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मका - सोयाबीनला  
ममळता ठिबकची जोड 

उत्ादनात होई 
भरघोस वाढ !
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“ठिबक सिचंनामुळे आपले व्यवस्ापकीय कौशल्य वाढते व आपण दरडोई, दर एकरी व दर 
सलटरची उत्ादकता वाढवू शकतो. हे एवढे िोपे महत्ताचे, उपयुक्त व लाभदायी तंत्रज्ान उपलब्ध 

अितानािुद्ा ददुदैवाने त्ाचा आपल्या देशात पाठहजे तेवढा वापर होताना ठदित नाही.”
– भवरलाल जैन
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धान्य उगवण्ाि पाऊि, ऊन आणण वारा 
(हवा) या ततन्ी गोष्ी लागतात. ‘िीता’ या 
शब्ाचा अर्थ नांगराने शेतात पन्ळीच्ा रेषा 
पडतात. त्ात पाणी िािते. त्ामुळे अंकुर 
फुटतात. उत्तम केलेल्या नांगरटीत भरघोि 
पीक येते. पुषन देवतेने जोरदारपणे अंकुराला 
बाहेर फुटू द्ावे म्हणून ऋषी प्ार्थना करतात. 
शेतातील भरगच्च पन्ळीत अंकुर येतात. 
शेतातील ढेकळे उत्तमररतीने पाळी घालून 
फोडलेली अितील तर पीक छान येते. िंत 
ज्ानदेवांनाही याची जाणीव होती. म्हणून 
त्ांनी पिायदानात ‘वष्थत िकळ मंगळी। 
ईश्वरतनष्ांची मांठदयाळी।।’ अिे म्हटले आहे. 
वेदातील पज्थन्यिूक्ताचे देव वामदेव आहेत. 
वाम म्हणजे कल्याणकारी. देव म्हणजे 
प्काशमान. शेतकरी पाविात रोडेफार 
काम करतो. पाविानंतर त्ाचे खरे काम 
िुरु होते. तो खुरपण करतो, तण वेचतो, 
पपकांना मातीचा आधार देतो, िरी काढतो, 
शेतात पाणी िाचले तर ते बाहेर काढतो, 
पपकाची तनगा राखतो, खते-औषधे देतो. 
पाविावर शेतकऱयाचा िंिार तर अवलंबून 
आहेच पण देशाचे अर्थशास्त्रही अवलंबून 
आहे. त्ामुळेच त्ाला ऋषींनी यज् म्हटले 
आहे. आपणही त्ा यज्ाची पूजा करूया!

शेतकऱ्ाला मे महिना सुरू झाला की लगेच पावसाचे वेध लागतात. उन्ाळ्ात दोन-
तीन अवकाळी पाऊस व्ावेत पण गारपीट िोऊ न्े अशी शेतकऱ्ांची अपेक्ा असते. अर्थात 
ननसगथाचा कोण मालक आिे? तो शेतकऱ्ाचे र्ोडेच ऐकतो!  त्ाच्ा मनाप्रमाणे तो वागतो. 
भल्ाभल्ांना चकवा देतो. क्णाधथात सुखावतो. दसुऱ्ा क्णी समोर नवे संकट वाढवून ठेवतो. 
सगळं कसं ‘अनप्रेडीके्बल.’ भनवष्यवाणी खरी की खोटी सतत सगळ्ांनी संभ्रमात रािावे असेच 
त्ाचे वागणे लिरी राजासारखे. ्ावर्षीिी त्ाने सगळ्ांना अगदी महिनाभर प्रनतक्ा करा्ला 
लावली. भारताच्ा िवामान वेधशाळेने, स्ा्मेट सारख्ा खाजगी संस्ांनी ्ंदा पाऊस 
आठवडाभर लवकर ्ेणार, अंदमानात मान्ून ्ेऊन पोिोचला, ्ंदा सरासरीच्ा ९८ टके् 
पाऊस िोणार ्ासारखी अनेक भाककते केली िोती. ्ा भाककतांनीच शेतकरी सुखावून आनंदनू 
गेला िोता. पण फार काळ िा आनंद कटकला नािी. संपूण्ण जून महिना पावसाने दडी मारली. 
शेतकरी चचतंाग्रस्त झाला. रोज आकाशाकडेे बघून इंद्र देवतेला िात जोडत िोता. आकाशात ढग 
जमा िोत िोते पण पडण्ाची कृपा कररत नव्ते. अखेरीस जुलै महिना उजाडल्ानंतर पावसाची 
कृपा झाली. तो पडा्ला राजी झाला. नैऋत् मोसमी पाऊस ्ेणारच. तो शेतकऱ्ाच्ा आणण 
भूमीच्ा पदरात आपल्ा दानाचे कािी ना कािी माप टाकणारच िी काळ्ा दगडावरची पांढरी 
रेघ आिे. आजप्यंत मोसमी पाऊस कधी पडलाच नािी असे भारतभूमीत तरी कधीिी घडलेले 
नािी. जेव्ा अगदी मोठ मोठे दषु्ाळ आपल्ाकडे पडले िोते तेव्ादेखील ५० ते ७० टक्क्ांप्यंत 
पाऊस झालेला िोता. पूवषीच्ा जमान्ात िा पाऊस साठवून ठेवण्ाची व ते पाणी वर््णभर 
पुरवून वापरण्ाची फारशी सुनवधा नव्ती. त्ामुळे पाणी टंचाईची तीव्रता मोठ्ा प्रमाणावर 
भासत असे. आता साठवणुकीची व्यवस्ा असल्ामुळे प्रश्न नततका उग्र बनत नािी. पण िे 
झाले कपण्ाच्ा पाण्ापुरते, शेतीला ससचंनासाठी लागणारे पाणी िे उन्ाळ्ापासूनच म्हणजे 
फेब्ुवारी महिना संपला की कमी पडण्ास सुरुवात िोते. हठबक ससचंन, तुर्ार ससचंन, रेनगन, 
बा्वाॅल ्ासारख्ा आधुननक सुक्ष्मससचंन प्रणालींचा वापर करून जे शेतकरी संकटावर मात 
करण्ासाठी नैसरग्णक ककंवा प्ॅस्टिकचे मल्चगं, शेततळे, शेताला बाजूने झाडांचे दाट कंुपण 
करून वाऱ्ाचा वेग राेखून बाष्ीभवनाचे प्रमाण कमी करणे, कपकांना वरून फडके, जाळी, 
कापड लावून सावली करणे, बंहदस्त व नन्ंकरित वातावरणात (शेडनेट, पाॅसलिाऊस, ग्रीनिाऊस) 
उत्ादन घेणे ्ासारखे ननरननराळे माग्ण ्ोजतात ते कािी प्रमाणात संकटांवर मात करण्ात 
ननसचित ्शस्ी िोतात. कािी शेतकरी आपल्ाकडे उपलब्ध असलेल्ा तुटपुंज्ा पाण्ावर का 
िोईना २० मेच्ा दरम्ान म्हणजे पूव्णिंगामी कपाशी, सो्ाबीन ्ांची लागवड करतात आणण 
रोज ५-१० नमननटे हठबक संच चालवून उगवून आलेल्ा नब्ाण्ाला जगण्ासाठी आधार 
देतात. त्ांचे िे धाडस त्ांना दोन पैसे अधधक नमळवून देते. नन्ती इतकी कठोर नसते. ती कष्ट 
करणाऱ्ा व प्रामाणणकपणे अिोरारि मेिनत करून काळ्ा आईची सेवा करणाऱ्ा शेतकऱ्ाच्ा 
पदरात ्ोग्य वेळ ्ेताच कािी ना कािी जास्तीचे दान ननसचित टाकते. मग ते उत्ादनाच्ा ककंवा 
भावाच्ा रुपाने असू द्ा. िे जास्तीचे दानच शेतकऱ्ाला आपण शेतीत कटकून रािावे, ककतीिी 
संकटे आली तरी डगमगू न्े, सतत काम करीत रािावे िी प्रेरणा देत असते. प्रेरणेचा िा स्तोत 
शेतकऱ्ाला स्तःच्ा कष्टावर व हिमंतीनेच कटकवून ठेवावा लागतो. पाऊस िे त्ाच्ासाठी 
जीवनदान आिे आणण कष्ट िे जीवन अधधक सुंदर व आनंददा्ी करणारे आिेत. तेव्ा कष्टाची 
आराधना करण्ात कधीच कमी पडू नका एवढेच कळकळीचे सांगणे!

