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“ शेतमालाला अरिक आकरभिक दाम ममळण्ासािी मूल्यविभिन करणारे कृरी उद्योग
मनममाण करणे शेतकर्यांसािीही ठहतकारक होईल.”

– भवरलाल जैन
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मातीची उत्ादकता आणि सकसपिा 
ददवसेंददवस कमी कमी होऊ लागल्ामुळे 
मृदा शास्त्रज्ञांमध्े चचतंा वाढीला लागलेली 
आहे. जममनीचा सेंद्ीय कर्ब एका टक्ाच्ा 
खाली गेल्ाने उत्ादकता घटते आहे. 
उत्ादन खच्ब मात्र वाढत चाललेला आहे. 
त्ामुळे शेती करिे खचच्बक होते आहे अशी 
साव्बत्त्रक आरडाओरड कानी येते आहे. 
मुरमाड, काळी, तञांरडी, रेताड, दगडगोट ेवा 
वाळूममश्ीत, पञांढरी कोित्ा का प्रकारची 
माती असेना ती सुधारून आपल्ाला 
कोित्ा ना कोित्ा कामासाठी मनश्चित 
वापरता येते. ती कुचकामी, टाकावू नसते. 
आपि मतचा कसा वापर करतो यावरून 
मतची उत्ादकता, उपयोगगता व महत्त्व 
अधोरेखखत होत असते. हे ज्ाला कळले 
तो माती रुक्ा म्हिूनच कपाळी लावतो. 
माती उपजावू असते. ती सजग आणि 
सावध असते. मतच्ावर काहीही पडले तर 
ते सवीकारायचे की फेकून द्ायचे याचे 
अंगभूत भान असल्ामुळे ती योग्य त्ा 
गोष्टींचाच स्ीकार करते आणि टाकाऊ 
पदार्थांकडे दलु्बक्ष करते. मातीचे हे जीवंतपि 
आपल्ाला खूप काही श्शकमविारे आणि 
नवीन रदल सवीकारण्ास भाग पाडिारे 
आहे. आपि मातीकडे कशा व कोित्ा 
भावनेतून पाहतो हे जासत महत्त्वाचे आहे. 
त्ावरूनच मतची उपयोगगता आणि सामर््ब 
याची जािीव होऊ शकते.

माती हा शेतीचा मुख्य आधार आहे. मातीशशवाय शेती होऊच शकत नाही. हायड्ोपोननक्स, 
एरोपोननक्स, कोकोपीट, रॉकवूल, परलाईट, व्हममीक्ुलाइट यांसारखी ककती तरी माध्यमे आणि 
शेती करण्ाची नवनवी तंत्े नवकशसत झालेली असली तरी मातीचे महत्त्व अनन्य साधारि आहे 
आणि ते जगाच्ा, अंतापययंत तसेच राहिार आहे. म्हिून माती ही पानाची ‘माय’ आहे असे म्हटले 
जाते. पानाला पके् माहीत आहे की, मी जगतो ते मातीच्ा शुद्ध पान्हयावर. हा पान्हा जर मी 
शुद्ध ठेवला नाही तर माझ्ा पानांची पुढची कपढी सकस होिार नाही. जगण्ाचा कस आज पान 
ओळखून आहे. म्हिून प्रत्ेक वृक्ाचे प्रत्ेक पान मातीशी इमान राखते आणि आकाशाचा आदर 
करते. ही जगण्ाची नवराट वृत्ी चचरंजीव करते. जीवनातील मातीचे हे महत्व समजून घेऊन 
नतचे आरोग्य चांगले कसे राहील याकडे शेतकर्यांनी लक् देण्ाची गरज आहे. या दृष्ीने माती 
आरोग्याशी संबंध असलेल्ा काही गोष्टींकडे मी आपले लक् वेधू इच्छितो. शेतीतल्ा मातीत १ 
ते ६ टके् वजनापययंत सेंद्रिय पदार्थ असतात. जनमनीत एकूि जे सेंद्रिय पदार्थ असतात त्ापैकी 
१५ टके् शजवािू हे सेंरिीयत्वाचे प्रनतननधधत्व करीत असतात. जगातील जैवनवनवधतेचा अभ्ास 
केला असता मातीतील जीवािूचे प्रमाि २५ टक्क्ांपययंत आढळून आले. मातीतील सेंद्रिय 
पदारथांचे (ऑगगेननक) प्रमाि १ टक्क्ांनी वाढले तर उत्ादनात १२ टक्क्ांपययंत वाढ होण्ाची 
क्मता असते असे अभ्ासात आढळून आले आहे, मात् पाटाने व प्रवाही पद्धतीने पािी द्दल्ामुळे 
मातीचा दजजा व पोत घसरतो असा ननष्कर्थही संशोधकांनी काढला आहे. माती आणि पािी यांचे 
हे अतूट नाते समजून न घेता मोकाट पद्धतीने प्रचंड पािी वापरून आपि जनमनीची उत्ादकता 
कमी करतो आहोत. म्हिजे आपल्ा स्वतःच्ा हाताने स्वतःच्ा पायावर धोंडा मारून घेत आहोत. 
तेव्हा शेतकर्याला उत्ादन व उत्न्न यात मोठी वाढ घडवून आिायची असेल तर कपकांना पािी 
देण्ाच्ा पद्धतटींमध्ये आमूलाग्र बदल करून आधुननक तंत्ज्ानाच्ा सूक्ष्मशसचंन (द्ठबक-तुरार-
सबसरफेस) पद्धतीकडे गेले पाद्हजे. रेंब रेंब पाण्ातूनच उत्ादकतेचे अंनतम टोक गाठता 
येऊन मातीचे आरोग्यही कायम उत्म ररतीने सांभाळले जाऊ शकते हे जगातील अनेक देशांनी 
शसद्ध तर केले आहेच पि ते पाहण्ासाठी फार दरूवर जायला नको. जळगावच्ा जैन द्हल्सवर 
सव्थ कपकांचे प्रयोग उभे आहेत. ते पाहण्ासाठी माझे तुम्हाला आग्रहाचे ननमंत्ि आहे.  

माती आपल्ा सवथांसाठी जगते. कधी तरी आपिच आपल्ा मनाला प्रश्न नवचारून पाहा 
जी माती आपल्ाला भरभरून देते आणि सुखसमृद्धीच्ा वाटेवर नेते नतची प्रकृती चांगली 
राहावी म्हिून आपि ककती काळजी घेतो. आमचे वडील परमपूज्य भवरलालजी जैन ऊफ्थ  मोठे 
भाऊ नेहमी म्हिायचे, “ही सृष्ी, वसुंधऱा ईश्वराने जशी आपल्ाला द्दली आहे, त्ापेक्ा सुंदर 
करून ती सोडली पाद्हजे.” इतके पयजावरि व ननसगजाचे संवध्थन आपि केले पाद्हजे. पि आपि 
बरोबर त्ाच्ा उलटे वागतो. ननसगजाचा व पयजावरिाचा नाश करण्ातच मोठेपिा व धन्यता 
मानतो. कुठलीही माती ही कधीच टाकाऊ नसते.नतच्ात काही ना काही ननमजाि करण्ाची 
उपजत ताकद असते. आपि मातीचे ते सामर््थ व अंगभूत गुि लक्ात न घेता नतच्ाकडून 
नको नको त्ा मयजादेबाहेरच्ा अपेक्ा ठेवत असतो; प्रसंगी नतचा अनन्वित शोरि करतो. मुकी 
असल्ामुळे ती बोलत नाही पि ती मृत नाही. ती सजीव असल्ाने वेळ येताच बरोबर फटके 
लगावते आणि नतच्ातील अंगभूत सामर्जाचे दश्थन घडनवते. म्हिून मािसांनी मातीला जपले 
पाद्हजे. नतची योग्य ननगा राखली पाद्हजे. नतचा दजजा व पोत ढळिार नाही आणि धूपही होिार 
नाही याकडे लक् द्दले पाद्हजे. आजकाल मातीची नवक्ीही मोठ्ा प्रमािावर होऊ लागली आहे. 
शेतातली माती नवकिे म्हिजे आपल्ा मातेला नवकण्ासारखे आहे. याचे भान ठेवले पाद्हजे?

अशोक जैन
अध्यक्, जैन इररगेशन शसस्ीम्स् शल.

अध्यक्ीय

अंगभूत सामर्थ्य ओळखून माती जपली पाहिजे
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जगात साखर उत्ादनात पूववी ब्ाझील 
प्रथम क्रमांकावर होता आणण ्ारत 
दसुर्या क्रमांकावर होता. आता ्ारत 
प्रथम क्रमांकावर आला असून साखरेचा 
खप आणण खपातली वाढ यात ्ारताचा 
हात जगात कुणीच िरू शकणार नाही 
अशी आज पररस्थिती आहे. पण तेवढ्ावर 
आपल्याला समािान मानून जमणार नाही. 
गरजेपेक्ा खूप अरिक साखर मनममभिती 
आपण करीत असून परकीय बाजारपेिेतील 
साखरेची मागणी मंदावली आहे. त्ामुळे 
मनयमात खूपच कमी झाली आहे. पररणामी 
देशात साखरेचे सािे पडून राहात असून 
नव्ाने उत्ाठदत होणारी साखर कुिे व 
कशी मवकावी आणण सािवून िेवावी असे 
प्रश्न साखर कारखाने व व्ापार्यांपुढे मनममाण 
झाले आहेत. त्ामुळे साखरेचे उत्ादन कमी 
करून इथेनॉल व अन्य उप-उत्ादनांकडे 
कारखान्यांनी वळावे असा सल्ा शासकीय 
पातळीवरून व साखर संघाकडून ठदला जात 
आहे. यावरवी बर्याच ्ागात पुराची स्थिती 
मनममाण झाली होती. त्ामुळे िरणे ्रली 
आहेत. पाणीसािा मुबलक आहे. अशावेळी 
शेतकरी काही ऊस लावल्याशशवाय राहणार 
नाहीत. पट्ा पद्धतीने ठिबक संचावर 
ऊसाची लागण करणे शेतकर्यांच्ा अरिक 
ठहताचे आहे. नवीन तंत्ाचा स्ीकार करून 
पकमान १०० ते १५० टन ऊस एकरी मनममाण 
करण्ाचा प्रयत्न शेतकर्यांनी करायला हवा. 

महाराष््ाच्ा अर्थव्यवस्ेमध्ये ऊस या कपकाला अनन्यसाधारि महत्त्व आहे. ग्रामीि 
भागाचा चेहरामोहरा बदलण्ास या कपकाने प्रचंड हातभार लावलेला आहे. ऊसावर 
प्रकक्या करिारी साखर कारखानदारी आधी खाजगी क्ेत्ात, नंतर सहकार क्ेत्ामध्ये 
आणि आता पुन्हा खाजगी क्ेत्ात जी नवकशसत झालेली पाहायला नमळते आहे त्ामुळे 
खेड्ापाड्ात आणि मुख्यत्वे शेतकर्यांच्ा जीवनात मोठे आधर्थक पररवत्थन घडून आले 
आहे. ऊस शेती आणि साखर कारखानदारी व त्ावर आधाररत इतर उप-उत्ादने व अन्य 
अनुरंगगक उद्ोग-व्यवसाय यामुळे मोठ्ा प्रमािावर रोजगार नननम्थती होऊन कोट्ावधी 
लोकांना उदरननवजाहाचे साधन उपलब्ध झाले आहे. ककंबहुना ऊस हेच एकमेव पीक आहे 
ज्याच्ावरती प्रकक्या कारखानदारी सहकार क्ेत्ात मोठ्ा प्रमािावर यशस्वी झाली आणि 
आता ती जागा खाजगी क्ेत् घेऊ लागले आहे. महाराष््ात सहकारी व खाजगी असे नमळून 
जवळपास २०० साखर कारखाने आहेत. महाराष््ाची भौगोशलक पररस्स्ती, भूगभ्थरचना 
पज्थन्यमान आणि पाण्ाची उपलब्धता लक्ात घेता ऊस हे पीक महाराष््ात फार वाढू 
देिे देशाच्ा व राज्याच्ा द्हताचे नाही असे मत अनेक तज्ज्ञ व जािकारांनी वेगवेगळ्ा 
चचजासत्े व पररसंवादातून व्यक्त केेलेले आहे. ते आपि सवथांनी ऐकलेले व वाचलेलेही आहे. 
मग तरी देखील शेतकरी या कपकाच्ा प्रेमातून बाहेर का पडत नाही असा प्रश्न अनेकांना 
पडण्ाची शक्ता नाकारता येत नाही. ऊसाला पयजाय देवू शकेल अशी दसुरी पीक पद्धती 
उभी करण्ात आपि कुठे कमी पडलो याचा नवचार जािकारांनी व धोरिकत्थांनी करिे 
गरजेचे आहे.

शेतकरी ऊसच का लावतो?
महाराष््ातले उसाचे क्ेत् आता जवळपास ११ ते १२ लाख हेक्टरवर जाऊन पोहोचले 

आहे. शसचंनाची शंभर टके् सोय असलेले हे पीक आहे. चांगला पाऊस झाला आणि 
पुरेसा वर्थभराचा पािीसाठा झाला आहे याची खात्ी पटली की शेतकरी ऊसाची लागि 
करण्ाच्ा मागे लागतो. म्हिून कधी कधी गंमतीने असे म्हटले जाते की कोल्ापुरातला 
शेतकरी मािसाच्ा टाळूवर जरी ररकामी जागा द्दसली तर ऊसाचे कांडे खोवल्ाशशवाय 
राहात नाही. रोडक्ात काय, शजरे जागा नमळेल व पाण्ाची उपलब्धता असेल तर शेतकरी 

ऊस उत्ादनासाठी नव्ा दृष्ीची गरज

डॉ. सुधीर भोंगळे
संपादक

संपादकीय
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प्ररम ऊस लावण्ाचा नवचार करतो. त्ाच्ा या मानशसकतेचा जेव्हा 
आपि अर्थ समजून घेऊ लागतो तेव्हा त्ाची मुख्यत्वे दोन-चार कारिे 
द्दसतात. ती पुढील प्रमािे सांगता येतील-

१)  ऊस कापिीला आला की साखर कारखान्याचे लोक येऊन तो 
तोडून नेतात. त्ामुळे उत्ाद्दत झालेल्ा मालाची आता नवले्वाट 
कशी लावावी याची चचतंा शेतकर्याला करावी लागत नाही. ऊस 
खरेदी करिारा ग्राहक म्हिजे साखर कारखाना ठरलेला आहे. 
बाजारात जाऊन ग्राहक शोधण्ाची वेळ शेतकर्यांवर येत नाही. 
ठरलेल्ा तारखेला ऊस तुटिार आहे याची त्ाला खात्ी आहे.

२) ऊसाची ककमान आधारभूत ककंमत (एफ.आर.पी.) अगोदरच 
सरकारकडून जाहीर झालेली असते. त्ामुळे उसाला टनाला 
ककमान भाव ककती नमळिार आहे हे शेतकर्याला अगोदरच माद्हती 
असते. नंतरचा जास्ीचा भाव हा साखरेचा उतारा ककती नमळतो 
यावरून ठरतो. शेतकर्याला काही एक ननशचित रक्म नमळण्ाची 
हमी या कपकात आहे. काही ना काही पैसे हे पीक नमळवून देिार 
आहे हा शंभर टके् नवश्वास शेतकर्यांच्ा मनात असल्ामुळे 
व तशी खात्ी इतर कपकांची नसल्ामुळे शेतकरी ऊस लाविे 
अधधक पसंत करतो. 

३) उसापेक्ा अन्य कपकांमधून (उदा. फळबागांची लागवड, बंद्दस् 
व ननयंकत्त वातावरिात भाजीपाला, फुले, फळे यांचे उत्ादन, 
आयुवगेद्दक औरधी व सुगंधी वनस्पतटींची लागवड, उघड्ा रानात 
भाजीपाल्ाचे उत्ादन वगैरे.) शेतकर्याला दोन पैसे अधधक नमळू 
शकतात हे त्ाला कळत नाही अशातला भाग नाही. पि सध्याचे 

गचळतासाठी कारखान्यावर आिलेल्ा ऊसाचे वजन होताना.

पपकांमधला बाजारपेठी संघरथ्य 
मातीचा पोत, स्ाननक हवामान, पावसाचे प्रमाि, भूगभ्थरचना, 
पाण्ाची उपलब्धता, वाहतुकीच्ा सुनवधा, बाजारपेठेचे अंतर 
व माल नवक्ीची व्यवस्ा यासह इतर अनेक घटकांच्ा आधारे 
पूवमी कपकपद्धती ननक्चत होत असे. परंतु आता कपकांना पाद्हजे 
तसे वातावरि बंद्दस् व ननयंकत्त शेतीमधून ननमजाि करता 
येऊ लागल्ामुळे वर्थभर कोित्ाही कपकाचे उत्ादन घेिे 
शक् झाले आहे. त्ामुळे पीक पद्धती ननक्चत करिारे वरील 
सव्थ घटक मागे पडले असून आता एकाच घटकाला महत्त्वाचे व 
कळीचे स्ान प्राप्त झाले आहे ते म्हिजे या कपकातून नमळिारे 
उत्न्न. माल नवकल्ानंतर मला ककती पैसे नमळिार आणि 
ननव्वळ नफा ककती राहिार हाच नवचार करून शेतकरी कपकाची 
लागवड करतो. आता उत्न्नावरून कपकाकपकांमध्ये संघर्थ 
सुरू आहे. बाजारपेठ हे मालाचे मोल ठरनविारे आहे. त्ामुळे 
बाजारात जे नवकले जाईल तेच लावण्ाकडे शेतकर्यांचा 
कल आहे. या न्यायाने बाजारपेठी युद्ध खेळिे ज्यांना जमेल 
नतच पीकपद्धती प्रस्ाकपत होिार. आता शेतकरी नवचार करू 
लागला आहेत. ऊस मी कोिासाठी लावतो? ऊसापेक्ा दसुर्या 
कपकांची लागवड केली तर मला उत्न्न अधधक नमळिार आहे. 
त्ामुळे काही शेतकरी ऊसाकडून भाजीपाला, फळबागा, 
ग्रीनहाऊसमधली फुलशेती याकडे वळले आहेत. बाजारपेठी 
संघर्थ खेळिे ज्याला जमेल ते पीक बाजी मारिार ही आता 
काळ्ा दगडावरची रेघ आहे.
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सतत बदलिारे हवामान व 
वातावरि, जागनतक तापमान 
वाढ (ग्ोबल वॉनमयंग) आणि 
अवेळी येिारी अस्ानी व 
सुलतानी संकटे (उदा. गारपीट, 
वादळ, अवेळी पाऊस, रोग 
व कीडी, अनतवृष्ी व पूर, 
टोळधाड, कोरोना सारख्या 
महामारीच्ा सारी यासारखी 
अस्ानी म्हिजे नैसगग्थक आणि 
बाजारपेठा बंद, नवके्त्ांचे संप व 
आंदोलन, वाहतुकदारांचा संप, रास्ा रोको आंदोलन, मोचजा, हडताळ 
यांसारखी मानवनननम्थत म्हिजे सुलतानी संकटे) लक्ात घेतली तर 
शेतकर्याला आपला माल हमखास नवकला जाईल आणि त्ाची 

रास् ककंमत नमळेल याची खात्ी 
वाटत नाही. (सध्या आपि नाशशक 
व अन्य भागातल्ा शेतकर्यांचे 
आंदोलन पाहतो आहोत. उत्ादन 
व वाहतूक खच्थ ननघत नसल्ामुळे 
शेतकरी टोमॅटो, ढोबळी नमरची 
काकडी, झेंडूची फुले, कोधरबंीर 
रस्तावर फेकून देतो आहे.) ऊस 
कपकात असे कधी घडत नाही. ऊस 
जास्ीचा ककतीही झाला तरी साखर 
कारखाने गळीताचा हंगाम जास् 

द्दवस चालवून (मग टनेज आणि उतारा कमी होऊन नुकसान झाले 
तरी) शेतकर्याच्ा रानातील उभ्ा उसाची नवले्वाट लावतात 
आणि सव्थ प्रयत्न करूनही गाळप झालेच नाही तर सरकार गळीत न 
झालेल्ा उसाची नुकसान भरपाई देते अशी सोय अन्य कोित्ाही 
कपकात नाही. साखर कारखाना आणि शेतकरी यांच्ातला शंभर 
टके् नवश्वासाह्थतेचा हा करार आहे यामुळे ऊस लावण्ाकडे त्ाचा 
अधधक काल आहे. दोन पैसे कमी नमळाले तरी हरकत नाही पि 
ते खात्ीचे आहेत ही त्ामागील द�ढ भावना आहे. पैसे बुडिार 
नाहीत, ते वर्थभरात हप्ताहप्ताने नमळतील व गरजच पडली तर 
आगावू उचल मागण्ाची सोय आहे हा नवश्वासही ऊस लाविीच्ा 
पाद्ठमागे दडलेला आहे. याशशवाय अन्यही इतर कारिे आहेत. ती 
मािसांगणिक बदलत जातात. त्ामुळे त्ांचा आिखीन जास्ीचा 
ऊहापोह येरे करीत नाही. यासाठी स्वतंत् लेख शलहावा लागेल.

मुबलक पाणी वापराने पपकावर आक्ेप :
कुठलेही धरि वा प्रकल्प करताना अगोदर त्ाचा आधर्थक सक्म 

अहवाल तयार केला आहे. लाभ आणि व्ययाचे (बीसीरेशो गुिोत्र 
मांडले जाते. हे गुिोत्र पीक पद्धतीच्ा आधाराने दाखनवले जाते. प्रत्ेक 
प्रकल्पात ऊस हे बारमाही पीक दाखनवतातच. मात् प्रत्क्ात ऊस 
कपकाला द्दले जािारे पािी हे प्रकल्पाच्ा मूळ आराखड्ातील क्ेत्ापेक्ा 
ककतीतरी अधधक असते. त्ामुळे बर्याचदा असा प्रश्न अनेकांना पडतो, 
धरि तर आठमाही आहे मग बारमाही ऊस धभजतोच कसा? हा जो 
लाखो एकर ऊस धरिाच्ा लाभक्ेत्ात उभा आहे त्ाला माच्थ ते जून या 
चार मद्हन्यांच्ा काळात पािी कसे व कोठून नमळते? हे ‘ओपन सीके्ट’ 
आहे आणि ते आपिासवथांना माद्हती आहे. त्ामुळे इरे त्ाच्ा खोलात 
मी जात नाही. मुख्यत्वे ऊस उत्ादक शेतकर्यांवर आक्ेप आहे तो अती 
पािी वापराचा.

पारंपाररक पद्धतीने पाटाने ऊसाच्ा सरीत पािी सोडून द्दले की 
शेतकरी पुन्हा त्ाच्ाकडे बघतच नाही. शेतातून पािी बाहेर पडून 
ओढ्ा-वगळीने वाहात जाते तरी शेतकर्याचे त्ाकडे लक् नसते. यामध्ये 

उसाच्ा शेतातून पािी परत 
वाहून चारीत येते तरी शेतकर्याचे 

त्ाकडे लक् नसते.

ऊसाची शेती कशी 
फायदेशीर ठरेल? 

चांगल्ा भावाने शेतीमाल नवकिे आणि त्ासाठी 
अनुकूल असा काळ व बाजारपेठ शोधिे ही कला 
आहे. ज्या शेतकर्याला हे जमते तो जास्ीचा पैसा 
नमळनवतो. माल नवक्ीसाठी दसुर्यावर अवलंबून राहतो 
तो अधधकचा नफा नमळवू शकत नाही. सव्थ ऊस 
उत्ादकांची अवस्ा आज दसुर्यांवर अवलंबून आहे. 
साखर कारखाना उत्म ररतीने चालला तरी रास् दर 
नमळेल हे जरूरी नाही. आता शेतकर्याने मानशसकता 
बदलली पाद्हजे. कष् करण्ाची वृत्ी अंगी बािवली 
पाद्हजे. फारसे कष् करावे लागत नाहीत म्हिून जर 
आपि ऊस लाविार असू तर आपिच आपला नवकास 
करू इच्छित नाही असा ननष्कर्थ त्ातून ननघू शकतो. 
शेवटी मानशसकतेत बदल आणि उन्नतीची तळमळ 
ककती ठासून भरलेली आहे यावरूनच शेतकर्याच्ा 
पीक घेण्ाच्ा ननि्थयाची द्दशा ठरिार आहे. आता 
शेतकर्यांनी शेतीचे ननयंत्ि स्वतःच्ा हातात घेऊन 
मानशसक बदल करिे गरजेचे आहे. त्ाच बरोबर 
ऊसाची उत्ादकता कशी वाढेल या कडे लक् देऊन 
त्ा साठीचा काय्थक्म राबनवण्ात प्रारंभ केला पाद्हजे.
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पाण्ाचा फार मोठा अपव्यय होतो, ते वाया जाते. पि त्ाबद्दल त्ाला 
काहीच खंत ना खेद. कारि हे पािी त्ाला अगदी नाममात् ककंमतीत 
ककंवा जवळपास फुकटातच नमळते. घनमापन पद्धतीने मोजून पािी 
द्दले असते आणि वापरलेल्ा पाण्ावर रास् दराने पािीपट्ी आकारली 
असती तर शेतकर्याने जपून, आवश्यक तेवढाच पािीवापर केला 
असता. पि धरिे, कालवे, बंधारे, तलाव, गावतळी, उपसा जलशसचंन 
योजना यातून नमळिारे पािी अजूनही व्यक्तीश: शेतकर्याला मोजून 
नमळत नाही. (पािी वापर सोसायट्ांचा याला अपवाद आहे. त्ा मोजून 
पािी घेतात. वापरलेल्ा पाण्ाची संपूि्थ पािीपट्ी सरकारला भरतात. 
त्ामुळे प्रत्ेक रेंबाचा काटेकोर वापर होतो.) त्ामुळे तो या पाण्ाचा 
काय्थक्म पद्धतीने वापर करीत नाही. खरेतर एवढे प्रचंड पािी ऊसाला 
वापरण्ाची गरजच नाही. आज तज्ज्ञ लोक असे सांगतात की एक ककलो 
साखर दोन हजार लीटर पाण्ात तयार होऊ शकते. पि शेतकरी आज 
जे पािी वापरतो ते ककमान आठ हजार लीटर वा त्ाहून अधधक आहे. हा 
राष््ीय संपत्ीचा अपव्यय आहे. पािी ही दनुम्थळ 
व मौल्वान राष््ीय संपत्ी आहे. ती दरवरमी 
ननसगजाकडून पावसाच्ा रूपाने उपलब्ध होत 
असली तरी ननसग्थ हा लहरी आहे. त्ाचा कुिी 
मालक नाही. त्ामुळे दरवरमी अमुक इतका 
पाऊस पडेल आणि एवढे पािी उपलब्ध होईल 
असे छातीठोकपिे कुिी सांगू शकत नाही.

