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अमेरिकेसािख्ा प्रगत देशातसुद्ा सर्वप्रथम शेती उत्पन्न र उत्पादकता यांच्ा दिारि लक्ष कें द्रित केले गेले. म्हणूनच 
तांच्ा वरकासाचा पाया भक्कमपणे िोरला गेला र तात सातत आले. आपल्ालासुद्ा या बाबीची नाेंद घेऊन 
शेतीकडे वरशेष लक्ष देणे र शेती आणण उद्ाेग यांच्ा पिस्पिातील संबंधाना जरळून आेळखणे अननराय्व आह.े

डाॅ. भरिलाल जैन 
( मुरलेलं लोणचं - पृष्ठ क्र. १३ )
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द्हत म्हणजे योग्ायोग्तेची 
ननरड करून स्वकल्ाणातून 
पिकल्ाण साधणे. योग् काय 
आणण अयोग् काय याची ननरड 
किण्ाची दृष्ी स्वानुभरातून 
येते र चटकांपासून राढीला 
लागते. वरवरध प्रकािची द्पके 
घेतल्ानंति शेतक-याला 
अनुभरातून कळते. कोणता 
द्पकातून आपल्ाला जास्त पैसे 
द्मळू शकतात. पैसे देणािी द्पके 
रािरंाि घेण्ाकडे शेतक-यांचा 
कल र ओढा असतो. सदभ्ासाने 
द्हत कळते. “तेरी सदभ्ासे 
ननितंि। लारी चचत्ीची मोहि” 
असे संत ज्ानदेर म्हणतात. ति 
आपुणलया द्हता जो असे जागता। 
धन्य माताद्पता तयाचचया।।असे 
संत तुकािाम सांगतात. आपल्ा 
द्हतात इतिांचाही उद्ाि असतो. 
म्हणून द्हत कशात आह ेह े
अभ्ास र अनुभरातून समजून 
घेऊन मग द्पकपद्ती ननरडायची 
असते.

कोणताही शठेतकरी शठेती करतो तठे चांगलठे भरपूर उत्पन्न ममळावठे, आर््षक उन्नती व्ावी, 
संसार व्यवस्थित चालावा यासाठीच. दठेशाच्ा हहतासाठी, समाजाच्ा कल्याणाकररता 
ककंवा राष्ट् ाच्ा स्वयंपूण्षतठेसाठी कोणीही शठेती करीत नाही. शठेतक-याच्ा कष् व मठेहनतीतून 
अप्रत्यक्षररत्या ही उद्ीष्ठे पूण्ष होतात तो भाग वठेगळा. मात्र शठेती कसण्ामागील प्रधान उद्ठेश 
तो नसतो. पैसठे ममळमवण्ाच्ा दृष्ीनठे शठेतकरी लागवडीसाठी कोणती कपकठे  मनवडतो याला 
फार महत्व आहठे.शठेतकरी जी ध्ठेयठे व हठेतू समोर ठठे वून कपकठे  लावतो त्याला आपण कपक 
पद्धती म्हणतो. ही कपकपद्धती प्रत्यठेक प्रांत, मवभाग, राज्य यात मनरमनराळी असतठे. शशवाय 
यावर प्रभाव टाकणारठे घटकही मनरमनराळठे  असतात. त्या भागात जो घटक सववारधक 
अनुकूल असठेल त्याच्ाशी तंतोतंत जुळवून घठेवून उतृ्ष् उत्पादन दठेणारी कपकठे  लावण्ाकडठे 
शठेतक-यांचा कल असतो.

पाण्ाची उपलब्धता हा यातला सववात महत्वाचा घटक आहठे. सव्ष हठकाणी पाण्ाची 
मुबलकता नाही. शज्ठे चणचण वा टंचाई आहठे मत्ठे कमी पाण्ावर व मवशठेरत: हठबक व 
तुरार शसचंनासारखठे तंत्रज्ान वापरण्ाचा शठेतक-यांचा प्रयत्न असतो. कमी पाणी वापरून 
जास्त उत्पादन दठेण्ाचठे सामर््ष फळबागा, ग्ीनहाऊस मधील भाजीपाला व फूलशठेती 
ककंवा कापूस, सोयाबीन, तूर, सूय्षफुल यांसारख्ा कपकांमध्ठे असतठे. प्रत्यठेक मवभागात 
कोणती कपकठे  चांगली वाढवून शठेतक-यांना श्ीमंतीकडठे कसठे नठेता यठेईल यादृष्ीनठे मवचार 
व तदनुरंगगक आवश्यक तठे इन्फ्ास्ट्क्चर उभठे करण्ाचा प्रयत्न आपण कठे ला पाहहजठे. 
शठेतक-यालाही त्या कपकातलठे संपूण्ष ज्ान व तंत्रज्ान उपलब्ध झालठे पाहहजठे. त्यानठे तठे हस्तगत 
करून कौशल्य मवकसीत कठे लठे पाहहजठे. त्या कपकातला मास्र म्हणूनच तो ओळखला गठेला 
पाहहजठे. 

कोकणातला शठेतकरी हापूस आंब्ासाठी, मराठवाड्ातला शठेतकरी कठे शर आंबा व 
मोसंबीसाठी, डहाणू पालघरचा शठेतकरी चचकू्साठी, मोशशी-वरूडचा शठेतकरी संत्रासाठी, 
खानदठेशातला शठेतकरी कठे ळीसाठी, सांगली व कोल्ापूरचा शठेतकरी ऊसासाठी, 
नाशशक-तासगांव व सोलापूरचा शठेतकरी द्ाक्षासाठी, मवटा-सांगोला-संगमनठेरचा शठेतकरी 
डाळींबासाठी, मनफाड-लासलगाव व कपपंळगाव बसवंतचा शठेतकरी कांदा, टोमॅटो आणण 
द्ाक्षासाठी आज दठेश व जगभर प्रशसद्ध आहठे. हठबक शसचंनाचा वापर करून आपण सगळी 
कपकठे  घठेवू शकतो. अगदी गहू, ज्ारी, बाजरी, तांदळू, मका, तूर, सोयाबीन यासारखी कपकठे  ही 
हठबक शसचंनावर उत्तम पद्धतीनठे घठेता यठेतात व ककतीतरी पटीनठे अरधक उत्पादन ममळवून 
दठेतात हठे जगभरचं काय आपल्या दठेशातही शसद्ध झालयं. फक्त आपण डोळठे  उघडठे ठठे वून 
त्या प्रयोगांकडठे पाहत नाही आणण तठे कृतीत उतरवण्ाचा प्रयत्न करीत नाही. नवीन कपक 
पद्धती स्स्वकारण्ासाठी अशी डोळस दृष्ी व नवनवीन प्रयोग स्वत: करण्ाची इच्ाशक्तती 
वाढीला लागायला हवी. शठेतक-यानठे या हदशठेनठे आता मवचार व कृती कठे ली पाहहजठे. दसु-या 
कोणावर अवलंबून न राहता आपला आतला आवाज सतत जागता ठठे वून त्याच्ाशी संवाद 
कठे ला पाहहजठे. हा आतला आवाज नठेहमी सत्य बोलून वास्तवाचठे भान करून दठेत असतो 
यावर आपण श्द्धा ठठे वली पाहहजठे.

अशोक जैन
अध्क्ष, जैन इररगठेशन शसस्स्म्स् शल.

अध्यक्षीय

पिक िद्धतषीत ‘आतला आवाज’ महत्ाचा!
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डाॅ. सुधषीर भोंगळे
संपादक

ऋग्ठेदातील वरूण सुक्तामध्ठे पाच हजार वरषांपूवशी शलहहलठे आहठे.

इमा आप शशवतम (पाणी अत्यंत पववत्र आहे.)

इमा सव्वस्य भेषिजे (पाणी सववांची भरभराट करते)

इमा राष्ट्र स्य वर््वनी (पाणी राष्ट्र ाची उन्नती करते)

पाण्ाच्ा उपलब्धतठेवर सगळ्ा प्रकारची शठेती अवलंबून आहठे. मबनपाण्ाची 
शठेती जगात तरी अजून कुणाला जमलठेली नाही. पाणी ककती, कशा प्रकारचठे व 
कोणत्या गुणवत्तठेचठे आहठे यावरुन शठेतकरी त्या पाण्ाचा वापर कोणत्या कपकांसाठी 
करायचा हठे ठरमवत असतो. म्हणजठे कपकपधदती मनशचित करणाऱया अनठेक घटकांंमध्ठे 
पाणी हा एक घटक असून तो सववारधक महत्वाचा आहठे. शठेतीला लागणारठे पाणी हठे 
मनसगवातूनच ममळतठे. मग तठे पावसाचठे असो, बफ्ष  मवतळून तयार झालठेलठे असो ककंवा 
भूगभवात मुरलठेलठे ककंवा भूपृष्ावर साचमवलठेलठे असो. शसचंनासाठी लागणारठे पाणी 
अजून तरी कृकत्रमरीत्या माणसाला तयार करता आलठेलठे नाही; पुढठेही यठेईल असठे 
वाटत नाही. त्यामुळठे  पाण्ासाठी आपल्याला कायम पावसावर म्हणजठे मनसगवावर 
अवलंबून राहावठे लागणार ही काळ्ा दगडावरची रठेघ आहठे.

 या पावसापासून महाराष्ट् ात आज जठेवढठे पाणी उपलब्ध होतठे त्यातलठे ८९ 
टक्ठे  पाणी शसचंनासाठी वापरलठे जातठे. ८ टक्ठे  पाणी कपण्ासाठी वापरलठे जातठे 
आणण ३ टक्ठे  पाणी उद्ोगधंद्ांना वापरलठे जातठे. जठेवढठे भूजल उपलब्ध होतठे त्यातलठे 
९४ टक्ठे  पाणी शसचंनासाठी आणण ६ टक्ठे  पाणी कपण्ासाठी व ०.२ टक्ठे  भूजल 
उद्ोगासाठी वापरलठे जातठे. महाराष्ट्  शासनानठे २०१८ मध्ठे जो राज्य एकास्मिक जल 

सताचा गाभा हा फक्त खि ेबोलणे हा 
नाही. ख-याची सतत ननभ्वय उपासना 
कित माणसाला अंवतम कल्ाणासाठी 
नेणे ह ेआह.े माणूस सोयीनुसाि सताला 
राकरतो, नन रि स्वत:ला सतव्रती 
म्हणून द्मिवरतो. हा ही असतपणा 
आह.े ज्ाला जगण्ाचे नेमके भान 
आले तो सतच बोलणाि. ऊसाला 
गिज नसतानाही पाटाने, प्रराही 
पद्तीने, पिपंिागत रितीने प्रचंड 
पाणी भरून कळत-नकळत शेतकिी 
जद्मनीचे राटोळे किीत आह.े पुढच्ा 
द्पढीच्ा हातात अशी क्षािपड, चोपण 
र खिाब झालेली जमीन देरून आपण 
काय साधणाि आहोत? आणण अश्ा 
जद्मनीतून आपल्ा मुलाबाळांचे 
कल्ाण होणाि आह ेका? याचा  
शेतक-यांनी गांभीया्वने वरचाि करून 
ऊसाला अवत पाणी भिणे बंद केले 
पाद्हजे. सगळा ऊस ठठबक चसंचनाखाली 
नेलाच पाद्हजे. पण ऊस लारण्ापूरवीही 
इति दसुिी द्पके मी घेऊ शकत नाही 
का? याचा ही वरचाि केला पाद्हजे.  

महाराष्टातषील पिकिध्दतषीचा संघर्ष 

संिा्दकीय

 - ऊस ववरुध्द इतर पिके
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आराखडा प्रशसधद कठे ला आहठे त्यात १७ अब्ज घनममटर हठे भूजल 
आणण ६६ अब्ज घनममटर हा भूपृष्ावरील पाणीसाठा असल्याचठे 
नमूद कठे लठे आहठे. हठेक्टरी तीन हजार घनममटरपठेक्षा कमी पाणी शज्ठे 
उपलब्ध आहठे मत्ठे दोन कपकठे  घठेता यठेणार नाहीत आणण दहंुगामी 
कपकरचनाही उभी करता यठेणार नाही. तीन हजार घनममटरपठेक्षा 
कमी पाणी उपलब्ध असणारठे क्षठेत्र महाराष्ट् ात ४२ टक्ठे  आहठे. या 

क्षठेत्रातील शठेतीची स्थिती अत्यंत गंभीर आहठे. मराठवाड्ातील 
बहुतांश क्षठेत्र यात समामवष् आहठे. संपूण्ष भारत दठेशात जवळपास 
पाच हजार मोठी धरणठे आहठेत. त्यातील ३५ तठे ३६ टक्ठे  धरणठे 
एकट्ा महाराष्ट्  राज्यात आहठेत. तरी दठेखील दषु्ाळ, पाणी 
टंचाई, अवर्षण प्रवण, टॅंकर यांचा सामना महाराष्ट् ातील जनतठेला 
वारंवार करावा लागतो आहठे. कारण धरणठे पाण्ानठे भरणठे हठे मोसमी 
पावसावर अवलंबून आहठे. हा पाऊस फक्त ४ तठे ५  महहनठे असतो. 
त्यातही चांगल्या पावसाचठे हदवस फक्त १० तठे १५ असतात. १ 
जूनला सुरु झालठेला पाऊस १५ ऑक्टोबरला संपतो असठे साधारण 
गणणत आहठे. या काळात पडलठेला पाऊस भूपृष्ावर साठवून 
तठे पाणी काटठेकोर व्यवथिापन करून वर्षभर पुरवावठे व वापरावठे 
लागतठे. शसचंनासाठी बांधलठेल्या मोठ्ा धरणांमधील पाणी हल्ी 
मोठी शहरठे व गावांकररता माणसठे व जनावरठे यांना कपण्ासाठी 
राखून ठठे वावठे लागतठे. त्यामुळठे  शसचंनाच्ा क्षठेत्रात घट होतठे आहठे.

 धरण बांधण्ापूवशी जी कपकपधदती मूळ आराखड्ात 
दाखमवलठेली असतठे आणण लाभ खचवाचठे जठे गुणोत्तर (बी.सी.रठेशो) 
नमूद कठे लठेलठे असतठे तठे प्रत्यक्षात कुठठे ही आस्स्तत्वात नसतठे. तठे फक्त 
कागदावर व नकाशावर असतठे. कारण प्रकल्ाला मंजुरी ममळावी 
म्हणून ती कपकपधदती व बी.सी. रठेशो तयार कठे लठेला असतो. एकदा 
का प्रकल्ाला मंजुरी ममळाली कती मूळ कपकपधदती आणण बी.सी.

रठेशो यांना पूण्षपणठे  हरताळ फासला जातो. त्यामुळठे  कोणत्याही 
धरणाची वा प्रकल्ाची मूळ आणण वास्तवातली कपकपधदती 
यात प्रचंड महदंतर असतठे. कागदावरची कपकपधदती प्रत्यक्षात 
कुठठे च आस्स्तत्वात नसतठे. नठेमकठे  कोणत्या कपकाखाली ककती क्षठेत्र 
आहठे याचा मोजमाप कठे लठेला अचूक आकडा आजतरी कोणत्याही 
मवभागाकडठे उपलब्ध नाही. ककंबहुना चारमाही, आठमाही व 

बारमाही होणारठे शसचंन ककती? प्रत्यठेक हंगामातली कपकपधदती व 
कपकमनहाय क्षठेत्र ककती? त्याची उत्पादकता ककती? प्रत्यठेक कपकाला 
वापरलठे जाणारठे पाणी ककती? अचूक मोजमाप कुणाकडठे आहठे? 
सगळा अंधाधुंद कारभार आहठे. पाण्ाचठे मोजमापच नाही. घनमापन 
पधदतीनठे मोजून पाणीवापर नाही. ममटरही नाहीत. त्यामुळठे  जगातलठे 
शठेतीतलठे सगळठे  प्रगत व मवकसीत ”दठेश भारतात पाण्ाची मुबलक 
उपलब्धता आहठे. पाण्ाचठे दाररद्र्य नाही. मनयोजनाचठे दाररद्र्य आहठे”, 
असठे सातत्यानठे ओरडून सांगतात.  

 महाराष्ट् ात आणण मवशठेरत: वारंवार दषु्ाळाचा सामना 
कराव्या लागणाऱया मराठवाड्ात घठेतल्या जाणाऱया ऊस 
कपकावरुन सातत्यानठे टीका व ओरड होतठे. चचतळठे  आयोगापासून 
अनठेकांनी मराठवाड्ातून ऊस हठे कपक हद्पार कठे लठे पाहहजठे आणण 
तठे मवदभ्ष व कोकण पररसरात म्हणजठे शज्ठे पाण्ाची मुबलक 
उपलब्धता आहठे मत्ठे वाढमवलठे पाहहजठे अशा प्रकारचठे मत व्यक्त 
कठे लठेलठे आहठे. राहुरी यठे्ील महामिा फुलठे कृकर मवद्ापीठाच्ा 
पुढाकारातुन जुलै २०२० मध्ठे नुकताच ऊस कपकावर वठेमबनार 
झाला. त्यामध्ठे महाराष्ट्  जलसंपत्ती मनयमन प्रारधकरणाचठे माजी 
सदस्य सचचव आणण आंतरराष्ट् ीय शसचंन  आयोगाचठे माजी 
सचचव श्ी.सुरठेश कुलकणशी म्हणालठे, “चीनमध्ठे ६५ टक्ठे  पाणी 
शसचंनासाठी वापरतात. मवकसीत दठेशात म्हणजठे जम्षनीत ९ 
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टक्ठे  आणण अमठेररकठे त ३० टक्ठे  पाणी शसचंनासाठी वापरतात. 
उत्पादन वाढवून पाणी वापरात घट घडवू शकलो तर आपण खरी 
प्रगती करीत आहोत असठे मानता यठेईल. शठेतीपठेक्षा इंडस्ट् ीची वॉटर 
प्रॉडक्टीव्ीटी जास्त आहठे. महाराष्ट् ात ८० लाखाहून अरधक लोकांना 
कृकर प्रकरिया उद्ोगानठे रोजगार हदलठेला आहठे. पाण्ासाठी सतत 
चढाओढ व संघर्ष चालु आहठेत. उजनीचठे धरण २ अब्ज घनमीटरचठे 
(११७ कटमसी. त्यातला ५४ टीएमसी उपयुक्त व ६३ कटएमसी 
मृतसाठा) आहठे. त्यातलठे ८० टक्ठे  पाणी ऊसासाठी वापरलठे जातठे. 
कागदावरच हठे धरण आठमाही आहठे. प्रत्यक्षात बारमाही ऊस उभा 
आहठे व तो रभजतो आहठे. मग लोक प्रश्न मवचारतात, धरण आठमाही 
आणण उन्ाळ्ात कालवा व शलफ्टच्ा पाण्ानठे ऊस रभजतो 
कसा? आज तरी कोणी याचठे उत्तर दठेत नाही.”

श्ी कुलकणशी पुढठे म्हणालठे, मराठवाड्ातली एकूण जमीन 
५६.७ लाख हठेक्टर आहठे. शसचंनासाठी एकूण ८ अब्ज घनमीटर 
हठे भूपृष्ीय जल आहठे आणण ५ अब्ज घनमीटर हठे भूजल आहठे. 
मराठवाड्ाची मनमम्षत शसचंन क्षमता ११.५ लाख हठेक्टर आहठे. 
प्रत्यक्षात धरणाच्ा पाण्ातून कधीही ३.३ लाख हठेक्टरपठेक्षा 
अरधक क्षठेत्र रभजलठेलठे नाही. म्हणजठे तठेवढठे प्रत्यक्ष शसचंन आहठे. भूजल 
शसचंीत क्षठेत्र अंदाजठे १० लाख हठेक्टर आहठे. म्हणजठे मराठवाड्ातलठे 
एकूण शसचंन क्षठेत्र १३ लाख ३ हजार हठेक्टर एवढठे आहठे. त्यात 
ऊसाचठे क्षठेत्र ३ लाख हठेक्टर एवढठे आहठे. नांदठेड आणण औरंगाबाद या 
दोन मवभागात ममळून ३२ साखऱ कारखानठे आहठेत आणण २०१९-
२० च्ा गळीत हंगामात त्यांनी कठे लठेलठे ऊसाचठे गाळप ६५.८५ 
लाख मठे. टन आहठे. शठेतक-यांच्ा ऊस दर दठेयबाकतीची रक्म ३३ 
कोटी, ५५ लाख रूपयठे एवढी आहठे. मराठवाड्ात ऊस कपकासाठी 

होणारा पाण्ाचा वापर हा ६ अब्ज घनमीटर आहठे. म्हणजठे एकूण 
उपलब्ध पाण्ाचा ७५ टक्ठे  पाणी मराठवाड्ात ऊस याच एका 
कपकासाठी वापरलठे जातठे. ऊस क्षठेत्राची शसचंीत क्षठेत्राशी टक्ठे वारी 
२३ टक्ठे  आहठे. ऊसासारखी एफआरपी जर सरकारनठे सोयाबीन, 
तूर, कापूस आणण करडई या कपकांना हदली तर गळीत धान्यमबया 
व डाळवगशीय मबया यांची आयात मोठ्ा प्रमाणावर कमी होऊन 
शठेतकरी त्या कपकांकडठे वळतील.

“तठेलंगणानठे जसठे भात कपकावर मनयंत्रण आणलठे आहठे तसठे 
आपणही ऊस कपकावर मनयंत्रण आणून तठे पूण्षपणठे हठबक 
शसचंनाखाली नठेलठे पाहहजठे” असठे सांगून श्ी. सुरठेश कुलकणशी 
म्हणालठे, “२०१५ मध्ठे महाराष्ट्  जलसंपत्ती मनयमन प्रारधकरणानठे 
राज्यातील सव्ष ऊस कपक सक्ततीनठे हठबकवर नठेण्ाचा आदठेश 

सरकारला हदला होता. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. 
अजूनही वठेळ गठेलठेली नाही. महाराष्ट् ात ऊसाचठे क्षठेत्र साधारणपणठे 
१० तठे ११ लाख हठेक्टरच्ा दरम्ान असतठे. त्यापैकती अडीच लाख 
हठेक्टर क्षठेत्र हठबक शसचंनाखाली आहठे. उव्षरीत ७.५ लाख हठेक्टर 
क्षठेत्र पारंपारीक पद्धतीनठे पाटानठे रभजतठे आहठे. प्रवाही पद्धतीनठे एवढठे 
पाणी ऊसासाठी वापरणठे राज्याला परवडणारठे नाही”.

