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“निन्मितीक्ष्ता, उत्कृ ष्टता शिकवली जात िाही, तर ती स्वत:च शिकावी लागते”

– भवरलाल जैन
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द्रवरूप खतांची ननन ट्िती नवभागननहाय हवी !

भारतात अन्नधान्य उत्ादन वाढीसाठी १९६०-६५ च्ा 
सुमारास पहिली िररतक्रांती झाली. या िररतक्रांतीचे 

तीन मुख्य भाग िोते ज्ावर सव्व लक्ष कें हरित करण्ात आले िोते. 
त्ातला पहिला भाग िोता संकररत जातींचे बी बबयाणे वापरायचे. 
दसुरा भाग िोता रासायबनक खतरांचा वापर सुरू करून तो मोठ्ा 
प्रमाणात वाढवायचा आणण बतसरा भाग िोता देशरांत ससचंनाच्ा 
सबुवधा वाढवून अधधकाधधक शेतीला पाणी उपलब्ध करून द्ायचे. 
या बतनिी भागरांमध्े मागील ६० -६२ वर्षात आपण बऱयापैकी 
प्रगती करून अन्नधान्य उत्ादनात भरीव वाढ करू शकलो आिोत. 
स्ातंत्रानंतर धान्याची आयात करणारा भारत आज धान्य बनयषात 
करणारा देश बनला आिे िी मोठी समाधानाची गोष्ट आिे आणण 
याचे मोठे श्ेय देशातील कृषर् शास्त्रज्ञ, कृषर् बवद्ापीठे, खासगी 
संशोधन संस्ा आणण शेतक-यरांना आिे. त्रांनी केलेल्ा प्रचंड 
मेिनतीला व श्माला आलेले िे यश आिे असे म्हटले तर ते वावगे 
ठरमार नािी. अर्षात भारताने आजपययंत जी प्रगती केलेली आिे ती 
बनसचित सृ्िणीय व अधभमानास्द असली तरी सध्ाचा देशाची 
लोकसंख्या वाढीचा वेग पािता ती भबवष्ात पुरेशी ठरणारी नािी 
याचे भान आपल्ाला ठेवावेच लागेल आणण यादृष्टीने ससचंनाच्ा 
काय्वक्माबरोबरच खतरांचा काय्वक्षमतेने वापर कसा वाढेल 
याकडेिी लक्ष द्ावे लागेल.

पाचिात् देशरांनी व बवशेर्तः शेतीच्ा क्षते्ात पुढारलेल्ा युरोप 
व अमेररकेने बवबवध प्रकारची रासायबनक खतरांची बनबम्वती, त्रांचा 
बनमषाण केलेला उत्तम दजषा, षपके व मातीच्ा गरजबेनिाय बवबवध 
खतरांचे कॉम्बिनेशन (एकत्ीकरण) करून बनबवलेली रिवरूप व 
बवरिाव्य खते, झाडरांना इंजेक्शनद्ारे व फवारणी यंत्ाद्ारे द्ावयाची 
पातळ खते या क्षेत्ात जे काम केले आिे ते बनसचितच स्ृिणीय 
आणण अधभमान वाटावा असे आिे. आपल्ा देशानेिी आता या 
कामात लक्ष घालून अशी रिवरूप खते बनमषाण केली पाहिजेत 
की जी आपल्ा शेतक-यरांच्ा गरजा पूण्व करू शकतील. आज 
आपल्ाकडे अजूनिी िातानेच षपकरांना खते टाकण्ाचे प्रमाण 
अधधक आिे. यामध्े मोठ्ा प्रमाणावर खते वाया जातात. 
शेतकऱयरांचा खच्व वाढतो. वािून गेलेली खते पाण्ात व जबमनीत 
बमसळल्ामुळे प्रदरू्णाचे प्रमाण वाढते आिे. यात मोठी काळजी 
करण्ाची गोष्ट अशी आिे की बरीच खते व खते बनबम्वतीसाठी 
लागणारा कच्ा माल (उदा. डाय अमोबनयम फॉसे्ट, म्ुरेट 
ऑफ पोटॅश वगैरे) आपल्ाला परदेशातून मोठे परकीय चलन 
खच्व करून आयात करावा लागतो. त्ामुळे खते वाया घालबवणे 
िे आपल्ा देशाला परवडणारे नािी. सुदैवाने आमचे परमपूज् 
षपताजी व जैन इररगेशनचे संस्ापक अध्क्ष भवरलाल जैन 
यरांनी हठबक ससचंनाचे तंत्ज्ञान १९८७ मधे् प्रर्म भारतात आणले 
आणण या तंत्ज्ञानाचा ब-यापैकी प्रचार प्रसार झालेला आिे. पण 
या हठबक ससचंनामधून षपकरांच्ा र्ेट मुळरांना खते देण्ाच्ा 
तंत्ज्ञानाचा अजून म्हणावा बततका प्रचार आणण प्रसार झालेला 

अशोक जैन
अध्क्ष, जैन इररगेशन ससस्ीम्स् सल.

अध्यक्षी्य
नािी. या तंत्ाला आपण फषट्वगेशन म्हणतो. प्रामुख्याने रिाक्ष, केळी, 
डाळळंब ग्ीन िाऊसमध्े षपके घेणारे शेतकरी सोडले तर अजून 
फषट्वगेशनचा वापर खूप कमी आिे. तो वाढणे व वाढबवणे यासाठी 
आपल्ाला सगळ्रांना प्रयत्न करावे लागतील. प्रते्क बवभाग व 
प्रदेशबनिाय िी खतरांची गरज बनरबनराळी रािील. कारण षपके, 
माती पाणी, िवामान,तपमान यानुसार षपकरांच्ा गरजा बदलत 
असतात. या गरजरांचा अभ्ास करून संशोधनाची कास धरून 
आपल्ाला प्रत्ेक षपकाच्ा खतरांच्ा मात्ा ठरवाव्या लागतील. 
हठबक संचामधून खते देण्ाचे तंत्ज्ञान आपण बवकसीत करू 
शकलो तर जगाच्ा बाजारपेठेत लागणारा उत्तम प्रतीचा, दजजेदार 
गुणवत्तेचा व बनयषातक्षम माल बनबवणे आपल्ाला फारसे अवघड 
नािी. हठबकला जोड फषट्वगेशनची असली पाहिजे असा बनधषार 
प्रत्ेक शेतकऱयाने केला पाहिजे. कोणतिेी ततं्ज्ञान िे जेव्ा 
संपूण्वपणे स्स्कारले जाते तेव्ा त्ाचे फायदे पूण्वत्ाने बमळू 
शकतात. हठबक ससचंनाचा स्स्कार करून लाखो शेतकऱयरांनी 
पाण्ाची बचत केली. उत्ादन व उत्ादकता वाढबवली. पण आता 
तेवढ्ावरच समाधान मानून भागणार नािी. उत्ादन खच्व कमी 
करून देश व जगाची बाजारपेठ आपल्ा मालाने ताब्ात घ्ावी व 
अधधक भाव बमळवून जास्ीचा पैसा शेतीतून बमळवावा अशी आस 
शेतकऱयरांनी बाळगली पाहिजे. आणण त्ात कािी चुकीचिेी नािी. 
पण नुसती इच्ा असून उपयोग नािी त्ासाठी नवीन तंत्ज्ञानाचा 
स्स्कार करणे गरजेचे आिे. शंभरािून अधधक षपकरांमध्े हठबक 
संच उपयोगी व फायदेशीर आिे असे प्रयोगातून ससद्ध झाले आिे. 
या सव्व षपकरांना फषट्वगेशन करण्ाचा संकल्प शेतकऱयरांनी करून 
त्ाहदशेने आता पाऊल टाकायला िवीत. ती काळाजी गरज आिे.
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ज्ञानाची सत्ता सव्वश्ेष्ठ असते असे आपण 
म्हणतो आणण तसे मानतोिी. पण ते सत्ात 
केव्रां उतरते जेव्रां ते पररपूण्व असते. 

ज्ञान, बवज्ञान आणण ततं्ज्ञान यरांचा अचूक समन्वय जेव्ा 
साधला जातो आणण समसमा संयोग िोतो तेव्रांच मनाशी 
योजलेल्ा अपसेक्षत अशा उषदिष्ट व धे्यापययंत पोिोचता येते. 
पररपूण्वतेतूनच उतृ्ष्टतेचे सशखर गाठता येते आणण अंबतम 
लक्षाला स्श्विी करता येतो. िी पररपूण्वता गाठण्ाची 
अचूक प्रमाण, अचूक वेळ आणण अचूक साधन िी माध्मे 
आिेत. यरांचा षत्वेणी संगम सजर्े िोतो बतर्े मनातल्ा 
स्प्रांची भव्यता प्रत्क्षात साकारताना व सत्ात उतरताना 
हदसते. शेतक-यरांना याचा अनुभव व दश्वन रोज घडू शकते. 
कारण शेतातली षपके सजीव असतात; सजतीजागती 
असतात. त्रांना भावभावना आणण संवेदना असतात. 
त्ा बनरबनराळ्ा माध्मातून व बवबवध प्रकारे व्यक्त िोत 
असतात. क्षणाक्षणाला प्रकट िोणारी िी व्यक्त आणण अव्यक्त 
रूपे समजून घेऊन, डोळयरांच्ा मठीत साठवून, त्रांचे 
बवश्ेर्ण संवाद व तकषाद्ारे करीत शेतकरी जी उपाययोजना 
करतो, माग्वक्मणा करण्ासाठी जी पाऊले उचलतो ते 
त्ाच्ा अनुभवाचे, बवचाररांचे आणण मनात कुठेतरी खोलवर 
रुतून बसलेल्ा बैठकीचे सार असते. या साराची मित्ता 
आणण यशस्ीता ससद्ध िोण्ासाठी देखील पररपूण्व व अचूक 
अशा सरांगड तंत्ाची आवश्यकता असते. अशी जी अनेकबवध 
तंते् शेतकरी बनरबनराळ्ा षपकरांमध्े वापरतो त्ातल्ा 
हठबक संच आणण फषट्वगेशन या तंत्ाचा बवचार आपण या 
संपादकीय मधून करणार आिोत. 

जैन इररगेशनचे संस्ापक अध्क्ष भवरलालजी जैन 
यरांनी १९८७ मधे् पहिल्रांदा भारतात हठबक ससचंनाचे 
ततं्ज्ञान आणले. या तंत्ज्ञानासाठी लागणा-या साहित्ाची 
उदा. हठबकच्ा नळ्ा, ड्ीपर, षफल्टर, टाक्ा वगैरे. बनबम्वती 
करून ते मोठ्ा मित्प्रयासाने शेतक-यरांपययंत पोिोचबवले. 
या हठबक ससचंन तंत्ामुळे पाण्ाच्ा वापरात ५०ते ६० टके् 
बचत झाली. पण जैन कंपनीने जेव्ा रिवरूप रासायबनक 
खते परदेशातून आणून व नंतरच्ा काळात पाण्ात 

डॉ. सुधीर भोंगळे
संपादक

अचूकता हाच फर्टिगेशनचा आत्ा

बवरघळू शकतील अशी बवरिाव्य खते आणून ती हठबक 
ससचंनामधून रे्ट षपकरांच्ा मुळरांना देण्ाचे तंत् बवकसीत 
केले तेव्ाच तंत्ज्ञानाला पररपूण्वता आली. ऑटोमेशन 
(स्यंचसलकरण) तंत्ज्ञानाने या पररपूण्वतेवर चार चाँद 
लावले. त्ामुळे फषट्वगेशन तंत्ाचा नावलौषकक देशभर 
पसरून शेतक-यरांमध्े या तंत्ज्ञानाबदिलची बवश्ासाि्वता व 
आपुलकी वदृ्धींगत झाली. पण सरसकट सव्व शेतक-यरांनी 
अजूनिी हठबक ससचंन व फषट्वगेशन या तंत्ाचा स्ीकार 
केलेला हदसत नािी िी वस्ुस्स्ती आपण मान्य केली 
पाहिजे. वास्बवक सव्व शेतक-यरांनी सव्व षपकरांमध्े या 
तंत्ज्ञानरांचा स्ीकार केलाच पाहिजे. त्ासशवाय जागबतक 
बाजारपेठेतील शेतीमाल बनयषातीचे युद्ध आपण सक्षमपणे 
लढून सजकूं शकणार नािी आणण देशरांतग्वत बाजारपेठेतील 
जीवघेण्ा स्धजेत िी षटकूिी शकणार नािी.

फर्टिगेशन म्हणजे काय ?

भारतातील सव्वच्ा सव्व (शंभर टके्) शेतक-यरांना 
फषट्वगेशन िा शब्द व िी संकल्पना पूण्वपणे अवगत आिे 
व समजलेली आिे असा दावा आजतरी आपण करू शकत 
नािी. हठबक संचामधून षपकरांना हदल्ा जाणा-या पाण्ातून 

संपादकी्य
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रिवरूप षकंवा पाण्ात बवरघळू शकतील अशी बवरिाव्य 
खते देणे म्हणजे ‘फटटीगेशन’ अशी सव्वसाधारणपणे व 
सववांना समजेल अशी व्याख्या केली जाते. पण िी व्याख्या 
अचूक, पररपणू्व व संकल्पनेचा गाभा पूण्वपणे स्ष्ट करणारी 
नािी. ‘फटटीगेशन' या शब्दाची व्याप्ी हठबक संचामधून 
खते देण्ापुरती मयषाहदत नािी. िी संकल्पना पणू्वपणे 
समजण्ासाठी त्ाच्ाशी संबंधधत असलेल्ा अन्य अंगरांचा 
व घटकरांचािी बवचार करणे क्मप्राप् आिे. त्ामुळे फटटीगेशन 
या शब्दाचे र्ोडे अधधक स्ष्टीकरण केले तर वाचकरांना लेख 
वाचताना सुलभता जाणवेल. ज्ाप्रमाणे हठबक ससचंनामधे् 
रोपाच्ा षकंवा षपकाच्ा, झाडाच्ा मुळाशी पाणीपुरवठा 
केला जातो. त्ामुळे पाणी वाया जात नािी, पाण्ात ५० ते 
६० टके् बचत िोऊन कमी पाण्ात अधधक उत्ादन बमळू 
शकते. तसेच, पवूटी शेतात षपकाच्ा वाढीसाठी खताची 
फवारणी केली जात असे. त्ात वाया जाणा-या खताचे 
प्रमाण बनम्म्ािून अधधक असायचे. कािी जण घमेल्ात 
खत घेऊन िाताने षपकाच्ा मुळाशी टाकायचे षकंवा मुठीने 
षफसकारून टाकायचे. पण त्ातिी खत वाया जाण्ाचे 
प्रमाण जास्च असायचे. षकंबिुना आजिी बरेच शेतकरी 
िाताने खते फेकून टाकण्ाचे प्रमाण अधधक असल्ाचे 
हदसते. यात शेतक-याचे नुकसान असून रासायबनक खते 
वाया जाण्ाचे प्रमाणिी अधधक आिे. या खचषाला आळा 
बसावा आणण खताचा आवश्यक तेवढाच वापर व्ावा म्हणून 
कृर्ी संशोधकरांनी व तज्जरांनी हठबक ससचंनामधून र्ेट 
षपकाच्ा मुळाशी खत कसे गरजेप्रमाणे देता येईल, ते वाया 
जाणार नािी याचा बवचार केला व त्ासाठी फषट्वगेशनचे तंत् 
बवकसीत केले. यात षपकाच्ा वाढीस आवश्यक असलेली 
पोर्णमूल्रिव्ये रिवरूप स्रूपात षपकाच्ा मुळाशी हदली 
जाऊ लागली तसेच, रोपरांना इंजेक्शनद्ारे पोर्णमूले् हदली 
जाऊ लागली. त्ामुळे वाया जाणाऱया व अनावश्यक खच्व 
वाढबवणा-या खताचे वा पोर्णमूल्रिव्याचे प्रमाण अगदी 
शून्यावर आले. या प्रषक्येला' फषट्वगेशन' म्हटले जाते.

व्ाप्ीचा संक्षिप् आढावा

फषट्वगेशन या संकल्पनेचा साररांश हठबक संचामधून खते 
देण्ापुरताच मयषाहदत नािी. या संकल्पनेची व्याप्ी खोलात 
जाऊन तपासायची झाल्ास त्ाची सुरुवात माती आणण 
पाण्ाचा दजषा तपासणी व गुणवत्ता बनसचितीपासून सुरू िोते. 

ठिबक व फर्टिगेशनची सांगड 
भवरलालजींच्ा दरूदृष्ीचे फक्लत!

नवीन ततं्ज्ञानाची भबवष्काळाशी कशी सरांगड घालावी 
याची जाणीव ज्ाला अगोदरच िोते आणण दरूदृष्टीने जो 
अचूक समन्वय घालून व्यवस्स्त घडी बसबवतो त्ाला 
रिष्टा म्हणतात. िी रिष्टा दिा लाखात एखादाच जन्ाला 
येतो असे आजपययंत आपण ऐकत आलो आिोत. जैन 
इररगेशनचे संस्ापक अध्क्ष भवरलाल जैन िे शेती व 
उद्ोग क्षेत्ाची अबतशय उत्तम सरांगड घातलेले असेच एक 
रिष्ट े िोते. भारतातील हठबक ससचंनाची मुिूत्वमेढ रोवताना 
त्रांनी शेतकऱयरांना हठबक ससचंनाबरोबरच फषट्वगेशनचे 
ततं्ज्ञानिी उपलब्ध करून हदले. यासाठी भारतात सव्वप्रर्म 
परदेशातून त्रांनी रिवरूप व पाण्ात बवरघळणारी बवरिाव्य 
खते आणली. जवळपास ५-६ वर्जे त्रांनी शेतकऱयरांना िी खते 
उपलब्ध करून हदली. त्ामुळे हठबक व फषट्वगेशन या दोन्ी 
ततं्ज्ञानाचे उद्ाते व प्रवत्वक म्हणून आपल्ाला भवरलाल 
जैन यरांचेच नाव घ्ावे लागते. भबवष्ात फषट्वगेशनला जे 
मित् शेतीक्षेत्ात प्राप् िोणार आिे त्ाची चुणूक १९९० च्ा 
सुमारासच मोठ्ा भाऊंच्ा दृष्टीत आली िोती. आज आपण 
त्ाचे मित् जाणतो. ३५ वर्वांपूवटी भाऊंनी ते ओळखले. 
केवढी िी हदव्यदृष्टी !
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ती िवामान बदलाच्ा स्स्तीमुळे षपकरांच्ा िोणाऱया रोजच्ा 
गरजरांच्ा बदलरांपययंत जाऊन पोिोचते. यामध्े अनेक टप्े, 
प्रवाि व नानाबवध कारणे आिेत. बनसग्व िा सतत बदलता 
असल्ामुळे िवामानात, वातावरणात, तापमानात जे मोठ्ा 
प्रमाणात चढ-उतार व बदल िोतात त्रांचा पररणाम षपकरांवर, 
झाडरांवर, वनस्तींवर इतकेच काय शेतातल्ा मातीवरिी 
िोत असतो. या सव्व गोष्टीचा फषट्वगेशन या संकल्पनेशी 
बनकटचा संबंध आिे. त्ा लक्षात घेऊनच खते देण्ाची वेळ, 
प्रमाण, षपके, कोणती खते द्ायची िे सगळे बनसचित करावे 
लागते. ऑटोमेशन केलेले असेल तर िे काम अधधक सोपे 

िोते. कारण संगणक व सेन्सस्व षपकाच्ा कमतरतेची वा 
गरजेची अचूक माहिती देतात. त्ामुळे सगळ्ा शेताला 
व शेतातील सगळ्ा षपकरांना खते, और्धे, पाणी देण्ाची 
गरज नसते. षपकाची नेमकी गरज ओळखून ती भागबवणे 
िे यात अधभप्रते आिे. सुपीक आणण काळी कसदार जमीन 
िे दोन अत्ंत मित्ाचे घटक समाज व संसृ्तीच्ा स्स्र 
बवकासासाठी प्राचीन काळापासून जबाबदार आिेत. 
पयषावरण काय्वपद्धतीतील मध्वतटी सं्भ या नात्ाने, सुपीक 

जमीन केवळ अन्नधान्य, फायबर व प्राण्रांच्ा वाढीसाठीच 
मित्ाची असते असे नसून त्ामुळे पाणी व उजषािी सुरसक्षत 
रािते. जबमनीवरील एखाद्ा झाडाला, रोपाला षकंवा षपकाला 
आवश्यक असलेली पोर्णरिव्ये षपकाच्ा गरजेनुसार, 
योग्य प्रमाणात, योग्य वेळेला आणण समतोल प्रमाणात व 
एकमेकरांशी समन्वय साधधत पुरबवण्ाची क्षमता षकती आिे, 
यावर त्ा जबमनीची सुपीकता अवलंबून असते.

जगाची लोकसंख्या झपाट्ाने व सातत्ाने वाढत आिे. 
या वाढत्ा लोकसखं्येची अन्नधान्याची गरज भागबवण्ासाठी 
उत्ादनात वाढ करणे आवश्यक आिे. ती कशी करायची 

िे सव्वच राष््टरांपुढे आव्ान आिे. भारतासारख्या देशाला तर 
उत्ादन आणण उत्ादकता दोन्ीिी वाढीचे आव्ान आिे. 
त्ातिी नीट बारकाईने पाहिले तर फळे, भाजीपाला, फुले 
व नगदीच्ा षपकरांसाठी हठबक ससचंन व फषट्वगेशन तंत्ाचा 
वापर कािी प्रमाणात िोताना हदसतो. पण अन्नधान्याच्ा 
षपकरांसाठी बनदान भारतात तरी हठबक आणण फषट्वगेशन 
या दोन्ीचा वापर नगण् आिे. षकंबिुना नसल्ा सारखाच 
आिे. त्ामुळे आपल्ासारख्या देशाला अनधान्य उत्ादन व 

करांदा षपकाला हठबक ससचंनाद्ारे फषट्वगेशन करण्ासाठी शेतात उभी केलेली यतं्णा
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उत्ादकता वाढीचे आव्ान फार गरांभीयषाने घ्ावे लागणार 
आिे. कारण २०३० साली आपल्ा देशाची अन्नधान्याची 
गरज ३६० दशलक्ष टनरांची आणण २०५० साली ५०० दशलक्ष 
टनरांची असणार आिे. आपण आत्ता (२०२२) २६५ दशलक्ष 
टनापययंत पोिोचलो आिोत. आपल्ाला अजून २३५ दशलक्ष 
टनरांचा पल्ा गाठायचा आिे. िातात वर्जे फक्त २७ आिेत. 
हदवसेंहदवस शेतीची जमीन आणण ससचंनाचे पाणी कमी कमी 
िोत असून जबमनी खराब िोण्ाचे प्रमाणिी वाढते आिे. या 
पाश््वभूमीवर आव्ानरांचा समर््वपणे मुकाबला करावयाचा 
आिे. इर्े ससचंन व फषट्वगेशनची भूबमका फार मित्ाची आिे. 

अन्नधान्याच्ा (उदा. गिू ज्ारी, बाजरी, तरांदळू, रागी, बमलेट, 
बालटी, वरई, नाचणी व इतर भरडधान्ये) षपकरांसाठी हठबक 
ससचंन व फषट्वगेशन िे आज जवळपास कुठेिी अस्स्त्ात 
नािी. जैन इररगेशनने भात, गिू िी षपके हठबकवर घेण्ाचा 
प्रयोग सातत्ानं जळगावच्ा जैन हिल्सवर आणण देशातील 
कािी कृषर् बवद्ापीठरांमध्े व संशोधन संस्ात चालबवलेला 
आिे. पण शेतक-यरांकडून त्ाचा फारसा व मोठ्ा प्रमाणावर 

स्ीकार िोताना हदसत नािी. आजिी बिुतरांश अन्नधान्य 
उत्ादक शेतकरी पाटाने, प्रवािी पद्धतीने पाणी देऊन 
िातानेच रासायबनक खते फेकताना हदसतात. िे ळचत् ददुदैवी 
असले तरी वस्ुस्स्ती आिे. इर्े सव्वप्रर्म शेतक-याची 
मानससकता बदलावी लागणार आिे. त्ाच्ात पररवत्वन 
घडवून आणण्ाचे आव्ान आपल्ासमोर आिे. त्ादृष्टीने 
फषट्वगेशनची आवश्यकता, त्ाचे तत्, त्ाचे िोणारे पररणाम, 
त्ापासून िोणारे फायदे आणण त्ाला असणा-या मयषादा या 
अंकातील बवबवध लेखरांमधून आपल्ापुढे ठेवण्ात आल्ा 
आिेत. या संदभषात कोणकोणत्ा दक्षता घेतल्ा पाहिजेत, 

याचीिी माहिती नमूद करण्ात आली आिे. रिाक्ष, डाळळंब, 
केळी, बटाटा, कापूस, मका, संत्ा व मोसंबी,  रोपवाषटकेमधील 
रोपे या सवषासाठी फषट्वगेशन कसे करावे िे बनरबनराळ्ा 
बवर्यातील षपकतज्ञरांनी मुलाखत व लेखातून अंकात मरांडले 
आिे. िे सव्व वाचल्ानंतर 'फषट्वगेशन' या पंचाक्षरी अक्षररांची 
व्याप्ी षकती मोठी आिे िे आपल्ा लक्षात आल्ासशवाय 
रािणार नािी.
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द्रवरूप नॅनो युररया फवारणीसािी उपयुक्त
रासायबनक खतरांची गरज षपकरांना व त्ाच्ा मुळरांना असते, मातीला नसते. म्हणून हठबक 

संचामधून रिवरूप खते सोडून ती र्ेट मुळरांनाच पुरबवण्ासाठी फषट्वगेशनचे ततं् बवकसीत करण्ात 
आले आिे. षपकरांना नत्ाची फार गरज असते. युररया वापरून ती भागबवली जाते. बऱयाचदा 
िाताने टाकलेला युररया वाया जातो. तो षपकरांना बमळत नािी. म्हणून आता नव्यानेच इफको 
कंपनीने रिवरूप स्रूपात नॅनो युररया बनबवला आिे. यात चार टके् नायट्ोजन आिे. ३०ते ३५ 
नॅनोबमटर एवढा पाषट्वकल्सचा आकार आिे. ४५ षकलोची युररयाची गोणी वापरण्ाऐवजी अधषा 
सलटरची बाटली पुरेशी िोते. २ ते ४ बमली प्रती सलटर पाण्ात ते बमसळून पानावर फवारायचे. 
अधषा सलटरच्ा बाटलीची षकंमत २२५ रुपये आिे. िाताने जो 
युररया टाकला जातो त्ातला ३० टके् षपके वापरतात आणण 
७० टके् वाया जातो. युररयाच्ा एका ४५ षकलोच्ा गोणीमागे 
कें रि सरकार १३००ते १४०० रु. सबससडी देते. देशात दरवर्टी ३५० 
लाख टन युररया बवकला जातो. म्हणजे जवळपास ६० िजार कोटी 
रु. सबससडी युररयासाठी हदली जाते. मागील वर्टी काढलेला या 
रिवरूप युररयाच्ा दोन कोटी बाटल्ा बवकल्ा. घनरूप युररयाचे 
जे तोटे आिेत, ते रिवरूप युररयाचे फायदे आिेत. नॅनो रिवरूप 
युररयाच्ा वापराद्ारे पारंपाररक नत्युक्त खतरांचा वापर ५० 
टक्रांपययंत कमी करता येऊ शकतो. दोन वेळेस यरांची फवारणी 
करायची. पहिली फवारणी बी उगवल्ानंतर ३० ते ३५ हदवसरांनी 
म्हणजे फुटवे बनघण्ाच्ा अवसे्त आणण दसुरी फवारणी फुल बनघण्ाच्ा ७ ते १० हदवस अगोदर करावी. फवारणी 
सकाळी षकंवा सायंकाळी करावी.