अशोक जैन
अध्यक्, जैन इररगेशन ससटिीम्स् सल.

अध्यक्षीय

पाऊस हे जीवनदान, पण कष्ाने जीवन आनंददायी!
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िंतांनी िृष्ीला ईश्वर मानले आहे. पाऊि 
हे िृष्ीचे एक छोटिेे पण महत्ताचे अंग 
आहे. त्ाला वगळले तर िृष्ी िैरभैर 
होईल. म्हणून ऋषीमुनी त्ाला यज् करून 
जपत आले. आकाशातून कोिळणाऱया 
िरी कोणी अडवू नयेत आणण त्ांचा ओघ 
इतरत्र जावू नये म्हणून इंद्र देवतेला प्िन्न 
िेवण्ािािी आपल्या पूव्थजांनी प्यत्ांची 
पराकाष्ा केली. वरूण देवतेची आराधना 
करून, ततच्ािमोर मनोभावे हात जोडून 
मनमोकळा िंवाद करतात. त्ामुळे उपरा 
िंकोच िहज मावळतो. श्वािाला नवा अर्थ 
कळतो. यातील मौन नवे होते. िहजतेची 
खरी किोटी लागते. अभ्ािाच्ा नव्या 
ठदशा उगवतात. िंवेदनांना वेगळे रुप येते. 
िृष्ीतली त्ा त्ा ऋतुतली रमणीयता 
आंतररक जाणणवांना िमृद् करते. िृष्ीत 
‘मी’चा मुळातून तवचार व्ायला आरंभ होतो. 
‘मी’ची िारी पाळेमुळे िृष्ीच्ा िातनध्ात 
मोकळी होतात. अस्सलपणातले ते िच्चे 
माहेर अिते. तपाला रम्य वातावरण लाभते. 
मुख्य म्हणजे िृष्ीतून वृत्ती तरल होतात. 
म्हणून िंतांनी िृष्ीला आपले मानले. त्ा 
आपलेपणाच्ा काही खुणा िकेतांचा 
पररचय व्ावा यािािी हे िंपादकीय!