या वठेमबनारमध्ठे रांजणी यठे्ील नॅचरल शुगर अॅण्ड अलाईड 
इंडस्ट् ीज या कारखान्याचठे चठेअरमन श्ी. बी.बी. ठोंबरठे आणण 
संचालक श्ी. पांडुरंग आवाड म्हणालठे, “गठेल्या ८ तठे १० वरवापासून 
ऊसाच्ा पाण्ाबाबत आम्ही मनरमनराळठे  प्रयोग करतोय. आमच्ा 
कारखान्याच्ा पररसरात शठेती, मवहीर बागायत असून साडठे दहा 
हजार हठेक्टर ऊस आहठे. त्यापैकती साडठे सहा हजार हठेक्टर ऊस हठबक 
शसचंनावर नठेलठेला आहठे. प्रवाही पद्धतीनठे, पाटानठे २ तठे ३ कोटी शलटर 
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पाणी वर्षभरात शठेतकरी ऊसाला एकरी दठेतो. पण आम्ही हठबक 
संचाच्ा सहाय्ानठे ६० तठे ७० लाख शलटर पाणी वर्षभरात दठेऊन 
एकरी ११० टनापययंत ऊस काढला आहठे. अमत पाणी वापरामुळठे  
ऊस कपक बदनाम झालठे आहठे. खरठे तर ऊस कपकाला एवढ्ा 
पाण्ाची गरजच नाही. पण शठेतकरी चुकतीचठे वागतोयं. पाण्ाची 
कमतरता असलठेल्या भागात १०० टक्ठे  ऊस हठबकवरच न्यावा 
लागठेल. मराठवाड्ातून ऊस कपक हद्पार करणठे मततकठे  सहज व 
शक्य नाही. शठेतकरी ऊस कपक लावण्ाच्ा मागठे तीन मुख् कारणठे 
आहठेत. १) ऊसाला मनशचित हमीभाव सरकारनठे ठरवून हदलठेला 
आहठे, तो हदला नाही तर साखर कारखान्यांवर गुन्ा दाखल होतो. 
शठेतक-याला हमीभाव ममळतो. २) ऊसाच्ा मवल्ठेवाटीची म्हणजठे 
मवपणनाची व्यवथिा आहठे. त्याला माल मवकण्ाबाबत कवडीची 

चचतंा नाही. कुठठे ही बाजारात मवरितीसाठी जावठे लागत नाही. ऊस 
मवकल्याबरोबर शठेतक-यांच्ा खात्यात १४ हदवसानंतर पैसठे जमा 
होतात आणण ३) ऊसावर रोग, ककडी यांचा प्रादभुवाव कमी आहठे 
आणण प्रमत एकरी उत्पन्न जास्त ममळतठे”.

श्ी. ठोंबरठे पुढठे म्हणालठे, “मागच्ा वरशी (२०१९-२०) राज्यातील 
१४४ साखर कारखान्यांनी ५४५ लाख टन ऊसाचठे गाळप 
करून ६६.६१ लाख टन साखर उत्पाहदत कठे ली होती. राज्यातील 
साखर उद्ोगाची वाकर्षक उलाढाल ५६०७२ कोटींची असून ऊस 
उत्पादक शठेतक-यांना १३५०८ कोटी रूपयठे तर ऊस तोडणी मजूर 
व वाहतूकदारांना २६०० कोटी रूपयठे ममळालठे आहठेत. राज्यात 
जवळपास ३० लाख ऊस उत्पादक शठेतकरी असून साखऱ 
कारखान्यात २ लाख कामगार आहठेत. व अप्रत्यक्षररत्या २० लाख 
लोकांना रोजगार ममळतो. म्हणजठे एकूण जवळपास ५२ लाख 

लोकांचा या व्यवसायाशी ्ठेट संबंध आहठे. मागच्ा वरशी ऊसाचठे 
क्षठेत्र ८.२२ लाख हठेक्टर होतठे. तठे यावरशी (२०२०-२१) १०.६६ लाख 
हठेक्टर झालठे आहठे. म्हणजठे २.४४ लाख हठेक्टरनठे ऊसाचठे क्षठेत्र 
वाढलठे आहठे. शशवाय हठेक्टरी उत्पादकताही १८.६७ मठेटट् ीक टनानठे 
वाढली आहठे. त्यामुळठे  यावरशी गळीतासाठी ८१५.५० लाख मठे. टन 
ऊस उपलब्ध होईल असा अंदाज आहठे. मागील वरवापठेक्षा यावरशी 
२७०.२४ लाख मठे. टन ऊस जास्त आहठे. त्यामुळठे  साखर उत्पादन 
९२.०६ लाख मठे. टन म्हणजठे मागच्ा वरशीपठेक्षा ३०.५५ लाख मठे. 
टनापठेक्षा जास्त होईल. चालू हंगामात ५० सहकारी व ९० खाजगी 
असठे १४० साखऱ कारखानठे स्वबळावर आर््षक मनयोजन करून 
६१५ मठे. टन ऊसाचठे गाळप करू शकतील.  २०० लाख मठे. टन ऊस 
मात्र गळीताशशवाय शशल्क राहण्ाचा धोका आहठे. 

शासनाच्ा बजठेटच्ा २५ तठे ३० टक्ठे  रक्म ऊस या 
कपकातून जातठे. मलठेशशया, इंडोनठेशशया यांनी संशोधन करून कमी 
पाणी लागणा-या व कमी हदवसात यठेणा-या ऊसाच्ा जाती शोधून 
काढल्या आहठेत. ४० हदवसांनी पाण्ाची पाळी आली तरी ऊसावर 
मवपररत पररणाम होत नाही. ८ महहन्यात मलठेशशयात ऊस यठेतो. 
कोरडवाहू ऊस ही संकल्ना त्यांनी मवकसीत कठे ली आहठे. पाण्ाची 
कमतरता असलठेल्या भागात आपणही नवीन जाती तयार करून 
त्या वाढमवल्या पाहहजठेत व संशोधन संथिानी तठे काम हाती घठेतलठे 
पाहहजठे. ऊसाला शुगर बीट हठे पयवायी कपक आहठे. कमी हदवसात, 
कमी पाण्ात यठेतठे. ऊसाइतकठे च उत्पादन बीट मधूनही ममळतठे. 
बीटपासून ्ठेट इ्ठेनाॅल मनमम्षतीही करायची आहठे. ऊस कपकात 
आज ऊस लागवड, आंतरकपकठे , ऊस तोडणी मजूर, तोडणी यंत्रठे 
अशा अनठेक समस्या आहठेत. ऊस तोडणीसाठी स्वदठेशी मनमम्षतीचठे 
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यंत्र अद्ाप यशस्वी झालठेलठे नाही. परदठेशी यंत्रठे मोठ्ा क्षठेत्रासाठी 
बनमवलठेली आहठेत. आपल्याला २ तठे ४ एकर ऊस तोडणारठे यंत्र 
मवकसीत करावठे लागठेल, असठेही श्ी. ठोंबरठे व श्ी. आवाड म्हणालठे.

कपक पद्धतीमध्ठे ऊस या कपकाचा इतका समवस्तर आढावा 
का घठेतला असा प्रश्न वाचकांना पडण्ाची शक्यता आहठे. महाराष्ट् ात 
कपक पद्धतीतला खरा संघर्ष ऊस मवरूद्ध इतर सव्ष कपकठे  असाच 
आहठे. ऊसाला प्रचंड पाणी वापरलठे जात असल्यामुळठे  इतर कपकांवर 
अन्याय होतो. त्यांना पुरठेसठे पाणी ममळत नाही. शठेतकरीही ऊसाला 
प्राधान्य दठेऊन इतर कपकांकडठे दलु्षक्ष करतो. ककंबहुना पाणी पुरठेसठे 
उपलब्ध झालठे असठे हदसलठे कती, लगठेच शठेतक-यांच्ा आठेढा ऊस 
लागणीकडठे  वळतो. महाराष्ट् ात समजा ऊसाचठे क्षठेत्र १० लाख 
हठेक्टर आहठे. त्यातलठे २.५ लाख हठेक्टर हठबकखाली आणण ७.५ 
लाख हठेक्टर प्रवाही पद्धतीनठे रभजणारठे आहठे. ऊसाला हठबकनठे 
पाणी हदलठे तर हठेक्टरी १४.५ हजार घनमीटर पाणी लागतठे असा 
शठेतक-यांचा अनुभव आहठे. राहुरी कृकर मवद्ाकपठाची शशफारस 
हठेक्टरी १२ हजार घनममटर पाण्ाची आहठे. आता अापण हठबकद्ारठे 
व प्रवाही पद्धतीनठे ऊसाला पाणी महाराष्ट् ात ककती वापरलठे जातठे 
याचा हहशठेब काढू.

प्रमत हठेक्टरी १४ हजार घनममटर या प्रमाणठे २.५ लाख हठेक्टर 
ऊसासाठी ३.६ अब्ज घनममटर पाणी हठबकनठे लागठेल. उव्षररत 
७.५ लाख हठेक्टरसाठी पारंपाररक प्रवाही पद्धतीनठे प्रमत हठेक्टरी 
२५ हजार घनममटर एवढठे पाणी धरलठे तर १८.७५ अब्ज घनममटर 

पाणी लागठेल. काही लोक २० अब्ज घनममटर एवढठे धरतात. 
म्हणजठे हठबक व प्रवाही या दोन्ी पद्धतीनठे ममळून महाराष्ट् ातील 
१० लाख हठेक्टर ऊसाला २२ अब्ज घनममटर एवढठे पाणी लागठेल. 
आज महाराष्ट् ात भूपृष्ावर उपलब्ध असलठेलठे पाणी, म्हणजठे धरण, 
नदीनालठे, ओढठे राज्यस्तरीय व थिामनक बंधारठे या सववात ममळून ३० 
अब्ज घनममटर एवढठे पाणी आहठे. तठेवढठे पाणी भूपृष्ीय शसचंनासाठी 
वापरलठे जातठे. भूजल मवकास आणण सववेक्षण यंत्रणठेच्ा अभ्ास 
व अंदाजानुसार १६ अब्ज घनमीटर भूजल शसचंनासाठी वापरलठे 
जातठे. म्हणजठे भूपृष् व भूजल दोन्ी ममळून महाराष्ट् ात ४६ अब्ज 
घनमीटर पाणी शसचंनासाठी वापरलठे जातठे. वापरलठे जाणारठे पाणी 
आणण शसचंनाचठे राज्यातील एकूण क्षठेत्र यांची सरासरी काढली तर 
ती १५ टक्ठे  यठेतठे. महाराष्ट् ात भूजल व भूपृष् धरून ६६ लाख हठेक्टर 
क्षठेत्र शसचंनाखाली आहठे असठे यठे्ठे गृहीत धरलठे आहठे. यात भूपृष्ावरचठे 
शसचंन ३६ लाख हठेक्टर आणण भूजलातून होणारठे शसचंन ३० लाख 
हठेक्टर आहठे. महाराष्ट् ात ऊसाचठे क्षठेत्र एकूण शसचंन क्षठेत्राच्ा १५ 
टक्ठे  आहठे. म्हणजठे या कपकाला शसचंन करण्ासाठी महाराष्ट् ात जो 
पाणी वापर होतो तो सरासरी ४८ टक्ठे  आहठे आणण मराठवाड्ात 
हीच सरासरी ७५ टक्क्यांपययंत जातठे. १५ टक्ठे  ऊस क्षठेत्राला ४८ 
टक्ठे  पाणी वापरलठे जातठे आणण उव्षररत ५२ टक्क्यात इतर सव्ष 
कपकठे  रभजवावी लागतात.

आता हठे गणणत बसवायचठे कसठे हाच खरा कळीचा प्रश्न आहठे. 
ऊस या कपकाचठे क्षठेत्र वाढवून न दठेता तठे ्ोडठे कमी करून संपूण्ष 

इस्ामपूर यठे्ठे अशोक खोत यांनी जैन इररगठेशनच्ा मदतीनठे एकरी २०० टन ऊस उत्पाहदत करण्ाचा कठे लठेला प्रयोग.
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कपक हठबक शसचंनाखाली नठेऊन त्याची उत्पादकता वाढवता 
यठेईल का?  हा प्रश्न सातत्यानठे चचच्षला जातो आहठे. पण प्रत्यक्षात 
फारसठे काही घडताना हदसत नाही. ऊसाला हदल्या जाणा-या 
पाण्ाचठे सामाशजक मूल्य फार मोठठे  आहठे. पण त्याची म्हणावी 
अशी पुरठेपूर जाणीव ऊस उत्पादकांना झालठेली आहठे असठे आज 
तरी हदसत नाही. ऊसाला हदलठे जाणारठे प्रचंड पाणी ्ोडठे कमी 
करून तठे इतर नकदीच्ा कपकांकडठे उदाहरणा््ष कापूस, सोयाबीन, 
सूय्षफूल, कशलगंड, फळबागा, भाजीपाला, फुलठे, वगैरठे  वळमवलठे तर 
त्यातून राज्याची शठेती दबुार व तीन हंगामी बनवता यठेईल. लोकांना 
बारमाही रोजगार उपलब्ध करून दठेता यठेईल आणण उत्पाहदत 
होणायवा कच्च्ा मालावर प्रकरिया करणारी कारखानदारी शज्ठे 
कच्च्ा मालाचठे उत्पादन होतठे मत्ठेच उभी कठे ली तर मूल्यवृद्धी 
होऊन लोकांना रोजगारासाठी शहराकडठे धाव घठेण्ाची गरज 
पडणार नाही.  ऊस याच एका कपकातून सगळठे  वैभव उभठे राहू शकतठे 
असा चुकतीचा गैरसमज आमच्ा राज्यकत्यषांनी जो लोकांमध्ठे 
वाढीला लावलठेला आहठे तो कमी व दरुुस्त करण्ाची गरज आहठे. 
ऊसाच्ा संघशक्ततीचा मी दसु्वास करतो आहठे असा कृपा करून 
गैरसमज करून घठेऊ नका. ऊसामुळठे  इतर कपकांवर जो अन्याय 
होतो आहठे आणण इतर कपकठे  ताकद असूनही मागठे पडत आहठेत 
तशी ती पडू नयठेत यात शठेतक-यांच्ा आर््षक उन्नतीचाच हठेतू व 
गणणत आहठे. हठे गणणत पक्ठे  बसवण्ासाठी नवीन पीक पद्धतीचा 
स्वीकार आता अपररहाय्ष झाला आहठे. त्या नव्या हदशठेनठे जाण्ाची 
तयारी आपण सवषांनी करायला हवी.

थेंबाथेंबावर 
भात उत्ादनाची क्रांती

भाताला प्रचंड पाणी लागतठे हा शठेतकऱयांचा गैरसमज 
आहठे. खाचरठे पाण्ानठे भरून ठठे वली म्हणजठे भात 
कपक फार सुंदर यठेतठे या भ्रमातून शठेतकऱयानठे आता 
बाहठेर यठेण्ाची गरज आहठे. प्रवाही पद्धतीनठे हदल्या 
जाणाऱया पाण्ापठेक्षा हठबक संचाद्ारठे जर भात 
कपकाला पाणी हदलठे तर उत्पादन ४० टक्क्यांनी वाढू 
शकतठे. इतकठे च नव्ठे तर पाण्ातही ७० टक्ठे  बचत 
होवू शकतठे. याशशवाय खतठे वाया जाण्ाचठे प्रमाण 
कमी होतठे. त्यामुळठे  खतांवरचा खच्षही कमी होतो. 
जैन इररगठेशन कंपनी मागील १५ वरषांपासून 
जळगावच्ा जैन हहल्स्स्वर हठबक संचाच्ा 
सहाय्ानठे ५ एकर क्षठेत्रावर भाताचठे उत्पादन घठेत 
आहठे. कोकण आणण मवदभवात उन्ाळी हंगामात जठे 
भात कपक घठेतलठे जातठे मत्ठे शठेतकऱयांनी हठबक 
संचावर भात कपक घठेण्ाचा आवजू्षन प्रयत्न व प्रयोग 
कठे ला पाहहजठे. खरीप हंगामात खाचरात भात न 
लावता सलग रानात पठेरणी करून भात कपक घठेतलठे 
तर तठेही उत्तम यठेतठे असठेच मनदश्षनास आलठे आहठे. 
खाचरठे खचाखच पाण्ानठे भरून ठठे वल्यानठे मम्ठेन या 
प्रदरुण करणाऱया वायुची मोठ्ा प्रमाणावर मनमम्षती 
होतठे. त्यामुळठे   मवकसीत व प्रगतशील दठेशांकडून 
भारताच्ा भात उत्पादनाबाबत वारंवार आक्षठेप 
घठेण्ात यठेतात. हठे प्रदरुण रोखून अरधक उत्पन्न 
ममळमवण्ासाठी शठेतकऱयांनी हठबक संचाच्ा 
सहाय्ानठे भात कपक घठेणठे अरधक फायद्ाचठे आहठे.
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महाराष्ट् ाची  
पिक िद्धती 

शेतषी आणि शेतकऱांचषी यशस्षीता हषी 
पिकिद्धतषी अचूक निवडण्ावर बरषीच 
अवलंबूि असते. केवळ अिुकरिातूि 
एकाच प्रकारचषी पिके उभे राहतषील आणि 
बाजारभाव कोसळतषील. िि पिकांमध्ये 
वैववध्यता आिलषी तर मालाचे भाव 
निकूि राहूि जपमिींचा िोतहषी पिक 
फेरिालिषीमुळे उत्तम राहू शकेल.

डाॅ. सुधषीर भोंगळे

आज व उद्ा - भाग १
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ग्ाहकांची आवड व मागणी, पूववापार चालत आलठेली परंपरा, 
थिामनक हवामान व वातावरण, भौगोशलक स्थिती व भूगभ्ष रचना, 
मानवी वृत्ती व मवचार, पडणारा पाऊस व पाण्ाची उपलब्धता, 
मातीचा प्रकार व गुणधम्ष, शठेतकऱयाला असणारठे मवरयातील 
ज्ान व उपलब्ध तंत्रज्ान, बाजारपठेठठे चठे अंतर व माल मवरितीसाठी 
वाहतुकतीच्ा सुमवधा या घटकांच्ा आधारठे साधारणपणठे पीक 
पद्धती मनशचित होत असतठे. अ्वात या सववात महत्ताचा आणखीन 
एक घटक कळीची भूममका बजावू शकतो तो म्हणजठे शठेतकऱयांची 
स्वतःची बदलाची मानशसक तयारी आणण कष् व मठेहनत 
करण्ाची प्रवृत्ती. सव्ष पररस्थिती प्रमतकूल असतानाही मतच्ावर 

मात करण्ाची व पडठेल तो त्रास सोसून अखंकडतपणठे श्मसाधना 
करण्ाची ज्यांची शजद् व तयारी आहठे तठे नवीन पीकपद्धती 
प्रथिाकपत करू शकतात हठे नव्यानठे सांगण्ाची आवश्यकता नाही. 
तठे सांगली, सोलापूर व सातारा शजल्हातील माण, मवटा, खटाव, 
आटपाडी, सांगोला, जत या दषु्ाळी तालुक्यातील द्ाक्ष व डाचळंब 
उत्पादकांनी शसद्ध करून दाखमवलठे आहठे. शठेतकऱयाला स्वतःला 
आर््षक उन्नतीची आणण बदलाची व सुधारणठेची ककती आस व आठेढ 
आहठे यावर पीक पद्धतीतला बदल अवलंबून राहणार आहठे. 

आमचा शठेतकरी अनुकरणशील आणण अनुकरणकप्रय आहठे 
असठे आजपययंत आपण सारठे जण म्हणत आलो. पण आज मवचार 
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करताना असठे वाटतठे हठे अध्षसत्य आहठे. तो खरोखरच अनुकरणशील 
व अनुकरणकप्रय असता तर राज्यात, दठेशात, जगात जी काही 
समृद्धीची बठेटठे उभी राहहली त्याचठे अनुकरण करून तशी प्रमतकृती, 
प्रयोग करण्ाचा त्यानठे अल्सा का होईना प्रयत्न कठे ला असता. 
काही शठेतकऱयांनी हा प्रयत्न मनशचित कठे ला. पण त्यांची संख्ा मूठभर 
आहठे आणण काहीही न करणाऱयांची संख्ा ढीगभर आहठे. अशा वठेळी 
आपलठे पंतप्रधान माननीय नरेंद् मोदी यांनी २०२४ पययंत शठेतकऱयांचठे 
उत्पन्न दपु्पट करण्ाचा जो महत्ताकांक्षी काय्षरिम हाती घठेतला 
आहठे व जठे स्वप्न उराशी बाळगलठे आहठे तठे प्रत्यक्षात कसठे उतरणार? 
ज्ान, मवज्ान आणण तंत्रज्ानाची कास धरून शठेतीतल्या प्रत्यठेक 
कपकांमध्ठे काही मूलभूत सुधारणा व बदल घडवून आणण्ाच्ा 
दृष्ीनठे काही शठेतकऱयांनी कठे लठेलठे प्रयोग व घठेतलठेली मठेहनत मनशचितच 
प्रशंसनीय, स्ृहणीय, अरभनंदनीय आणण गौरव करावा अशा 
प्रकारची आहठे. पण मतची व्यापकता ठसठशीतपणठे डोळ्ात भरावी 
अशा प्रकारची मनशचितच नाही. साधी गोष् मबयाणठे बदलाच्ा रठेशाठेची 
घठेऊ. हा रठेशो आजही २० तठे ३० टक्क्यांच्ा पुढठे नाही. याचा दसुरा 
अ््ष असा आहठे कती, ७० तठे ८० टक्ठे  शठेतकरी आजही घरातलठे जुनठे, 
परंपरागत, प्रकरिया न कठे लठेलठे साधठे मबयाणठेच वापरीत आहठेत. ‘शुद्ध 
बीजापोटी । फळठे  रसाळ गोमटी’ हा तुकोबारायांचा अभंग आम्ही 
हजारदा घाठेकतो पण त्यापासून बोध घठेऊन काही शशकत नाही व 
बदलतही नाही. मग प्रगतीच्ा हदशठेनठे जाणार कसठे? 

नवीन पीक पद्धती व त्यासाठी आवश्यक असणारठे तंत्रज्ान 
स्वीकारल्याशशवाय आमची आणण दठेशाची आर््षक उन्नती होणार 
नाही. शठेती हा भारतीय अ््षव्यवथिठेचा मवकासाचा मूळ पाया 
आहठे हठे सतत नुसतठे म्हणत राहहलो आणण बदलाच्ा हदशठेनठे दोन 

पावलठे ही टाकली नाही तर नुसत्या म्हणण्ाला व घोकंपट्ीला 
काहीच अ््ष राहणार नाही. भारताची आजची शठेती ही जगाच्ा 
दृष्ीनठे मागासलठेली आहठे. हठे चचत्र आणण शशक्ा पुसावयाचा असठेल 
तर संपूण्ष शठेतकरी समाजाला बदलावठे लागणार आहठे. नवीन 
आधुमनक मवचारांची कास धरून शठेतीत आमूलाग् रिांती घडवून 
आणावी लागणार आहठे आणण त्याची सुरुवात पीकपद्धती पासून 
करावी लागणार आहठे. म्हणून ‘कृकरती््ष’ माशसकाचा संपूण्ष अंक 
पीकपद्धती या मवरयावर लक्ष कें हद्त करून करण्ाचठे ठरमवलठे 
आहठे. 

