-irrigation 
ऊतक tissue 
ऊध्वर्पातन distillation 
कं ता frequency 
किणश spike 
कतर्न-तेल cutting oil 
काडें inter node 
काियक somatic 
िंकजपुट ovary 
िंकजपु पे pistilate flower 
िंकज क stigma 
धारणा retention 
धुर्वण rotation 
नािभजात caruncle 
िनजंतुकरण sterilization 
िनजर्िलत dehydrated 
िनमर्लक detergent 
िनरंगीकरण bleaching 

िकरणोत्सगर् iirradiation
कंुतसम lanccolate 
कुल genus 
कृिम-उत्सजर्क vermifuge 
कदर्क nucleus 
केशहीन glabrous 
केसर-पु प staminate flower 
कोिशका cell 
कर्मसंकोच peristalsis 
गभार्क्ष embryonic axis 
गळबधं gasket 
गुणन breeding 
गुणसूतर् chromoscome 
गंर्थी glands 
गर्ीवा cervix 
चलन िकर्या motor 
जलिवच्छेदन hydrolysis 
ज्वलन िंबदू fire point 
तनुच्छद pellicle 
तनु तर thin-layer 
त प pad 
तापसुन य thermoplastic 
तृतीय tertiary 
त्वक्-शोध dermatitis 
त्वक् नेिहक seborrhic 
दंतचकर् gear wheel 
दिलका cotyledon 
दाब pressure 
देठ petiole 
ि तीय secondary 
बीजुकाशय spore sac 
ब ड capsule 
मंिजरी raceme 
मध्यपेशी mesophyll 
मोचन release 
मदर्न लेप embrocation 
मृदुपेशी जाल parenchyma 



  अनुकर्मिणका

िनसंवाही non conducting 
प ा band 
पतर्ी flake 
पराग pollen 
पराग-कोश anther 
पिरका -सूतर् phloem fibre 
पणर् leaf 
प वाही reflux 
पारदिर्शत transmitted 
पुनरुत्पादकीय reproductive 
पु क endosperm 
पु पबधंाक्ष peduncle 
पेरे nodes 
काशीय optical 
ज्वलन-तापमान flash point 
ितरिक्षत immune 
दूषण contamination 
धानमूळ tap root 
ाथिमक primary 
पृ ताण surface tension 
पृ भाग surface 
फुलोरा inflorescence 
बहुवषीर्य perennial 
बहुवािरकीय polymorphic 
बा क cortex 
बीजक ovule 
बीजचोल testa 

रक्तािधक्य congestion
रोग ितकारक immunizer 
रोग ितकार शिक्त immunization 
रोम bristle 
वकर्ीभवनाकं refractive index 
वखर् foil 
वषार्यु annual 
वाहक vascular 
िवपक्ष trans 
िव. गुरुत्व  specific gravity 
िवषसम toxoid 
िवसंवाही insulating 
वदेनाहारक emollient 
शाकीय vegetative 
सनीय-भागाकार respiratory quotient 
ेतक क युक्त albuminoid 
े मल भाग mucosa 

संगलन fusion 
सं ेषण synthesis 
सजल wetting 
समपक्ष cis 
साचा mould 
सात्मीकरण assimilation 
सुफलीकरण fertilization 
हिरतकण chloroplast 
यजन allergen 
यजनक allergic 

  



  अनुकर्मिणका

िवषय–सूिच
भाग–२ 



  अनुकर्मिणका

अंबाडी 
तेल 
पड 
बी 
ि नग्धा ले 

ऑिल ह 
िग्लसराइडे 
तेल 
फळ 
ि नग्धा ले 

आंबा 
असाबणीय दर् य 
िग्लसराइडे 
तेल 
पड 
बाठी 
शोधनिकर्या 
ि नग्धा ले 

उंडी 
तेल 
पड 
फळे 
फुले 
साल 
ि नग्धा ले 

कमला 
झाड 
तेल 
पड 
फळ 
रंग 
ि नग्धा ले 

करंजा 
झाड 
तेल 
पड 
िबया 

शु ीकरण
शगा 
ि नग्धा ले 

कडू-वृदंावन  पहा टंुबा 
कॅिरस ि पनॅरम 
कॅसा हा 

बीज तेल 
काकमारी 

तेल 
फळ 

कुसुम 
अंतरबीज 
तेल 
पड 
शोधनिकर्या 
सायनोिलिपडे 

कोकम 
िग्लसराइडे 
झाड 
तेल 
पड 
फळ 
िबया 
ि नग्धा ले 

कोको 
कोकोबटर 
झाड 
लागवड 
िबया 
ि नग्धा ले 

खाकन 
तेल 
िनरंगीकरण 
पड 
फळे 
वृक्ष 

गोखरू 



  अनुकर्मिणका

तेल 
पड 
फळ 
िबया 

गर्ीजेस 
गाबज 
टॅकेज 
पाढंरी 
िपवळी 
हाउस 
नीट फूट तेल 

घुगर्ी 
चहा 

झुडुप 
तेल 
पड 
िबया 

िचिंरडी 
तेल 
िबया 

िचलार 
िंचच 

तेल 
ि नग्धा ले 

जंगली बदाम 
तेल 

टंग 
तेल 
पड 
फळ 
ि नग्धा ले 

टॅिनन 
टंुबा (पहा कडु-वृदंावन) 

