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ड्र ॅगन फू्रट (Dragon Fruit) 
• गुजरात आणि हररयािा सरकारच्या अनुकरि करत, कें द्राने ड्र ॅगन फू्रटच्या लागवड्ीला प्रोत्साहन देण्याचा णनिणय 

घेतला आहे, ज्याला त्याच्या आरोग्याच्या फायद्यासाठी “सुपर फू्रट” म्हिून ओळखले जाते. आजच्या लेखात आपि 

ड्र ॅगन फु्रट काय असते याणवषयी ची संपूिण माणहती जािून घेिार आहोत. तसेच या घटकाची पीड्ीएफ तुम्ही लेखात 

णदलेल्या णलंक वरून ड्ाऊनलोड् करू शकतात. 

• अलीकडे्च, कें द्राने ड्र ॅगन फू्रटच्या वाढीस प्रोत्साहन देण्याचा णनिणय घेतला आहे, जो त्याच्या आरोग्याच्या फायद्यासाठी 

"सुपर फू्रट" म्हिून ओळखला जातो. 

• णशवाय, कें द्राचा असा णवश्वास आहे की फळांचे पौणिक फायदे आणि जागणतक मागिीमुळे, भारतातील शेतीला वाढ 

णदली जाऊ शकते. 

Dragon Fruit म्हिजे काय? 

ड्र ॅगन फळ हायलोसेररयस कॅक्टसवर (Hylocereus cactus) वाढते, ज्याला होनोलुलु रािी (Honolulu queen) म्हिूनही 

ओळखले जाते. 

• ही वनस्पती मूळची दणिि मेक्सिको आणि मध्य अमेररकेतील आहे. आज जगभरात याची लागवड् केली जाते.  

• सध्या या फळाची लागवड् करिाऱ्या राज्यांमधे्य णमझोरम अव्वल स्थानावर आहे. 

• यात णपताया, णपतामहया आणि स्ट्र ॉबेरी नाशपातीसह अनेक नावांनी जाते.  

• दोन सवाणत सामान्य प्रकारांमधे्य णहरव्या तराजूसह चमकदार लाल त्वचा असते जी ड्र ॅगनसारखी णदसते.  

• सवाणत जास्त प्रमािात उपलब्ध असलेल्या जातीमधे्य काळ्या णबयांसह पांढरा लगदा असतो, जरी लाल लगदा आणि 

काळ्या णबयांसह कमी सामान्य प्रकार देखील अक्सस्तत्त्वात आहे. 

• हे फळ मधुमेहाच्या रुग्ांसाठी चांगले मानले जाते, कॅलरी कमी आणि लोह, कॅक्सशशयम, पोटॅणशयम आणि जस्त 

सारख्या पोषक द्रव्यांचे प्रमाि जास्त आहे. 

सवाणत मोठा उत्पादक देश 

ड्र ॅगन फळाचा जगातील सवाणत मोठा उत्पादक आणि णनयाणतदार क्सिएतनाम आहे, णजथे 19 व्या शतकात फ्रें चांनी ही वनस्पती 

आिली होती. 

• क्सिएतनामी लोक त्याला थन्ह लााँग (thanh long) म्हितात, ज्याचा अथण "ड्र ॅगनचे ड्ोळे (dragon’s eyes)" असा 

होतो, त्याच्या सामान्य इंग्रजी नावाचा उगम आहे असे मानले जाते. 

• क्सिएतनामणशवाय अमेररका, मलेणशया, थायलंड्, तैवान, चीन, ऑस्ट्र ेणलया, इस्रायल आणि श्रीलंका या देशांमधे्यही हे 

णवदेशी फळ घेतले जाते. 

वैणशष्ट्ये 

त्याची फुले ही हमाणफ्रोड्ाइट्स (एकाच फुलातील नर व मादी अवयव) स्वरूपाची व रात्री उघड्ी असतात. 

ही वनस्पती 20 वषाांपेिा जास्त काळ उत्पादन णटकवून ठेवते, पौणिक गुिधमाांमधे्य (औषधी प्रभाव असलेले) जास्त असते 

आणि मूल्यवणधणत प्रणिया उद्योगांसाठी चांगले असते. 

हे जीवनसते्त्व आणि खणनजांचा समृद्ध स्रोत आहे. 

हवामानाची पररक्सस्थती 

 इंणड्यन कौक्सिल ऑफ अॅणग्रकशचर ररसचणच्या मते, फळझाड्ाला जास्त पाण्याची गरज नाही आणि कोरड्वाहू जणमनीवर 

लागवड् करता येते. 
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सुरुवातीला लागवड्ीचा खचण जास्त असतो. परंतु वनस्पतीला उत्पादक जणमनीची गरज नसते, ती अनुत्पादक, कमी सुपीक 

प्रदेशातून जास्तीत जास्त उत्पादन देते.  

राज्य सरकारांनी उचललेली संबंणधत पावले 

गुजरात सरकारने अलीकडे्च ड्र ॅगन फू्रटचे नामकरि कमळम (कमळ) असे केले आणि त्याची लागवड् करिाऱ्या शेतकऱ्यांना 

प्रोत्साहन देण्याची घोषिा केली. 

• हररयािा सरकार या णवदेशी फळांच्या वािाची लागवड् करण्यास तयार असलेल्या शेतकर् यांसाठी अनुदान देखील 

प्रदान करते. 

• महारािर  शासनाने राज्याच्या णवणवध भागात ड्र ॅगन फळ लागवड्ीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार घेतला असून, 

त्याच्या लागवड्ीसाठी चांगल्या प्रतीचे लागवड् साणहत्य व त्याच्या लागवड्ीसाठी अनुदान देण्यात आले आहे, असे 

णमशन ऑन इंणटगे्रटेड् डे्िलपमेंट ऑफ हॉणटणकशचर (एमआयड्ीएच) या संस्थेच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे. 
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