महाराष्ट् ाची मवभाग मनहाय रचना लक्षात घठेतल्यास मवदभ्ष, 
कोकण, पशचिम महाराष्ट् , खानदठेश आणण मराठवाडा अशी 
पाच मवभागात वग्षवारी करता यठेतठे. नदी खोरठेमनहाय ही रचना 
करावयाची झाल्यास कृष्ा, गोदावरी, नम्षदा, तापी आणण 
कोकणातून वाहणाऱया २२ पशचिम वाहहनी नद्ा अशा पाच प्रकारठे 
मवभागणी करता यठेतठे. हवामानाच्ा दृष्ीनठे व अॅग्ो क्ायमॅकटक 
झोन्समध्ठे मवभागणी कृरी व हवामान खात्यानठे अगोदरच करून 
ठठे वलठेली आहठे. मवभागमनहाय मातीचा प्रकार लक्षात घठेऊन 
वग्षवारी करावयाची झाल्यास लाल रंगाची माती, भारी काळी 
माती, लवकर मनचरा होणारी व न होणारी माती, मुरमाड जमीन, 
वालुकामय रठेती, चचकन युक्त माती व चोपण क्षारयुक्त माती अशा 
मवमवध प्रकारठे मवभागणी करता यठेतठे. आपण या हठकाणी मवरयाची 
मांडणी करताना मवभागमनहाय आज अस्स्तत्वात असलठेली पीक 
पद्धती आणण अपठेशक्षत असलठेला बदल याचा रिमवारीनठे मवचार 
करणार आहोत. हा मवचार करताना ओघातच उपलब्ध असलठेल्या 
माती, पाणी, हवामान या घटकांचा मवचार प्रामुख्ानठे होईलच. 

महाराष्ट् ाची भूगभ्षरचना दाखमवणारठे मातीचठे वठेगवठेगळठे  प्रकार
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आता मवभागमनहाय पीक पद्धतीचा मवचार करूया

रत्नागगरी, शसधंुदगु्ष, ठाणठे, रायगड आणण मुंबई या पाच 
शजल्हांचा या मवभागात समावठेश होतो. १६७० चठे मुंबईचठे चचत्र 
आपण समोर आणलठे तर सात बठेटांचठे हठे शहर मरिकटशांनी मुख्त्वठे 
व्यापारासाठी बंदर म्हणून जाणीवपूव्षक मवकशसत कठे लठे. १८५३ 
ला पहहली कापडाची गगरणी मुंबईत उभी राहहली आणण पुढच्ा 
पन्नास वरषांत जवळपास १५० गगरण्ा मुंबईत उभ्ा राहहल्या. 
रोजगार ममळण्ाचठे मुख् कें द् म्हणून मुंबई मवकशसत झालठे व 
औद्ोगगकरणामुळठे  माणसांचा लोंढा रोजगारासाठी मुंबईकडठे 
जातच राहहला. ज्या सात बठेटांना स्वतःचठे कपण्ाचठे पाणी नव्तठे मत्ठे 

कोकणातील २२ पशचिमवाहहनी नद्ांचा प्राण आणण श्ास आवऴून 
मुंबई नावाच्ा बठेटाच्ा घशात आम्ही बाहठेरून पाणी घातलठे. 
स्वातंत्रपूव्ष काळात मरिकटश जसठे वागलठे तसठेच स्वातंत्रानंतर 
आमचठे राज्यकतवेही वागलठे. त्यामुळठे  उत्पादनाची पाणी आणण ऊजवा 
ही दोन प्रमुख संसाधनठे होती त्यांचा मुबलक पुरवठा मुंबई शहराला 
होत राहहला. शहर सतत वाढतच राहहलठे.

आता मुंबईची लोकसंख्ा जवळपास अडीच कोटीला 
जाऊन पोहोचली आहठे. एक शाश्त मोठी बाजारपठेठ म्हणून आज 
मुंबईकडठे पाहहलठे जात आहठे. मुंबई ही दठेशाची आर््षक राजधानी 
मानली जातठे आणण श्ीमंत लोकांचठे हठे शहर असल्यानठे कोणत्याही 
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प्रकारचा व दजवाचा माल यठे्ठे मवकला जाऊ शकतो. कोकणच्ा 
दृष्ीनठे ही अत्यंत जवळची बाजारपठेठ आहठे ककंबहुना कोकणातील 
प्रत्यठेक घरातला ककमान एक माणूस तरी मुंबईत नोकरीधंद्ाच्ा 
मनममत्तानठे वास्तव्याला आहठे. इतका जवळचा संबंध कोकणाचा 
मुंबईशी आहठे. मुंबईच्ा अनठेक गोष्ींचठे (उदाहरणा््ष फॅशनचठे 
कपडठे, सौंदय्षप्रसाधनांचा वापर, करमणुकतीची साधनठे, गाड्ा, 
खाण्ाकपण्ाच्ा सवयी, उंची मादक पठेयठे, मबव्रठेजठेस वगैरठे )
अनुकरण करणाऱया कोकणवासीयांना शठेतीत आमूलाग् बदल 
का करावासा वाटला नाही हा संशोधन आणण अभ्ासाचाच मवरय 
आहठे. कोकणात शठेकडो वरवापासून जी पीक पद्धती अस्स्तत्वात 

ठाणे

रायगड

रत्ाषगरी
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होती, तीच आजही चालू आहठे. 

कोकणातील शठेतकऱयांकडठे उपलब्ध असलठेल्या जममनीचठे 
तुकडठे लहान लहान आहठेत आणण बऱयाच हठकाणी डोंगर उताराच्ा 
जममनी आहठेत. हठे खरठे असलठे तरीही जपानची स्थिती कोकणा 
सारखीच आहठे. मग मत्ठे शठेतीचा मवकास होतो आणण प्रत्यठेक इंच 
न इंच जमीन लागवडीखाली यठेऊन उत्पादक होत असठेल 
तर असठे पररवत्षन कोकणात का होऊ शकलठे नाही 
याचा गांभीयवानठे मवचार करायला हवा. याला 
मनव्वळ आर््षक कारणच जबाबदार असठेल 
तर अशी धोरणठे स्वातंत्रानंतर आपण का 
स्वीकारली नाहीत आणण कोकणी माणसांनी 
यासाठी का आग्ह धरला नाही हा प्रश्न 
शशल्क राहतोच. पररवत्षनासाठी जनतठेनठे 
स्वतः पुढाकार घ्ावा लागतो व पररस्थितीचा 
रठेटा स्वतः उभा करावा लागतो. हठे करण्ात 
कोकणी माणूस का मागठे पडला? त्यांना तशी हदशा 
व माग्षदश्षन कोणीच कठे लठे नाही का? या अनुत्तरीत प्रश्नांची 
उत्तरठे आता शोधावी लागणार आहठेत. दसुऱया कुणावर मवसंबून 
राहण्ापठेक्षा स्वतःची बदलाची व उन्नतीची मानशसक तयारी 
कोकणी माणसांना अगोदर करावी लागठेल तरच पररवत्षनाच्ा 
हदशठेनठे आपण काही पावलठे टाकू शकू. 

आजची पीक पद्धती 
कोकण म्हटल्या बरोबर आपल्यासमोर भात, आंबा आणण 

काजू ही तीन कपकठे  उभी राहतात. आता सुरुवातीला या तीन 
कपकांच्ा स्थितीचा रिमवार मवचार करू. 

भात 
कोकणात भाताचठे जवळपास ४.५ लाख हठेक्टर 
क्षठेत्र आहठे. पण भाताची हठेक्टरी उत्पादकता फक्त 

२ तठे २.५ टन आहठे. ही उत्पादकता १९१० 
साली जपानची होती. आज जपानची हठेक्टरी 
भाताची उत्पादकता ७ तठे ८ टनाची आहठे. 
पंजाब, हररयाणा आणण उत्तर प्रदठेशातील 
बासमती तांदळाची उत्पादकता हठेक्टरी 

४ तठे ५ टनाची आहठे आणण अमठेररकठे च्ा 
बॉम्बफठे कतीनंतर बठेचचराख झालठेल्या व राखठेतून 

उठून पुन्ा कफमनक्स पक्षासारखी उभारी 
घठेतलठेल्या व्ीएतनामची भाताची उत्पादकता ११ तठे १२ 

टनाची आहठे. हठे आकडठे फार बोलकठे  आणण सारठे काही चचत्र स्ष् 
करणारठे आहठेत. भाताच्ा उत्पादनात आपल्याला गाठायचा पल्ा 
ककती लांब आहठे आणण आंतरराष्ट् ीय बाजारपठेठठे तलठे युद्ध ककती 
जीवघठेणठे आहठे हठे यावरून स्ष् होऊ शकठे ल. 

भात लागवणीपूवशी कठे ली जाणारी चचखलणी
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भाताची आजची कोकणातली सव्ष लागवड खाचरातली 
आहठे. अगोदर बी टाकून रोपठे तयार करतात. रोपठे तयार करण्ापूवशी 
‘राबा’ (झाडाच्ा फांद्ा तोडून त्या जाळून जमीन भाजणठे) करतात. 
त्यासाठी मोठ्ा प्रमाणावर वृक्षतोड झाली आहठे. रोपठे तीन आठवडठे तठे 
एक महहन्याची झाल्यानंतर खाचरात गुडघाभर पाणी साठवून 
चचखलणी करतात व त्यात रोपांची पुनलवागवड कठे ली 
जातठे. भात खाचरठे पाण्ानठे सतत भरून ठठे वलठे 
जातात. टाकलठेली सव्ष रासायमनक खतठेही 
पाण्ाबरोबर वाहून जातात. ती कपकांच्ा 
मुळाशी पोहोचतच नाही. कारण कोकणात 
सतत पाऊस पडत असल्यामुळठे  खाचरठे 
फुटून, त्यातून पाणी वाहून जात असतठे. 
त्यामुळठे  सगळी खतठे नदी, नालठे, ओढठे, खाड्ा 
यातून वाहून जाऊन पाण्ाबरोबर समुद्ाला 
ममळत असतात. कोकणातली माती अगोदरच 
लाल रंगाची म्हणजठे लॅटराईट प्रकारची आहठे. या मातीत 
पाणी धरून ठठे वण्ाची क्षमता फारशी नसतठे. लगठेच पाण्ाचा 
मनचरा होत असतो आणण पाणी हदल्यानंतर जमीन एक-दोन 
तासातच पुन्ा वाफसा स्थितीला यठेतठे. शशवाय कोकणात पडणारा 
पाऊस प्रचंड. महाराष्ट् ात एकूण जो काही पाऊस पडतो त्यातला 

जवळपास ४० तठे ५० टक्ठे  पाऊस कोकणातच पडतो. दरवरशी 
कोकणातील नद्ांमधून वाहून जाणारठे पाणी हजारो टीएमसी आहठे. 
१९६० साली श्ी. स. गाठे.  बववे यांच्ा अध्क्षतठेखाली नठेमलठेल्या 
पहहल्या जल व शसचंन आयोगानठे लॅटराईट प्रकारच्ा मातीमुळठे  

कोकणात धरण बांधणीचा काय्षरिम यशस्वी होणार नाही 
आणण शसचंनाच्ा काहीही सुमवधा मनमवाण करता 

यठेणार नाहीत अशा प्रकारचठे भाकतीत कठे लठे होतठे. 
आपल्या तंत्रज्ांनी मागील साठ वरवात आव्ान 

स्वीकारून प्रयत्नपूव्षक हठे भाकतीत खोटठे 
ठरमवलठे व लहान मोठ्ा २१५ धरणांची 
उभारणी करून १११.६६ टीएमसी एवढठे 
पाणी आजपययंत आपण आडवू शकलो 

आहोत. २१५९ टीएमसी पाणी आजही वाहून 
अरबी समुद्ाला जातठे आहठे.

पाणी नुसतठे अडवून उपयोग काय ? त्याचा 
वापर करायला नको का ?  कोकणातली शठेती फक्त 

पावसाळ्ातली म्हणजठे खरीप हंगामापुरती मयवाहदत आहठे. खररपात 
भाताचठे कपक घठेतल्यानंतर बहुतांश शठेती पुढचठे आठ महहनठे पडीक 
असतठे. त्यात कोणतठेही कपक शठेतकरी घठेत नाहीत. खरीप हंगामात 
पाऊस प्रचंड असल्यामुळठे  धरणातून कपकाला पाणी दठेण्ाची गरज 

खाचरात कठे लठेली भात लागवड
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नसतठे आणण नोव्ेंबर तठे मठे या सात महहन्याच्ा काळात धरणठे 
जठेव्ा पाण्ानठे भरलठेली असतात तेंव्ा कोकणातल्या जममनीवर 
पीकच उभठे नसतठे. मग शसचंन कशाला करायचठे ? पशचिम महाराष्ट् ात 
पाण्ाच्ा एका ्ेंबा ्ेंबासाठी मारामारी चालू आहठे आणण 
कोकणात भर उन्ाळ्ात कालवा, चारी, पाठेटचारीतून पाणी वाहत 
असतठे पण शठेतकरी पाणी घठेऊन शसचंन करीत नाही व 
कपकठे ही लावीत नाही. आता याला काय म्हणायचठे? 
मनसगवानठे कोकणाला भरपूर हदलठे आहठे पण 
कोकणी माणसाची झोळीच फाटकती आहठे. 
त्याला काय करणार व कसठे बदलणार? 
जोपययंत कोकणी माणूस स्वतःहून 
बदलण्ाचा मनण्षय करणार नाही तोवर 
सरकार, कृरी मवद्ापीठठे , संशोधन संथिा, 
खाजगी कंपन्या यांनी ककतीही प्रयत्न कठे लठे 
आणण प्दशशी प्रकल् उभारलठे तरी उपयोग नाही. 
मूळ कोकणी माणसातच बदल घडून यठेणठे आवश्यक 
आहठे. बारमाही शठेती करण्ाचठे तंत्र जोपययंत तो स्वीकारीत नाहीत 
आणण भातकपकाच्ा प्रठेमातून बाहठेर पडून अन्य नगदी कपकांकडठे 
वळत नाही तोपययंत शठेतकऱयांची आर््षक उन्नती होणठे अवघड आहठे. 
कोकणात मोकाट जनावरांचा प्रश्न फार मोठा आहठे आणण त्यामुळठे  

खरीपानंतरचठे पुढचठे आठ महहनठे जमीन पडीक ठठे वावी लागतठे हठे 
सांगगतलठे जाणारठे कारण गठेली सत्तर तठे ऐशंी वरवे आम्ही एठेकत 
आलो आहोत. आता आणखीन ककती वरवे सांगणार आहोत ? 

जगात भात कपकवणारठे ४४ दठेश आहठेत. या सव्ष दठेशांमध्ठे 
दरवरशी प्रचंड पाऊस पडतो व पाण्ाची मुबलकता आहठे. पण 

जगात हठे सव्ष दठेश शठेतीत मागासलठेलठे, दररद्ी आणण 
मवत्तीय संथिांपुढठे दरवरी रभकठे चा, मदतीसाठीचा 

कटोरा हातात घठेऊन उभठे राहणारठे अशा 
प्रकारची त्यांची प्रमतमा व स्थिती आहठे. जगात 
उपाशीपोटी राहणाऱया लोकांची संख्ा ८४ 
कोटी आहठे. त्यातलठे मनम्म्ाहून अरधक लोक 
भात मनमवाण करणाऱया प्रदठेशातील आहठेत. 

हा मवसंवाद आहठे. त्यामुळठे  संयुक्त राष्ट् संघाची 
जी १५० राष्ट् ठे सभासद आहठेत त्यातल्या ४४ 

राष्ट् ांनी २००३ साली अशी मागणी कठे ली कती 
आम्ही जगाची भाताची भूक भागवतो आणण दाररद्र्य 

मात्र आमच्ा पाचवीला पुजलठेलठे आहठे. तठे दरू करायची असठेल तर 
आमच्ा भागातली भाताचठे पीक रचना बदलून ती एक हंगामी 
वरून बहुहंगामी कशी करता यठेईल यावर मवचार व्ावा. इतकठे च 
नव्ठे तर भात कपकाचठे आर््षक, सामाशजक, वैज्ामनक आणण तांकत्रक 

जळगांव यठे्ील जैन हहल्स्स्वर हठबक संचावरती घठेतलठेलठे भात कपक
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अंगानठे जगभर मवश्ठेरण व्ावठे अशी आमची इच्ा आहठे. म्हणून 
२००४ हठे वर्ष संयुक्त राष्ट् संघाला ‘आंतरराष्ट् ीय भात वर्ष’ म्हणून 
जाहीर करावठे लागलठे. त्यातून या राष्ट् ांचा प्रश्न सुटला का आणण 
दाररद्र्य कमी झालठे का? हठे जर बारकाईनठे आपण तपासायला 
लागलो तर पररस्थितीत फार फरक पडला आहठे असठे हदसत नाही. 
मग पुढचा प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजठे भाताला पयवाय 
दठेऊ शकठे ल अशी दसुरी कपकठे  उभी करण्ाचा. ती 
कोणती कपकठे  आहठेत? का पयवाय उपलब्ध नाही? 
यावर सखोल चचतंन होण्ाची गरज आहठे.

एक हठेक्टर भाताच्ा कपकाला लागणाऱया 
शसचंनाच्ा पाण्ामध्ठे जवळपास तीन 
हठेक्टर इतर कपकाखालील क्षठेत्र शसचंनाखाली 
आणलठे जाऊ शकतठे. भातालाही २४०० मम. 
मम. पाणी हदलठे तर उत्पन्न चांगलठे यठेतठे पण ४० 
टक्ठे  पाणी कमी हदलठे तर चार टक्ठे  उत्पादन 
घटतठे. शंभर टक्ठे  पाणी कमी हदलठे तर ११% उत्पादन 
घटतठे आणण १७ टक्ठे  पाणी जास्त हदलठे तर उत्पादन १२ टक्क्यांनी 
कमी होतठे असठे संशोधनाचठे मनष्र्ष आहठेत. तठेव्ा आवश्यक व गरजठे 
इतकठे च पाणी द्ावठे. भातानंतर कशलगंड हठे कपक असठे आहठे कती जठे 
९० तठे १०० हदवसात तयार होतठे. एक हठेक्टर भाताच्ा पाण्ात चार 
हठेक्टर भुईमूग, कशलगंड, सूय्षफूल घठेता यठेतठे. हठबक शसचंनावर 

भाताचठे पीक घठेतलठे तर पाणी आणखीनच कमी लागतठे पण 
उत्पादन दपुटीनठे वाढतठे. जैन इररगठेशन कंपनी माफ्ष त मागील पंधरा 
वरषांपासून जळगावातील जैन हहल्वर हठबक संचाच्ा मदतीनठे 
दरवरशी ककमान पाच एकर क्षठेत्रावर भाताचठे पीक घठेतलठे जात 
आहठे. हठेक्टरी उत्पादन पाच तठे सहा टन ममळत आहठे. कंपनीतफवे  

असठेच प्रयोग ताममळनाडू आणण कठे रळ राज्यातही 
घठेतलठे गठेलठे आहठेत. कमी पाण्ात अरधक उत्पादन 

ममळून जममनी चांगल्या राहत आहठेत. शशवाय 
हठबकच्ा वापरामुळठे  भात शठेतीत प्रदरूण 
करणाऱया मम्ठेन या मवरारी वायूची 
मनमम्षती होत नाही. खाचरात गुडघाभर 
पाणी साठवून भात मनमम्षती करणारी राष्ट् ठे 
मम्ठेन वायूची मोठ्ा प्रमाणावर मनमम्षती 

करून जगभर प्रदरूण वाढवीत आहठेत अशी 
आरडाओरड चालू असल्याचठे आपण पाहतोच 

आहोत.

कोकणात सुपारीची झाडठे फार उत्तम वाढतात. फक्त 
त्यांच्ासाठी चांगलठे तंत्रज्ान मवकशसत करण्ाची गरज आहठे. 
कृरी शास्त्रज् डॉक्टर बाळकृष् जमदग्ी यांनी दोन वरषांपूवशी एका 
शठेतकऱयाला सुपारीसाठी पॅकठे ज ऑफ प्रॅस्क्टस बनवून हदलठे. १८ मठे 
२०१९ रोजी त्या शठेतकऱयानठे डॉक्टर जमदग्ी यांना सुपारी आणून 

नारळ सुपारीच्ा बागा
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दाखवली. एका वरवात उत्तम ररझल्ट ममळालठे होतठे. सुपारीच्ा आता 
जो भाग पांढरा असतो त्याला मोहोर म्हणतात त्याचठे प्रमाण वाढलठे 
होतठे आणण उत्पादनात ४० टकस्  कस्  यांनी वाढ झाली होती. नारळ 
सुपारीच्ा बागठेत मसाल्याची कपकठे  ही (उदाहरणा््ष काळी ममरी, 
लवंग, दालचचनी) चांगली यठेतात. शशवाय रब्ी हंगामात चवळी, 
फरसबी, वालवर यांचठेही उत्पादन चांगलठे यठेतठे. चवळीची 
फजाव ही व्रायटी आहठे मतला कतीड अशजबात यठेत 
नाही. गोवा आणण कोकणात मोठ्ा प्रमाणावर 
लोक ती खातात. शशवाय मतचा चाराही 
जनावरांना भरपूर ममळतो. त्याला मतकडठे 
कोकण फोरठेज असठे म्हणतात. कुळी्चठे 
उत्पन्नही चांगलठे यठेतठे. हलक्या व डाठेंगराळ 
जममनीत नाचणी यठेतठे. शसधंुदगु्ष, कुडाळ 
मध्ठे अत्यंत चवदार दजवेदार भाजीपाला 
तयार होतो. मांडवावर जर भाजीपाल्याची कपकठे  
घठेतली तर १० तठे १५ टक्ठे  कप्रममयम ममळतो. मोठ्ा 
प्रमाणावर भाजीपाल्याचठे उत्पन्न घठेण्ास यठे्ठे प्रचंड वाव आहठे. 
रब्ी व उन्ाळी हंगामात हठबक शसचंनावर भाजीपाला घठेतला तर 
मुंबई, कोल्ापूर, गोवा या बाजारपठेठठे त भरपूर माल पाठवण्ास 
संधी आहठे. फक्त शठेतकऱयांनी अंग झाडून काम करण्ाची गरज 
आहठे. कोकणात ऊस लागवडीचठे ही पुष्ळ प्रयोग झालठे. पण 

२५-३० टनाच्ापुढठे उत्पादन जात नाही आणण ऊस गळीतासाठी 
जवळपासच्ा पररसरात एकही साखर कारखाना नाही. ऊस 
गळीतासाठी कोल्ापूरला न्यावा लागतो. बांधावर तूर खूप 
कमी शठेतकरी लावतात. पण स्वतंत्रपणठे मनव्वळ तुरीचठे पीक 
घठेतलठे जात नाही. शसगंल तुरीचठे पीकही यठे्ठे उत्तम वाढू शकतठे. 

ठाणठे आणण रायगड शजल्हात भाताचठे पीक मनघाल्या 
नंतर त्या खाचरांमध्ठे मांडव तयार करून दधुी 

भोपळा, पडवळ, कारली, तोंडली, काकडी, 
दोडकठे  यांसारखा वठेलवगशीय भाजीपाला 
काही हठकाणी घठेतला जातो. पण हठे प्रमाण 
वाढण्ाची आवश्यकता आहठे. मनुष्यबळ 
उपलब्धतठेच्ा बाबतीत आता कोकणचठे 
चचत्र बरठेचसठे बदललठे आहठे. पूवशी सगळी 

तरुण माणसठे मुंबईला असायची आणण वृद्ध 
माणसठे गावाकडठे खठेड्ात असायची. आता तरुण 

शशकलठेली बरीच मुलठे गावोगावी उपलब्ध आहठेत. 
ती शठेती व्यवसायात लक्ष घालत आहठेत. कारण इतरत्र 

रोजगाराच्ा संधी खूप कमी झालठेल्या आहठेत. नाईलाजानठे का 
असठेना पण ती मुलठे शठेतीत आहठेत. त्यांना आधुमनक हायटठेक शठेतीचठे 
प्रशशक्षण दठेऊन त्यांच्ात जाणीव जागृती वाढवण्ाची गरज आहठे. 
त्यादृष्ीनठे संबंरधतांनी काय्षरिम हाती घ्ायला हवा.