नरिकटश काळात श्ी. हेराल्ड मॅन्यू हे 
महाराष््ाचे कृरी संचालक होते. तेव्हा त्ांनी 
१८७० ते १९४० या ७० वरथांचा पडलेल्ा 
पावसाचा अभ्ास केला आणि त्ांनी असा 
ननष्कर्थ मांडला की शंभर वरजातली ७० वरगे 
चांगल्ा सरासरी पावसाची असतात आणि 
३० वरगे ही कमी पावसाची म्हिजे दषु्काळाची 

असतात. तीन वरजानंतर एकदा दषु्काळ वा अवर्थि प्रविाची स्स्ती 
ननमजाि होते असे गणित त्ांनी मांडले होते. महाराष््ाचे ८४ तालुके 
हे दषु्काळी आहेत आणि १७८ तालुके हे अवर्थि प्रवि आहेत असे 
सुकरनकर सनमती पासून अनेक सनमत्ांनी मत मांडलेले आहे. या 
मताच्ा आधारे रोर अर्थतज्ज्ञ डॉ. नव. म. दांडेकर यांच्ापासून नवलासराव 
साळंुखे यांच्ा पययंत अनेकांनी ऊस कपकक्ेत् वाढीबाबत अनेक 
ननरननराळे आक्ेप घेतलेले आहेत. ऊस ह्ाच एका कपकातून सगळे वैभव 
उभे राहू शकते हा गैरसमज राज्यकत्थांनी शेतकर्यांमध्ये वाढीला लावला 
आणि ऊस ह्ाच एका कपकामागे आपली संपूि्थ राजकीय संघशक्ती उभी 
करून इतर कपकांवर अन्याय केला. पाण्ाचे सामाशजक मूल् फार मोठे 
आहे. ददुदैवाने ऊस उत्ादकांना त्ाची पुरेपूर जािीव झाली नाही. अन्यरा 
आहे याच पाण्ातून राज्याची पीक पद्धती दबुार वा नतबार करता आली 
असती आणि अधधक क्ेत्ाला व अधधक लोकांना पाण्ाचे वाटप करून 
त्ांची आधर्थक उन्नती वाढनवता आली असती अशा प्रकारचा हा आक्ेप 

आहे. त्ात काही प्रमािात ननशचित तथर आहे. 
आता ही टीका व आक्ेप याबाबत शेतकर्यांनी 
गांभीयजाने नवचार करून स्वतःमध्ये बदल घडवून 
आिण्ाचा काय्थक्म हाती घेतला पाद्हजे. तो 
काय्थक्म काय असावा त्ाची मांडिी करिे हा 
या संपादकीयाचा मूळ हेतू आहे.

उत्ादन व उत्ादकता वाढववणे :
राज्यातील ऊस कपकाखालील क्ेत् न 

वाढनवता आहे ह्ाच क्ेत्ामधून ऊसाचे सरासरी 
उत्ादन व उत्ादकता वाढनविे हे आपल्ाला 
पुढील आव्हान आहे. गुजरात, तानमळनाडू 
सारखी राज्ये आपल्ाला मागे टाकून सरासरी 
उत्ादकता वाढनवण्ात पुढे गेली आहेत. क्ेत् 
वाढनवण्ात काहीच भूरि नाही. कमी क्ेत्ातून 

पाडेगाव ऊस संशोधन कें रि व त्ाने नवकसीत केलेली ऊसाची ८६०३२ ही जात. 
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जास्ीचा ऊस आणि तोही अधधकाधधक साखर उतारा असलेला कसा 
उत्ाद्दत करता येईल याकडे तातडीने लक् देिे गरजेचे आहे. यासाठी 
ऊसाच्ा कमी पािी लागिार्या व कमीतकमी द्दवसात कापिीसाठी 
तयार होिार्या जाती कशा तयार करता येतील याकडे लक् देिे गरजेचे 
आहे. राहुरी कृरी नवद्ापीठांतग्थत येिार्या पाडेगाव ऊस संशोधन कें रिाने 
मागील ८०-९० वरजात ऊसाच्ा सोळा जाती तयार करून द्दल्ा आहेत. 
सध्या अत्ंत लोककप्रय असलेली उसाची ८६०३२ ही जात पाडेगाव ऊस 
संशोधन कें रिाचीच आहे. पि ती येेऊन देखील खूप वरगे होऊन गेली 
आहेत. आता पुढच्ा नवीन जाती आल्ा पाद्हजेत. पि संशोधनासाठी 
सरकारकडून ननधी उपलब्ध होत नाही. त्ामुळे संशोधनाचे काम 
जवळपास ठप्प झालेले आहे. ही फक्त ऊस पीकाचीच गोष् आहे असे 
नाही. बहुतेक सरकारी संस्ांचे संशोधन याच कारिामुळे ठप्प आहे. पि 
शेतकर्याने सरकारवर ककती अवलंबून राहायचे असाही आता प्रश्न आहे. 
जगभर खाजगीकरि व मुक्त बाजारपेठ आणि खुल्ा अर्थव्यवस्ेचे वारे 
जोमाने वाहात असताना सरकारच्ा नावाने बोटे मोडण्ात काहीही अर्थ 
नाही. आपि स्वत: केव्हा बदलिार आहोत हाच प्रश्न प्रत्ेक शेतकर्याने 
आधी स्वत:च्ा मनाला नवचारला पाद्हजे. आपि बदलायचे, सुधारायचे 
नाही आणि अपयश आल्ावर दसुर्याच्ाकडे बोटे दाखवायची हे रांबले 
पाद्हजे. शेतकर्याला स्वत:च्ा नवचारात व कृतीत पररवत्थन आिले 
पाहीजे.

जरा डोळे उघडून आजूबाजूला पािा :
ऊस कपकामध्ये अनेक शेतकरी नवेनवे प्रयोग करताहेत. श्ी. संजीव 

माने यांच्ा माग्थदश्थनाखाली व जैन इररगेशनच्ा सहकायजाने इस्ामपूर 
येरील शेतकरी श्ी. अशोक खोत यांनी एकरी १७० टनापययंत ऊस 

उत्ाद्दत करून दाखनवला आहे. आज आपल्ा बहुतेक शेतकर्यांची 
ऊसाची एकरी उत्ादकता २० ते ३० टनाच्ा दरम्ान आहे. म्हिजे 
हेक्टरी ५० ते ८० टन एवढे जेमतेम उत्ादन आहे. त्ा तुलनेत श्ी. खोत 
यांचे एकरी उत्ादन १७० टन कसे आले असेल, त्ामागे ककती कष्, 
मेहनत आहेत हे आपि समजून घ्ावे, त्ाचा अभ्ास करावा अशी 
ओढ प्रत्ेक शेतकर्याला लागली पाद्हजे. त्ासाठी डोळे उघडे ठेवून 
बाजूबाजूला बगघतले पाद्हजे व प्रयोगकत्थांशी संवाद केला पाद्हजे. 
आपले बहुतेक शेतकरी कृरी प्रदश्थनाला जातात पि शास्त्र, नवज्ान 
तंत्ज्ान, नवेसंशोधन समजून घेण्ापेक्ा, स्ॉलवाला काय वाटतोय, तो 
कपशव्या, पेन, चॉकलेट, पॅप्फ्ेट, गगफ्ट आटमीकल काय देतोय याकडेच 
आपले लक् असते. ही कूपमंडूक वृत्ी सोडली पाद्हजे. नवशाल दृष्ी समोर 
ठेवून नवेज्ान आत्मसात करण्ाचा प्रयत्न केला पाद्हजे. शेवटी ज्ानाची 
सत्ा सव्थश्ेष्ठ असते. ज्ान हाच नवकासाचा अंनतम माग्थ असतो. जो 
ज्ानाची कास धरतो तोच जगात सव्थश्ेष्ठ होतो याची असंख्य उदाहरिे 
आपल्ा डोळ्ांसमोर आहेत. पि त्ाकडे आपि डोळे उघडे ठेवून 
बारकाईने पाद्हले तरच कळेल.

अगदी साधी गोष् आहे. उसाला पाटाने व प्रवाही पद्धतीने पािी 
देण्ापेक्ा द्ठबक शसचंनाद्ारे पािी द्दले तर उसाचे उत्ादन व उत्ादकता 
तर वाढतेच पि साखरेचा उताराही दोन-तीन टक्ांनी वाढतो. शशवाय 
पाण्ाची ननम्ी बचत होऊन ते पािी इतर कपकांसाठी व अधधक जमीन 
ओशलताखाली आिण्ासाठी वापरता येते. यातून शेतकर्याचे स्वत:चे 
उत्न्न वाढते. शशवाय जनमनीचा पोतही कटकून राहण्ास मदत होते. 
शेवटी शेतकरी शेती कशाकररता करतो? स्वत:ला व कुटंुबाला दोन 
पैसे अधधक नमळावेत म्हिूनच ना! द्ठबक संचाच्ा वापरातून हे जर 

बांभळगाव, ता.कज.लातूर येरील  प्रगतीशील शेतकरी श्ीमती वैशालीताई नवलासराव देशमुख  यांच्ा शेतावरील  ऊसाचे कपक
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घडत असेल तर सरसकट सव्थ शेतकर्यांनी स्वत: होऊन या द्ठबकच्ा 
आधुननक व क्ांतीकारी तंत्ज्ानाचा वापर करायला काय हरकत आहे? 
ककती द्दवस सरकारच्ा सबशसडीवर अवलंबून राहिार? सरकार फार 
काळ व सवथांना मदत करू शकत नाही आणि भनवष्ातही करू शकिार 
नाही. सरकार स्वत:च जर मरिासन्न स्स्तीत व नतरडीवर असेल (२५० 
वरथांपूवमी असे काल्थ  माक्स्थ म्हिाले होते) तर ते आमच्ा जीवनात काय 
व कसे पररवत्थन घडवून आििार? तेव्हा सरकारची सबशसडी, प्रोत्ाहन, 
मदत, नुकसान भरपाई, योजनांचे पाठबळ नमळो ना नमळो त्ाची अपेक्ा 
न करता स्वत: काम करायला व नावीन्याचा स्वीकार करायला धाडसाने 
पुढे आले पाद्हजे. काही गोष्ीत शेतकर्यांनी सामुदागयकपिे एकत् येऊन 
काम केले पाद्हजे. सामुदागयक कामाचे स्वत:चे म्हिून एक सामर््थ 
असते. त्ाची एक जीवन नवजीगगरा असते. ती ओळखून आपि कामाचा 
स्वीकार केला पाद्हजे. आपि सगळेजि एकेकटे चांगले काम करतो 
पि सामुदागयकपिे काम करू म्हटले तर 
आपल्ा सगळ्ांचे हातपाय ररररायला व 
लटपटायला लागतात. हे चचत् प्रयत्नाने बदलावे 
लागेल. आज द्ठबकचे तंत्ज्ान आपल्ाकडे 
येऊन (१९८७ पासून) जवळपास ३४-३५ वरगे 
झाली आहेत. द्ठबकचे महत्त्व सव्थ शेतकर्यांना 
कळलेले आहे. शंभराहून अधधक कपके द्ठबक 
शसचंनावर ककती उत्म पद्धतीने घेता येतात हे 
शसद्ध झालेले आहे. याबाबतचे सव्थ प्रयोगही 
शेतकर्यांनी पाद्हलेले आहेत. तरी देखील 
१० टके् ऊसाचे क्ेत्सुद्धा आपि द्ठबक 
शसचंनाखाली नेऊ शकलेलो नाही हे कुिाचे 
अपयश आहे? सरकारच्ा मार्ावर याचे 
संपूि्थ खापर फोडिे चुकीचे आहे. शेतकरी 
स्वत: बदलायला जोपययंत तयार होत नाही 

तोवर सरकारच्ा मलमपट्टा व योजना कुचकामी व वांझोट्ाच ठरिार! 
रिाक् व डाचळंब बागायतदार, केळी उत्ादक शेतकरी आज द्ठबकचा 
शंभर टके् वापर करताहेत. ते मागून येऊन ऊस उत्ादकांच्ा पुढे गेले. 
ते सरकारवर अवलंबून राद्हले असते तर एवढी नेत्दीपक प्रगती करिे 
त्ांना शक् झाले असते का? शेतकर्याने स्वत:च स्वत:च्ा उन्नतीचा 
माग्थ शोधायचा असतो. त्ासाठी धडपडायचे असते. पडलो तरी पुन्हा 
शजद्दीने उठून उभे राहायचे असते. असे शजद्दीने, मेहनतीने, कष्ाने शून्यातून 
उभे राहून आज कोट्ाधीश असलेले असंख्य शेतकरी आहेत. त्ांचे कष् 
व मेहनत आपल्ाला का द्दसत नाही असा प्रश्न प्रत्ेक शेतकर्याला 
पडला पाद्हजे. स्वत: मेहनत केल्ाशशवाय मोठे होता येिार नाही याची 
खूिगाठ प्रत्ेक शेतकर्याने मनाशी बाळगली पाद्हजे. आपल्ाकडे 
मराठीत म्हि आहे ‘मेल्ाशशवाय स्वग्थ द्दसत नाही.’ तसे कष्ाशशवाय 
पैसा द्दसिार नाही. जास्ीचा पैसा कष्ाने व प्रामाणिकपिे नमळनविे 

यात काही चूक ककंवा पाप नाही. उलट कष्ाने 
पैसा नमळनविार्यांबद्दल समाजाला आदरच 
असतो. श्ी. खोत यांना जेव्हा ३० गुंठे उसातून 
५ ते ५.५० लाख रुपये नमळाले तेव्हा त्ांना 
झालेला आनंद आणि समाजाने त्ांचे केलेेले 
कौतुक याचे वि्थन करायला माझ्ाकडे शब्द 
नाहीत. असे कौतुक आपलेही झाले पाद्हजे 
असे प्रत्ेक शेतकर्याला का वाटत नाही? एक 
खूिगाठ तुम्ही मनाशी पक्ी बाळगा केलेले 
कष् कधीही वाया जात नाहीत. ते कधी ना 
कधी आणि कुठे ना कुठे फलरिपू होतातच. 

साखरेशशवाय अन्य उत्ादनांना प्ाधान्य : 
देशांतग्थत आणि जागनतक बाजारपेठेची 

साखरेची मागिी आता कमी झाली आहे. 
त्ामुळे साखर खपत नाही आणि भरपूर जैन द्ठबक - पािी देिार कपकांना

कडस्ीलरीतले स्पेन्ट वॉश खत नननम्थतीसाठी वापरले जाते. मशीनने सपेन्ट वॉश खतांवर फवारून ते एकजीव करताना.
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साठा शशल्लक राहतो आहे. या साखरेचे काय करायचे असा प्रश्न साखर 
कारखान्यांपुढे आज उभा आहे. जवळपास १२० लाख टन साखर पडून 
आहे. वेळेत ती नवकली गेली नाही तर खराब होिार आहे. शशवाय तो 
गोदामांमध्ये साठवून सांभाळण्ाचा खच्थही मोठा आहे. अशा पररस्स्तीत 
कारखान्यांनी साखर तयार न करता ऊसातील रसापासून रेट इरेनॉल 
तयार करावे असा नवचार पुढे झालेला आहे. यासाठी लागिारे तंत्ज्ानही 
उपलब्ध आहे. वाहनांसाठी वापरल्ा जािार्या इंधनामध्ये १० टके् 
इरेनॉल नमसळण्ाचे सध्याचे सरकारचे धोरि आहे. हे धोरि पूि्थपिे 
यशस्वी होण्ाइतके इरेनॉल आज तरी आपल्ा देशात उपलब्ध नाही 
आणि तेवढे उत्ाद्दतही होत नाही. इरेनॉलला नमळिारा दरही चांगला 
आहे. फक्त ते उचलण्ामध्ये काही अडचिी आहेत असे कारखानदार 
सांगतात. या अडचिी दरू केल्ा तर इरेनॉलमधूनही शेतकर्यांना चांगला 
भाव देता येईल. देशाची संपूि्थ गरज भागनवण्ाइतकी साखर तयार 
करायची आणि उव्थररत रसाचा अन्य उपउत्ादने तयार करण्ासाठी 
वापर करायचा हे सूत् समोर ठेवून त्ा पद्धतीने ननयोजन केले पाद्हजे. 
ऊस हे बहुगुिी पीक आहे. त्ाचे काहीही वाया जात नाही. ऊसाच्ा 
चचपाडापासून पाटमीकल बोड्थ, इंधन नननम्थती, वीजनननम्थती होते. मळीपासून 
अल्ोहोल, रेक्टीफाईड स्पोरीट, एक्सॉ न्यूट्ल अल्ोहोल व वेगवेगळ्ा 
प्रकारची ॲशसडसस्  तयार करता येतात. शशवाय मळी शेतात खत म्हिूनही 
वापरता येते. कडस्ीलरी मधून बाहेर पडिारे स्पेन्ट वॉशही योग्य ती 
प्रकक्या करून खत नननम्थतीसाठी वापरता येते. असे सवथांगीि वापराचे 
ननयोजन कारखाने करू शकले तर ते शेतकर्याला ननशचितच जास्ीचा 
चांगला भाव देऊ शकतात.

हठबकमधून खते देणे : 
ऊस कपकासाठी शेतकरी मोठ्ा प्रमािात रासायननक खते 

वापरतात. परंतु त्ातली बहुतांश खते वाया जातात. कारि प्रवाही 
पद्धतीने पाण्ाने सर्या जेव्हा भरल्ा जातात तेव्हा भूगभजात पािी मुरताना 
ते आपल्ाबरोबर खतेही घेऊन जाते. ही खते वाया जातात. कपकाची मुळे 
सव्थ खते घेऊ शकत नाहीत. द्ठबक संचामधून खते सोडली तर ती रेट 
कपकांच्ा मुळाशी जातात. द्ठबक संचामधून खते देिे याला फकट्थगेशन 
असे म्हितात. हाताने वरून खते टाकण्ापेक्ा फकट्थगेशन केले तर 
खतांचा वापर कमी होतो. वाया जािार्या खतावरचा खच्थ वाचतो. त्ामुळे 
रासायननक खतांवरचा खच्थही कमी होऊन फकट्थगेशन तंत्ाचा कपकाच्ा 
अधधक उत्ादनासाठी मदतही होते. आता हे फकट्थगेशनचे तंत्ज्ानाही 
बहुतांश शेतकर्यांना माद्हती आहे. अनेक शेतकरी वेगवेगळ्ा 
सल्लागारांच्ा व तज्ज्ञांच्ा मदतीने मागील २० वरथांपासून एकरी शंभर 
टन उत्ादनाचे प्रयोग राबनवत आहेत. बर्याच जिांना त्ात यशही आलेले 
आहे. म्हिजे एकरी शंभर टन उत्ादनाचे तंत् आता नवीन राद्हलेले नाही. 
ककमान एवढे उत्ादन घेण्ात तरी काही शेतकरी माद्हर आहेत. मग 
त्ांचे अनुकरि करावे आणि ककमान एकरी शंभर टनापययंत तरी जावे 
असे ककती शेतकर्यांना वाटते आणि त्ासाठी ते ककती प्रयत्न करतात? 
या प्रश्नाचे उत्र मात् ननराशाजनक आहे. बर्याच शेतकर्यांचा असा समज 
आहे की पाण्ाने सरी गच्च भरली की ऊस आपोआप चांगला येतो. हा 
गैरसमज कसा काढायचा हा प्रश्न आजही अनुत्रीत आहे. 

ऊस तोडिी मजुरांच्ा झोपड्ा.
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एखादी गोष् प्रत्क् बगघतली की मगच त्ावर मािसांचा नवश्वास 
बसतो, म्हिून इंग्रजीत म्हितात “Seeing is Believing.” आधारे 
माग्थदश्थन करिार्या कृकररत्न डॉ. सजीव माने, सुरेश कबाडे, अतुलनाना 
माने पाटील, रुरिकुमार हलाप्पनवार आणि सुधीर कट्ी या सवथांनी 
आधी स्वतःच्ा शेतात एकरी १००-१५० टन ऊस काढण्ाचे प्रयोग 
केले व आजही करीत आहेत. त्ातून नमळिार्या अनुभवाच्ा आधारे 
त्ांनी शेतकर्यांना माग्थदश्थन करण्ाचा यज्कंुड पेटवलेला आहे.

डॉ. संजीव माने (९४०४३६७५१८) 
१९९८ पासून शेतकर्यांना माग्थदश्थन करिार्या संजीव माने यांनी 

१९९६-९७ मध्ये पद्हल्ांदा जैनच्ा द्ठबक संचावर शंभर टनाचा प्रयोग 
केला होता. तेव्हा शशदें मळ्ात शेतकरी नवकास मंच स्ापन केला 
व ‘शेतकर्यांचा सवथांगीि नवकास’ हे त्ाचे नरिदवाक् ठेवले. २००१ 
पासून लखपती योजना चालू केली. तेव्हा ऊसाला टनाला एक हजार 
रुपये भाव होता. शंभर टन ऊस कपकवा आणि स्वत:च लखपती व्हा 
अशी योजना होती. आता माने यांच्ा माग्थदश्थनाखाली व्हॉटसअपचे 
११० ग्रुप असून प्रत्ेक ग्रुपमध्ये २५० या प्रमािे जवळपास २५ ते २६ 
हजार शेतकरी रेट आणि चार लाख शेतकरी अप्रत्क्ररत्ा जोडले 
आहेत. एकरी १६८ टनापययंत माने गेले असून सध्या ४ द्ठकािी जैन 
कंपनीच्ा मदतीने ते दोनशे टनाचा प्रयोग करीत आहेत. कनजाटकातील 
कानडी भाकरक शेतकर्यांसाठीही दर रनववारी सायंकाळी साडेपाच ते 
रात्ी साडे आठपययंत ‘द्दल्लत बागेवाडी ग्रुप’ या नावाने वॉटसस् पवरून 
माग्थदश्थन केले जाते. 

श्ी. सुरेश कबाडे (मु. कारंदवाडी, ता. वाळवा, शज. सांगली) 
(९४०३७२५९९९)

हे २००५ सालापासून शेतकर्यांना माग्थदश्थन करीत आहेत. 
‘महाराष्् ऊस उत्ादक ग्रुप’ या नावाने त्ांनी संघटना स्ाकपली असून 
‘होय आम्ही शेतकरी’ हा त्ांचा फेसबुकचा ग्रुप आहे. केळी, ऊस 
आणि भाजीपाला यात नमळून १० लाख शेतकरी (त्ातले ५ लाख 
ऊसाचे) त्ांच्ाशी जोडलेेले आहेत. शेतावरून ते रेट शेतकर्यांना 
लाईव्ह माग्थदश्थन करतात. उदा. ऊसाची लागि पद्धत, खते टाकिे, 
खांदिी-बांधिी वगैरे. त्ामुळे शेतकर्यांना लगेच नवरय समजतो. 
कबाडे यांनी गेल्ा वरमी १३० टनापययंत एकरी ऊस काढला आहे. 
राजारामबापू साखर कारखान्यातील तीन हजार शेतकर्यांनी मागील 
वरमी एकरी शंभर टनांपेक्ा जास् उत्ादन काढले असून त्ांना श्ी. 
कबाडे यांचे माग्थदश्थन आहे. त्ांनी स्वत: ९ एकरामधून १०१० टन ऊस 
काढला आहे. 

मी, श्ी. अतुल माने पाटील (रा. उंदरगाव ता. माढा शज. 
सोलापूर) संथिापक अध्यक् महाराष्ट्र  राज्य ऊस उत्ादक संघ. 
(९०७५४७३९९९ )

हे महाराष्् राज्य ऊस ऊत्ादक संघाचे संस्ापक अध्यक् असून 
राज्यातील ऊस उत्ादक शेतक-यांनी केलेल्ा ननवन प्रयोगांची 
माद्हती राज्यातील इतर ऊस उत्ादकांना व्हावी म्हिून संघाच्ा 

माध्यमातून शेतक-यांसाठी एक व्यासपीठ ननमजाि केले आहे. या 
ऊस उत्ादक संघाद्ारे शेतीचे ननयोजन सहकाय्थ व माग्थदश्थनातून 
प्रगतशशल प्रयोगशशल ऊस उत्ादकांची आदश्थ चळवळ ननमजाि 
होईल असा त्ांना नवश्वास आहे. याचा फायदा इतर सामान्य ऊस 
उत्ादकांना होऊन त्ांचे एकरी ऊस उत्ादन वाढण्ास मदत होईल. 
शेती क्ेत्ामध्ये अाधुननक तंत्ज्ान आत्मसात करण्ासाठी शेतकर्यांना 
प्रेरिा देण्ाचे काय्थ स्स्वकारून शेतीच्ा नवकास कामामध्ये या 
ऊस उत्ादक संघाची भूनमका महत्वपूि्थ आहे, तसेच प्रयोगशशल, व 
प्रगतशशल शेतकर्यानी स्वःताहून संघकटत होऊन पुढाकार घ्ावा आणि 
समकप्थत भावनेने काय्थ करून ऊस उत्ादक पुढे नेण्ामध्ये व ऊस 
नवकासामध्ये योगदान द्ावे. सहकाय्थ करावे असे आवाहन त्ांनी ऊस 
उत्ादक शेतकयथांना केले आहे.