अचूकता हाच फर्टिगेशनचा आत्ा

कोणत्ािी षपकाला त्ाच्ा गरजेपके्षा जास् कािीिी 
हदलेले चालत नािी आणण कमी पडलेलेिी सिन िोत नािी. 
कमी-जास्पणाची झलक व त्ासोबत येणारी नाराजी 
षपके लगेच दश्वबवतात. त्रांना सव्व कािी (उदा. पाणी, खते, 
अन्नघटक म्हणजे एन.पी.के., दयु्यम अन्नघटक आणण सूक्ष्म 
अन्नरिव्ये (मायक्ोन्यट्ूीयंट), कीडनाशके व बुरशीनाशके, बमत् 
जीवाणू व कीडी वगैरे.) प्रमाणातच िवे असते. म्हणजे एक 
प्रकारे षप्रसीजन फाबमयंग मधला अचूकता िा जो घटक आिे 
तो फषट्वगेशन तंत्ाचा आत्ा आिे. याची सुरुवात षपकाची 
लागवड करण्ापवूटी आपण जे माती परीक्षण व पाणी 
तपासणी करतो त्ापासून िोते. या परीक्षणानंतर कोणत्ा 
घटकरांची कमतरता वा उणीव आिे िे लक्षात घेऊन त्ाची 
पतू्वता केली जाते. त्ानंतरच पाभरीवर मूठ चढबवली जाते. 
पाण्ातील घटकरांचे कमी-जास् प्रमाण लक्षात घेऊन त्ावर 

योग्य ती प्रषक्या केली जाते. जबमनीत वाफसा स्स्ती कायम 
असेल तर षपकरांची मुळे पाण्ाच्ा माध्मातून खतरांचे 
म्हणजे अन्नरिव्यरांचे त्ररत शोर्ण करू शकतात. त्रांचा वापर 
करून मुळे झाडाला वा षपकाला ताजेतवाने, सुदृढ, उतृ्ष्ट व 
जोमदार ठेवू शकतात. याचा पररणाम उत्ादन व उत्ादकता 
वाढीवर िोतो. शेतीतील अचूकता आणण सुरसक्षत लागवड 
या दोन गोष्टी षपकाच्ा घटत्ा क्षेत्ात व घटत्ा उत्ादनावर 
बनसचित मात करू शकतात. घटत्ा उत्ादनाचा पररणाम 
उत्ादन खच्व वाढण्ावर िोतो. उत्ादन खच्व वाढला आणण 
नफ्ाचे प्रमाण कमी झाले षकंवा तोटा आला तर शेतकऱयरांचा 
ते पीक पुन्ा लावण्ाकडे कमी कल राितो. कोणतािी 
शेतकरी तोटा वा नुकसान व्ावे म्हणून शेती करीत नािी. 
फायदा वा नफा बमळावा, जास्ीचे उत्न्न बमळावे िीच त्ाची 
कष्टरांमागील प्रेरणा असते, कष्ट करून जास्ीचे पैसे बमळावेत 
िी अपेक्षा त्ाने बाळगली तर त्ात चुकीचे कािीच नािी. 
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या कष्टाला अचूकतेची जोड असेल तर यशाचे व यशस्ीतेचे 
सशखर गाठणे सिज शक् िोते. अचूकतेमुळे नुसतेच पाणी 
वाचते असे नािी. हठबकमुळे पाण्ाच्ा वापरात ५० ते ६० 
टके् बचत िोते. बचत झालेले पाणी अन्य क्षेत्ाला व अन्य 
षपकरांना ससचंनासाठी वापरता येऊ शकते. त्ामुळे ओसलताचे 
क्षेत् वाढून उत्ादन व उत्ादकता वाढते. हठबक संचामधून 
रासायबनक खते हदल्ामुळे षपकाच्ा गरजेइतकाच खतरांचा 
वापर िोतो. मुळाशी खते पडल्ाने ती लगेच शोर्ून वापरली 
जातात. िाताने खते फेकली तर जास् खत लागते. ते 
अनावश्यक हठकाणी पडून वाया जाते. बऱयाचदा ६० ते ७० 
टके् िाताने टाकलेली खते पाण्ाबरोबर वािून जातात 
षकंवा जबमनीत पडून राितात. त्ाचा बवपरीत पररणाम 
पाण्ाच्ा आणण मातीच्ा गुणवत्तेवर िोतो. पाण्ातले 
प्रदरू्ण वाढते. मातीतले क्षार वाढतात. शेतीतील अचूकतेचे 
एक वसैशष्टय म्हणजे, क्षमतेचा शक् बततका जास्ीत जास् 
वापर करून उत्ादन वाढबवणे िोय. बवशेर्त: पाणी आणण 
खत. रासायबनक खते योग्य प्रमाणात घेऊन ती पाण्ात 
बवरघळबवली जातात आणण ससचंन बंद करण्ाच्ा अगोदर 
साधारणपणे शेवटच्ा १५-२० बमबनटात हठबक संचाद्ारे ती 
खते षपकरांच्ा मुळाशी सोडली जातात. जेणेकरून जमीन 

अगोदर ओली झालेली असल्ामुळे व वाफसा स्स्ती शेतात 
असल्ामुळे षपकाच्ा मुळरांना ती खते व अन्नघटक लगेच 
उचलणे सिज शक् िोते. त्ामुळे खत वाया जाण्ाचे प्रमाण 
अगदी शनू्यावर येऊ शकते. खताचा वापर कमी िोतो. खच्व 
कमी येतो. खते वाया जात नािीत. या पद्धतीने षपकाच्ा 
मुळाच्ा क्षेत्ात योग्य वेळेला आवश्यक त्ा प्रमाणात 
पोर्णमूल्े व पाणी शोर्ले जाऊन पाण्ाच्ा प्रत्ेक 
र्ेंबाबरोबर ते षपकाला िमखास बमळाल्ाने पाणी, खते 
यरांची वाढलेली काय्वक्षमता उत्ादन व उत्ादकतावाढीस 
मोठे सिाय्य करते. खताची िी वाढलेली उत्ादकता 
फषट्वगेशनला पूरक ठरते.

फषट्वगेशनसाठी वापरल्ा जाणाऱया खताची बनवड 
करताना प्रामुख्याने पुढील चार मुख्य घटकरांचा बवचार केला 
जातो. ते घटक पुढीलप्रमाणे- 

१) षपकाचा प्रकार (स्रूप) व त्ाच्ा वाढीचे टप्े -

२) मातीचा दजषा व प्रकार

३) पाण्ाचा दजषा

४) खताची उपलब्धता व त्ाची षकंमत

खताची अबतशुद्धता आणण त्ाची बवरिाव्यता यामुळे 

हठबक ससचंनामुळे षपकरांच्ा मुळरांशी कायम ओलावा व वाफसा स्स्ती षटकून रािते.
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संपूण्व देशभर खताच्ा वापरात असमानता हदसून येते. 
खताला षपकाचा कमी प्रबतसाद िा असमतोल खत 
वापरामुळे िोतो. पररणामी, खताचा वापर आणण संभाव्य 
उत्ादनात कमतरता व कमकुवतपणा हदसून येतो. षपकाच्ा 
प्रत्ेक टप्प्ात त्ामुळे पाण्ात बवरघळणाऱया खतरांची 
गरज कमी कमी िोत जाते. पाण्ात बवरघळणारी कािी 
बवरिाव्य खते भारतात बनतात, परंतु पणू्वपणे रिवस्रूपात 
असणाऱया पातळ पाण्ासारख्या खतरांसाठी आपण आजिी 
परदेशावरच अवलंबून आिोत. िी रिवरूप खते आपल्ाला 
आयात करावी लागतात. परदेशातली षपके, माती, िवामान, 
पाणी िे आपल्ापेक्षा बनराळे आिे. त्रांच्ा गरजेनुसार त्रांनी 
खताच्ा मात्ा बनबवल्ा आिेत. त्ा आपल्ाकडे जशाच्ा 
तशा लागू िोत नािी. त्ामुळे बऱयाचदा त्रांची खते जशीच्ा 
तशी आपण वापरणे िे उपयुक्त व फायद्ाचे ठरेल िे सरांगता 
येत नािी. षपकाच्ा अनेक गरजरांचा बवचार करून त्रांनी सव्व 
घटक एकषत्तपणे बमळतील अशा प्रकारची ससगंल (एकच) 
खतेिी तयार केली आिेत. ती आपल्ासाठी फायदेशीर 
ठरतीलच असा दावा आपण करू शकत नािी. म्हणून आपण 
स्त: अधधक अभ्ास व संशोधन करून आपल्ा गरजेबनिाय 
रिवरूप, बवरिाव्य व इतर रासायबनक खतेिी बनबवणे गरजेचे 
आिे. सेंरिीय खते आणण स्लरीिी आपण हठबक संचामधून 
फषट्वगेशन म्हणून देवू शकतो. कािी शेतकरी तसे करीतिी 
आिेत. पण त्रांची संख्या तुलनेने नगण् आिे. यातिी 
आपल्ाला बरेच काम करण्ाची संधी आिे.

खते वापरामुळे षपकरांची वाढ समाधानकारक िोत 
असली तरी ज्ा षपकरांना खते बमळतात व मुळे खत शोर्ूण 
घेतात त्रांची वाढ चरांगली िोते. ज्ा षपकाची मुळे कािी 
कारणरांमुळे खते उचलत नािीत त्रांची वाढ समाधानकारक 
िोत नािी. त्ामुळे एकाच शेतात षपकाची वाढ बनरबनराळ्ा 
प्रकारची झाल्ाचे आपल्ाला हदसते. िाताने फेकल्ा 
गेलेल्ा शेतात तर िे प्रमाण प्रकर्षाने हदसून येते. खताच्ा 
असमान व असमतोल वापरामुळे खत आयातीचे प्रमाण 
वाढते. बऱयाचदा खताच्ा आयातीवर बवसंबून रािणे िे िी 
देशाच्ा आत्बनभ्वरतेसाठी व स्यंपूण्वतेकरीता धोक्ाचे 
असते. षपकरांना बमळणारा खताचा प्रबतसाद त्ाच्ा असमान 
वापरामुळे कमी कमी िोत जातो व खताचा वापर आणण 
उत्ादनातील दवुा कमकुवत िोत जातो. त्ासाठी पाण्ात 

द्रवरूप खतांची किंमत आर्थिि 
परताव्ाच्ा तुलनेत स्वस्त

परदेशातून आपण आयात करीत असलेली बवरिाव्य 
खते िी खूप मिाग असली 

तरी त्रांचा काय्वक्षम 
व काटकसरीने आणण 
गरजेइतकाच वापर 

केला तर त्ातून जे 
फायदे बमळतात 
त्ामुळे खताची बाटली 

मिाग वाटत नािी. 
बरेच   

रिाक्ष बागायतदार यासंबंधीचा अनुभव सरांगतात. 
उदा. १९०५ साली नॉवजे देशात  स्ापन झालेली 
यारा कंपनी. त्रांच्ाकडून पावडर फॉम्वमध्े आपण 
रिवरूप खते (म्हणजे पाण्ात बवरघळणारी) आयात 
करतो. याराची तीन प्रकारची बवरिाव्य खते आिेत. 
१) टेरा डेल्टा स्पे रेंज - यामध्े ११:४०:११, १८:१८:१८ 
५:९:३५ आणण १४:५२:९ या खतरांचा समावेश आिे.  
२) टेरा षक्स्ा - यामधे् MAP, Mkp Sop आणण 
पोटॅसशयम नायटे्ट यरांचा समावेश आिे. ३) यारा रेगा - 
यामध्े १७:०:१७ आणण १२:०:२३ यरांचा समावेश आिे. 
यासशवाय फवारणीसाठी झझकंटॅ्क, बोरटॅ्क, सबेमफॉस, 
बायोटॅ्क स्ॉपीईट बडबवल्डर िी पावडर स्रूपातील 
खते उपलब्ध आिेत. ती पाण्ात बवरघळतात. प्रबत 
महिना एकरी २५ षकलो वापर करावा. फवारणीचे 
प्रमाण १५ बमली प्रबत एक सलटर पाण्ात बमसळून दर 
१५ हदवसरांनी फवारावे. या खताच्ा २५ षकलोच्ा बॅगचा 
दर तीन ते साडेपाच िजार रूपये इतका असून, एक 
सलटर रिवरूप खत बाटलीची षकंमत एक ते हदड िजार 
रूपये आिे. रिवरूप व बवरिाव्य खते िी र्ेट षपकालाच 
जात असल्ामुळे उत्ादन व उत्ादकता तर वाढतेच व 
मालाची गुणवत्तािी अप्रबतम िोते. त्ामुळे जास्ीचा भाव 
बमळून नफ्ाचे प्रमाण वाढते. त्ामुळे खताची षकंमत मग 
नगण् वाटते.
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खताच्ा बवरघळण्ाचे प्रमाण 
षपकाच्ा वाढीनुसार समतोल 
असणे आवश्यक असते. 

ठिबकला जोड फर्टिगेशनची 
हवी

शेतकऱयाला कमी खचषात 
अधधक व गुणवत्तापूण्व 
उत्ादन घ्ावयाचे असेल 
तर नुसता हठबक संच 
बसवून उपयोग नािी. 
हठबकला फषट्वगेशन तंत्ाची 
म्हणजे हठबक संचामधून 
सव्व प्रकारची खते षपकरांना 
देण्ाची व्यवस्ा करायला 
िवी. मागील ३५-३६ वर्षात 
देशात सुक्ष्मससचंनाचा मोठ्ा 
प्रमाणावर प्रसार झालेला 
असला तरीिी शंभर टके् 
शेतकऱयरांनी िे तंत्ज्ञान 
स्स्कारले आिे असे हदसत 
नािी. या आधुबनक तंत्ज्ञानाची 
मित्ता व गुणवत्ता बिुतेकरांना माहिती झाली आिे पण त्ा 
तुलनेत स्स्काराि्वता फार मोठी व समाधानकारक आिे असे 
म्हणणे धाडसाचे आिे. फषट्वगेशनचा बवर्य तर आणखीन 
दरूवरच आिे. हठबक संचाच्ा वापराइतकेच षकंबिुना 
काकणभर अधधक मित् फषट्वगेशनच्ा वापराला देखील 
आिे. पण बऱयाच शेतकऱयरांनी अजून ते समजून घेतलेले 
हदसत नािी. ज्ा शेतकऱयरांनी िी दोन्ी तंत्ज्ञाने स्स्कारून 
त्रांची उत्तम सरांगड घातली त्रांनी उत्ादन व उत्ादकतेचे 
नवनवेे बवक्म स्ाषपत केले आिेत. त्रांचे िे प्रयोग व प्रयत्न 
पािून तरी उव्वरीत शेतकऱयरांनी कािी एक बोध घ्ायला िवा.

हठबक इतकेच फषट्वगेशनिी उदबोधक आणण 
पयषावरणासाठी सुरसक्षत अशा प्रकारचे आिे. कारण िाताने 
षकंवा यंत्ाने जबमनीवर टाकल्ा जाणाऱया घनरूप खतरांपेक्षा 
बवरिाव्य रासायबनक खते आणण सेंरिीय खतरांचे अक्व  यरांचे 
वेगाने बवघटन िोऊ शकते. झाडरांची व षपकरांची मुळे रिवरूप 

खते त्रेने घेत असल्ामुळे अपेसक्षत सुधारणा लगेच घडवून 
आणता येतात. सेंरिीय खते गाळूणिी देता येतात. अनेक 
प्रयोगरांमधून असे हदसून आले आिे की, हठबक संचामधून 
बवरिाव्य खते हदली तर खतरांमध्े ५० ते ६० टके् बचत िोते. 
आपल्ाला पाणी तरी बनसगषाकडून फुकटात षकंवा नाममात् 
षकंमतीत (उदा. पाणीपट्ी, वीजबबल, पाईपलाईन, हठबक  
याचा खच्व) बमळते. पण खते बवकतच घ्ावी लागतात. 
त्ासाठी मोठी षकंमत मोजावी लागते. त्ामुळे खतरांवरचा 
खच्व कमी करण्ासाठी आवश्यक तेवढाच वापर केला 
पाहिजे. गरजेपेक्षा जास्ीचा वापर टाळला पाहिजे आणण 
खताची काय्वक्षमता पणू्वपणे कशी वापरली जाईल याकडे 
लक्ष हदले पाहिजे.

अनावश्यक खते वापराने पययावरणाचे प्रदषूण

षपकरांच्ा गरजेपेक्षा जास् खते वापरली आणण पारंपाररक 
पद्धतीने िाताने ती फेकून हदली तर ती वाया जाण्ाचे व 
खच्व वाढण्ाचा धोका तर आिेच. पण त्ापके्षािी अधधक 

हठबक संचाच्ा मदतीने फषट्वगेशन करून गादीवाफ्ावर घेतलेल्ा भाजीपाला षपकाला नजर 
लागावी अशा पद्धतीने एकसारखी वाढ झाली आिे.
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मित्ाचा धोका पयषावरणाला पोिचतो. माती, पाणी आणण 
िवा या तीनिी घटकरांमधील प्रदरू्ण यामुळे वाढीला लागते. 
त्ाचा पररणाम अखेरीस मानवाच्ा आरोग्यावर िोतो. आज 
काल कॅन्सरचे प्रमाण खूप मोठ् प्रमाणावर वाढू लागले आिे. 
यामागे रासायबनक खते व रासायबनक और्धरांचा अबतवापर 
असे कारण सरांगगतले जात आिे. त्ाबाबत शास्त्रज्ञ व तज्ञ 
अधधक माहिती सरांगू शकतील. पण आपल्ा शेतकऱयरांच्ा 
िाती बनदान एक मित्ाची गोष्ट आिे ती म्हणजे खते व 
और्धे यरांंचा काटेकोरपणे, काळजीपूव्वक, गरजेइतकाच व 
शक्तो हठबक व फवारा संचामधून वापर करणे.

िाताने वरून फेकल्ा जाणाऱया खतरांचे जबमनीत 
स्स्रीकरण (षफक्ेशन) िोते. उदा. ससगंल सुपर फॉसे्ट. 
ज्ा जबमनीत मुक्त कॅल्शियमचे प्रमाण जास् असेल बतरे् 
फॉसे्ट साचून रािते षकंवा ज्ा जबमनीत मुक्त एल्ुबमबनयम 

षकंवा मुक्त लोि यरांचे प्रमाण अधधक आिे बतरे् फॉसे्टचे 
स्स्रीकरण वेगाने िोते आणण ते जबमनीला, षपकरांना उपलब्ध 
िोत नािी. त्ामुळे फॉस्रसची अनुपलब्धता जाणवते षकंवा 
ते वारंवार टाकावे लागते. मग अशा जबमनीत स्स्रीकरण 
िोेते म्हणूून फॉस्रस बवरघळबवणारे, तसेच पोटॅसशयम सजर्े 
स्स्र िोते बतर्े त्ाचे चलन करणारे (मोबबलायझर) षकंवा 
झझकंसाठी जीवाणू वापरून प्रयत्न करावा लागतो. पारंपाररक 
पद्धतीने टाकलेली खते पयषावरणाच्ा प्रदरू्णाला कारणीभूत 
ठरतात. ती योग्य प्रमाणात हदली तर प्रदरू्ण वाचणार आिे. 
यातून खतरांचा वापर बनम्म्ाने कमी करता येईल. आधर््वक 
बोजा व उत्ादन खच्विी कमी िोईल. त्ामुळे माल बवक्ीची 
स्धषा करणे सुलभ िोईल. शेतकऱयाचे नफ्ाचे प्रमाण 
वाढेल. यासाठी केवळ हठबक ससचंनाचा प्रसार व प्रचार 
िोऊन चालणार नािी. फषट्वगेशनची जोड त्ाला हदली तरच 
पाणी, खते यावरचा खच्व कमी िोऊ शकतो. 

प्रचंड खते वापरली आणण िाताने ती रानात फेकली म्हणजे पीक अबतशय 
उत्तम येईल िा शेतक-याचा गैरसमज आिे. उलट अबतखत वापरामुळे 

जबमनीचा पोत बबघडेल. ते जबमनीत साठून स्स्र िोईल. क्षाररांचे 
प्रमाण वाढेल. शेतक-याचा खच्विी वाढेल तो 

अनुत्ादक ठरेल. म्हणून हठबक संचामधून 
षपकाच्ा मुळरांना रिवरूप खते देणे म्हणजे 

फषट्वगेशन करणे अतं्त हितकारक आिे. 
तसा बवचार करून बायोफॅक्टर इनपुटसस् 
प्रा.सल. या कंपनीने नॅनो ततं्ज्ञानावर 

आधाररत एन.पी.के. साठी कािी रिवरूप 
खते बनबवली आिेत. सुरुवातीच्ा काळात 

षपकाची वाढ व पोर्ण संतुसलत प्रमाणात व्ावे 
म्हणून ८:८:८ िे खत बनबवले आिे. फुले व कळीच्ा अवस्ेत षपकाला नायट्ोजन व फॉस्रसची अधधक आणण र्ोड्ा 
प्रमाणात पोटॅशची गरज असते. म्हणून ११:११:०८ िे खत बनबवले आिे. षपकाच्ा पक्वतेच्ा शेवटच्ा अवस्ेत पोटॅशची 
गरज अधधक असते, त्ासाठी ६:०:१८ िी ग्ेड बनबवली आिे. हठबक संचाद्ारे एकावेळी प्रबतएकरी अडीच ते तीन सलटर खत 
वापरावे. ९५ टके् खत झाड शोर्ून घेते. पाण्ात बवरघळणारी १९:१९, १३:०:५ षकंवा ०:०:५० या खतरांच्ा गे्डपेक्षा वरील 
खतरांचे स्टीक िे िजार पटीने लिान असतात. एका सलटर खताच्ा बाटलीची षकंमत दोनशे रुपये आिे. पाणी व मातीचा 
सामू बदलला तरीिी िी खते उपलब्ध िोतात. क्षारपड जबमनीसाठी बनबवलेली िी खते २० टके् पययंत उपलब्ध िोतात. ती 
मातीत स्स्र िोत नािीत. पॉसलफाॅसे्टची चेन तयार केली असून एका मॉसलक्ुलमध्े १० मॉसलक्ुलची क्षमता असते. 
त्ामुळे हठबक संचावर क्षार जमा िोत नािीत. जमीन परांढरी पडत नािी. मुळरांच्ा समूि कक्षेत सव्व खते लगेच उपलब्ध 
िोतात. झाडाच्ा गरजेचा अभ्ास करूनच खते देणे शेतकऱयरांच्ा हिताचे असते

झाडाच्ा गरजेचा 
अभ्ास व हिशेब 
िरूनच खते 
द्ावीत.
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फर्टिगेशनचे इतरही फायदे अधिक

खतरांचा वापर कमी आणण रे्ट षपकरांच्ा मुळरांना खताची 
उपलब्धता यासशवायिी फषट्वगेशनचे इतरिी कािी फायदे 
आिेत ते पुढीलप्रमाणे सरांगता येतील.

१) मजुरीच्ा खचषात बचत िोते.

२) जमीन सपाटीकरणाचा खच्विी नािी.

३) बायोफषट्वगेशन - रिवरूप जैव खते वापर सुलभ

४) षपकरांचे संतुसलत पोर्ण

५) िवामान बदलानुसार िोणारी पाणी व खतरांची गरज 
भागबवणे सिज सुलभ व शक् िोते.

६) षपकास पाणी व पोर्ण ताणरिीत स्स्ती रािते.

७) बदलत्ा िवामानात षपक तग धरून रािते.

आपण फषट्वगेशन षपकाच्ा ठराबवक मुळरांच्ा कक्षेतच 
करीत असतो. ज्ाला आपण योग्य कॉन्सटे्शन असे म्हणतो. 
कािी जबमनीत बवपरीत घटक असतात. उदा. क्षारयुक्त जमीन. 
अशा जबमनीला ससचंनासाठी गोड पाणी वापरावे असे संकेत 
आिे. हठबकद्ारे िे गोड पाणी मुळरांपुरते हदले तर क्षाररांचा 
पररणाम कमी व्ायला मदत िोते. हठबक व फषट्वगेशनमध्े 

मुळरांच्ा कक्षतेच पाणी हदले जाते. त्ामुळे तण व इतर 
षपकरांशी संबंधधत असलेली तण वाढ (असोससएटेड बवड) 
मयषाहदत ठेवता येते. 

हठबक ससचंनामुळे जबमनीत सतत ओलावा रािात 
असल्ाने (वाफसा स्स्ती व मायक्ोक्ायमेट) सूक्ष्म 
िवामान बनमषाण िोते. जबमनीचे तापमानिी मित्ाचे असते. 
वाफसा स्स्ती सतत षटकली पाहिजे. त्ामुळे जबमनीचे 
तापमान जास् खाली जात नािी आणण लगेच वाढतिी 
नािी. ते एकसारखे राहिल्ाने उपयुक्त जीवाणू व उपयुक्त 
बुरशींची वाढ िोते. जबमनीचे तापमान १० डीग्ीच्ा खाली 
गेले तर अन्नघटक व पोर्णमलू् रिव्यरांची उपलब्धता कमी 
िोऊ लागते. एकदम जास् म्हणजे ३५ डीग्ीच्ा पुढे गेले 
तर बाष्ीभवन वाढून उपयुक्त जीवाणू , बुरशींची सखं्या 
कमी िोते. हठबक ससचंनामुळे रासायबनक खतरांचे रूपरांतर 
(बवघटनाचे) करण्ाचे काम जीवाणू करू शकतात. त्ामुळे 
उपयुक्त जीवाणू वाढणे िे शेतक-याच्ा हिताचे असते. 
यासाठीच हठबक व फषट्वगेशनची सरांगड घालणे आवश्यक 
असून दर दोन-चार हदवसातून एकदा फषट्वगेशन करावे.

पयषावरणाच्ा दृष्टीने सव्व सजीव घटक संवेदनशील 

रिाक्ष बागेला हठबक संचामधून केलेले फषट्वगेशन
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झाले आिेत. युररयाची उपलब्धता ३० टक्रांच्ापुढे नसते. 
फॉस्रची उपलब्धता २५ टक्क्रांच्ा पुढे नसते. राहिलेला 
भाग पयषावरणाशी संबंधधत आिे. एकरी १६० टनापेक्षा 
अधधक उसाचे उत्ादन काढणारे इस्लामपूरचे श्ी. अशोक 
खोत, श्ी. सुरेश कबाडे, श्ी. संजीव माने, श्ी. रुपेश पाटील 
या सववांनी फषट्वगेशन तंत्ाचा वापर करुनच िे यश प्राप् 
केले आिे. त्ामुळे यापुढील काळात नुसता हठबकचा प्रचार 
करण्ापेक्षा हठबक बरोबर फषट्वगेशनच्ा वापराचािी प्रचार 
केला पाहिजे.

काही चुकीचे गैरस्ज 

ज्ा ज्ा भागात पाण्ाची कमतरता आिे, दषु्ाळी 
वा अवर््वण प्रवण भाग आिे बतर्ेच हठबक ससचंन वापरले 
पाहिजे आणण सजर्े पाण्ाची प्रचंड मुबलकता आिे, पाऊस 
भरपूर पडतो व बारमािी पाणी उपलब्ध आिे आणण कालवे 
व धरणातून ससचंनाची सोय आिे अशा भागात हठबक 
ससचंन व फषट्वगेशनची कािी आवश्यकता नािी असा बऱयाच 
शेतकऱयरांचा गैरसमज आिे. षकंबिुना तो चुकीचािी आिे. 
पाणी वाचबवणे िाच उदेिश केवळ डोळ्रांसमोर न ठेवता 

उत्ादन व उत्ादकता वाढबवणे, उतृ्ष्ट व बनयषातयोग्य 
गुणवत्तेचा माल तयार करणे, अधधक भावाने माल बवकून 
जास्ीचा नफा बमळावा यासाठी दजजेदार माल उत्ाहदत 
करणे आणण मुख्य म्हणजे प्रदरू्ण रोखून माती व पाण्ाचा 
दजषा षटकबवणे व पयषावरणाचे संरक्षण करणे िी सव्व उषदिष्ट े
सतत डोळ्रांसमोर ठेवून ती साध् करण्ासाठी हठबक 
ससचंन व फषट्वगेशनची सरांगड घालणे आवश्यक आिे. 
५० टक्रांनी जरी प्रदरू्ण आपण कमी करू शकलो तर 
बनसगषाचे संवध्वन व संरक्षण केल्ाचे पुण् आपल्ा पदरी 
पडेल. यापुढील काळात शेतीची जमीन वाढणार नािी आणण 
ससचंनाच्ा पाण्ाची कमतरता भासून अन्नधान्याची गरज 
तर वाढतच जाणार आिे. त्ामुळे िळूिळू सव्व षपके हठबक, 
फषट्वगेशन, मल्चगं या तंत्ाखाली नेऊन आंतरषपकेिी 
वाढवावी लागतील. आज उसात कोबी, फ्ॉवर, बटाटा, 
मुळा, बीट, िरभरा, भुईमूग, मेर्ी, शापू, चाकवत, पालक, 
कोधर्बंीर, माठ यरांसारखी कमी हदवसरांची भाजीपाल्ाची 
षपके घेतली जात आिेत. त्ाकररता हठबक व फषट्वगेशनचे 
तंत् अत्ंत उपयुक्त आिे. 