टोमॅटोच्ा झाडांना काठ्ांचा आधार दठेवून उघड्ा रानात मातीत घठेतलठे जाणारठे कपक
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बुटकी काळीमिरी व केळींना संधी 
कोकण कृरी मवद्ापीठानठे १९७४-७५ पासून ऊस, कापूस 

यासह अनठेक कपकांच्ा चाचण्ा कोकणातील मवमवध भागात 
वठेगवठेगळ्ा प्रकारच्ा जममनीत घठेतल्याचठे सांगून मवद्ापीठाचठे 
माजी अरधष्ाता व ज्यठेष् शास्त्रज् डॉक्टर बी.पी. पाटील 
म्हणालठे, कती खररपातील भात या कपकाला पयवाय 
नाही. मत्ल्या ८० तठे ९० टक्ठे  लोकांचठे तठे 
‘स्ठेपल फूड’ आहठे. तीन कपकठे  भाताची 
होऊ शकतील एवढा पाऊस कोकणात 
पडतो. भात कपकाची गरज हजार तठे बाराशठे 
ममशलशलटर पावसाची आहठे. प्रत्यक्षात यठे्ठे 
पडणारा पाऊस तीन तठे चार हजार ममशलमीटर 
आहठे. दोन तठे तीन महहनठे यठे्ठे शठेतात पाणी साचून 
राहतठे. अशा जममनीत भाताशशवाय दसुरठे कोणतठेही 
पीक तग धरू शकणार नाही. मात्र भाताची उत्पादकता 
कशी वाढवायची. त्यासाठी सुधाररत जातीच्ा मबयाण्ांचा वापर, 
सुधाररत मशागत पद्धती, एन. कठे . सावंत यांच्ा चारसूत्री तंत्राचा 
वापर, स्लिरीशसडीया या हहरवळीच्ा खताचा वापर, मनबंोळी 
पेंडीचा खताबरोबर वापर, एक ग्ॅम पठेक्षा मोठ्ा आकाराच्ा 

युररया मरिकठे टचा वापर व जास्तीत जास्त अन्नद्व्यांचा वापर करून 
उत्पादन दपुटीनठे वाढमवणठे शक्य आहठे, याकडठे लक्ष द्ायला हवठे. 
भात कपकानंतर अनठेक प्रकारचठे बदल करणठे शक्य आहठे. सूय्षफूल, 
भुईमूग, मोहरी, कशलगंड, वांगी, भेंडी, ममरची, कठे ळी, सोयाबीन, 

काकडी, मांडवावरचा वठेलवगशीय भाजीपाला, गहू, मका ही 
कपकठे  चांगली यठेतात. 

कृकत्रमरीत्या सावली तयार कठे ली म्हणजठे 
पन्नास टक्ठे  शठेडनठेट कठे लठे तर बुश पठेपर 
(बुटकती ममरी), जायफळ चांगलठे वाढमवता 
यठेतठे. डोंगर उतारावर आंबा-काजूच्ा बागा 
आणण समुद्ाकाठी नारळ, सुपारीच्ा बागा 

व या भागांमध्ठे मसाल्याच्ा पदा्षांचठे 
उत्पादन चांगलठे यठेतठे. ठाणठे रायगड मधल्या 

जममनी ्ोड्ा काळसर आहठेत, मत्ठे हरभरा 
चांगला यठेतो.हठबकवर कठे ळी तर अमतशय उत्तम यठेतात. 

जानठेवारी तठे एकप्रल या काळात मनयवातक्षम कठे ळी यठे्ठे उत्पाहदत होऊ 
शकतात. अ्वात ज्या भागात पाण्ाची उपलब्धता आहठे, मत्ठेच हठे 
पीक होऊ शकतठे. आता कोकणात बऱयाच हठकाणी शसचंन सुमवधा 
मनमवाण झाल्यामुळठे  बारमाही पाणी उपलब्ध आहठे. 

जैन कयं पनीची काळ्ा वमरीची षटश्ूकल्चर रोपे
आंबा कपकाचठे अ््षशास्त्र यशस्वी करून शठेतकऱयाला 
चांगलठे उत्पन्न ममळवायचठे असठेल तर सघन व 
अमतसघन लागवडीशशवाय पयवाय नाही. 
परंपरागत पद्धतीनठे १० x १० ममटरवर 
म्हणजठे एकरी ४० झाडठे लावण्ापठेक्षा 
आता सघन पद्धतीनठे ४ x २ 
ममटरवर म्हणजठे एकरी ५०० ककंवा 
अमतसघन पद्धतीनठे ४ x १ ममटरवर 
म्हणजठे एकरी १००० झाडठे लावली 
पाहहजठेत. प्रत्यठेक झाडावर मोजून ५० 
फळठे  धरली पाहहजठेत. म्हणजठे एकरी ५० 
हजार फळठे  ममळतील. खतठे व पाण्ाचठे योग्य 

व्यवथिापन कठे लठे तर फळांचा आकार मोठा होऊन 
भावही चांगला ममळठेल. आंब्ाबरोबरच 

कोकणात काजू आणण मसाल्याचठे पदा््ष 
वाढमवण्ास मोठी संधी आहठे. काळ्ा 

ममरीची कटश्यूकल्चर पद्धतीनठे 
दजवेदार व उत्तम गुणवत्तठेची रोपठे 
आता जैन इररगठेशननठे बनमवली 
असून ती पुढील वरवापासून 

शठेतकऱयांना लागवडीसाठी हदली 
जाणार आहठेत. कोकणातल्या 

शठेतकऱयांनी आवजू्षन ही रोपठे घठेऊन ती 
नारळ, सुपारीच्ा झाडांवर चढमवली पाहहजठेत.
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आंबा 
आजममतीला कोकणातील आंब्ाचठे क्षठेत्र १ लाख १२ हजार 

७४५ हठेक्टर आहठे. त्यात सववारधक म्हणजठे ६१ हजार क्षठेत्र रत्नागगरी 
शजल्हात आणण ३०, २४० हठेक्टर क्षठेत्र शसधंुदगु्ष शजल्हात आहठे. 
ठाणठे आणण रायगड शजल्हातील क्षठेत्र अनुरिमठे ९,१८० व १२,३२५ 
हठेक्टर आहठे. हापूस जातीच्ा आंब्ाची कोकणात मोठ्ा 
प्रमाणावर लागवड होत असल्यामुळठे  मोनोकल्चर 
तयार झालठे आहठे. आंब्ाच्ा इतर जाती 
शठेतकरी फारसा लावण्ास इचु्क नाही. 
हापूस आंब्ाची उत्पादकता हठेक्टरी दोन 
टनापठेक्षाही कमी आहठे. बऱयाच बागा जुन्या 
आहठेत. झाडठे खूप मोठी झाली आहठेत. त्यांचठे 
दैनंहदन व्यवथिापन करणठे हठे शठेतकऱयांच्ा 
आवाक्यातलठे काम राहहलठेलठे नाही. त्यामुळठे  
दठेखभाल व मनगा झाडांची राखली जात नाही. 
हापूस आंब्ात मुळात तीन दोर आहठेत. त्याला 
एक वरवाआड फळठे  यठेतात, मादी फुलांचठे प्रमाण कमी असतठे 
त्यामुळठे  जास्तीची फळधारणा होत नाही. पररणामी आर््षक दृष्टा 
पीक परवडत नाही अशी तरिार शठेतकरी करतात आणण हापूस 
आंब्ात १५ मठे नंतर स्ाॅंजीकटश्यू ककंवा साका यठेतो.  हापूसच्ा 
बागा वाढमवत असताना शठेतकऱयांनी कठे शर, रत्ना, सोनपरी, 
तोतापुरी, गोवा मानकूर व इतर जाती ही लावणठे गरजठेचठे आहठे. कृरी 

मवद्ापीठानठे आता शशफारस कठे ली आहठे कती ८०% एक व्रायटी 
लावा आणण उव्षररत २० टक्ठे  यात दोन व्रायटी लावा. त्यामुळठे  
पाॅशलनठेशन चांगलठे होऊ शकतठे. मधमाशीच्ा पठेट्ा बागठेत ठठे वा. 
कोकणातील शठेतकऱयांनी जून-जुलैला झाडांना पॅक्ोब्ुटट् ाॅझोल 
(कल्टार)द्ावठे. त्यामुळठे  झाडाची अनावश्यक वाढ ्ांबून दरवरशी 

मोहोर यठेईल. सघन व अमतसघन पद्धतीनठे बागा उभ्ा 
करून झाडांना हठबक संचाद्ारठे बारमाही पाणी 

दठेण्ाचठे तंत्र वापरलठे पाहहजठे.  बऱयाच कोकणी 
माणसांना अजूनही आंब्ाच्ा झाडाला पाणी 
दठेण्ाचा मवरय पसंत पडत नाही व पटत 
नाही. परंतु झाडाला मोहोर लागल्यापासून 
कैरी अंड्ाच्ा आकाराची होईपययंत ककमान 
५ तठे ६ वठेळा हठबकनठे रोज हदवसाआड पाणी 

हदलठे पाहहजठे. जुनी मोठी झालठेली झाडठे छाटून 
त्यांच्ावर नव्या व्रायटीचठे कलम कठे लठे पाहहजठे. 

आंब्ाच्ा लागवडीसाठी दजवेदार रोपठे व कलमठे 
वापरून रूटस्ॉकवर अरधक संशोधन कठे लठे पाहहजठे. गावठी 

आंब्ाच्ा कोया या रूटस्ॉक म्हणून वापरल्या तरी चालतील 
पण कलम करण्ासाठी चांगलठे मातृवृक्ष व डोळठे  वापरावठेत. 
प्रकरियठेसाठीच्ा जाती वाढमवणठे गरजठेचठे आहठे. 

काजू  - कोकणात आंब्ाच्ा कपकाला मागठे टाकून काजू हठे 

हापूस आंब्ाची लागवड आता सघन व अमतसघन पद्धतीनठेच कठे ली पाहहजठे
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पीक पुढठे गठेलठे आहठे. कारण काजू मधून शठेतकऱयांना ममळणारठे 
आर््षक उत्पन्नही आंब्ा पठेक्षा जास्त आहठे. कोकणातील काजू 
कपकाचठे क्षठेत्र १ लाख ६१ हजार ८२३ हठेक्टर आहठे. नारळीच्ा 
बागा २७००० हठेक्टरवर आणण सुपारीच्ा बागा 
२६ हजार हठेक्टरवर आहठेत. रोजगार हमी 
योजनठेशी मनगकडत १००% अनुदानावरती  
श्ी. शरद पवार मुख्मंत्री असताना (१९९०-
९१) जी फळबाग लागवड योजना राबवली 
मतला कोकणातल्या शठेतकऱयांनी उत्तम 
प्रमतसाद दठेऊन काजूची मोठ्ा प्रमाणावर 
लागवड कठे ली. या काजूवर प्रकरिया करणारठे 
अनठेक छोटठे-छोटठे उद्ोग व कारखानठे आणण 
घरगुती व्यवसाय उभठे राहहलठे. पण कठे रळमध्ठे 
प्रकरियठेसाठी कच्ा काजू जाणठे पूण्ष बंद झालठे नाही. 
वास्तमवक कोकणात उत्पाहदत होणाऱया सव्ष काजूवर यठे्ठेच 

प्रकरिया करण्ाची व त्यापासून मनरमनराळी उत्पादनठे तयार 
करण्ाची व्यवथिा उभी करायला हवी होती. ती पूण्षपणठे उभी 

झाली तर थिामनक लोकांना मोठा रोजगार उपलब्ध होऊ 
शकठे ल. मालाची मूल्यवृद्धी होईल. 

काजूचठे बी मोठ्ा अाकाराचठे कसठे तयार होईल 
व त्यासाठी हठबक संचामधून फकट्षगठेशन 

करण्ाचठे तंत्र सव्ष शठेतक-यांनी आज 
स्वीकारण्ाची गरज आहठे. मवद्ापीठानठे 
मवकशसत कठे लठेल्या चांगल्या जातीचठे 
मबयाणठे व व्रायटी शठेतकऱयांनी लावल्या 

पाहहजठेत. वेंगुलवा, २, ३, ६ आणण ८ याबरोबरच 
नवनवीन जाती वापरायला हव्यात. शशवाय 

फणस, कोकम, शलची, जांभूळ, ताडगोळठे  व अन्य 
झाडठेही वाढवून त्यांच्ापासून उपपदा््ष बनवायला हवठेत.

कोकण म्हटलठे कती रत्नागगरी आणण 
शसधंुदगु्ष हठे दोन शजल्ठे आपल्यासमोर 
यठेतात. या दोन्ी शजल्हात ममळून भाताचठे 
क्षठेत्र ३९ टक्ठे  आहठे. खरीप हंगामातील 
भात मनघाल्यानंतर जममनीत जी ओल 
असतठे त्यावर रब्ी हंगामात तूर, पावटा, चवळी, 
मूग, वाल, बीन्स यांचठे उत्पादन घठेतलठे जातठे आणण 
उन्ाळ्ात तीळ, भुईमूग आणण भाताचठे उत्पादन 
घठेतात. रत्नागगरी शजल्हात आंब्ाचठे क्षठेत्र ३.८ टक्ठे  
तर शसधंुदगुवात ११.५ टक्ठे  आहठे. तर काजू कपकाच्ा 
बाबतीत हठेच क्षठेत्र अनुरिमठे ४.८ टक्ठे  आणण १५.३२% 
आहठे. कोकणामध्ठे अननस, कठे ळी, कोकम, सुपारी 
ही कपकठे  वाढमवण्ासाठी मोठी संधी आहठे. अननसाचठे 
उत्पादन कोकणात फार चांगलठे यठेतठे. चचपळूण जवळच्ा 
शशदंठेवाडी यठे्ठे शठेतकऱयांनी एकत्र यठेऊन अननस व कठे ळीची 
जवळपास ५०० एकर क्षठेत्रावर सामुदागयक लागवड कठे ली होती. 
कै. रणशजत खानोलकर यांनी या कामात पुढाकार घठेतला होता. 
३०-३५ वरषांपूवशीही अननसाचठे उत्पादन रत्नागगरी शठेतकऱयांनी घठेतलठे 
होतठे पण त्यावठेळी मवरितीचठे प्रश्न मनमवाण झालठे होतठे. भरणा नाक्यावर 
मातीमोल ककमतीनठे माल मवकावा लागला होता. आज तशी 

पररस्थिती राहहलठेली नाही. लोकांची आर््षक पररस्थिती 
सुधारली आहठे. प्रकरिया उद्ोगाकडूनही काजू, अननस 
यांना मागणी प्रचंड वाढलठेली आहठे.

डोळठे, छाती आणण हृदय उत्तम राहण्ासाठी 
अननस हठे फळ खूपच मदत करतठे. व्व्टॅममन सी चा 

पुरवठा, कॅन्सरला प्रमतबंधक, कॅटट्कॅला प्रमतबंधक, 
दम्ाला प्रमतबंधक, आर्थ्रोयटीसवर उपचार आणण 

प्रजननासाठी (फटशीशलटी) अननस चा वापर व उपयोग होतो. 
नऊ प्रकारच्ा आजारांवर अननसाचा रस गुणकारी असल्याचठे 
सांगगतलठे जातठे. त्यामुळठे  लोकांकडूनही अननस खाण्ाचठे प्रमाण 
वाढलठे आहठे. पररणामी मागणी वाढून प्रकरिया करणारठे उद्ोजक 
ही पुढठे यठेऊ लागलठे आहठेत. कच्च्ा मालाचा पुरठेसा पुरवठा यठे्ून 
होऊ शकतो असा मवश्ास जर उद्ोगांमध्ठे वाढीला लागला 

आणण तशी पुरक धोरणठे सरकारनठे स्वीकारली तर अननस, काजू 
यावर प्रकरिया करणाऱया कंपन्या खूप मोठ्ा संख्ठेनठे उभ्ा राहू 
शकतात. मोकाट जनावरांचा प्रश्न सोडमवण्ासाठी सरकार आणण 
शठेतकरी या दोघांनी सोलर फठे स्न्सगंच्ा उभारणीचा काय्षरिम हाती 
घ्ायला हवा. सरकारनठे त्यासाठी खास अनुदान योजना आखावी. 
त्यामुळठे  आज कोकणातील जमीन जी आठ महहनठे पडीक राहतठे ती 
लागवडीखाली यठेवून लोकांना बारमाही रोजगार ममळू शकठे ल.

कोकिात अििस केळषी लागवडषीला मोठा वाव
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मराठवाड्ातील गोदावरी ही मुख् नदी आहठे. नदीचा ९० 
टक्ठे  भाग हा मराठवाड्ाशी संबंरधत आहठे. तापी खोऱयाचा 
उत्तरठेकडील भागात सहा तठे सात टक्ठे  आहठे आणण दशक्षणठेकडील 
सीना नदीचठे (कृष्ठेचठे) खोऱयाचा भाग ३ टक्ठे  आहठे. मराठवाडा 
हा भाग पूण्षतः अवर्षण प्रवण भागात आहठे. गोदावरी नदी नाशशक 
जवळ त्रंबकठे श्रला म्हणजठे सह्ाद्ीच्ा डोंगरात भरपूर पावसाच्ा 
प्रदठेशात उगम पावत असली तरी नगर आणण नाशशक हठे दोन्ी 
शजल्ठे मराठवाड्ाच्ा वरच्ा भागात ्ोडक्यात डोक्यावर बसलठे 
आहठेत. गोदावरी व मतच्ा उपनद्ांचठे बहुतांश पाणी वरती अडमवलठे 
जात असल्यामुळठे  जायकवाडी धरणात पाणी यठेण्ाची शक्यता 
कमी होतठे. मत्ठे उव्षररत मराठवाड्ाला पाणी ममळणठे कठीणच 

आहठे. गोदावरीला उजवीकडून मांजरा, तठेरणा आणण मनार या तीन 
मोठ्ा नद्ा यठेऊन ममळतात. आणण डावीकडून दधूना व पूणवा या 
दोन मोठ्ा नद्ा यठेऊन ममळतात. गोदावरीच्ा या पाच मुख् 
उपनद्ा अवर्षण प्रवण भागातच उगम पावतात. त्यामुळठे  त्यांनाही 
मुबलक पाणी असतठे असठे म्हणता यठेत नाही. मराठवाड्ातली 
जी गोदावरी आहठे ती दषु्ाळी भागातच म्हणजठे वैजापूरला उगम 
पावल्या सारखी आहठे. म्हणजठे मराठवाड्ातून जठेवढ्ा म्हणून नद्ा 
वाहतात त्यातली एकही नदी ही चांगल्या पावसाच्ा प्रदठेशात उगम 
पावणारी नाही.  मराठवाड्ातून वाहणाऱया सव्ष नद्ांमधून ममळून 
दरवरशी साधारणपणठे ३०० टीएमसी पाणी उपलब्ध व्ावठे अशी 
अपठेक्षा असतठे. पण २२५ टीएमसीच्ा आसपास पाणी उपलब्ध 

पैठण यठे्ील जायकवाडी धरण



जुलै 2020 & 25 &

होतठे असठे सांगून मनवृत्त अधीक्षक अरभयंता व मराठवाड्ाच्ा 
पाणी प्रश्नाचठे अभ्ासक श्ी. वाय. आर. जाधव म्हणालठे कती, 
जायकवाडी धरणाच्ा वरती जास्तीचठे ९० टीएमसी पाणी अडमवलठे 
गठेलठे आहठे. पैनगंगा नदीवर बुलढाणा शजल्हात पठेनटाकळी यठे्ठे 
मोठा प्रकल् उभा राहहला असून, शठेकडो छोटठे बंधारठे बांधलठे गठेलठे 
आहठेत. त्यामुळठे  मत्ठे १९- २० टीएमसी पाणी जास्त अडमवलठे गठेलठे 
आहठे. पूणवेतही १७-१८ टीएमसी पाणी जास्त अडमवलठे आहठे, त्यामुळठे  
७५ टक्ठे  मवश्ासाह्षतठेचा पाऊस झाला तरी मराठवाड्ाला ७५ 
टीएमसी पाणी कमीच ममळतठे. मराठवाडा मवभागात पावसाचठे 
सरासरी प्रमाण ८०० तठे ९०० ममशलममटर असलठे, तरी सव्ष हठकाणी 
पडणारा पाऊस सारखा नाही. त्यात कमी-जास्त पणा आहठे. नांदठेड, 

आैरयंगाबाद

जालना

बीड

उस्ानाबाद

लातूर

नरांदेड

परभणी

हह यंगोली
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परभणीला पावसाचठे प्रमाण इतर शजल्हांपठेक्षा ्ोडठे 
अरधक आहठे. पण बीड, उस्ानाबाद, लातूरला 
तठे प्रमाण फारच कमी आहठे. मराठवाड्ात 
शठेती लागवडयोग्य जमीन ५७ लाख 
हठेक्टर आहठे, त्यापैकती फक्त ४ तठे 
५ टक्ठे  जममनीला शसचंनाची 
सुमवधा उपलब्ध आहठे. बाकती 
सव्ष शठेतजमीन मनसगवाच्ा कृपठेवर 
म्हणजठे पावसावर अवलंबून आहठे. 
लहान-मोठठे  असठे एकूण २२५ पाणीसाठठे  
मराठवाड्ात मनमवाण करण्ात आलठे आहठेत. पण 
त्यात यठेणाऱया पाण्ाचठे प्रमाण साधारणपणठे ४८ टक्ठे  
आहठे. संपूण्ष महाराष्ट्  राज्याचा मवचार कठे ला तर राज्यात 
पाणी साठवण्ाची जठेवढी क्षमता मनमवाण करण्ात आली आहठे 
त्याच्ा ६४ टक्ठे  पाणीसाठा होतो. म्हणजठे एवढठे पाणी यठेतठे. पशचिम 
महाराष्ट् ात हठे प्रमाण ६८ टक्ठे  तर मवदभवात ७० टक्ठे  आहठे. मवशठेरतः 
संपूण्ष मवदभवाचा म्हणजठे नागपूर महसूल मवभागाचा जो भाग आहठे 
(उदा. गडचचरोली, भंडारा, चंद्पूर, गोंहदया) मत्ठे पाण्ाची मुबलक 
उपलब्धता आहठे. मत्लठे बरठेच पाणी दरवरशी वाहून तठेलंगणात 
जातठे.  पाण्ाची पुरठेशी उपलब्धता नसल्यामुळठे  मराठवाड्ाच्ा 
पीक रचनठेवर खूप मयवादा आल्या आहठेत. खरीप हंगामात कापूस, 

सोयाबीन आणण तूर ही महत्ताची कपकठे  आहठे.  
औरंगाबाद शजल्हातील शसल्ोड आणण 

जालना शजल्हातील भोकरदन तालुका व 
अन्य काही भागात मका हठे महत्ताचठे 

पीक आहठे. सूय्षफूल आणण 
भुईमूग ही मराठवाड्ातली 

पूवशी खररपातील महत्ताची 
कपकठे  होती. ती आता पूण्षपणठे 

संपुष्ात आली आहठेत. पूवशी घरोघरी 
भुईमुगाचठे पीक मोठ्ा प्रमाणावर होत असठे. 