रूद्रकुमार हलाप्पनवार (सादलंगा, शज. बेळगाव) (९४४८११२३२६)

यांनी २०१४ मध्ये एकरी १०३ टन ऊस काढून दाखनवला. सहा 
बाय चार वर २६५ ही व्हरायटी लावून प्रती चौरस फूटात २० ते २२ 
ऊस घेतले. कपकाला भरपूर सूय्थप्रकाश नमळावा म्हिून दशक्िोत्र 
लागवड केली. साधारिपिे वारा पूव्थ-पशचिम द्दशेने वाहतो. जास् 
वारे ऊस कपकात शशरू नये आणि कपकावर सावली पडू नये म्हिून 
लागवड दशक्िोत्र करतात. ऊस पीक रात्ी ऑक्क्सजन घेते आणि 
द्दवसा काब्थनडायऑक्साइड घेते. कपकात जास् वारे खेळले नाही तर 
श्वासोछिवासाची कक्या अधधक चांगली होते. झाडाच्ा मुळांना पािी 
द्दले पाद्हजे. एका वेळेला द्दलेले पािी १२ ते १३ इंचापययंत जाते. 
मुळेसुद्धा श्वासोछिवास करीत असतात. जास् पािी द्दल्ाने ही 
कक्या बंद पडते. म्हिून द्ठबक संचाने पािी द्दले पाद्हजे. पि शेतकरी 
अजूनही याकडे दलु्थक् करतात. रूरिकुमार हलाप्पनवार शेतकर्यांना 
नेहमी एक प्रश्न नवचारतात, घरात पािी कपताना ग्ासने की हंड्ाने 
कपता. ग्ासने पािी कपिे हे ऊसाचे द्ठबक आहे. आपि सगळे जि 
घरात ग्ासनेच पािी कपतो. हंडा काही कुिी तोंडाला लावत नाही. तसे 
ऊसाला द्ठबकनेच पािी द्दले पाद्हजे. 

सुिीर कट्ी (बेलाड, बागेवाडी, कनमाटक) (९४४९५६३५१७)
हे ७०० शेतकर्यांना माग्थदश्थन करतात. त्ांनी स्वत: ४२ गुंठ्ातून 

१०९ टन ऊस काढला आहे आणि आता २.१० एकरातून २५० टन ऊस 
काढण्ाचा प्रयोग सुरू आहे. ऊसाच्ा लागिीसाठी ८०० ककलोपेक्ा 
जास् नबयािे लागतच नाही. पि शेतकरी, अडीच ते तीन टन नबयािे 
वापरतात. तीन फूट अंतर ठेवतात. त्ापेक्ा ५ फूट अंतर ठेवले तर 
ऊस उतृ्ष् येतो. या तज्ज्ञांनी आत्ापययंत ऊसावर १४ वेनबनार केले 
आहेत. यू ट्ूबवरती ते पाहण्ासाठी उपलब्ध आहेत. शेतकर्यांनी 
या माग्थदश्थनाचा पुरेपूर फायदा करून घेतला पाद्हजे. नवीन बदल 
आत्मसात केला पाद्हजे. हा नवा बदलच ऊस उत्ादकांना आधर्थक 
उन्नती व प्रगतीचा माग्थ दाखवेल. 

ऊस उत्पादकपांनपा तज्ज्ञ व अनुभवी शेतकऱपांचे मपार्गदश्गन
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वैदरभथ्यय संत्ा
सद्यप्थिती व 

भावी वाटचाल
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संत्ा हे नवदभजाचे नगदी पीक असून जवळपास 
गेल्ा दोनशे वरथांपासून हे पीक येरे वाढनवले जात 
आहे. मात् मागाहून येऊन रिाक्, डाचळंब, शसताफळ, 
केळी, पेरू या फळकपकांचा जेवढा नवकास झाला 
आणि ती फळे कपकनविार्यांच्ा वाट्ाला जेवढी 
आधर्थक समृद्धी आली तेवढी संत्ा उत्ादकांच्ा 
वाट्ाला आली नाही. हे फळ नवकासात बरेच 
मागे राद्हले. त्ाची कारिे शोधून काढून त्ावरती 
काही उपाय करिे शक् आहे का? याची चाचपिी 
करण्ासाठी जळगावच्ा जैन इररगेशन उद्ोग 
समूहाचे सहव्यवस्ापकीय संचालक अशजत जैन 
यांनी ९ सप्ेंबर २०२१ रोजी ५० वरगे संत्ा कपकात 
काम केलेले नामवंत कृकर अभ्ासक आणि ज्येष्ठ 
कृरी सल्लागार सुधीर जगताप यांच्ाशी केलेली 
ही चचजा. आता जैन उद्ोगसमूहाने संत्ा कपक 
लागवड कपकाच्ा वाढीसाठी व संत्ा उत्ादक 
शेतकर्यांच्ा व्हरायटी, रुटस्ॉक, हायडेस्सिटी 
पद्धतीने गादी वाफ्ावर बागांची उभारिी व 
इतर गोष्टींसंबंधी शेतकर्यांना माग्थदश्थनपर काय्थ 
करण्ाचे ठरनवले आहे. त्ादृष्ीने या चचगेला मोठे 
महत्व आहे. 

- शब्दांकन : डॉ. डी.एन. कुलकिमी

संत्ा पपकासंबंधी  
अशजत जैन व सुधीर जगताप  
यांच्ात झालेल्ा चचचेचे संकलन
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प्श्न : ववदभभातील संत्ाबागांची सद्यस्थिती काय आिे?
जगताप : नवदभजात संत्ा बागांचे क्ेत् पाविे दोन लाख हेक्टर 

आहे. त्ापैकी ८५ हजार हेक्टर क्ेत् एकट्ा अमरावती शजल्हात आहे. 
उभ्ा असलेल्ा बागांपैकी ५० ते ६० टके् बागा रोड्ा सुस्स्तीत 
आहेत. म्हिजे व्यवस्ापन पद्धती योग्य आहे. उव्थरीत बागा दलु्थ शक्त 
आहेत. यापैकी अनेक बागा अयोग्य जनमनीत लावलेल्ा आहेत. म्हिजे 
शलंबूवगमीय फळबागांसाठी या जनमनी अयोग्य आहेत. अयोग्य याचा अर्थ 
ज्या जनमनीत चुनखडीचे (कॅल्शियम काबबोनेट) प्रमाि १० टक्क्ांपेक्ा 
जास् आहे (चोपि जनमनी); ७.५ ते ८ टक्क्ांपेक्ा जास् सामू (पी.
एच.) असलेल्ा जनमनी आणि पाण्ाचा ननचरा न होिार्या जनमनी. अशा 
जनमनीत चुकीने व काहीही नवचार, अभ्ास न करता बागा लावलेल्ा 

आहेत. संत्ा हे दीघ्थमुदतीचे पीक आहे. माती परीक्ि करूनच बागा 
लावल्ा पाद्हजेत.

जनमनीतला स््ाटा म्हिजे मुरुम कसा आहे हे अगोदर लक्ात घेतले 
पाद्हजे. कुदळीने खिला जािारा मुरुम मऊ असतो. वर दोन फूट 
मातीचा रर असेल आणि खाली मऊ मुरूम असेल तर संत्ा बाग चांगली 
येते. या चांगल्ा जनमनीतल्ा बागा ३० ते ३५ वरगे कटकतात. पि मुरुम 
कडक असेल तर बागांचे आयुष् लवकर संपते. या बागा फक्त १० ते १२ 
वर्थ कटकतात.

पाण्ाचे व्यवस्ापन योग्य नसल्ामुळे आज ४० टके् बागा खराब 
झाल्ा आहेत. शेतकरी पाटाने पािी देतात. प्रवाही पद्धतीने पािी सोडून 
वाफा तुटंुब भरून ठेवतात. द्ठबक शसचंनाचा वापर करीत नाहीत. 
अन्नरिव्य व्यवस्ापनाकडे पूि्थ दलु्थक् आहे. बेसल डोस फार कमी देतात. 
कपकाला संतुशलत आहार न देिे, कीड व रोगांकडे दलु्थक् करिे आणि 
ननकृष् प्रतीच्ा कलमांची लागवड यामुळे संत्ा बागा खराब झाल्ा आहेत. 

प्श्न : संत्ा उत्ादक शेतकऱयांपुढे आज अडचणी काय आिेत?
जगताप : अनंत अडचिी आहेत आणि त्ा सोडनवण्ाचा कुिीही 

प्रयत्न करीत नाही हीच मोठी द:ुखाची गोष् आहे. अडचिी पुढील प्रमािे-

झाडांवर सध्या असलेली आंनबया बहाराची संत्ी

खूटांचा वापर करून तयार केलेली संत्राची रोपे-कलमे
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१) जातीवंत मातृवृक्ावरून डोळे बांधलेल्ा चांगल्ा दज्यजाच्ा जातीवंत 
कलमा-रोपांची उपलब्धता नसिे रूटसटॉकवर संशोधन नाही.

२) नवीन जातटींवर संशोधन नाही. नागपूर मॅन्डरीन ऑरेंज हीच एक 
व्हरायटी वापरात आहे. 

३) संत्ा बागांच्ा संगोपनाबाबत शेतकर्यांमध्ये असिारे अज्ान व 
प्रशशक्िाचा अभाव.

४) पाण्ाचा ननचरा सुधारण्ासाठी बेडवर लागवड करिे आवश्यक 
आहे पि फक्त ५ टके् लोक बागा बेडवर लावतात.

५) यंत् सामुग्रीचा अभाव आहे. बेडमेकर नाहीत. जेसीबी मशीनने बेड 
करिे (गादीवाफा) सव्थसामान्य शेतकर्यांना परवडत नाही.

६) सघन व अनतसघन पद्धतीने (डायडेस्सिटी आणि अल््ा हायडेस्सिटी) 
लागवड करण्ाची आणि झाडांचे प्रूननगं (छाटिी) करिे त्ाला 
आकार देिे व फळांची नवरळिी करून मोजून फळे धरिे  
याची शेतकर्यांना माद्हती नाही. जुन्या बागांचे पुनरूज्ीवन 
करण्ाची शासनाची योजना आली होती. तेव्हा २०-२५ टके् 
बागांचे प्रूननगं झाले. 

७) कज्थ उपलब्धतेचा प्रश्न आहेच पि बागांपासून अपेशक्त उत्ादन 
येत नसल्ामुळे खच्थ करण्ाची शेतकर्यांची मानशसकता नसते. 
काहीही खच्थ न करता बाग आली पाद्हजे अशी त्ांची अपेक्ा 
असते. फळबागेचे संगोपन करिे ही संकल्पनाच अनेकांच्ा लेखी 
नाही. खड्ा करून झाडे लावली की आपोआप फळे येतात अशी 
मानशसकता ककमान ५० टके् लोकांची आहे. ही मानशसकता कशी 
बदलायची हेच मोठे आव्हान आहे.

८) संत्ा कपकाचा अभ्ास फक्त १० टके् लोकांनी केलेला आहे. ९० 
टके् लोकांना याबाबत अभ्ास करण्ाची आवश्यकताच वाटत 

रोपा-कलमांची खरेदी 
डोळे उघडे ठेवूनच करा !

नवदभजातील संत्ा व शलंबूवगमीय फळबागांची उभारिी ही 
मुख्यत्वे रोपे व कलमांपासून होते. बहुतांश शेतकरी हे 
रोपे-कलमे बाहेरून नवकत आिून लावतात. स्वतः रोपे-
कलमे तयार करिार्या बागायतदारांची संख्या खूपच 
नगण् आहे. आंध्रप्रदेश व इतर शेजारील राज्यांमधूनही 
बर्याचदा रोपे नवकायला येतात आणि शेतकरी ती 
स्वस्ात नमळतात म्हिून खरेदी करून लावून टाकतात. 
वास्नवक संत्ाबाग ही दीघ्थकाळ कटकिारी असल्ामुळे 
रोपा-कलमांच्ा गुिवत्ा, दजजा याकडे बारकाईनेच 
लक् द्दले पाद्हजे. जे कलम आपि लाविार आहोत 
ते कोित्ा मातृवृक्ापासून तयार केले आहे, त्ासाठी 
कोिता खुंट (रूटस्ॉक) वापरला आहे, ककती मद्हन्यांचे 
रोप आहे, त्ाला कोिती खते व औरधे फवारली आहेत, 
त्ाचे हाड्थननगं कसे व कुठे केले आहे, रोपाच्ा खालील 
मुळांची संख्या व लांबी ककती व कशी आहे, पांढरी मुळी 
काय दश्थनवते, पानांचा रंग व आकार कसा आहे या व 
अन्य गोष्ी रोपे-कलमे खरेदी करताना बाग लाविार्याने 
पाद्हल्ा पाद्हजेत. समोरचा रोपे नवकिारा मािूस जे 
सांगतो त्ावर शंभर टके् नव्वास ठेविे म्हिजे स्वतःचा 
हात स्वतः मोडून गळ्ात बांधण्ासारखे आहे. स्वस् 
नमळाले म्हिून घेतले व नंतर १५-२० वर्थ स्वतःला ककंवा 
नशीबाला कोसत राहिे हा प्रकार रांबला पाद्हजे . शेवटी 
शेतकरी सजग आणि जागृत असिे जास् महत्त्वाचे आहे. 
त्ाने डोळे उघडे ठेवून व पूि्थ नवचारांती रोपे-कलमे खरेदी 
केली पाद्हजेत. 
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नाही. कुिाशी चचजा वा संवाद साधला जात नाही आणि चांगल्ा 
बागाही बघायला जाऊन ननवन पद्धतटींचा अवलंब करण्ाबाबत 
उत्ुकता नाही.

९)  रोपा-कलमांची लागवड करताना २ x २ ककंवा ३ x ३ चे खडे् करायचे. 
त्ात शेिखत, सुपर फॉसे्ट, ट्ायकोडमजा टाकायचा जो शेतकरी 
शास्त्रशुद्ध पद्धतीने लागवड करतो त्ाची एक वरजाची बाग दोन 
वरथांची असल्ासारखी वाढ द्दसते. खड्स् यात शेिखत, जीवािूखतेे 
टाकली पाद्हजेत. सव्थसाधारिपिे पाच वरजानंतर उत्ादन सुरू होते. 
पि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने लागवड केली व उत्म व्यवस्ापन केले तर 
नतसर्या वरजापासून बहार धरता येतो.

प्श्न : आंवबया बिाराचे वैशशष्ट्य काय?
जगताप : नोव्हेंबर-कडसेंबर मद्हन्यात पाण्ाचा ताि देऊन 

कडसेंबरच्ा अखेरीस ककंवा जानेवारी मद्हन्यात पािी द्दल्ानंतर येिार्या 
बहाराला आंनबया बहार असे म्हितात. या बहाराची फळे पुढील वरजाच्ा 
नोव्हेंबर ते कडसेंबर पासून काढिीस तयार होतात. फळे पररपक्व व्हायला 
१० ते ११ मद्हने लागतात. इतके द्दवस इतर कोित्ाच फळाला लागत 
नाहीत. रिाक्े, डाचळंब, आंबा, पेरू ही फळे ४ ते ५ मद्हन्यात तयार होतात. 
पि संत्ी परीपक्व होण्ाकरीता प्रदीघ्थ कालावधी लागतो. आंनबया बहार 
घेिे हे शेतकर्याच्ा हातात असल्ामुळे हा बहार हमखास व ननयनमतपिे 
फुटतो. पि बहार फुटल्ानंतर येिारा माच्थ ते मे-जून हा काळ जास् उष्णता 
मानाचा (४२ ते ४५ अंश सेल्सीअस) असल्ाने जी फळे लहान नाजूक 
व चण्ाच्ा दाण्ाऐवढी असतात त्ांची उष्णतेमुळे मोठ्ा प्रमािात 
गळ होते. याकाळात अन्नरिव्यांची कमतरता देखील भासते. तापमान 
वाढले आणि ४२ डीग्रीच्ा पुढे गेले की झाडाकडून अन्नरिव्ये उचलली 
जात नाहीत. त्ामुळे फळगळ होते. ते प्रमाि ५० टक्क्ांपययंत असते. 

नाजुक फळांची गळ हा पद्हला झटका बसतो. त्ानंतर पावसाळा 
सुरू होताच परत काही अन्नरिव्यांच्ा कमतरतेमुळे (उदा. कॅल्शियम 
व बोरॉन) आणि बुरशीजन्य रोगांच्ा लागिीमुळे (उदा. बॉट्ायटीस, 
डीप्ोडीया, कोलेटोट्ीकम, अल्र नेरीया आणि फायटोप्रोरा) 
मोठ्ा फळांची देखील गळ होते. ही दसुरी फळगळ असते.

नतसरे संकट येते ऑक्टोबर मद्हन्यात. ते फळातील रस शोरून 
घेिारे पतंग व फळमाशीमुळे. हे पतंग ननशाचर असतात. याला फू्ट 
सककंग मॉर म्हितात. संध्याकाळ झाली की हा पतंग फळात सोंड 
खुपसतो आणि रस शोरून घेतो. दसुर्या द्दवशी फळ झाडावरून 
गळून पडते. या नतहेरी संकटातून वाचल्ानंतर शेतकर्यांना प्रती 
झाड ५०० ते १५०० फळे तोडिीसाठी नमळतात. रिाझीलच्ा 
तुलनेत नवदभजातील संत्राची दर एकरी उत्ादकता खूप कमी आहे 
ती याच कारिामुळे. सरतेशेवटी प्रती एकरी १२५ झाडांपासून ५ ते संत्राच्ा झाडाला आलेला फूलबहार

आंनबया बहाराची झाडावर भरगच्च लगडलेली संत्ी
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७ टन उत्ादन हाती येते. रिाझीलचे उत्ादन आपल्ापेक्ा दपु्पट-
नतप्पट आहे.

रिाझीलमध्ये हायडेस्सिटी पद्धतीने संत्ा बाग लावतात. 
झाडांची संख्या मोठी असते. स्पेनमध्येही एकरी १२ ते १५ टन 
उत्ादन घेतले जाते. आंनबया बहार हा हमखास येतो पि फळे 
हावगेस्टींग पययंत कटकनविे हे मोठे आव्हान आहे. काही लोकांनाच 
ही कला साध्य झाली आहे. त्ांचे उत्ादन ८ ते १० टनापययंत जाते. 
पि अशा शेतकर्यांची संख्या फक्त १० ते १५ टके् आहे. मोहोर 
कटकनवण्ासाठी उन्हाळ्ातले पािी व्यवस्ापन फार महत्वाचे 
आहे. ज्यांच्ा बागेला द्ठबक संच आहे त्ांनाच आरि्थता कटकवून 
ठेवता येते. त्ामुळे द्ठबकवरच्ा बागांमध्ये फळगळ कमी होते. 
कारि वाफसा स्स्ती कायम असते. फक्त उन्हाळ्ात द्ठबक संच 
जास् तास चालवावा लागतो. प्रवाही पद्धतीने शजरे पािी द्दले जाते 

नतरे हे शक् होत नाही. कारि पाण्ाची पाळी केव्हा येईल हे सांगता 
येत नाही. इरे द्ठबक शसचंनाने व या तंत्ज्ानाचे महत्व कळते. मोशमी 
तालुक्ातील द्हवरखेड येरे आंनबया बहाराची फळे १२ मद्हने पययंत 
झाडांवर कटकवतात. जानेवारी शशवाय नवक्ी करीत नाहीत. 

प्श्न : मृग बिाराची वैशशष्ट्य कोणती?
जगताप : जून-जुलै मद्हन्यात मृग नक्त्ाचा पाऊस पडला तर हा 

बहार फुटतो आणि फेरिुवारी-माच्थ मद्हन्यात याची फळे तोडायला येतात. 
८ ते ९ मद्हन्यांचे चक् आहे. जळगावचा जैन उद्ोगसमूह मोशमी तालुक्ात 
शजरे संत्रावर प्रकक्या करिरा प्रकल्प उभारतो आहे त्ाच्ा मागील 
उत्रेकडची जी बाजू आहे. नतरे मात् आंनबया बहार त्ाभागातील अनुकूल 
मायक्ोक्ायमेटमुळे द्दघ्थकाळ कटकतो. 

मृग बहाराचे सवजात मोठे वैशशष्ट्य म्हिजे हा बहार फुटिे ननसगजावर 
म्हिजे मोसमी पावसावर अवलंबून आहे. त्ामुळे तो अत्ंत अननयनमतपिे 
फुटतो. यंदा सलग नतसरे वर्थ असे आहे की बहार फुटला नाही. अत्ंत 
कमी बागा फुटल्ा. मृग बहारासाठी एकदा जर पाऊस आला तर तो 
जोराचा व पुरेसा तर हवाच पि सतत ८-१० द्दवस चालू राहावी. नंतर 
खंड पडला तरी चालेल. अन्यरा झाडांवरती नुसती नवतीची पालवी 
फुटते. त्ात शेतकर्याचे संपूि्थ कपक हातचे जाते पि बगीच्ाकरीता खच्थ 
करावाच लागतो. 

नागपूरी संत्रामधे मृग महारातील अननयनमत बहार फुटिे हा मोठ 
ज्वलंत प्रश्न आहे. एक पाऊस आला आणि नंतर ताि (खंड) पडला 
तर द्ठबक संच चालवून आपि ओशलत करू शकतो. ४-८ तासाच्ा 
दोन पाण्ाच्ा पाळ्ा द्दल्ा तर बागा फुटतात. मात् शेतकर्याने तशी 
जय्यत तयारी ठेवावी लागते. द्ठबकच्ा नळ्ा बागेत अंररूि ठेवायच्ा 
असतात. उन्हाळ्ाचे द्दवस गेल्ाने जमीन खूप पािी कपते. पावसाचा 
ताि पडला तर मोहरी, मुगाच्ा दाण्ांसारख्या आकाराची झालेली बांगला देशाला पाठनवल्ा जािार्या संत्राचे पॅककंग होताना.

मृग बहाराची संत्ी 
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नाजूक फळे गळून पडतात. झाडाला बहार आला आणि तो गळला तर 
नवमा उतरनवलेल्ा शेतकर्यांना नुकसान भरपाई नमळाली पाद्हजे अशी 
शेतकर्यांची अपेक्ा असते. पि नवमा कंपन्या भरपाई देत नाहीत. त्ामुळे 
कपकनवमा योजनेची बोंबाबोंब आहे.

मृग बिाराचे फायदे व तोट े: या बहारात फळांची संख्या जास् 
असते. दर एकरी उत्ादन अधधक येते. पावसाळ्ाचा अनुकूल काळ येत 
असल्ाने झाडावर फळे मोठ्ा संख्येने कटकतात. प्रमािापेक्ा जास् 
फळे आल्ास (१५०० ते २०००) फळांचा आकार लहान राहतो. शेतकरी 
नवरळिी करीत नाही. लागलेली सव्थ फळे धरण्ाचा अट्हास करतात. 
त्ामुळे बाजारभाव चांगला व जास्ीचा नमळत नाही. या बहारात प्रत्ेक 

झाडावरची फळाची साईज व संख्या वेगवेगळी असते. त्ाकरीता पुरेसा 
अन्नरिव्यांचा पुरवठा करिे गरजेचे असते. नवरळिी करिेही आवश्यक 
असते. अन्यरा बारीक फळे चांगल्ा मालाचाही भाव कमी करतात. 
नागपूरी संत्ा हा पातळ सालीचा असल्ामुळे व तो जास् द्दवस कटकत 
नसल्ाने बारकी फळे प्रकक्येसाठी (नं.३ व नं.४ ची फळे) जायला 
पाद्हजेत. परंतु ती जात नाहीत. कारि प्रकक्येची सुनवधाच उपलब्ध नाही.

प्श्न : संत्ा बागेचे अन्नद्रव् व्वथिापन कसे करावे?
जगताप : इतर फळबागांच्ा तुलनेत संत्राच्ा झाडाला फुले, फळे 

येऊन तो तोडिी पययंतचा कालावधी प्रदीघ्थ आहे. या काळात झाड व 
फळांचे पोरि याकडे जािीवपूव्थक लक् देेिे गरजेचे आहे. पि शेतकरी 

तसे करीत नाही. एकदा फुटीच्ा वेळेला अन्नरिव्याचा 
पुरवठा केल्ानंतर सहा मद्हन्यांनी परत अन्नरिव्यांचा 
पुरवठा करिे गरजेचे असते कारि मधल्ा काळात 
झाडाला भूक लागलेली असते. परंतु ती पूि्थ केली 
जात नाही. त्ामुळे अन्नरिव्यांचा पुरवठा संतुशलत व 
ननयनमत होत नाही व फळे लहान राहतात.

संत्ा हे शलंबूवगमीय कपक आहे. नत्, सु्रद 
व पालाश ही मुख्य अन्नरिव्ये आहेत. कॅल्शियम, 
मॅग्ेशशयम व गंधक ही दयु्यम अन्नरिव्ये आहेत आणि 
फेरस, मँगनीज, झझकं, कॉपर, मॉशलबडेनमस् , बोरॉन 
ही सूक्ष्म अन्नरिव्ये आहेत. त्ा सवथांचा योग्य त्ा 
प्रमािात व गरजेप्रमािे पुरवठा करिे आवश्यक 
आहे. ही खते ‘एनपीके’ देताना संयुक्त खताच्ा 

जुनघरे यांनी सघन पद्धतीने उभी केलेली नवीन तंत्ावरची संत्ाबाग.