ऊसात घेतलेले कोबीचे आंतरपीक, दोन्ी षपकरांना हठबक संचाद्ारे फषट्वगेशन केले जाते
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ठिबक्िून औषिे

जबमनीच्ा आतील भागात व षपकरांच्ा मुळरांच्ा 
खाली अनेक कीडी व रोग असतात. सूत्कृमी असतात. 
बुरशीजन्य रोग असतात तसेच मर रोगाच्ा बुरशी असतात. 
या सववांचा बंदोबस् करण्ासाठी हठबक संचामधून 
रोगनाशक व कीडनाशक और्धे षपकरांना देता येतील. ती 
काळाची गरज आिे. डाळळंब, पेरू या फळझाडरांच्ा खाली 
जी िुमनी व सतु्कृमी (बनमॅटोड) या कीडी असतात त्रांच्ा 
बनयतं्णासाठी कािी शेतकरी हठबक संचामधून वले्मप्राईम 
सारखे और्ध सोडतात. त्ामुळे मुळरांवर असणाऱया गाठी 
बवरघळून त्रांचे रूपरांतर मुळरांमध्े िोतेे व परांढऱया मुळरांची 
वाढ चरांगली िोते. तसेच पेरू व डाळळंबावर जो बमलीबग 
येतो त्ाच्ा बनयंत्णासाठी हठबक संचामधून बबवे्ररया 
षकंवा व्टटीससलीयम लॅकेनी या सारखी ऑगजेबनक और्ध 
सोडली तर बमलीबगचे शंभर टके् बनयंत्ण िोते. िे और्ध 
हठबकमधून सोडल्ामुळे बमलीबगच्ा अंडयरांचा प्रसार 
र्रांबतो. मुंगळ्रांच्ा पाठीवरून बमलीबगची अंडी झाडाच्ा 
वरच्ा भागात वािून नेली जातात. बतर्ून पानाच्ा आतल्ा 
बाजूला बमलीबग पसरतो. त्ावर वरून और्धाचा फवारा 
मारला तर रोगाचे ८० टके् बनयंत्ण िोते. पण कािी 
हदवसरांनी तो परत उद्भवतो. हठबकमधून और्धे हदली तर 
१०० टके् बनयंत्ण िोते. तर्ाषप कािी वेळेला जबमनीतले 

उपयुक्त जीवाणू, गरांडूळ मरण्ाचा धोका असतो. म्हणून 
रासायबनक और्धरांपेक्षा ऑगजेबनक और्धे सोडणे शेतकरी 
जास् पसंत करतात.

द्रवरूप खतांची ननन ट्िती व संशोिन 

फषट्वगेशनसाठी लागणारी रिवरूप खते बनमषाण 
करण्ाबरोबरच त्ाच्ा संशोधनावर आपण अधधक भर 
देण्ाची आवश्यकता आिे. भारतात कृर्ीचे काय्व करणा-या 
सरकारी संस्ा, कृषर् बवद्ापीठे, कृर्ी बवज्ञान कें रि, खाजगी 
संशोधन संस्ा व कंपन्या आणण शास्त्रज्ञ व तज्ञ यरांनी आपल्ा 
भारतीय पररस्स्ती व वातावरणाला अनुकूल िोतील अशी 
रिवरूप पातळ खते बनमषाण करण्ाकडे यापुढील काळात 
अधधक लक्ष हदले पाहिजे. संशोधनाची हदशा नव्याने पकडून 
गती वाढवली पाहिजे. परदेशातून येणारी खतरांची बवबवध 
कॉम्बिनेशन्स आपल्ाला उपयुक्त ठरतीलच असे नािी. 
माती, षपके, पाणी िे जे उत्ादनाशी बनगडीत घटक आिेत 
त्रांच्ा नेमक्ा गरजा व उणीवा, मयषादा काय आिेत िे 
लक्षात घेऊन त्ा कमी करण्ाच्ा वा भरून काढण्ाच्ा 
दृष्टीने संशोधनाचे काम िाती घेतले जावे. बवभाग, प्रदेश व 
षपकबनिाय रिवरूप खते बनमषाण व्ावीत. तसे करण्ात जर 
यश प्राप् झाले तर आपला शेतकरी आजच्ापेक्षािी अधधक 
दजजेदार माल कमी खचषात बनवून आंतरराष््टीय बाजारपेठेत 
आपला दबदबा बनमषाण करू शकेल.

फषट्वगेशन करण्ासाठी शेतात उभी करण्ात आलेली यंत्णा.
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हठबक ससचंनासोबत पाण्ात बवरघळणारी खते देणेच्ा संकल्पनेस 
फषट्वगेशन असे संबोधले जाते. हठबक ससचंनासशवाय फषट्वगेशन करता 

येणे शक् नािी. स्स्पकंलस्व (तुर्ार ससचंन) मधून फषट्वगेशन करता येत नािी. 

राज्ात १९८७ पासून हठबक ससचंन तंत्ाचा उपयोग शेतकरी बवबवध 
षपकरांसाठी करीत आिेत. हठबक ससचंनाखाली राज्ात १८ लाख िेक्टर क्षेत् 
असून देशामधे् साधारणपणे ५८ लाख िेक्टर क्षेत् आिे. बरेचसे शेतकरी हठबक 
ससचंन तंत्ाचा षपकासाठी फक्त पाणी देण्ाकरीता वापर करीत आिेत. ज्ा ज्ा 
वेळी कोणत्ािी षपकास हठबक ससचंन वदारे पाणी देत असाल त्ा त्ा वेळी 
शेतकऱयरांनी हठबक ससचंनासोबत पाण्ात बवरघळणारी खते देणे गरजेचे आिे. 
हठबक ससचंनासोबत पाण्ात बवरघळणारी खते षपकरांना हदली नािीत तर हठबक 
ससचंन तंत्ाचा पणू्व फायदा बमळणार नािी.

श्ी. बी.डी. जडे
वरीष्ठ कृषर् बवद्ा शास्त्रज्ञ, 

जैन इररगेशन ससस्ीम् सल. 
मोबा. ९४२२७७४९८१

फर्टिगेशन - का, कें व्ा व कसे?
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ठिबक संच कसा असावा?

शेतकरी हठबक ससचंन संचाची खरेदी करीत असतरांना 
त्रांच्ा मनात एकच बवचार असतो की, संच कमी षकंमतीत 
कसा बमळेल. हठबक ससचंन खरेदीसाठी कृर्ी बवभागामाफ्व त 
शासन अनुदान देते. त्ाचा फायदा शेतकऱयरांनी  अवश्य 
घ्ावा. पाण्ाच्ा गुणवत्तेनुसार षफल्टरची बनवड करावी. 
हठबकमधून पाण्ात बवरघळणारी खते षपकरांना देण्ाकरीता 
व्ेंचुरी अर्वा फषट्वलायझर टँक जरूर बसवून घ्ावा. दोन 
ड्ीपरमधील अंतर आणण ड्ीपरचा प्रवाि सारखा असणाऱया 
जैन टबबो एक्ेल, जैन टबबो लाईन सुपर, जैन टबबो ल्स्लम 
अशा उत्तम गुणवत्तेच्ा इनलाईन नळ्रांची खरेदी करावी. 
हठबक ससचंन शेताचा सव्जे करून, षडझाईन करून त्ानुसार 
शेतामध्े हठबक ससचंन संचाची उभारणी करावी. ड्ीपरमधून 
सव्व हठकाणी एकसमान पाणी बमळते आिे की ते तपासून 
बघावे. हठबक ससचंन िे दाबावर चालणारे तंत्ज्ञान आिे. 
षफल्टरजवळ १.५ ते २ षकलो/चौ.सेमी. आणण सबमेन षकंवा 
इनलाईन नळीच्ा शेवटी १ षकलो दाब / प्रशेर बमळाला 
पाहिजे म्हणजे पाणी आणण बवरिाव्य खतरांचे योग्य व्यवस्ापन 
करता येईल.

शेतकऱयरांना हठबक संचा सोबत खते देणे खुप कठीण 
आणण षकचकट वाटते. त्ापेक्षा खतरांच्ा गोण्ा मजूररांकडून 
शेतामधे् टाकून देणे त्रांना सोपे वाटते. ते षकती षपकरांना 
उपयोगी पडेल ते परमशे्रावर सोडतात. हठबक ससचंनासोबत 
पाण्ात बवरघळणारी खते देण्ात फार मोठे रॉकेट सायन्स 
नािी. फक्त शेतकऱयरांनी मानससकता बदलणे िे गरजेचे आिे.

देशामधे् सव्वसाधारणपणे ६१० लाख मेट्ीक टन 
रासायबनक खतरांचा वापर िोतो. आणण ह्ा तुलनेने बवरिाव्य 

खतरांचा वापर अगदी नगण् म्हणजे १ टक्ा पेक्षािी कमी 
३.२० लाख मे. टनाचा वापर िोत आिे.  हठबक ससचंन 
तंत्ाचा पूण्व फायदा बमळण्ाकरीता जे शेतकरी हठबक 
ससचंनाचा वापर करीत आिेत त्रांनी बवरिाव्य खतरांचा वापर 
अवश्य करावा. त्ामुळे बवक्मी उत्ादन बमळेल व नफािी 
अधधकाधधक बमळेल. शेतकऱयरांनी िे ततं्ज्ञान समजून वापर 
केल्ास बनसचितच त्रांचा फायदा आिे.

फर्टिगेशन का करावे?

पारंपाररक खते सदोर् पद्धतीने वापरल्ाने (जबमनीच्ा 
वर पडून राितात, झाडापासून दरु पडलेले असते, षपकरांच्ा 
काय्वक्षेत्ात हदली जात नािीत) त्रांची काय्वक्षमता ३५ ते ४५ 
टके् बमळते. सु्रद आणण पालाशयुक्त खतरांच्ा मातीच्ा 
कणरांशी संपकषात आल्ाने त्रांचे स्स्रीकरण िोते. युरीया, 
अमोबनयम सले्ट सारखी खते जबमनीवर उघडी पडून 
रािील्ास त्ातील अमोबनयाच्ा स्रूपातील नत् िवेत 
उडून जातो. त्ाच बरोबर युरीया, अमोबनयम सले्ट आणण 
इतर बमश् संयुक्त खते हदल्ानंतर मोकाट ससचंन/पाटपाणी 
पद्धतीने पाणी हदल्ास अन्नरिव्ये मोठ्ा प्रमाणावर झझरपून 
जातात त्ामुळे पारंपारीक खतरांची खत वापर काय्वक्षमता 
कमी  बमळते.  

शेतकरी पारंपारीक खते षपकरांच्ा एकुण कालावधीच्ा 
मध्े २ ते ३ वेळा षपकरांना देतात. सु्रद आणण पालाश 
प्रामुख्याने षपक लागवडीच्ा वेळी आणण नत् खते २ ते ३ 
वेळा देतात. त्ातील अन्नरिव्ये लवकर उपलब्ध िोत नािीत. 
षपकरांच्ा अवस्ेनुसार अन्नरिव्यरांचे व्यवस्ापन करणे शक् 
िोत नािी. सु्रद आणण पालाश यरांचे स्स्रीकरण िोऊ 

हठबक ससचंन प्रणालीचे सव्व अंगाचे उदा. षफले््टशन, फषट्वगेशन, ऑटोमेशन, पाईप्स दश्वन घडबवणारे माॅडेल
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लागते. त्ामुळे जबमनीत क्षारिी वाढू लागतात. जबमनीचा 
सामू आणण बवदु्त वािकता वाढल्ाने जबमनीची उत्ादन 
देण्ाची क्षमता कमी िोते. बऱयाच शेतकऱयरांना खतरांमधील 
अन्नरिव्यरांच्ा बाबत पुरेशी माहिती नािी, त्ातील अन्नरिव्यरांचे 
प्रमाण षकती? ते कधी उपलब्ध िोतील, तसेच खतरांची मात्ा 
कशी ठरवावी, त्ासाठी कोणकोणती खते षकती वापरावीत 
ह्ाबाबत अभ्ास नािी. 

हठबक ससचंन असतानािी बरेच शेतकरी षपकरांना िाताने 
खते टाकताना हदसतात. त्रांनी ह्ाबाबत गरांधभयषाने बवचार 
करायला िवा. त्रांनी हठबकमधून खते देण्ास सुरूवात 
करावी. कािी शेतकरी बनमे् पारंपाररक खते आणण बनमे् 
पाण्ात बवरघळणारी खते हठबकमधून देतात. ह्ात ऊस, 
कापूस, केळी, डाळींब उत्ादक शेतकरी मोठ्ा प्रमाणात 
आिेत. तर रिाक्ष उत्ादक शेतकरी गुलाब, कानजेशन्स, जरबेरा, 
स््ॉबेरी उत्ादक शेतकरी १०० टके् फषट्वगेशन करतरांना 
हदसतात. हठबक ससचंनातून खते हदल्ाने पाण्ाच्ा प्रत्ेक 
र्ंेबावर आणण अन्नरिव्यरांच्ा प्रत्ेक कणरांवर आपले बनयतं्ण 
असल्ामुळे षपकरांच्ा अवस्ेनुसार व गरजेनुसार पाणी व 
खतरांचे व्यवस्ापन केल्ाने षपकरांचे बवक्मी उत्ादन बमळेल 
तसेच उत्ादनरांची उतृ्ष्ट गुणवत्तािी बमळेल. पाणी आणण 
खते ह्रांची काय्वक्षमता ९० टके् बमळेल. खतरांवरील खच्व 
असजबात वाया जाणार नािी, जबमनी क्षारयुक्त िोणार नािी.     

फर्टिगेशन तंत्ाचे फायदे 

 षपकरांच्ा उत्ादनात भरीव वाढ िोते.

 बनयषातक्षम गुणवत्तेचे उत्ादन बमळते.

 अवस्ेनुसार आणण गरजेनुसार पाणी आणण खतरांचे 
अचूक काटेकोर व्यवस्ापन करता येते.

 हठबक ससचंनातून पाणी आणण खतरांचे व्यवस्ापन 
केल्ाने सव्व हठकाणी प्रत्ेक झाडास एकसमान पाणी 
व खते हदली जातात

 खतरांची मात्ा कमी प्रमाणात आणण रोज हदली जात 
असल्ामुळे स्स्रीकरणास वाव बमळत नािी, अन्नरिव्ये 
झझरपून जात नािीत. 

 जबमनीत मधे् क्षार वाढत नािीत.

 हठबक ससचंनामधून आम्लधमटीय खतरांचा बनयबमत वापर 
िोत असल्ाने हठबक ससचंन संचामध्े क्षार साचत 
नािी, ड्ीपर मध्े क्षार साचून बंद पडत नािीत. संचाचे 
आयषु् वाढते व हठबक ससचंन संच हदघ्वकाळ काय्वरत 
राितो.

 आम्लधमटीय खतरांचा वापर केल्ाने पाण्ाचा आणण 
जबमनीचा सामु आणण बवद्ुत वािकता बनयतं्णात 
आणता येते. 

 हठबक ससचंन मधून खतरांच्ा वापरामुळे २५ ते ३० टके् 
बचत िोते. 

कपाशीच्ा षपकाला फषट्वगेशन करणारा जैनचा हठबक संच व फषट्वलायझर टँक व व्ेंचू्री
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फर्टिगेशनसािी कोणती खते वापरावीत?

नत्ा करीता युरीया, अमोबनयम सले्ट, कॅल्शियम 
नायटे्ट

सु्रद करीता युरीया फॉसे्ट, (१७:४४:०), १२:६१:०, 
०:५२:३४, १३:४०:१३, फॉस्ोरीक 
अॅसीड, १९:१९:१९

पालाश करीता १३:०:४५, ०:०:५०

फषट्वगेशन तंत् अवलंब करताना प्रत्ेक अन्नरिव्यरांचे 
काय्व माहित असणे गरजेचे आिे. षपकरांच्ा अवस्ेनुसार 
अन्नरिव्यरांची गरज बदलत जाते. िे अत्ंत मित्ाचे आिे.  
माती पररक्षण अिवाल आणण षपकरांच्ा गरजेनुसार दयु्यम 
आणण सुक्ष्म अन्नरिव्यरांचा वापर करावा. कॅल्शियम नायटे्स् ट, 
मॅग्ेसशयम सले्टचा वापर वाढीला लागला आिे. सुक्ष्म 
अन्नरिव्य े हठबक मधून देताना ळचलेटेड स्रूपातील 
वापरावीत. 

फर्टिगेशन करण्ासािी सािने

खते संचात सोडण्ासाठी बवबवध साधनरांचा वापर केला 
जातो. आपल्ाला षकती प्रकारची खते एकाच वेळेस द्ायची 
आिेत? याची अचूकता कशी िवी आिे? खते देताना बवद्ुत 
वािकता/ सामू (इसी/पीएच) बनयषंत्त करावयाचा आिे 
काय? आपले बजेट षकती आिे? इत्ादी बाबींवर योग्य त्ा 
साधनरांची बनवड अवलंबून आिे. 

ठिबक संचात खते देण्ाची सािने खालीलप्र्ाणे 

१) व्ेंचुरी इंजेक्टर 
२) फटटीलायझर टँक 
३) फटटीलायझर पंप (िायड्ोसलक) 
४) फटटीलायझर पंप (इलेस्क््टक) 
५) न्यूट्ीकेअर - इको 
६) न्यूट्ीकेअर - इको पीएच 
७) न्यूट्ीकेअर - ईसी व पीएच 

८)  न्यूट्ीकेअर - प्रसेीबमक् 

१) व्हेंचुरी इंजेक्टर :  खते देण्ासाठीचे िे सवषात स्स् 
असे साधन आिे. व्ेंचुरी इंजेक्टर मध्े व्ेंचुरी मधून पाणी 
वेगाने नेले जाते. ज्ामुळे दाब फरक तयार िोतो व खते 
संचात ओढली जातात. पाणी व्ेंचुरीतून वेगाने नेण्ासाठी 
मेन लाईन वरील व्ाॅल्व अध्ववट बंद करावा लागतो. व्ेंचुरी 

जरी स्स् असली तरी, यात  जवळपास 
०.५ ते १ षकलोग्ॅम/ चौरस सेमी 
इतका दाब फरक लागतो, 
त्ामुळे संचाचा दाब कमी 
िोतो. व्ेंचुरीची बनवड करताना, 
संचाच्ा षडझाईन मध्े या दाब 
फरकाची सोय केलेली आिे 
याची खात्ी करून घ्ावी अर्वा 
खते देताना संच कमी दाबावर 
चालवून पाणी कमी देईल. व्ेंचुरी 
इंजेक्टर मध्े खते देण्ाची 
अचूकता सव्वसाधारण बमळते. व्ेंचुरी 
३/४इंच ते २ इंच या साईज मध्े उपलब्ध आिे. 

२) फर्टीलायझर र्ॅंि : यात खताचे रिावण बवरघळवून 
एका टाकीत ओतले जाते. टाकीचे झाकण बंद करून दाब 
फरक बनमषाण केल्ास टाकीतील खते संचात जातात. 

फटटीलायझर टँक साठी व्ेंचुरी इतका दाब फरक 
आवश्यक नािी. ०.२ ते ०.५ 
षकलोग्ॅम/ चौ सेमी या दाब 
फरकावर देखील खते ओढली 
जातात. फटटीलायझर टँक मध्े 
सुरुवातीस अधधक मात्ेत खते 
जातात व िळूिळू खताची मात्ा 
कमी-कमी िोत जाते. जर आपण 
फटटीलायझर टाकीतील सव्व 
खते  सुरुवातीपासून शेवटपययंत 
एकाच बवभागात देत असाल तर 
िी मोठी अडचण नािी, परंतु खते 
देत असताना ससचंनाचे बवभाग बदलल्ास कमी-जास् 
मात्ेने खते हदली जाते व आपणास फषट्वगेशनची अचूकता 
बमळणार नािी.

फटटीलायझर टँक िी प्ाम्स्क व लोखंडी अशा प्रकारात 
बमळतात.  प्ाम्स्क फटटीलायझर टँक िी वजनाला िलकी 
असते व तीच्ावर खतरांतील रसायनरांचा पररणाम िोत नािी. 
त्ामुळे खते देण्ासाठी प्ाम्स्क फटटीलायझर टँकचाच  
वापर करावा. फटटीलायझर टँक िी ३०, ६०, ९०, १२०, १६० 
व २२० सलटर या साईजेस मध्े उपलब्ध आिेत.
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३) फर्टीलायझर पंप (िायड्रोललि) :  वरील 
दोन्ी साधने स्स् तर आिेतच, परंतु त्रांच्ात 
अचूकता सव्वसाधारणच बमळते. कािी षपकरांना 
खताची मात्ा  अगदी अचूकपणे द्ावी लागते. 
उदािरणार््व ग्ीन िाऊस मधील षपके, फुलशेती, 
मषेडससनल प्रांट इत्ादी. अधधक अचूकपणे 
खते देण्ासाठी फटटीलायझर पंप वापरला 
जातो. यात पाण्ाच्ा दाबावर चालणारा 
पंप असतो. यात प्रते्क स््ोकला ठराबवक 
प्रमाणातच खते संचात जातात. खतरांचे 
प्रमाण आपल्ाला िवे तसे सेट करता येते. यात 
खते तर अचूकपणे देता येतात परंतु याचा इंजेक्शन रेट कमी 
असतो, त्ामुळे छोट्ा क्षेत्ासाठी जसे की ग्ीन िाऊस, 
पॉलीिाऊस, नस्वरी इ. साठी िे साधन योग्य आिे. 

५) फर्टीलायझर पंप (इलेक्क््टि) :  िायड्ोसलक पंप 
चालवायला दाब फरक लागतो. तसेच इंजेक्शन रेटिी 
मध्म असतो, या व्यबतररक्त आपणास बवजेवर चालणारे 
फटटीलायझर पंप देखील उपलब्ध आिेत. यात आपणास खते 
संचात देण्ाचे प्रमाण सेट करता येते. बवजेवर चालणारे िे 
साधन आिे, यामुळे आपणास  अचूकपणे खते देता येतात.

६) न्यूर््ीिेअर इिरो : यात आपण एकापके्षा अधधक 
खते एकाच वेळेस अचूकपणे देऊ शकतात. यात एक बूस्र 
पंप असतो व व्ेंचुरी इंजेक्टर असतात. आपणास प्रत्ेक 
व्ेंचुरीद्ारे हदल्ा जाणाऱया खताचा इंजेक्शन रेट सेट करता 
येतो. न्यूट्ीकेअर - इको िे बवजेवर 
चालते. सँ्डड्व मॉडेलमधे् दोन 
व्ेंचुरी असतात. 

७) न्यूर््ीिेअर इिरो 
पीएच : बऱयाचदा आपल्ा 
पाण्ाचा अर्वा जबमनीचा 
सामू अधधक असतो. अशा वेळेस 
खते हदल्ानंतरिी ती षपकरांना 
सिजपणे उपलब्ध िोत 
नािी. अशा वेळेस सामू 
ऍडजेस् करण्ासाठी 
फॉस्ोररक, नायषट्क, 
सल्फु्ररक इत्ादी 

ऍससड र्ोड्ा प्रमाणात संचात सोडले जातात. 

पीएच या साधनरांद्ारे आपणास िवा तो पीएच (सामू) 
सेट करू शकतात. यामुळे बवबवध खते अचूकतेने हदले 
जातातच, परंतु त्ाचबरोबर ते षपकरांना सिजपणे उपलब्ध 
िोतील याची काळजी घेतली जाते. जर आपल्ा पाण्ातील 
अर्वा जबमनीची क्षारता अधधक असल्ास न्यट्ूीकेअर - 
इको पीएच िे साधन आपणास सुयोग्य आिे. 

९) न्यूर््ीिेअर ईसी/ पीएच - न्यूट्ीकेअर ईको मध्े 
खतरांचे प्रमाण िे आपणास िाताने सेट करावे लागते, परंतु 
स्यंचसलत हठबक ससचंन यंत्णेद्ारे खते द्ायची असल्ास 
आपण खताचे प्रमाण, लागणारा सामू िे सगळे कंट्ोलरमध्े 
सेट करू शकतो. बरोबरच आपण 
पाण्ाची अधधकतम बवद्ुत 
वािकता बनदजेशरांक देखील 
ठरवू शकतात. बवद्ुत 
वािकता अधधक असल्ास 
पाण्ातील क्षाररांचे प्रमाण 
अधधक असते. अधधक 
क्षार िे खते षपकाला 
उपलब्ध िोऊ देत 
नािीत, खते देताना 
देखील कािी प्रमाणात 
क्षारता वाढते. म्हणून 
इसी (बवद्ुत वािकता) 
बनयंषत्त करूनच फटटीगेशन करणे 
आवश्यक आिे. न्यूट्ीकेअर - ईसी/ पीएच यात िे शक् 
आिे. िे बायपास पद्धतीचे मशीन असून संच सुरू असताना 
स्यंचसलतपणे इसी व पीएच बनयंषत्त करते. 

१०) न्यूर््ीिेअर - प्ेसीममक्स :  जर आपण मातीबवरहित 
शेती करत असाल तर माती ऐवजी मुळरांच्ा प्रक्षेत्ात 
नारळाचा काथ्ाकूट वापरला जातो. अशा हठकाणी अगदी 
कमी वेळात वारंवार फटटीगेशन करावे लागते. या हठकाणी 
न्यूट्ीकेअर - प्रेसीबमक् वापरू शकतात. यात गरजेनुसार 
खतरांचे बमश्ण त्ाचा योग्य तो इसी व पीएच राखून तयार 
केले जाते व अगदी कमी वेळेत संचाद्ारे ते बवतररत 
करण्ात येते. फषट्वगेशन करण्ाची िी सवषात अचूक पद्धत 
आिे. खतरांचे बनयंत्ण व बवतरण िे स्यंचसलत यंत्ाद्ारे िोते.
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फर्टिगेशन कें व्ा करावे?
फषट्वगेशन साधारणपणे दपुारी ४ नंतर करावे. त्ावेळी 

पाणी कोमट असल्ाने खते लवकर बवरघळतात आणण 
मुळरांच्ा काय्वक्षेत्ात तापमान िी योग्य असते. त्ामुळे 
षपकरांची परांढरी मुळे पाणी अन्नरिव्यरांचे शोर्ण उत्तमररत्ा 
करतात. सकाळी फषट्वगेशन करू नये कारण सकाळी 
पाणी र्ंड असल्ाने खते लवकर बवरघळत नािीत तसेच 
षपकरांच्ा मुळरांजवळ तापमान कमी असल्ाने अन्नरिव्यरांचे 
शोर्ण कमी िोते. 

फर्टिगेशनसािी द्रावण कसे तयार करावे?
खतरांचे रिावण करताना प्रत्ेक खतरांची एक सलटर 

पाण्ामध्े षकती बवरघळू शकते ह्ा माहिती अनुसार त्ा 
खतरांची षकती मात्ा द्ावयाची आिे तसेच फषट्वगेशनसाठी 
वापरण्ात येणाऱया साधनरांचा उदा.  व्ेंचूरी, फषट्वगेशन 
टँक, न्यूट्ीकेअर यरांचा  सक्शन अर्वा इंजेक्शन रेट माहिती 
असणे गरजेचे आिे. जर फषट्वगेशनसाठी युरीया, १२:६१:०  
आणण १३:०:४५ एकत् द्ावयाचे असल्ास सव्वप्रर्म 
पाण्ात १३:०:४५ बवरघळून घ्ावे. नंतर १२:६१:० आणण 
सवषात शेवटी युरीया पाण्ात बवरघळून व युरीया सवषात 
प्रर्म पाण्ात बवरघळल्ास पाणी रं्ड िोते त्ानंतरची खते 
१३:०:४५ , १२:६१:० बवरघळल्ास बराच वेळ लागतो. 

फर्टिगेशन कसे करावे? कोणती काळजी घ्ावी?

१) हठबक ससचंनामधून सव्वत् पाणी एकसमान बमळते याची 
खात्ी करावी.

२) फषट्वगेशन साधनरांची इंजेक्शन रेट चेक करावा.
३) खतरांच्ा मात्ानुसार खतरांचे रिावण तयार करावे.
४) हठबक ससचंनाद्ारे जबमन वाफसा अवस्ेत असल्ास 

जादा पाणी देवू नये.

५) खतरांचे रिावण हठबक ससचंनामधून जाण्ासाठी 
फषट्वगेशन टँक षकंवा व्ेंचूरी बसबवली असेल त्ा 
हठकाणाचा कंट्ोल व्ॉल्व िळूिळू कमी करावा. 
म्हणजेच इनलेट आणण आऊटलेट मध्े प्रशेर षडफरन्स 
बनमषाण करावा. तरच खतरांचे रिावण हठबक ससचंनामधून 
पाण्ासोबत षपकरांच्ा मुळाजवळ पोिोचतील.

६) हठबक ससचंनामधून खते देऊन झाल्ानंतर हठबक 
ससचंनाने ५ बमनीटे पाणी द्ावे नंतर बंद करावे. जादा 
वेळ पाणी हठबकने पाणी हदल्ास हदलेले खते षपकरांच्ा 
मुळरांच्ा काय्वक्षेत्ात बािेर झझरपून जातील.

७) हठबक ससचंन संचामधील सव्व गळत्ा बंद कराव्यात.