आता बहुतठेक लोक शेंगदाणठे बाजारातून मवकत 
आणतात. गुजरात राज्याचा मवचार कठे ला तर त्यांना 

खररपात अजूनही एरंडी, आठेवा, भुईमूग अशी असंख् कपकठे  
आहठेत. मूग, उडीद ही कपकठे  मुख्त्वठे पावसाशी संबंरधत आहठे. 

जून मध्ठे चांगला पाऊस झाला तर मुगाचठे पीक हमखास यठेणार 
ही शठेतकऱयांना खात्री असतठे. अन्य्ा हठेही मबन भरवशाचठे पीक 
झालठे आहठे. पूवशी मुगाच्ा कपकातून उत्पन्न ममळत असठे. त्यातून रब्ी 
कपकाचा उत्पादन खच्ष मनघत असठे. आता सगळी गणणतठे खचच्षक 
झाली आहठे. भाजीपाला ठरामवक भागांमध्ठे होत आहठे व त्याचीही 
पाॅकठे टसस् मनमवाण झाली आहठेत. 

नव्यानठे जालना शजल्हामध्ठे शसताफळाच्ा बागा मोठ्ा 
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प्रमाणावर वाढत आहठेत. सीताफळाला फारसठे पाणी लागत नाही. 
सहा महहनठे झाडांना पाणी नाही ममळालठे तरी ती जळून वा वाळून 
जात नाही. आपोआप त्यांना उन्ाळ्ात मोठा ताण बसतो. पहहला 
पाऊस जून मध्ठे पडल्याबरोबर लगठेच नवीन फूट व पालवी यठेतठे 
आणण पावसाळ्ाच्ा काळातच फळधारणाही होतठे. झाडावर फळठे  
असठेपययंत पाणी व ओल कटकून राहतठे. शशवाय हठबक संचामधून 
्ोडठे-्ोडठे पाणी हदलठे तर फळांचा आकार व गुणवत्ता उत्तम होतठे. 
मोठ्ा आकाराच्ा फळांना बाजारात भावही चांगला ममळतो. 
त्यामुळठे  शठेतकरी प्राठेमनगं करून झाडावर मोजून फळठे  धरतात. 
मुख् म्हणजठे सीताफळाच्ा झाडावर फारशी ककड 
व रोग यठेत नाहीत. पररणामी औरधांची फवारणी 
कमीच करावी लागतठे. जनावरठेही सीताफळाचा 
पाला खात नाहीत त्यामुळठे  हा खच्ष कमीच 
राहतो. कमी खचवात व कमी कष्ात 
जास्त फायदा शसताफळ हठे कपक 
ममळवून दठेत असल्यामुळठे  
शठेतकऱयांचा सध्ा शसताफळ 
लागवडीकडठे मोठा आठेढा आहठे. नं. १ 
आणण नं. २ ची मोठी - मोठी फळठे  जरी 
‘फ्ठे शफू्ट’ म्हणून बाजारात मवकली गठेली 
तरी नं. ३ व नं. ४ ची फळठे  प्रकरिया उद्ोगाला 

चालू शकतात आणण सीताफळाच्ा पल्ला हदवसेंहदवस मागणी 
वाढत असल्यामुळठे  बारीक व आकारानठे लहान असलठेली फळठे  ही 
चांगल्या दरात मवकली जाऊ शकतात. 

शसताफळाची ही आता सघन व अमतसघन पद्धतीनठे लागवड 
होत असून एकरी ६०० तठे ८०० झाडठे शठेतकरी बसमवत आहठेत. 
बीड शजल्हाच्ा माजलगाव तालुक्यात धैय्षशील सोळंकठे  यांनी 
अमतसघन पद्धतीनठे उभी कठे लठेली सीताफळाची बाग शठेतकऱयांसाठी 

आदश्षव्रत ठरली आहठे. बालानगर या व्रायटीचा शठेतकऱयांचा 
अनुभव साव्षकत्रक चांगला आहठे. एनएमकठे  (गोल्डन) 

व्रायटीच्ा फळांचा आकार चांगला मोठा होत 
असला आणण फळठे  हदसायला अत्यंत आकर्षक 

असली तरी त्यात आळ्ा मनघतात. 
काढायला उशीरा यठेतठे. शशवाय मरिक्सही 

(गोडी) कमी असतठे. त्यामुळठे  
शठेतकऱयांचा हा व्रायटी 

लावण्ाचा कल कमी होताठे 
आहठे. शसताफळाबरोबरच 

मराठवाड्ात पठेरु आणण 
शलबंोणी यांची लागवड वाढू लागली 

आहठे. प्रकरियठेसाठी पठेरूला भरपूर मागणी 
असल्यामुळठे  दरही चांगलठे ममळत आहठेत. लशलता, 
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अलाहाबाद, लखनाै-४९ या जातीच्ा पठेरंुना मोठ्ा 
आकारामुळठे  प्रकरिया उद्ोगाकडून मोठी मागणी 
आहठे. शशवाय शासनाकडूनही पठेरूच्ा 
लागवडीसाठी प्रोत्ाहन म्हणून हठेक्टरी 
सव्वा दोन लाख रुपयठे अनुदान 
हदलठे जात आहठे. त्यामुळठे  
पठेरूची लागवड वाढत आहठे. 
मराठवाड्ात द्ाक्ष, डाचळंबाच्ा 
बागा मनवडक हठकाणी वाढत आहठेत. 
पण सरसकट कोणीही या बागा उभ्ा 
करताना हदसत नाही. बऱयाच शठेतकऱयांनी तठेल्या 
व मर रोगाला कंटाळून डाचळंबाच्ा बागा काढून 
टाकल्या आहठेत. त्यामुळठे  डाचळंबाचठे क्षठेत्र राज्यातून कमी 
झालठे आहठे. मध्ंतरी बोरीची लागवड खूपच कमी झाली 
होती ककंबहुना जवळपास ्ांबली होती. आता शठेतकरी पुन्ा 
्ोड्ा प्रमाणात बोर आणण जांभूळ लागवडीकडठे वळतो आहठे. 
जांभळाची सघन पद्धतीनठे लागवड करून झाडठे बुटकती ठठे वण्ाकडठे 
शठेतकऱयांचा कल आहठे. त्यामुळठे  झाडाचठे व्यवथिापन करणठे सोपठे 
होऊन खच्षही कमी होत आहठे. 

मराठवाडा कृरी सहाय्क मंडळामाफ्ष त कृकरभूरण श्ी. 
मवजय अण्ा बोराडठे यांनी जालना शजल्हातील कडवंची व 

आजूबाजूच्ा पररसरात अत्यंत शास्त्रशुद्ध पद्धतीनठे 
‘मा्ा तठे पाय्ा’ या तत्तावरती मठेगा पाणलोट 

मवकासाचठे जठे काम उतृ्ष् पद्धतीनठे कठे लठे 
आहठे, त्यामुळठे  २०० ममलीममटर पाऊस 

होऊनही ७२ कोटी रुपयांची 
द्ाक्ष शठेतकरी उत्पाहदत व 

मनयवात करू शकलठे आहठेत. 
हठे चचत्र मराठवाड्ातील असंख् 

शठेतकऱयांना प्रठेरणा दठेणारठे ठरलठे आहठे. 
शठेकडो शठेतकरी कडवंची व पररसरात 

उभठे करून मवजयअण्ांनी शठेतकऱयांना 
संरक्षणामिक पाणी कसठे उपलब्ध करून संकट 

समयी बागा कशा वाचमवता यठेतात याचठे मॉडठेल उभठे कठे लठे 
आहठे. या शठेततळ्ांमधून बाष्ीभवन कमी व्ावठे म्हणून त्यांच्ा 

चारही बाजूंनी घनदाट झाडठे लावून वाऱयाचा वठेग कमी करण्ाचा 
प्रयत्न कठे ला आहठे. काही शठेतकऱयांनी बांबू व लाकडाच्ा आधारानठे 
वरती वठेल चढवून शठेततळ्ावरही बाष्ीभवन कमी करून दाट 
सावली मनमवाण करण्ाचा प्रयत्न कठे ला आहठे. मराठवाड्ात 
पाण्ाची टंचाई आहठे पण पररस्थितीशी सामना करायचा आहठे या 
दृष्ीनठे नवनवीन प्रयोग करून शठेतकरी शजद्ीनठे, हहमतीनठे कष्ावर 
उभा करण्ाचा श्ी. बोराडठे व त्यांच्ा सहकाऱयांचा प्रयत्न मनशचितच 
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स्तुत्य, प्रठेरणादायी व इतर मवभागातील शठेतकऱयांनीही अनुकरण 
करावा असाच आहठे. 

कोरडवाहू कपाशी, ज्ारी यांचठे क्षठेत्र कमी करून आंबा, मोसंबी 
यांच्ा बागा वाढवण्ास मराठवाड्ात अजूनही खूप मोठी संधी 
आहठे. पूवशी शठेकडो एकर क्षठेत्रावर मोसंबीच्ा बागा होत्या. पाणी 
टंचाई, दषु्ाळ, कोळशी रोग, रुटस्ॉकचठे प्रश्न यामुळठे  बागांचठे क्षठेत्र 
कमी झालठे. पण आता शठेततळी आणण हठबक शसचंन तंत्रज्ान, 
मलल्चगं व शठेडनठेट या तंत्राचा वापर करून बागा उभ्ा करणठे व 
वाचमवणठे शक्य आहठे. मोसंबीच्ा बागांसाठी मराठवाड्ाची 
भूमी अत्यंत अनुकूल आहठे हठे ऐमतहाशसक काळापासून 
आपण पाहत आलो आहठे. रंगपूर लाईम, जंबठेरी 
रूटस्ॉक वापरून उभ्ा कठे लठेल्या बागांनी 
ककत्यठेक शठेतकऱयांचठे संसार उभठे कठे लठे 
होतठे. पण शठेतकरी ज्या व्रायटी 
लावीत होतठे त्यात रसाचठे प्रमाण 
फार कमी होतठे. त्यामुळठे  ज्यूस 
इंडस्ट् ीकडून त्याला पाहहजठे 
अशी मागणी यठेत नव्ती. 

जळगावच्ा जैन इररगठेशन कंपनी'नठे 
रिाझील मधून मोसंबीच्ा वॅ्लेंस्शिया, नठेव्ल, 
वठेस्स्न, पठेरा, हॅमशलन, नटाल यासारख्ा ८०% रस 

असलठेल्या जाती यठे्ठे आणून त्यांचठे मातृवृक्ष बंहदस्त वातावरणात 
वाढमवलठे आहठेत. या मातृवृक्षांपासून कटश्यूकल्चर पद्धतीनठे अत्यंत 
दजवेदार व गुणवत्तापूण्ष रोपठे शास्त्रशुद्धरीत्या तयार कठे ली जाऊन 
ती शठेतकऱयांना पुरमवली जात आहठे. मोसंबी गुच्ानठे फळझाडांना 
लागत असून लाखो रुपयांचठे उत्पन्न या बागांमुळठे  शठेतकऱयांना 
सुरू झालठे आहठे. मतसऱया वरवापासून कटश्यूकल्चरच्ा रोपांना 
फळठे  लागत आहठेत. त्यामुळठे  फळठे  लागण्ाचा कालावधी कमी 

झाला आहठे. शशवाय जैन कंपनीनठे मोसंबी हठे पीक शास्त्रशुद्ध 
पद्धतीनठे वाढवण्ाचठे संपूण्ष तंत्रज्ान (पॅकठे ज ऑफ प्रॅस्क्टस) 

मवकशसत करून तठे शठेतकऱयांना उपलब्ध करून हदलठे 
आहठे. त्यामुळठे  हमखास भरघोस उत्पादन यठेणार 

अशी पररस्थिती मनमवाण झाली आहठे. फक्त 
्ोडठेसठे पाणी शठेततळ्ांमाफ्ष त ककंवा 

मवहहरी, बोअरवठेल यातून हठबक 
संच चालवण्ा पुरतठे मनमवाण 

करणठे गरजठेचठे आहठे. कापूस, 
ज्ारी ककंवा कोरडवाहू भरड 

कपकापठेक्षा मोसंबी, आंबा या 
कपकातून शठेतकऱयाला मनशचितच जास्तीचठे 

उत्पन्न ममळू शकतठे. हठे आता शसद्ध झालठेलठे 
असल्यामुळठे  ज्यांच्ाकडठे ्ोडठेसठे का होईना पाणी 

गादीवाफ्ावर हठबक संचाच्ा सहाय्ानठे सायनांन्सीस वगवातील मोसंबीची जैन हहल्स्स्वर कठे लठेली लागवड
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उपलब्ध आहठे आणण ज्या शठेतकऱयांच्ा 
मनगटात पाणी आहठे तठे या नवीन 
पद्धतीच्ा फळबागा उभारणीकडठे 
वळलठे आहठेत. 

मराठवाड्ात सध्ा 
आणखीन एक चांगली गोष् घडली 
आहठे ती म्हणजठे सघन व अमतसघन 
पद्धतीनठे आंब्ाच्ा बागा मोठ्ा प्रमाणावर 
उभ्ा राहू लागल्या आहठेत. मराठवाड्ात कठे शर 
जातीचा आंबा फार उत्तम यठेतो व गुच्ानठे फळठे  
लागल्यानठे उत्पादकताही हापूसपठेक्षा अरधक राहतठे हठे शसद्ध 
होऊनही आता पंचवीस वरवे होऊन गठेली आहठेत. मराठवाड्ात 
आंब्ाचठे उत्पादन अमतशय उत्तम यठेतठे हठे मनजाम काळापासून 
जनता पाहत आली आहठे. औरंगाबादच्ा जवळची हहमायतबाग 
हा त्याचा पुरावा आहठे. आजही यठे्ठे आंब्ाच्ा अनठेक व्रायटीचठे 
डठेरठेदार वृक्ष उभठे आहठेत. पण आता नवीन सघन व अमतसघन 
लागवडीचठे म्हणजठे एकरी ८०० तठे १००० झाडठे लावून बागा उभा 
करण्ाचठे तंत्रज्ान मवकशसत झालठेलठे आहठे. जैन इररगठेशन कंपनीनठे 
या मवरयावर खूप काम व संशोधन करून आंबा पीक वाढवण्ाचठे 

संपूण्ष तंत्रज्ान मवकशसत कठे लठे आहठे. 
इतकठे च नव्ठे तर शास्त्रशुद्ध पद्धतीनठे 

आंब्ाची रोपठे व कलमठे तयार 
करून ती ही शठेतकऱयांना 
उपलब्ध करून हदली आहठेत. 

पारंपाररक पद्धतीनठे म्हणजठे एकरी 
४० ककंवा ४४ झाडठे लावून आंबा हठे 

कपक शठेतकऱयाला आर््षकदृष्टा समृद्ध 
करू शकणार नाही हठे आता शसद्ध झालठे आहठे. 

त्यासाठी नवीन तंत्राचा स्वीकार अपररहाय्ष झाला 
असून त्याचठे महत्त शठेतकऱयांना समजलठे आहठे. त्यामुळठेच 

मोठ्ा संख्ठेनठे तो सघन व अमत सघन लागवडीकडठे वळला 
आहठे. 

मात्र ही लागवड करताना शठेतकऱयांनी एक सावधानता 
बाळगण्ाची गरज आहठे. ती म्हणजठे संपूण्ष लागवड एकाच म्हणजठे 
कठे शर या व्रायटीची करायची नाही. ८० टक्ठे  लागवड कठे शर 
ककंवा जम्बो कठे शर या व्रायटीची करावी. उरलठेल्या २०% मध्ठे 
दोन प्रकारचठे आंबठे लावावठे. त्यादृष्ीनठे तोतापुरी, रत्ना, बारोमासी, 
सोनपरी, बैंगनपल्ी, बदाम, टॉमीअॅटककन्स, कठे न्ट, ककट, हापूस 

आंब्ाच्ा झाडांना पॅक्ोब्ुटट् ॉझोल 
टाकल्यानंतर आलठेला प्रचंड मोहोर
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या व्रायटीचाही मवचार करता यठेईल. कोकणातील रत्नागगरी 
व शसधंुदगु्ष मध्ठे यठेणाऱया हापूस आंब्ाला जी चव आणण स्वाद 
आहठे तो मात्र घाटावरच्ा ककंवा मराठवाड्ात उत्पाहदत होणाऱया 
हापूस आंब्ाला यठेणार नाही ही खूणगाठ मनाशी पक्ती बाळगा. 
कारण ती समुद्ाच्ा पाण्ापासून दहा ककमी अंतरावर असणाऱया 
वातावरण व मातीचा पररणाम आहठे. आंब्ाच्ा झाडांना त्याचठे वय 
बघून कल्टरची मात्रा हदली आणण त्या प्रमाणात भरपूर सेंहद्य खतठे व 
पाण्ाचा हठबक संचाद्ारठे मनयममत पुरवठा कठे ला तर फळठे  दरवरशी 
हमखास यठेणार ही खूणगाठ मनाशी पक्ती बाळगा. आंब्ाच्ा 
ककंवा कोणत्याही बागठेत एकरी एक मधमाशीची पठेटी ठठे वली तर 
परागीभवन चांगलठे होऊ शकतठे. परागीभवनासाठी दोन ककंवा तीन 
व्रायटी लावण्ाची शशफारस कृरी मवद्ापीठांनी कठे ली आहठे. 

मराठवाड्ातील मनरमनराळ्ा शजल्हांमध्ठे आत्तापययंत 
झालठेली आंब्ाची लागवड पुढीलप्रमाणठे (आकडठे 
हठेक्टरमध्ठे) औरंगाबाद १९५०, बीड ४१५०, हहगंोली 
५५५, जालना ११७०, लातूर २५६०, परभणी 
३२१०, उस्ानाबाद ३९२०, नांदठेड ७८५. 

संपूण्ष मराठवाड्ात ममळून 
१९३०० हठेक्टरवर आजपययंत 
आंब्ाची लागवड झालठेली 
आहठे. ही दपु्पट मतपटीनठे 

वाढमवण्ास अजूनही मोठी संधी आहठे. पूवशी मराठवाड्ात गावठी 
आंबठे मोठ्ा प्रमाणात होतठे. अजूनही काही हठकाणी जुनी मोठी 
झाडठे आहठेत. पण त्यांना फळठे  लागण्ाचठे प्रमाण कमी झालठे आहठे. 
या जुन्या मोठ्ा झाडांची छाटणी करून त्यांच्ा पुनरुज्ीवनाचा 
काय्षरिम नव्यानठे हाती घठेण्ाची गरज आहठे. शशवाय या गावठी 
आंब्ाच्ा कोया रूटस्ॉक म्हणून वापरून त्यापासून रोपठे तयार 
करता यठेतील व त्यावर पाहहजठे त्या जातीचठे कलमही करता यठेईल. 
असा व्यापक काय्षरिम हाती घ्ायला हवा.

मराठवाड्ातून ऊस पीक हद्पार करावठे अशी चचवा आपण 
सातत्यानठे एठेकत आहोत. या मवरयावर दोन्ी बाजूनठे चचवेची 
सरबत्ती उडतठे आहठे. साखर कारखान्यांच्ा उभारणीसाठी मोठ्ा 
प्रमाणावर गुंतवणूक झालठेली आहठे. ऊस पीक घ्ायचठे बंद कठे लठे 

तर या गुंतवणुकतीचठे करायचठे काय? हा कारखानदारांना 
पुढील प्रश्न आहठे. सहकारी साखर कारखान्यांमध्ठे 

शठेतकऱयांचठे भाग भांडवल गुंतलठेलठे आहठे. शशवाय 
ऊस या कपकातून काही प्रमाणात का होईना 

पण मनशचित उत्पन्न ममळण्ाची खात्री त्याला 
वाटतठे आहठे. शशवाय कमी कष्ाचठे कपक 

आहठे. रोज लक्ष द्ावठे लागत नाही. 
मराठवाड्ातलठेच काय पण 
शज्ठे-शज्ठे म्हणून पाण्ाची 

अमतसघन पद्धतीनठे जैन हहल्स्स्वर कठे लठेली आंबा लागवड
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कमतरता आहठे, मत्ठे ऊसाशशवाय अन्य पीक घठेणठे शक्य असल्यास 
पयवाय म्हणून अशा फळबागा, शठेडनठेटमधील भाजीपाल्याचठे 
उत्पादन याचा मवचार करायला हरकत नाही. श्ी. बी.बी. ठोंबरठे 
यांच्ा नॅचरल शुगर अॅंड अलाईड इंडस्ट् ीज या साखर कारखान्यानठे 
आता यावरवापासून एक हजार एकरवर आंबा आणण एक हजार 
एकरवर पठेरूची सघन व अमत सघन पद्धतीनठे लागवड करून 
फळबागा उभ्ा करण्ाचा व नंतर प्रकरिया कारखाना उभा 
करण्ाचा काय्षरिम हाती घठेतला आहठे. हठबक शसचंनावर 
या सव्ष बागा उभ्ा कठे ल्या जाणार आहठेत. 

श्ी दठेवेंद् फडणवीस हठे मुख्मंत्री असताना 
महाराष्ट् ातील ऊसाचठे पाच लाख हठेक्टर 
क्षठेत्र पूण्षपणठे हठबक शसचंनाखाली 
नठेण्ाच्ा दृष्ीनठे एक महत्ताकांक्षी 
काय्षरिम हाती घठेण्ात आला 
होता. या काय्षरिमात सव्ष 
साखर कारखानठे, ऊस उत्पादक 
शठेतकऱयांनी सहभागी व्ावठे अशी 
अपठेक्षा होती. यात चार टक्ठे  व्याजाचा बोजा 
सरकार उचलणार होतठे, दोन टक्ठे  व्याजाचा 

बोजा कारखान्यांनी उचलावा आणण सव्वा टक्ठे  व्याज शठेतकऱयांनी 
भरावठे अशी आखणी करण्ात आली होती. परंतु साखर कारखानठे 
व शठेतकरी यांनी योजनठेला प्रमतसाद हदला नाही. त्यामुळठे  मतची 
अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. योजना कागदावर मनव्वळ 
चांगली असून उपयोगी नाही. ती लोकांच्ा गळी कशी व ककती 

उतरतठे आणण मतची अंमलबजावणी ककती प्रभावीपणठे होतठे यावरच 
मतचठे यशापयश अवलंबून असतठे. ऊस उत्पादकांसाठी 

मवशठेरतः पाण्ाची शज्ठे कमतरता व तुटवडा आहठे 
मत्ठे ही योजना राबवली  जाणठे अत्यंत गरजठेचठे 

होतठे. मराठवाड्ाचा भाग त्यातला आहठे. मत्ठे 
ऊस हठे कपक प्रसंगी सक्ततीनठे का होईना 

पण हठबक शसचंनाखाली नठेणठे 
गरजठेचठे आहठे. इतकठे च नव्ठे तर 

पाण्ाची वाहतूकही उघड्ा 
कालव्यातून, पाटचारीनठे न 

करता पूण्षपणठे बंहदस्त पाईपातून 
कठे ली पाहहजठे. त्याशशवाय पाण्ाचा 

काटठेकोर वापर होणार नाही.