मिाराष्ट् ात फळबागांचे घटते क्ेत् िी चचतंेची बाब!
महाराष््ात मागील ३० वरथांपासून आपि फळबागांचे क्ेत् वाढनवण्ाचा जाणिवपूव्थक प्रयत्न करतो आहोत. त्ासाठी मोठ्ा प्रमािावर 
पैसा खच्थ करून अनेक महत्त्वाकांक्ी योजनाही प्रयत्नपूव्थक राबनवल्ा आहेत. पि सापशशडीच्ा खेळाप्रमािे सापाच्ा तोंडात फासा 
गेला की लगेच खाली येतो तशी अवस्ा आपली होते आहे. वाढलेले क्ेत् लगेच घटताना द्दसते आहे. यामागे दषु्काळ, पािीटंचाई, 
पूर, अनतवृष्ी, चुकीच्ा जनमनटींवर ककंवा हवामानात फळझाडांची लागवड, शेतकर्याचे दलु्थक् यासारखी अनेक कारिे जशी आहेत तसे 
महत्त्वाचे एक कारि आहे ते म्हिजे रोपे-कलमे बननविार्यांनी धाब्ावर बसनवलेले ननयम. याबद्दल फारसे जाहीरपिे कुिी बोलत नाही 
आणि त्ाची वाच्ताही करती नाही. उतृ्ष्, दजगेदार रोपे-कलमे बनवून शेतकर्याला पुरनवली व त्ापोटी दोन पैसे अधधक घेतले तरी 
ते शेतकर्याच्ा द्हताचे आहे. रोपे बननवण्ाचे काम द्दलेल्ा ननकरांप्रमािे करताहेत की नाही हे बघायला हवं? रोपे तयार झाल्ानंतर 
त्ांचे हाड्थननगं होिे हेही नततकेच महत्त्वाचे आहे. या रोपा-कलमांच्ा गुिवत्ेकडे कळत-नकळत दलु्थक् झाल्ामुळे आपले महाराष््ाचे 
फळबागेचे क्ेत् १८ लाख हेक्टरवरून ७ लाख हेक्टरवर खाली आले. कनजाटक, आंध्र, तेलंगिा व मध्यप्रदेश ही राज्ये मागाहून येऊन 
फळबाग लागवडीत महाराष््ाच्ा पुढे गेली. आता आिखीन एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हिजे शेतकरी उत्न्न नमळवण्ासाठी फळ झाडे 
लावतो या फळांचे नवीन चांगले नवकशसत वाि शोधले पाहीजे, लागवडीच्ा पद्धती बदलल्ा पाद्हजे. सघन व अनतसघन लागवडी केल्ा 
पाद्हजे. वेळे प्रमािे बदलले पाद्हजे. शेतकर्यांना नवीन नवरयाचे ज्ान कमी असल्ाने तांत्ीक संसरानी या कामात सहभाग घेतला पाद्हजे.
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(कॉम्प्ेक्स) नमश्िातून देता येतात. (उदा. १०:२६:२६; १२:३२:१६; 
१४:३५:१४; २०:२०:०+ पालाश.) दयु्यम अन्नरिव्येही देताना कॅल्शियम 
नायटे्ट, मॅग्ेशशयम सले्ट आणि सल्र डब्लू.जी. या स्वरूपात देिे 
आवश्यक. सूक्ष्मअन्नरिव्ये एम.एम. ग्रेड नं. (२) प्रमािात देिे आवश्यक. 
सेंद्रिय खताचा पुरवठा करिे गरजेचे. शेिखत, कंपोस् खत, गांडूळ खत, 
बकर्यांचे लेंडी खत व नवनवध ढेपीचा बेसल डोस म्हिून प्रनत झाड १० ते 
१५ ककलो याप्रमािे दरवरमी एकदा देिे अत्ंत गरजेचे. त्ाच्ा जोडीला 
वर नमूद केलेली खते पूरक म्हिून द्ावीत. त्ामुळे जनमनीचा सेंद्रिय 
कब्थ वाढतो. तो जीवािूंच्ा वाढीसाठी आवश्यक असतो. सध्या सेंद्रिय 
कबजाचे प्रमाि एक टक्क्ापेक्ा कमी म्हिजे ०.२५ ते ०.५० टक्क्ांपययंत 
घसरलेले आहे.

बरेच शेतकरी सेंद्रिय खताला पयजाय म्हिून रासायननक खते देतात 
हे चुकीचे आहे. तो पयजाय नाही. अन्नरिव्यांकररता बागेत द्हरवळीचे खत 
करिे आवश्यक. त्ाकररता ताग, बोरू, ढेंचा लावावा; पि त्ाकडेही 
दलु्थक् आहे. ॲझोटोबॅस्र, पीएसबी, पोटॅश देिारे जीवािू, पीएमबी व 
झझकं मोनबलायझझगं बॅके्टररया अशा जीवािू खतांचा वापर करावा. ही 
खते जानेवारी व जुलै मद्हन्यात द्ावीत. द्ठबक संचामधून द्दल्ास ते 
खूप फायदेशीर ठरते. ही सगळी खते ५० टके् बेसल डोसमधून, २५ 
टके् फटमीगेशन मधून आणि २५ टके् फवारिीद्ारे देिे गरजेचे असते. 
फकट्थगेशन हा फार महत्वाचा भाग आहे. रिाक् बागायतदारांनी हे तंत्ज्ान 
बरोबर स्वीकारले पि संत्ा उत्ादकांमध्ये अजून हे तंत्ज्ान वाढीला 
लागलेले नाही. ते संत्ा बागायतदारांनी स्वीकारिे व एकत्ीत येऊन 
आपल्ा समस्ांचे ननराकरि करिे ही काळाची गरज आहे. 

प्श्न : संत्ा पपकावर येणाऱया रोग व पकडी कोणत्ा? त्ांचा 
बंदोबस्त कसा करायचा?

जगताप : झाडांचे अन्नरिव्य व्यवस्ापन व जनमनीचे आरोग्य याकडे 
लक् द्दले तर फळबागेची स्स्ती उत्म राहू शकते आणि रोग व कीडटींचा 
सामना करण्ाकरीता झाडांमध्ये प्रनतकारशक्ती ननमजाि होते.

१)  संत्ा पपकावर येणाऱया प्मुख कीडी पुढील प्माणे : झाडांवर 
पालवी येते तेव्हा सायट्स शसला (सायला), थ्ीप्स म्हिजे फुलककडे, 
मावा, कोळी (माईटसस् ), मीनी बगसस् , लेमन बटर फ्ाय (पाने खािारी 
अळी), काळी व पांढरी माशी (कोळशी), फळमाशी (फू्टफ्ाय), 
नागअळी (शलफमायनर), फू्ट सककंग मॉर (फळातील रस शोरून 
घेिारे पतंग). झाडाची पालवी, फुले, पाने आणि फळे यावर या सव्थ 
प्रकारच्ा कीडी येतात.

२) खोडांवर येणाऱया कोडी पुढील प्माणे : १) से्म बोअरर 
(इंदरबेला), २) साल खािारी अळी (बाक्थ  इटटींग कॅटलकपलर) ३) 
शंखूकीड (स्ेल इनसेक्ट)

३) मुळांवर येणाऱया कीडी पुढील प्माणे : हुमिी, नेमॅटोडसस्  
(सूत्कृमी), उधळी (टमजाईटसस् ) या नतन्ही वेगवेगळ्ा कीडी आहेत.

 या कीडटींच्ा ननयंत्िाकररता त्ांची लक्िे व प्रादभुजाव पाहून योग्य 
त्ा ककटकनाशकाच्ा वेळेवर (कीड ननयंत्िाच्ा अवस्ेमध्ये 
असताना) योग्य प्रमािात फवारिी होिे गरजेचे आहे. उदा. 
कोळशी ननयंत्िाकररता एकप्रल, ऑगस् व कडसेंबर या मद्हन्यात 
कीटकनाशकाची फवारिी करिे गरजेचे व प्रभावी असते.

पेननशसलम डीजीटेटम

फुलककडे

शसट्स कँकर गाड्थन गुवा हॉवी

अशी रोगट फळे बाजारात चांगल्ा भावाने नवकली जात नाहीत.
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संत्ा पपकावर येणारे रोग : 
 १)  बुरशीजन्य रोग : जनमनीतून मूळांवर येिारा फायटोफरोरा 

(मूळकूज), मुळांवर येिारा फायटोफरोरा (फळकुज) 

२) खोडांवर व फांद्यांवर येणारे रोग : डटींक्ा (गमॉशसस), 
कोलेटोट्ीकम (बुरशी), डीप्ोडीया, डायबॅक (फांदीमर) यात वरून 
टोकाकडून फांद्ा वाळत येतात.

३) फुले व फळांवर येणारा रोग : बॉट्ायटीस (बॉट्ोडीप्ोडीया), 
आल्रनेरीया, फायटोफरोरा (फळकूज) आणि रिाऊन रॉट.

या रोगांचे व्वथिापन :
रोगग्रस् झाडांना जनमनीमध्ये ड्ेंचटींग करून ककंवा द्ठबक संचामधून 

ट्ायकोडमजा व्हीरीडी ककंवा हजमीयानम+सूडोमोनस फ्ल्ूरेसिस+बेशसलय 
सबकटलीस यासारख्या जैनवक बुरशीनाशकांचे नमश्ि सोडावे.

अशाच प्रकारे वरील जीवािूंचे शेि, गोमूत्ात नमश्ि करून खोडाला 
लावल्ास इतर रासायननक औरधांची गरज भासत नाही. बोडबोपेस् 
म्हिजे १ ककलो मोरचूद (कॉपर सले्ट), १ ककलो चुना अधधक १० शलटर 
पािी यांचे नमश्ि (१:१:१०) त्ाकरीता ५ शलटर पाण्ात एक ककलो 
मोरचूद टाकावा आणि ५ शलटर पाण्ात एक ककलो चुना टाकावा. दोन्ही 
रात्भर स्वतंत्पिे धभजू द्ावीत. नंतर सकाळी ही दोन्ही नमश्िे नतसर्या 
प्ान्स्कच्ा भांड्ात टाकून ते एकत् कालवावे. हे झाले बोडबोपेस्. 
बरेच शेतकरी काय करतात १ ककलो मोरचूद घेतात आणि ५ ककलो चुना 
घेतात. चूना स्वस् नमळतो. पि हे नमश्ि प्रभावी होत नाही. तेव्हा दोन्ही 
समप्रमािात घेतले पाद्हजे.

जनमनीतील बुरशीजन्य रोगांच्ा ननयंत्िाकरीता नवनवध प्रकारच्ा 
रासायननक बुरशीनाशकांचा वारंवार वापर केल्ामुळे जनमनीतील नमत् 
शजवािूंची मोठ्ा प्रमािात हानी होते. उदा. मेटॅलॅक्ीलचा अनतवापर. 
जनमनीला समृद्ध करिार्या जीवािूंचा वापर करिे आवश्यक आहे. 

प्श्न : संत्ा बागेचे जलव्वथिापन कसे करतात? त्ात कािी 
सुधारणा करण्ाची आवश्यकता आिे का?

जगताप : संत्ा उत्ादक शेतकर्यांनी अत्ंत गांभीयजाने घेण्ाचा 

हा मुद्ा आहे. ऊस, केळी, भात या कपकांना पािी रोडे जास् झाले तरी 
चालू शकते. पि संत्ा, मोसंबी या शलंबूवगमीय फळात जर जलव्यवस्ापन 
नसेल आणि शेतात ककंवा वाफ्ात पािी साचून राहात असेल तर 
फायटोप्रोरा या रोगाची लागि होते. कारि ही बुरशी पाण्ावर प्रेम 
करते. शजरे पािी साचते नतरे नतची प्रचंड प्रमािात व वेगाने वाढ होते. 
त्ामुळे संत्ा, मोसंबी या बागांना द्ठबक शसचंन पद्धतीनेच पािी देिे 
आवश्यक आहे. द्ठबकद्ारे गरजेच्ा वेळी आवश्यक तेवढेच पािी देता 
येते. कपकाचा हंगाम, हवामान, तापमान, जनमनीचा मगदरू, वातावरि या 
गोष्ी पाहून पािी केव्हा व ककती द्ायचे याचा ननि्थय घ्ावा लागतो. पि 

संत्ाबाग पाण्ाने भरून ठेवण्ाची शेतकर्यांची जुनी सवय आजही 
नवदभजात सव्थत् पाहायला नमळते.

नवीन वाणांच्ा वनवमथ्यतीची गरज  
नागपूर मॅन्डरीन ऑरेंज नवदभजात लावतात. पंजाब व 
द्हमाचलमध्ये ककन्नू लावतात तर आसाम, नमझोराम, 
अरुिाचल व पूवगेकडील सेव्हन शसस्स्थमध्ये खासी संत्े 
लावतात. मॅन्डरीन, ककन्नू आणि खासी या तीनच संत्राच्ा 
जाती भारतात आज तरी उपलब्ध आहेत आणि गेल्ा २००-
३०० वरथांपासून त्ात काडीमात् बदल ककंवा सुधारिा 
झालेली नाही. जगात संत्ी कपकनविारे रिाझील, फ्ोररडा, 
मेक्क्सको, इटली, स्पेन, तुक्थ स्ान, इस्त्राईल असे अनेक देश 
आहेत ज्यांनी या कपकावर संशोधन करून मोठ्ा मेहनतीने 
नवनवीन जाती बननवल्ा आहेत. हे फळझाड उत्म ररतीने 
वाढनवण्ासाठी वेगवेगळ्ा प्रकारचे हंगामात ननरननराळ्ा 
जातटींची संत्ी बाजारात कशी येतील याचे वेळापत्क 
त्ांनी प्रयत्नपूव्थक तयार केले आहे. संशोधनाचे हे दारररिय 
मनाला ननक्चत बोचिारे व वेदना देिारे आहे. या दृष्ीने 
जैन इररगेशन कंपनीने जैन स्वीट ऑरेंजमध्ये संशोधनपूव्थक 
जे काम केले ते ठळकपिाने नजरेत भरण्ासारखे आहे. 
त्ांनी रिाझील व फ्ोररडामधून वॅ्हलें स्शिया, नेव्हल, नटाल, 
पेरा, हॅम्ीन, वेस्ीन यांसारख्या स्वीट ऑरेंजच्ा रसाळ 
जाती आिून भारतात उतृ्ष् पद्धतीने आपल्ा हवामानाला 
अनुकूल होतील अशा पद्धतीने रोपे-कलमे तयार केली. 
यासाठी ग्रीनहाऊसमध्ये मातृवृक् तयार केले. आज जैन 
स्वीट ऑरेंजचा नवा लौककक सव्थत् झालेला पाहायला व 
ऐकायला नमळतो तो नावीन्यता व मेहनतीमुळे. असे नवीन 
वाि संत्ा कपकातही नवकशसत होिे गरजेचे आहे. सुदैवाने 
आता जैन इररगेशनने या कामातही लक् घालण्ाचे ठरनवले 
आहे ही शेतकर्यांसाठी भाग्याची व त्ांना उत्रथांकडे नेिारी 
गोष् आहे. 
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आमच्ाकडच्ा बर्याच संत्ा बागायतदारांची सवय अशी आहे की पाटाने 
प्रवाही पद्धतीने पािी द्ायचे आणि झाडाच्ा खोडाला पािी लागेल इतके 
पािी वाफ्ात भरायचे. वास्नवक कुठल्ाही पररस्स्तीत झाडाच्ा 
खोडाजवळ ओलावा राहील अशा प्रकारे ओशलत करू नये. खोडाजवळ 
ओली माती राहताच कामा नये. झाडापासून तीन फूट अंतरावर पािी 
द्ावे. खोड पािी कपत नाही. म्हिून झाडे गादी वाफ्ावर (बेड) लाविे 
चांगले. बेडवरही झाड खड्ा करून लावावे.

काही शेतकरी मायक्ोट्ूबलाच द्ठबक संच समजतात. 
मायक्ोट्ूब रात्भर चालू ठेवली तर पाटाने पािी द्दल्ासारखेच 
आहे. नतच स्स्ती द्ठबक संचाची आहे. तो गरज बघून २-४-६ 
तास चालवावा. त्ापेक्ा जास् चालनविे म्हिजे अधधकचे 
पािी देिे. आज नवदभजात ज्या संत्ा बागायतदारांचे 
जलव्यवस्ापन चांगले आहे त्ांच्ाकडे 
फायटोप्रोरा नाही.

फळबागेमध्ये अवजाराने जास् खोल 
आंतरमशागत केल्ामुळेही झाडाची मुळे तुटतात. 
त्ांना जखमा होतात. नतरूनच फायटोप्रोराची 
लागि होते. म्हिून खोल आंतरमशागतही 
करू नये. बलराम नांगर, टॅ्क्टरने 
आंतरमशागत करू नये. सोटमुळांना 
त्ाने इजा पोहचू शकते. टश्थरी रुटस 
(जारवा) ही आडवी पसरतात. मुळांची 
संख्या जेवढी जास् तेवढी ती अन्नरिव्ये 
जास् घेऊ शकतात. मुळांची लांबी जास् 

वाढावी आणि सशक्त जारण्ाची वाढ व्हावी या कररता संत्ाबागेत वॅ्हम 
मायकोरायझा वॅ्हमचा (वॅ्हसीक्ुलर आरबोसू्लर मायकोरायझा) वापर 
करिे फायदेशीर द्दसून आले आहे. मायकोरायझा ही एक बुरशीच 
आहे. ती झाडांना पािी पुरनवते आणि लांबून अन्नही पुरनवते. खोल 
आंतरमशागतीमुळे हा मायकोरायझा मरतो. ज्या संत्ा बागेत अशा खोल 
मशागती केल्ा नाहीत नतरे फळे संख्येने जास् व चांगली येतात.

प्श्न : उत्ादनोत्तर व्वथिापनासंबंधी सध्ा काय स्थिती आिे? 
ते कसे करावे?

जगताप : जनमनीची सुकपकता जर चांगली नसेल आणि 
कपकाचे अन्नरिव्य व्यवस्ापन योग्य पद्धतीने केलेेले नसेल तर 
झाडावरील ७० टके् फळे ही ननकृष्च असतात. नवदभजात 

संत्ा बागा नवकिे ही परंपरागत पद्धत आहे. झाडावरील फळे 
तोडून शेतकरी ती बाजारात नवकायला नेत नाही. ज्याने 
बाग खरेदी केली तोच माल तोडतो व बाजारपेठेत घेऊन 

जातो. त्ामुळे उत्ादनोत्र व्यवस्ापन करण्ाची वेळ 
सहसा शेतकर्यांवर येत नाही. ती जबाबदारी बाग 

खरेदीदाराची व व्यापार्यांची आहे असे मानले जाते. 
संत्ा बागायतदार हा रिाक् बागायतदारांप्रमािे 

संघकटत नाही. चांगली उतृ्ष् दजजाची फळे 
जास्ीत जास् ननमजाि करावीत याकडे संत्ा 
उत्ादकांचे लक् नसते. झाडाला लागलेली 
फळे जास्ीत जास् कटकतील कशी मग ती 
लहान राद्हली तरीही चालेल अशा प्रकारची 

भावना शेतकर्यांमध्ये आढळून येते. मग फळे 

बागेमध्ये यंत्ाच्ा साह्ाने खूप खोलीची अांतरमशागत केली तर अशी फळगळ होते.
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वमझोराम, अरूणाचलमध्े १५० वरषांच्ा संत्ा बागा 
ववदभभातील सगळ्ा बागा १६ वरषांच्ा आतल्ा

नवदभजातील सव्थ संत्राच्ा बागा या १६ ते २० वरजाच्ा आतल्ा आहेत. आसाम, नमझोराम, अरूिाचल येरल्ा 
संत्राच्ा बागा १५० ते २०० वरथांच्ा आहेत. पूवगेकडील राज्यातल्ा बागा इतक्ा वर्थ कटकतात आणि नवदभजातल्ा संत्ा 
बागांचे आयुष् मात् इतके कमी का? असा प्रश्न बर्याचदा अनेकांना पडतो. पि त्ाचे खरेखुरे उत्र अजून तरी कुिी देत 
नाही. वास्नवक या नवरयावर मोठे संशोधन होण्ाची गरज आहे. काही लोक याचे उत्र रूटस्ॉकच्ा वापरामध्ये दडलेले 
आहे असे सांगतात. नवदभजात संत्ा, मोसंबीसाठी रंगपूर लाईम आणि जंबेरीचा रूटस्ॉक गेल्ा १०० -१५० वरथांपासून 
वापरात आहे. वास्नवक संत्े हे मूळ चीन या देशातील फळ आहे. त्ामुळे त्ाचे नाव ‘पोंकान चायनीज मँडरीन ऑरेंज’ 
असेच आहे. चीनमधून हे फळ सव्थप्ररम पूवगेकडील राज्यांमध्ये गेले आणि तेरून ते नवदभजात आले. आज बरेच नस्थरीमालक 
व रोपे-कलमे तयार करिारे लोक, शेतकरी ज्या रूटस्ॉकचा वापर करतात. या रूटस्ॉकचा वापर करून तयार केलेली 
कलमे-रोपे शेतकर्यांनी लावली तर बागा १०-११ वरगे कशातरी चालतात. पि पुढे मात् त्ांचे उत्ादन कमी कमी होत जाते. 
उत्ादन घटले की शेतकरी बागा काढून टाकतो. त्ामुळे नवदभजातील संत्ा बागांचे आयुष् कमी आहे. शशवाय वाफे व सर्या 
पाण्ाने भरून ठेवल्ामुळे झा़डे द्हरवीगार द्दसतात पि फळे फारशी लागत नाहीत. नवीन तंत्ाचा वापर करून म्हिजे 
गादीवाफ्ावर द्ठबक शसचंनाच्ा दोन नळ्ा व मच््चगं करून बागा उभारण्ाचा तो नवचार करीत नाही.

बाजारात नवक्ीसाठी गेलेल्ा संत्राची प्रतवारी करताना
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लहान राद्हली आणि भाव नमळाला नाही की शेतकरी संत्राचे बाजारभाव 
पडले म्हिून आरडाओरडा चालू करतात. मालाचे योग्य पद्धतीने संगोपन 
करून चांगल्ा दज्यजाची फळे आपि ननमजाि करतो का? याबाबतचे 
आत्मपरीक्ि शेतकर्यांनी करिे गरजेचे आहे. योग्य वेळी ककडटींचे 
(फूलकीडे व कोळी- थ्ीप्स व माईटसस् ) ननयंत्ि झाले नसल्ास चांगल्ा 
दजजाची चमकदार फळे नमळत नाहीत. 

शेवटच्ा टप्प्ात बुरशीनाशकाचा वापर करावा. सूडोमोनस 
अधधक बॅशसलस सबकटलीस सारख्या जैनवक बुरशीनाशकाची फळांवर 
तोडिीपूवमी फवारिी केल्ास फळे जास् द्दवस कटकू शकतात. लहान 
फळांची मोठ्ा प्रमािात गळ होते पि मोठी झालेली फळे गळून पडत 
असल्ास शजबरेशलक ॲशसड (जीए) ककंवा केनमकल ग्रेड २-४-डी या 
संजीवकाची १० ते १५ पीपीएम तीव्रतेची फवारिी करावी. ती फळगळ 
रोखण्ात प्रभावी ठरते असे आढळून आले आहे.

प्श्न : संत्ा पपकात आता आणखीन नव्ाने काय काम िोण्ाची 
गरज आिे?

जगताप : शलंबूवगमीय फळकपकांवर संशोधन करिारे कें रि भारत 
सरकारने ५० वरथांपूवमी नागपूर येरे सुरू केले आहे. पि या कें रिाने 
नवदभजाच्ा दृष्ीने फारसे संशोधनाचे काम केलेेले आहे असे द्दसत 

नाही. शशवाय जर काही संशोधन झालेच असेल तर ते शेतकर्यांपययंत 
पोहोचलेले नाही. जगाबरोबर जर आपल्ाला स्पधजा करून नागपूरी 
संत्ा ननयजात करावयाचा असेल तर नवीन व्हरायटी, जास् द्दवस 
कटकिार्या जाती, रूटस्ॉक यावर संशोधन करावे लागेल. जगात जे 
चालते व नवकले जाते ते कपकवावे लागेल. आम्ही कपकनवतो ते तुम्ही 
घ्ा असे म्हिून जमिार नाही. नवदभजातील संत्े पातळ सालीचे असून ते 
जास् द्दवस कटकू शकत नाही. शशवाय त्ातील नबया प्रकक्या करताना 
क्श झाल्ास रसाला कडवट चव येते व एक-दोन तासानंतर रसाचा 
रंग काळा पडतो. या सव्थ गोष्टींवर प्राधान्याने संशोधन हाती घेतले 
पाद्हजे. नवदभजातील संत्राला व रसाला चव चांगली आहे. फळाची 
साल काढिे सहज सोपे आहे. त्ामुळे फे्शफ्ट म्हिून खाण्ासाठी 
त्ाचा मोठ्ा प्रमािावर वापर होतो. पि प्रकक्येसाठी नततकेसे 
वापराले जात नाही. रिाझीलसारखा संत्ा ज्यूसचा नळ भारताला आणि 
नवदभजातील शेतकर्यांना तयार करता आला पाद्हजे असा माझा नवचार 
आहे. त्ादृष्ीने आपि सवथांनी नमळून एकजुटीने काम करण्ाची गरज 
आहे. या कामात जळगावच्ा जैन इररगेशन कंपनीने पुढाकार घ्ावा 
अशी शेतकर्यांची इछिा आहे. बघूया काय होते ते!