शेतकरी बंधूंनी हठबक ससचंनाद्ारे षपकरांचे पाणी 
व्यवस्ापन करतरांना षपकाची पाण्ाची गरज षकती 
एवढाच वेळ हठबक ससचंनाद्ारे षपकरांना पाणी द्ावे. हठबक 
ससचंनाद्ारे षपकरांना जादा पाणी हदल्ास मुळरांजवळ ळचखल 
बनमषाण िोईल, मुळरांजवळ िवा रािणार नािी त्ामुळे पाणी 
आणण अन्नरिव्यरांचे शोर्ण करता येणार नािी. त्ाच बरोबर 
जादा पाणी हदल्ाने अन्नरिव्ये  मुळरांच्ा कक्षेबािेर झझरपून 
जातील. त्ामुळे अपेसक्षत उत्ादन शक् िोणार नािी िे 
लक्षात घ्ावे. जे शेतकरी हठबक ससचंन तंत्ाचा वापर 
करीत आिे अशा सव्व शेतकऱयरांनी हठबक ससचंनासोबत 
पाण्ात बवरघळणाऱया खतरांचा वापर अवश्य करावा. युरीया, 
परांढरा पोटॅश िातरांनी जबमनीला देण्ापेक्षा हठबकमधून द्ा. 
सु्रदसाठी १२:६१:० षकंवा फॉस्ोरीक अॅसीड चा वापर 
कमी केल्ास कमी खचषामध्े शेतकऱयरांना फषट्वगेशन करता 
येईल आणण बवक्मी उत्ादन आल्ाने आधर््वक नफािी 
वाढेल. 

फर्टिगेशनसािी रासायननक खतांच्ा ्ात्ा कशी िरवावी?
१) माती पररक्षण अिवाल
२) उत्ादनाच्ा लक्षरांकवरून
३) जबमनीतून अन्नरिव्ये शोर्ण करण्ावरून
४) कृर्ी बवद्ापीठ ह्रांच्ा सशफारशीनुसार

शेतकऱयरांनी हठबक ससचंन तंत्ाचा वापर फक्त षपकरांना 
पाणी देण्ासाठी न करता ज्ा ज्ा वेळेला कोणत्ािी 
षपकास हठबक ससचंनाने पाणी देताना त्ासोबत पाण्ात 
बवरघळणारी रासायबनक खते हठबक ससचंनाद्ारे द्ावी. 
तसेच हठबक ससचंनाद्ारे पाण्ात बवरघळणारी जीवाणू 
खते आणण जीवामृत यरांचा िी षपकरांना हठबक ससचंनावदारे 
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वापर करता येईल. रासायबनक खतरांच्ा वाढत्ा षकंमतींमुळे 
शेतकऱयरांनी केवळ रासायबनक खतरांवर अवलंबून न रािता 
एकाम्त्क षपकपोर्ण पद्धतीचा अवलंब करावा. त्ामध्े 
रासायबनक खतरांबरोबर जीवाणू खते आणण जीवरांमृत 
हठबकमधून वापर करावा. 

्का रपकाकरीता फर्टिगेशन 

मका िे तृणधान्य वगषातील गिू, तरांदळू नंतर मित्ाचे 
षपक आिे. या षपकाचे मित् वाढत असल्ाने ह्ा मका 
षपकाचे मित् वाढत असल्ाने चरांगले दर बमळत 
आिेत त्ामुळे शेतकरी ह्ा षपकाकडे वळत आिे. मका 
षपक सव्व तृणधान्यरांमध्े अधधक उत्ादन देणारे षपक 
आिे. मका षपकास तृणधान्याची राणी असे म्हटते जाते. 
बिुतेक मका लागवड िी पारंपारीक पद्धतीची असुन जैन 
इररगेशनकडून शेतकऱयरांना मका प्रगत- तंत्ावर लागवड 
करण्ाकरीता प्रबोधन करीत, असून शेतकरी आता मका 
हठबक ससचंनपद्धतीवर लागवड करीत आिे. शेतकरी जैन 
इररगेशनचे बमशन मका २.० मध्े सामाबवष्ठ िोऊन अधधक 
उत्ादन बमळण्ाकरीता माग्वदश्वन घेत आिे. मका षपकाचे 
एकरी १०० लक्वटंल उत्ादन येऊ शकते प्रयत्नरांवर माग्वदश्वन 
करीत आिे. त्ाकरीता मका षपकासाठी फषट्वगेशन करणे 
गरजेचे आिे. मका षपकासाठी फषट्वगेशन कसे करावे?  िे 
खाली माग्वदश्वनास्व हदले आिे.

मका लागवडी पवूटी जबमनीची चरांगली पवू्वमशागत करून 
जमीन भुसभूशीत करून घ्ावी. त्ानंतर २ फूट  रंूदीचे 
आणण १ फूट उंचीचे गादी वाफे तयार करावेत. गादी वाफे 

तयार करतरांना १०:२६:२६ खतरांच्ा (दोन गोण्ा) १०० 
षकलो त्ात मॅगे्सशयम सले्ट- १५ षकलो, गंधक - १० 
षकलो, झझकं सले्ट-५ षकलो, फेरस सले्ट - ५ षकलो, 
बोरॅक्- ३ षकलो, मँगनीज सले्ट - ३ षकलो िे ५० षकलो 
बनबंोळी पेंडमध्े षफसळून (एका एकरच्ा क्षेत्ाकरीता 
गादीवाफ्रांत चरांगले बमसळून टाकावे. गादी वाफ्ाच्ा 
मध्भागी इनलाईन हठबकची नळी ठेऊन नदीच्ा दोन्ी 
बाजूस २० सेमी अंतरावर मकाची लागवड करावी. दोन 
बबयाण्ातले अंतर २० सेमी ठेवावे. बबयाणे टोकण पद्धतीने 
िाताने षकंवा मशीन द्ारे करावी. लागवडी पवूटी हठबकद्ारे 
जमीन वाफसा अवसे्त आणून बबयाणे लागवड केल्ास 
उगवण चरांगली िोते. कोठेिी गॅप पडत नािीत. मका षपकाची 
उगवण पूण्व झाल्ावर साधारण लागवडीनंतर १० हदवसरांनी 
हठबक ससचंनाद्ारे व्ेंच्ुरी अर्वा फषट्वलायझर टँकमधून 
पाण्ात बवरघळणारी खते देण्ास अर्षात फषट्वगेशनची 
सुरुवात करावी. मका षपक काढणीला येण्ाआधी १० ते १५ 
हदवस आधी पाणी आणण खते बंद करावीत. मका षपकाचे 
पारंपारीक पद्धतीवरील मोकाट ससचंन/ पाटपाणी पद्धतीवर 
रब्ी िंगामात एकरी २० ते २५ लक्वटंल उत्ादन बमळते. 
मका षपकाची हठबक ससचंन पद्धती लागवड करुन एकरी 
७० लक्वटंल उत्ादन बमळबवले आिे. म्हणून मका िे षपक 
हठबक संचावर घेऊन आणण फटटीगेशन करून घेणे जरूरीचे 
आिे.  मका षपकाचे अधधक उत्ादन घेण्ाकरीता माती 
पररक्षणानुसार खतरांचे बनयोजन करणे अधधक फायद्ाचे 
असते आणण गरजेचे आिे. 

्का रपकासािी नवद्राव् खतांचा वापर (फर्टिगेशन) 

खते देण्ाचा िालावधी खताची गे्ड दर ४ थ्ा हदवशी देण्ाची 
मात्ा किलरो/दर

मवशेष

लागवडी नंतर (उगवणी) युरीया ४.५०० आठवड्ातून एक वेळा ळचलटेड मायक्ो 
न्यट्ुीएंट २५० ग्ॅम आणण मॅग्ेसशयम 
सले्ट १ षकलो असे द्ावे.

पहिले १० ते ४० हदवस १२:६१:० २.०००
परांढरा पोटॅश १.२५०

४१ ते ७० हदवस युरीया ५.५०० आठवड्ातून एक वेळा ळचलटेड मायक्ो 
न्यट्ुीएंट २५० ग्ॅम + मॅग्ेसशयम सले्ट १ 
षकलो +सोलु्बोर ५०० ग्ॅम द्ावे.

१२:६१:० २.५००
परांढरा पोटॅश १.८००

७१ ते ९० हदवस युरीया १.५०० आठवड्ातून एक वेळा मॅग्ेसशयम सले्ट 
१ षकलो एकरी द्ावे.परांढरा पोटॅश ४.५००

षटप:- वरील फटटीगेशन शेडयूल िे आपल्ा माग्वदश्वनकरीता आिे. माती पररक्षण अिवालानुसार तसेच प्रत्क्ष षपकाची पररस्स्ती बघून बदल करावेत. 
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भारतात फटटीगेशन िी संकल्पना नवीन असून बऱयाच शेतक-यरांना ती 
अजून माहिती नािी व ज्रांना माहिती आिे त्रांना या तंत्ाच्ा सव्व 

अंगरांची पररपूण्व माहिती व ज्ञान झालेले आिे असे म्हणता येत नािी. पाण्ासोबत 
जी खते आपण हठबक संचामधून देतो त्ाला फषट्वगेशन म्हणतात. शेतक-यरांना 
वाटते आठवड्ातून दोनदा षपकरांना खतरांची (फषट्वगेशनची) गरज आिे. पण 
प्रत्क्षात प्रते्क पाण्ासोबत दररोज षपकरांना खताची गरजेबनिाय षकंवा र्ोडी 
तरी मात्ा गेली पाहिजे. यामध्े बवशेर् करून माती या माध्मामध्े जी बवबवध 
षपके घेतली जातात त्रांच्ासाठी माती परीक्षण खूप मित्ाचे आिे. रानात षपक 
लावण्ापूवटी माती आणण पाणी यरांचे परीक्षण केले पाहिजे. या परीक्षणात दोन 
मदेुि मित्ाचे आिेत. १) सामू (पी.एच) षकती आिे  आणण २) क्षाररांचे प्रमाण षकती 
आिे.

जबमनीतले क्षार समजले तर षपकरांना कोणती खतमात्ा द्ायची िे समजू 
शकते. बाजारात असंख्य प्रकारची खते उपलब्ध आिेत. त्ातली आपल्ा 
जबमनीसाठी कोणत्ा खतरांची आवश्यकता आिे िे शेतक-याला समजणे 

भाजीपाल्ासािी फर्टिगेशन!

श्ी. तुषार जवािर जाधव
उत्ादन प्रमुख, भाजीपाला बवभाग.

मातीबवना शेती प्रकल्प,
कृर्ी बवज्ञान कें रि बारामती
(मोबा. ९३०९२४५६४६)
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गरजेचे आिे. त्ासाठी माती परीक्षणाची आवश्यकता आिे, 
अन्यर्ा शेतकरी गरज नसताना कोणीतरी सरांगतो म्हणून 
आवश्यक नसलेली खते टाकून पैसे वाया घालबवण्ाचा 
धोका आिे.

पाण्ाची गुणवत्ता तपासणेिी बततकेच मित्ाचे आिे. 
आजपययंत बऱयाच शेतक-यरांनी चुकीच्ा पद्धतीनेच खते 
वापरून पैसा बनष्ारण वाया घालबवला आिे व उत्ादन 
खच्व वाढवून ठेवला आिे. पाण्ात काबबोनेटसस् आणण 
बायकाबबोनेटस उतरलेली असतात. बऱयाचदा आपणाकडून 
तेच पाणी परत फषट्वगेशन साठी वापरले जाते. पाण्ाचा 
पी.एच., इसी जास् असेल तर ७० टके् खत वाया जाते. 
म्हणून पाण्ाची व मातीची गुणवत्ता बनदान वर्षातून एक- 
दोन वेळा तरी तपासणे आवश्यक आिे.

कोणती खते वापरावीत ?

फषट्वगेशनसाठी लागणारी खते पुरबवणाऱया देश-
बवदेशात अनेक कंपन्या आिेत. आपल्ाकडे भारतात यारा, 
आयसीएल इफको, झुआरी यरांसारख्या कंपन्या बवरिाव्य 
म्हणजे पाण्ात बवरघळणारी खते पुरबवतात. जबमनीची 
गुणवत्ता लक्षात घेऊन त्ाप्रमाणे खताची वापरासाठी बनवड 
करणे गरजेचे असते. जबमनीचा सामू जास् असेल तर कमी 
सामू असलेली खते वापरावीत. साधारणपणे बवरिाव्य खते २ 
ते १० एवढया सामूची असतात. कोणती कंपनी षकती सामुचे 

खत देते आिे िे बघून कंपनीची बनवड करावी. खताची मात्ा 
हठबक संचामधून कशी द्ायची याचे सदु्धा एक शास्त्र आिे. 
त्ाचा शेतक-याने अभ्ास करून त्ाप्रमाणे खते द्ावीत. 
उदा. १ ग्ॅम खत एका सलटर पाण्ात बमसळण्ात येत असेल 
तर एका क्षारतेचे खत तयार िोते. एकावेळी षकती क्षारता 
आपण मातीत बमसळू शकतो याचे गणणत त्ावरून मरांडता 
येईल. अनावश्यक व गरजेपेक्षा जास् रासायबनक खते 
देऊन आपण जबमनीतले क्षार तर वाढबवत नािी ना याचा 
अंदाज त्ामुळे शेतक-याला बरांधता येईल. अर्षात ब-याच 
शेतक-यरांचे कोणती खते व षकती प्रमाणात वापरतो याचे 
शास्त्रशुद्ध पद्धतीने मोजमाप करण्ाकडे लक्ष नसते. ढोबळ 
पद्धतीने व कोणीतरी सरांगगतले म्हणून तो खते देत असतो. िे 
ळचत् बनदान भारतात तरी सव्वत् पािायला बमळते.

खते कशी द्ावीत ?

कॅल्शियम युक्त जी खते आिेत ती फॉसे्ट व पोटॅशयुक्त 
खतरांसोबत कधीिी बमसळू नयेत. ती स्ततं्पणे द्ावीत. 
कॅल्शियम खतरांचा ग्ुप िा वेगळा ठेवावा. फॉसे्ट व पोटॅश 
खतरांचा ग्ुप वेगळा ठेवावा. या खतरांच्ा टाक्ा वेगवेगळ्ा 
असाव्यात. खतरांचे स्ॉक सोल्ूशन टाकीमधे् अगोदर तयार 
करावे. एका टाकीत कॅल्शियम युक्त खते घ्ावीत तर दसु-
या टाकीत फॉसे्ट व पोटॅशयुक्त खते आणण इतर दयु्यम 
अन्नरिव्ये असलेली खते घ्ावीत.
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उघड्ा रानात ढोबळी व ्ो्ॅ्ोची लागवड

ढोबळी बमरची व टोमॅटोची उघड्ा रानात लागवड केली 
असेल तर त्ाला करावे लागणारे फषट्वगेशन आणण बंहदस् 
व बनयंषत्त वातावरणातील म्हणजे ग्ीनिाउस, पॉसलिाऊस 
व ग्ासिाउस मधील षपकरांना करावे लागणारे फटटीगेशन 
बनरबनराळे आिे. आता सुरुवातीला उघडया रानातील 
फटटीगेशनचा बवचार करू. रिवरूप खताचे सोल्ूशन तयार 
करण्ासाठी दोन स्तंत् टाक्ा घ्ाव्यात. एका टाकीत 
कॅल्शियम नायटे्ट िे खत तयार करावे. ढोबळी बमरची 
व टोमॅटोची लागवड झाल्ानंतर पहिला तोडा िोण्ाच्ा 
अगोदर म्हणजे ८ ते ४० हदवसात ६० ते ७० षकलो कॅल्शियम 
नायटे्टची मात्ा एकरी द्ावी. दसु-या टाकीमधे् फॉसे्ट, 
पोटॅश व इतर दयु्यम अन्नरिव्ये गृिीत धरून सव्वबमळून ६० ते 
७० षकलो या प्रमाणात खताची मात्ा द्ावी. त्ानंतर षपकाचा 

तोडा जेव्ा चालू िोईल तेव्ा षपकाची अपेसक्षत फुलरांची 
सखं्या, झाडरांचा एकूण पेरा, फळरांचा आकार िे सव्व घटक 
गृिीत धरून त्ा प्रमाणात दसुऱया टाकीतील म्हणजे फॉसे्ट 
व पोटॅशयुक्त खते वाढवावीत.

फषट्वगेशन ज्ा पाण्ातून केले जाणार आिे. त्ाचे 
तापमानिी लक्षात घेणे मित्ाचे आिे. ज्ा पाण्ातून बवरिाव्य 
खते देणार ते पाणी मध्म स्रूपाचे असावे. म्हणजे अबत र्ंड 
व अबत गरम नसावे. पाण्ाचा सामू (पी.एच.) जास् असेल 
तर तो कमी करण्ासाठी फॉसॅ्ररक अॅससड, सलु्रीक 
अॅससड, षकंवा नायटे्ट अॅससडचा वापर आपण करू शकतो. 
िी बवरिाव्य खते तयार करण्ासाठी कमी खचषातले व्ेंचुरी 
फषट्वगेशन बमकक्गं टँक शेतकऱयरांकडे असणे गरजेचे आिे. 
फषट्वगेशन करण्ापूवटी िे षफल्टर टँक स्च् करणिेी 
आवश्यक आिे. फषट्वगेशन शक्तो सकाळी षकंवा 

‘आरसीएफ’चे ब ॅक्रेरया वाढनवणारे खत
फषट्वगेशन कें व्ा, कसे, षकती व का करायचे? िे ठरबवण्ासाठी शेतक-याला अभ्ास करावा लागतो. झाडाचे 

बनरीक्षण करून रोज त्रांच्ाशी संवाद करावा लागतो. त्ातून झाडाची गरज लक्षात 
येते. बऱयाच षपकरांना सूक्ष्म अन्नरिव्यरांची आवश्यकता असते, ती 
लक्षात घेऊन आरसीएफ कंपनीने हठबक संचामधून सोडण्ासाठी 
आणण वरून फवारण्ाकररता देखील रिवरूप व बवरिाव्य खते तयार 
केली आिेत. बवरिाव्य खते पावडर फॉम्वमधे् असून ती पाण्ात 
बवरघळल्ानंतर फवारता देखील येतात. फवारणीसाठी २०० 
सलटर पाण्ात १ सलटर खत बमसळावे. हठबक संचाद्ारे फषट्वगेशन 
करणार असल्ास २०० सलटर पाण्ात दीड सलटर खत बमसळावे. 
सिा सूक्ष्मअन्नरिव्यरांसाठीचे जे रिवरूप खत तयार केले आिे ते 
४०० रुपये सलटर असून लिान कालावधीच्ा म्हणजे भाजीपाला, 
कोधर्बंीर, मेर्ी यरांसारख्या षपकरांना ते एकरी अधषा सलटर फवारावे. 
पाण्ाचा सामू (पीएच) कायम राखण्ासाठी पीएच बॅलन्सर तयार 
केला असून १ सलटर पाण्ात ते १ बमली टाकावे. ॲझेटोबॅक्टर, 
फॉस्रस सोल्ूबलायझझगं बॅके्टररया, आणण पोटॅश मोबबलायझझगं बॅके्टररया 
यरांच्ा वाढीसाठी आर.सी.एफने जे रिवरूप खत तयार केले आिे ते पाण्ातून एकरी एक 
सलटर या प्रमाणे सोडायचे. या बॅके्टररया वाढबवणाऱया खताच्ा एक सलटर बाटलीची षकंमत २१० रुपये आिे. एक ते 
हदड षकलो गुळाच्ा पाण्ात जर िे खत दोन-चार हदवस ठेवले तर बॅके्टररयरांची संख्या प्रचंड वाढते. एक बमलीमधे् 
५० कोटी (५x१० चा आठवा घात एवढे सेल्स प्रबत बमली.) बॅके्टररया असतात.
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संध्ाकाळी करावे. सयूबोदयाच्ा वेळी पाणी व खते षपकरांना 
देणे अत्ंत गरजेचे असून ते खूप उपयुक्त व लाभदायी ठरते. 
कारण त्ावेळी षपकाची प्रकाश संश्ेर्णषक्या चालू असते 
आणण सुरूवात असल्ामुळे िी षक्या जोरात आणण जोमात 
असते. षपकाची मुळे खूप षक्याशील असल्ामुळे ती पाणी 
व खते गरजेप्रमाणे शोर्ून घेत असतात. षपकाची गरज पािून 
खते द्ावीत. गरजेपेक्षा जास् (ओव्रडोस) खते देवू नयेत. 
प्रत्ेक खताची मात्ा ५ षकलो पके्षा जास् िोणार नािी याची 
काळजी घेतली पाहिजे. एकावेळी कमीत कमी १ षकलो व 
जास्ीत जास् ५ षकलो खत एकरी द्ावे. फषट्वगेशन करीत 
असताना कािी बवरिाव्य खते वरून पंपाच्ा सिाय्याने 
फवारणीमधूनिी द्ावी लागतील. जी ळचलेटेड स्रूपाची 
खते आिेत ती षपकरांना सिज उपलब्ध िोऊ शकतात म्हणून 

ती फवारणी पंपाद्ारे हदली तरी चालू शकते. एक सलटर 
पाण्ासाठी ३ ते ५ गॅ्म एवढा एन.पी. के. घेऊन तो पंपातून 
फवारला तरी चालू शकतो. त्ाचेिी पररणाम चरांगले हदसून 
येतात. शेतीतील माती व पाण्ाचा पी.एच. आणण इ.सी. 
तपासण्ासाठी प्रते्क शेतकऱयाने आता स्त:कडे मोजणीचे 
बमटर उपकरण ठेवणे आवश्यक आिे. िे बमटर फार मिाग 
नािीत व सव्वत् उपलब्ध आिेत.

्ातीनवना ्ाध्य्ातली शेती 

आता आपण बंहदस् व बनयंषत्त वातावरणातील 
म्हणजे पॉसलिाऊस व ग्ीनिाऊसमधील षपकरांना कसे 
फषट्वगेशन करावे याचा बवचार करूया. बवशेर् करून सध्ा 
ग्ीनिाऊसध्े सव्वत् माध्म म्हणून कोकोपीटचा वापर केला 

उत्ादकती वाढीने खचटि क्ी होऊन शेतीतली 
शाश्वतता गािता येईल!

सुक्ष्मससचंनाच्ा माध्मातून पाण्ाचे व्यवस्ापन करण्ात आपण 
कािी प्रमाणात व कािी षपकरांमधे् यशस्ी झालो. पण १०० टके् यश 
अजूनिी बमळवू शकलो नािी. इस्त्राईलने पाणी व खते व्यवस्ापनात 
जी भरीव कामगगरी केली त्ा हदशेने आपल्ालािी काम करावे लागेल. 
उत्ादन वाढीत कािी प्रमाणात देशाने यश बमळबवले असले, तरी आणखीन 
उत्ादन व उत्ादकता वाढीचे आव्ान आपल्ापुढे आिेच. या आव्ानावर 
मात केल्ासशवाय शाश्तता व ळचरंतनता प्राप् िोऊ शकणार नािी. 
यासाठी उत्ादनाची जी प्रमुख संसाधने आिेत त्रांचा बारकाईने, जपून, 
काटकसरीने व नवीन तंत्ाची कास धरीत वापर करावा लागणार आिे. 
यातले रिवरूप खते व फषट्वगेशन िे एक प्रमुख ततं् आिे. कमी खचषात उत्ादन 
वाढवायचे आिे, त्ासाठी संशोधनाचे मोठे पाठबळ िवे. दजजेदार रिवरूप 
व बवरिाव्य खते िवीत. पण ती फारशी उपलब्ध नसल्ामुळे भारताला िी 
परदेशातून आयात करावी लागतात. इंषडकेम स्ेशाल्टी फटटीलायझर प्रा. 
सल. पुणे िी कंपनी युरोपातील बेलजियम, फ्ान्स, रसशया, नेदरलँड, स्ीडन 
या देशातून रिवरूप खते आयात करून भारतातील शेतकऱयरांना उपलब्ध 
करून देते. प्रेयाॅन कंपनीची िी खते २५ षकलोच्ा पॅक मध्े उपलब्ध 
िोतात. पॉलीफॉसे्ट स्रूपात ती उपलब्ध करून हदली जातात. ०:४२:४७ + २.८% फेरस तसेच ०:४८:४७ 
यासारख्या ग्ेड कंपनी पुरवते. एकरी ३ ते ४ षकलो वापर करावा लागतो. साधारणपणे दर ५०० ते ७०० रुपये 
षकलो असतो. आठवड्ातून एकदा िी खते द्ावीत. पाण्ात १००% बवरिाव्य िोणारी मायक्ोन्यट्ूी एफई आणण पी 
बूस्र या दोन नावाने खते व फायषटन नावाने बुरशीनाशक एकरी अधषा षकलो वापरावे. िे बुरशीनाशक दोन िजार 
रुपये षकलो आिे. एवढी मिागडी खते व और्धे वापरताना ती काळजीपूव्वक वापरणे हिताचे.    
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जातो. या कोकोपीटमध्े आपल्ाकडे प्रामुख्याने टोमॅटो, 
ढोबळी बमरची, चेरी टोमॅटो, युरोषपयन काकडी व इतर 
परदेशी भाजीपाला लावला जातो. अर्षात भारतात मातीबवना 
शेतीकडे फारसे शेतकरी वळलेले हदसत नािीत. ३० ते 
३५ वर्वांपूवटी म्हणजे मिाराष््टात सव्वप्रर्म डॉ. आप्ासािेब 
पवार आणण राम् रोझेसचे मालक श्ी. रामराव जगताप 
यरांनी इस्ाईलमधील शेतकरी इसलयािू बेझालेल यरांच्ा 
माग्वदश्वनाखाली रॉकवूल वरती गुलाब लावला िोता. परंतु 
पाण्ात प्रचंड क्षार असल्ामुळे बारामती व लोणी काळभोर 
या दोन्ी हठकाणची ग्ीनिाउसेस यशस्ी झाली नािीत. 
पाण्ाचे व्यवस्ापन िी फार मित्ाची व बततकीच अवघड 
अशी गोष्ट आिे. त्ामुळे िे काम फार बारकाईने करावे लागते. 
कोकोपीटमध्े षपकाची लागवड केल्ानंतर फषट्वगेशनसाठी 
दोन स्तंत् टाक्ा वापराव्याच लागतात. मोजून मापून खते 

समजण्ासाठी दर तीन हदवसरांनी पाण्ाची तपासणी करणे 
गरजेचे आिे. त्ातिी मुख्यत्े क्षाररांची तपासणी करावी. 
मगच खते द्ावीत.

माती बवरिीत शेती म्हणजे पॉसलिाऊस षकंवा 
ग्ीनिाऊसची शेती. यामध्े सायंकाळी चार नंतर षपकाला 
कोणतिेी पाणी वा खते द्ायची नािीत िा बनयम करून 
तो सक्तीने पाळला पाहिजे. कारण षपके वाढबवण्ासाठी 
जे माध्म आपण वापरतो उदा. कोकोपीट, परलाईट, 
व्मटीक्ुलाईट, रॉकवुल, बवटा व दगडरांचे तुकडे, वाळू वगैरे... 
ते कोरडे िोणे आवश्यक असते. रात्ीच्ा वेळी षपके वा रोपे 
अकॅ्टीव् (काय्वरत) नसतात आणण सायंकाळी चार नंतर 
सूय्वषकरणरांची तीव्रता कमी िोते. त्ामुळे झाडरांची अन्न तयार 
करण्ाची व प्रकाश संश्ेर्णाची प्रषक्या मंदावते. त्ामुळे 
झाडरांची मुळे पाणी, खते उचलत नािीत व घेऊन वापरतिी 

नािीत. मातीबवना शेतीमध्े षपके जो कािी प्रबतसाद द्ायचा 
असतो तो फक्त ५ ते ६ तासात देतात. मातीतली षपके तर २ ते 
३ हदवसात प्रबतसाद देतात. म्हणजे माती िे माध्म प्रबतसाद 
द्ायला उशीर लावते. त्ामानाने मातीबवरिीत माध्मातून 
शेतक-याला पाणी, खते, और्धे वापरल्ाचा प्रबतसाद लगेच 
बमळतो.

फषट्वगेशन वापराचे मुख्य फायदे म्हणजे षपकरांची 
वाढ फार वेगाने िोते. पेशींचे बवभाजन िोते. चरांगले फुटवे 
फुटतात. पानरांना गद्व रंग येतो व ती जाड िोतात. प्रकाश 
संश्ेर्ण चरांगले िोते. त्ामुळे षपके स्तःचे अन्न चरांगले तयार 
करतात. फळरांचा आकार, चकाकी, गुणवत्ता व गोडी वाढते. 
मातीचा -िास कमी िोतो.

द्ावी लागतात. कमी-जास् कािीिी घेऊन चालत नािी. 
कािी खते जादा झाली तर लगेच षपकरांवर पररणाम िोतो. 
त्ासाठी सातत्ाने खते, पाणी यरांची तपासणी करावी लागते. 
यात मुख्य अडचण व मित्ाची गोष्ट अशी आिे की, कमी 
पी.एच. असणारी रिवरूप खते षकंवा बवरिाव्य खते वापरली 
गेली पाहिजेत. हदवसाला झाड षकती घेते व त्ाची नेमकी 
गरज काय आिे िे अभ्ास व बनरीक्षणाने ठरबवले पाहिजे. 
समजा टोमॅटोच्ा एका झाडाला हदवसाला ३ सलटर पाणी 
आपण देत असू तर ते त्ातले ६० टके् पाणी घेते आणण ४० 
टके् पाणी सोडून (डे्न) देत असेल तर ते डे्न िोणे गरजेचे 
आिे. डे्नेज िा मित्ाचा बवर्य आिे. पाण्ासोबत खतिेी 
डे्न िोतात, वािून जातात. ती नेमकी षकती जातात. कोणती 
खते वािून जातात व झाड कोणती खते लगेच शोर्ून घेते िे 
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रिा क्ष बागेसाठीचे फषट्वगेशन दोन भागात सरांगता येईल, १) एषप्रलमध्े 
िोणा-या खरड छाटणीनंतर आणण २) ऑक्टोबरमध्े िोणा-या फळ 

छाटणीपासून करावयाचे फषट्वगेशन. या दोन्ी छाटणीनंतरचे फषट्वगेशन वेगवेगळे 
असते ते समजून त्ाप्रमाणे फषट्वगेशन करणे मित्ताचे आिे.