डॉ. सुधषीर भोंगळे
संपादक

संपादकषीय

झरती झरे, ओघ महातळी ।  पेरते व्ा, उतरे गळी

पसरले सरले रगरर साजरे । सरवटे धुकटें भररतें भरे ।

बिुत वात झाडांड झडाकडतो । वर तरू वरता चच कडाकडतो ।।१।।

झझरपती झरती झरती झरे । न धररतां धरतां ननर वावरे ।

बिूत पाभळ ‘वोघ मिातळी । नभकटें’ धुकटें कटपाभळी ।।२ ।।

सरस रम् रसाळ वनांतरा । नुतन पल्लव िा तरू सासजरा । ।३।।

िम लता समता रिुण मातलें  । सुख मनी सुमनी मन रातलें  ।

परम सुंदर ते खग बोलती । गमतसे वसती कमळापती । ।४।।

नवमळ सूससळ तें स्छळ पाितां । सुखनवशेर् घडे पळ राितां ।

वरदराज नवराजतसे वनी । नवनटला नटला रत सज्जनी ।।५।।

पावसाळ्ाच्ा अनुभवाचे समर््ण रामदासांनी केलेले िे वण्णन आिे. आपण िी ्ातून 
सृष्टीतले रामरूप अनुभवू शकतो. ननसग्ण िा आपला आत्ाराम आिे. ्ात आपण सारेजण 
रमतो. पंचमिाभुतांशी संवाद साधतो. वर्थाकालीन वनश्ीचे वरील वण्णन वाचल्ानंतर हिरव्या 
सृष्टीचा रूपवान प्रत्् ्ेतो. सव्णरि प्रसन्नता हदसते. ननसग्ण तरूण िोतो. पेरतें व्ा, पेरतें व्ा च्ा 
नादमधुर आवाजाने पक्ी आभाळ भरून टाकतो. पक्षांच्ा चोचीतून देव बोलतो. पेरणीचे काम 
सुरू करण्ाची शेतकऱ्ाला ती एक प्रकारची आज्ाच असते. पक्षाच्ा मुखातून ती हदली जाते. 
शेतागणणक पाभरी हदसतात. पाभरीवर चढलेल्ा मुठीतनं बी नब्ाणं भूमीत घुसते. दाण्ाला 
तृणांकुर फुटतात. ते तरारून वर ्ेतात. सृष्टीतला नाद, वेग, रंग, रूप ्ा सगळ्ाचे त्ातून 
दश्णन घडते. त्ाचे वण्णन करा्ला शब्द कमी पडतात. पाऊस पडल्ानंतर अनुभवाची आणण 

--
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समाधानाची जी श्ीमंती आपण अनुभवतो नतची मोजदाद कशानेच करता 
्ेत नािी. ती अवण्णनी् असते. अनेक आकाश सामावलेला सृष्टीचा िा 
व्यापकपणा व आवाका संत तुकारामांनािी व्यवकसर्त ननरखला. ्ातून 
उपदेश केला.

‘ननवडावे तण । शेती करावे राखण’

तण उपटल्ासशवा् कपके वाढत नािीत. तसे कुनवकार 
काढल्ासशवा् देि शुद्ध िोत नािी. देि शुद्ध झाला तरच जगण्ातली 
प्रसन्नता अनुभनवता ्ेते. प्रसन्नता िी अनुभवाची सशदोरी असते. 
मनाने कोणतीिी गोष्ट करण्ाला प्रसन्नतेची गरज असते. प्रसन्नता िा 
अंतमु्णखतेतून आलेला एक उजेड असतो. त्ातून आत्शक्ती प्रकासशत 
िोते. ती शक्ती माणसाच्ा जीवनाचा नवकास करते. आकाशाचा अर््ण 
आणण मातीची मशागत िी दोनिी िी प्रसन्नतेच्ा प्रनतकातली प्रनतक 
आिेत. ्ा प्रनतकातूनच नमसकार जन्ाला ्ेतो. नमसकार िा कृतज्तेने 
हदलेला अध्य्ण असतो. पृथवीला नमसकार असो ककंवा शेतजनमनीला 
वा मातृभूमीला नमसकार असो, नमसकारातून स्भाव व्यक्त िोतो. ्ा 
स्भावातून माणूसपण प्रकट िोते. ्ासाठी नवश्ास, व्याकुळता, संकल्प 
व समता िे चार मित्ाचे घटक संत ज्ानदेवांनी सांरगतले आिेत. 
उपासकाने आपल्ा दृष्टीवर सं्म ठेवा्ला िवा. मनाच्ा िुशारीकडे 
लक् द्ावे. मनापासून चांगल्ा कामाचा ध्यास घ्ावा. कामाचे उतृ्ष्ट 

व्यवस्ापन करावे. प्रत्ेक क्ण अभ्ासात आणण सेवेत घालवावा. 
उपासनेची िी खरी कसोटी आिे. शेती कसणं िीिी एक उपासनाच 
आिे. ती करताना ज्ाच्ा डोळ्ांतून आनंदाश्ू वाितात, त्ाला अधधक 
उपासना करण्ाची गरजच नािी. सृष्टीत सास्त्कतेची दृष्टी आिे. फक्त 
ती आपल्ाला कटपता आली पाहिजे. 

पाऊस आणण शेती ्ांचा अन्ोन् संबंध आिे. ककंबिुना पावसावरच 
शेती अवलंबून आिे. नबनपाण्ाची व नबनपावसाची शेती ननदान 
आपल्ाकडे तरी कुणी करू शकत नािी. हिमाल्ातले बफ्ण  उनिाळ्ात 
नवतळते. त्ामुळे गंगोरिीला पाणी ्ेते. पण आपल्ाकडच्ा व दसक्ण 
भारतातल्ा नद्ा ्ा पूण्णपणे मोसमी पावसावर आणण त्ातिी मुख्त्े 
नैऋत् मोसमी पावसावर अवलंबून आिेत. िे पावसाचे पाणी धरणे, 
बंधारे, तलाव, गावतळी, शेततळे, नवहिरी, बोअरवेल्स, पाणलोट नवकास 
का््णक्रम अशा नवनवध माध्यमातून साठवून ठेवावे लागते आणण नंतर 
वर््णभर पुरवून वापरावे लागते. गेल्ा १५० वर्षांची पावसाची आकडेवारी 
आपल्ाकडे उपलब्ध आिे. त्ावरुन पाऊस पडण्ाचे प्रमाण कमी झाले 
आिे असा कुठेिी ननष्र््ण ननघत नािी. पूवषीइतकाच पाऊस पडतो आिे. 
फक्त त्ाच्ा पडण्ाच्ा स्रूपात बदल झाला आिे. जागनतक तापमान 
वाढ आणण बदलते िवामान (ग्ोबल वॉनम्णग आणण क्ा्मेट चेंज) 
्ामुळे िा फरक झाला आिे. असे कािी तज्जांचे व शास्तज्ांचे म्हणणे 