संत्राच्ा खोडाला खालून बाेडबोनमश्ि लावले 
असता झाडे चांगली राहतात व खोडकीड लागत 
नाही. यासाठी चुना आणि गंधक यांचे समप्रमािात 
नमश्ि वापरिे गरजेचे असते.
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गोरवारा 
सतरा दशलक् हेक्टर क्ेत् असलेल्ा भारतीय उपखंडातील पीक-

पद्धतीत तांदळू व गव्हाचा आधीपासूनच वरचष्ा आहे. तांदळू आणि 
गव्हाची सरासरी उत्ादनक्मता ही कमी आहे. तांदळू व गहू ही दोन अशी 
मह्त्त्वाची कपके आहेत की, ज्या कपकांना जास्ीत जास् पािी लागते 
आणि एकट्ा भाताच्ा कपकाला पीक पररस्स्तीनुसार १५०-२०० 
से. मी. पािी लागते. आजही भारताची भाताच्ा रोपांची दलदलीच्ा 
जनमनीत लाविी केली जाते. त्ामुळे जनमनीच्ा पृष्ठभागावरून पाण्ाची 
वाफ होऊन तसेच, पािी झझरपून जात असल्ाने वाया जाते. भारतात, 
उपलब्ध ताज्या पाण्ाच्ा ७० टके् पाण्ाचा वापर शेतीसाठी केला 
जातो व त्ातही जास्ीत जास् पािी हे एकट्ा भातकपकासाठी 
वापरले जाते. पररिामी, भूजल पातळीत वरजानुवरगे घट होऊ लागली 
आहे. सध्या भूजल पातळीत घट होण्ाचे प्रमाि हे वरजाला ४०-६० से. 
मी. इतके असून पररिामी, भूजलासाठी पंपास जास् ऊजजा लागते. 
पाण्ाच्ा डबक्ातील पारंपररक पद्धती आणि भाताच्ा रोपांची लाविी 
करण्ाच्ा पद्धतीनेही जनमनीचा पोत खराब होतो, जनमनीचे आरोग्य 
नबघडते. पररिामी, गव्हाच्ा कपकासाठी जनमनीची यशस्वीरीत्ा तयारी 
करण्ाच्ा खचजातही जनमनीचा कस कमी झाल्ाने वाढ होते. पाण्ाच्ा 
पातळीत होिारी घट, जनमनीची उत्ादनक्मता तसेच, उत्ादनासाठी 

होिार्या वाढत्ा खचजावर मात करण्ासाठी आणि पाण्ाची बचत, 
पयजावरिाच्ा रक्िासाठी अनतदाबाच्ा जलतंत्ाचा भात व गव्हाच्ा 
मशागतीसाठी वापर करिे ककतपत व्यवहाय्थ आहे, यावर संशोधन करिे 
ही काळाची गरज आहे.

मित्ताचे वनष्करथ्य
उत्राखंडमधील पंतनगर येरे असलेल्ा गोनवदं बल्लभ पंत कृरी 

व तंत्ज्ान नवद्ापीठात आणि हररयािातील शेतकर्यांच्ा शेतावर 
अलीकडेच घेतलेल्ा चाचण्ांतून असे द्दसून आले की, ओलसर गादी 
वाफ्ावर (सीड-बेड) नबयािांची रेट पेरिी करून जादा उत्न्न घेता येते; 
कारि, पृष्ठभागावर ककंवा गादी वाफ्ावर रेट पेरिी करून द्ठबक शसचंन 
व खतांचा वापर केल्ाने जादा उत्न्न नमळते. या चाचण्ांमुळे पारंपररक 
पद्धतीच्ा तुलनेत भात/गव्हासाठी लागिार्या पाण्ात ५० ते ७० टके् 
बचत होऊ शकते. उत्न्नवाढीचे हे सव्थ मापदंड, उत्न्नाचे श्ेय हे खताचा 
पूि्थ क्मतेने केलेला वापर आणि द्ठबक शसचंन पद्धतीने पाण्ाचा पूि्थ 
क्मतेने केलेल्ा वापरास जाते. त्ात २-४ द्दवसांच्ा अंतराने २० ते 
५० टके् पाण्ाची वाफ होते, हे नवचारात घेतलेले आहे. द्ठबक शसचंन 
पद्धतीने भाताच्ा नबयािांची रेट लाविी केल्ाने खचजाच्ा प्रमािातही 
खूप बचत होते, फायदा होतो.

हठबकवर 
गिू-तांदळू 
उत्न्नाचा 
ववक्रम डॉ. पी. सोमण यांनी 

शसगंापूरच्ा परररदेत 
सादर केलेला शोधवनबंध
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संशलेरण व वववनयोग
शेतकर्यांच्ा शेतावर अचूक कृरी तंत्ज्ानाद्ारे रेट लाविी आणि 

द्ठबक शसचंनाचा व खतांचा वापर करून तांदळू/गव्हाच्ा आजच्ा 
उत्न्नाचा नवक्म मोडिे ही काळाची गरज आहे. सव्थसाधारिपिे 
जनमनीचा कमी स्र असलेल्ा शेतात भाताच्ा रेट लाविीची 
आवश्यकता असते आणि शेतीची मशागत, दजगेदार रोपांची लाविी, 
लाविीची वेळ, मातीमध्ये लागिारा ओलसरपिा, पेरिीची खोली 
इत्ाद्दचे व्यावहाररक ज्ान जादा उत्ादनासाठी आवश्यक असते.

भूजल पातळी पूव्थवत होण्ासाठी द्ठबक शसचंनाद्ारे जलशसचंनाचे 
अचूक व्यवस्ापन करिे, ही काळाची गरज आहे. द्ठबक शसचंनाद्ारे 
केवळ रोपांच्ा मुळाशी गरजेनुसार पािी पुरवठा केला जातो असे 
नसून आवश्यकतेप्रमािे पौकष्क रिव्याचाही पुरवठा होतो. उत्ादनक्मता 
वाढनवण्ासाठी खताचा जादा वापर केला जात असल्ाने द्ठबकमुळे 
खतांचा वापर कमी होण्ास मदत होते. भाताच्ा शेतातून नमरेनवायूचे 
उत्ज्थन होत असल्ाने पयजावरिाचे रक्ि होते. द्ठबक शसचंनाबरोबरच 
रेट पेरिी करिे हे गहू/तांदळाचे जादा उत्ादनासाठी प्रभावी तंत्ज्ान 
म्हिावे लागेल. भात लागवडीच्ा क्ेत्ातील जनमनीचा कस अशा 
आधुननक तंत्ज्ानाच्ा वापराने वाढण्ास मदत होते. भातासारख्या 
कपकांसाठी,(उदा-गहू, ऊस) पयजावरिाचा नमत् असलेल्ा द्ठबक शसचंन 
व खताच्ा पद्धतीमुळे तांदळाचे उत्न्न, गव्हाचे उत्न्न अधधक नमळण्ास 
मदत होते व पाण्ाची बचतही ५० ते ७० टके् होते.

्ात शेतीत सूक्ष्म जलशसचंन तंत्ज्ानाच्ा व्वहायभि दृपष्कोनामुळे 
उत्न्ात वाढ व पाण्ाची बचत

िररयाणाच्ा कुरुक्ेत् येथिील शेतातील अनुभव

गोरवारा-उपदिष् : 
शेतीला लागिार्या एकूि पाण्ापैकी सवजाधधक म्हिजे ८५ टके् 

पािी वापरिार्या भात शेतीचे भनवतव्य हे जास्ीत जास् नवकास, 
तंत्ज्ानाचा अंगीकार व सरावावर अवलंबून आहे. त्ाचमुळे पाण्ाचा 
कमीत कमी व काय्थक्मतेचा जास्ीत जास् वापर केला जाईल. 
सव्थसाधारिपिे भाताची लागवड ही भरपूर पािी असलेल्ा दलदलीच्ा 
भागात केली जाते व त्ाची वाढ पाण्ातच होते.

भाताचे उत्ादन जास्ीत जास् वाढावे म्हिून ‘सूक्ष्म तंत्ज्ानाच्ा 
व्यापारीकरि पॅकेज संदभजात ज्या प्रायोगगक चाचण्ा सुरू आहेत, 
त्ावरच या ननबंधात प्रामुख्याने चचजा करण्ात आलेली आहे. ‘परदशमी 
प्रकल्प’, “सूक्ष्म जलशसचंन तंत्ज्ान शेतकर्यांपययंत पोहोचनवण्ासाठी 
हररयािात कमांड एररया डेव्हलपमेंट अॅरॉररटी (सीएडीए)ने राज्यातील 
नवनवध शजल्हांत सध्या असलेल्ा कालव्यात लोकाधभमुख तत्त्वावर 
सौर/नवद्ुत तारांचे जाळे असलेले सूक्ष्म जलशसचंन पायाभूत सुनवधा 
उभारण्ाचे ठरनवले आहे.” जळगाव(महाराष््-भारत) येरील मेसस्थ जैन 
इररगेशन शसस्ीम शलनमटेड या कंपनीने हा परदशमी प्रकल्प कायजान्वित 
केला असून त्ाची काय्थवाहीही हीच कंपनी करीत आहे. शेतकर्यांना 
सूक्ष्म जलशसचंन तंत्ज्ानाबाबत अधधक प्रोत्ाहन देण्ासाठी प्रायोगगक 
तत्त्वावर भात कपकाच्ा सादरीकरिाच्ा प्ॉटवर लाविी करण्ात 
आली. पारंपररक पुराच्ा पाण्ाने एक एकर शेतीत पािीपुरवठा तर, दोन 
एकर शेतीत सूक्ष्म जलशसचंन पद्धतीने(द्ठबक व नमनी स्प्कंलर पद्धत) 
पािीपुरवठा केला गेला.

द्ठबक संचाच्ा सहाय्याने घेतले जािारे भाताचे कपक. भात कपक गहू कपक 

अधधक माद्हतीसाठी  क्ूआर कोड सॅ्न करा
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मित्ताचे वनष्करथ्य
ज्या शेतकर्यांच्ा शेतात जैन इररगेशन कंपनीने ‘इररगेशन शसस्ीम’ 

उभारलेली आहे, त्ा शेतकर्यांच्ा शेतात भात कपकाच्ा उत्ादनासाठी 
२००८ पासून जरी सूक्ष्म जलशसचंन तंत्ज्ानाचे सादरीकरि केले जात 
असले तरी, या प्रकरिी काय्थवाही व देखभालीच्ा संदभजात आवश्यक ते 
प्रशशक्ि शेतकर्यांना देण्ाचे काय्थ हररयािाच्ा कमांड एररया डेव्हलपमेंट 
अॅरॉररटी, जैन इररगेशन शसस्ीम शल., च्ा शास्त्रज्ांनी केलेे आहे आणि 
आजूबाजूच्ा पररसरातील शेतकरी अजूनही कपकाची कापिी करीत 
आहेत. हे प्रात्शक्क गुमठाला गृह(डेरा फत्ेहशसगं)या खेड्ातील(शज. 
कुरुक्ेत्, हररयािा)सरदार करिशजत शसगं यांच्ा शेतात करण्ात 
आले. त्ाचा आ्चय्थकारक ननष्कर्थ असा की, त्ांच्ा शेतातील भात 

कपकाचे उत्न्न द्ठबक शसचंनामुळे वाढले आणि पाण्ाचीही बचत झाली.

संशलेरण व वववनयोग
सव्थसाधारि असा समज आहे की, जलशसचंन तंत्ज्ानाचा वापर 

करून पाण्ाची बचत करण्ाने अनेकदा उत्ादन घटण्ाचा धोका 
संभवतो. कारि, कपकांवर दषु्काळाचा ताि पडण्ाची दाट शक्ता 
असते. या सादरीकरिाच्ा प्ॉटवर, एक गोष् व्यावहाररकदृष्ट्या 
नननव्थवादपिे शसद्ध झालेली आहे की, कमी पाण्ाच्ा पररस्स्तीत 
भाताची लागवड करिे आणि पाण्ाच्ा बचतीसाठी प्रगत तंत्ज्ानाचा 
वापर (उदाहरिार्थ-द्ठबक शसचंन) करण्ाने उत्ादनक्मता कटकून राहते 
तसेच, पाण्ाची ४२.०३ टके् इतकी मोठी बचत व उत्ादनात ११.६५ 
टके् वाढ होते. यावरून एक गोष् स्पष् होते की, कोित्ाही कपकाच्ा 

जळगावच्ा जैन द्हल्स वर द्ठबक संचाच्ा 
सहाय्याने घेतलेले भाताचे कपक.
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इतकेच नवे्ह तर, भात-कपकाच्ा उत्ादनात कोितीही तडजोड न करता 
पाण्ाचा वापर कमी करता येऊ शकतो. कमी खचजाची द्ठबक शसचंन 
पद्धत छोट्ा व अल्पभूधारक शेतकर्यांना नक्ीच फायदेशीर ठरते. 
त्ाहीपेक्ा सूक्ष्म जलशसचंन तंत्ज्ानाकडे अधधक लक् देण्ाची व त्ाचे 
प्रशशक्ि देण्ाची अत्ंत गरज आहे.

हररयाणात सवमारिक उत्ादनक्मता व नफ्ासािी शेतावर 
्ातपपकाला ठिबक शसचंन

गोरवारा 
भावी काळात कपकाला लागिार्या पाण्ात मोठी बचत करण्ासाठी 

‘सूक्ष्म जलशसचंन पद्धती’ ही एक कायमस्वरूपी देिगी होय आणि 
मशागतीसाठी उत्म आरोग्यदायी काळ्ा कसदार जनमनीचा नवस्ार 
करण्ाने अन्नधान्याची वाढत्ा मागिीची पूत्थता करण्ाइतकी 
उत्ादनात वाढ होईल. हे नवचारात घेऊन हररयािाच्ा कुरुक्ेत् 
शजल्हातील गुमठाला गृह खेड्ात एका शेतकर्याच्ा शेतावर सध्याची 
प्रात्शक्के केली जात आहेत, भातकपकाच्ा उत्ादनाचे मूल्ांकन 
करण्ासाठी द्ठबक, स्प्कंलर आणि पूरशसचंन या तीन वेगवेगळ्ा 
शसचंन पद्धतटींचा अवलंब केला जातो. पीआर-१२६ या भाताच्ा जातीवर 
प्रायोगगक चाचिी घेण्ात आली. त्ातून असे ननष्पन्न झाले की, 
तांदळाच्ा उत्ादनात द्ठबक शसचंन पद्धतीत (६,९५० ककलो-हे.) प्रवाही 
शसचंन पद्धतीच्ा तुलनेत (६,२२५ ककलो-हे.) उल्लेखनीय वाढ झाल्ाचे 
द्दसून आले. स्प्कंलर पद्धतीने कमी उत्ादन नमळाले. तसेच, भात 
लाविी द्ठबक शसचंन पद्धतीने केल्ाने नवक्मी पािी वापराच्ा क्मतेची 
नोंद केली गेली(१७१ कक. एम.एम) असून त्ा खालोखाल स्प्कंलर 
पद्धतीचा (११.५ कक. एम. एम) क्मांक लागतो. सवजाधधक उत्ादनातील 

सातत्ामुळे द्ठबक शसचंन पद्धतीने अधधक फायदा होतो.

दृपष्कोन व पद्धती

- हररयािातील कुरुक्ेत् शजल्हात सुगीच्ा द्दवसात ज्या चाचण्ा  
घेतल्ा गेल्ा तेव्हा ३३७ नम.नम. पाऊस झाला होता. 

- प्रयोगासाठी पीआर-१२६ या जातीचा वापर करण्ात आला.

- द्ठबक शसचंन, स्प्कंरलर व पूरशसचंन या तीन शसचंन पद्धती.

मित्ताचे वनष्करथ्य

१) नवनवध शसचंन पद्धतीत प्रत्ारोपि केलेल्ा भाताच्ा उत्ादनात 
४.८० पासून ६.९५ टन/हेक्टरपययंत वाढ झाली आहे. द्ठबक पद्धतीने 
झालेले कमाल उत्न्न हे पूरशसचंन पद्धतीपेक्ा ११.६५ टके् जास् व 
स्प्कंलर पद्धतीपेक्ा ४४.७९ टके् जास् आहे.

२) पावसाच्ा पाण्ासह प्रवाही शसचंनात पाण्ाचा एकूि वापर ५८७.४ 
नम.नम. केला गेला तर, द्ठबक व स्प्कंलर पद्धतीत अनुक्मे फक्त 
४०७.३ नम.नम. व ४१९ नम.नम. केला गेला.

३)  प्रवाही शसचंन पद्धतीच्ा तुलनेत द्ठबक शसचंन व स्प्कंलर पद्धतीत 
पाण्ाची बचत अनुक्मे ३०.७ टके् व २८.७ टके् होते.

४)  ननष्करजातून असे सूचचत होते की, द्ठबक शसचंन पद्धतीत सवजाधधक 
ननव्वळ नफा प्रनत हेक्टरी रु.३३७८७/-; त्ा खालोखाल प्रवाही 
शसचंन पद्धतीत प्रनत हेक्टरी रु.२,९७११/- नफा झाला.

५) प्रवाही शसचंन पद्धतीपेक्ा द्ठबक शसचंनने १२ टके् जास् उत्न्न 
नमळाले. तर, नमनी स्प्कंलरपेक्ा ४० टके् जास् उत्न्न नमळाले.

िो! हठबकमुळे भात व गव्ाच्ा उत्ादनात दपुटीने वाढ िोते. 
भाताची खाचरे पाण्ाने खचाखच भरून ठेवली की उत्ादन प्रचंड येते असा अनेक वरथांपासूनचा आपल्ा शेतकर्यांचा 

गैरसमज आहे. अरजात तो परंपरागतररतीने चालत आलेला आहे. परंपरा बदलायला मािूस सहसा तयार होत नाही. रूढी, 
परंपरा, अंधश्द्धा यांच्ा बे़ड्ांनी करकचून बांधले की त्ा तोडाव्यात असे बर्याच लोकांना वाटत नाही. ते बेडयांची सवय 
करून घेतात आणि त्ातच आनंद मानतात. पि त्ामुळे आपली प्रगती, उत्र्थ, नवकास होत नाही हे त्ाच्ा लक्ातच येत 
नाही. जी मािसे प्रयत्नाने, कष्ाने, ध्येयाने या बेड्ा तोडून नव्या वाटा चोखाळण्ाचा प्रयत्न करतात ते यशाचे शशखर गाठतात 
आणि ध्येयाच्ा अंनतम टोकापययंत पोहोचतात. फार रोड्ा शेतकर्यांचा द्ठबक संचावरती गहू आणि तांदळू उत्मररतीने कपकू 
शकतो यावर नवश्वासच बसेल पि जैन इररगेशनच्ा जळगावातील द्हल्सवर जे कृरी संशोधन कें रि आहे त्ाद्ठकािी मागील 
१५ वरथांपासून द्ठबक संचाच्ा सहाय्याने गहू व भाताचे कपक घेतले जात आहे. परंपरागत पद्धतीने पाटाने पािी देऊन जेवढे 
उत्ादन होते त्ापेक्ा दपु्पट उत्ादन द्ठबक संचामुळे नमळते. द्ठबक संचामुळे कपकाची वाफसा स्स्ती कायम राहते. मुळांना 
श्वासोछिवास चांगला करता येतो. अन्न ग्रहिाची कक्याही चांगली होते. खतांचा अनुकूलवातावरि राद्हल्ामुळे उत्ादन व 
उत्ादकता वाढती राहते. शशवाय जनमनीचा पोतही चांगला राहतो. तेव्हा या नवीन क्ांतीकारी तंत्ाचा वापर शेतकर्यांनी केला 
पाद्हजे. एकदा या बाबतचा प्रयोग तर करून पहा!
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दानापूरमधील गोपाल येऊल यांची     १८० एकराच्ा खंड शेतीची यशोगाथिा

केल्ाने 
िोत आिे रे 
आधी...

दानापूर (ता. तेल्ारा, शज, अकोला) येरे गोपाल येऊन यांच्ा 
कुटंुबाने दोन भावांच्ा मदतीने १८० एकर जमीन खंडाने करून 
नवीन आदश्थ लोकांपुढे ठेवला आहे. या खंड शेतीसंबंधीची 
यशोगारा त्ांच्ाच शब्दात येरे देत आहोत.

- डॉ. सुधीर भोंगळे
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दानापूरमधील गोपाल येऊल यांची     १८० एकराच्ा खंड शेतीची यशोगाथिा

संपकभि  क्रमांक

गोपाल येऊल- ९८८१९५८४३३
संजय येऊल- ९८२२४५४९१४
अमोल येऊल- ९५२९०५७२५३
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“आजकाल शेती करिे फार अवघड झाले आहे. शेती परवडत नाही. 
त्ातून काही नमळत नाही. उलट घरातूनच पैसा घालावा लागतो. शेतात 
कामाला मजूर नमळत नाही. मजुरीही फार वाढली आहे. मजूर २-४ तास 
सुद्धा नीट काम कररत नाही. काम न करता पगार नमळावा अशी सवथांची 
अपेक्ा आहे. नैसगग्थक संकटे आणि वादळवारा व पावसाचे काही नवचारू 
नका. कधी येईल आणि क्िाधजात होत्ाचे नव्हते करेल हे काही सांगता 
येत नाही. हातातोंडाशी आलेला घास तो एका रात्ीत काढून घेतो. शेती 
हा नुकसानीचा धंदा झाला आहे. शहाण्ा मािसाने त्ात पडू नये,” 
यांसारखी नवधाने आपि रोज कुठे ना कुठे आणि बर्याच शेतकर्यांच्ा 
तोंडूनही ऐकतो. पि शेती करिे कुिी सोडले आहे का? तसे झाले असते 
तर सगळ्ा जनमनी पडीक असत्ा आणि मािसांनी अन्न, भाजीपाला, 
फळे म्हिून काय खाल्ले असते.

शेतकरी हा मोठा द्हमंतवान मािूस आहे. तो सहजासहजी ननसगजापुढे 
हार पत्रत नाही. ककतीही संकटे आली तरीही न डगमगता कफननक्स 
पक्ासारखा तो राखेतूनही उभा राहतो. झालेले मोठे द:ुख, नुकसान दोन-
चार द्दवसात नवसरून जातो आणि पुन्हा काळ्ा आईची सेवा करायला 
छातीवर दगड ठेऊन उमेदीने उभा राहतो. शेतीतूनच आपल्ाला वैभव 
प्राप्त होऊ शकिार आहे असा दृढनवश्वास ज्यांच्ा मनावर स्वार होऊन 

अधधराज्य करतो आहे ते कष्ाला, मेहनतीला, संकटाला कधी घाबरतच 
नाहीत. ते एकजुटीने, एकद्दलाने व एकारिेच्ा एकांनतक बनलेल्ा 
ध्येयवादाने पछाडून स्वप्ांच्ा पूतमीसाठी कशाचाही तमा न बाळगता 
वेड्ासारखे दौडत राहतात आणि अखेर इप्प्सत स्ळी पोहचतात. 
असे घवघवीत आणि लखलखीत धवल यश अखंड मेहनतीने प्राप्त 
करिार्या अकोला शजल्याच्ा तेल्ारा तालुक्ातील दानापूर गावच्ा 
गोपाल ककसन येऊल, संजय येऊल आणि अमोल येऊल या तीन बंधूची 
यशोगारा येरे मांडली आहे. ती आपल्ा सवथांना नक्ीच प्रेरिादायी 
ठरेल. 

जमीन काळी कसदार पण वनचऱयाची -
अकोला शहरापासून ७५ कक. मी. आणि आकोट गावापासून ३३ 

कक. मी. अंतरावर दानापूर नावाचे गाव आहे. ते तेल्ारा तालुक्ात येते. 
गावातली बहुतांश जमीन अत्ंत काळी कसदार पि पाण्ाचा उत्म 
ननचरा होिारी. पानतांडा हे या गावाचे वैशशष्ट्य. प्रत्ेक शेतकर्याकडे ५-१० 
गुंठ्ांपासून १-२ एकरापययंत पानमळे असायचे. खायची नवड्ाची ही पाने 
ते नवक्ीसाठी आकोट, भुसावळ, अमरावती, अकोला येरे पाठवायचे. 
एकेका शेतात १३ ते १५ वरथांपययंत पानमळा होता. पि सातत्ाने मर रोग 
येऊ लागला. त्ामुळे लोकांनी पानमळे काढून टाकले. आता क्वचचतच 

७ एकरवाल्ाने केली १८० एकर शेती

मच््चगंवर केलेल्ा टोमॅटो कपकाला औरधाची फवारिी चालू असताना.
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छोटासा पानतांडा द्दसतो. पानांची जागा, कापूस, सोयाबीन, तूर आणि 
भाजीपाल्ाच्ा कपकांनी घेतली. सुपीक जमीन आणि सघन लागवडीमुळे 
गावातली सगळीच कपके टुमदार, गद्थ द्हरवीगार व त्ामुळे ठळकपिे 
नजरेत भरून डोळ्ात साठवून ठेवावीत अशी. गावातून वान प्रकल्पाचा 
कालवा जातो. हे धरि दानापूर गावापासून १३ कक. मी. अंतरावर आहे. 
केव्हा तरी अधून-मधून पािी सुटते. पि त्ामुळे नवद्हरी, बोअरवेल यांचे 
पुन्थभरि व्हायला व पािी पातळी कटकून राहायला मदत होते. कालव्याची 
स्स्ती, व्यवस्ापन फारसे चांगले नाही. २०१८ मध्ये गावातल्ा नवद्हरी, 
बोअरवेल पुरेसा पाऊस झालेला नसल्ामुळे आटले होते. पाऊस चांगला 
झाला तर गावातली नदी कडसेंबर-जानेवारी पययंत वाहते. पि वाि धरि 
दरवरमी हमखास भरते. या गावाचे भाग्य असे आहे की त्ांना शेतीसाठी 
लागिार्या मजुरांचा कधी तुटवडा भासत नाही. शेजारच्ा सौंदळा, 
द्हवरखेड, कपपंळखेड येरून मजूर मोठ्ा प्रमािावर उपलब्ध होते. फक्त 
ते रोज ट्क वा टॅ्क्टर मधून आिावे लागते आणि संध्याकाळी परत येऊन 
सोडावे लागते. शशवाय मध्यप्रदेश राज्याची सीमा १००- १५० कक. मी. 
अंतरावर आहे. नतरूनही मोठ्ा प्रमािावर मजूर सालाने व रोजंदारीवर 
उपलब्ध होतात. इतर भागांच्ा तुलनेत इरे मजूर रोडा स्वस् आहे. 
मद्हलेला १५० रूपये तर पुरूर मजुराला २०० रूपये रोज आहे. गावात 

बारी समाजाच्ा लोकांची संख्या मोठी असून मारवाडी समाजाची ४५ 
घरे आहेत. पि बहुतेक सव्थ मारवाडी कुटंुबे व्यवसायात असल्ामुळे 
आणि काही जि अकोला, अकोट यांसारख्या शहरांमध्ये स्ागयक 
झालेले असल्ामुळे त्ांनी आपल्ा जनमनी लोकांना भाडेपट्ाने 
(मक्ताने) कसण्ासाठी द्दलेल्ा आहेत वरजाला एक जनमनीचा खंड 
१२ हजारापासून ३० हजारापययंत आहे. जनमनीचा दजजा कसा आहे आणि 
शेतकरी कोिती कपके घेतो यावरून हे भाडे ठरते. गावातील जनमनीचे 
भावही आता १४ ते १५ लाख रूपये एकर आहेत. 