खरड छा्णीनंतरचे फर्टिगेशन

नत्, सु्रद आणण पालाश (एन.पी.के.) िी तीन मुख्य अन्नरिव्ये आिेत. कॅल्शियम, 
सल्र आणण मॅग्ेसशयम िी दयु्यम अन्नरिव्ये आिेत. खरड छाटणीच्ावेळी मुख्य 
भर िा सु्रदवर असतो. काडीला फळे लागण्ासाठी काब्वन स्ोअरेज कररता 
सु्रदला मित् असते. रिाक्ष बागेसाठी संपूण्व वर््वभरात िेक्टरी ४०० षकलो आणण 
एकरी १६० षकलो सु्रद लागते. वर्षाला साधारणपणे तेवढेच पालाश व नत् 
लागते. नत्ाचे काम षपकवाढीचे असते. सु्रदची गरज फळधारणेसाठी लागते. 
पालाशची आवश्यकता रिाक्ष षपकाचे एकंदरीत आरोग्य चरांगले रािावे, बाग बनरोगी 
रािावी आणण रिाक्ष मण्रांचा आकार मोठा िोऊन घड वजनाला भरावेत यासाठी 

द्राषिबागेचे फर्टिगेशन

श्ी. आनंद सोपान करांचन
प्रगतशील रिाक्ष बागायतदार. 

मु.पो. ऊरूळीकरांचन, ता. िवेली, सज. पुणे 
(मोबा. ९९७०१६६२४६)
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पडते. दयु्यम अन्नरिव्ये िी मुख्य अन्नरिव्यरांना मदत करतात. 
नत् पचवायला गंधक लागते. सु्रद पचवायला मॅग्ेसशयम 
लागते. पालाश षपकाला उपयोगी पडावे यासाठी कॅल्शियम 
लागते. नत्ाला मॉसलबडेनम मदत करते. पालाशला फेरस 
व मँगनीज िी सूक्ष्म अन्नरिव्ये (मायक्ोन्यूट्ीयंटसस्) मदत 
करतात.

खरड छाटणीमध्े सु्रद या खतावर जास् भर व लक्ष 
द्ावे लागते. सु्रद म्हणून मोनो अमोबनयम फॉसे्ट (MAP) 
िे खत देतात. रिाक्ष बागेला सुरुवातीपासून दर आठवडयाला 
एकरी साडेतीन षकलो मोनो अमोबनयम फॉसे्ट + अधषा 
षकलो मॅग्ेसशयम सले्ट देतात. प्रत्ेक फषट्वगेशनबरोबर 
एकरी २५० बमली ह्बुमक अॅससड देतो. खताचे नैसगग्वक 
बवघटन व्ावे. ती लवकर बवरघळून षपकरांना उपलब्ध 
व्ावीत म्हणून ह्बुमक अॅससड देतो. सु्रद िा मातीमध्े 
स्स्रावण्ाची (षफक् िोण्ाची) शक्ता असते. त्ामुळे 
ब-याचदा ते झाडाला उपलब्ध िोत नािी. म्हणजे बँकेच्ा 
आपल्ा खात्ात पैसे आिेत पण ते बमळतच नािीत अशी 
स्स्ती असते. दर आठवडयाला याप्रमाणे १० आठवडे खते 
देण्ाचा म्हणजे फषट्वगेशनचा िा काय्वक्म चालतो. त्ानंतर 
त्ात बदल करावा लागतो.

रिाक्ष वेली वाढाव्यात म्हणून सुरुवातीचे ४ आठवडे 
साधारणपणे १३ : ४० : १३ म्हणजे १३ टके् नत्, ४० टके् 
सु्रद व १३ टके् पालाश िे एकरी ४ षकलो याप्रमाणे द्ावे 
व त्ाच्ासोबत १ षकलो मॅग्ेसशयम सले्ट द्ावे.

पालाश काडी पक्ी करण्ास मदत करतो. ० : ५२ : ३४ 
म्हणजे मोनो पोटॅसशयम फॉसे्ट (MKP) िे साधारण ४ षकलो 
एकरी द्ावे. त्ाच्ा बरोबरीने १ षकलो मॅग्ेसशयम सले्ट ४ 
आठवडे द्ावे. त्ाच बरोबर ०:०:४० म्हणजे सले्ट ऑफ 
पोटॅश िे एकरी ५ षकलो याप्रमाणे ४ आठवडे द्ावे. रिाक्षाची 
काडी पररपक्व िोण्ासाठी िी खते मदत करतात. िी सव्व 
खते देऊन झाल्ानंतर १० हदवसरांची बवश्रांती (गॅप) घ्ावी. 
मग त्ानंतर १ षकलो फॉसे्ट सोलू्बीन बॅके्टररया (PSB) 
आणण पोटॅश मोबबयाझझगं बॅके्टररया (KMB) िे एक षकलो 
देतो. येरे् खरड फाटणीचा काय्वक्म संपतो. िी सगळी १८ 
आठवडयरांची प्रषक्या आिे.

फळ छा्णीनंतरचे फर्टिगेशन

ऑक्टोबर महिन्यात िी रिाक्ष बागेची छाटणी िोते. िी फळे 
लागण्ासाठी िोते. खरड आणण फळ या दोन्ी छाटण्रांमध्े 
फषट्वगेशनचे मित् आिेच. झाडात पुरेसा अन्नरिव्यरांचा साठा 

छाटणीनंतर हठबक संचातून फषट्वगेशन केलेली रिाक्ष बाग चरांगली फुटते.
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िोऊन बडमध्े (डोळयात) नव्याने फुटणाऱया डोळयातून 
घडरांची बनबम्वती व्ावी व सीबायएन रेशो मेने्न व्ावा 
यासाठी छाटणी व फषट्वगेशनला खूप मित् आिे. ऑक्टोबर 
छाटणीला फळे आल्ानंतर त्रांची उतृ्ष्टपणे वाढ व्ावी व 
रिाक्षाचे घड मोठे पडावेत म्हणून मी जे फषट्वगेशन करतो ते 
पुढीलप्रमाणे-

एकरी ५ षकलो मोनो अमोबनयम फॉसे्ट (MAP) आणण 
अधषा षकलो मॅग्ेसशयम सले्ट ६ आठवडे देतो.

पुढचे ४ आठवडे १३:४०:१३ एकरी ५ षकलो + अधषा 
षकलो मॅग्ेसशयम सले्ट देतो.

पुढचे ५ आठवडे ०: ५२ : ३४ िे एकरी ५ षकलो + अधषा 
षकलो मॅग्ेसशयम सले्ट देतो. आता ०:४७:४८ िी खताची 
नवीन ग्ेड बाजारात आली आिे. ते आठवडयाला  
५ षकलो याप्रमाणे दोन आठवडे देतो. 
िे देण्ामागचा मुख्य उदेिश 
रिाक्ष घडाचे वजन वाढावे 
िा आिे. रिाक्षासाठी 
फषट्वगेशन करण्ाची 
िी संपणू्व प्रषक्या २२ 
आठवड्रांची आिे. 
िी प्रषक्या पूण्व 
झाल्ानंतर एक 
आठवडा षपकाला 
बवश्रांती देवून 
कोणतेिी खत देत 
नािी. त्ानंतर एकरी 
दोन षकलो याप्रमाणे 
पोटॅश मोबबलायससगं 
बकेॅ्टररया द्ावे लागते.

१०० ते १४० ठदवसांचे रपक

रिाक्षाचे षपक िे साधारणपणे १०० ते १४० हदवसरांचे 
असले तरी व्रायटी बनिाय हदवस बदलताना हदसतात. 
लवकर येणा-या जाती म्हणून फे्म, फॅन्सी, सुलताना या 
रिाक्षरांचा उल्ेख िोतो. त्ा १०० ते १२० हदवसात येतात. 
र्ॉमसन सीडलेस िी अत्ंत जुनी व लोकषप्रय व्रायटी 
असून ती १२० ते १३० हदवसात काढायला येते. सोनाका 

या सध्ा खूप लोकषप्रय झालेल्ा व लंबुकळ्ा व्रायटीला 
१४० हदवस लागतात. सजर्े पाऊस कमी पडतो आणण कोरडे 
िवामान आिे तरे्ील रिाक्षरांना चरांगली गोडी व चकाकी येते 
आणण घडिी मोठे आकर््वक हदसतात.

चीनमध्े १२ फेब्ुवारी िा हदवस नववर््व म्हणून साजरा 
केला जातो. त्ा काळात चीनकडून काळ्ा आणण गुलाबी 
लालसर रंगाच्ा रिाक्षरांना मोठी मागणी असते. त्ामुळे बोरी 
काजड, इंदापूर तालुका, नारायणगाव, फलटण या भागातील 
शेतकरी लवकर म्हणजे ऑगस् महिन्यातच छाटणी करून 
माल लवकर कसा बनयषातीसाठी तयार िोईल िे पाितात. 
प्रत्ेक रंगाच्ा रिाक्षासाठी वेगवेगळी अन्नरिव्ये हदली जातात. 

खते तपासूनच घ्ावीत.

खतरांमध्े भेसळ िोण्ाचे प्रमाण सध्ा खूप वाढले 
आिे. तसेच डुस्प्केट खतेिी मोठ्ा प्रमाणात 

बाजारात आली आिेत. त्ामुळे 
शेतकऱयरांनी योग्य तपासणी 

करून अधधकृत बवके्त्ा व 
संस्रांकडूनच खते खरेदी 

केली पाहिजेत. खताची 
गुणवत्ता तपासून 
घेतली पाहिजे. याकामी 
रिाक्ष राष््टीय संशोधन 
संस्ा, मरांजरी तसेच 
दाक्ष बागायतदार संघ 

शेतकऱयरंांना मदत करतात. 
त्रांचा सल्ा घ्ावा. तसेच 

प्रत्ेक शेतक-याने फषट्वगेशन 
सुरु करण्ापूवटी वर्षातून बनदान एक 

ते दोन वेळा तरी माती व पाणी पररक्षण 
करून घ्ावे. पाण्ातूनिी मोठ्ा प्रमाणात खते 

बमसळत असतात. सेंरिीय खत देणार असू तर फषट्वगेशनचे 
प्रमाण बदलेल. त्ाचे वेगळे गणणत मरांडावे लागेल. रिाक्ष 
शेतीसाठी जबमनीमध्े षकमान १ टक्ा तरी काब्वन असणे 
गरजेचे आिे. जबमनीचा मगदरू षटकबवण्ासाठी मातीमधे् 
शेणखत, पेंड, हिरवळीची खते तसेच लेंडी खत बमसळावे.
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खते, और्धे, पाणी यरांच्ा वापराबाबत रिाक्ष उत्ादक शेतक-यरांमध्े 
आता बरीच जागृती झाली आिे. नवनवीन बवचार व तंत्ज्ञान 

त्रांनी आत्सात केले आिे. त्ामुळे उत्तम दज्षाची रिाक्ष कशी प्राप् करता 
येतील याकडे त्रांचे बारकाईने लक्ष असल्ामुळे बनबवष्टा व संसाधनरांचा वापर 
करण्ाचा पवूटीचा जो प्रवाि व पद्धत िोती ती आता बदलून ब-यापैकी सुधारणा 
शेतक-यरांनी आत्सात केल्ा आिेत. कािी शेतकरी मात् याला अपवाद आिेत. 
ते अजूनिी जो कोणी कािी सरांगेल ती और्धे मारत असतात. भरमसाठ मिागडी 
और्धे मारून रिाक्ष उत्ादनाचा खच्व वाढबवत असतात. पण अशा शेतक-यरांची 
सखं्या र्ोडी आिे. लोक डोळसपणे काम करू लागले आिेत. ग्ािकिी चोखंदळ 
झालेला आिे. त्ामुळे त्ाच्ा आवडीबनवडी व पसंतीला प्राधान्य देऊन तशा 
प्रकारची रिाक्ष उत्ाहदत करण्ाकडे शेतक-यरांचा कल वाढतो आिे. पण अजूनिी 
खूप मोठा बदल घडण्ाची आवश्यकता आिे, ती म्हणजे हिरव्या रंगाच्ा रिाक्षरांना 
जगाच्ा बाजारपेठेत मागणी कमी झाली आिे. रंगीत म्हणजे बवशेर्त: लाल-
गुलाबी व काळया रंगाच्ा रिाक्षरांना युरोप, चीन, अरब अबमराती यरूे्न मागणी 

श्ी. सरोपान सखारामबापयू िांचन 
अध्क्ष अझखल भारतीय रिाक्ष उत्ादक 
मिासंघ, मु.पो. उरुळीकरांचन ता. िवेली, 

सज.पुणे मो. ९८२२०००७१९, 
९४२२५०४००

द्रवरूप खतांसािी शासकीय अनुदान हवे
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वाढली आिे. पण आपल्ाकडे उत्ाहदत िोणारी ९० टके् 
रिाक्ष हिरव्या रंगाचीच आिेत. त्रांना परदेशात मागणी कमी 
झाल्ामुळे बनयषातीला मयषादा येऊ लागल्ा आिेत.

खतांच्ा रक्ती प्रचंड

पाण्ात बवरघळणारी रिवरूप खते जे शेतकरी वापरीत 
आिेत त्ाचे पररणाम लगेचच खूप चरांगले असल्ाचे 
पािायला बमळते आिे. त्ामुळे हठबक संचामधून फटटीगेशन 
करण्ाची आवड व सवय रिाक्ष उत्ादकरांमध्े वाढीला 
लागलेली आिे. शेतक-यरांकडून बवरिाव्य व रिवरूप खतरांना 
मोठ्ा प्रमाणात मागणी असल्ामुळे अशा प्रकारच्ा 
खतरांचे उत्ादन करणाऱया अनेक कंपन्या देश व परदेशात 
उभ्ा राहिल्ा आिेत. िवामानातली बवबवधता देशबनिाय 

बवक्ी साठी येतात. चीन देशातली खते पवूटी खूप स्स् िोती 
पण त्रांच्ा गुणवत्ता व दज्षाबाबत संशय िोता. त्ामुळे ती 
खते वापरताना शेतक-यरांच्ा मनात धाकधूक असायचीच. 
आजिी ती कािी प्रमाणात आिे यात संशय नािी. युरोपातील 
खते दज्षाच्ा दृष्टीने अत्ंत उतृ्ष्ट, संशय घ्ायला जागाच 
नािी, पण षकमती प्रचंड. एक षकलो खताची षकंमत २०० 
ते ३५० रुपये षकलो. शेतक-यरांच्ा रिाक्षाला बमळणारा भाव 
आणण उत्ादन खच्व याचे गणणत कसे बसणार ? सशवाय 
सतत बदलणारे िवामान (क्ायमेट चेंज) यामुळे खते, 
और्धे यरांचा खच्व वाढतच चाललेला आिे. तो षकती आणण 
कुठवर करायचा?  याचा बवचार करण्ाची वेळ शेतकऱयरांवर 
आलेली आिे

बनरबनराळी पािायला बमळते. जगभर रिाक्ष उत्ादन करणारे 
व बनयषात करणारे जे देश आिेत उदा. दसक्षण आषफ्का 
ळचली, कॅसलफोबन्वया, न्यूझीलंड, भारत, ऑसे््सलया वगैरे. 
त्रांच्ा िवामानातिी वबैवध् आिे. सशवाय माती, पाण्ाचे 
गुणधम्व बनरबनराळे आिेत. ते लक्षात घेऊन खत उत्ादक 
कंपन्यरांनी त्रांचा उत्ादनाचा काय्वक्म राबबवला आिे. 
त्ामुळे रिवरूप व बवरिाव्य खतरांमध्े सदु्धा असंख्य प्रकारची 
कॉम्बिनेशन्स पािायला बमळतात. भारतात मुख्यते् चीन, 
इस्ाईल व युरोषपयन राष््टरांमध्े जी खते उत्ाहदत िोतात ती 

स्ानुभवाचे मी एक साधे उदािरण देतो. १२ : ६१ या 
बवरिाव्य खताची २५ षकलोची युरोपात उत्ाहदत झालेली एक 
बॅग मी सिा िजार रुपयरांना खरेदी केली. म्हणजे साधारणपणे 
एक षकलो खत मला २४० रुपयरांना पडले. ते सुटे् घेतले तर 
बाजारात त्ाची षकंमत ३०० रुपये षकलो आिे. आपल्ाकडे 
४५ षकलोची युररयाची गोणी ३०० रुपयरांना बमळते. ढोबळी 
बमरची, टोमॅटो, कसलंगड यरांसारख्या षपकरांना खतरांचे वरून 
फवारे देखील मारावे लागतात. परदेशातले खत २५० ते 
३०० रुपये षकलो या दराने खरेदी करून वापरणे परवडत 

फषट्वगेशन करणारे नेदरलँन्डमधील मशीन
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नािी. त्ामुळे बरेच शेतकरी िी परदेशी खते चरांगली असली 
तरी त्ाच्ा वापराकडे कानाडोळा करतात. फषट्वगेशनसाठी 
परदेशातली जी खते उपयुक्त आिेत त्रांचा वापर वाढायला 
पाहिजे असेल आणण अधधक गुणवत्तापणू्व रिाक्ष बनमषाण िोऊन 
ती भारतातून बनयषात व्ावीत व देशाला मोठे परकीय चलन 
बमळावे अशी भारत सरकारची अपके्षा असेल तर त्रांनी 
या रिवरूप व संयुक्त खतरांच्ा वापराला प्रोत्ािन म्हणून 
शेतक-यरांना कािी अनुदान व सवलती हदल्ा पाहिजेत. 

नवके्त्ांकडून होणारी सक्ती

१०:२६:२६ आणण १९:१९:१९ 
यरांसारखी दाणेदार खते िवी असतील 
तर युररया खरेदी करा अशी सक्ती 
ब-याचदा अनेक खत बवके्ते करतात. 
दाणेदार खतरांबरोबर युररया लागतोच 
िे मला मान्य आिे. पण शेतकऱयरांकडे 
अगोदरच युररयाचा सशल्क साठा 
असेल तर या सक्तीमुळे त्ाचा 
अनावश्यक खच्व वाढतो. गुंतवणूक 
वाढते. वेगवेगळ्ा प्रकारची खते 
एकत् केल्ामुळेिी (कॉम्बिनेशन) ३० 
ते ४० टके् अनावश्यक तोटा वाढतो. 
रासायबनक खताचा खूप मोठ्ा 
प्रमाणावर वापर केला आणण गरज नसताना ती टाकत 
राहिलो तर उत्ादन खच्व तर वाढतोच पण जबमनीतला सेंरिीय 
कब्व जो कमी िोत चालला आिे तो आणखीन वाढतच जातो. 
शेतकरी रासायबनक खते घालणे जास् पसंत करतो. कारण 
त्ाचे ररझल्ट लगेच हदसतात. पण ते तात्ुरते असतात िे 
तो लक्षात घेत नािी. बाजारात रासायबनक खते मुबलक 
व पयषाय उपलब्ध असतात. त्ा तुलनेत सेंरिीय खतरांची 
उपलब्धता कमी असते. बऱयाचदा चरांगले कुजलेले शेणखत, 
लेंडीखत देखील बमळत नािी.  शेतकऱयरांची िी सेंरिीय खते 
घालण्ाकडे कल कमीच असतो. हिरवळीची खते उदा. ताग, 
ढेंचा करायचे म्हटले तर त्ाचिेी बबयाणे शेतात टाकावे 
लागते व ते िी मिाग असते. उदा. शेतात तागाचे षपक 
घ्ायचे असेल तर एकरी ४० षकलो तागाचे बबयाणे लागते. 
िे बबयाणे १५० रु. षकलो आिे. म्हणजे एकरी सिा िजार 
रुपये नुसते तागाच्ा बबयाण्ासाठी लागतात. इतर खच्व 

वेगळाच. त्ामुळे कािी शेतकरी बेवड असणारी व मुळरांवर 
गाठी असल्ामुळे जबमनीत नायट्ोजन षफकक्गं करणारी 
भुईमूग, िरभरा, सोयाबीन, मूग, मटकी, उडीद यरांसारखी 
षपके लावणे पसंत करतात. ज्ातून एकरी १५-२० िजार रु. 
बमळू शकतात. रिाक्ष बाग उभी करण्ाअगोदर जमीन चरांगली 
तयार करून सेंरिीय कब्व वाढबवणे फार गरजेचे आिे.

फषट्वगेशनबरोबरच रिाक्षाला डाऊनी मेस्ल्डओ आणण 
पावडरी मसे्ल्डओ या बुरशीजन्य रोगरांच्ा बनयंत्णासाठी 
नवीन मॉसलकु्ल्स (पेस्ीसाईड ) ची गरज आिे. िी और्धे 

खूप मिाग आिेत. ती मोठ्ा प्रमाणावर व घाऊक पद्धतीने 
खरेदी करता येत नािीत. गरज असेल तेवढीच बवकत 
घ्ावी लागतात. त्ामुळे त्रांच्ासाठी जास् षकंमत मोजावी 
लागते. यासशवाय िी मॉसलकू्ल्स षपकरांवर फवारल्ानंतर 
त्ाचे व्रण (रेसेडू्) रािू नये म्हणून िी मॉसलक्ुल्स वारंवार 
बदलावीिी लागतात. बतचबतच मॉसलकु्ल्स पुन्ा पुन्ा 
वापरता येत नािीत. सशवाय मजुरीचा खच्व वाढलेला आिे. 
मजूरिी सिजा सिजी व वेळेवर उपलब्ध िोत नािी. कुशल 
व अनुभवी मजुररांची तर वाणवा आिे. एकंदरीत शेतक-
याचा रिाक्ष उत्ादनाचा खच्विी प्रचंड वाढलेला आिे. िा खच्व 
कसा कमी िोईल याकडे तातडीने लक्ष देण्ाची गरज आिे. 
अन्यर्ा रिाक्ष बागायतदार शेतकरी आता रिाक्ष सोडून अन्य 
षपकरांकडे वळण्ाची शक्ता आिे. त्ाची सुरुवात नासशक 
सजल्ा व मालेगाव, सटाण्ापासून झाली आिे.

फळबागेत फवारणी पंपाद्ारे रिवरूप खते हदली जातात



जानेवारी  २०२३ 34

सवबोत्तम षपक घेण्ाच्ा तंत्ातला आधबुनक व कळीचा मदुिा म्हणून 
फषट्वगेशनकडे पाहिले जाते. रासायबनक खते, और्धे, पाणी यरांचा अतं्त 
काटकसरीने व मोजूनमापून वापर करणारा शेतकरीच आता प्रगतशील म्हणून 
ओळखला जातो. कमी खचषात व कमी संसाधनरांचा वापर करून पयषावरणाशी मैत्ी 
राखत अधधक उत्ादन काढण्ाचे तंत् ज्ाला अवगत झाले, त्ाला प्रगतशील 
शेतकरी म्हणतात. आपल्ा देशात व राज्ात बमळून कोट्ावधी शेतकरी आिेत. 
पण १० टके् सुद्धा प्रगतशील शेतकरी नािीत, िी ददुदैवी वस्ुस्स्ती आिे. 
परंपरागत पद्धतीनेच शेती करण्ात आजिी बिुसंख्य शेतकरी धन्यता मानत 
आिे. त्ामुळे शेतीच्ा दृष्टीने मागासलेला देश म्हणून जग आजिी भारताकडे 
पािते आिे िी आपल्ासाठी मान खाली घालायला लावणारी गोष्ट आिे. आता 
नव्याने जी तरूण, सशकलेली मुले व युवक, युवती शेती क्षेत्ात येत आिेत त्रांनी 
िी गोष्ट मनाला लावून घेऊन सुरूवातीपासूनच नबवन आधुबनक ‘िायटेक’ अशा 
शेतीकडे वळले पाहिजे. या शेतीतला फषट्वगेशन म्हणजे हठबक संचामधून रिवरूप 
खते र्ेट षपकरांच्ा मुळरांना देणे िा अत्ंत मित्ाचा भाग आिे आणण तो तातडीने 

फर्टिगेशन पूववी पाने व देि तपासा!

श्ी. मिेश सुभाष लशदें
मु.पो. बोरी, ता. इंदापुर, सज. पुणे. 

मो. ९५६१९९००९३
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सव्व षपकरांमधे् स्स्कारून कृतीत उतरबवणे िी आपली 
जबाबदारी आिे.

शेतातील माती व पाणी यरांची गुणवत्ता दरवर्टी तपासली 
पाहिजे पण त्ाचबरोबर आता रिाक्ष बागेतली पाने, देठ यरांचे 
परीक्षण करून त्ाप्रमाणे खते हदली पाहिजेत. षपक वाढीच्ा 
अवस्ेत नायट्ोजनला खूप मित् आिे. सुरूवातीचे ३० 
हदवस त्ादृष्टीने अत्ंत मित्ाचे आिेत. ऑक्टोबरमध्े 
बागेची छाटणी झाल्ानंतर मी नत् म्हणून युरीया देतो. 
त्ासशवाय अमोबनयम सले्ट देतो. ज्ा खतरांच्ा नबवन ग्ेड 
बाजारात आल्ा आिेत. उदा. १९:१९:१९ आणण १२:६१ व 
मॅग्ेसशयम नायटे्ट आणण कॅल्शियम नायटे्ट देतो. कॅल्शियम 
व मॅग्ेसशयम  िी दयु्यम खते आिेत. ती वाढीच्ा अवस्ेत 
देतो. िी सव्व खते २५ षकलोच्ा बॅगमध्े पावडर स्रूपात 
येतात. ती पाण्ात टाकून बवरघळावी लागतात.

इसी आणण पी.एच. जास् असणे षकंवा कमी असणे िे 
दोन्ीिी षपकरांसाठी िाबनकारक असते. त्ामुळे ते मापातच 
िवे. लीड (सशसे) सुद्धा कमी-जास् असणे घातकच असते. 
त्ामुळे त्रांची मोजणी आवश्यक असते. आपली जुनी पद्धत 
डी.ए.पी. षकंवा २४:२४:० आणण १८:४६ िी खते देण्ाची 
िोती. या खताची ५० षकलोची गोणी बमळायची. पण ती खते 
पाण्ात बवरघळून षपकरांना उपलब्ध व्ायला वेळ लागायचा. 
त्ात मुख्यते् सोडीयम आणण क्ोराईडचे प्रमाण जास् 
असायचे. इसी आणण पी.एच. जास् असायचा. त्ामुळे 
जबमनीचा पोत खराब व्ायचा. म्हणून मी १५ वर्वांपूवटी या 
खतरांचा वापर बंद करून इस्त्राईली तंत्ाद्ारे म्हणजे हठबक 
ससचंनामधून रिवरूप व बवरिाव्य खते देण्ास प्रारंभ केला. 
यालाच आपण फषट्वगेशन असे म्हणतो.

रिाक्ष षपकाला छाटणीनंतर ३० ते ४५ हदवसरांची 
फॉस्रस आणण पोटॅश यरांची गरज वाढते. सुरूवातीला 
सुक्ष्म अन्नरिव्यरांची म्हणजे फेरस, मँगनीज, झझकं, बोरॉन यरांची 
पतू्वता केली जाते. ते एकरी २०० ग्ॅम ते अधषा षकलो देतो. 
षकंवा सुक्ष्म अन्नरिव्यरांचे बमश्ण केलेली खते रेबमडी, कॉबिीग्ेड 
टू या नावाने बाजारात येतात ती देतो. ३० ते ४५ हदवसानंतर 
१२:६१, ०:५२:३४, ०:६०:२० िी खते हदली जातात. २५ 
षकलोची खताची बॅग बाजारात बमळते. षपकाची पररस्स्ती 
पािून खताचा डोस ठरबवला जातो. पाण्ात टाकली िी 

खते बवरघळतात. फषट्वगेशन टँकद्ारे ती हठबकच्ा नळीत 
सोडली जातात.