अापल्या दठेशात सोयाबीन कपकाची लागवड 
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होऊन ५० वरवे आणण राज्यात ४० वरवे झाली 
आहठेत. हा कालावधी काही कमी आहठे 
असठे म्हणता यठेत नाही. ग्ामीण 
अ््षव्यवथिा  बदलण्ाची 
ताकद साठेयाबीन या कपकात 
मनशचित आहठे पण ती कठे व्ा? जठेव्ां 
सोयाबीन पासून मनरमनराळठे  पदा््ष 
बनवून (उदा. सोयाममल्क, सोयासाॅस, 
सोया कठे क, सोयाबीन तठेल, सोया वडी, सोया 
पशुखाद्, सोयासाॅस व मनरमनराळ्ा प्रकारचठे पदा््ष) 
त्याची मूल्यवृद्धी करू तठेव्ा. असठे प्रकरिया करणारठे उद्ोग 
गावोगावी उभठे राहहलठे पाहहजठेत. मराठवाडा व मवदभवातील 
काही गावठे १००% हठेच पीक घठेत आहठे. पण उशशरा यठेणाऱया पावसात 
जर हठे पीक सापडलठे तर शेंगठेला कोंब फुटतात व दाणठे रभजलठे तर 
कुजतात ही मोठी अडचण आहठे. यावर मूलभूत संशोधन करून 
कृरी मवद्ापीठांनी डाॅरमन्सी असणारठे वाण तयार करण्ाकडठे लक्ष 
हदलठे पाहहजठे. अन्य्ा दर वरशी पावसानठे रभजलठे, कुजलठे व खराब 
झालठे ककंवा दषु्ाळामुळठे, पावसात ताण (खंड) पडल्यानठे पीक 
जळून गठेलठे म्हणून नुकसान भरपाईची मागणी यठेत राहहल. 

बऱयाचदा श्ी. मवजय अण्ा बोराडठे 
भारणात गंमतीनठे एक वाक्य 

सांगतात. एक वठेळ धम्ष बदलणठे 
सोपठे आहठे. पण पीकपद्धती 
बदलणठे अवघड आहठे. 

शठेतकऱयाला जास्तीचठे दोन पैसठे 
कशातून ममळणार यावरून कपकाची 

मनवड मनशचित होणार आहठे. पूवशी शठेतकऱयांची 
एकत्र कुटंुब पद्धती होती. जममनीचठे क्षठेत्र मोठठे  

होतठे. आता जममनीचठे लहान-लहान तुकडठे झालठे 
आहठेत. महाराष्ट् ातला ८२ टक्ठे  शठेतकरी अल्भूधारक 

म्हणजठे पाच एकरपठेक्षा कमी जमीन असणारा आहठे. कमी 
क्षठेत्र हठेच उत्पादनाचठे साधन करून जगत राहायचठे म्हणून शठेतकरी 
एकच कपकाकडठे वळतो आहठे. मोनॉरिाॅप कल्चर त्यामुळठे  मवकशसत 
झालठेलठे आहठे. त्यामुळठे  जममनीची सुपीकता कमी होत आहठे. पूवशी 
मोठ्ा प्रमाणावर आंतरकपकठे  घठेतली जायची व कपकांचा फठे रपालट 
व्ायचा. त्यामुळठे  जममनी ही खराब होत नव्त्या. आता हवामान 
बदलामुळठे  शठेतात ककतीही चांगलठे पीक आलठे तरी तठे काढून घरात 
जोपययंत यठेत नाही तोवर त्याची खात्री नाही. यावरशी तर सोयाबीनचा 

एकरी २०० टन ऊस उत्पादन
महाराष्ट् ाची उसाची सरासरी एकरी उत्पादकता २५ तठे 
३० टनाची आणण हठेक्टरी उत्पादकता ७० तठे ८० टनाची 
आहठे. उत्पादकता कमी असल्यामुळठे  बऱयाच 
शठेतकऱयांना ऊस हठे नकदीचठे कपक असूनही परवडत 
नाही. जैन इररगठेशन कंपनीनठे मागील तीन वरषांपासून 
इस्ामपूर व कोल्ापूर - सांगली शजल्हात एकरी 
२०० टन ऊस उत्पादन घठेण्ाचठे प्रयोग चालमवलठे 
आहठेत. ऊस कपक तज्ज्ञ श्ी. संजीव मानठे यांच्ा 
माग्षदश्षनाखाली व जैन इररगठेशनच्ा तांकत्रक 
सहकायवानठे शठेतकरी हठे प्रयोग करीत आहठेत. मागील 
वरशी श्ी. अशोक खोत या शठेतकऱयानठे एकरी १७० 
टन ऊस काढून दाखमवला आहठे. एकरी ३० तठे 

४० टन उत्पादन घठेण्ात शठेतकऱयाचठे काहीही हहत 
नाही. एकरी २०० टन ऊस जर उत्पाहदत होत असठेल 
तर तठे तंत्रज्ान प्रत्यठेक शठेतकऱयानठे स्वीकारलठे पाहहजठे. 
दहा टक्ठे  साखर उताऱयासाठी प्रमत ल्वटंल २७५ 
रुपयठे आणण १० टक्क्यांपुढील ०.१ टक्ठे  उताऱयासाठी 
प्रमतल्वटंल २ रुपयठे ७५ पैसठे वाढीव एफ.आर.पी. 
ककंमत ममळणार आहठे. एकरी २०० टन ऊस मनघाला 
आणण १० टक्ठे  साखर उतारा पडला तरी शठेतकऱयाला 
एकरी साडठे पाच लाख रुपयठे ममळू शकतील. सव्ष खच्ष 
वजा जाता तीन तठे सव्वातीन लाख रुपयठे मनव्वळ नफा 

राहू शकठे ल.
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५०% पठेरा उगवलाच नाही अशी सव्षत्र ओरड चालू आहठे. त्यामुळठे  
मबयाणठे मवरिठे तठे व कंपन्यांवर गुन्ठे दाखल झाल्याची व पररणामी 
दकुानदारांनीही बंद पुकारल्याचठे चचत्र सध्ा आपण पाहतोच 
आहोत.

मराठवाड्ात कोरडवाहू कपाशीचठे क्षठेत्र फार मोठठे  आहठे. 
कोरडवाहू कपाशीची उत्पादकता अत्यंत नगण् आहठे. हठबक 
संचाचा वापर करून जर कपाशीचठे उत्पादन घठेतलठे तर एकरी २२ तठे 
२५ ल्वटंल सहज ममळू शकतठे हठे शसद्ध झालठे आहठे. खानदठेशातल्या 
काही शठेतकऱयांनी हठबक तंत्रज्ान व त्यांचा संपूण्ष पॅकठे जचा वापर 
करून ४२ तठे ४४ ल्वटंल उत्पादनापययंत उडी मारली आहठे. पाण्ाची 
उपलब्धता लक्षात घठेऊन हठबकवर कापूस कठे ला आणण कोरडवाहू 
कापसाचठे क्षठेत्र कमी कठे लठे तर तठे अन्य कपकांखाली नठेता यठेऊन 
कपाशीची उत्पादकता व नफ्ाचठे प्रमाण वाढवता यठेईल. यावरशीही 
मराठवाड्ात कपाशीची लागवड मोठ्ा प्रमाणावर झाली आहठे. 
पण भारत आणण चीन यांच्ात आज संघरवाचठे वातावरण मनमवाण 
झालठे आहठे तठे पाहता चीनला भारतातून कापूस मनयवात होईल कती 
नाही याबाबत साशंकतठेचठे वातावरण आहठे. मनयवात झाली नाही तर, 
कापसाच्ा गाठी पडून राहण्ाचा धोका आहठे.

मवष्ुपुरी, पूणवा, पैनगंगा या प्रकल्ांचठे पाणी काही प्रमाणात 
शसचंनासाठी उपलब्ध होत असल्यामुळठे  नांदठेड, हहगंोली, बसमत, 
कळमनुरी, हादगाव, अधवापूर या तालुक्यांमध्ठे कठे ळीचठे पीक 

होतठे आहठे. पण पूवशीपठेक्षा क्षठेत्र कमी झालठे आहठे. हठबक शसचंन, 
कटश्यूकल्चरची ग्ॅंडनैन जातीची रोपठे आणण जैन इररगठेशननठे 
मवकशसत कठे लठेलठे पीक उत्पादनाचठे तंत्रज्ान या मतन्ींचा पुरठेपूर 
वापर कठे ला तर शठेतकऱयांना मोठ्ा प्रमाणात उत्पादन व फायदा 
ममळण्ाची शक्यता आहठे. मराठवाड्ात सववारधक म्हणजठे १००० 
ममलीकमटर पाऊस नांदठेड भागात पडतो. यठे्ठे ऊस आणण कठे ळी हीच 
प्रमुख कपकठे  आहठेत. ऊसाचठे पीक पूण्षपणठे हठबक शसचंनाखाली 
आलठे तर उत्पादन, उत्पादकता व साखरठेचा उताराही वाढठेल आणण 
ऊसाचठे क्षठेत्र कमी करून तठे फळबागा व अन्य कपकांत खाली नठेता 
यठेईल. 

ऊस याच एक कपकातून सगळठे  वैभव उभठे राहू शकतठे असा 
चुकतीचा समज शठेतकऱयांमध्ठे मनमवाण झाला आहठे. पूवशी धरणातल्या 
पाण्ाचा वापर होत नव्ता म्हणून ऊस कपकाला प्राधान्य 
दठेण्ाचठे धोरण मरिकटशांनी आणण नंतर आपल्या राज्यकत्यषांनी ही 
स्वीकारलठे. आजची पररस्थिती बदलली आहठे. ऊसाला पयवाय ठरू 
शकठे ल अशी अनठेक कपकठे  नव्यानठे उभी राहहली आहठेत. ककंबहुना 
त्यापठेक्षा अरधक उत्पन्न द्ाक्ष, डाचळंब, आंबा यांसारख्ा फळबागा, 
ग्ीनहाऊसमधील टोमॅटो, ढोबळी ममरची, काकडी यांसारख्ा 
पालठेभाज्या ककंवा गुलाब, जरबठेरा, कानवेशन, लिॅकडआठेली यांसारख्ा 
फुलशठेतीतून ममळू शकतठे हठे शसद्ध झालठेलठे आहठे. ही नवीन पीक 
पद्धती शठेतकऱयांनी आमिसात करण्ाची गरज आहठे.

नांदठेड यठे्ील मवष्ुपुरी प्रकल्
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डाळ वगशीय 
कपकांच्ा उत्पादनात भारताचा जगात 

प्र्म रिमांक आहठे. जगात डाळवगशीय कपकांचठे जठेवढठे उत्पादन 
होतठे त्यातलठे २५ टक्ठे  भारतात होतठे आणण जगात डाळींचा 
जठेवढा वापर होतो त्यातला २७ टक्ठे  भारतात होतो. तरी दठेखील 
दरवरशी भारताला १४ टक्ठे  डाळी आयात कराव्या लागतात. 
दठेशात डाळींचठे उत्पादन करणारी जी सहा प्रमुख राज्य आहठेत 
त्यात मध्प्रदठेशचा वाटा सववारधक म्हणजठे ३२.३ टक्ठे  आहठे. 
इतर राज्यांचा वाटा पुढीलप्रमाणठे - उत्तर प्रदठेश १२.५ टक्ठे , 
राजथिान १०.१९ टक्ठे , महाराष्ट्  १०.२ टक्ठे , आंध्रप्रदठेश ९.५ 
टक्ठे  आणण कनवाटक ५.८ टक्ठे .भारतात एकूण अन्नधान्य 
कपकाखाली जठेवढठे क्षठेत्र आहठे त्यातलठे २० टक्ठे  क्षठेत्र डाळवगशीय 
कपकांखाली असून उत्पादनातला डाळींचा वाटा ७ तठे १० टक्ठे  
आहठे. डाळींची हठेक्टरी उत्पादकता खूप कमी म्हणजठे ७६४ ककलो 
आहठे. ही उत्पादकता कमी असण्ाचठे मुख् कारण म्हणजठे 
पावसाची अमनयममतता, शसचंनाची सोय नसणठे, चांगलठे सुधाररत 
मबयाणठे नसणठे, लागवडीच्ा नवीन तंत्रज्ानाचा वापर न होणठे, 
खतांचा अपुरा वापर, वगैरठे.

२०१९-२० मध्ठे भारतात डाळवगशीय कपकांचठे उत्पादन २३.०२ 
दशलक्ष टन झालठे होतठे. मागील पाच वरषांपठेक्षा तठे २.७६ दशलक्ष 
टनानठे अरधक होतठे. मागील पाच वरवात डाळींचठे सरासरी उत्पादन 
२०.२६ दशलक्ष टन झालठे होतठे. डाळींमध्ठे सववारधक उत्पादन 
तूरडाळीचठे होतठे. लोकांच्ा रोजच्ा जीवनातही तुरीचठे वरण 
वापरलठे जातठे. तुरीच्ा उत्पादनात ही मध्प्रदठेशचा प्र्म रिमांक 
असून त्यांचा वाटा ३९ टक्ठे  आहठे. इतर राज्यांचा वाटा पुढील 
प्रमाणठे-  राजथिान १४.६ टक्ठे , महाराष्ट्  १४ टक्ठे , आंध्र प्रदठेश ८.८ 
टक्ठे , कनवाटक ७.२ टक्ठे  आणण उत्तर प्रदठेश ६.८ टक्ठे . या सहा 
राज्यांत ममळून तूर डाळीचठे ९० टक्ठे  उत्पादन होतठे. २०२०-२१ 
मध्ठे भारताला सुमारठे ३० लाख मठेकटट्क टन डाळ आयात करावी 

लागठेल 
अ स ा 
अं द ा ज 
आहठे.  यात 
चार लाख टन उडीद डाळ असठेल आणण इतर डाळी २ लाख 
४० हजार टन असतील ज्यांची आयात सरकारमाफ्ष त होईल 
असठे माच्षच्ा मध्ाला मनशचित करण्ात आलठे आहठे. एकप्रल तठे 
नोव्ेंबर या काळात ५.७५ लाख मठेकटट्क टन तुर सरकार आयात 
करणार असून यातली ३.३७ लाख टन आयात करून झाली 
आहठे. २.४५ लाख टन चना, ६७ हजार टन मूग, १.९२ लाख टन 
उडीद आयात करणार आहठे. दरवरशी मोठ्ा प्रमाणावर परकतीय 
चलन सरकारला डाळींच्ा आयातीसाठी खच्ष करावठे लागतठे. 
मराठवाड्ाचठे कपाशीचठे क्षठेत्र कमी करून मत्ठे या डाळवगशीय 
कपकांच्ा उत्पादनाचा काय्षरिम सरकारनठे प्राधान्यानठे राबमवला 
व तशी धोरणामिक हदशठेनठे पावलठे टाकली तर कापूस उत्पादक 
शठेतकरी डाळवगशीय कपकांकडठे मनशचितच वळतील. कपाशीवर 
यठेणारी रोगराई, औरध फवारणी, शठेतकऱयांच्ा आमिहत्या, 
कज्षबाजारीपणा हठे प्रश्न सुटण्ास त्यामुळठे  हातभार लागून 
डाळवगशीय कपकांची आयात कमी होईल व परकतीय चलनही 
वाचठेल. मराठवाड्ातला शठेतकरी मवकासाची आठेढ असणारा 
असला तरी मठेहनतीला ्ोडा कमीच पडतो आणण डाळवगशीय 
कपकांकररता फार मठेहनत लागत नाही. महाराष्ट् ात सव्ष डाळवगशीय 
कपकांच्ा खाली ममळून ३.५ दशलक्ष हठेक्टर क्षठेत्र आहठे. मात्र 
अकोला, परभणी, नांदठेड, लातूर व अमरावती शजल्हातील 
उत्पादकतठेत खूप फरक आहठे.

मराठवाड्ात डाळषी, 
तेलवबयांच्ा उत्ा्दि 
वाढषीला संधषी
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पूव्ष मवदभ्ष आणण पशचिम मवदभ्ष असठे मवदभवाचठे दोन भाग पडतात. 
वऱहाड आणण सोन्याची कुऱहाड अशी पूवशी म्हण होती. शठेतात पठेरलठे 
कती ्ठेट पीक काढायलाच जायचठे अशी इ्ली पहहली पद्धत होती. 
म्हणजठे लोकांकडठे शठेत-जममनी प्रचंड होत्या. सव्ष शठेती कसणठे 
शठेतकऱयांना शक्य होत नव्तठे. आणण हमखास मनशचित पावसाचा 
प्रदठेश त्यामुळठे  पठेरलठेलठे मबयाणठे शशवाय भारी काळी माती आणण पाणी 
धरून ठठे वणारी म्हणूनच मतला ’ब्ॅक कॉटन साॅईल’ म्हणायचठे. 
आजचा मवदभ्ष हा पूवशी सी.पी. एण्ड बठेरार या प्रांताचा भाग होता. 
१९२७ मध्ठे मरिकटशांनी यठे्ल्या शसचंनाचा अभ्ास करण्ासाठी 
एक आयोग नठेमला होता. त्या आयोगापुढठे साक्ष दठेताना नागपूर, 

चांदा, वधवा इ्ल्या शजल्ारधकाऱयांनी शलहून हदलठे कती  आमच्ा 
यठे्ठे दरवरशी भरपूर व मनयममत पाऊस पडतो. अगदी दगुवादठेवीचा 
दषु्ाळ जठेव्ां पडला होता तठेव्ांही त्याची झळ मवदभवाला पोहोचली 
नाही. आमच्ाकडठे शठेतात पठेरलठे कती कपक काढायला जायची पद्धत 
आहठे. आम्हांला कपकांना शसचंन करावठे लागत नाही. 

तठेव्ां मवदभवात मोठी धरणठे बांधून पाणी अडमवण्ाची व 
साठमवण्ाची काहीही आवश्यकता नाही. हा समज १९८० पययंत 
कायम राहहला होता. त्यामुळठे  जुन्या काळात यठे्ठे फारशी धरणठे व 
बंधारठे झालठे नाहीत.
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पूव्व ववदभ्व
 पूव्ष मवदभवात चंद्पूर, गडचचरोली, भंडारा, गोंहदया, नागपूर 

आणण वधवा या सहा शजल्हांचा म्हणजठे नागपूर महसूल मवभागाचा 
समावठेश होतो. वैनगंगा नदीचठे खोरठे हा यठे्ठे राहणाऱया माणसांच्ा 
शठेतीचा आधार आहठे. कन्ान नदी ओलांडल्यानंतर रब्ीचठे शसचंन 
दोन्ी बाजूनठे चालू होतठे. धान (भात) हठे या भागातलठे प्रमुख पीक 
आहठे. वैनगंगा नदीचठे मध् वैनगंगा आणण मनम्न वैनगंगा असठे दोन 
भाग पडतात. मध् वैनगंगा गडचचरोली शजल्हातील शसरोंचा 
जवळ गोदावरीस ममळतठे तर मनम्न वैनगंगा गडचचरोली शजल्हातील 
चप्राळ्ाजवळ वधवा नदीस ममळतठे. संगमा नंतर दोन्ी नद्ा 

वैनगंगा नदीवरील गोसीखुद्ष धरण

बुलढाणा

अमरावती नागपूर

यवतमाळ चयंद्रपूर

गडचचरोली

व्धाअकोला

वाशशम

गाेयंहदया
भयंडारा
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प्राणहहता या नावानठे पुढठे वाहत जातात. मध् वैनगंगठेत १२५० 
ममलीमीटर तर मनम्न वैनगंगठेत १३२६ ममशलमीटर पाऊस पडतो. मध् 
वैनगंगठेतला सरासरी यठेवा १००२६ दलघमी तर मनम्न वैनगंगठेतला 
१०३१६ दलघमी आहठे. मध् वैनगंगठेत ७५% मवश्ासाह्षतठेची ८३२८ 
दलघमी आणण ५०% मवश्ासाह्षतठेचठे ९९८५ दलघमी पाणी उपलब्ध 
आहठे. मनम्न वैनगंगठेत अनुरिमठे हठेच प्रमाण ५०३३ दलघमी आणण 
६०५५ दलघमी आहठे. गोदावरी लवादानठे मध् वैनगंगठेत 
गोसीखुद्ष प्रकल्ाच्ा वरील भागात कन्ान 
खोऱयामध्ठे ३८१७ दलघमी आणण वैनगंगा 
खोऱयात ४२७७ दलघमी पाणी वापरण्ास 
महाराष्ट् ाला मुभा हदली आहठे.

मनम्न वैनगंगठेत प्राणहहता (१६३५ + ७३८ 
दलघमी), मनम्न गोदावरी (२८ दलघमी) आणण 
इंद्ावती (११६१ दलघमी + असोलामेंढा 
प्रकल् २३३ दलघमी) या मतन्ी नद्ा ममळून 
लवादानठे ३७९५ द.ल.घ.मी. पाणी वापरण्ास 
महाराष्ट् ाला परवानगी हदली आहठे. तीनशठे-चारशठे 
वरषांपूवशी गोंड राजांनी लोकसहभागातून बांधलठेलठे मध् वैनगंगठेत 
३३७२ तर मनम्न वैनगंगठेत ३६२५ तलाव आहठेत. याला ‘मामा तलाव’ 
(माजी मालगुजारी तलाव) असठे म्हणतात. खरीप हंगामातल्या 
भाताच्ा कपकाला शठेवटचठे दोन संरशक्षत पाणी दठेण्ाच्ा उद्ठेशानठे हठे 
तलाव बांधण्ात आलठे होतठे. आज त्यांचा त्यादृष्ीनठे फारसा काही 
उपयोग होत नाही. त्यामुळठे  या मामा तलावांचठे संपूण्ष फठे रमनयोजन 

करण्ाची गरज आहठे.

३० जून १९६० रोजी मवदभ्ष मवकास परररदठेचठे उदस्घाटन 
करताना नागपूर यठे्ठे महाराष्ट् ाचठे तत्ालीन मुख्मंत्री श्ी 
यशवंतराव चव्ाण यांनी महाराष्ट् ातील नद्ांच्ा फायद्ा-तोट्ाचठे 
गणणत मांडून दाखवलठे आणण तठे म्हणालठे, “सगळ्ा नद्ांची शठेपटठेच 
फक्त आमच्ा ताब्ात आहठेत. उत्पादनाच्ा दृष्ीनठे महत्ताची 

असलठेलठे त्यांचठे भाग दसुऱयांच्ा ताब्ात आहठेत. याचा 
पररणाम सहाशजकच महाराष्ट् ातील शठेतीवर होतो. 

या दृष्ीनठे पाहहलठे तर पशचिम महाराष्ट् ाची स्थिती 
काहीशी बरी आहठे, मवदभवाच्ा बाबतीत 
अवघड आहठे. आपल्या वाट्ाला यठेणाऱया 
पाण्ाचा ्ेंब न ्ेंब जरी आपण वापरला 
तरी २० तठे ३० टक्ठे  एवढीच जमीन पाटाच्ा 
पाण्ाखाली आणू शकतो. याचाच दसुरा 

अ््ष असा कक, संबंध महाराष्ट् ातील आणण 
मवशठेरतः मवदभवातील शठेतीचा प्रश्न, हा कोरडवाहू 

शठेतीचा प्रश्न आहठे. तठेव्ा कोरडवाहू शठेतीवर आधारलठेली 
अ््षव्यवथिा कशी उभी व प्रगत करावयाची हा तुमचा आणण 

आमच्ा पुढील महत्ताचा प्रश्न आहठे.”