गोपाल येऊलचे धाडस -
श्ी. ककसन राघोजी येऊल या शेतकर्याला गोपाल, संजय आणि 

अमोल अशी तीन मुले. संजय फक्त १२ वी पययंत शशकला. तोही 
शशक्िासाठी रोज सायकलवरून १३ ते १४ कक. मी. अंतरावरील वरवड 
बकाल या गावाला जात असे. बाकी दोघांचे शशक्ि जेमतेम सातवी 
पययंत झालेले . वडीलोपाशज्थत घरची ७ एकर शेती. त्ातल्ा एक 
एकरावर पानतांडा. पि तोही १७-१८ वरथांपूवमीच मर (बुरशी) रोगामुळे 
बंद करावा लागला. गावातल्ा सव्थ बागा या बुरशीने झोपनवल्ा. 
त्ामुळे पानमळ्ापासून नमळिारे रोजचे उत्न्न बंद झाले. दैनंद्दन खच्थ 
भागनवण्ासाठी व रोजचे उत्न्न येण्ाकररता म्हिून १२-१३ वरथांपासून 

खंडाच्ा शेतीचे ववदभभातील यशस्ी उदािरण

बाजारात पाठनवल्ा जािार्या कारल्ांची प्रतवारी करून कपशवीत भरताना.
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गावातील लोकांच्ा जनमनी भाड्ाने (खंडाने) घेऊन त्ावर नगदीची 
म्हिून भाजीपाल्ाची कपके घ्ायला सुरूवात केली. या भाजीपाल्ाची 
रोपेही २००९ पासून आम्ही शेडनेटमध्ये तयार करायला सुरूवात केली. 
प्रारंभी आमच्ाच ७ एकर जनमनीपैकी दीड एकरात टॉमेटो लावला. 
भाजीपाल्ात पैसे चांगले नमळताहेत हे पाहून गावातील लोकांच्ा 
जनमनी खंडाने घेण्ाचा ननि्थय करून सुरूवातीला संतोरभाऊ आसाराम 

गांधी यांची ८८ एकर जमीन घेतली. ती बरेच वरगे पडीक असल्ाने दरुूस् 
करून लागवडीखाली आिली. मग हळूहळू नवजूभाऊ चांडक यांची २० 
एकर, श्यामसुंदर व्यास यांची २० एकर, डॉ नननमर हागे यांची १२ एकर 
जमीन भाड्ाने करायला घेतली. सुरूवातीला भाडे १० ते १२ हजार रूपये 
एकर होते. आता भाडे कपकननहाय देतो. कपाशी व टोमॅटोसाठी एकरी २४ 
ते २८ हजार रूपये, द्हरव्या लवंगी नमरचीसाठी २५ हजार रूपये खंड देतो. 
भाडयाने घेतलेल्ा जनमनीतून जो फायदा झाला त्ातून आता दोन वरजात 
नव्याने स्वत:च्ा मालककची १८.५ एकर जमीन खऱेदी केली आहे. त्ामुळे 
आमच्ा कुटंुबाच्ा मालकीची २५ एकर जमीन झाली आहे. पद्हली १० 
वरगे शेतीवर गुंतविूक करण्ातच गेली. अडीच इंचीचे २५ स्प्कंलर सेट 
घेतले.दोन इंचीचेही २५ तुरार संच घेतले. दरवरमी ९ ते १० लाख रूपयांचा 
मच््चगं पेपर घ्ावा लागतो. आता नव्याने शांती सेठ चांडक यांची १४ 
लाखरूपये एकर या भावाने ९.५ एकर जमीन खरेदी केली असून त्ात 
कारल्ाची लागवड केली आहे.

कारले कडू पण उत्न्नसाठी गोड -
कारले लावलेली जमीन एकदम हलकी व खडकाळ आहे. वेलवगमीय 

कपकेच या जनमनीत चांगली येतात. लवकर येतात. म्हिून कारली, 
दोडकी, काकडी यांसारख्या कपकांचे ननयोजन केले आहे. कारल्ाची 
लागवड पाच बाय अडीच फुटावर केली आहे. दोन वेलीतले अंतर अडीच 
फूट आणि दोन बेडमधले अतंर पाच फूट. ननोस कंपनीची अमन श्ी आणि 
रामपूर कंपनीची व्हीएनआर-२८ या दोन जातीच्ा नबयाण्ांची लागवड 
जुलै मद्हन्याच्ा सुरूवातीला केली.बेडवर मच््चगं पेपर टाकून त्ाला 
चछरेि पाडली आणि प्रत्ेत चछरिात एक बी टाकले. ८० टके् उगवि 
झाली. मच््चगंवर लागवड केल्ामुळे पािी कमी लागते. ति होत नाही. 
पांढर्या मुळ्ा वर येऊन मरतात. बी लावल्ापासून दीड ते दोन मद्हन्यात 
उत्ादन चालू होते आणि ते चार मद्हने चालते. बाजारपेठेचा अभ्ास 
करूनच कोिता भाजीपाला लावायचा याचा आम्ही ननि्थय घेतो. आकोट 
व अकोला बाजारपेठेत कारली नवक्ीसाठी पाठनवतो. आकोट आणि 
अकोला येरे व्यापारी ठरलेले आहेत. प्रतवारी करून माल पाठनवतो. साडे 
चार रूपयांना नमळिार्या प्ॅन्स्कच्ा कपशवीला चछरेि पाडून त्ात माल 
भरतो. चछरेि पाडल्ामुळे कपशवीत वाफ पकडली जात नाही. १५ ककलो, 
३०० ग्रॅमची एक कपशवी भरतो. वाहतुकीत माल सुकतो म्हिून ३०० ग्रॅम 
कारली कपशवीत जास् भरतो. मालाला माती लागलेली असेल तर कारली 
धुवून पाठनवतो. बाजारात माल पाठनवण्ासाठी आम्ही दोन ट्क स्वत: 
नवकत घेतले असून ते रोज ननरननराळ्ा बाजारपेठेत माल घेऊन जातात. 

व्हीएनआर-२८ या जातीची कारली आकाराने छोटी असतात. त्ामुळे 
त्ांना गंमतीने ‘चूहा कारले’ असेही म्हटले जाते. ही कारली नागपूर व 
अमरावती येरे चालतात. ती कमी कडू असतात. एका वेलीपासून दोन 
ते अडीच ककलो कारली नमळतात. ५ ते ६ द्दवसाच्ा अंतराने तोडे करावे 
लागतात. एकूि ६ ते ७ तोडे होतात. या लहान कारल्ांना दर जास् 

नवे तंत्ज्ान व नवीन 
पपकांची कास िवी!

आधुननक शेती ही ज्ान, नवज्ान आणि तंत्ज्ानाने 
भारलेली असून मोठ्ा भांडवली गुंतविुकीची त्ासाठी 
आवश्यकता असते. तंत्ज्ान आणि भांडवल यो दोन्हटींची 
सांगड उत्म बसली तरच यशाचे शशखर गाठता येते. 
संकटांवर प्रभावीपिे मात करता येते. येऊल कुटंुबाने 
भाजीपाल्ाची शेती करताना हे नवीन हायटेक तंत्ज्ान 
अॅटोमेशन, फकट्थगेशन, शेडनेट व पॉशलहाऊस मधील 
लागवड, हवामान वेधशाळा, सघन व अनतसघन लागवड 
पद्धत वापरले असते तर प्रगतीची आिखीन दोन पाऊले 
पुढे पडली असती. उत्ादन व उत्ादकता वाढली असती. 
आिखीन दजगेदार मालाची नननम्थती करून बाजाारात 
स्वत:त चा रिॅण्ड प्रस्ाकपत करता आला असता आणि 
यांकत्कीकरि व स्वयंचशलकरिाची जोड द्दली असती 
तर आिखीनही शेती कसिे शक् झाले असते. सुदैवाने 
नतनही बंधूंची कष् करण्ाची तयारी, एकजूट चांगली 
आहेच. ती तशीच राहावी. नतला कोिाचीही रिष् लागू नये. 
आता या कुटंुबाने नवीन तंत्ज्ानाचा वापर वाढवावा व 
सात्त्  राखावे एवढीच अपेक्ा!

लागवडीपूवमी शेडनेटमधील रोपवाटीकेत टोमॅटो व नमरचीची रोपे तयार केली जातात.
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नमळत असला तरीही माल रोडा कमी ननघतो. 

अमन श्ी जातीची कारली आकाराने मोठी व लांब असतात. जास् 
कडू असतात. एका वेली पासून ५ ते ६ ककलो कारली नमळतात. शसगंल 
तारेवर सुतळीने वेल बांधावे लागतात. लावण्ाच्ा अगोदर बेसल डोस 
म्हिून एकरी दीड पोते डीएपी टाकतो. सहा इंच उंचीच्ा बेडवर २७ 
मायक्ॉनचे प्ॅन्स्क अंररून त्ाला मशशनने भोके पाडतो. कारल्ाला 
आत्ापययंत ककलोला १५ ते १८ रूपयांपययंत भाव नमळाला आहे.

मुख्य पीक टोमॅटो व वमरची - 
भाजीपाल्ाच्ा कपकामध्ये मुख्य पीक व जास्ीचे क्ेत् हे टोमॅटो 

आणि नमरचीचे असते. या कपकाची रोपे अगोदर तयार करतो. त्ासाठी 
१० गुंठ्ांचे शेडनेट तयार केले आहे. वरथांतून तीनदा म्हिजे जुलै, ऑगस् 
आणि कडसेंबर या तीन मद्हन्यात टोमॅटो व नमरचीची रोपे तयार करतो. 

तीन हजार टे्मध्ये एकावेळी १०४ म्हिजे तीन ते सव्वा तीन लाख रोपे 
एका टप्प्ात तयार होतात. २५ ते २८ द्दवसात ही रोपे लागिीसाठी 
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बारमािी भाजीपाला उत्ादनासाठी वबयाणे लावणीचे वेळापत्क

मच््चगंवर द्हरव्या नमरचीची लागवड
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तयार होतात. पाच बाय सव्वा फूट अंतरावर रोपांची लागि 
करतो. एकरी ६८०० रोपे लागतात. एक रोप तयार करायला ७० 
ते७५ पैसे खच्थ येतो. रोपांवर औरधांच्ा तीन फवारण्ा घ्ाव्या 
लागतात. वातावरि बदलले तर जास् घ्ाव्या लागतात. शेडनेटमध्ये 
३ ते ४ मािसांव्यनतररक्त इतरांना येऊ देत नाही. 
गोपाल भाऊ स्वत: पािी मारतात 
आणि औरधांचा फवाराही देतात. ११ 
वरथांपासून नमरची लानवत असून ३७ 
एकरावर नमरची आहे. नमरचीसाठी 
बीओएसएफची १००३ ही व्हरायटी 
लावतो आणि टॉमेटोसाठी सेन्ेटाची 
१०५७ व सेनमनोस कंपनीची आय्थमन 
या व्हरायटी लावतो.टोमॅटो आणि 
नमरचीच्ा कपकाला धरिातले पािी 
चालत नाही. कारि त्ात क्ाराचे 
प्रमाि जास् असते. म्हिून आम्ही 
या कपकांना बोअर व नवहीरीचे पािी 
वापरतो. 

टोमॅटो लागवड -
पाच बाय सव्वा फूटावर लागवड करतो. 

२५ ते २८ द्दवसात रोपे लागवडीसाठी तयार 
होतात. एकरी ६८०० रोपे लागतात. ६ ते ७ 

मद्हने कपक चालते. लागवडीनंतर 
तीन मद्हन्यांनी उत्ादन सुरु होते. 

तार आणि सुतळीने झाड बांधून सरळ 
वाढनवत नेतो. एका झाडाला ५ ते ६ 
ककलो टोमॅटो नमळतात. एकरी १८०० 
ते २२०० कॅरेट माल ननघतो. एक कॅरेट 
२२ ते २३ ककलोचा असतो. एकरी ४१ 

हजार ४०० ककलो ( ४१४ च्क्वटंल) 
म्हिजे ४० ते ४२ टन माल ननघतो. गेल्ा 

१६-१७ वरथांपासून टोमॅटोचे कपक घेत 
असून आत्ापययंत तीन ते चार वेळा 
गारपीट, वादळ,अनतवृष्ीमुळे नुकसान 
झाले आहे. टोमॅटो मुंबई व नागपूरला 

पाठनवतो. १४ तासात वाशी माकगे टला 
आणि ६ तासात नागपूर माकगे टमध्ये माल 

पोहोचतो. के्टमधून माल बाजारात जातो. 
टोमॅटोसाठी ब्ूकॉपर, स्ोअर कवच आणि अॅमेस्ार 

या बुरशी नाशकांचा तर अळीच्ा ननयंत्िासाठी कोरगेजन, 
प्रोक्ेम फवारतो. ६ ते ७ द्दवसांनी फवारिी करावी लागते. पि 
वातावरिावर ती अवलंबून असते. वातावरि बदलले तर व्हायरस 

लगेच येतो. मग दोन द्दवसांनी देखील फवारिी करावी लागते. ६ ते ७ 
फवारिी पंप रोज चालू असतात. 

बांबू व सुतळीचा आधार देऊन उघड्ा रानात टोमॅटोची रोपे उंच वर चढनवत नेली जातात.
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हिरव्ा वमरचीची लागवड -
जुलै २०२१ मध्ये १५ एकरात द्हरवी नमरची लावली आहे. १००३ 

आणि व्हीएनआर सुननधी या दोन व्हरायटी लावल्ा असून ऑगस्च्ा 
शेवटापासून तोडिीला प्रारंभ झाला आहे. रोप लावल्ापासून ६० 
द्दवसात नमरची तोडायला येते. नमरचीच्ा कपकात एकरी सव्वाशे टॅ्प 
(कपवळ्ा रंगाचा तेलकट कागद) लावले आहेत. १५ एकरात एकूि 
२००० टॅ्प लावले असून ते झाड जसे वाढत जाईल त्ाप्रमािे उंच 
करता येतात. लोखंडी असारीला हे टॅ्प लावले असून ते कमी-जास् 
करता येतात. १००३ या व्हरायटीचे एकरी ३०० ते ३५० च्क्वटंल आणि 
व्हीएनआर सुननधीचे एकरी २०० ते २२५ च्क्वटंल उत्ादन येते.

मेिनतीचे कौतुक पकती करावे?
नवदभजातला शेतकरी आळशी आहे, तो कष् करायला फारसा तयार 

नसतो असे आजपययंत आपि सवथांनी अनेकदा ऐकले आहे. अजूनही 
बरेच लोक तसेच बोलतात. पि येऊल कुटंुब खरोखरच त्ाला अपवाद 
आहे. कुटंुबातील नतघे भाऊ एकजीवाने राबून १८० एकर जमीन कसतात 
याचेच सवथांना नवल वाटते. या कुटंुबाने रोज २०० ते २५० लोकांना 
रोजगार (मजुरी) द्दला असून दर आठवड्ाला ३ लाख रूपये मजुरीपोटी 
वाटप करतात. ठेक्ा पोटी जमीन मालकांना दरवरमी ३२ ते ४० लाख 
रूपये देतात आणि कृरी सेवा कें रिाचे ४७ ते ५० लाखांचे बील भरतात. 
कोरोना काळात व लॉकडाऊन असताना इतरत् मजुरांना काम नव्हते. 
पि येऊल कुटंुबाने त्ा काळातही रोज २५० लोकांना रोजगार द्दला. 
त्ामुळे मजूर आता गोपाल भाऊंना देवच समजू लागले आहेत. फारसे 
उच्च शशक्ि नसतानाही तीनही बंधू ज्या उत्मररतीने शेती करतायेत 
तो आदश्थ इतरांनीही घ्ायला हवा. सुदैवाने नवदभजात आजही बर्याच 

करार शेती िे पुढचे पाऊल

खंडाची ककंवा मक्ताची ककंवा ठेक्ाची शेती ही 
एका अरजाने कराराची शेती आहे. जमीन मालक आणि 
जमीन कसिारा या दोघांमध्ये नवश्वासाने वर्थभराची 
खंडाची रक्म ठरते. पूवमी जमीन मालक तुम्ही कोितेही 
कपक घ्ा, मल ठरानवक रक्म वर्थभराचे भाडे म्हिून द्ा 
असे म्हित असे. आता यात रोडा बदल होऊन जमीन 
कसिारा शेतकरी कोिते पीक घेिार आहे यावरून 
वरजाच्ा खंडाची रक्म ठरते. प्रत्ेक कपकात हा खंड 
ननरननराळा असतो पि करार फक्त एक वरजाचाच 
असतो. खंडाची ही जमीन १०-२०-२५ वरथांकरीता देता 
आणि घेता येईल का याचा नवचार जमीन मालक आणि 
कसिार्याने केला तर मोठी भांडवली गुंतविूक करून 
नवीन पद्धतीने आधुननक फळबागा, ग्रीनहाऊसेस, 
फुलशेती, सुगंधी व औरधी वनस्पती यांची लागवड 
करता येईल. यात दोघांचाही फायदा आहे. जैन इररगेशन 
कंपनी गेल्ा २०-२२ वरथांपासून पांढर्या कांद्ाची शेती 
करार पद्धतीने करते आहे. अत्ंत यशस्वी व उतृ्ष् 
असे हे मॉडेल कंपनीचे संस्ापक भवरलाल जैन यांनी 
आपल्ासाठी ननमजाि करून ठेवले आहे. खंडाच्ा 
शेतीच्ा पुढचे हे पाऊल आहे.

लोकांकडे जनमनीचे क्ेत् मोठ्ा प्रमािावर उपलब्ध आहे. पि कष् व 
मेहनत करून उत्न्न नमळनवण्ाची इछिा फाररोड्ा लोकांमध्येच 
पाहायला नमळते. पीक पद्धतीतला बदलही अननवाय्थ आहे. 



सप्टेंबर २०२१ 36

पूर बुडीत आणण 
दलदल बाधीत पपके व 
जवमनीवरील पररणाम

बदलत्ा हवामानाचा पररिाम म्हिून अलीकडे अतीवृष्ी/ढगफूटी/
गारपीट/वादळे/पूर सातत्ाने अनुभवास येत असून या सव्थ आपत्टींचा 
प्ररमत: शेती, पयजायाने नवनवध कपके आणि अनुरंगाने शेतकरी व 
त्ाचे अर्थकारि यावर मोठा व पद्हला आघात होतो. होिारा पररिाम 
अल्प तसेच द्दघ्थकालीन स्वरुपाचा तसेच भौतीक 
रासायननक जैनवक प्रकारचा असतो. वरील सव्थ 
आपत्ी एकमेकांशी ननगडीत असून त्ांची पररिती 
पूर व महापूरात होताना द्दसून येते. पूर बाधीत 
क्ेत्ातील कपके कमी अधधक कालावधीसाठी 
व कमी अधधक पाण्ाखाली पूि्थपिे ककंवा 
अपूि्थ केवळ जनमनाची दलदल (वॉटर लॉगस् ड) 
अलप अरवा द्दघ्थकाळ होऊन पूि्थ ककंवा काही प्रमािात नुकसानीस 
कारिीभूत ठरून प्रभावीत होतात. आपत्ी नैसगग्थक असली तरी मानवी 
हस्क्ेपामुळे ननसगजात अमयजाद घुसडले जिारे हरीत वायू व त्ामधील 
सवजाधधक असिारा कब्थद्द्प्राणिल (काब्थनडाय ऑक्साईड वायू वरजानुवर्थ 
संग्रहीत होऊन वातावरिात कटकून प्रदरूिास कारिीभूत असल्ाचे 

शसद्ध झाले आहे. त्ाच्ा बरोबर हा वायू द्दघ्थकाळ बंधीस् करिार्या 
जंगलांची तोड व र्हास यामुळे आपत्ीमध्ये भर पडते आहे. हे ददुगेव नसून 
स्वत:च्ा पायावर कुर्हाडीचा घाव मारल्ासारखे झाले आहे. पि यात 
शेतकरी व त्ाची पीके सव्थप्ररम प्रभानवत होऊन भरडली जात आहेत. 

पूरात बुडाल्ाने सव्थसाधारि पररिाम पुढीलप्रमािे- 

पूरबूडीत क्ेत्ावरील पररिाम (कपके व जनमन) :

१) भौनतक, रासायननक व जैनवक या कपकाच्ा 
मूळांच्ा कक्ेतील मातीच्ा गुिधमजामध्ये बदल.

२) शरीरकक्या म्हिजेच नननम्थती, नवतरि, नवघटन, 
श्वसन, उच्चछवसन कक्येमध्ये नवशशष् बदल करून 

ताि सहन करण्ासाठी व तग धरिेसाठी कपकाकडून 
अंगवळिी प्रतीसाद (ॲडाप्ीव्ह ररस्पॉसि).

३) दीघ्थकालीन तग धरून राहण्ासाठी गुिधमजामध्ये अंगभूत उत्कांती 
(ॲडप्ीव्ह इव्होलूशन) उदा. खारफूटी (मॅनग्रुव्ह) 

४) कपकाच्ा वायू आदलाबदलामध्ये अचानक व एकदम पररिाम.

डॉ. बी.पी. पाटील  
डॉ. बी. एम. जमदग्ी
मनवृत्त, शेती शास्त्रज्, कोल्ापूर
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५) इधरलीन, शजरिॅलीन आणि ॲबशससीम ॲशसड कपकात सक्ीय होऊन 
पेशटींची लांबी वाढते व उंची वाढते उदा. भात.

६) भात कपकामध्ये तेसच ऊस, ज्वारी कपकामध्ये जनमनीच्ा वरील 
पेशटींना श्वसनासाठी आवश्यक वायूनवजनक्म पेशीयुक्त हवेत 
तरंगिारी मुळे वायू अदलाबदलीसाठी नननम्थती.

७) जनमनीमध्ये प्ररम प्रािवायूची कमतरता व नंतर अभाव जगामध्ये 
अशा प्रकारच्ा १०% जनमनी आहेत व त्ांना दलदलीच्ा (वॉटर 
लॉगस् ड) ककंवा बूडीत (सबमज्थड), कपकावर ताि ननमजाि करिार्या 
जनमनी म्हिून पृष्ठभागावरील पाण्ाच्ा उंचीनुसार समजण्ात 
येतात. ननसगजामध्ये अशा जनमनी जैनवक व वनस्पटींचे प्रकार व 

प्रजाती यांचे संप्रदाय व प्रमाि (कांपोझझशन) यांचे ननयमन करतात. 
पि शेतीमध्ये आधर्थक आणि दीघ्थकालीन सामाशजक पररिामास 
कारिीभूत ठरतात. 

८) जनमनीत प्रािवायू कमतरता हे वैशशष्ट्य असून पीके अंशत: रोगजंतूंना 
बळी पडून नवशशष् अवयवांची नननम्थती व नवकास प्रभानवत होतात.

९) कपष्मय पदारथांची नननम्थती (उजजा) कब्थग्रहिकक्या मंदावल्ाने पीके 
त्ापासून वंचचत राहतात. कारि श्वसन मंद होऊन नवघटन कमी 
होते व उजगेचा अभाव होतो. अशीच पररस्स्ती वनस्पती द्दघ्थकाळ 
अंधारात असल्ास उदस् भवते. बुडीताचा पररिाम पाण्ाची उंची, 
बूडीत कालावधी त्ातील गाळाचे प्रमाि, कपकाची अवस्ा बूडीत 
प्रनतकारक्मता व बुडीत क्ेत्ातील स्ान यावर अवलंबून राहते. 

ताकेशी व त्ांचे सहकारी (२०१६) यांनी बुडीत पीकांवरील 
पररिामाचा फेरआढावा घेतला. त्ामध्ये त्ांनी पाण्ाच्ा सोयीनुसार 
बुडीत कपकावर एककत्त व क्क्ष् असे बुडीताचे व पािी जनमनीवर 
साठल्ाने ताि ननमजाि होतात असे नमूद केले आहे. त्ांनी फेरआढावा 
(ररव्ह्ू) मध्ये पुढील बाबी काही नोंदनवल्ा-

१) वाकर्थक बाष्पपिबोत्ज्थन क्मता (पी.ई.टी.) आणि पावसाचे द्दवस 
प्रजातटींचे नवखुरिे व त्ांची घनता (ररचनेस) ठरवतात.

२) जागनतक स्रावर अन्नधान्याची २/३ नासाडी २००६ ते २०१७ या 
काळात झाली (पूर बाधेमुळे)

३) बुडीत कपकामध्ये प्रािवायू कमतरता (हायपोक्सीया) होऊन त्ाचे 
वहन मंद होते. त्ामुळे कपके रोग व ककडटींना बळी पडतात. प्रकाशाचा 
अभाव कब्थग्रहि कक्या रांबवतो.

पुरात बुडलेले मक्ाचे कपक

पुराचे पािी शेतात साठल्ाने उध्वसत झालेले कपक.

पुराच्ा पाण्ात बुडालेले हळदीचे कपक.
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४) बुडीतानंतर सुद्धा कपकास एकाएक एक प्रािवायू उपलब्ध झाल्ाने 
पि ताि जािवतो (ऑक्सीडेटीव्ह से््स). त्ामुळे चयापचय 
सव्थसाधारि होण्ासाठी अन्नघटकांना पुन्हा: प्रवाहीत व कक्याशील 
करिे आवश्यक असते.