खतरांची मात्ा बनसचित करण्ापूवटी बागेतील पानरांची 
तपासणी करणे आवश्यक असते. म्हणून २०० पाने तोडून 
त्रांचे देठ वेगळे करतो आणण देठ व पाने प्रयोगशाळेत 
तपासणीसाठी पाठबवतो. मिाराष््ट राज् रिाक्ष बागायतदार 
संघाची स्त:ची तपासणी प्रयोगशाळा आिे.  बतरे् 
सभासदरांना सवलतीच्ा दरात म्हणजे ३०० ते ३५० रूपयात 
एक नमूना तपासून बमळतो. प्रते्क प्ॉटबनिाय वेगवेगळे 
नमुने तपासणीसाठी पाठबवतो. त्ा अिवालावरून कशाची 
कमतरता आिे व काय जास् आिे िे कळते. त्ानुसार 
खताची मात्ा ठरबवतो. एन कमी पडला तर युरीया देतो. 
अमोबनयम नत् कमी असेल तर अमोबनयम सले्ट देतो. 
फॉसे्ट व अमोबनकल नत् कमी असले तर १२:६१ हदले 
जाते. नत् व मॅगे्सशयम, कॅल्शियम कमी असेल तर मॅगे्सशयम 
नायटे्ट षकंवा कॅल्शियम नायटे्ट हदले जाते. पोटॅश कमी 
असेल तर ०:०:५० हदले जाते. पोटॅश व फॉस्रस कमी 
असेल तर ०:५२:३४ षकंवा ०:६०:२० हदले जाते. अडचण 
वाटली तर पानरांची दोनदा तपासणी करतो. पहिली पानरांची 
तपासणी छाटणीनंतर ३० हदवसरांनी करतो. नंतर दसुरी 
तपासणी गरज पडली तर करतो. तपासणी अिवाल लक्षात 
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घेऊन फषट्वगेशन केले तर झाडातील अन्नरिव्यरांच्ा कमतरता 
लगेच भरतात. ३ ते ४ हदवसरांत ररझल्ट हदसतात.

फॉस्रस व पोटॅशमुळे फळरांचा आकार व गोडी वाढते. 
सवषात मित्ाचे म्हणजे पाणी. पाणी वाफसा पद्धतीने 
हदले पाहिजे तरच खतरांचे चरांगले पररणाम हदसतात. 
कािी जबमनींना दोन हदवसानंतर, आठवड्ाने, पंधरा 
हदवसरांनी वाफसा येतो. जसा वाफसा येईल तसे पाणी 
द्ायचे. जबमनीचा प्रकार पािून २-४ तास मी हठबक ससचंन 
चालबवतो. ऊन, वारा, बाष्ीभवनाचा दर यावरून पाण्ाची 
मात्ा ठरते. मुरमाड जबमनीला हदवसाआड, एक ते हदड फूट 
खोल असलेल्ा काळ्ा जबमनीला चौथ्ा हदवशी आणण 
त्ापके्षा जास् खोली असेल तर १२-१५ हदवसरांनी पाणी देतो. 
अशा भारी जबमनींना खते कमी लागतात. 

मी सव्व रिाक्ष बागरांचे ऑटोमेशन केलेले आिे. काम अचूक 
िोते व वेळेवर िोते. दोन झाडरांमध्े खड्ा खणून दरवर्टी त्ात 

चरांगले कुजलेले १० षकलो शेणखत घालतो. कािी वेळा पणू्व 
कुजलेले नािी बमळाले तर अधजे कुजलेले टाकतो. त्ावर 
ससगंल सुपर फॉसे्ट देतो. ते शेणखतात एकरी ३०० षकलो 
याप्रमाणे बमसळतो. त्ातून फॉस्रस कॅल्शियम व सल्र 
िे तीन घटक बमळतात. सेंरिीय पदार्षाबरोबर हदल्ामुळे ते 
चरांगले लागू िोतात. सध्ा खतरांच्ा षकंमती खूप वाढलेल्ा 
आिेत. त्ामुळे शेतकऱयरांचा उत्ादन खच्विी खूप वाढलेला 
आिे. पवूटी ६०:२० या खताची बॅग ४२०० रूपये िोती ती 
आता ६८०० रू. झाली आिे. १२:६१ ची बॅग पूवटी ३१०० 
रू. िोती ती आता ४२०० रू. झाली आिे. युके्न-रसशया 
यदु्धापासून तर खतरांची आयात बंद झाल्ामुळे कािी खते 
बमळेनाशी झाली आिेत. भरपूर पाऊस झाला तर खते वािून 
जातात. ६० हदवसानंतर कािीिी खते मी देत नािी. १२० 
हदवसानंतर माल काढायला येतो. िा माल रेसेड्ु फ्ी असला 
पाहिजे असा आमचा प्रयत्न असतो. त्ामुळे खते, और्धे यरांचा 
काटेकोरपणे व मोजून मापूनच वापर करतो. 

रिाक्षबागेला फषट्वगेशनसाठी सुभार् व मिेश  सशदें िे वापरत असलेली  यतं्णा
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षपक िे तीन - चार अवसे्तून जाते. सुरूवातीची 
उगवणीची अवस्ा. या अवसे्त मुख्य असलेली 
एन.पी.के. खते समप्रमाणात द्ावीत. उदा. १९:१९:१९, 
२०:२०:२० पाण्ात बवरिाव्य िोणारी िी दोन खते 
आज बाजारात एन.पी. के. म्हणून उपलब्ध आिेत. 
षपकाची दसुरी अवस्ा वाढीची. 
बतला कागयक वाढ असे आपण 
म्हणतो. यात नत्ाची (एन) गरज 
जास् असते. सु्रद (पी) र्ोडा 
लागतो आणण पालाश कमी 
लागतो. पण एकठा नायट्ोजन 
द्ायची नािी. त्ाच्ासोबत 
युरीया +फॉसे्ररक अॅससड 
(उदा. नोव्ोटेक एन-२१) िे 
देवू शकतो. बतसरी अवस्ा षपकाच्ा 
पुनरूत्ादनाची (ररप्रॉडस्क्टव्) आिेत. यात 
नत् कमी लागतो. सु्रद व पालाश र्ोडा 
जास् लागतो. यावेळी ६:२७:०, १२:६१:० िी खते 
वापरावीत. बाजारात नोव्ाटेकची १४:४८, १३:४०:४३, 
०:४३:३ िी बवरिाव्य खते फषट्वगेशनसाठी उपलब्ध आिेत. 
चौर्ी अवस्ा िी षपकरांच्ा पररपक्वसेाठी असते. यात नत् 
फारसे लागत नािी. पोटॅश मात् जास् लागतो. त्ासाठी 
१३:०:४५, ०१:०९:४६ िी पाण्ात बवरघळणारी खते 
देवू शकतो. नोव्ोटेकचे १४:०८:३०  िे खतिी बाजारात 
पोटॅशसाठी उपलब्ध आिे. िी झाली मुख्य अन्नरिव्ये.

आता कॅल्शियम, मॅग्ेसशयम आणण सल्र िी 
दयु्यम अन्नरिव्य े हठबक संचामधून षपकाच्ा वाढीच्ा व 
पुनरूत्ादनाच्ा अवस्ेत द्ावीत. फेरस, मँगनीज, झझकं, 
कॉपर, मॉसलबडेनम आणण बोरॉन सिािी सुक्ष्मअन्नरिव्ये 
षपकाच्ा वाढीच्ा व पुनरूत्ादनाच्ा अवसे्त द्ावीत. 
िा झाला फषट्वगेेशनचा मुख्य पाया. यावर आधारीत षपके 
बनवडावी लागतात. बागायतीसाठी केळी, मोसंबी,संत्ा, 
ऊस, खरबूज,टरबूज, टोमॅटो, हिरवी बमरची िी षपके प्रमरु् 
आिेत. सजरायतीमध्े कापूस व तूर.

पूवटी जबमनीतून एन.पी.के. खतरांचा बेसल डोस व त्ानंतर 
युरीया + पोटॅश या रासायबनक खतरांचा पंरपरागत पद्धतीने 
वापर केला जात असे. पण जैन इररगेशन कंपनीने जेव्ा 
हठबकचे तंत्ज्ञान आणले आणण इस्त्राईलमधील िायफा 
कंपनीशी करार करून बवबवध गे्डसच्ा बवरिाव्य खतरांची 
भारतात उपलब्धता करून हदली तेव्ापासून फषट्वगेशनची 

आपल््ाकडे सुरूवात झाली. नंतर बवरिाव्य खते अनेक 
कंपन्यरांनी आपल्ाकडे बनबवली. कािींनी युरोप व चीनमधून 
आयात केली. िी बवरिाव्य खतरांची उपलब्धता भारतात 
िोण्ापूवटी डायअमोबनयम फॉसे्ट (डीएपी) सारखी संयुक्त 
खते रात्भर पाण्ात बवरघळून वरचे जे ससे्न्शन रािायचे 
ते षपकरांना द्ायचे. फषट्वगेशन म्हणून त्ाचा वापर व्ायचा.

बवदभषाची खताची गरज बवदभषातील जबमनींमध्े मुख्यत्े 
झझकं (जस्) आणण फेरस (लोि) यरांची कमतरता मोठ्ा 
प्रमाणात आढळून येते. बवदभषातील खारपाण पट्टात 
मातीची तपासणी केल्ास नत् आणण पालाशची उपलब्धता 
बऱयापैकी असून सु्रदची उपलब्धता मात् कमी आिे. ब्ॅक 
कॉटन सॉईलमध्े अशीच पररस्स्ती हदसते. मध्म व 
िलक्ा जबमनींमध्े नत्ाची उपलब्धता कमी आणण सु्रद व 
पालाशची उपलब्धता बऱयापैकी असते. बतर्े नत् जास् द्ावे 
लागते. दयु्यम अन्नरिव्यरांपैकी बवदभषातील जबमनीत झझकं व 
फेरस कमी आिे. सुक्ष्म अन्नरिव्यरांचा पुरवठा हठबकमधून 
करताना सिा प्रकारच्ा खतरांच्ा योग्य त्ा प्रमाणात 
संतसुलत वापर िोणे आवश्यक आिे. षपकरांची अवस्ा 
आणण उपलब्ध बवरिाव्य खते यरांचा समन्व. साधून फषट्वगेशन 
केल्ास षपकाची उत्ादनक्षमता वाढू शकते. मात् त्ासाठी 
हठबक ससचंन यंत्णा व वे्चुरी िी यंत्णा सुसज्ज असणे 
गरजेचे आिे.

नवदभयात झिकं व 
फेरसची क्तरता

श्ी.  सुधीर जगताप
संत्ा षपक तज्ञ, अमरावती 

मो. ९४२२१५६१२१
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झाडे, षपके, रोपे यरांना अन्नपुरवठा करण्ाची सवषात उत्तम पद्धत म्हणजे 
फषट्वगेशन. िाताने आपण झाडरांना जी खते देतो षकंवा फेकतो ती कमी 

जास् प्रमाणात िोऊ शकतात. फळझाडरांना बिुतरांश शेतकरी वर्षातून २ ते ३ वेळा 
खते देतात. परंतु झाडे िी माणसासारखी आिेत. माणसाला जसे रोज खायला अन्न 
लागते तसेच झाडरांनािी रोज अन्न लागते. झाडरांना बनयबमतपणे व गरजेप्रमाणे अन्न 
देण्ासाठी फषट्वगेशन िा एकमात् पयषाय राितो. कारण यात हठबक संचामधून 
खतं पाण्ाद्ारे सोडली जातात. सव्व झाडरांना िाताने रोज खते टाकणे शेतकऱयाला 
शक् िोत नािी आणण िोणारिी नािी. त्ामुळे फषट्वगेशन िा सवबोत्तम उपाय आिे. 
ज्रांच्ाकडे क्षेत् खूप मोठे आिे त्रांनी तर ऑटोमेशन करणे िाच उत्तम माग्व आिे. 
फषट्वगेशनमधे् कमी प्रमाणात प्रते्क पाण्ात बमसळून खते हदली जातात. खतरांचा 
वापर म्हणजे फषट्वलायझर आणण षपकरांना ससचंन करणे म्हणजे इररगेशन या दोन 
शब्दरांचे कॉम्बिनेशन (बमश्ण) करून ‘फषट्वगेशन’ िा शब्द बनबवण्ात आला आिे. 
यामध्े झाडाला गरज भासणा-या व लागणाऱया प्रमाणामध्े पाण्ात बमसळून 
शेवटच्ा अध्षा तासात (म्हणजे ससचंन बंद करण्ापूवटी) खते हदली जातात. 

नेदरलॅंड ्िील पहा्चेे फर्टिगेशन

श्ी. संग्ाम रामराव जगताप
तुकाई एक्ॉषटक् नस्वरी,  

लोणी काळभोर, पुणे. 
मो. ९८५०००९२८५
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फर्टिगेशनचे फायदे

सुरुवातीला कोरडी (ड्ाय) खते आपण शेतात टाकतो. 
मागािून पाणी देतो. िी आपली खते देण्ाची पारंपाररक 
पधदत आिे आणण बिुतरांश शेतकरी आजिी तीच पद्धत 
वापरीत आिेत. यात जबमनीवर टाकलेली खते पाण्ात 
बमसळून षकंवा बवरघळून नंतर षपकाच्ा मुळरांकडे जातात. 
यामध्े सुरुवातीला खत एकदम जास् प्रमाणात जाते. नंतर 
पाण्ात त्ाची मात्ा कमी कमी िोत जाते. फषट्वगेशनमध्े 
झाड छोटे असताना सुरुवातीच्ा काळात त्ाला कमी खत 
लागते. झाड जसजसे वाढत जाईल तसतशी त्ाची खताची 
गरज वाढत जाते. िाताने खते फेकल्ाने सुरुवातीला 
झाडाला जास् खते बमळतात. नंतर ती कमी िोत जातात. 
मुख्य म्हणजे षपकरांची मुळे सोडून जबमनीवर इतरत् खते 
पडल्ामुळे बरेच खत वाया जाते. फषट्वगेशनमधे् झाडाला 

पररणा्ांचे दशटिन ३ते४ तासात प्रत्यास
लागणाऱया गरजेप्रमाणे खते देता येतात. त्ामुळे खतरांचा 
मोजूनमापून वापर िोती. खच्विी मयषाहदत िोतो. अनावश्यक 
खच्व व खतरांचा वापर टळतो. फषट्वगेशनमध्े खतरांप्रमाणे 
सामू (पी.एच.) आपण रोज मोजून बनयंषत्त करू शकतो. 
मुळरांनी अन्नघटक शोर्ून घेण्ाकररता पी.एच. िी अतं्त 
मित्ाची गोष्ट आिे. फषट्वगेशनमध्े तो रोज तपासला जातो. 
एवढेच नवे् तर फषट्वगेशनमधून झाडाच्ा वाढीच्ा प्रत्ेक 
टप्प्ासाठी (से्ज) लागणारा घटक बनयषंत्त करता येतो.

सुरुवातीला मुळरांच्ा वाढीसाठी फॉस्रस लागतो. पाने 
व फरांद्ा यरांच्ा वाढीसाठी नत् म्हणजे नायट्ोजन लागतो. 
फुले व फळे येण्ाकररता पालाश म्हणजे पोटॅश लागतो. िी 
मुख्य अन्नरिव्ये फषट्वगेशन करताना कमी-जास् करता येतात. 
जेव्रां आपण खते जबमनीत टाकतो तेव्ा ती बरीच वाया 
जातात व पाण्ाबरोबर वािूनिी जातात. फषट्वगेशनमधे् 
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मोजून व कमी खते देता येतात, त्ामुळे 
झाडे ती लगेच उचलतात. कािीिी 
वाया जात नािी

फषट्वगेशनचा सवषात मोठा 
फायदा म्हणजे षपकरांना हदले 
गेलेले व त्रांनी वापरल्ानंतर 
खाली परत वािून (डे्न) आलेले 
पाणी पुन्ा गोळा करून वापरता 
येते. यात फक्त झाडाने वापरलेले 
रिवरूप खत परत टाकावे लागते. यात 
खताची व पाण्ाची मोठ्ा प्रमाणात 
बचत िोते आणण प्रत्ेक वेळी इसी व पी.एच. 
मोजण्ाची गरज पडत नािी. फषट्वगेशनसाठी उच् दज्षाची 
खते वापरली जातात. त्ामुळे षपकाची गुणवत्ता चरांगली 
रािते. झाडे सकस व जोमदार राितात. पररणामी रोगराई 
बनयंषत्त रािते.

पहा्चे फर्टिगेशन - हॉलंडचे नवे तंत्

माणसे आणण झाडे दोघेिी सजीव आिेत. दोघरांनािी 
खायला आणण झोपायला लागते. झोप झाल्ानंतर सकाळी 
उठल्ावर माणसे कामाला सुरुवात करतात. माणसाच्ा 

उठून काम सुरू करण्ाच्ा वेळेत पुढे-मागे 
िोऊ शकते. पण झाडाचे तसे नसते. ते 

अत्ंत वक्तशीर व सशस्बद्ध असते. 
सकाळी सिाला उठल्ाबरोबर 
ते काम सुरू करते. काम काय 
करते? अन्नघटक शोधण्ाचे 
व शोर्ण्ाचे. झाडाला 
उठल्ाबरोबर भूक लागलेली 

असते. त्ामुळे पिाटे सिाच्ा 
वेळी जर फषट्वगेशन केले तर झाडे 

लगेच ती खते शोर्ून वापरतात आणण 
त्ाचे पररणाम तीन-चार तासात लगेच हदसून 

येतात. त्ामुळे िॉलंडने पिाटे सिा वाजता फषट्वगेशन 
करायचे नवे ततं् बवकसीत केले आिे आणण ते अतं्त 
उपयुक्त व क्रांतीकारी ठरले आिे.

नेदरलॅन्डमधे् नवीन तंत्ज्ञानाचा वापर करून 
अॅटोनॉमस ग्ीनिाउसेस बनबवली आिेत. त्ात नव्यानेच 
बवकसीत झालेल्ा व शेतीच्ा क्षेत्ात जगभर फार 
मोठी क्रांती घडवून आणण्ाचे ज्ात सामथ््व आिे 
अशा आषट्वषफशयल इंटसलजन्सचा वापर केला आिे. 
या आषट्वषफयल इंटसलजन्सची एक मोठी संस्ा आता 

युरोप व अमेररकेत आता पयषावरण संरक्षणाच्ा दृष्टीने व हिताचा 
बवचार करून झझरो रन ऑफ' िा नवीन कायदा बनघाला आिे. यामधे् 
मुख्य संकल्पना अशी आिे की झाडरांना वा षपकरांना हदलेले कुठलेिी खत 
िे त्रांनी वापरलेच पाहिजे. िे खत भूजलात षकंवा भूप्रष्ठावरील कुठल्ािी 
पाणीसाठ्ात बमसळता कामा नये आणण या खताने कोणत्ािी प्रकारचे 
प्रदरू्ण िोऊ नये. आता षपकाकडून खत पूण्वपणे वापरले गेले आिे आणण 
ते शेताच्ा बािेर जाऊन कोणत्ािी पाणीसाठ्ात बमसळून प्रदरू्ण 
झालेले नािी िे ससद्ध करण्ासाठी हठबक संचामधून रिवरूप खते देणे 
म्हणजे फषट्वगेशन करणे िाच एकमेव पयषाय उरतो.

युररोप - अमेररिेत नवा     
िायदा झझररो रनऑफ
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भारतात पुणे सजल्यातील बारामती येर्े उभारली जाणार 
आिे. त्ासाठी जगप्रससद्ध अशा मायक्ोसॉफ्ट कंपनी 
आणण ऑक्फड्व बवद्ापीठाबरोबर कृर्ी बवकास प्रबतष्ठान 
संचासलत कृषर् बवज्ञान कें रिाने ३ जानेवारी, २०२३ रोजी 
करार केला आिे. या संस्ेला भारताचे माजी कृषर्मंत्ी  
श्ी. शरद पवार यरांचे नाव देण्ात येणार आिे. आषट्वषफसशयल 
इंटेसलजन्स तंत्ज्ञानाचा वापर करून ग्ीनिाउसमधील 
षपकाचे पयषावरण व खतरांचे बनयंत्ण केले जाते. मुख्यते् 
यामध्े सगळे सेन्सस्व बसबवलेले असतात. ते गपु्िेरासारखे 
काम करून षपकासंबंधीच्ा प्रत्ेक गोष्टीची िालचालीची 
भावना आणण संवेदनरांची माहिती गोळा करतात आणण ती 
संगणकापययंत पोिोचबवतात. त्ामुळे प्रत्ेक झाडावर कडी 
नजर ठेवणे शक् िोते. एक प्रकारे अप्रत्क्षरीत्ा िे सेन्सस्वच 
झाला वाढबवत राितात.

ग्ीनिाउसमध्े सगळ्ात चरांगले पीक घेणारे शेतकरी 
आणण संगणक यरांच्ात एकदा कोण जास् चरांगले व प्रभावी 
काम करतो िे पािण्ासाठी स्धषा लावण्ात आली. त्ात असे 
आढळून आले की संगणक अबतशय चरांगले व बबनचूक काम 
करतो. तो स्तः रोज सशकतो. दररोजचे वजन, क्ोरोषफल 

लेव्ल, पीक सरफेस एररया िे सगळे २४ तास तो संगणक 
मॉबनटर करतो. त्ात बवशरे् कािी मोठे बदल आढळून आले 
तर त्ाच्ा नोंदी करून लक्ष वेधून घेतो. फषट्वगेशन िे त्ाच्ा 
दैनंहदन कामातले एक मित्ाचे काम आिे. ते तो बारकाईने 
करतो. कुणाला खत कमी-जास् पाहिजे असेल तर कोणता 
अन्नघटक पाहिजे आिे ते कळबवतो. त्ामुळे त्ा झाडाला ते 
खत हठबक संचामधून षकंवा इंजेक्शनद्ारेिी देता येते. आता 
परदेशात नवीन प्रकारची जी ग्ीनिाउसेस बनघालेली आिेत.
त्ात पॉसलिाउस शीटसमध्ेच सोलर सेल्स टाकलेले 
आिेत. ते सेल्सच त्ा ग्ीनिाऊसला लागणारी ऊजषा बनमषाण 
करून पूण्व ग्ीनिाउस त्ा उजजेवर चालबवले जाते. अतं्त 
नवीन असे िे ततं्ज्ञान आिे. या सववांच्ा यशस्ीतेकररता 
फषट्वगेशनसशवाय पयषाय नािी. षपकासंबंधीचे सगळे पॅराबमटस्व 
दर बमबनटाला व तासातासाला मॉबनटर करण्ाची व्यवस्ा 
यात आिे. झाडाला जी १६-१७ प्रकारची खते लागतात ती 
सव्व फषट्वगेशन तंत्ाद्ारे देता येतात. िायड्ोपोबनक् िी षपके 
वाढबवण्ाची जी नव्याने पद्धत बवकसीत झाली आिे बतचा 
फषट्वगेशन िाच आत्ा आिे. त्ा तंत्ावरच िी पद्धत उभी 
आिे.

नबवन अद्यावत सोलर पॅनल बसबवलेले ग्ीनिाऊस. िी पॅनल्स सौर ऊजषा बनमषाण करून त्ावर ग्ीनिाऊस चालबवतात
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गे
ल्ा दोन दशकरांपासून ऊस लागवडीत फषट्वगेशन व हठबक ससचंन या 
दोन गोष्टी ऊस उत्ादकरांनी स्ीकारलेल्ा आिेत. सध्ा ससचंनासाठी 
पाणी पुरवठ्ाची टंचाई असलेल्ा भारतातील अनेक राज्रांसाठी 

सातत्ाने ऊस लागवडीसाठी पररळचत असलेले हठबक ससचंन िे एक उत्तर आिे. 
हठबक ससचंनाबरोबर फषट्वगेशनचा वापर केला जाऊ  लागल्ाने पररणामी, देशात 
उसाचे अबवश्वसनीय असे बवक्मी उत्ादन िोऊ लागले. हठबक व फषट्वगेशनचा 
वापर िोऊ लागल्ाने सरासरी उत्ादनात एकरी ६९.६ टनाने भरघोस वाढ झाली. 
कनषाटक, मिाराष््ट, आंध्र, तेलंगणा व ताबमळनाडू या राज्रांत सरासरी एकरी १०५ 
टनापासून १४४ टनापययंत उत्ादन वाढले.

या बवक्मी उच्रांकाने भारत ऊस उत्ादनात जगात अव्वल ठरला आिे. 
िे शेतकऱयरांमुळे शक् झाले. त्रांना जैन इररगेशनच्ा कृषर्तज्जरांनी शास्त्रोक्त 
पद्धतीने ससचंन व फषट्वगेशनचे बनयोजन करून हदले िोते, त्ाची त्रांनी तंतोतंत 

सब-सरफेस ऊसासािी फर्टिगेशन !

डॉ. पी. सरोमण 
(कृषर्तज्ज) 

जैन इररगेशन, जळगाव (मिाराष््ट)
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अंमलबजावणी केल्ामुळे िे यश प्राप् झाले. फषट्वगेशनचे 
तीन मुख्य घटक असून त्ामुळे उत्ादनात वाढ झाली. १) 
पोर्ण रिव्याचे २२०-२५० असे लिान डोस तयार करण्ात 
आले. २) बवसशष्ट पोर्ण रिव्याची गरज ज्ा वाढीमध्े 
षपकाला असते, त्ा वेळी वेगवेगळ्ा पोर्ण रिव्यरांचे लिान 
डोस षपकाला हदले जातात.  वेळरांचे तंतोतंत पालन केल्ाने 
उत्ादनात चरांगली वाढ िोते. ३) वाढीच्ा प्रते्क रोपाला 
कमाल क्षमतेने पोर्ण रिव्ये हदल्ास उत्ादनात सुधारणा 
हदसून येते. या अद्ावत तंत्ज्ञानाचा वापर केल्ास उसाची 
पूण्व क्षमतेने वाढ िोते.

भारतात सुमारे ५० दशलक्ष शेतकरी उपजीबवकेसाठी 
उसाच्ा षपकावर अवलंबून असतात आणण ग्ामीण 
भागातील लाखो लोक साखर उद्ोगाशी बनगडीत आिेत. 
ऊस िे देशातील मित्ताचे षपक असून सुमारे, ४८ ते ५२ 
दशलक्ष िेक्टर क्षेत् उसाने व्यापलेले आिे. लागवडीखालील 
एकूण क्षेत्ापैकी ४.४ टके् क्षेत् उसाने व्यापलेले आिे आणण 
िे मित्ताचे असे बबगर धान्य खाद् षपक आिे. देशातील 
एकूण कृर्ी उत्ादनात ऊस उत्ादनाचे ७.५ टके् योगदान 
आिे. बवज्ञान व ततं्ज्ञानाचा योग्य बवबनयोग करणे िेच त्ाचे 
उत्तर िोय.

ऊस व साखर उत्ादनातील ्ययादा

१) जास् उत्ादनाची क्षमता व साखर असलेल्ा जाती 
उपलब्ध नसणे.

२) दजजेदार उसाचे बेणे वापरण्ाच्ा माहितीचा अभाव.

३) असमाधानकारक ससचंनाच्ा सुबवधा आणण पाण्ाचे 
बनकृष्ट व्यवस्ापन.

४) सरांडपाण्ाची असमाधानकारक व्यवस्ा व कसदार 
मातीचा अभाव.

५) कीटक, रोग व तणावर  बनयंत्ण असमाधानकारक.

६) खताच्ा बवबनयोगाची बनकृष्ट पद्धत.

७) ऊस उत्ादनाचे कमी यरांषत्कीकरण.

८) बँका व बवत्तीय संस्रांचा शेतकऱयावरील कमी बवश्वास.

९) ततं्ज्ञानाच्ा बवकासात साखर कारखान्यरांचा अपुरा 
सियोग.

१०) तंत्ज्ञान िस्रांतरात पुरेशा यरांषत्कीकरणाचा अभाव.

फषट्वगेशनच्ा जोडीने उपपृष्ठीय हठबक ससचंनाने  
(सबसरफेस) ततं्ज्ञानात दोन मित्ताची पावले पुढे पडतात. 
एक म्हणजे, भारतात व नंतर ब्ाझीलमधे् ऊस उत्ादनात 
जैन इररगेशनने ऊस उत्ादकरांना पाहठंबा हदल्ाने क्रांती 
झाली. 
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उपपृष्ीय ठिबक क्सचंन म्हणजे काय?

मातीच्ा पृष्ठभागाच्ा खालील भागात उत्ज्वकाद्ारे 
पाण्ाचा बवबनयोग सव्वसाधारणगतीने करणे िोय.

उसासािी उपपृष्ीय ठिबक क्सचंन (सबसरफेस)

सुमारे १५ ते २० वर्वांपासून उपपृष्ठीय हठबक 
ससचंनाच्ा पद्धतीचा अवलंब केला जात आिे. उसासाठी 
त्ाची सुरुवात दसक्षण आषफ्केतील िवाई, स्ातझललँड व 
झझबिाब्ेमध्े गेल्ा १० वर्वांपासून झाली आिे. सुमारे ३० 
षपके, भाजीपाला, मका, ऊस ससचंनासाठी उपपृष्ठीय हठबक 
ससचंनाचा वापर केेेला जात आिे. जैन इररगेशनने सुमारे २० 
वर्वांपवूटी उसासाठी सव्वप्रर्म ताबमळनाडूत उपपषृ्ठीय हठबक 
ससचंनाचा वापर केला. त्ा नंतर आंध्र, कनषाटक, मिाराष््ट, 
गुजरात आणण आता िररयाणा व पंजाबमध्े त्ाचा वापर 
केला जात आिे.