तेल 
तंबाखू 

उत्पादन 
िग्लसराइडे 
तेल 
पेरणी 

पड
बी 

तामल 
िग्लसराइडे 
तेल 

धारा बे 
झाड 
तेल 
िबया 

दारुडी 
तेल 

देवदार 
तेल 
बीज 

देशी बदाम 
झाड 
तेल 

धनमोरी (पहा िचर बोटी) 
नागचपंा (पहा नाहोर) 
नाहोर 

कूर्डतेल 
झाड 
िग्लसराइडे 
तेल 
पड 
फळ 

नीम 
उत्पादन 
झाड 
तेल 
िन बोळी 
पतर्ी 
पड 
शोधनिकर्या 

पळस 
तेल 
पड 
फळे 
िबया 



  अनुकर्मिणका

िपलू (पहा खाकन) 
िपसा 

झाड 
तेल 
पड 
फळे 

पोई 
फुलवारा बटर 

तेल 
पड 
बीज 

बॉबी 
झाड 
तेल 

बेहडा 
उपयोग 
तेल 
बीज 
वृक्ष 

ब डवले 
मधुका युिटिरिसई 

पहा फुलवारा बटर 
मलकागंणी 

उपयोग 
तेल 
फळ 

मारोटी 
तेल 
पड 
वृक्ष 

मेदे 
अखा  टॅलो 
गर्ीज 
नीटफूट-तेल 

मदैा लकडी 
उपयोग 
झुडुप 
तेल 

मोगली एरंड 

अंतर-बीज
झुडुप 
तेल 
पड 

मोह 
तेल 
पड 
फळे 
वृक्ष 

रबर 
झाडे 
तेल 
पड 
िबया 

राइनी 
झाड 
तेल 
पड 

रानभडी 
रानमोहरी 

झुडुप 
तेल 
पड 

रुई 
रोहडा 

तेल 
पड 
वृक्ष 

लाल-अंबाडी 
वन-कपास 
िव णु कर्ान्तु 
ेत साल्मली 

सागवण-साग 
झाड 
तेल 
पड 

साल 
तेल 
पड 



  अनुकर्मिणका

फळ 
िबया 
शोधनिकर्या 

िसमोरौबो-ग्लाऊका तेल 
संख पु पी समान 

हझारमनी
हबब 
िहरडा 

तेल 
वृक्ष 

 
  



  अनुकर्मिणका

भाग–३ 
 

एरंडी 
इितहास 
एरी रेिशम 
अंटीमनी चूणर् 
िककी वा कर्ोटन 
जागितक आयात िनयार्त 
जागितक उत्पादन 

इंग्लंड 
ए ाडोर 
चीन 
जपान 
थायलँड 
दिक्षण अमेिरका 
िॅझल 

भारत 
   ”   दर हेक्टरी उत्प  

के्षतर्फळ 
आंधर् 
ओिरसा 
कनार्टक 
गुजराथ 
िबहार 
महारा टर् 

युनायटेड टेट  ऑफ अमेिरका 
युरोप 
रिशया 
झाझंीबार कार 
नायलॉन 
िन कषर्ण 
पड 
रबर हेिवॲकर् ब 
िर सन 
रेचक 
साबण 
िसबिॅसक अ ल 
िसमिसन-एल-िहन्दी 
संिग्वनेअस कार 

उपदर्वी कीटक
उंट बळी 
एंडोस फोन 
एंिडर्न 
करपा 
कवक 
ि नलफॉस 
कीटक 

कुरतुडून खाणारे 
रस शोषनू घेणारे 

खोड िकडा 
खोड कूज 
गमॅक्झेन 
गुणन 
ताबेंरा 
तुडतुडे 
िनयंतर्ण 
    ”     जैिबक 
    ”     रासायिनक 
पानावरील रोग 

करपा 
ताबेंरा 

पाढंरी माशी 
फॉ फोिमडॉन 
फुले आिण ब डाचे रोग 
बिॅसलस थुरिजअेिन्सस 
ब ड अळी 
ब डावरील बुरशी 
मॉनो कर्ोटोफॉस 
मूळ कूज 
रोग 