५) बुडीताप्रमािे वनस्पती गुिसूत्ाच्ा प्रदश्थनात व्यक्त होण्ास बदल 
घडवून प्रनतसाद देतात. भात कपकांत इ.आर.एफ. ७ टी एफ, सब १ अे 
ही गुिसूत्े बुडीतामध्ये प्रमुख व प्रभावी प्रनतकारक ननयंत्काचे काम 
करतात. त्ामुळे अशा प्रजाती ककंवा वाि १४ ते १६ द्दवस सातत्ाचे 
बुडीत सहन करू शकतात. इ.आर.एफ. ७ व स्ॉरकेल १ व ९ ही 
गुिसुत्े खोलपाण्ातील भात कपकांमध्ये सापडतात असे हेत्ोरी व 
त्ांचे सहकारी यांनी २००९ मध्ये शसद्ध केले. या गुिसुत्ामुळे पेरांची 
लांबी वाढते व भाताची वाढ पाण्ाच्ा खोलीहून अधधक होण्ास 
मदत होते. 

६) बुडीत जनमनीत, पोटॅशशयमची तीव्रता अत्ंत खालावल्ाने याचे 
ग्रहि प्रनतबंधीत होते. कारि मुळामध्ये पािी वहन मंदावते. 
बुडीतातले प्रािवायू कमतरता झाल्ाने पीकामधील पोटॅशशयम 
तीव्रता वाढते.

७) बुडीतानंतर पुन्हा प्रािवायू पुरवठा आल्ावर ऑक्सीकेटीव्ह ताि 

पडून ७ ते १० द्दवस बुडालेल्ा कपकाची (भात) पाने वाळतात 
(कडहायडे्शन). म्हिून पूर बाधीत कपकामध्ये बहूनवध ताि सहन 
करण्ाची क्मता असिे गरजेचे (बुडीत ताि, पुन: प्रािवायू ताि, 
पाने सुप्ताचर ताि इ.) तरच पीक अशा पािबूडीत घटनामध्ये तग 
धरू शकते.

८) भात कपकात एम.यू.बी. १ अे. या गुिसुत्ामुळे पुन्हा प्रािवायू 
नमळाल्ाने आलेला ताि तसेच शुष्क झाल्ाने आलेला ताि 
कक्याशील प्रािवायूच्ा (आर.ओ.एस.) प्रजाती नननम्थतीच्ा 
माध्यमातून नवरबाधा रोखण्ास व ॲब्ेसीक ॲशसड नननम्थतीमुळे 
होिारा पानगळीसारखा प्रनतसाद रोखला जातो.

९) अलीकडे झालेल्ा काही अभ्ासामध्ये जसस् नमनेट हे संजीवक 
कक्याशील प्रािवायूच्ा प्रजाती (प्रकार) ककंवा आर.ओ.एस. 
कायजाविीत करण्ास कारिीभूत होतो असे द्दसून आले आहे 
(सान व सहकारी २०१४). त्ामुळे जसनमनेट बाहेरून द्दल्ाने पुन: 
प्रािवायुमुळे होिारा ताि सहन केला जातो.

१०) नायटे्ट नत् (१ टक्ा) बाहेरून द्दल्ाने मुळातील प्रािवायू 
कमतरेचा ताि नायटे्ट रीडके्टज हे नवकर कायजाविीत झाल्ाने 
टाळता येतो.

पुराच्ा पाण्ाने वाहून गेलेले भाताचे कपक.
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११) कॅल्शिअम (चुन्याची ननवळी २ टके्) देऊन कॅलमोड्ुलीन या 
दसुर्या संदेशकाची नननम्थती झाल्ाने पािबूड कपकावरील येिारा 
ताि कमी करता येते.

१२) शसलीकॉन या घटकाचा (१ ते २ टके्) फवारिीतून ककंवा एकरी 
१०० ककलो जनमनीतून ककंवा पोटॅशशयम झोनाईट देऊन पूरबूडीत 
कपकातील येिारा ताि कमी करता येतो.

१३) कपकाची वरच्ा (जनमनीवरच्ा) खोडाला (पेरांना) हवेत तरंगिारी 
मुळे फुडून (अेरेनकायमा) नवशशष् प्रकारे रचना करून दलदल व 
बुडीत पररस्स्तीला तोंड देण्ाचा प्रयत्न करतात. बुडीत कपकामध्ये 
मुळांची लांबी वाढवून जनमनीत कमी झालेल्ा प्रािवायूमुळे 
आलेल्ा तािावर मात करण्ाचा प्रयत्न असतो पि पािबुडीत 
कपकांत इधरलीन नननम्थतीमुळे जनमनीमध्ये मुळे फुटण्ास व 
वाढण्ास प्रनतबंध पि होतो. अती पािी ककंवा दलदलीच्ा 
जनमनीमध्ये बुरशीमधून लसून घासाच्ा (ट्ायफोलीयम) पानबुडीत 
प्रनतकारक वािामध्ये बाजूला पसरिारी मुळे नननम्थती व मुळांची 
सछिद्रिता वाढल्ाने ताि सहन करण्ाची क्मता प्राप्त होते.

१४) पािबुड व अती पाण्ातील (दलदल) पीके कब्थग्रहि व श्वसन 
मंदावल्ाने उजजा व कपष्मय घटकापासून वंचीत होतील हाच 

ताि अंधारातील कपकांना पि जािवतो. त्ामुळे पूर प्रनतकारक 
पीकांच्ा जातीमध्ये नसिारी मुळे (जनमनीच्ा वरील खोडास) 
करण्ाची क्मता असिे ककंवा ननमजाि करिे आवश्यक असते. 
सब १ अे गुिसूत् इधरलीन नननम्थती प्रनतबंधीत करतो. सब १ अे 
गुिसूत् इधरलीन नननम्थती प्रनतबंधीत करून कपकांची पाने गळण्ास 
कारिीभूत संजीवक ननष्कीय करते. 

१५) पूरामुळे सूय्थप्रकाशाचा अभाव व हवेची आदलाबदल रांबते, 
अन्नघटकांची तीव्रता घटते, भौनतक इजा (तुटिे, मोडिे, लोळिे, 
शेंड्ात गाळसाचिे) व ककड रोगांना बळी पडते हे पररिाम 
सामान्यपिे आढळतात. पूर बाधा दोन प्रकारची असते. १) खोल 
पािी (१ मीटर पेक्ा अधधक) अनेक मद्हने साठून राहाते. २) 
अनतवृष्ीमुळे येिारे अलमी (फ्ॅश) कालावधी पूर कमी खोलीचे 
पािी काही आठवडे ककंवा द्दवस राहते. सब १ अे गुिसूत् भाताला 
अल्प कालावधी पूरापासून वाचवते तर एसस् .एव्ह.ओ.आर.के.ई १ व 
२ गुिसूत् खोल व द्दघ्थकालीन पूरातून वाचवतो.

१६) अती पािी (दलदल) झाल्ामुळे पुढील रासायननक बदल जनमनीत 
घडतात. कमी सेंद्रिय पदार्थ असिार्या जनमनीत मंद तर अधधक 
सेंद्रिय पदारजाच्ा जनमनीत जलद गतीने होतात.

पुराच्ा पाण्ाने ऊस कपकाचे व जनमनीचे झालेले नुकसान.
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  १) एक द्दवसाच्ा आत प्रािवायू घटण्ास सुरू होतो. २) चार 
द्दवसात कब्थद्ीप्रािील वायू झपाट्ाने वाढतो. ३) तीन द्दवसात 
इधरलीन गॅस वाढतो ४) दोन द्दवसात प्रािवायूच्ा अभाव ननमजाि 
होतो. ५) मॅग्ेनीज ३ द्दवसात वाढत कायजाविीत होते त्ाची 
नवरबाधा होते. ६) पाचव्या द्दवशी नायटे्ट नाहीसे होते. कारि 
जीवािू त्ातील प्रािवायू श्वसनासाठी घेतात. ७) सहाव्या द्दवशी 
लोह वाढून कायजाविीत होऊन लोह नवरबाधा होते. (Feo) ८) 
हायड्ोजन सल्ाईड १० व्या द्दवशी तयार होतो. (S04 - H2)  
९) शंभर द्दवसांनी नमरेन ननममीती सुरू होते (C2H4)

१७) अखंड साखळीची तैल आम्े पाण्ावर साठतात त्ाचा तवंग 
द्दसतो. १८) कपकांचे अन्नघटकांमधील सु्रद उपलब्धता वाढते तर 
जस् उपलब्धता घटते.

१९) पािी जनमनीवर द्दघ्थकाळ साठल्ाने प्रािवायूच्ा अनुपस्स्तीत 
कायजाविीत सूक्ष्म जीवािू त्ांची वाढण्ाची क्मता सेंद्रिय पदारजाची 
उपलब्धता जनमनीचा ताि व तापमान या घटकानुरुप असेटीक 
ॲशसड, ब्ुटीरीक ॲशसड, प्रोिीयानीक ॲसीड तयार करतात व ती 
नवरवत काय्थ करतात. त्ाचा मुळांच्ा वाढीला अन्नरिव्ये पोरक व 
वहनावर अननष् पररिाम घडताे. ही दयु्यम मेटेबोलाईटसस्  वनस्पती/
पीक नवरवत असून त्ांच्ा प्रभावामुळे अन्नरिव्यांचे कडफ्ुजन 

(शशरकाव) जनमनीतील रिाविात १०,००० पटीने मंदावतो व अशा 
नवरवत रिव्यामुळे वायूच्ा अदलाबदलास फार मोठा प्रनतकार होतो.

२०) हायड्ोजन, हायड्ॉक्साल, हायड्ोजन पॅराक्साईड हे कक्याशील 
प्रािवायू प्रजाती (प्रकार) कपकांच्ा पेशटींना हानी पोचवतात. त्ामुळे 
क्माने शलपीड पेराक्सीडेशन (पेशीपटलाचे), डी.एन.ए. क्ती, प्रधरने 
अपघटन, कपष्मय पदार्थ ऑक्सीडेशन, किरिव्याचे नवघटन आणि 
नवकरांच्ा कायजात बाधा घडतात. द्दघ्थकाळ प्रािवायू अभाव 
ॲन्टीऑक्साइन्डची नननम्थती, वहन व उपलब्धता रांबण्ास कारिीभूत 
ठरतो. त्ामुळे संबंधीत नवकरे व ॲन्टीऑक्सीडन्टसस्  ररॲक्टीव्ह 
ऑक्सीजन स्पेसीज ना रोपवण्ास अपुरे पडून ररपीड पेराक्ीरेशन 
तीव्र होते, नवशेरत: पूर ओसरल्ानंतर (प्रािवायू उपलब्धी नंतर) 
पररिामी पेशी पटलाची वाहकता अस्ाव्यस् होते. यामध्ये हायड्ोजन 
व हायडे्शजन पेरॉक्साईड घटक कॅल्शियम व पोटॅशशयमच्ा 
कायजावर ननयंत्ि करतात व पेशटींच्ा प्रािोत्कमास सुरूवात होते.

२१) दलदलीच्ा (वॉटरलॉगड) जनमनीमध्ये संवेदनशील पीकांचे अन्नरिव्य 
शोरि लक्िीय मंदावते. मुळांची वाढ खुंटते व झाडाचा भाग वाढत 
राहातो. त्ामुळे खोड व मूळाच्ा वाढीत असमतोल होतो. खोडाच्ा 
मागिीप्रमािे मुळाकडून पुरवठा होत नाही. प्रािवायू अभाव व श्वसन 
कक्येत बाधा आल्ाने अन्नघटक शोरि कक्या मंद होते.

पुराच्ा पाण्ाने सोयाबीन कपकाचे झालेले नुकसान.
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२२) पोटॅशशयमचे शोरि घटते शशवाय मुळावाटे पीकातील पोटॅशचा 
र्हास होतो. म्हिून पूर बाधीत कपकांना (अंशत: नुकसान झालेल्ा) 
पोटॅशशयमची आवश्यकता अधधक भासते. कारि पूराधीत पीके 
पूि्थपिे न बुडता केवळ जनमनीत पाण्ाखाली अधधक काळ 
राद्हल्ाने पोटॅश कमतरतेची लक्िे दाखवतात. प्रािवायू रहीत 
जनमनीमुक्त दलदलीमुळे प्रािवायूवीना चलनवलि करिार्या 
जीवािू नननम्थत सेंद्रिय आम्े मुळांचे पेशी पटलाचे अपघटन 
करून एकंदरीत शोरि कक्या मंदावण्ास कारिीभूत ठरतात. 
अशा पररस्स्तीत अनेक अन्नघटकांची कमतरता पत्यास येते. 
नवशेरकरून अप्रनतकारक व अती पाण्ास संवेदनशील कपकांमध्ये 
हे प्रकरजाने जािवते.

२३) ररचा शहा यांनी केलेल्ा अभ्ासामध्ये बूडीत कपकास 
तात्ाळ अेटीपी/अेडपी यांचा रेशो कमी होऊन 
अेटीपी प्रािवायू अभावामुळे, सुरशक्त 
राहात नसल्ाचे नोंदनवले अरजात उजगेचा 
अभाव होिे. तसेच इरेनॉल नननम्थती 
व साठा नवरबाधा पातळी गाठते या 
दोन्ही कक्या प्रािवायू रहीत श्वसन 
कक्येमुळे घडतात.

२४) मूळामध्ये पािी साठून राद्हल्ाने 
पि्थरंध्रे बंद होऊन पि्थरंध्रांच्ा 
प्रनतरोधामुळे कब्थग्रहि ताबडतोब 
कमी होते. तसेच पािबुडीमुळे दीघ्थकाळ 
जनमनीत अती पािी साठून राद्हल्ाने 
हायड्ोजन सल्ाईड वायू नननम्थती होऊन कब्थग्रहि 
कक्येतील नवकरांना रोखले जाऊन कब्थग्रहि कक्या मंदावते.

२५) प्रािवायूरद्हत श्वसन अकाय्थक्म असल्ाने मूळांची कपष्मय 
पदारथांची मागिी वाळते व मुळे भुकेली राहतात. त्ास काबबोहायडे्ट 
स्ाव्हगेन म्हितात. कब्थ पदारजाचे (कपष्मय) प्रािवायू मुळाकडे वहन 
प्रभावीत होऊन पूर व दलदलीमध्ये मुळे अधधक भुकेली राहतात. 
पररिामी त्ांचे काय्थ रांबते.

२६) पािबूडीमुळे कपकाच्ा पानामध्ये प्रतीरोधक संजीवके साठतात व 
कब्थग्रहि कक्येस प्रतीराेध करतात. सायटोकारनीन हे संजीवक 
मुळाकडून पानाकडे वाहिे रांबून अेबीअे व इधरलीनचे वहन वाढते. 
पररिामी जनमनीच्ा वरील कपकाच्ा खोडास तरंगिारी मुळे 
फुटल्ाची कक्या प्रोत्ाद्हत होते.

२७) पािबूडीत व दलदल पररस्स्तीत कपकामध्ये मॅनीटॉल व ब्ुटेन 
साखर संग्रहि होऊन मॅनीटॉल मुक्त ऑक्साईडची सफाई करतो 

तर ब्ुटेन कब्थग्रहि कायजाविीत ठेवण्ास मदत करतो. नवरबूडीमुळे 
प्रोलीन संग्रहि होऊन पेशीरिवाची तीव्रता (आस्ारेग्युलेशन) 
कटकते व कपकाची शुष्कता होण्ास प्रनतबंध होतो. तसेच प्रोटीन 
युक्त रॅडीकलस तसेच कक्याशील प्रािवायूच्ा प्रजातटींना गगळंकृत 
(साफ) करून टाकतो.

२८) गॅमा अनमनो ब्ुटीरीक ॲशसड प्रोटीन हा ताि ननमू्थलन करण्ात 
तर साॅरबीटॉल व मॅनीटॉल या अल्ोहोल साखरेमुळे कपकास ताि 
सहन करण्ासाठी मदत करतात. पािबूडीत प्रनतकार करण्ासाठी 
कपकामध्ये नवरिाव्य साखरेचे संग्रहि वाढते कारि त्ांचा वापर 
मंदावतो आणि हे एक प्रमुख तंत् (मेकॅननझम) पूराच्ा पाण्ास 
प्रनतकार करिार्या कपकामध्ये ननदश्थनास येतो.

२९) पूरांनंतर एकाएकी सूय्थप्रकाश व प्रािवायू कपकांना 
नमळाल्ाने मुक्त रॅडीकल आणि कक्याशील 

प्रािवायू प्रजाती नननम्थती होऊन प्रािवायू 
प्रवेशाने प्रािवायू युक्त स्ोट (ऑक्सीकेटीव्ह 

बस््थ) ननमजाि होतो. कक्याशील प्रािवायू 
प्रजातीमुळे मुळाचे अन्नरिव्य शोरि 
काय्थ बाधीत होते. शशवाय हायड्ोजन 
पेरॉक्साईडमुळे पेशीपटल बाधीत होऊन 
पोटॅश बाहेर प्रवाहीत होतो.

३०) पूरबाधीत क्ेत्ात पूराच्ा पाण्ाखाली 
द्दघ्थकाळ ८ ते १० द्दवस कटकिार्या जांभूळ, 

शलंबू, पेरू, चचकू, आवळा, ननलगगरी, उंबर, बांबू, 
करंज अशा पूर प्रनतकारक झाडांची द्ठबक व लागवड 

पूरक करू शकते. त्ासाठी पूर प्रनतकारक कपके व जाती यावर 
व्यापक अभ्ास करण्ासाठी संशोधन कें रिाची स्ापना आवश्यक 
ठरते.

३१) अल्प कालावधीचा व कमी पाण्ाच्ा पातळीचा पूर यातून 
वाळलेली कपके व जमीन यांची ढोबळ मानाने पुढील प्रमािे ननयोजन 
व जोपासना अपेशक्त असते.

१) जनमनीचे भौनतक, जैनवक व रासायननक गुिधम्थ पूव्थपदावर आिते.

२) पाण्ाचा ननचरा त्वरेने होण्ासाठी व जनमनीचा पृष्ठभाग शाबूत 
राहण्ासाठी योग्य बांध बंद्दसती, चारी नदीकाठी व शेतीभावती 
प्रनतकारक झाडांची लागवड. पीक ननयोजन लागवड पद्धती 
लागवडीची योग्य वेळ याबाबत ननयोजन.

३) पूर प्रनतकारक व दलदल सहनशील जातटींची नननम्थती

४) हवामान अंदाजाबरोबर पूराचे अंदाज वत्थविे.
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ठिबक ससंचन संचपाची 
योग्य उभपारणी

लेख - ७

कहपाणी 
ठिबकेश्वरपाची

अपभजीत जोशी 
जैन इररगेशन शसस्ीम् शल. (मोबा. ९४२२२ ८३४०२)

मागील लेखात आपि द्ठबक शसचंन संचाचे 
योग्य कडझाईन कसे करावे? याची माद्हती 
घेतली. या लेखात कडझाईन झाल्ावर व 
आपल्ा शेतात द्ठबक शसचंन संचाकरीता 
लागिारे मटेरीयल आल्ावर काय काळजी 
घ्ावी व संचाची योग्य उभारिी कशी 
करावी? याची माद्हती आपि घेिार आहोत.

पािी रेंबानं. पीक जोमानं!®

© Copyright Jain Irrigation System Ltd
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हठबक शसचंन संचाची योग्य उभारणी
नमत्ांनो, असे म्हितात की, आपल्ा पुढे जेवि वाढल्ावर आपि 

सव्थप्ररम नजरेने जेवतो. राळीतील सव्थ पदार्थ योग्य द्ठकािी व योग्य 
रीतीने वाढलेले असतील तर आपली जेविाची इछिा वाढते. अगदी 
तसेच आपल्ा शेतात उभारलेला द्ठबक संच नजरेला छान द्दसत असेल, 
कोठेही पािी गळती होत नसेल तर संच वापरण्ाचा उत्ाह द्द्गुिीत 
होतो. मागील लेखात आपि बगघतले की, द्ठबक शसचंन संचामध्ये अनेक 
घटक असतात. उदा. पंप, कफल्र, फकट्थगेशन, व्हॉल्व, नळी, ड्ीपर इ. या 
प्रत्ेक घटकाची सुयोग्य उभारिी कशी करावी? याबद्दल जािवू घेऊया. 

सव्थप्ररम खात्ी करून घ्ा की, आपल्ाजवळ आपल्ा संचाचे 
कडझाईन उपलब्ध आहे व त्ातील सगळी माद्हती आपिास समजली 
आहे. त्ानंतर जेव्हा संचासाठीचे मटेरीयल आपल्ा शेतात आिले जाईल 
त्ावेळेस त्ाला काळजीपूव्थक उतरवून घ्ा. आलेले सगळे मटेरीयल 
कडझाईनमध्ये नमूद केल्ाप्रमािेच आहे का? याची खात्ी करा. पी.व्ही.
सी. पाईप कठीि जनमनीवर न ठेवता मऊसर पृष्ठभागावर एकावर एक 
उभे आडवे  रचुन ठेवा. पाईप उतरवतांना व ठेवतांना त्ांचे सॉकेट खराब 
होिार नाही याची काळजी घ्ा. रचून ठेवलेल्ा पाईपांवर कपडा ककंवा 
कल्ान अंररा. म्हिजे उन्हापासून पाईपांचे संरक्ि होईल. पॉलीट्ूब व 
ड्ीपलाईनच्ा नळ्ा उंदीर/खारीपासून सुरशक्त राहतील अशा द्ठकािी 
टांगून ठेवा. कफल्र ककंवा इतर लोखंडी सामान उतरनवतांना त्ावर सॅ्कच 
पडिार नाहीत याची काळजी घ्ा. जर चुकून सॅ्कच  लागल्ास त्ा 
द्ठकािी लगेच ऑईलपेंट अरवा कोित्ाही तेलाचा रर लावा ज्यामुळे 
गंजण्ाची प्रक्ीया सुरू होिार नाही.

यानंतर कडझाईन मधील आराखड्ाप्रमािे संचाची आखिी करून 
घ्ा. पंपासाठी नवजेचे कनेक्शन व्यवस्स्त असिे आवश्यक आहे. 
आधरयंग करून घ्ा. कफल्रच्ा मापाप्रमािे ओटा बांधून घ्ा. ओट्ावर 
खते देण्ाची यंत्िा व्यवस्स्त बसेल हे बघा. मेनलाईन व सबमेनसाठी 
योग्य मापाच्ा चार्या खोदनू घ्ा. 

१) पंपाची उभारणी 

 पंप जरी द्ठबक शसचंन संचाबरोबर नमळत नसला तरी तो द्ठबक 
संचाचा महत्वाचा भाग आहे. आपला पंप हा सबमशस्थबल, सरफेस-
मोनोब्ॉक/कपल्ड असू शकतो. पंपाची उभारिी करतांना खालील 
बाबटींची काळजी घ्ा.

 पंपाचा सक्शन पाईप हा नेहमी सरळ असावा. तो खूप नतरपा असू 
नये.

 सक्शन पाईपला अधधक लांबीचे बेंड वापरावे. लहान एल्ो 
वापरल्ास प्रेशर ड्ॉप अधधक होतो.

 पंप स्स्र प्ॅटफॉम्थवर उभा करावा. त्ात रररर (Vibrations ) 
नकोत. 

 पंपासाठी उत्म गुिवत्ेचा फूटव्हॉल्व न नॉन ररटन्थ व्हॉल्वच  
वापरावा.

 फूटव्हॉल्व वारंवार चोक होत असल्ास सक्शन बाजूस ‘रोटोक्ीन’ 
कफल्र वापरावा.

पाणी

पपक
थेंबान
जोमानं

आदश्थ  कफल्र से्शन
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 पािी जर उंचीवर चढवायचे असल्ास पंपाच्ा कडसचाज्थ बाजूस पंप 
कंट्ोल व्हॉल्व वापरावा. त्ामुळे वॉटर हॅमर म्हिजेच वर चढिारे 
पािी उलट कफरून पंपावर दबाव आिण्ाच्ा  आधीच हा व्हॉल्व 
हळूहळू बंद होतो व पंपाचे रक्ि करतो. 

 अधधक अश्वशक्तीचे पंप वापरीत असल्ास पंपासाठी ‘वे्हरीएबल 
कफ्क्वेसिी ड्ाईव्ह’ वापरल्ास पंप नवजेच्ा चढ-उतारामुळे 
जळण्ाचा धोका तसेच पाईपलाईन मधील दबावातील चढ-
उतारामुळे पंप खराब होण्ाचा धोका टाळता येतो. वे्हरीएबल 
कफ्क्वेसिी ड्ाईव्ह महाग वाटल्ास आपि साॅफ्ट स्ाट्थर सुद्धा वापरू 
शकतात ज्यामुळे पंप दबावात एकदम चालू न होता हळूहळू सुरू 
होतो व नंतर वेग वाढनवतो. 

२) बायपास असेंब्ी व प्ेशर ररलीफ व्ॉल्व 

आपि कडझाईन बद्दलच्ा लेखात बगघतले की, द्ठबक संच हा नेहमी 
सवजात दरुच्ा सेक्शनसाठी कडझाईन केला जातो. तेरे आवश्यक ते प्रेशर 
नमळनवण्ासाठी सुरूवातीला अधधक प्रेशर द्ावे लागते. परंतु यामुळे 
पंपाजवळील सेक्शनला अधधक प्रेशर नमळतो. हे प्रेशर हवे नततकेच 
ठेवण्ासाठी पंपानंतर बायपास असेंब्ी वापरतात. बायपास करून 
अधधकचे पािी परत पाण्ाच्ा स्त्रोतात टाकता येते. 

बायपास असेंब्ी 

ही आपिास रेडीमेड हेडर असेंब्ी म्हिून नमळू शकते. अशी हेडर 
असेंब्ी उभारिीस सोपी असते. बायपास असेंब्ीचे पाईप लावतांना 
त्ांना व्यवस्स्त आधार देिे आवश्यक आहे. बायपास व्हॉल्व जोडतांना 
टेफ्ान टेपचा वापर करावा म्हिजे शलकेज टाळता येईल.