सबसरफेस ठिबक क्सचंन यंत्णा उभारताना काही घ्क 
नवचारात घेणे आवश्यक

हठबक पाईपाची खोली. संशोधनाचा अिवाल मयषाहदत 
आिेत. परंतु, कोणत्ािी षफल्ड ऑपरेटरसाठी अबतशय 
मित्ताचे आिे. हठबकची पाईप लाईन(िुआंगमध्े 
१९८२) तैवानमधे् जबमनीच्ा खाली ३० से.मी. खोल 

टाकण्ात आलीे. १९९० मध्े िवाई येरे् आणण २००४ मध्े 
र्ायलंडमधील ससरोदे यरेे् जबमनीच्ा खाली १० से. मी. 
खोल हठबकची पाईप लाईन टाकण्ात आली.

मुख्य घटक म्हणजे मातीचा प्रकार व उसाची मुळे 
पसरण्ाची कमाल क्षमता िोय. उसाच्ा मुळरांचे बवळखे 
हठबक पाईप लाईनला बसण्ाची शक्ता असते व त्ामुळे 
हठबकच्ा काय्वक्षमतेत अडर्ळे बनमषाण िोऊ शकतात. 
म्हणून, त्ाची काळजी घेणे गरजेचे असते. शेतातील 
संशोधनानंतर, आम्ही अशी सशफारस करू इलच्तो की, 
उसासाठी जबमनीखाली १० से. मी. खोल हठबकची पाईप 
लाईन टाकावी. उसाच्ा दोन ओळी हठबक पाईप लाईनच्ा 
कोणत्ािी एका बाजूस जबमनीखाली  ५.७ से.मी. खोल 
घेण्ात यावी. म्हणजे, उसाच्ा मुळापासून हठबक पाईप 
लाईनचे संरक्षण िोऊ शकेल.

हठबकच्ा लाईनमध्े दर पंधरा हदवसरांनी क्ोररनचे 
इंजेक्शन हदल्ास उसाच्ा मुळाच्ा घुसखोरीस प्रबतबंध 
िोतो. तसेच, ट्ायफल्ुरॅलीन षकंवा पेंषडबमरॅ्लीनचे इंजेक्शन 
बवसशष्ट बमश्णासाठी तीन महिन्यरांतून एकदा द्ावे. ससचंन 
व फषट्वगेशनचे वेळापत्क सशफारस केल्ाप्रमाणे अंमलात 
आणण्ात यावे.
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उपपृष्ीय ठिबक क्सचंनाचे फायदे

 मुळाभोवतीची जमीन जास्ीत जास् ओलसर रािते.

 जबमनीतून बाष्ीभवनाचे प्रमाण कमी झाल्ाने पाण्ाचा 
जास्ीत जास् क्षमतेने वापर िोतो.

 मुळा भोवती खताचा अचूक वापर िोतो.

 षपकरांमधील अंतराचा कमी कालावधी.

 यरांषत्की पद्धतीने कापणी सुलभ िोते.

 कापणीच्ा वेळी हठबकच्ा पाईप लाईन काढण्ाची 
आवश्यकता नसल्ाने मजुरीवरील खच्व कमी िोतो.

 जबमनीचा पृष्ठभाग कोरडा रािात असल्ाने तण कमी.

शेतातील उप पृष्ीय ठिबक क्सचंनावर ननयंत्ण

 िी ससस्ीम बसबवल्ानंतर प्रते्क बवभागात प्रमाणणत 
गतीने, प्रमाणणत दाबाने प्रवाि सुरू राितो,

 बनयंत्णाचे वेळापत्क व कामाची नोंद दीघ्वकाळासाठी 
हठबकची काय्वक्षमता जाणून घेण्ास उपयुक्त ठरते.

सबसरफेस ठिबक क्सचंनाचे फायदे

 संपूण्व शेतात पाण्ाचा एकसारखा पुरवठा.

 षपकाच्ा पाण्ाचा ताण कमी िोतो.

 बाष्ीभवन षकंवा सरांडपाण्ामुळे जबमनीचा कोणतािी 
भाग  अनुत्ादक रािात नािी.

  फषट्वगेशन अगदी सुलभपणे षपकाच्ा जीवनचक्ा 

प्रमाणे बवसशष्ट गतीने व वेळाने अंमलात आणता येते 
आणण त्ाच बरोबर तणाची वाढ टाळणे शक् िोते.

 मुळाभोवतीचा जास्ीत जास् भाग ओलसर राितो.

 पाण्ाचा कमाल क्षमतेने वापर.

 मुळरांना खताचा अचूकपणे पुरवठा.

 षपक, रोप व खोडवा यात कमी कालावधी

 कापणीच्ा वेळी हठबकच्ा पाईप लाईन काढण्ाची 
आवश्यकता नसल्ाने मजुरीवरील खच्व कमी िोतो.

 तणाची कमी वाढ.

 ऊस तोडणी यरांषत्क पद्धतीनिेी करता येते.

 शेतात उसाचे भरपूर खोडवे वाढतात.

उसाच्ा लागवडीत उपपषृ्ठीय हठबक ससचंनाचा वापर 
करण्ाने उसाचे उत्ादन वाढण्ास आणण पाण्ाचा तुटवडा 
असलेल्ा अल्प जबमनीवर उसाच्ा लागवडीसाठी मदत 
िोते. तसेच,  ऊस लागवडीपासून तोडणीपययंतच्ा सव्व 
यरांषत्कीकरणावर तो एकमेव असा तोडगा िोय.

ठिबक्ुळे ओलावा व पोषण्ूल्े न्ळतात.

हठबकची पाईप लाईन र्ेट मुळाच्ा भागात बसवली 
असल्ाने बाष्ीभवन व सरांडपाण्ामुळे जमीन कोरडी पङत 
नािी आणण फषट्वगेशनमुळे जबमनीत ओलावा षटकून राितो 
तसेच, षपकाला पोर्ण रिव्य ेबमळतात.

सबसरफेस पद्धतीच्ा ससचंनामध्े खते हठबकच्ा नळामधून हदला जात असल्ाने ती रे्ट षपकाच्ा जबमनीखाली मुळरांनाच बमळतात
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ऊस तोडणीनंतर हठबक ससचंनाचा वापर करता येत 
असल्ाने खोडवा उत्तम स्स्तीत राितो. कापणी झाल्ावर 
षपकाचे सड त्ररत काढणे आवश्यक असल्ाने ते अगदी 
सिजपणे उपपृष्ठीय हठबक ससचंन पद्धतीत सड काढण्ाच्ा 
मसशनने काढता येते. पररणामी, खोडव्याची स्स्ती अधधक 
उत्तम रािते. म्हणून, तोडणीनंतर, ससचंनापवूटी त्ररत मसशनने 
सड काढून घ्ावेत. त्ा नंतर, वाढीच्ा काळात फषट्वगेशनला 
प्रारंभ करता येऊ शकतो आणण खोडवा चरांगल्ा स्स्तीत 
राितो. उप पृष्ठीय हठबक पद्धत पाण्ाची बचत, मजुरीत 
बचत आणण खताचा पुरेपूर क्षमतेने वापर करण्ास सवबोत्तम 
तुलनेत बाष्ीभवनामुळे जे पाणी वाया जाते, ते पषृ्ठीय हठबक 
ससचंन पद्धतीत वाया जात नािी आणण ८५ ते ९० टके् 
काय्वक्षमतेत वाढ िोते. शेताची स्स्ती अधधक चरांगली रािून 
लगेचच पोर्ण रिव्यरांचा वापर करता येतो. उसाच्ा मुळाच्ा 
भागात व उसाच्ा सरीमध्े पाण्ाचा बवबनयोग केला जात 
असल्ाने तणाची वाढ िोत नािी. पररणामी, मजुरीच्ा 
खचषात चरांगली बचत िोते.

्नुष्यबळ वा यंत्ानेे ऊस तोडणीने ठिबकला िोका नाही

मुळात जबमनीखाली १५ ते २० से. मी. खोल हठबकची 
पाईप लाईन असल्ाने, ऊस तोडणीच्ा वेळी िाताने 
षकंवा मशीनच्ा बे्डचा वापर िोत असला तरी  हठबकला 

कोणतािी धोका पोिोचत नािी.

यांरत्कीकरणा्ुळे उप-पृष्ीय ठिबकची सनुविा

उसा्ध्ये यांरत्कीकरण का?

 शेतीच्ा कामासाठी मनुष्बळाची कमतरता

 असलकडे शेतीतील कामाचे स्रूप व कमी मजुरी यामुळे   
मजुरवग्व शेतीचे काम करण्ास तयार िोत नािीत.

 मजुररांमध्े काय्वक्षमतेची कमतरता.

 जास्ीत जास् उत्ादनासाठी षपकाची यरांषत्क पद्धतीने 
लागवडची आणण सक्षम ससचंनाची आवश्यकता.

यांरत्क पद्धतीने ऊस तोडणीचे फायदे

 तळाच्ा खाली म्हणजे जबमनीखाली दोन इंच तोडणी 
िोत असल्ाने उत्ादनात वाढ िोते.

 षपकाचे सड काढण्ासाठी करावा लागणाऱया अबतररक्त  
खचषात बचत िोते.

 जबमनीच्ा स्राबरोबर तोडणी िोत असल्ाने 
खोडव्याची  स्स्ती अधधक चरांगली रािते.

 ऊस तोडणीनंतर १ ते २ तासरांच्ा आत साखर 
कारखान्यरांना ऊस पाठबवला जातो. त्ामुळे उसाच्ा  
वजनात घट िोत नािी.

जबमनाखाली गाडण्ात आलेली सबसरफेस हठबक ससचंनाची नळी. त्ावर वाढलेला ऊस
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 संपूण्व िंगामात तोडणीची मजुरी एकसारखी व योग्य 
हदली जाते.

यांरत्कीकरणापुढील आव्ाने

 ऊस तोडणीसाठी यरांषत्क पद्धतीची आवश्यकता.

 यासाठी देशी बनावटीचे मशीन बवकसीत करण्ाची 
गरज.

 यरांषत्कीकरणाच्ा फायद्ाबवर्यी शेतकऱयरांमध्े जागृती  
बनमषाण करणे आवश्यक.

 उप पृष्ठीय हठबक ससचंनाबाबत शेतकऱयरांना ससुशसक्षत  
करणे.

सबसरफेस ठिबक क्सचंनासह उसाच्ा शेतीतील अचूकता

आम्ही अनेक वर्वांपासून एक पॅकेज आणण उसासाठी 
शेतीच्ा स्रावर 'एस.ओ.पी.' बवकसीत केली आिे आणण 
जे शेतकरी या 'एस.ओ.पी.' ची काटेकोर अंमलबजावणी 
करतील, त्रांना एकरी ११० टनापययंत उसाचे उत्ादन बमळू 
शकते. दसक्षणेकडील राज्रांतील अनेक साखर कारखान्यरांनी 
शेतकऱयरांनी नवीन तंत्ज्ञानाचा अंगीकार करून उसाचे 
उत्ादन वाढवावे, यासाठी शेतकऱयरांचे १०० टनाचे क्ब 
स्ापन केले आिेत.  

'एस.ओ.पी.' चे ्हत्ताचे घ्क पुढीलप्र्ाणे

 फषट्वगेशनच्ा योग्य उपकरणरांसि उप पृष्ठीय हठबक 
ससचंन यंत्णा बसबवणे.

 बनवडक व बनरोगी रोपरांची लावणी करणे.

 स्ाबनक ससचंन वेळापत्कानुसार दैनंहदन हठबक ससचंन.

 सूक्ष्म पोर्ण रिव्यरांचे फषट्वगेशन.

 पाण्ात खताचे बमश्ण हदवसाआड फषट्वगेशन करणे.

 तणावर वेळच्ा वेळी बनयंत्ण ठेवणे.

 वेळच्ा वेळी योग्य व्यवस्ापन.

 वेळीच कापणी करून, कारखान्यरांपययंत वाितूक करणे.

 खोङव्याला १०० टके् अंकुर फुटण्ासाठी कापणीनंतर 
त्ररत हठबक ससचंन करून घेणे.

बदलासािी व उपायासािी उत्पेरक म्हणून ठिबक क्सचंन

ससचंनासाठी पाणी िे अत्ंत बिुमूल् असून भारतातील 
तो एक दबुम्वळ असा स्ोत आिे. ससचंनाच्ा पाण्ाची ५० 
टके् बचत करण्ाचा हठबक ससचंन िा एक उत्तम माग्व 
आिे. यामुळे २५ ते ३० टके् रासायबनक खतामध्ेिी बचत 
िोते. तसेच, पारंपररक ससचंन पद्धतीच्ा तुलनेत उसाच्ा 
उत्ादनात २५ ते ४० टके् वाढ िोते. पाण्ाच्ा टंचाईमुळे 
बिुसंख्य ऊस उत्ादक शेतकरी सूक्ष्म ससचंनाकडे आकृष्ट 
िोतात. बवबवध कारणरांमुळे अनेक शेतकऱयरांना फषट्वगेशन 
पद्धती पसंत पडली नािी. ऊस उत्ादन वाढीसाठी फषट्वगेशन 
पद्धतीत सुधारणा िी झालीच पाहिजे. यात तरांषत्क पद्धतीने 
उसाच्ा वाढीनुसार पोर्ण रिव्यरांचा पुरवठा केला जातो.

सूक्ष्म पोषण द्रवे्

 िेक्टरी १२५ टन उसाच्ा षपकातून ८३ षकलो नायट्ोजन,  
३७.२ षकलो फॉस्रस व १६८ षकलो पोटॅसशयम प्रबत 
िेक्टर जबमनीतून काढून टाकत असतो.

 प्रबत िेक्टरी ५० षकलो झझकं सले्ट टाकले जाते.

 झझकं व फेरस सले्ट स्पे स्तंत्पणे मारावेत.

 शेत जबमनीत झझकंची कमतरता िी आणखी एक 
समस्ा  पोर्ण रिव्याच्ा बाबतीत असते.

 झझकं सले्टचे फषट्वगेशन अतं्त पररणामकारक असते.
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उत्तर कनया्कातील ठिबक 
फर्टिगे्ेड ऊस उत्ादक 

शेतकरयाचा अभ्ास

श्ी. लक्ष्मण ईश्वर पसरे, िे गेल्ा २२ वर्वांपासून 
नामवंत कृषर्तज्ज म्हणून पररळचत आिेत. ते कनषाटकातील 
करडगा(तालुका-ळचक्ोडी, सजल्ा-बेळगाव) या गावाचे 
रहिवासी आिेत. त्रांना शेतीची अत्ंत आवड असून 
उत्ादन व उत्ादकता वाढबवणाऱया नवीन तंत्ज्ञानाचा 
अंगीकार करण्ास ते कमालीचे उत्ुक असतात. ते 
१९९९ पासून पूर ससचंनावर पारंपररक पद्धतीने आणण 
लागवडीच्ा  सव्व साधनरांचा, उदा. नरांगर, कुळव आहद 
सव्व पारंपररक पद्धतीचा वापर करून शेती करीत 
आिेत. षपकाचे रक्षण करण्ासाठी त्रांच्ा स्त:च्ा 
उपाययोजना आिेत. १९९९  मध्े साखर कारखान्याच्ा 
माध्मातून ते जैन इररगेशन ससस्ीम् सलबमटेड या 
कंपनीच्ा संपकषात आले. जैन इररगेशन आणण साखर 
कारखान्यात कृर्ीबवर्यक सेवा पुरबवणे व हठबक 
तंत्ज्ञाबाबत एक करार करण्ात आला िोता. तेव्ापासून 
त्रांच्ा प्रगतीतील सव्व 
अडर्ळे दरू झाले व उच् 
तंत्ज्ञानाचा वापर िीच 
यशाची खरी गुरूषकल्ी िे 
त्रांना उमगले. तेव्ापासून ते 
उसाचे भरपूर उत्ादन घेऊ 
लागले. म्हणजे, सरासरी 
१०० टन प्रती एकरी. 
तंत्ज्ञानाचा अंगीकार केल्ाने 
व कृषर्बवर्यक उत्तम 
माग्वदश्वन बमळाल्ाने 
ते एकरी  १३० 
टनापययंत उसाचे भरपूर 
उत्ादन घेऊ लागले. 
मिाराष््टातील शेजारच्ा 
सजल्हातील अनेक 
ऊस उत्ादक शेतकरी 
त्रांच्ामुळे प्रभाबवत झाले. 
जैन इररगेशनमधील कृर्ी 

तज्जरांनी फषट्वगेशन व हठबकचे वेळापत्क तयार करून 
शेतकऱयरांना हदले. नायट्ोजनचा स्ोत म्हणून युररयाचा 
वापर केला गेला. फषट्वगेशनचा तपशीलवार काय्वक्म 
जैन इररगेशनकडे उपलब्ध आिे.

ननष्कषटि

१)हठबक ससचंन व फषट्वगेशनचा काय्वक्म एकषत्त 
केल्ास हठबक ससचंन व फषट्वगेशनमुळे ऊस उत्ादनात 
भरघोस वाढ िोते. ़ फषट्वगेशनमुळे षपकाला त्ाच्ा 
वाढीनुसार पोर्ण रिव्याचे लिान लिान डोस बमळतात. 
हठबक ससचंन िा ५० टके् पाणी वाचबवण्ाचा एकमेव 
माग्व आिे.

२) सूक्ष्म ससचंन पद्धतीत पाण्ाच्ा ९० क्षमतेचा वापर 
आणण खताच्ा ७० ते ७५ टके् क्षमतेचा वापर िोतो. 
सूक्ष्म ससचंन पद्धती अंतग्वत लिान शेतकरीदेखील उच् 
ततं्ज्ञानाचा वापर करून उसाचे जास् घेऊन मजुरी, खते, 

पाण्ाची बचत करू शकतो.

३) पारंपररक 
ससचंनामध्े फक्त शेतीसाठी 
२०६८ सलटर पाणी एक 
षकलो साखरेसाठी लागते. 
तर, हठबक ससचंनात केवळ 
४७६ सलटर पाणी एक 

षकलो साखरेसाठी पुरेसे िोते. 
अशा प्रकारे, साखर उद्ोगाला 

हठबक ससचंन वरदानच 
म्हणावे लागेल.

४) ससचंन व 
फषट्वगेशन वेळापत्कात 
योग्य सुधारणा करून 

खोडव्यापासून उत्न्न 
कायम षटकवावे म्हणृन, 

शेतकऱयरांनािी प्रसशक्षण हदले 
जात आिे.
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संत्ा िाडाचे खत व्वस्ापन 

संत्ा झाडाची शारीरीक जडणघडण आणण वृधदी व बवकासाकरीता 
अन्नरिव्ये अबत मित्ाची असतात. जबमनीत ९० प्रकारची खबनजे 

आढळतात. त्ापैकी संत्ा षपकरांच्ा वाढीसाठी १६ अन्नरिव्यरांची गरज असते. 
संत्ा िे षपक संवेदनशील असल्ामुळे आवश्यक असणाऱया अन्नरिव्यरांचा 
पुरवठा कमी पडल्ास त्ाचा झाडावर बवपरीत पररणाम लगेच हदसून येतो 
व उत्ादनात घट िोऊ शकते. हदलेल्ा खताचा पररपूण्व उपयोग झाडासाठी 
िोण्ास खताच्ा योग्य मात्ा, योग्य वेळ आणण योग्य पधदत या बाबतची 
सबवस्र माहिती संत्ा बागायतदारास असणे आवश्यक आिे. संत्ा झाडास 
बवसशष्ट पोर्क रिव्याची गरज आिे षकंवा नािी िे बािय लक्षणरांवरुन व माती 
पररक्षणावरुन ठरवता येते. त्ाचप्रमाणे षपकरांना अन्नपुरवठा करता येतो.

संत्ा झाडाच्ा लागवडीनंतर साधारण ५ ते ६ वर्षाचा कालावधी फळ 
धारणेकरीता लागतो. या वाढीच्ा कालावधीत झाडाचा डोलारा व वाढ 
भरपुर व्ावी म्हणून योग्य प्रमाणात खताची मात्ा देणे आवश्यक आिे. या 

संत्ा रपकाचे खत व पाणी व्वस्ापन

डॉ. नंदकिशरोर जनादथिनपंत चचखले 
प्राचाय्व, श्ी. सशवाजी कृषर् मिाबवद्ालय, 

अमरावती. 
मोबा. ९४२२१५७२५३

डॉ. प्िाश बबनराव साबळे, 
सिाय्यक प्राध्ापक श्ी. सशवाजी कृषर् 

मिाबवद्ालय, अमरावती.
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वयोगटातील संत्ा झाडाचा वाढीव काळ वर्षातून बतनवेळा 
आिे. जानेवारी- फेबु्वारी, जुन-जुलै आणण सप्ेंबर - ऑक्टोंबर 
या वाढीच्ा काळात खताच्ा मात्ा देणे जरुरी आिे.

खताची मात्ा / झाड

झाडाचे वय 
(वषथि)

शेणखत 
(किलरो)

नत् (ग्रॅम) सु्रद (ग्रॅम)

१ ५ १२० ६० 

२ १० २४० १२० 

३ १५ ३६० १८०

४ २० ४८० २४० 

५ २५ ६०० ३०० 

६ ते ९ ३० ते ५० १००० ते १२०० ३६० ते ४०० 

१० व पुढील 
वर्वांची

५० १२०० ४०० 

वरीलप्रमाणे खते देतरांना १ ते ५ वर्जेपययंत वाढीच्ा 
काळात शेणखत मे महिन्याच्ा ५ शेवटच्ा षकंवा जुनच्ा 
पहिल्ा आठवडयात आणण रासायबनक खते तीन समान 
िप्तात (जुलै, सप्ेंबर व फेब्ुवारी या महिन्यात) बवभागून 
द्ावीत. माती परीक्षण करुन पालाशची आवश्यकता 
असल्ास जरुरीनुसार द्ावे.

मोठ्ा झाडरांना (६ ते १० वर्जे व त्ापुढील) खते देतरांना 
नत्ाची अधटी मात्ा + शेणखत, सु्रद व आवश्यकतेनुसार 
पालाशचा पणू्व िप्ा बिारासाठी पाण्ाचा ताण संपवतरांना व 
उरलेल्ा नत्ाचा अधषा िप्ा फळे वाटाण्ाएवढी झाल्ावर 
(सुमारे एक ते हदड महिन्याने) द्ावा. लोि व जस्ाची 
कमतरता आढळल्ास झझकं सले्ट षकंवा फेरस सले्ट 
०.२ टके् बतव्रतेचा फवारा द्ावा. शेणखत, नत् व सु्रदच्ा 
मात्े व्यबतररक्त पुण्व वाढलेल्ा मोठया झाडरांना ७.५ षकलो 
बनबंोळी ढेप आणण पालाश हदल्ामुळे उत्ादनावर चरांगला 
पररणाम िोतो.

बिार धरणे :  बिार धरण्ासाठी मृग / आंबबया 
फुलोरापवूटी जबमनीच्ा मगदरुाप्रमाणे झाडाचे वय व ताकद 
पािून ताण द्ावा. मृग बिाराकरीता मध्म प्रकारच्ा 
जबमनीत संत्राच्ा झाडरांना (२५ एषप्रल ते १५ जून) ५० 
हदवसरांचा व आंबबया बिाराकरीता ३० हदवसरांचा ताण द्ावा.

आंमबया बिारािरीता खत व्वस्ापन : आंबबया 
बिार घेण्ाकरीता संत्राची झाडे षडसेंबरच्ा दसुऱया 
आठवडयापासून ताणावर सोडावी. लगेच प्रत्ेक झाडाला 
४० ते ५० षकलो शेणखत टाकून आडवी आणण उभी वखरणी 
करावे. जानेवारीच्ा शेवटच्ा आठवडयात षकंवा तापमान 
वाढताच ओलीत सुरु करावे. ताण तोडतरांना ओसलताच्ा 
अगोदर प्रते्क झाडाला ६०० गॅ्म नत् + ४०० ग्ॅम सु्रद 
+ ४०० ग्ॅम पालाश या रासायबनक खतरांच्ा मात्ा द्ाव्यात. 
उरलेल्ा नत्ाची अधटी मात्ा ६०० गॅ्म माच्व महिन्याच्ा 
पहिल्ा आठवडयात षकंवा फळे वाटाण्ाएवढी झाल्ावर 
द्ावी. रासायबनक खतरांच्ा मात्ा झाडाच्ा बुंध्ाजवळ न 
देता घेराखाली मातीत बमसळून द्ावी.

ओलीत व्वस्ापन : आंबबया बिाराची फळे उन्ाळयात 
झाडावर पोसली जातात त्ामुळे पाण्ाचा साठा उन्ाळयात 
उपलब्ध असणे जरुरी आिे. जबमनीतील ओलावा कमी 
झाल्ाचा पररणाम फळगळीवर िोतो व प्रतवारीवर सुधदा 
िोतो. म्हणून आंबबया बिार घेतरांना ओसलताकडे कटाक्षाने 
लक्ष देणे जरुरीचे आिे. जबमनीच्ा पोतानुसार पाण्ाच्ा 
पाळीतील अंतर ठेवावे.

संत्ा झाडाचा वाफा गवताने आच्ाहदत करणे 
वाफ्ातील ओलावा षटकबवण्ासाठी ६ से.मी. जाडीचा 

संत्ा झाडाला लागलेला फुलबिार
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गवताचा र्र देवून आच्ाहदत करावा. त्ामुळे ओलावा 
तर षटकतोच पण फळाची गळसुधदा कमी िोते आणण 
जबमनीतील सजवाणु सक्ीय िोवून अन्नरिव्ये मुळरांना सिज 
उपलब्ध िोतात.

सुक्ष्म अन्नरिव्याची कमतरता भरुन काढण्ासाठी झझकं 
सले्ट, कॉपर सले्ट, मॅगबनज सले्ट, फेरस सले्ट 
आणण बोरीक अॅससड यरांची ०.२ ते ०.५ टके् बतव्रतेची 
फवारणी करावी.

आंबीया बिारातील फळरांची गळ ऑगस् ते ऑक्टोंबर 
या काळात िोते. ती कमी करण्ासाठी या काळात प्रत्ेक 
महिन्यात एन.ए.ए. १० पी.पी.एम (१० बमली ग्ॅम संजीवक 
प्रबत सलटर पाणी) अधधक युररया १ टक्ा (१० गॅ्म युररया 
प्रबत सलटर पाणी) या बतव्रतेच्ा संजीवकाचा फवारा द्ावा. 
फळधारणा िोण्ाच्ा कालावधीत बागेची खोल मशागत 
करु  नये.

संत्ा मृग बिारािरीता खत व्वस्ापन : प्रबत झाडास 
५० षकलो शेणखत उन्ाळयात टाकून वखरणी करावी. जून 
महिन्यात मृगाचा पाऊस पडल्ानंतर प्रबत झाडास ६०० ग्ॅम 
नत् + ४०० गॅ्म सु्रद + ४०० गॅ्म पालाश षकंवा ४००, 
३००, ६०० गॅ्म नत्, सु्रद आणण पालाश अनकु्मे द्ावा + 
७.५ षकलो बनबंोळी ढेप द्ावी. जस्ाची कमतरता असल्ास 
खताच्ा मात्ेसोबत जस् सले्ट २०० ग्ॅम प्रबत झाड मातीत 
बमसळून द्ावी. उरलेली नत्ाची अधटी मात्ा फळधारणा 
झाल्ावर १.५ ते २ महिन्यरांनी द्ावी. खते झाडाच्ा घेराखाली 
बरांगडी पधदतीने द्ावी.

बिारािरीता ओलीत व्वस्ापन : मृग बिाराची 
फुले येण्ाकरीता जुन-जुलैमधे् भरपूर ओलावा असणे 
जरुरी आिे. मृगाच्ा पावसामुळे ओलावा कमी पडतो. 
अशा वेळेस त्रीत ओलीत सुरु करावे. अशा वेळेस हठंबक 
ससचंनावदारे केलेले ओलीत फायदेशीर ठरते. त्ाचप्रमाणे 
बिार धरण्ाच्ा कालावधीत तरु्ार पधदतीने ओलीत करणे 
सुधदा फायदेशीर ठरते. कारण तुर्ार ससचंन पधदतीमुळे 
वातावरणातील आरि्वतेचे प्रमाण ७० ते ८० टके् षटकून 
रािते.

संत्ा कपिािरीता एिात्मिि अन्नद्रव् व्वस्ापन : १० 
वर्जे व त्ावरील झाडरांकरीता खालीलप्रमाणे बनयोजन करावे. 