जागनतक तापमान वाढ व िवामान बदलाचे पररणाम
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आिे. परंतु ्ाबाबत शास्तज्ांमध्येच एकमत नािी. असो. पण एक गोष्ट 
नक्ी घडताना हदसते आिे ती म्िणजे कमी वेळेत, अचानक जोरदार वृष्टी 
िोते आणण क्णाधथात नद्ांना पूर ्ेतो.

पूर िा ननसग्ण नननम्णत आिे. तो समजून घेण्ाला आणण नन्ंकरित 
करण्ाला मानवाला म्थादा आिेत. फक्त आपत्ी आली तर नतचा 
सामना करण्ाची व पररस्स्तीला तोंड देणे र्ोडे सुलभ जावे म्िणून 
कािी व्यवसर्ा अगोदर करून ठेवणे मानवाच्ा िाती आिे. पुराचा अंदाज 
जर आधीच वत्णनवता आला तर बरीचशी िानी टळू शकते. पुराचा अंदाज 
वत्णनवण्ाच्ा ्ोजनेची सुरूवात कें द्री् जल आ्ोगात १९५८ साली 
्मुना खोऱ्ापासून झाली. आता ती सव्ण देशभर नवस्तारीत झालेली 
आिे. त्ामुळे पुष्ळ हठकाणी आपण माणसे, जनावरे मालमत्ा िलवू 
शकतो. पण ककत्ेक हठकाणी नदी पारिात व पूरप्रवण रेर्ेतच अनतक्रमणे 
करून बांधकामे केलेली आिेत. तेर्ील नुकसान मारि टाळणे अशक् 
आिे. २०२२ चा मोसमी पावसाळा आत्ा कुठे सुरू झाला आिे. कािी 
भागात तर अजून नांगरटीसुद्धा मोडलेल्ा नािीत तर कािी हठकाणी 
पूर ्ेऊन गेलेत आणण ितनूर सारख्ा धरणाचे २३ दरवाजे देखील 
उघडावे लागले आिेत. ्ंदा ५-६ हदवस अगोदरच पाऊस ्ेईल असा 
िवामान खात्ाने अंदाज हदला िोता. ९८ टके् पावसाचा अंदाज सव्णच 
्ंरिणांनी व्यक्त केला िोता. प्रत्क्ात जून महिना कोरडा गेला. शेतकरी 

पावसाची प्रनतक्ा करीत राहिला. पण पाऊसच न पडल्ाने त्ाने पेरणी 
केली नािी. ज्ांच्ाकडे र्ोडेफार पाणी सशल्लक िोते त्ांनी हठबक 
संचावर कपाशीची लागण केली. नब्ाणे उगवून ्ेण्ासाठी तुर्ार संच 
चालनवला तर कािींनी रोज ५-१० नमननटे हठबक संच चालवून रोपे जळू 
हदली नािीत. ती सजवंत ठेवली. ज्ांनी िे धाडस केले त्ांची कपाशी आज 
हदमाखाने उभी अािे. शेवटी शेतकऱ्ाचे धाडस, सजद्द व कष्ट करण्ाची 
मानससकताच त्ाला ्शस्ीतेच्ा व समृद्धीच्ा दरवाज्ाप्यंत घेऊन 
जात असते. रडगाणे गाणारा व सतत नािीचा पाढा वाचणारा शेतकरी 
द:ुखाला कवटाळून बसतो आणण त्ाचीच वण्णने करून गोडवे गाण्ात 
धन्ता मानतो. पण खरा कष्टाळू व इमानेइतबारे काळ्ा आईची सेवा 
करणारा शेतकरी ्ेणाऱ्ा प्रत्ेक संकटावर कसोशीने मात करण्ाचा 
प्र्त्न करीत राितो. त्ासाठी धडपडतो, पडतो पण पुन्ा उठून उभे 
रािण्ाचा प्र्त्न करतो. िी सजद्दच शेवटी त्ाला ्शस्ीतेकडे नेते. ्ा 
सवथात ज्ान, नवज्ान, तंरिज्ान ्ांचािी सिभाग मोठा असतो. त्ाची कास 
धरल्ासशवा् ्शस्ीतेचा दरवाजा ठोठावताच ्ेत नािी.

पाण्ाची व्यवसर्ा अत्ंत स्तंरि, नवलग अशी कधी नसते. ती 
साखळीरूपाने उभी रािते. खालच्ा बंधाऱ्ाचे भनवष्य आणण सुरसक्तता 
िी वरच्ा बंधाऱ्ावर अवलंबून असते. नदी खोऱ्ातले स्तवण व स्ोतांचा 
एकरि नवचार करून िी साखळी कशी बसवा्ची ते ठरवावे लागते. 