प्ेशर ररलीफ व्ॉल्व

संच चालनवत असतांना सेक्शनचा व्हॉल्व अचानक बंद केल्ास 
पाईपलाईन मध्ये पाण्ाचे प्रेशर वाढते व पाईप फुटण्ाचा अरवा पंपावर 
अनतरीक्त दबाव येण्ाचा धोका असतो. अशा द्ठकािी अनतरीक्त दबाव 
स्वयंचशलतरीत्ा काढून टाकण्ासाठी प्रेशर ररलीफ व्हॉल्व वापरले 
जातात. प्रेशर ररलीफ व्हॉल्वची पायलट जोडिी खाली दश्थनवलेल्ा 
चचत्ाप्रमािे करतात. संचातील जास्ीत जास् प्रेशर पेक्ा रोड्ा अधधक 
प्रेशरसाठी हा व्हॉल्व सेट करता येतो. प्रेशर सेटटींगसाठी पायलटच्ा 
वरील बोल् कफरवून एडजेस् करता येतो.

३) खत यंत्णा/फपटथ्यगेशन इक्ुपमेंट 

 खत यंत्िेत व्हेंच्ुरी, फकट्थलायजर टँक ककंवा इंजेक्टर पंप, न्यूट्ीकेअर इ. 
साधने आपि वापरीत असाल.

खत यंत्िेसाठी आपि खताची टाकी वेगळी वापरत असल्ास ती योग्य 
उंचीवर ठेवा. टाकीपासून खत यंत्िेच्ा पाईपलाईन मध्ये जॉईंटसस् मधून 
हवा आत शशरिार नाही याची काळजी घ्ावी. टाकी खाली स्स्र असा 
क्ाॅंक्ीटचा चौररा टाका. खते नमसळण्ासाठी योग्य एजीटेरर/नमक्सर 
वापरा .

व्ेंच्ुरी 

व्हेंच्ुरीची उभारिी करीत असतांना 
व्हेंच्ुरी वरील प्रवाहाची द्दशा बघून त्ा 
द्दशेनेच पाण्ाचा प्रवाह राहील याची 
काळजी घ्ा. व्हेंच्ुरीची खते ओढण्ाची 
नळी दबिार नाही याची काळजी घ्ा. 
खताची टाकी व्हेंच्ुरीच्ा बरोबर 
उंचीची असल्ास खते ओढण्ास त्ास 
होत नाही. 

बायपास असेंब्ी

एअर ररलीज व्हाॅल्व्ह

गेट व्हाॅल्व्ह

व्हेंच्ूरी पोट्थ

बायपास असेम्ब्ीचे संचचत् 

रेडीमेड बायपास हेडर असेम्ब्ी 

प्रेशर रीलीफ  व्हाल्व असेम्ब्ी 

वेंचुरी असेम्ब्ी 
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फपटथ्यलायझर टाकी

फकट्थलायझर /खतांची टाकी ही 
लोखंडी अरवा प्ास्ीकची नमळते. 
प्ास्ीकची टाकी असल्ास खतांचा 
पररिाम होऊन गंजण्ाचा धोका 
नसतो.  परंतु लोखंडी टाकी असल्ास 
प्रत्ेक वेळी खत देऊन ती टाकी 
लगेचच साफ करा. टाकी उभारतांना 
स्स्र चौरर्यावर ठेवा. टाकीवरील 
एअर व्हॉल्व व्यवस्स्त काम करतोय 
याची खात्ी करून घ्ा. खते टाकतांना उभे राहण्ाची जागा आहे याची 
खात्ी करा.

इंजेक्र  पंप 
इंजेक्टर  पंप इलेक््टीकल अरवा हायड्ोलीक प्रकारचा असू शकतो. 

इलेक््टीकल असल्ास वीज जो़डिी काळजीपूव्थक व तज्ांकडून करून 
घ्ा. पंपावर पािी पडिार नाही याची काळजी घ्ा.  हायड्ोलीक इंजेक्टर 
पंप असल्ास त्ाची प्रवाहाची द्दशा बघूनच जोडिी करावी. पंपच्ा पुढे 
नॉन ररटन्थ वाल्व  वापरावा.

न्यूटट् ीकेअर इंजेक्र  
न्यूट्ीकेअर हे स्ीर चौरर्यावर ठेवा. 

अजूबाजूस वावरण्ाची जागा ठेवा. 
न्यूट्ीकेअरसाठी लागिार्या खतांच्ा 
टाक्ा व एसीड टाकी योग्य उंचीवर व 
सहज पोहचता येईल असे ठेवा.

४) पफल्टर स्शेन 
आपल्ा द्ठबक शसचंन संचातील हा अनतशय महत्वाचा घटक 

आहे. याची उभारिी काळजीपूव्थक करावी. कफल्र से्शनमध्ये अनेक 
प्रकारची कफल्स्थ आपि वापरीत असाल ज्यात हायड्ोसायक्ॉन 
कफल्र, सँड कफल्र, स्कीन कफल्र अरवा कडस् कफल्र असे एक ककंवा 
अनेक कफल्र असू शकतात. 

िायडट् ोसायक्ॉन पफल्टर:
हायड्ोसायक्ॉन कफल्र  उभारिीसाठी 

स्स्र चौररा आवश्यक आहे. अन्यरा कफल्रचे 
सगळे वजन वरील पाईपलाईनवर पडते व 
तेरून गळती अरवा फूटतूट होऊ शकते.  
हायड्ोसायक्ॉन कफल्र उभारतांना त्ाचे सँड 
कलेक्शन चेंबर सहजपिे उघडता येईल व 
त्ातील कचरा सहज बाहेर टाकता येईल अशी 
व्यवस्ा करावी.

सँड पफल्टर
इतर कफल्रप्रमािेच सँड कफल्र हे चौररा अरवा ओट्ावर ठेवावे 

ते स्स्र असायला हवे. सँड 
कफल्रमध्ये रेती टाकण्ाच्ा 
आधी आतील पाईपवर 
प्ॅन्स्कची कॅन्डल कफलटस्थ 
योग्य रीतीने बसवलेली आहेत 
याची खात्ी करून घ्ा. सँड 
कफल्रवर रेती कुठपययंत भरायची याची माककींग असते. रेती भरतांना या 
माककींगच्ा वर एक इंच इतकी भरावी म्हिजे पािी सुरू झाल्ावर रेती  

जर आपि सेमी आटोमाटीक सँड कफल्र वापरीत असाल 
तर त्ातील कंट्ोल ट्ूब ची जोडिी खालील चचत्ात 

दाखनवल्ाप्रमािे करावी.

जर आपि आटोमाटीक सँड कफल्र वापरीत असाल 
तर त्ातील कंट्ोल ट्ूब ची जोडिी खालील चचत्ात 

दाखनवल्ाप्रमािे करावी. 
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माककींग पययंत दबेल. सँड कफल्रच्ा इनलेट/आउटलेट मेननफोल्डला 
व्यवस्स्त आधार द्ा. बॅकवॉशचा पाईप व्यवस्स्त बाहेर, दरू अंतरावर 
सोडावा.

स्कीन / पडस्क पफल्टर
स्कीन / कडस् कफल्र हे प्ास्ीक व लोखंडी 

प्रकारात उपलब्ध आहेत. स्कीन / कडस् कफल्र 
उभारतांना त्ाचा इनलेट व आउटलेट या दोन्ही 
बाजूस स्स्र सपोट्थ लावावा. 
थ्ेडेड जॉईंट असल्ास 
टेफ्ॉन टेपचा वापर करावा. 
डे्न व्हॉल्वची जागा योग्य 
व सहजपिे हाताळता 
येईल अशी ठेवा. डे्न व्हॉल्व 
शक्तोवर खालच्ा द्दशेने 
असल्ास चांगले. स्कीन 
लोखंडी कफल्रचे झाकि 
ही हँडल वापरून बसनवतात ते बसनवतांना अधधक कसू नये अन्यरा 
रबर गासे्ट  ननसटण्ाचा अरवा फाटण्ाचा धोका असतो. कफल्र 
लावतांना आतील जाळी सहजपिे बाहेर काढता येईल एवढी मोकळी 
जागा ठेवावी. स्कीन / कडस् कफल्र  लावतेवेळी प्रवाहाची द्दशा  बघूनच 
लावावे.

स्ाटथ्य क्ीन पफल्टर 
स्ाट्थ क्ीन हे स्वयंचशलत स्कीन कफल्र आहे. ते अनेक प्रकारामध्ये 

उपलब्ध आहे. ज्याबद्दल आपि मागील लेखात बगघतलेच आहे. स्ाट्थ 
क्ीनची उभारिी करतांना जाळी सहजपिे बाहेर काढता येईल 
याची काळजी घ्ावी. या कफल्रचा डे्न पाईप १ ते २ मी. पेक्ा अधधक 
लांब नसावा. जर अधधक लांबीचा डे्न पाईप लावण्ाची आवश्यकता 
असल्ास तो डे्न व्हॉल्वच्ा साईजपेक्ा एक साईज मोठा वापरावा. 
या कफल्रची काय्थक्मता संचाच्ा दाबावर अवलंबून असते.  जर 

स्ाट्थ क्ीन एच एच ओ कफल्र ची ट्ूब कनेक्शन

स्ाट्थ क्ीन वी  एच ओ कफल्र ची ट्ूब कनेक्शन
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Backwash
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PSV

PSV

स्ाट्थ क्ीन कफल्रची योग्य उभारिी. 

दोन धभतटींतील अंतर ३.५ मी.

संचातील दाब कमी असेल तर प्रेशर ससे्नटींग व्हॉल्व  वापरावा. 
स्ाट्थक्ीन उभारतांना प्रवाहाची द्दशा बघून घ्ा. स्ाट्थक्ीन कफल्स्थचे 
इनलेट व आउटलेट पोझीशन बघून मेनलाईनची त्ाप्रमािे आखिी 
करा. कफल्रसाठा सपोटटींग सँ्डचा वापर करावा. स्ाट्थक्ीन एच.ओ. 
कफल्रच्ा हायड्ोक्ीक कंट्ोल ट्ूबचे कनेक्शन पुढे दश्थनवल्ाप्रमािे 
करावे. 

स्कीन कफल्र स्स्र राहण्ासाठी असा आधार द्ावा.
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५) मेनलाईनची  उभारणी 
मेनलाईनसाठी योग्य अशी कमीत कमी अडीच ते तीन फूट खोल 

अशी चारी करावी. चारी खोदल्ावर चारीतील दगड/गोटे वेचून काढून 
टाकावे व मऊ मातीचा एक रर अंररावा. पाईप चारीत टाकतांना वरून 
फेकू नये. पाईप जोडतांना सरळ राहतील याची काळजी घ्ावी. चारीत 
पाईप नतरपे-तारपे नसावेत. मेनलाईन अधधक लांबीची असल्ास प्रत्ेक 
२५० ते ५००  मीटर अंतरावर पाईप वर वीटा/क्राँकीटचा रर ज्याला 
‘थ्स् ब्ॉक’ म्हितात तो ठेवावा म्हिजे पाईपलाईन ररररिार  नाही. 
जेरे जेरे पीव्हीसी पाईप उन्हात येण्ाची शक्ता असेल त्ा द्ठकािी 
पाईपलाईनवर पोते /कल्ान अंररून सूय्थप्रकाशाशी येिारा रेट संबंध 
तोडावा. अधधक लांबीची मेनलाईन असल्ास पाईपचा एल्ो वापरून 
लुप करावा अरवा एक्सपाशिन जॉईंट वापरावे ज्यामुळे पाईपलाईनच्ा 
आकंुचन/प्रसरि पावण्ाचा प्रक्ीयेचा जॉईंटवर पररिाम होत नाही. 
पाईपलाईन उंच भागात एअर रीलीज व्हॉल्व बसवावा. अन्य द्ठकािी 
कडझाईनमध्ये दश्थनवल्ानुसार एअऱ रीलीज व्हॉल्व बसावावा.

पी व्ही सी पाईपच्ा उभारिीत महत्वाचा भाग म्हिजे पाईपची 
जोडिी. पाईपच्ा  जोडिीकरीता सॉल्वंट सीमेंट वापरतात. सॉल्वंट 
सीमेंटचा  वापर करतेवेळी आतील सोलुशन पातळ असायला हवे. त्ात 
गुठळ्ा झालेल्ा नकोत. सॉल्वंट सीमेंट हे उन्हात नवे्ह तर सावलीत ठेवा. 
सुरूवातीस कच्चा पाईप जोडून बघा. तो व्यवस्स्त जुळत असल्ास सँड 
पेपर वापरून पाईपवर जोडण्ाच्ा द्ठकािी रोडे घासून घ्ा. त्ानंतर 
आधी कपलरच्ा आतील बाजूस व नंतर पाईपच्ा बाहेरील बाजूस 
रिशचा वापर करून योग्य प्रमािात सोलुशन लावावे. त्ानंतर पाईप 
कपलर मध्ये सरकवून ९० अंशात कफरवावा ज्यामुळे सोलुशन सव्थत् 
सारखे लागेल व जॉईंट व्यवस्स्त होईल. सॉल्वंट सीमेंट ककती वापरावे 
याकरीता पुढील तक्ताचा वापर करावा. तक्तात दश्थनवल्ाइतकेच 
सोलुशन वापरावे. कमी ककंवा अधधक वापरू नये.

पाईप साईज 
(मममी)

जॉइंट / शलटर पाईप साईज 
(मममी)

जॉइंट / शलटर

२० ३३० १२५ ४५
२५ २७० १४० ३६
३२ २२५ १६० २७
४० १८० १८० २०
५० १३५ २०० १५
६३ १२५ २२५ १२
७५ १०३ २५० ९
९० ७९ २८० ६

११० ५४ ३१५ ५

मेन लाइन व एयर रीलीज व्हा्च उभारिी

मेन लाइनची उभारिी 
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६) सबमेनची उभारणी 
सबमेन पाईपसाठीची चारी साधारिपिे दोन ते अडीच फूटाची 

असावी. पाईपजोडिी मेनलाईन प्रमािेच करावी. सबमेन मध्ये लागिारे 
इतर घटकांची देखील उभारिी काळजीपूव्थक करावी. ज्यामध्ये कंट्ोल 
व्हॉल्व, फ्ॅश व्हॉल्व व ग्रोमेट-टेक ऑफ ही घटके येतात. 

कंटट् ोल व्ॉल्व / बॉल व्ॉल्वची उभारणी 
संचातील हा महत्वाचा घटक आहे .  बॉल व्हॉल्वमध्ये एका बाजूने 

उघडता येिारा - शसगंल यूननयन व्हॉल्व व दोनीही बाजूंनी उघडता येिारा 
डबल-युननयन व्हॉल्व असे प्रकार आहेत. शक्तोवर शसगंल युननयन 
व्हॉल्वचा वापर करावा. बॉल व्हॉल्व लावतांना कफक्स बाजू खालच्ा 
बाजूने असावी. बॉल व्हॉल्व लावतांना दोन्ही बाजूचे पाईप समोरासमोर 
हवेत व त्ावर कोिताही ताि नसावा. पाईपांधील अंतर व्हॉल्व लावता 
येईल इतके पुरेसे असावे. बॉल व्हॉल्व हा जनमनीत चेंबरमध्ये लावता 
येतो अरवा दोन्ही बाजूंनी  वर उचलनूही लावता येतो. सव्थप्ररम युननयन 

नट उघडून बॉल व्हॉल्वचे बॉडी व सॉकेट वेगळे करावे व दोन्ही बाजूच्ा 
पाईपवर कच्चे बसवून घ्ावे. कच्ची कफटटींग व्यवस्स्त असल्ास 
सॉल्वंट सीमेंटचा वापर करून जोडिी करावी नंतर बॉडी व सॉकेट एकत् 
आिून युननयन नट हाताने टाईट करावा. लक्ात घ्ा की, युननयन नट 
अधधक घट् केल्ास व्हॉल्व उघडायला जड जाईल व कमी घट् असेल 
तर गळती होईल. लावण्ाआधी आतील रबर रींग योग्य जागी आहे याची 
खात्ी करा.

सबमेन फ्लश व्ॉल्व
हा व्हॉल्व सबमेनच्ा शेवटी 

लावला जातो. सबमेनमध्ये 
साचिारा काडी कचरा येरून 
बाहेर टाकला जातो. सबमेन 
फ्ॅश व्हॉल्वची  जनमनीवरील 
उंची साधारिपिे ६ ते ८ इंच 
इतकीच असावी. अधधक उंच 
असल्ास जड दगड, रेतीचे कि इतक्ा वर उचलून बाहेर टाकले जाऊ 
शकत नाहीत. सबमेन फ्श व्हॉल्व एलबो लावून  पुढे लावल्ास व्हॉल्व 
उघडल्ावर पािी आपल्ा अंगावर उडिार नाही.

ग्ोमेट-टके-ऑफ 
सबमेन पासून लॅटरलच्ा जोडिीकरीता सबमेनवर योग्य जागी 

चछरेि पाडून त्ावर 
रबरी ग्रोमेंट ककंवा 
वॉशर बसनवतात. 
चछरेि करताना 
योग्य साईजचेच 
व कंपनीद्ारे 
देण्ात येिारेच 
ड्ील वापरावे 
अन्यरा चछरेि चुकीचे झाल्ास पािी गळती होते. ड्ील हे योग्य व तज् 
कामगारांकडूनच करून घ्ावे. ड्ील करताना ड्ील गाईड वापरल्ास 
चछरि वेडे-वाकडे होिार नाही. चछरि चुकीच्ा द्ठकािी झाल्ास ते बंद 
करण्ासाठी बंद ग्रोमेट ककंवा ग्रोमेट प्ग वापरावे . चछरेि झाल्ावर 
त्ावर टेक ऑफ व्यवस्स्त खोचून लावावा व टेक ऑफच्ा वर नळी 
लावावी. टेक ऑफ लावण्ासाठी आपि टेक ऑफ इंस्ॉलेशन टूल 
वापरा. नळी चाररतून बाहेर ननघाल्ावर एल्ो लावून पुढची नळी लावावी 
म्हिजे नळी नतरपी होऊन दबत नाही. एल्ो लावायचा नसल्ास नळी  
वर घेऊन गोल कफरवून मग पुढे न्यावी ज्यामुळे नळी दबिार नाही.

सबमेनच्ा सुरवात व शेवटी एक  जास्ीची नळी काढून ठेवावी, 
शजचा उपयोग सबमेनवरील प्रेशर बघण्ासाठी होतो. 

सबमेनची व ग्रोमेट-टेक ऑफ ची उभारिी 

सबमेन फ्श व्हाल्व 

ग्रोमेट-टेक ऑफ उभारिी 
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७) लॅटरल/इनलाईनची उभारणी 
टेकऑफ जवळून लॅटरल नळी बाहेर काढल्ावर ती शेतात अंररली 

जाते. लॅटरल अंररतांना वाईंडरचा उपयोग केल्ास अंररिे सोपे  
जाते व लॅटरलचा गुंता होत नाही, घडी पडत नाही तसेच उभारिीचा  
वेळही वाचतो. 

लॅटरल सरळ अंररून घ्ावी व शेवटी लाकडी खुंटी अरवा से्कला 
अडकवावी. लॅटरलच्ा शेवटी एंड कॅप लावतात. एंड कॅप लावतांना 
लॅटरलची पुरेशी लांबी ठेवावी अन्यरा लॅटरलमधून पािी गळती होते. 
आटोमॅटीक लॅटरल डे्न व्हॉल्व वापरल्ास लॅटरलचे फ्शटींग आपोआप 
होते व चोकींगचा धोका कमी होतो. लॅटरल सरळच राहावी म्हिून 
ठरानवक अंतरावर 'सी क्क्प से्क'  वापरली तर लॅटरल एकाच जागी 
राहते व ओलावा एकसमान नमळतो. 

८) ऑनलाइन पडट् पर ची लावणी 
लॅटरलवर ड्ीपर लावतांना योग्य 

मापाचा व कंपनीद्ारे मान्य असाच पंच 
वापरावा. झखळा ककंवा कपना वापरू नयेत. 
नळीवर चछरि करून त्ावर ड्ीपर टोचावा. 
चछरि चुकीच्ा द्ठकािी झाल्ास गुफ 
प्ग वापरून ते बंद करता येते. जर 
आपि प्रेशर कॉम्ेनसेटटींग ड्ीपर वापरीत 

असल्ास ड्ीपरवर बग कॅप लावल्ास ककडा-मुंगी आत शशरून रबरी 
चकती खराब करीत नाही. ड्ीपर झाडापासून योग्य अंतरावर असल्ाची  
खात्ी करा. 

९) इनलाईन डट् ीपरची उभारणी 
आपि इनलाईन वापरीत असल्ास वाईंडर वापरूनच नळी अंररा 

व नळी अंररतांना ड्ीपर वरच्ा  बाजूलाच येतील अशी अंररा. ड्ीपर 
वरच्ा बाजूस असल्ास चोकींगची शक्ता कमी होते. नळी सरळच 
असावी, सापासारखी नागमोडी नको. जर आपि सबसरफेस इनलाईन 
वापरीत असाल तर त्ासाठीची यंत्िा वापरावी व कपकांच्ा गरजेनुसार 
खोल अंररावी. खर तर संचाची योग्य उभारिी ही प्रत्क् अनुभव घेवूनच 
चांगल्ा रीतीने शशकता येईल. या लेखात जरी उभरिीची माद्हती त्ोटक 
आणि रोडक्ात मांडलेली असली तरी अधधक मद्हतीकररता कृपया जैन 
इरीगेशन द्ारे प्रकाशशत द्ठबक शसचंन माग्थदशश्थका वाचावी. 

लॅटरल सरळ अंरराव्यात 

सबसरफेस लॅटरलची उभारिी 
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बहुतेक वेळेस आपि आपल्ा संचाची उभारिी स्वत: न करता 
बाहेरील कफटर/एजसिी कडून करून घेत असाल असे असताना 
देखील खालील महत्त्वाच्ा बाबटींकडे काळजीपूव्थक लक् द्दल्ास 
संच उत्म काय्थ करेल.

 संचाकररता लागिारे सव्थ सामान अगदी बारीक-सारीक 
कफटटींग, नट-बोल् इ. आपिापययंत पोहोचले आहे याची खात्ी 
करा. संचाची उभारिी करीत असताना या लहान-सहान 
बाबटींमुळे काम रांबते.

 उभारिी करिारे कफटर हे तज्, कुशल व अनुभवीच असावे. 
नवशीक्ांनी केलेल्ा चुकांचा भुदयंड आपल्ाच भोगावा लागतो.

 कफटरपाशी असिारी हत्ारे, ड्ील व पंच इ. योग्य व कंपनीद्ारे 
उत्ादीत अरवा प्रमािीत आहे याची खात्ी करा. जैन इररगेशनचे 
काम करिार्या बहुतांश कफटरस्थना आम्ही ननयमीत प्रशशक्ि 
देतो व त्ांना टुल ककट देखील द्दले जाते.

 कफल्रची उभारिी करण्ाआधी योग्य मापाचा चौररा उभारून 
घ्ावा. आपल्ा संचासाठी लागिार्या कफल्स्थ प्रमािे चौरर्याचे 
माप आमच्ा नवतरक बंधूना ककंवा इंशजननअरला नवचारून 

घ्ा. चौरर्यावर कफरण्ासाठी मोकळी जागा ठेवा. खतांच्ा 
टाक्ा ठेवायला देखील जागा ठेवा. चौरर्याची उंची योग्य ठेवा. 
हायड्ोसायक्ौन कफल्र वापरीत असल्ास त्ाच्ा उंचीला 
अनुसरून चौरर्याची उंची ठेवा.

 प्रेशर गेज लावल्ावर त्ावर प्ॉस्ीकची रैली झाका म्हिजे 
प्रेशर गेजचे पाण्ापासून संरक्ि होईल.

 व्हेंचूरी लावीत असल्ास नतची प्रवाह द्दशा बघूनच लावा. उलट 
लागल्ास पािी बेंचुरीतून बाहेर येईल.

 मेनलाईनचे व सबमेनचे चर योग्य खोलीचे असावेत.

 पाईप टाकण्ाआधी खालील दगड/गोटे उचलून घ्ा.

 पाईप लाईनवर दर २०० ते २५० मी. अंतरावर कराँक्ीट टाका 
म्हिजे पाईप ररररिार नाही व शलकेज होण्ाची शक्ता 
टळेल.

 सबमेन पाईपावर कड्ल करताना कुशल कफटर कडूनच करा छीरेि 
नतरपे, अंडाकृती झाल्ास पािी गळती होईल व जमीनीखालील 
गळती शोधायला व ररपेअर करायला त्ासदायक असते.

 ग्रोमेर व्यवस्ीत लावले आहेत याची खात्ी करा. टेक. ऑफ 
वरून नळी बाहेर काढल्ावर नळी सरळ ठेवून मग माती भरा. 
नळी दबिार नाही याची काळजी घ्ा.

 चारीत माती भरताना रोडी वरपययंत भरा (शीगेपययंत) म्हिजे 
नंतर माती दबल्ावर खड्ा पडिार नाही.

 नळी सरळ अंररली जातेय याची काळजी घ्ा. द्ठकद्ठकािी 
बांबूच्ा कामटीला बांधून, कामटी जनमनीत खोचा ककंवा लॅटरल 
होस्ल्डगं से्क वापरावी. 

 इनलाईन असल्ास वाईंडरचा वापर करूनच अंररा.

 टबबो एक्सेल इनलाईनचे कड्पर छीरि वरच्ा बाजूस आहेत याची 
खात्ी करून घ्ा. छीरि वरच्ा बाजूस असल्ास चोककंगचे 
प्रमाि कमी होते.

 संच सुरू करण्ाआधी लॅटरल व सबमेन मोकळे ठेवून त्ातून 
पािी काही वेळ जावू द्ा व नंतर बंद करा.

 नेहमी आपल्ाजवळ एक प्रेशर-गेज व ॲडाप्र ठेवा. संचात 
द्ठकद्ठकािचे प्रेशर योग्य आहे याची खात्ी करून घ्ा.

 कोितीही अडचि आल्ास आमच्ा नवतरकांशी, इंशजननअरशी 
अरवा आमच्ा ग्राहकसेवा क्मांकावर संपक्थ  साधावा. 
१०० ५९९ ५०००

संच उभारणी करीत 
असताना घ्ावयाची 

काळजी
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