मवदभवातला माणूस जास्त व्यक्ततीप्रवण आहठे आणण कालव्याचा 
पाणीवापर सामुदागयक आहठे. त्यामुळठे  मवदभवाच्ा धरणांमधील 
पाणीवापर फार कमी आहठे. वैनगंगा खोऱयाच्ा मवकासासाठी 

वैनगंगा नदी

यशवंतराव चव्ाण



जुलै 2020 & 39 &

आधी सामूहहक नठेतृत्व आणण कृमतशीलता उभी करण्ाची गरज 
मनमवाण झाली आहठे. कालव्यांच्ा संकल्नठेत १२ तठे २१ हदवसांनी 
पाणी दठेण्ाची व्यवथिा आहठे. सामूहहक रीतीनठे अरधक लोकांना 
पाणी ममळावठे अशी कालव्यांची तरतूद आहठे. सामूहहक मवचार 
बेंनाॅर योजनठेत नसल्यामुळठे  कृरी क्षठेत्रातलठे नवनवीन संशोधन आणण 
शसचंनाच्ा नवनवीन सुमवधा व तंत्रठे लोकांपययंत पोहोचत 
नाहीत. या दृष्ीनठे शठेतकऱयांमध्ठे जाणीव जागृती 
वाढमवणारा व सामुदागयकता मनमवाण करणारा 
काय्षरिम प्रभावीपणठे यठे्ठे राबमवण्ाची गरज 
आहठे.

भंडारा, चंद्पूर, गडचचरोली आणण 
गोंहदया या चार शजल्हातील पीक पद्धती 
बदलण्ात आपल्याला अजूनही फारसठे 
यश आलठेलठे नाही. पूवशी खररपात धानाचठे पीक 
घठेतल्यानंतर शठेतकरी पुढचठे आठ महहनठे जमीन 
पडीक ठठे वायचठे. आता खररपाचठे पीक मनघाल्यानंतर 
पुढचठे चार महहनठे जमीन ररकामी ठठे वतात आणण उन्ाळ्ात परत 
धानाचीच लागवड करतात. म्हणजठे भातावर भात हठेच कपक घठेणठे 
यठे्ठे सुरू आहठे. नवीन पीक घठेण्ाचा मवचार शठेतकरी का करीत 
नाहीत, असा प्रश्न शठेतकऱयांच्ा चळवळीत काम करीत असलठेल्या 
नागभीडच्ा अॅड. गोमवदं भेंडारकर यांना मवचारला असता तठे 

म्हणालठे, “भात सोडून अन्य कपकठे  लावावीत असठे आम्हाला वाटतठे. 
पण भंडारा, गडचचरोली आणण चंद्पूर व नागपूरचा काही भाग हा 
घनदाट जंगलांना लागून आहठे. यठे्ठे जनावरांचा प्रश्न फार मोठा 
आहठे. रानडुकरठे, नीलगाय आणण हररण हठे रानात प्रचंड धुडगूस 
घालून कपकठे  खलास करतात. 

मी स्वतः पाच एकर ऊस लावला होता.  
रानडुक्रांनी शठेतातच मुक्ाम ठोकला आणण 

ज्यांचठे मला माग्षदश्षन होतठे, त्यांनाच मारून 
टाकलठे.  शशवाय वाघांची समस्या मोठी 
आहठेच. एकट्ा चंद्पूर शजल्हात १५० वाघ 
आहठेत. दर दोन-तीन हदवसांनी माणसांवर 
हल्ा होतो. आता हदवसाही वाघ गावात 

शशरू लागलठे आहठेत. त्यामुळठे  लोक शठेतात 
जायला घाबरत आहठेत. अशावठेळी शठेती कशी 

करावी असा मोठा प्रश्न लोकांपुढठे मनमवाण झाला 
आहठे. 

गोसीखुद्ष धरणाचठे काम गठेल्या ३३ वरषांपासून चालू आहठे. 
ठठे कठे दारांनी डाव्या कालव्याचठे २२ ककलोमीटर पययंतचठे कामही कठे लठे 
नाही. त्यामुळठे  धरणातलठे पाणी शठेतकऱयांना ममळत नाही. १९९६ 
पासून गोसीखुद्ष धरणात पाणी अडमवलठे जातठे आहठे. पण कालवठे व 
इतर लोकांची कामठे झालठेली नसल्यामुळठे  शठेतकऱयांच्ा शठेतापययंत 

असोलामेंढा मालगुजारी तलाव
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पाणी अद्ाप पोहोचलठेलठे नाही.

शठेवग्याच्ा पाल्यावर प्रकरिया करून तो औरधांमध्ठे 
वापरण्ाचा उद्ोग नव्यानठे सुरू झाला आहठे. जंगलातला शठेवगा 
कडवट असतो. त्याचा पाला २५ रुपयठे ककलोनठे तर शठेतीतल्या 
शठेवग्याचा पाला ५० तठे ६० रुपयठे ककलोनठे उद्ोजक मवकत 
घठेत आहठेत. मात्र हा पाला वाळवून द्ावा लागतो.  
हैद्ाराबादहुन चंद्पूरला तर दोन तठे तीन हदवसांनी 
शठेवग्याच्ा शेंगांची मोठी आवक होतठे. शठेवगा 
हठे पीक पूव्ष मवदभवाला वरदान ठरू शकठे ल 
असठे आज तरी वाटतठे. मोकाट जनावरांचा 
जोपययंत बंदोबस्त होत नाही. तोवर अन्य 
कपकठे  घठेणठे फारच अवघड आहठे. कटशूकल्चर 
कठे ळीची नव्यानठे पाच एकर क्षठेत्रावर श्ी. 
जाधवर नावाच्ा एका शठेतकऱयांनी लागवड 
कठे ली आहठे. प्ॉट ही चांगला आहठे. पण जनावरठे बाग 
ककतपत ठठे वतील याबाबत शंका आहठे. वन मवभागानठे या 
मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त करावा व जंगलाला सोलर कंुपण 
घालावठे अशी मागणी आम्ही कठे ली आहठे. पण ती प्रत्यक्षात कठे व्ा 
उतरठेल हठे अजूनही सांगता यठेत नाही. त्यामुळठे  नवीन पीक पद्धतीचा 
स्वीकार करणठे मनदान आमच्ा भागातल्या शठेतकऱयांना तरी 

अडचणीचठे आहठे,” असठेही अॅड. गोमवदं भेंडारकर म्हणालठे.

भात खाचरांच्ा बांधांवर तूर लावण्ाची परंपरा पूवशीपासून 
चालू आहठे. तूरीच्ा कपकाची स्वतंत्रपणठे लागवड फारशी कठे ली 
जात नाही. शठेतकरी घरी खाण्ासाठी लागणारी तूर डाळ उत्पाहदत 

करण्ाच्ा उद्ठेशानठे ही बांधावर तूर लावतो. फार मोठ्ा 
प्रमाणावर तूरीचठे उत्पादन करून, ती व्यापारीदृष्टा 

मवकण्ाच्ा हठेतूनठे तूरीचठे पीक घठेण्ाचठे प्रमाण 
कमी आहठे. वास्तमवक भाताचठे क्षठेत्र ्ोडठे कमी 

करून त्याऐवजी तूरीचठे क्षठेत्र वाढमवलठे तर 
शठेतकऱयाला दोन पैसठे अरधक ममळू शकतील. 
परंतु शठेतकऱयांचठे भात हठे प्रमुख खाणठे आहठे. 
त्यामुळठे  धान्याच्ा प्रठेमातून तो अजूनही बाहठेर 

पडत नाही. या भाताची उत्पादकता खूप कमी 
असून खतांचा वापरही फारसा नाही. सतत 

एकच पीक घठेतल्यामुळठे  जममनीचा कस ही मनघून 
गठेलठेला आहठे. एक हंगामीय रचनठेमुळठे  दाररद्र्य व गरीबी 

इ्ल्या लोकांच्ा पाचवीला पुजलठेली आहठे. भाताच्ा कपकातून 
कधीही आर््षक समृद्धी यठेणार नाही, ही काळया दगडावरची रठेघ 
असली तरीही शठेतकरी अजून बदलायला तयार होत नाहीत. 
त्यांच्ात कसठे पररवत्षन घडवून आणायचठे हा मोठा प्रश्न आहठे.

हठबकवर आलठेलठे भाताचठे भरघोस कपक
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पूव्ष मवदभवात ऊसाचठे कपक वाढमवण्ास खूप मोठी संधी आहठे. 
कारण मुबलक पाणी उपलब्ध आहठे. भुजल पातळीही खूप वर 
आहठे. १२० वरषांपूवशी म्हणजठे मरिकटश काळात चंद्पूर शजल्हातील 
शशदंठेवाही यठे्ठे ऊसाचठे संशोधन कें द् होतठे. उत्तर प्रदठेशातून कोहळी 
जातीचठे लोक यठेऊन यठे्ठे गूळ व खांडसरी साखर बनमवत होतठे. 
अशी नोंद जुन्या गॅझठेकटयर मध्ठे सापडतठे. याचा अ््ष यठे्ठे पूवशी 
ऊसाचठे मोठ्ा प्रमाणावर उत्पादन होत होतठे असा मनशचित मनघतो. 
मग आत्ताच ऊसाचठे उत्पादन का बंद झालठे? ऊसावर प्रकरिया 
करणारी कारखानदारी यठे्ठे उभी करून सहकारी व सामुदागयक 
पद्धतीनठे काम करण्ाची आवड शठेतकऱयांमध्ठे वाढीला लावणठे 
गरजठेचठे आहठे. वैनगंगा नदी बारमाही वाहतठे आहठे. मतच्ा दतुफवा 
लाखो एकर सुपीक काळीभोर जमीन पडीक पडली आहठे आणण 
तो आहदवासी माणूस नागडा-उघडा हहडंतो आहठे. मनसगवानठे पूव्ष 

मवदभवाला भरभरून हदलठे आहठे, पण थिामनक माणसांची झोळी 
फाटकती आहठे त्याला आता कोण काय करणार?

शसचंचत वनठे ही संकल्ना यठे्ठे नव्यानठे राबमवण्ाची गरज 
आहठे. नदीतील पाणी उचलून पाईप व हठबक संचाद्ारठे जंगलातील 
झाडांना हदलठे व नवीन उपयुक्त झाडांची लागवड कठे ली आणण 
त्यापासून उप-उत्पादनठे ममळमवण्ाचा व्यवसाय मवकसीत कठे ला 
तर आहदवासी माणसांना मोठ्ा प्रमाणावर रोजगार मनमवाण करून 
दठेता यठेईल. चंद्पूर, गडचचरोली मध्ठे काजू व आंब्ाचठे उत्पादन 
चांगलठे यठेऊ शकतठे. मत्ठे हठबक शसचंन तंत्रज्ानाचा वापर करून  
सघन व अती सघन पद्धतीनठे बागा उभ्ा कठे ल्या पाहहजठेत. डॉ. 
अण्ासाहठेब शशदंठे हठे महाराष्ट्  राज्य मनयोजन मंडळाचठे उपाध्क्ष 
असताना १९८८ मध्ठे नक्षलग्स्त भागाचा मवकास करण्ासाठी जो 
आराखडा बनमवण्ात आला होता त्यात या बागांच्ा उभारणीचा 

पहहल्या पंचवाकर्षक योजनठेपासून (१९५१) आपण दठेशातील 
तठेलमबयांचठे म्हणजठे गचळत धान्याचठे उत्पादन सातत्यानठे वाढमवण्ाचा 
प्रयत्न करीत आहोत. परंतु त्यात अपठेशक्षत व लक्षणीय यश ममळून 
दठेश म्हणून आपण तठेलमबयांच्ा उत्पादनात अजून ही 
स्वयंपूण्ष व यशस्वी होऊ शकलठेलो नाही. १९५१ 
मध्ठे भारतात ५ दशलक्ष टन तठेलमबयांचठे 
उत्पादन होत होतठे. तठे १९७० मध्ठे ९ 
दशलक्ष टनांवर गठेलठे. २००१-०२ मध्ठे 
दठेशात तठेलमबयां खालील क्षठेत्र २२.६४ 
दशलक्ष हठेक्टर होतठे आणण उत्पादन 
२०.६६ दशलक्ष टन होतठे. २०१५-१६ 
मध्ठे तठेलमबयांचठे क्षठेत्र २६.१३ दशलक्ष 
टनांवर जाऊन उत्पादन २५.३ 
दशलक्ष टन झालठे. तठेलमबयांचठे क्षठेत्र 
आणण उत्पादन यात सातत्यानठे चढ-उतार 
होताना हदसतात. २०१०-११ मध्ठे क्षठेत्र २७.२२ 
दशलक्ष हठेक्टरवर जाऊन उत्पादन ३२.४८ दशलक्ष 
टन आलठे होतठे. परंतु नंतर तठे परत कमी झालठे. लोकांना 
रोजच्ा खाण्ासाठी जठे तठेल लागतठे त्याची दठेशाची वर्षभराची 
गरज २३५ दशलक्ष टनाची आहठे. यातली प्रा्ममक स्ोत्रापासून 
(भूईमुग, सूय्षफूल, करडई, मोहरी, तीळ, सोयाबीन, कारळठे  
या तठेलमबयांपासून) ६० मठेटट् ीक टन आणण सठेकंडरी (दयु्म 
स्ोत्रापासून म्हणजठे नारळ, कपाशीचठे मबयाणठे - सरकती, झाडांपासून 
मनघणारठे तठेल वगैरठे ) २९ मठेटट् ीक टन अशी एकूण ८९ मठेटट् ीक टनाची 
गरज भागतठे. यातलठे ५ मठेटट् ीक टन तठेल उद्ोगांसाठी वापरलठे जातठे 
ककंवा मनयवात होतठे. उव्षरीत तठेलाची गरज दठेशाला आयात करुन 

भागवावी लागतठे. २०१५-१६ मध्ठे १४८.२० दशलक्ष टन खाद्तठेल 
आपण आयात कठे लठे होतठे. दठेशाची खाद्तठेलाची मागणी दरवरशी ६ 
टक्क्यांनी वाढत असून उत्पादन मात्र दोन टक्क्यांनी वाढतठे आहठे. 

त्यामुळठे  मोठ्ा प्रमाणावर परकतीय चलन खाद् 
तठेल आयातीसाठी खचवावठे लागतठे आहठे. १९८६ 

मध्ठे आपल्या दठेशानठे ऑईल सीड मशीन 
काढून सॅम कपत्रोदा यांच्ा नठेतृत्वाखाली 

जो काय्षरिम दठेशात राबमवला होता 
त्यावठेळी तठेलमबयांचठे दर हठेक्टरी 
उत्पादकता ६७० ककलो वरून ८३५ 
ककलोवर गठेली होती. तठेलमबयांचठे 
फक्त २५ टक्ठे  क्षठेत्र शसचंनाखाली 

आहठे व ७५ टक्ठे  क्षठेत्र कोरडवाहू 
आहठे. कोरडवाहूमुळठे  उत्पादकता अत्यंत 

कमी आहठे.  महाराष्ट् ातील मवदभ्ष या प्रांतात 
तठेलमबयांचठे उत्पादन घठेण्ास खूप मोठी संधी 

आहठे. पूव्ष मवदभवात प्रचंड पाणी उपलब्ध आहठे. पण 
त्याचा वापर होत नाही. पशचिम मवदभवात कपाशीचठे क्षठेत्र 
खूप मोठठे  आहठे. तठे कमी करुन तठेलमबयांखाली नठेलठे तर 
शठेतकऱयांच्ा बऱयाच समस्याही दरू होतील. पूव्ष मवदभवात 
ऑईल पाम ही मोठ्ा प्रमाणात वाढमवता यठेईल. तठेलमबयांवर 

प्रकरिया करणाऱया उद्ोगांनी पुढठे यावठे यासाठी तशी धोरणठे सरकारनठे 
स्स्वकारुन ती या भागात राबवायला हवीत. उद्ोजकही तठेलमबयां 
मनमम्षतीसाठी शठेतकऱयांबरोबर करार करतील. त्यांचा माल मनशचित 
हमीदरानठे खठेरीदी करतील असठे धोरण राबवायला हवठे.

विदर्भात ड्ळी ि 
तेलविय्ंन् मोठी  
संधी - धोरण्ंची 

आखणी तशी हिी
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समावठेश होता. त्याची अंमलबजावणी अजून झालठेली नाही. तो 
आराखडा शोधून सरकारनठे त्यावर काय्षवाही करावी. छत्तीसगड 
आणण ताममळनाडूमध्ठे भाताची खाचरठे मोडून ती सलग शठेतीत 
रुपांतरीत करण्ात आली. भाताच्ा कपकातून शज्ठे एकरी १० 
हजार रु. उत्पन्न होत होतठे, मत्ठे आता कठे ळी कपकातून एकरी 
ककमान एक लाख रु. उत्पन्न ममळू लागलठे आहठे. हीच 
पद्धत पूव्ष मवदभवातही वापरता यठेईल. पंजाबचठे 
पहहलठे मुख्मंत्री प्रतापशसहं कैरो यांनी 
शठेतीमध्ठे तुकडठे एकत्रीकरणाचा काय्षरिम 
राबवून सलग मोठठे  शठेतीचठे पट्ठे तयार कठे लठे. 
तसा काय्षरिम याहठकाणी राबमवणठे शक्य 
आहठे.  लाखो एकर जमीन पडीक पडलठेली 
आहठे. ती लागवडीखाली आणता यठेईल. 

उन्ाळी भाताच्ा तुलनठेत खरीप भाताची 
उत्पादकता खूप कमी आहठे. त्यामुळठे  खरीपात 
भाता-ऐवजी सोयाबीन, तूर व इतर डाळवगशीय कपकठे  
घठेतली पाहहजठेत आणण उन्ाळी भात हा हठबक शसचंनावर घठेतला 
पाहहजठे. लाखी डाळीचठे उत्पादन व वापर या भागात मोठ्ा 
प्रमाणावर होतो. या डाळीवर अरधक संशोधन करून खरोखरच 

मतच्ा मनयममत सठेवनानठे लखवा मारला जातो का हठे कृकर मवद्ापीठठे  
यांनी सांगावठे. तसठे नसठेल तर डाळीच्ा वाढीचा काय्षरिम हाती 
घ्ावा. हठबक शसचंनावर बांबू लागवडीचा काय्षरिमही मोठ्ा 
प्रमाणावर हाती घठेणठे शक्य आहठे. राष्ट् ीय रासायमनक प्रयोग 

शाळा, पुणठे यांनी बांबूच्ा कटश्युकल्चर पद्धतीनठे अनठेक 
चांगल्या व्रायटी मवकशसत कठे ल्या आहठेत. शशवाय 

सरकारच्ाही बांबू ममशनमाफ्ष त काही योजना 
आहठेत. लवकर मोठ्ा वाढणाऱया जातींची 

शठेतकऱयांनी लागवड करावी यासाठी त्यांना 
उद्ुक्त कठे ल्यास बांबूचठे उत्पादन वाढून 
लोकांना रोजगार व उत्पन्न ममळठेल.  कागद 
कारखान्यांसाठीही मोठ्ा प्रमाणात बांबू 

वापरला जातो. पूव्ष मवदभवातील जंगलातून 
मागील काही वरवात बांबूची बऱयाच प्रमाणात 

तोड झालठेली आहठे. 

ती भरून मनघण्ास नवीन लागवडीमुळठे  मदत 
होईल. याशशवाय झाडांवर मधमाशांच्ा पठेट्ा ठठे वून मधाची 
मनमम्षती व मधमाशा वाढमवण्ाचा काय्षरिमही हाती घठेता यठेईल. 
त्यातून शठेतीमालाचठे उत्पादन तर वाढठेलच पण आहदवासी लोकांना 
व्यवसायाचठे नवठे साधनही उपलब्ध होईल. 

बांबूची लागवड
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िश्चिम वव्दभ्ष
पशचिम मवदभ्ष यामध्ठे अमरावती अकोला, बुलढाणा, वाशीम 

आणण यवतमाळ या शजल्हांचा समावठेश होतो. शठेतकऱयांच्ा 
सववारधक आमिहत्या होणारा म्हणूनही हा मवभाग ओळखला 
जातो. महाराष्ट् ातील कपाशीचठे सववात मोठठे  म्हणजठे ५४ टक्ठे  क्षठेत्र 
हठे एकठे काळी या मवभागात होतठे. आता यठे्लठे कपाशीचठे क्षठेत्र 
्ोडठे कमी होऊन ती जागा सोयाबीन कपकानठे घठेतली 
आहठे. सोयाबीन आणण तूर, कापूस आणण तूर 
अशी आंतरकपक पद्धती सध्ा या मवभागात 
प्रथिाकपत झालठेली आहठे. खररपातील मूग 
आणण उडीद क्षठेत्र पाच टक्क्यांपठेक्षा कमी 
आहठे. 

अमरावती मवभागात कपाशीचठे क्षठेत्र 
९. ९६ लक्ष हठेक्टर असून या कपकासाठी 
शसचंनाकररता मुख्त्वठे तुरार संचाचा वापर 
कठे ला जातो. यठे्ठे पाण्ाची भूजल पातळी बरीच 
वर असून मवजठेचा सातत्यानठे पुरवठा होत नाही. त्यामुळठे  
कमीत कमी वठेळठेत जास्तीत जास्त क्षठेत्र रभजमवता यावठे म्हणून 
तुरार संच याचा मोठ्ा प्रमाणावर वापर कठे ला जातो. कपाशीचठे 
क्षठेत्र कमी झालठे असून त्याची जागा सोयाबीन कपकानठे घठेतली आहठे.  
सोयाबीनचठे मवभागातील क्षठेत्र १४. ९९ लाख हठेक्टर असून तुरीचठे 
क्षठेत्र ४.५ लाख हठेक्टर आहठे. नुसतठे तुरीचठे पीकही यठे्ठे घठेण्ाकडठे 
शठेतकऱयांचा कल आहठे. या मवभागालाही वन्यप्राण्ांचा प्रश्न खूप 

मोठ्ा प्रमाणावर सतावीत असल्यामुळठे  ज्ारी आणण मका ही कपकठे  
शठेतकऱयांना इच्ा असूनही घठेता यठेत नाहीत. हरणठे, रोही, माकडठे, 
रानडुकरठे आणण मोर या प्राण्ांचा पठेरल्यापासून त्रास सुरू होतो. 
मोर तर पठेरलठेलठे बी खाऊन टाकतात. जनावरांच्ा खाण्ाकररता 
पूवशी ज्ारी व मक्याचठे पीक मोठ्ा प्रमाणावर घठेत असत. पण आता 
मोकाट जनावरांचा सुळसुळाट असल्यामुळठे  व जंगलांचा भाग 

शठेतांना लागून असल्यामुळठे  ज्ारी, मका ही धान्याची कपकठे  
घठेणठे जवळपास बंद झालठे आहठे. अमरावती मवभागात 

शठेतीची एकूण जमीन ३२. ३२ लाख हठेक्टर. 
त्यातील ९ तठे १० टक्ठे  जममनीला शसचंनाची 
सोय आहठे असठे जलसंपदा मवभागाकडून 
सांगण्ात यठेतठे. प्रत्यक्ष ककती क्षठेत्राला पाणी 
ममळतठे हा अभ्ास व संशोधनाचा मवरय 
आहठे. या मवभागात अप्पर वधवा, शजगाव, वांग, 

पठेनटाकळी, खडकपुणवा, पोपटखठेडा, काटठेपूणवा, 
चंद्भागा, बेंबळा, पूणवा, शहानुर यासारखठे अनठेक 

मोठठे  व मध्म प्रकल् आहठेत. या सव्ष प्रकल्ांमधून 
२८ टक्ठे  जमीन रभजू शकठे ल एवढी शसचंनाची क्षमता 

मनमवाण झाली आहठे. प्रत्यक्षात दहा टक्ठे  क्षठेत्राला शसचंन होतठे 
आहठे. धरणातील पाणीसाठा मोठ्ा प्रमाणावर कपण्ासाठी व 
वीज मनमम्षती, ्म्षल पाॅवर यासाठी वापरलठे जात आहठे. कपाशीचठे 
बहुतांश क्षठेत्र कोरडवाहू व पावसावर अवलंबून असल्यामुळठे  
हठेक्टरी उत्पादकता फक्त नऊ तठे दहा ल्वटंल आहठे. हठबक व 

हठबकवर लावलठेली कपाशी
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तुरार शसचंनाची सोय जर पीकाला शठेतकरी करू शकलठे, तर ही 
उत्पादकता ३० तठे ४० ल्वटंलपययंत जाऊ शकतठे. खानदठेशातील 
हठबक वरील कपाशीची सरासरी उत्पादकता २५ तठे ३० ल्वटंल 
वर गठेली आहठे. कपाशीचठे क्षठेत्र शसचंनाखाली नठेण्ाची आवश्यकता 
आहठे. सोयाबीनची एकरी उत्पादकता १० तठे १२ ल्वटंल असून 
हठे पीकही हठबक शसचंनावर गठेल्यास उत्पादकता दपु्पट-मतप्पट 
होऊ शकतठे. तुरीचठे एकरी दहा ल्वटंल उत्पादन होतठे. तठेही खूप 
कमी आहठे. कपकांना पाणी दठेण्ाच्ा पुरठेशा सुमवधा नसल्यामुळठे  
उत्पादकता मार खातठे आहठे. रब्ी हंगामात हरभरा हठे पीक मोठ्ा 
प्रमाणात घठेतलठे जात असून त्याचीही एकरी उत्पादकता आठ तठे 
दहा ल्वटंल आहठे.