शिरात घुसलेले पुराचे पाणी
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पूवषी साठवणुकीच्ा तलावांवर 
दरवाजे फारसे बसनवले जात नसत 
परंतु सर मोक्गुण्डम नवश्वेश्वरय्ांची 
कृपा आणण आता नव्या वैज्ाननक 
शक्ती व संशोधनामुळे दरवाज्ांची 
उभारणी करून पाण्ाची साठवणूक 
व पुराचे नन्ंरिण करणे सोपे झाले 
आिे. मारि कािी कारणाने स््ंचसलत 
दरवाज्ांची पद्धत मागे पडली आिे. 
नवहिरींच्ा बांधणीतिी नवे तंरि आले आिे. दरू संवेदनाची (ररमोट 
सेनन्गं) व सेन्रची नवी ्ंरिणा उपलब्ध झाली आिे. भारताचे स्त:चे 
उपग्रि असल्ामुळे ४८ तास आधी ककती सेंटीनमटरचा पूर ्ेऊ शकतो 
्ाची कल्पना आपण आधीच जनता व सर्ाननक प्रशासनाला देऊ 
शकतो. हदल्लीतून दरवर्षी दिा िजारािून अधधक पुरावे संदेश पाठनवले 
जातात. ्ा संदेशामुळे र्ोडी पूव्णत्ारी करता ्ेऊन जीनवत व नवत्िानी 
टाळता ्ेत असली तरी पुराचे पाणी िी देखील दनुम्णळ संपत्ी आिे. ती 
वा्ा जाऊ देता कामा न्े. पुराचे िे सव्ण पाणी समुद्रात जावू न देता 
दषु्ाळी भागाकडे वा चणचण असलेल्ा प्रदेशांकडे वळनवण्ाच्ा 

दृष्टीने जेवढ्ा ्ोजना तातडीने राबवा्ला 
िव्या िोत्ा त्ाकडे आमचे दलु्णक् झालेले 
आिे. वासतनवक नद्ांच्ा आकाराचे 
मोठमोठे कालवे काढून िे पुराचे पाणी 
वािून न्ा्ला िवे. ककंवा पाईपलाईन 
मधून ते वािून नेऊन त्ातून तलाव, तळी, 
प्रकल्प, धरणे, बंधारे भरून घ्ा्ला िवेत. 
भूजल पुनभ्णरणाचा का््णक्रम िाती घेऊन 
जेर्े भूजलाचा अधधक उपसा झाला आिे व 

भूजल पातळी खाली गेली आिे नतर्े िे पाणी भूगभथात सोडून मुरवा्ला 
िवे. दषु्ाळी व अवर््णणप्रवण भागात मोठ्ा साठवण व्यवसर्ा उभ्ा 
करा्ला िव्यात. एवढेच नवे् तर धरणांच्ा साखळ्ा उभ्ा करून 
ऑटिट् ेसल्ाने मुऱिे डासलयंग खोऱ्ात जशा प्रकारची साठवण व्यवसर्ा उभी 
केली तशी व्यवसर्ा आपणिी उभी करा्ला िवी. म्हणजे एखाद्ा वर्षी 
जर कमी पावसामुळे पाण्ाच्ा उपलब्धतेत तूट ननमथाण झाली तर ती 
तूट सवषांमध्ये समप्रमाणात वाटली जाईल आणण एकाच भागाला सव्ण 
नुकसान सोसावे लागणार नािी अशी न्ाय् व्यवसर्ा उभी करण्ाकडे 
आपण अजून फारसे लक् हदलेले नािी.

कृष्ा खोऱ्ातील टेंभू उपसा जलससचंन ्ोजना
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िजारो मेगॅवॅट वीज लागणाऱ्ा कोट्ावधींच्ा टेंभू, ताकारी, मै्हसाळ, 
सजिे काठापूर, वसना, वांगना, आष्टी, अंभोरा, मोखाबडषी ्ांसारख्ा उनेक 
उपसा जलससचंन ्ोजना आपण कृष्ा, गोदावरी, वैनगंगा, तापी ्ा 
नदीखोऱ्ात उभ्ा केल्ा पण कोकणातील ककंवा नारपार, दमणगंगा 
कपजंाळ ्ा नासशक-नगर सजल्हातील नद्ांमधील पुराचे पाणी उचलून 
घाटमाथ्ावर ककंवा मराठवाड्ासारख्ा दषु्ाळी भागाला पाणी 
देण्ासाठी एकिी उपसा ससचंन ्ोजना उभी केलेली नािी िे नन्ोजनाचे 
दाररद्र् मनाला ननसचित बोचणारे आिे. इस्ाईलच्ा नॅशनल कॅरर्र 
आणण पाईपाने देशभर पाणी खेळनवण्ाच्ा ्ोजनेबद्दल गेल्ा ४०-५० 
वर्षांपासून आपण सातत्ाने नुसते बोलत आिोत. पण मिाराष्टट् ापुरती 
ककंवा मिाराष्टट् ातील कािी सजल्हांपुरती तरी पाणी वािून नेण्ाची 
साखळी (ग्रीड) करणे आपल्ाला अजून जमलेले नािी. तेव्ा परदेशातले 
नुसते दाखले देणे आता बंद करून प्रत्क् काम उभे करण्ाच्ा दृष्टीने 
पाऊले टाकली पाहिजेत.

नम्णदा नदीच्ा पाण्ाचे लवादाने वाटप केले ्ालािी आता ५० वर्षे 
िोऊन गेली आिेत. न्ा अय्ंगार ्ांनी अगदी ठोकून ठोकून प्रत्ेक 
गोष्टीचा स्पष्ट ननण्ण् हदला. एकिी नवर्् अधांतरी सोडला नािी. ् ा लवादाने 
मिाराष्टट् ाला नम्णदा नदीतले १० टीएमसी पाणी हदले. आपण त्ातला एक 