खोड 
पान 

रोगर 
रोपावरील करपा 
सू म कृिम 
खते 



  अनुकर्मिणका

आंतर मशागत 
       ”       स फेट 

अमोिनयम-नायटर्ेट 
सल 

अवषर्ण 
आंतर मशागत 
कॅि शअम-अमोिनयम नायटर्ेट 
कापणी 
ज त 
ताटे 
िथरॅम 
नतर् 
पालाश 
पेला-ब डे गोळा करण्याकिरता ं
रोप ाचंी संख्या 
िंलडेन 
शतेमजूर 
संवधर्न 
सिदर्य 
फुरद 
हलसर् 
गुणन 
अरुणा 
अवषर्ण 
एकतर्िंलगी 
िगिरजा 
गुणसूतर् 
जमीन 
तापमान 
नवीन सुधािरत जाती 
नरफुले 
पयार्वरण 
पाऊस 
फुले एरंडी 
िबया व तेलाचें ि थराकं 
मादी फुले 
मूळ कूज 
मडेल 
लवणाचंा संचय 
लाभ के्षतर्फळ 
िवदर्ा य क्षार 

संकरण
वपरागण 
थािनक कार 
हवामान 
िहमतुषार 
तेल 
अबुर्दाची वाढ 
अवरक्त वणर्पट 
औषधी उपयोग 
ककर् रोग 
कॅपे टेरॉल 
गुणधमर् 
िग्लसराइडे 
चव 
टोकोफेरॉले 
टर्ायएसाइल घटक 
डायहायडर्ॉक्सी टीॲिरक अ ल 
जनावराकिरता ंमातर्ा 
जंबपूार िकरण 
तनु तर वणर्लेखन 
त्वचारोग 
काशीय धुर्वण 
भेसळ वापर 
बाळंतपणातं उपयोग 
मु याचंा उपयोग 
िरिसनोलेइक अ ल 
रेचक 
िवपिरत पिरणाम 
िववचेक िनःसारण 
िवषारी गुणधमर् 
स फेटेड एरंडीचे तेल 
ि नग्धा ले 
ि टग्मॅ टेरॉल 
हेक्झेन 
तेलाकिरता िकया 
अिध यता 
अपवि कत 



  अनुकर्मिणका

िशिथलन 
औषधीय तेल 

अंडसर्न एक् पेलर
नायलॉन – 

करडई 
केन्दर्ोत्सारण 
ज टर्ोपा 
जलदाब 
टर्ायिरिसनोलेइन 
डाय िरिसनोनोलेइन 
तीळ 
िनरंगी करणे 
िनगिधत करणे 
िनग द करणे 
िन कषर्ण 
िनःसारण 
पूवर्दाब 
पेरॉक्साइडे 
ित वाह 
फुलरची माती 
मळसूतर् दाब 
मॉनो िरिसनोलेइन 
यािंतर्की िन कषर्ण 
िवदर्ावक िनःसारण 
सचेत कबर् 
साठवण 
शोधन िकर्या 
तेलाचा उपयोग 
पॉलीऑल 
स दयर् वधर्ने 
युरेथेन फेन 
     ”    अग्नीरोधक 
     ”    आवरणाकिरता 
     ”    ध्वसं त प 
तेलाचे रासायिनक रूपांतर 
अनडेिसलेिनक अ ल 
अ कली संगलन 
अ कॉिक्झलेशन 
ऑिक्सडेशन 
इ टोलाइड 
टकीर् रेड तेल 

िनजर्लीकरण
पॉलीअंमाइडे 
    ”    उदासीन 
    ”    िविकर्याशील 
मेण 
स फोनेशन 
संशलेिषत िनमर्लके 
हायडर्ोजनेशन 
हे ॅि डहाइड 
िवतंचकीय जलिवच्छेदन 
लायपेज 

वराह अिग्निंपडीय 
१–३ िविश  िवतंचक 
पधार्त्मक िकर्या 
बाजार भाव 
    ”    एरंडी 
    ”    तेल  
    ”    पड 
बीचे िवषारी गुणधमर् 
ककर् रोग 
क्लोरोजिनक अ ल 
िरिसन 
िरिसिनन 
लेिक्टने 
िहमगॅ्लुिटन 
यजन 

शृखंला – अ व ब 
वन पती वणर्न 
अबिसिसक अ ल 
इलेक्टर्ॉन सू मलेखन 
कोिशकीय संिवभागीयकरण 
खुजा 
खोड 
देठ 
नािभजात 
िथन-तनु 
मुख कार 
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ताप अपघटनीय िवघटन
फळे 
फुले 

पाने
मुळे 
मेणचट थर 

फुलोरा-किणश 
िबयाणे 
िबयाचंी उगवण क्षमता 
बी 
मलेॅट िंसथेज 
मंिजरी 

िरिसिनस क युिनस
ि नग्धा ले 
ि नग्धतनु 
वसा भजंन 
सनीय भागाकार 

िहमगॅ्लुिटिनन 
 