संत्ा षपकाचे अधधक दजजेदार उत्ादनाकरीता सशफारशीत 
मात्ा ५० षकलो शेणखत + ९०० ग्ॅम नत् + ३०० ग्ॅम सु्रद 
+ ६०० ग्ॅम पालाश प्रबत झाड यासि ५०० ग्ॅम वॅ्म + १०० 
ग्ॅम सु्रद बवरघळणारे सजवाणू + १०० ग्ॅम अॅझोस्ीरीलम 
+ १०० ग्ॅम ट्ायकोडमषा प्रबत झाड देण्ात यावे. खते देतरांना 
शेणखत + नत्ाची अधटी मात्ा + सु्रद व पालाशची पूण्व मात्ा 
तसेच सजवाणु खते व संवध्वने (शेणखता सोबत बमसळून) 
बिारासाठी पाण्रांचा ताण तोडतरांना देण्ात यावी. नत्ाची 
सशल्क अधटी मात्ा फळे वाटाण्ाऐवढी झाल्ावर देण्ात 
यावी. जस् सले्ट ०.५ टके् + लोि सले्ट ०.५ टके् + 
बोरॉन ०.१ टके्च्ा फवारण्ा आंबबया फळाकरीता जुलै-
ऑगस् आणण मृगाच्ा फळाकरीता ऑक्टोंबर-नोव्ेंबर मध्े 
द्ाव्यात. संत्ा झाडाला ताणावर सोडतरांना १००० पी.पी.एम. 
सायकोसील या संजीवकाची फवारणी करावी त्ामुळे फुले 
येण्ास मदत िोते.

२) संत्ा षपकाचे अधधक दजजेदार उत्ादनाकरीता 
सशफारशीत मात्ा ५० षकलो शेणखत + ७.५ षकलो बनबंोळी 
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ढेप + ८०० गॅ्म नत् + ३०० गॅ्म सु्रद + ६०० ग्ॅम पालाश प्रबत 
झाड यासि ५०० गॅ्म वॅ्म + १०० ग्ॅम सु्रद बवरघळणारे 
सजवाणु + १०० गॅ्म ॲझोस्ीरीलम + १०० गॅ्म ट्ायकोडमषा 
प्रबत झाड देण्ात यावे. खते देतरांना शेणखत + बनबंोळी 
ढेप + नत्ाची अधटी मात्ा + सु्रद व पालाशची पूण्व मात्ा 
तसेच जीवाणू खते + संवध्वने (शेणखता सोबत बमसळून) 
बिारासाठी पाण्ाचा ताण तोडतरांना देण्ात यावी. नत्ाची 
सशल्क अधटी मात्ा फळे वाटाण्ाएवढी झाल्ावर द्ावी.

ठिबक क्सचंनावदारे देण्ाचे खताचे (फ्वीगेशन) वेळापत्क

िालावधी नत्
(ग्रॅम/झाड)

सु्रद  
(ग्रॅम/झाड)

पालाश  
(ग्रॅम/झाड)

आंबबया बिाराच्ा 
सुरुवातीस

१०० १०० १००

३० हदवस १०० २५ २५ 
६० हदवस १०० ५० ५० 
९० हदवस १०० २५ २५ 
१२० हदवस १०० ५० ५० 
१३० हदवस १०० २५ २५ 
१८० हदवस १०० ७५ ७५ 
२१० हदवस १०० ५० ५० 
एकूण ८०० ४०० ४०० 

संत्ा रपकाचे पाणी व्वस्ापन

संत्ा बागेत ओलीत करण्ाच्ा बवबवध पधदती.

१) दिेुरी आळे पधदत, 

२) सरी पधदत, 

३) फवारा ससचंन पधदत, 

४) हठबक ससचंन पधदत

१० वर्जे व त्ावरील वयाच्ा संत्ा झाडरांना दरवर्टी 
पाण्ाच्ा २८ ते ३० पाळया लागतात. हिवाळयात ८ ते १० 
हदवसाच्ा अंतराने, उन्ाळयात ६ ते ७ हदवसाच्ा अंतराने 
तर पावसाळ्ात गरजेप्रमाणे ओलीत करावे. दिेुरी आळे 
पधदतीने पाणी द्ावे. या पधदतीमुळे झाडाच्ा खोडास 
पाणी लागत नािी. त्ामुळे षडकं्ा रोगाचा प्रादभुषाव कमी 
िोण्ास मदत िोते. पाणी टंचाईत दोन षकंवा चार दंड पधदत 
वापरावी. पाणी देण्ाकरीता प्रामुख्याने हठंबक ससचंनाचाच 
अवलंब करावा. त्ामुळे ३०-४० टके् पाण्ाची बचत िोते. 
हठंबक ससचंनावदारे पाणी देतरांना बाष्ोपणषात््वजनाच्ा ८० 
टके् पाणी द्ावे. त्ामुळे दजजेदार उत्ादनात वाढ िोवून ४० 
टके् पययंत पाण्ाची बचत िोते. हठबक ससचंनामुळे तणरांचा 
प्रादभुषाविी कमी िोतो. त्ासशवाय झाडाची आंतरमशागत 
करणे सोईचे िोते. नागपूर संत्राकरीता (१० वर्जे व त्ापेक्षा 
जास् वयाचे) पाण्ाची गरज प्रबत हदवस (सलटर / पाणी / 
झाड) पुढीलप्रमाणे आिे.

नागपूर संत्राकरीता (दिा वर््व व त्ापेक्षा जास् वयाचे) 
प्रबत हदवस पाण्ाची गरज

महिने पाणी (ललर्र/ 
हदवस/ झाड)

मिीने पाणी (ललर्र/ 
हदवस/ झाड)

जानेवारी ५७ जुलै ६८ 

फेब्ुवारी ८० ऑगस् ५३ 

माच्व ११७ सेप्ेंबर ६३ 

एषप्रल १६० ऑक्टोबर ६४ 

मे १९८ नोवेंबर ५८  

जून १३५ षडसेंबर ५१ 
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झाडाला अन्न-रिव्य तयार करण्ासाठी पाणी िा फार मित्ाचा घटक 
आिे. झाडाला वाढीच्ा बवबवध अवस्रांंमध्े पाणी देणे गरजेचे 

आिे. उदा. नवीन पालवी येण्ाच्ा वेळेस, फुलधारणा व फळधारणेच्ा वेळेस 
पाणी देणे आवश्यक आिे. त्ाकरीता हठबक ससचंन पधदतीने पाणी देणे उत्तम 
ठरते. जबमनीमधे् ओलावा कायम राितो. त्ामुळे झाडरांची वाढ चरांगली िोते. 
आंबा फळबागेला हठबक ससचंन बसबवणे अतं्त आवश्यक आिे. त्ामुळे 
पाण्ाची ५० टके् बचत िोते. खतरांमध्े ३० टके् बचत िोते. खतरांचा अचूक 
व काय्वक्षम वापर िोतो. बवजेची, मजुररांची बचत तसेच तणरांचा प्रादु्वभाव कमी 
िोतो. जबमनीच्ा प्रकारानुसार पाण्ाची गरज धभन्न असते. आंबा फळवाढीच्ा 
काळात पाणी हदल्ामुळे फळरांची गळ कमी िोते. फळरांचा आकार वाढतो. 
फळरांचे उत्ादन वाढते. फळ लवकर काढणीसाठी तयार िोण्ास मदत िोते.

अनतसघन आंबा बागेचे पाणी व खत व्वस्ापन

श्ी. मनतीन पार्ील 
आंबा बवशेर्ज्ञ 

जैन इररगेशन ससस्ीम् सल. जळगरांव 
मोबा. ९४२३७७४३०५
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ठिबक क्सचंनाचे फायदे

१)  हठबक ससचंन पधदतीमुळे झाडाच्ा गरजेनुसार बनयंषत्त 
पाणी देता येते. त्ामुळे पाण्ाची तसेच बवजेची ५० 
टके् बचत िोते.

२)  हठबकवदारे बनयषंत्त पाणी हदल्ाने तणरांचे तसेच त्ामुळे 
उद्भवणा-या षकड व रोगरांचे प्रमाण कमी िोते.

३)  पाणी, खते देणे आणण तण बनयंत्ण यात मजूररांची बचत 
िोते.

४)  झाडरांची मर कमी िोत.

५)  हठबक व फषट्वगेशन तंत् वापराने जबमनीमध्े मूलरिव्ये 
उत्तमररतीने उपलब्ध करुन येतात. त्ामुळे झाडाची वाढ 
चरांगली िोते.

६) हठंबकवदारे पाणी हदल्ाने जमीन भुसभुसीत रािते.

७)  आंतरमशागत करण्ास त्ास िोत नािी. जमीन कायम 
वाफसा स्स्तीत रािते.

८)  जमीन क्षारपड िोत नािी.

९)  हठबकद्ारे पाणी हदल्ाने झाडरांच्ा तंतूमुळरांची संख्या 
वाढते.

१०)हठबकवदारे पाणी हदल्ाने झाडाला केलेले गवताचे 
आच्ादन कुजण्ाचे काम वेगाने िोतेे, जेणेकरुन 
मातीतील सेंरिीय कबषाचे प्रमाण वाढून जबमनीच्ा पाणी 
धरुन ठेवण्ाच्ा क्षमतेचे वाढ िोते.

११)फळरांच्ा गुणवत्तेत सुधारणा िोऊन उत्ादनात वाढ 
िोते.

१२) तणरांचा प्रादभुषाव िोत नािी. त्ामुळे मशागतीच्ा व 
मजुरीच्ा खचषात बचत िोते.  उत्ादन खच्व कमी िोतो.

महिने बाष्ीभवन 
मम.मम.

पाण्ाची गरज लल./झाड/हदवस
१ ले वषथि २ रे वषथि ३ रे वषथि ४ ्े वषथि ५ वे वषथि

जानेवारी २.८७ ०.४६ १.७३ ३.९० ६.९३ ६.९३
फेबुवारी ३.३८ ०.६४ २.५५ ५.७३ १०.१८ १०.१८
माच्व ३.७९ ०.७० २.८० ६.३० ११.२० ११.२०
एषप्रल ८.३८ १.५५ ६.१९ १३.९३ २४.७६ २४.७६
मे ९.३२ १.७६ ७.०३ १५.८३ २८.१४ २८.१४
जून ५.९७ ०.८१ ३.२३ ७.२७ १२.९३ १२.९३
जूलै ४.२४ ०.४८ १.९१ ४.२९ ७.६२ ७.६२
अॉगस् ३.२२ ०.३६ १.४६ ३.२८ ५.८३ ५.८३
सप्ेंबर ३.५७ ०.२४ ०.९३ २.१६ ३.८५ ३.८५
अॉक्टोबर ४.४२ ०.२९ १.१५ २.५८ ४.५८ ४.५८
नोव्ेंबर ३.४८ ०.४१ १.६२ ३.६५ ६.४६ ६.४६
षडसेंबर ३.१५ ०.३५ १.४० ३.१६ ५.६२ ५.६२
सरासरी ४.६५ ०.६७ २.६७ ६.०१ १०.६८ १०.६८

अन्नद्रव् व्वस्ापन व फर्टिगेशन ततं्ज्ानचे फायदे

आंबा झाड जोमाने वाढून भरपूर व दरवर्टी फळे येण्ाकररता खते देणे आवश्यक आिे. त्ात आंबा षपकरांच्ा वयानुसार 
शेणखत षकंवा सेंहरिय खत आणण रासायबनक खते फषट्वगेशन ततं्ज्ञानाने (पाण्ासोबत बवरिाव्यखते देणे) हि एक उतृ्ष्ट व 
सवबोत्तम पधदत आिे.

१) हठबक ससचंनामधुन फषट्वगेशन टँक/वे्न्ुरी वदारे खते हदल्ाने खतरांच्ा मात्ेत ३० टके् पययंत बचत िोते.

२)  पाणी, मजूर, वीज व खतरांची बचत िोते.

३) खतरांचा प्रभावी व काय्वक्षम वापर करुन उत्ादनात वाढ िोते.
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४)  पाण्ासोबत बवरिाव्य खते हदल्ामुळे झाडरांच्ा 
वाढीच्ा बवबवध अवस्रांमध्े चरांगला पररणाम  हदसून 
येतो. उदा. बाल् व कुमार अवस्ा, प्रौढअवस्ा, 
झाडाच्ा वाढीच्ा अवस्ा, मोिोर येण्ाची अवस्ा, 
फळे तयार िोण्ाची अवस्ा इ.

५) फषट्वगेशन तंत् वापराने हदलेली खते िवेत बनघून जात 
नािीत (बाष्ीभवन िोत नािी) व जबमनीत पाझरुन न 
जाता ती षपकाला उपलब्ध िोतात.

६) फषट्वगेशन तंत्ज्ञानात उत्ादन वाढीसोबत 
गुणवत्तापुव्वक, दजजेदार उत्ादन घेता येते.

७) जमीन क्षारपड िोत नािी.

८) पाण्ाची व खतरांची मात्ा योग्य प्रमाणात गरजे नुसार झाडरांच्ा फक्त मुळापाशी ठराबवक वेळेने देता येणे शक् िोते,  
मुळरांपाशी ओलावा बनमषाण िोतो. व उव्वरीत भाग कोरडा राितो.

अनतसिन आंबा लागवड अन्नद्रव्ाची ्ात्ा

वय वषथि 
(झाडाचे)

शेणखत किंवा जैन बायरोसमुधदी 
सहेंद्रीय खत (किलरो/प्मत झाड)

नत् (ग्ॅंम) स्यू रद (ग्ॅंम) पालास (ग्ॅंम)

१ ५ ३५ १५ २५
२ ७ ४५ २५ ५०
३ १० ७५ ५० ७५
४ १५ १२० ७५ १००
५-पुढे २० १२० ७५ १००

आंबा बागेचे फर्टिगेशन व्वस्ापन आणण प्र्ाण (रक.ग्ॅं./्ात्ा/प्रनत एकर) दर आिवडयांनी.

वय महिने एियू ण मात् युररया फॉसे्ररि 
अरॅलसड

म्ुरेर् ऑफ 
परोर्रॅश

मरॅग्ेलशयम 
सले्र्

१ ले वर््व जुलै-सप्ें १२ १.४ ०.५ ०.८ -
जाने-मे २० १.७ ०.६ ०.९ -

२ रे वर््व जुलै-सप्ें १२ २.७ १.२ २.३ ०.२७८
जाने-मे २० १.६ ०.७ १.४ ०.१६७

३ रे वर््व १५ जून ते अॉगस् १२ ४.५ २.३ ३.५ ०.५५५
सप्ें ४ १.४ १.२ ३.१ -
जाने-मे २० ३.२ १.२ १.५ ०.३३३

४ र्े वर््व व पुढे १५ जून ते ऑगस् १२ ७.२ ३.५ ४.६ ०.८३३
सप्ें. ४ २.२ १.७ ४.२ -
जाने-माच्व १२ ५.१ १.७ ३.२ ०.८३३
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डाळळंब बागेला ताण बसल्ानंतर आणण छाटणी झाल्ाबरोबर पहिल्ा 
पाण्ाच्ा अगोदर मी बेसल डोस टाकायचो. त्ात एन.पी.के., 

मायक्ोन्युट्ीयंट आणण शेणखत, बनबंोळी खत व गरांडुळ खत टाकायचो. सव्व खते 
एकषत्त करून टाकायचो. मग मातीने खत झाकून टाकायचो. नंतर हठबक संचाने 
पाणी सोडायचो. या सव्व खतरांचे ररझल्ट हदसायला हदड ते दोन महिने लागायचे. 
डाळळंबाच्ा झाडाच्ा परांढऱया मुळ्ा वाढायला साधारणपणे दोन महिन्यरांचा 
कालावधी लागतो. 

आता १५ वर्वांपासून मी डाळळंब बागेला फषट्वगेशन करायला सुरूवात केली 
आिे. गेल्ा २० वर्वांपासून मी जैन इररगेशनचे हठबक संच वापरत असून जैन 
कंपनीचे साहित् अत्ंत उतृ्ष्ट व दजजेदार असल्ामुळे आजपययंत कुठलीिी 
अडचण आली नािी. साहित् खराब झाले नािी. फषट्वगेशन बागेला वापरायला 
सुरूवात केल्ापासून मी मायक्ोन्युट्ीयंट, एन.पी.के. आणण ह्बुमक अॅससड िे 
हठबक संचामधून सोडतो. पहिल्ा पाण्ाबरोबर ह्बुमक अॅससड देतो आणण ४ ते 

डाळळबंासािी ऑ्ो्ेशन अधिक ठहताचे!

श्ी. चेतन बाळासािेब बनसुडे 
मु.पो. पळसदेव, ता. इंदापुर, सज. पुणे. 

मो. ९९२३७८७०९०.
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५ हदवसरांनी दसुरे पाणी हदल्ानंतर त्ातून मायक्ोन्यट्ुीयंट 
सोडतो. 

पहिल्ा १५ हदवसरांत ०:५२:३४ िे खत एकरी ५ षकलो  
देतो. ते एक महिना चालते. त्ातून फुले येतात व झाडे 
सशक्त िोतात. सलग दोनदा िे खत दर १५ हदवसरांनी देतो. 
दसुरा डोस जो असतो तो १३:०:४५. यात १३ टके् नत् 
असते. पालाश ४५ टके् असतो आणण शुन्य टके् सु्रद 
असतो. फुलरांचे चरांगले सेटींग व्ावे. फुलगळ िोवू नये आणण 
फुलरांचे फळधारणेत चरांगले मोठ्ा प्रमाणात रूपरांतर व्ावे 
म्हणून पालाश जास् देतो. बतसऱया टप्प्ात १३:४०:१३ 
िे खत देतो. यात नत् १३ टके्, सु्रद ४० टके् आणण 
पालाश १३ टके् देतो. या टप्प्ात पालाश र्ोडा कमी केला 
जातो. चौथ्ा टप्प्ात ०:०:५० िे खत देतो. यात नत्, सु्रद 
शुन्य टके् असते आणण पालाश ५० टके् असतो. िी फळे 
पक्वतेची अवस्ा असते. त्ावेळेला पोटॅशची जास् गरज 
भासते. म्हणून ०:०:५० िे खत देतो. िे पोटॅसशयम शोनाईट 
आिे. पोटॅश हदल्ामुळे डाळळंब फळरांना चरांगला लालभडक 
रंग येतो. फळरांची चकाकी वाढते आणण आकार मोठा येतो. 
मुख्यते् म्हणजे कमी हदवसात फळरांची चरांगली वाढ िोते. १५ 
हदवसरांनी फळ तोडायलाच येते. २० ते २५ हदवसरांनी म्हणजे 
महिन्यातून एकदा डाळळंब बागेला मी मायक्ोन्युट्ीयंट देतो. 

स्लरीचे खूप चरांगले ररझल्ट मला बमळाले आिेत. 
डाळळंबाबरोबरच पपईच्ा झाडरांना देखील मी स्लरी तयार 
करून ती हठबकमधून सोडली. पपई स्लरीमुळे खूप गोड 
लागली.  लोकरांची अपके्षा पपई लिान असली तरी चालेल पण 
गोड असली पाहिजे अशी असते. बऱयाचदा आपण बाजारात 
व झाडाला आकाराने मोठ्ा असलेल्ा पपया बघतो. तर्ाषप 
त्ा खायला गोड नसतात व चवीला िी परांचट असतात. 
सशवाय रंगिी षपवळसर षफकट असतो. त्ामुळे ग्ािक 
बऱयाचवेळा नाराजी व्यक्त करतात. पण स्लरी वापरल्ामुळे 
पपईला आतून गद्व लाल केशरी रंग तर येतोच पण गोडी 
आणण चविी सुंदर येते. त्ामुळे वर््वभर खरेदीदाररांकडून 
माझ्ाकडे मागणी येत असे. प्रते्क महिन्याला डाळळंब 
बागेला स्लरीचा मी जो डोस देतो त्ात शेणखत, गोमतु्, गुळ, 
ताक, बेसनपीठ घालतो. २०० सलटरच्ा बॅरेलमध्े सव्व पदार््व 
प्रत्ेकी २ षकलो घालून ६ हदवस धभजत ठेवतो. स्लरी तयार 
झाल्ानंतर गाळून हठबकच्ा टँकमध्े टाकतो. तेर्ून ते 
संचाद्ारे झाडाच्ा मुळरांना देतो.  साधारणपणे हठबक संचाने 
पाणी देण्ाचे बंद करण्ाच्ा आधी एक तास स्लरी हदली 
पाहिजे. म्हणजे जमीन ओली व वाफसा स्स्तीत असल्ामुळे 
बॅके्टरीया ओल्ा जागेत पसरण्ास लगेच मदत करतात. 
फषट्वगेशनिी शेवटच्ा १५-२० बमनीटातच करतो. कारण 

स्यंचसलत  जैन न्यूट्ीकेअर फषट्वगेशन ससस्म
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ओलावा व वाफसा स्स्ती चागंली असल्ामुळे झाडाच्ा 
मुळा लगेच खतरांचे शोर्ण करतात व स्त:च्ा 
वाढीसाठी उपयोग करून घेतात. त्ामुळे 
खते वाया न जाता कारणी लागतात.

फषट्वगेशन करण्ाचा मला 
खूप फायदा झाला तो म्हणजे 
डाळळंबाची उत्ादकता वाढली. 
फळरांचा आकार व गुणवत्ता वाढली. 
दजजेदार व बनयषातक्षम फळे तयार 
झाल्ामुळे मोठा आकर््वक सवषाधधक 
भाव बमळून उत्न्न वाढले. खते कमी 
लागायली लागली. खच्व खतरांवरचा कमी 
झाला आणण कष्टिी कमी झाले. मजुरीत बचत 
झाली. पहिल्ापासून मी झाडावर फळे मोजून धरीत आलो. 
पहिल्ा वर्टी २५ ते ३० फळे धरली. दसुऱया वर्टी ६० ते 
६५ फळे धरली. बतसऱया वर्टी ८० ते ८५ आणण चौथ्ा वर्टी 
१०० ते १५० फळे धरली. मोजून फळे धरल्ामुळे हदलेले 
अन्नघटक झाडाला पुरेसे िोतात. त्ामुळे फळरांची सववांगीण 
वाढ चरांगली िोते. 

पवूटी युरीया रिवरूप स्रूपात बमळत नव्ता. आता एक 
वर्षापासून नॅनो युरीया रिवरूप स्रूपात बाटलीतून बमळू 
लागतोय. २८० रूपयरांना युरीयाची एक सलटरची बाटली 
बमळते आणण युरीयाची ४० षकलोची गोणी ३०० रूपयरांना 
बमळते. इफकोची युरीयाची अधषा सलटरची बाटली २४० 
रूपयरांना बमळते. म्हणजे त ४८० रूपये सलटर आिे. िा 
पातळ युरीया झाडावर वरून फवारणीसाठीिी वापरता 
येतो. त्ाचिेी ररझल्ट फार चरांगले आिेत. मी बनयबमतपणे 
र्ोडा का िोईना हठबक संचामधून युरीया सोडतो. त्ामुळे 
झाडरांची वाढ चरांगली िोते. रिवरूप युरीया बमळू लागल्ामुळे 
व फषट्वगेशनचे ततं् बवकससत झाल्ामुळे शेतकऱयरांचे काम 
खूप सोपे झाले आिे. दोन महिन्यातून एकदा हठबक संच 
साफ करावा लागतो. वास्बवक खते षकंवा पाण्ामुळे संच 
चोकअप िोत नािी तर पाण्ात जी घाण व कचरा येतो 
त्ामुळे संच चोकअप िोतो. मात् फषट्वगेशन करण्ापूवटी 
एक गोष्ट फार मित्ाची आिे ती म्हणजे माती व पाण्ाची 
तपासणी करून घेणे. िी तपासणी केल्ासशवाय आपल्ाला 
माती व पाण्ाची अचूक माहिती बमळू शकत नािी. त्ासाठी 

वर्षातून एकदा तरी माती व पाणी पररक्षण केलेच 
पाहिजे. आता शेतकऱयाचा उत्ादन खच्व 

२५ ते ३० टक्क्रांनी वाढलेला असला 
तरीिी फषट्वगेशनमुळे उत्ादकता 

वाढलेली आिे. फळरांची 
गुणवत्तािी प्रचंड सुधारली आिे 
आणण चरांगल्ा एक नंबरच्ा 
मालाला बनयषातीसाठी मोठी 

मागणी असल्ामुळे दरिी चरांगले 
बमळत आिेत. कािी शेतकऱयरांना 

तर डाळळंब षपकातून कोट्ावधी 
रूपये बमळाले आिेत. एकरी ८ ते १० लाख 

रूपयरांिून अधधक पैसा बमळवलेले शेतकरी आपण 
पाहिले आिेत. अर्षात िे फळ त्रांच्ा कष्टाबरोबरच नवीन 
ततं्ज्ञानाचे आिे. या तंत्ाला ऑटोमेशन (स्यंचसलकरण) 
जोड हदली तर दधूात साखर पडल्ासारख िोणार आिे. तेंव्ा 
डाळळंब उत्ादक शेतकऱयरांनी जास्ीत जास् ऑटोमेशनकडे 
वळावे िेच त्रांचे फायद्ाचे ठरेल.

ग्ा्पंचायतींवर नवी जबाबदारी ्ाका
बरेच शेतकरी माती व पाण्ाचे नमूने तपासणीसाठी 

प्रयोगशाळेत पाठबवतात. त्ाकरीता मोठा खच्विी करतात. 
परंतु तपासणीची अिवाल आल्ानंतर अनेक शेतकऱयरांना 
तो अिवाल नीट समजत नािी आणण बारकाईने वाचता 
देखील येत नािी. त्ामुळे तपासणीत प्रयोगशाळेतील 
तज्ञरांनी अिवालात नुसते आकडे नमूद करण्ापेक्षा काय 
कमी आिे व काय जास् आिे षकंवा कमी-जास् पणावर 
कोणती उपाययोजना करावी िे स्ष्टपणे कागदावर 
सलिून देणे गरजेचे आिे. ज्ा शेतकऱयरांना शब्दओळख 
नािी षकंवा वाचता येत नािी अशा शेतकऱयरांसाठी 
ग्ामपंचायतीने एका व्यक्तीला िे तपासणी अिवाल वाचून 
त्ाचे बवश्ेर्ण करण्ाची व्यवस्ा केली पाहिजे. शक्तो 
ती व्यक्ती पदवीधर असली तर फार चरांगले. अशी व्यवस्ा 
करण्ाची जबाबदारी आता ग्ामपंचायतींनी आपल्ा 
खरांद्ावर घेतली पाहिजे. 
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Ý¶yQ´>rHo$Aa BH$mo-nrE
M

bhmZ eoVH$è¶m§nmgyZ Vo EH$mpË‘H$ qgMZ ¶moOZm am~{dÊmmè¶m {demb joÌmMr qgMZ ¶moOZoV {nH$mg  
AMyH$ nÕVrZo IVo XoÊ¶mgmR>r O¡Z ’${Q>©JoeZ g§gmYZmMr {Z{‘©Vr H$aÊ¶mV Ambr Amho. ’${Q>©JoeZ ¶§ÌUo‘wio IVo 

{nH$mÀ¶m WoQ> ‘wim§Odi XoVm ¶oVo, IVm§Mm nwU© H$m¶©j‘VoZo dmna hmoVmo d {nH$mMr CËnmXH$Vm dmT>Vo.  
O¡Z B[aJoeZH$S>o ‘°Ý¶wAb d ñd¶§M{bV ¶m XmoÝhr àH$mamV ’${Q>©JoeZ ¶§ÌUm CnbãY Amho.

‘°Ý¶wAb ’${Q>©JoeZ nÕVr- {nH$m§À¶m JaOoZwgma ¶mo½¶ à‘mUmV IVo àË¶j hmViUrZo {R>~H$ 
qgMZmÛmao XoVm ¶oVmV. ¶mV àm‘w»¶mZo ìh|Myar, ’${Q>©bm¶Pa Q>±H$, ’${Q>©JoeZ n§n, Ý¶yQ´>rHo$Aa 
BH$mo AmXr g§gmYZmMm g‘mdoe hmoVmo.
 AË¶§V H$m¶©j‘ d {d{eï> {S>OmBZ
 ghO[aË¶m {R>~H$ d pñà¨H$ba g§Mmg ~g{dVm ¶oVo.

ñd¶§M{bV ’${Q>©JoeZ nÕVr$ - {nH$mg JaOoZwgma hd§ VodT>, hd§ {VVH$M IVo {nH$mg XoVm 
¶oVo. IVm§Mm nyU©nUo H$m¶©j‘ dmna hmoÊ¶mH$arVm IV XoVm§Zm nmÊ¶mMm  
gm‘y d B©gr AmXtMo à‘mU AMyH$ amIVm ¶oVo. ¶mV àrgr{‘³g, Ý¶yQ´>rHo$Aa, 
 Ý¶yQ´>rHo$Aa BH$mo-nrEM AmXr g§gmYZmMm g‘mdoe hmoVmo.
 IVmMo AMyH$ ì¶dñWmnZ H$aVmo.
 qgMZ àUmbrda ghO[aË¶m OmoSy> eH$Vmo.
 IVm§Mo à‘mU JaOoZwgma ñd¶§M{bV[aË¶m ghO ~XbVm ¶oVo.
 AË¶mYw{ZH$ H$ÝQ´>mobaMo ì¶dñWmnZ Ho$bo Amho.
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