र्ेंबिी अजून अडनवला नािी आणण 
उचलला नािी. नम्णदा नदीतले िे पाणी 
धुळे सजल्हाकररता उपसा जलससचंन ्ोजना आणण प्रवािी ्ा 
दोन्ी पद्धतीने वापरता आले असते. पण ते आजप्यंत वापरले गेले नािी. 
्दाकदाचचत भनवष्यात गुजरात आणण मध्यप्रदेश ्ा राज्ांनी मिाराष्टट्  
त्ांच्ा हिश्ाचे पाणी गेल्ा ६०-७० वर्षांपासून वापरत नािी. त्ांना 
पाण्ाची जरुरी नािी. तेव्ा त्स् ् ाचे फेरवाटप करून आम्िांला देऊन टाका 
अशी मागणी केली तर मिाराष्टट्  कोणत्ा तोंडाने आपली भूनमका मांडू 
शकेल? धुळे िा आहदवासी सजलिा आिे. त्ाच्ा नवकासाकडे जेवढे लक् 
द्ा्ला पाहिजे (ननदान ससचंनाबाबत) तेवढे अद्ाप हदलेले नािी. अत्ंत 
घाईघाईत अक्लपाडा धरण पूण्ण केले. परंतु त्ात पूण्ण क्मतेने (१०० 
टके्) पाणी साठा करू शकत नािी. कारण तेवढा पाणीसाठा करा्चा 
झाला तर बॅकवॉटर खूप मागेप्यंत पसरते आणण बऱ्ाच शेतकऱ्ांच्ा 
जनमनी त्ा पाण्ाखाली बुडतात. ्ा जनमनींचे शासनाने संपादन केलेले 

मध्य प्रदेशातून वािणारी नम्णदा नदी
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नािी व त्ांना ्ा बुडणाऱ्ा जनमनींचा मोबदलािी हदलेला नािी. त्ामुळे 
अक्ल्ाडा धरण ६० टक्क्ांपेक्ा जासत भरता ्ेत नािी. मग प्रश्न 
ननमथाण िोतो एवढा धरणावर खच्ण करून का् उप्ोग झाला?

वासतनवक मोठ्ा प्रमाणावर खच्ण करून व वीजेचा प्रचंड 
वापर करून आपण ज्ा उपसा जलससचंन ्ोजना करतो आिोत 
त्ा पूण्णपणे हठबक ससचंनाखाली नेल्ा पाहिजेत. त्ासशवा् त्ा 
आधर््णकदृष्टा सक्म िोणार नािीत. ्ा ्ोजनांना आपण ॲटोमेशनची 
(स््ंचसलकरण) सो् करू शकलो तर दधूात साखर. जळगावच्ा 
जैन इररगेशन कंपनीने कोलिापूर, सांगली, सोलापूर सजल्हातील अनेक 
शेतकऱ्ांच्ा सिकारी उपसा जलससचंन ्ोजना ्ा हठबक ससचंन व 
ॲटोमेशनवर रुपांतरीत करून हदल्ा आिेत. त्ामुळे त्ा अनतश् 
उत्मररतीने चालत आिेत. त्ाचे जे फा्दे आिेत ते शेतकऱ्ांच्ाच 
भार्ेत पुढीलप्रमाणे सांगता ्ेतील

१)  मोजून मापून पाण्ाचा वापर सुरू झाला. गरजे एवढेच पाणी शेतकरी 
घेऊ लागला. अनत पाणीवापर टळल्ाने जनमनी खराब िोण्ाचे 
प्रमाण वाचले. त्ांचा दजथा व प्रत चांगली राहिली.

२)  हठबक संचाद्ारे पाणी हदल्ाने पाण्ाची ५० ते ६० टक्के बचत 
िोऊन क्ेरि दपुटीने धभजू लागले. अधधकाधधक शेतकऱ्ांना व 
अधधकाधधक क्ेरिाला अधधकाधधक क्ेरिाला पाणी देणे शक् झाले. 
त्ामुळे पाण्ाचे कािी प्रमाणात तरी (पूण्णपणे नािी) न्ाय्वाटप 
िोऊन अधधकाधधक शेतकऱ्ांची आधर््णक स्स्ती सुधारण्ास 
त्ामुळे िातभार लागला आिे.

३)  हठबक संचामधून कपकांना खते हदल्ामुळे (फकट्णगेशन) रासा्ननक 
खते र्ेट कपकांच्ा मुळांनाच नमळू लागली. त्ामुळे त्ांची त्ररत 
उचल िोऊन उत्ादन व उत्ादकता वाढली. खतांचा वापर व वा्ा 
जाण्ाचे प्रमाण कमी झाले. पररणामी खतांवरचा खच्णिी कमी झाला. 
उत्ादन खचथात घट झाली.

४) पाणी नमळण्ाची शाश्ती ननमथाण झाल्ामुळे कपकपद्धती 
बदलण्ास िातभार लागला. नवीन नगदीची कपकपद्धती (उदा. 
फळबागा, भाजीपाला उत्ादन, ग्रीनिाऊसमध्ये फुले व भाजीपाला 
उत्ादन वगैरे) शेतकरी स्ीकारू लागले ज्ातून दैनंहदन खच्ण 
भागनवण्ासाठी रोजचे उत्न्न सुरू झाले. 

५)  शेतकरी पाणी मोजून घेऊ लागले व वापरलेल्ा पाण्ाची पाणी 
पट्ी संसर्ेकडे नन्नमतपणे भरू लागल्ामुळे सरकारची शंभर टके् 
पाणीपट्ी वसुली झाली आणण पाणीवापर संसर्ािी फा्द्ात रािू 
लागल्ामुळे उपसा ्ोजनांची देखभाल व दरुूस्ती वेळच्ा वेळी 
िाेऊ लागली. पाण्ासाठी िोणारी ओढाताण व शेतकऱ्ांमधील 
संघर््णिी कमी झाले. पाण्ाच्ा चोऱ्ा कमी झाल्ा.