हैदराबाद यठे्ील इकरिसॅट या संथिठेनठे रंुद सरी वाफ्ाचठे जठे 
तंत्रज्ान मवकशसत कठे लठे आहठे, तठे शठेतकऱयांना खूप फायद्ाचठे ठरलठे 
असून त्याचा मोठ्ा प्रमाणावर या मवभागात वापर सुरू झालठेला 
आहठे. पाऊस जास्त झाला ककंवा कमी झाला तरी दोन्ी गोष्ीत 
हठे तंत्रज्ान उपयोगी पडू शकतठे. खरीप व रब्ी या दोन्ी हंगामात 
या तंत्रज्ानाचा वापर करता यठेतो. यंत्राच्ा सहाय्ानठे वाफठे  
तयार करून शठेजारी सरी काढली जातठे. ही पद्धत वापरल्यामुळठे  
उत्पादनात २० तठे ३० टक्ठे  वाढ होतठे असठे आढळून आलठे आहठे. 
सध्ा मजुरांच्ा उपलब्धतठेचा प्रशस् न मनमवाण झाल्यामुळठे  शठेतीतल्या 
कामांसाठी छोटी छोटी अवजारठे व यंत्रठे मवकशसत करण्ाची गरज 
आहठे. शठेतकरी त्यांच्ा पातळीवर यासाठी प्रयत्न करीत आहठेतच. 
अनठेक शठेतकऱयांनी मोटारसायकल, टट्कॅ्टर यांना उपकरणठे जोडून 
कामठे चालमवली आहठेत. मात्र कृकर मवद्ापीठांनी अवजारठे व 
उपकरणठे मवकशसत करण्ाची गरज आहठे.

सोयाबीनमध्ठे तणनाशकाचा प्रचंड वापर चालू आहठे. 
लिायफोसठेट या तणनाशकावर बऱयाच दठेशात बंदी आलठेली आहठे. 
भारत सरकारनठे अजून या तणनाशकावर बंदी आणलठेली नाही 
पण त्या बाबतच्ा हरकती मागमवल्या आहठेत. या तणनाशकाचा 
पयवाय सरकारनठे उपलब्ध करून हदला पाहहजठे, अशी शठेतकऱयांची 
मागणी आहठे. या तणनाशकाचठे मवपरीत पररणाम भमवष्यात 
आपल्याकडठेही हदसण्ाची शक्यता आहठे. पाण्ाचठे प्रदरूण होणठे 
व त्यात तणनाशकाचठे अंश उतरणठे, मातीत व कपकांवर व्रण राहणठे 
असा धोका उद्भवू शकतो. सरकारनठे जठेनठेकटकली मॉकडफाईड 
मबयाण्ांच्ा संशोधन व वापरावर बंदी घातलठेली असली, तरीही 
कपाशीचठे मबयाणठे वापरण्ास परवानगी हदलठेली आहठे. लिायफोसठेट 
हठे तणनाशक एसटी हा जीन घातलठेल्या बीटी कपाशीवर फवारलठे 
तरी चालतठे. त्यामुळठे  कपाशी मरत नाही पण इतर तणठे मरतात. 
महाराष्ट् ातील बरठेच शठेतकरी गुजरात राज्यातून चोरून व छुप्ा 
मागवानठे एसटीबीटीचठे मबयाणठे आणून तठे लावीत आहठेत.

संत्राच्ा बागांसाठी प्रससद्ध 

गठेल्या २०० वरषांपासून हा मवभाग संत्राच्ा बागांकरीता 
प्रशसद्ध आहठे. मॅडररन वगवातलठे हठे संत्रठे फ्ठे शफु्ट म्हणून प्रामुख्ानठे 
खाल्ठे जातठे. या संत्रात रसाचठे प्रमाण कमी असतठे आणण प्रकरियठेमध्ठे 
फळातल्या मबया चचरडल्या गठेल्यामुळठे  रसाला कडवटपणा यठेतो. 
शशवाय एक तासापठेक्षा जास्त काळ रस कटकत नाही. तो लगठेच 
काळा पडतो. त्यामुळठे  प्रकरियठेसाठी हा नागपूर मॅडरीन ऑरेंज वापरता 
यठेत नाही. संत्रठे हठे फळ खायला अत्यंत चवदार असून सहजपणठे 
साल काढता यठेतठे. साल पातळ असल्यामुळठे  फळाचा कटकण्ाचा 
कालावधी कमी आहठे. जगामध्ठे जो ज्यूस काढला जातो तो 
सायनान्सीस वगवातल्या फळांचा. जैन इररगठेशनच्ा वतीनठे मोशशी 
तालुक्यात संत्रावर प्रकरिया करणारा एक प्रकल् सुमारठे २०० 
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कोटी रुपयठे खच्ष करून उभारला जात आहठे. शठेतकऱयांकडून संत्री, 
मोसंबी व शलबंूवगग्षय फळठे  घठेऊन त्यावर यठे्ठे प्रकरिया कठे ली जाणार 
आहठे. त्यासाठी कंपनीनठे स्वीट आॅरेंजच्ा वॅ्लठेशशया, नठेव्ल, नटाल, 
हॅमशलन, पठेरा, वठेस्ीन यांसारख्ा जातीची कटश्यूकल्चर पद्धतीनठे 
दजवेदार रोपठे बनवून ती शठेतकऱयांना लागवडीसाठी उपलब्ध करून 
हदली आहठेत. मोशशी, वरुड, जरुड हा पट्ा संत्रासाठी प्रशसद्ध असला 
तरी फार ् ोड्ा बागा हठबकवर आहठेत. अगोदरच भूजलाचा उपसा 
प्रचंड झाल्यामुळठे  यठे्ील दोन मुख् पाणलोट डाक्ष  झोन मध्ठे गठेलठे 
आहठेत. भूजल पातळी ८०० तठे १००० फुटावर गठेलठेली आहठे. त्यामुळठे  
मध्ंतरी संत्राच्ा बागा बऱयाच कमी झाल्या होत्या. आता पुन्ा 
नव्यानठे संत्राची लागवड होऊ लागली आहठे. कोरोना कोवीड- १९ 
ही महामारी आल्यापासून लोकांची प्रमतकारशक्तती वाढावी म्हणून 
संत्री, शलबंू या फळांचा वापर वाढला आहठे. म्हणून शठेतकरी संत्रठे, 
शलबंू आणण सीताफळ यांची मोठ्ा प्रमाणावर लागवड करीत 
आहठेत.  शसताफळाच्ा बालानगर या व्रायटीलाच शठेतकऱयांचठे 
प्राधान्य असून त्यावर प्रकरिया करणारी छोटी कें द्ठे ही उभी राहू 

लागली आहठेत. बऱयाच शठेतकऱयांनी हस्त परागीकरण चालू 
कठे लठे असून भाजीपाल्याची लागवड ही वाढतठे आहठे. गठेल्या ४-५ 
महहन्यात शहरांमधून कडशजटल तंत्रज्ानाचा पररचय असलठेलठे बरठेच 
लोक खठेडोपाडी व आपापल्या गावी परत आल्यामुळठे  शठेतीत नवनवठे 
प्रयोग व तंत्रज्ान वापरण्ास प्रारंभ झाला आहठे. याचठे ररझल्ट एक 
वरवानंतर पहायला ममळतील असठे हदसतठे आहठे. संत्राच्ा जवळपास 
३५० रोपवाकटका एकट्ा अमरावती शजल्हात आहठेत. परंतु ही रोपठे 
रोगमुक्त व व्ायरस फ्ती आहठेत असठे छातीठोकपणठे कोणीही सांगू 
शकत नाही. पंजाब व हहमाचल मधील गलगलचा खुंट म्हणून 
वापर कठे ला जातो. त्यामुळठे  संत्राची बाग ९ तठे १० वरषांपठेक्षा जास्त 
काळ कटकत नाही. रंगपूर लाइम व जंबठेरी  रूटस्ॉक म्हणून वापर 
करायचा असठेल तर तठेवढठे मातृ वृक्ष ही आता या भागात राहहलठेलठे 
नाहीच. वास्तमवक शठेतकऱयांनी कटशूकल्चर पद्धतीनठे तयार कठे लठेली 
दजवेदार रोपठे लावली पाहहजठेत. बठेड तयार करून त्यावर संत्राची 
लागवड कठे ली पाहहजठे. झाडाच्ा दोन्ी बाजूनठे दोन हठबकच्ा 
नळ्ा टाकल्या पाहहजठेत. लागवड दशक्षणोत्तर कठे ली पाहहजठे.

जैन स्ीट ऑरेंजची महती । होईल विदर्भाची प्रगती
मवदभ्ष म्हटलठे कती नागपुरी संत्रठे लगठेच आपल्या समोर 
यठेतठे. ऑरेंज शसटी असठेही आपण नागपूरला म्हणतो. 
जवळपास दोनशठे वरषांपासून मवशठेरतः पशचिम 
मवदभवात संत्राचठे कपक घठेतलठे जात आहठे. 
पण शठेतकऱयांना आज हठे कपक 
घठेण्ासाठी अनंत अडचणींचा 
सामना करावा लागतो आहठे. 
इतकठे च नव्ठे तर दरवरशी हमखास 
हठे कपक फायद्ाचठे ठरठेलच असठे 
कोणताही शठेतकरी छातीठोकपणठे 
सांगू शकत नाही. या नागपूर 
मॅन्डरीन ऑरेंज एठेवजी जैन इररगठेशननठे 
रिाझीलहून आणलठेल्या वॅ्लेंस्शिया, नठेव्ल, 
नटाल, पठेरा, हॅमशलन, वठेस्ीन यांसारख्ा स्वीट 
ऑरेंजच्ा जाती लावल्या तर शठेतकऱयांना अरधक 

आर््षक उत्पन्न ममळू शकठे ल. या स्वीट ऑरेंजच्ा 
व्रायटी मुख्त्वठे रसाच्ा असून त्यात रसाचठे प्रमाण 

८० टक्ठे  आहठे. त्यामुळठे  ज्यूस उद्ोगाकडून त्याला 
प्रचंड मागणी आहठे. आज मवदभवात ज्या 

संत्राच्ा बागा उभ्ा आहठेत त्या 
संत्राचा फ्ठे श फू्ट म्हणून 
खाण्ासाठी उपयोग होतो. तठे 
रसासाठी कोणी वापरत नाही. 
कारण त्यात मबया असतात. 

प्रकरियठेमध्ठे त्या रसात चचरडल्या 
गठेल्यावर रसाला कडवटपणा यठेतो. 

जैन स्वीट ऑरेंज ही महहनाभर कटकू 
शकतठे. मतचठे साल जाड आहठे. नागपूरी संत्रा 

मात्र चार हदवसातच लगठेच खराब होतो. कारण त्याची 
साल पातळ आहठे. म्हणून शठेतकऱयांनी जैन स्वीट 
ऑरेंजकडठे वळणठे गरजठेचठे आहठे. 
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ऑगस्ट-सप्ेंिर 
केळी ल्गिड  
समज - गैरसमज 
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आॅगस्ट - सप्ेंबि मद्हन्यात केळीची 

लागरड केल्ास झाडाला पडलेले 

घड लहान असतात आणण केळींचा 

आकािही मोठा होत नाही अशी तक्ाि 

सध्ा काही शेतकिी कितांना आढळून 

येतात. या शेतकऱांचा िोख मुख्त: 

केळीच्ा िोपाच्ा गुणरत्ेबाबत 

आक्षेप घेणािा असतो. रास्तवरक 

तशी रस्तुस्थिती नाही. जैन इरिगेशन 

कंपनीतफफे  शेतकऱांना पुिवरले जाणाि े

केळीचे िोप अतंत दजफेदाि र उत्म 

गुणरत्ेचेच असते. शेतकऱांच्ा मनात 

िोपाबद्दल जो गैिसमज ननमा्वण झालेला 

ताबाबतची रस्तुस्थिती र शास्तीय 

कािणे यांचा उहापोह जैन इरिगेशनचे 

केळी द्पक तज् र वरपणन उपाध्क्ष 

यांनी येथे केला आह.े

श्षी. के. बषी. िािषील
केळी तज्,  जैन इरिगेशन चसस्टीम्स णल
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कठे ळी कपकाच्ा तंत्रज्ानाच्ा मवकासामध्ठे दठेशाच्ा 
पातळीवर जैन इररगठेशनचा फार मोठा नावलौककक आहठे. कंपनीनठे 
कठे लठेल्या पायाभूत कामगगरीमुळठे  आता इतर कठे ळी 
उत्पादकदठेश सुद्धा आपल्याकडठे नवतंत्रज्ानाच्ा 
अपठेक्षठेनठे पाहात आहठेत. गठेल्या पंचवीस वरवात 
कठे ळी कपकामध्ठे अनठेक नामवन्यपूण्ष बदल 
घडलठे. कठे ळीची मनयवातक्षम जात, लागवड, 
तंत्रज्ान, लागवडीचा हंगाम आणण मालाच्ा 
मागणीनुसार उत्पादन असठे अनठेक तत्वठे 
मनमवाण झाली. आज आपण कठे ळीचठे पीक 
उत्तमररत्या घठेत आहोत, मनयवात सुद्धा करीत 
आहोत. सव्ष काही सुरळीत सुरू असताना 
करोना म्हणजठे कोमवड-१९ ही महामारी चीनमध्ठे 
कडसेंबर महहन्यात उदयास आली आणण बघता बघता संपूण्ष जगच 
करोनाच्ा मवळख्ात सापडलठे. या महामारीनठे आपल्या दठेशात 

अमोल गणठेश पाटील, रा. कठे ऱहाळा, ता.रावठेर यांनी १५ सप्ेंबर २०१९ रोजी 
कठे लठेल्या कठे ळी लागवडीला आता मोठठे  घड पडलठे आहठेत.

आणण आपल्या शजल्हात सुद्धा उग् स्वरूप धारण कठे लठे आहठे. 
त्याचा पररणाम म्हणून कठे ळी रोपांची उत्पादन प्रकरिया मवस्कळीत 

झाली पयवायानठे रोपठे लागवड जून जुलै ऐवजी ऑगस् 
सप्ेंबरमध्ठे करावी लागत आहठे. परंतु अनठेक कठे ळी 

उत्पादकांच्ा मनात नठेहमीच एक प्रश्न असतो 
कती ऑगस्-सप्ेंबर मधील कठे ळी लागवडीस 
गुणवत्ता ममळत नाही, उष्तठेला बळी पडतठे. 
वगैरठे..   खरठे तर गठेल्या पंचवीस वरवात कठे ळी 
लागवडीचा हंगाम बदलला आहठे. ज्यांनी 

हा बदल स्वीकारला तो कुठलाही हंगामात 
उत्तम कठे ळी कपकवू शकतो. वीस वरवापूवशी 

गाढोदा, ता. जळगांव कठे ळी उत्पादकांचा असा 
समज होता कती कटशूकल्चर कठे ळी म्हणजठे फक्त 

मृगबागासाठी आणण कांदठेबागात कटश्युकल्चरची रोपठे जमत नाही. 
परंतु आज हठे चचत्र बदललठेलठे आहठे. श्ी प्रवीण मवश्ना् पाटील 

मु.पो. गाढोदा यांच्ा कुटंुबात दोन लाख जैन 
कटशूकल्चर कठे ळी रोपांची लागवड ऑक्टोबर 
महहन्यात कठे ली. रास आणण एकूण उत्पादन 
अक्षरशः दपु्पट झालठे.

असाच काहीसा समज ऑगस्-सप्ेंबर 
च्ा लागवडीचा आहठे. परंतु गठेल्या पंधरा 
वरवाचा लठेखाजोखा पाहहला तर २०१५ 
साल वगळता कधीही या कालावधीतील 
कठे ळीचठे दर पडलठेलठे नाहीत. साधारणपणठे 
मठे, जून, जुलै महहन्यात जळगाव, नंदरुबार, 
शशरपूर, शहादा आणण गुजरात या पररसरात 
मोठ्ा प्रमाणात कठे ळी लागवड होतठे. जैन 
कटश्यूकल्चर कठे ळी रोपांची उत्तम व्यवथिा 
कठे ल्यास १० तठे ११ महहन्यात बागा संपतात. 
म्हणजठेच जुलैपययंत मृगबागांचा बहुतांश 
काढणी संपलठेली असतठे. तर दसुरीकडठे 
बाजारातून आंबा, द्ाक्ष, संत्रा, पठेरू, मोसंबी 
सुद्धा उपलब्ध नसतात. एकमठेव फक्त कठे ळी 
हठेच फळ बागायत असतठे. आणण पुढठे श्ावण 
महहन्यात गणपती,पोळा, श्ीकृष् जन्ाष्मी 
असठे अनठेक धामम्षक सण असतात. त्यामुळठे  
कठे ळीची मागणी वाढतठे आणण पुरवठा मात्र 
कमी कमी होत जातो.
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ऑगस् सप्ेंबरमध्ठे लागवड कठे ली म्हणजठे मठे महहन्यात मनसवा 
होतो. अमत उष्तठेनठे कठे ळीची गुणवत्ता खराब होतठे. वाधा चांगला 
ममळत नाही असठे कठे ळी उत्पादकांना वाटतठे. परंतु असठे काही नाही. 
नवीन लागवडीची खरीपाची तयारी आणण कापणीच्ा बागांचठे 
व मनयवातीचठे मनयोजन म्हणून खरठे तर या बागांकडठे ्ोडठे दलु्षक्ष 
होतठे आणण त्याचा पररणाम गुणवत्तठेवर होतो.  मठे मध्ठे मनसवणी 
होणा-या बागांना मनयमीत हठबक शसचंनानठे पाणी दठेणठे बागठेला 
पाण्ाचा ताण न पडू दठेणठे. बागठेभोवती ताट्ा ककंवा 
शठेडनठेट लावणठे, लागवड मलल्चगंवर करणठे हठे 
प्रभावी उपाय तर आहठेतच परंतू उन्ाळ्ात 
जममनीच्ा पृष्भागावर क्षारांचठे प्रमाण 
वाढतठे. मवपररत पररणाम कठे ळी बागठेवर 
होतो. त्यासाठी उन्ाळ्ात मनसवण होत 
असलठेल्या बागठेला मनयममत नत्र, पालाश, 
फाॅस्ोररक अॅसीड ककंवा १२६-१-०, 
कॅल्शियम नायटट् ठेट यांचठे प्रमाणीत फकट्षगठेशन 
सुरू ठठे वावठे. तर बागठेवर कुठल्याही प्रकारच्ा 
जैमवक ताण पडत नाही. पयवायानठे बागठेची मनसवण 
चांगली होवून उत्तम गुणवत्ता व वजन ममळतठे. परंतु गठेल्या 
आठ वरवापासून अमोल गणठेश पाटील कठे -हाळा, प्रशांत महाजन 
- तांदलवाडी, सुमनल शांताराम चौधरी नाचणखठेडा हठे कठे ळी 
उत्पादक शठेतकरी दरवरशी ऑगस् सप्ेंबरमध्ठे प्रत्यठेकती १०००० 
तठे ५०००० कटश्यूकल्चर कठे ळी रोपांची लागवड करतात. त्यांच्ा 
बागा अमतशय उत्तम असतात आणण तठे नठेहमीच कप्रममयम दरानठे 

कठे ळी मवकतात. मागील वरशी अरूणदादा पाटील माजी आमदार 
रावठेर यांनी ५ सप्ेंबरला २५००० जैन कटशूकल्चर कठे ळीची लागवड 
कठे ली. २६ ककलोची रास पडली आणण १६०० रू च्ा भावानठे कठे ळी 
मवकली. या ही वरशी श्ी रामदास त्रंबक पाटील मनबंोल, श्ी अरूण 
पाटील- धामोडी प्रत्यठेकती पंचवीस हजार जैन कटशू कल्चर कठे ळी 
रोपठे सप्ेंबरमध्ठे लागवड करीत आहठेत या लागवडीचा दसुरा 
फायदा म्हणजठे बागा पावसाळ्ात कापणीला यठेतात, तापमान 

३२ तठे ३४ अंश असतठे. आद््षता ७० तठे ७५ टक्ठे  असतठे 
त्यामुळठे  झाडं पडणठे, घड मवस्कटणठे ककंवा अमत 

उष्तठेमुळठे  बागठेचठे नुकसान यापासून कठे ळीचा 
बचाव तर होतोच परंतु जुलै, ऑगस्, सप्ेंबर 
महहन्यामध्ठे गुणवत्तठेच्ा, मालाचा तुटवडा 
असल्यामुळठे  चांगल्या कठे ळीला मवरितीसाठी 
अडचण नसतठे. आज रोजी सुद्धा श्ी मवशाल 
अग्वाल, श्ी सुनील चौधरी, प्रठेमानंद महाजन, 

प्रशांत महाजन यांच्ाकडठे कठे ळी मनयवातीसाठी, 
पॅकींग करण्ासाठी कठे ळीची खुप मोठी मागणी 

आहठे परंतु मनयवातक्षम कठे ळी उपलब्ध नाही. कठे ळीची 
पुरवठा साखळी सांभाळण्ासाठी व बाजारातील मागणीनुसार 

पुरवठा करण्ासाठी आपणास कठे ळी लागवडीच्ा मनयोजनात 
बदल करणठे अपठेशक्षत आहठे. त्यातून कोमवड सारख्ा दसु-या 
 कुठल्याही संकटातून वाचण्ासाठी वर्षभर लागवडीचठे मनयोजन 
असणठे फार गरजठेचठे आहठे.
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