अधधक पाणी हदले आणण शेते पाण्ाने भरून ठेवली म्िणजे पीक 
जोमदार व भरपूर ्ेते असा बऱ्ाच शेतकऱ्ांचा मोठा गैरसमज आिे. 
नवशेर्त: ऊस आणण भात उत्ादक शेतकरी तर ्ा गैरसमजातून अजून 
बािेरच ्ा्ला त्ार नािीत. अधधक पाणी हदले आणण शेते पाण्ाने 
भरुन ठेवली म्हणजे पीक जोमदार व भरपूर ् ेते असा बऱ्ाच शेतकऱ्ांचा 
मोठा गैरसमज आिे. नवशेर्तः ऊस आणण भात उत्ादक शेतकरी तर 

जैन इररगेशनने हठबक ससचंनावर रूपांतरीत केलेल्ा 
स््ंचसलत उपसा जलससचंन ्ोजना
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्ा गैरसमजातून अजून बािेरच ्ा्ला त्ार नािीत. आजिी भाताची 
बिुतांशी लागवड िी खाचरांमधूनच िोते आणण िी खाचरे पाण्ाने तुडंूब 
भरल्ानंतरच त्ात रोपांची लागवण केली जाते. वास्तनवक खाचरांमध्ये 
पाणी भरून ठेवल्ामुळे पीक ननघाल्ानंतर जनमनीला मोठमोठ्ा भेगा 
पडतात. जमीन टणक बनते. मातीचा पोत खराब िोऊन त्ात क्ारांचे 
प्रमाण वाढते. जनमनीची मशागत करणे कठीण जाते. सिसा बैलाने 
नांगरट िोत नािी. टट्कॅ्रनेच नांगरट करावी लागते. भात कपकात पाणी 
साचून राहिल्ामुळे नमर्ेन ्ा नवर्ारी वा्ूची नननम्णती िोते आणण प्रदरू्ण 
वाढीला लागते. त्ामुळे जगातील अनेक नवकससत व प्थावरणाबाबत 
जागृत असलेले देश खाचरांमधील भात कपकाची नननम्णती बंद करावी अशा 
प्रकारचा आग्रि धरू लागले आिेत. जगात भात कपकनवणारे जवळपास 
४४ देश आिेत. िे सव्ण अनतपावसाचे व मुबलक पाणी उपलब्ध असणारे 
आिेत. मारि भात कपकातून आधर््णक समृद्धी वाढीला लागत नसल्ामुळे 
िे सगळे देश आधर््णकदृष्टा मागासलेले व आंतरराष्टट् ी् नवत्ी् संस्ांपुढे 
मदतीसाठी दरवर्षी कटोरा िोऊन उभे रािणारे आिेत. बरेच शेतकरी 
खरीप िंगामात भाताचे पीक घेतल्ानंतर जमीन तशीच पडीक ठेवतात. 
रब्ी व उन्ाळी िंगामात कोणतेिी पीक त्ात घेत नािीत. त्ामुळे 
शेतात ननव्वळ तण तर माजतेच पण दिंुगामी व तीनिंगामी शेती िोत 
नसल्ामुळे िातांना रोजगार व मजुरी नमळत नािी. त्ातून गररबी वाढते. 
वर््णभर लोकांना जर रोजगार पुरवा्चा असेल तर आधुननक पद्धतीची 
िा्टेक आणण बंहदस्त व नन्ंकरित वातावरणातील शेती करावी लागेल. 

िी शेती मोठ्ा भांडवली गुंतवणुकीची व उच्च तंरिज्ानाने भारलेली असेल 
पण नतची कास धरल्ासशवा् आता आपल्ाला तरणोपा् नािी. गिू, 
ज्ारी, बाजरी, तांदळू, वरई, नाचणी, बालषी ्ासारख्ा तृण धान्ाच्ा 
कपकांची शेती भरून समृद्धीच्ा हदशेने शेतकरी जाऊ शकणार नािी. 
त्ामुळे पीकपद्धती बदलण्ासशवा् अन् प्था् शेतकऱ्ांसमोर नािी.

ठिबक संचावर भाताचे पीक
जैन इररगेशन कंपनी मागील १५ वर्थापासून जळगावातील जैन 

हिल्सवर हठबक संचाच्ा सिाय्ाने खरीप िंगामात भाताचे पीक घेत 
आिे. हठबकमुळे भाताचे ३० टके् उत्ादन अधधक ्ेत असून पाण्ाची 
मोठी बचत िोत आिे. असेच हठबकवरील भाताचे प्र्ोग कंपनीने 
तानमळनाडू, केरळ, कनथाटक, आंध्रप्रदेश ् ा राज्ात शेतकऱ्ांच्ा शेतावर 
आणण कृर्ी नवद्ापीठांच्ा संशोधन कें द्रांवरिी घेतले आिेत. ्ा संबंधीचा 
शोधननबंध डाॅ. पी. सोमण ्ांनी कफलीपाईन्मधील आंतरराष्टट् ी् 
पररर्देतिी वाचला आिे. जवळपास शंभरािून अधधक कपकांवर हठबक 
संचाच्ा चाचण्ा घेण्ात आल्ा असून त्ा सव्ण ्शस्ी झाल्ा आिेत. 
ककंबिुना केळी, डाचळंब, आंबा, सीताफळ, पेरू, संरिा, मोसंबी, अंजीर, 
पपई, चचकू, बोर, रामफळ, आवळा, चचचं ्ांच्ा बागा हठबकवरच 
चांगल्ा ्ेतात ते ससधद झाले आिे. झाडे ककतीिी मोठी झाली तरी त्ांना 
हठबक संचाने पाणी देता ्ेते. त्ासाठी र्ोडा जास्त वेळ हठबक संच 
चालवावा लागतो. पण मोठ्ा झाडाला पाटानेच पाणी हदले पाहिजे िा 
अजूनिी बऱ्ाच शेतकऱ्ांच्ा मनात गैरसमज आिे. त्ांनी तो त्ररत दरू 

जळगावच्ा जैन हिल्सवर मागील १५ वर्षांपासून हठबक ससचंनावर भाताचे कपक घेण्ात ्ेते
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केला पाहिजे. झाड जसे मोठे िोत जाईल त्ाच्ा दोन्ी बाजूने दोन, चार 
लॅटरल टाकल्ा पाहिजेत. झाडाच्ा मुळांना पाणी व खते नमळाली तर 
त्ाचे ररझल्ट उत्ादन वाढीमध्ये पिाव्ास नमळतात. इतकेच नवे् तर 
हठबक संचाच्ा वापराने गुणवत्ेचा व नन्थात ्ोग्य माल त्ार िोतो. 

फळबागांसारखीच स्स्ती भाजीपाला, फुले, और्धी व सुगंधी 
वनस्पती आणण कडधान् व गचळतधान् कपकांबाबतिी आिे. कापूस, 
तूर, सो्ाबीन, मका, भुईमूग, आले, िळद, नमरची, टोमॅटो, वांगी, भोपळा, 
ढोबळी नमरची, भेंडी, गवार, वालवर, पावटा, घेवडा, बीट, िरभरा व अन् 
असंख् कपके हठबक संचावर उत्मररतीने घेता ् ेतात. सरीत ऊस लावला 
असेल तर गादीवाफ्ावर हठबक संच बसवून कोबी, फ्ाॅवर, कांदा, 
िरभरा, केळी, मका, वाटाणा ्ांसारखी कपके देखील शेतकरी घेत आिेत. 
र्ोडक्ात, शेतकरी जेवढे हठबकवर कपकांचे प्र्ोग करेल ते सव्ण ्शस्ी 
िोणार ्ात शंकाच नािी. कपकाच्ा मुळांना पाणी नमळणे मित्ताचे आिे. 
शेतकरी ननष्ारण सगळ्ा जनमनीला पाणी देत बसतो. त्ातून तण 
वाढते व ते खुरपून काढण्ासाठी वा नष्ट करण्ासाठी मजुरी लागते 
ककंवा तणनाशक वापरावे लागते. तणनाशक िे रासा्ननक असल्ामुळे 
ते जनमनीतील नवर्ारी घटक वाढवून प्रदरू्ण वाढनवण्ास िातभार लावते 
व सेंहद्र् कब्ण कमी िोतो. हठबक संच वापरल्ाने तण कमी प्रमाणात 
ननमथाण िोते. त्ामुळे तणनाशक वापरण्ाची गरज पडत नािी. जनमनीचा 
सेंहद्र् कब्ण कटकून राितो. सशवा् सो्ाबीन, घेवडा, मूग, मटकी, उडीद, 

चवळी ्ासारख्ा कडधान् कपकांच्ा मुळांवर गाठी असतात. त्ामुळे 
जनमनीतला ना्टट् ोजन वाढण्ास मदत िोते. पुढच्ा कपकाची खताची 
गरज त्ाने कमी िोते.  सो्ाबीन सारख्ा कपकामधून दर िेक्टरी ५ टन 
काडीकचरा व पालापाचोळा पडतो. ते जनमनीला सेंहद्र् खत म्िणून 
अनतश् उत्म आिे. त्ामुळे िी जनमनीचा सेंहद्र् कब्ण वाढीला लागतो.

पावसाचे प्रमाण सव्ण भागात व सव्ण वेळी सारखे नसते. कधी कधी 
दोन पावसात मोठा खंड पडतो. िलक्ा माळरानावरील व कोरडवािू 
जनमनीत ३० हदवसापेक्ा जासत खंड पावसाचा पडला तर कपके तग धरू 
शकत नािीत. अशा वेळी कपकांना हठबक, तुर्ार संच ककंवा रेनगन ्ांचा 
वापर करून र्ोडे का िोईना पण कपक जगनवण्ापुरते पाणी देणे गरजेचे 
असते. तशी सो् शेतकरी करू शकले तर पीक वाचू शकते आणण 
नुकसान टाळता ्ेते.

कोरडवािू व दषु्ाळी भागातल्ा शेतीच्ा पाण्ाचा प्रश्न िा 
पूण्णपणाने मोसमी पावसावर अवलंबून असतो. धरण प्रकल्पांमधले पाणी 
फार र्ोड्ा शेतकऱ्ांना नमळते. ते िी वर््णभर म्हणजे बारमािी नमळेल 
्ाची खारिी कोणी देऊ शकत नािी. १९६० मध्ये श्ी.स.गो. बवषे ्ांच्ा 
अध्यक्तेखाली नेमलेल्ा ‘पहिल्ा जल व ससचंन आ्ोगाने’ मिाराष्टट् ातली 
२६ टके् जमीन ससचंनाखाली ्ेवू शकेल असा अंदाज व्यक्त केला िोता. 
१९९६ मध्ये डाॅ. माधवराव चचतळे ् ांच्ा अध्यक्तेखाली नेमलेल्ा ‘दसुऱ्ा 
जल व ससचंन आ्ोगाने’ ससचंनाच्ा सव्ण आधुननक पद्धतींचा (हठबक 

रेनगनच्ा साह्ाने उसात घेतलेले भुईमुगाचे कपक
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व तुर्ार) वापर केला तर मिाराष्टट् ातली ५० टके् जमीन ससचंनाखाली 
्ेऊ शकेल पण १९ लाख िेक्र जनमनीलाच बारमािी ससचंनाची सो् 
िोऊ शकेल असे मत व्यक्त केले िोते. ्ा मतांचा नवचार केल्ानंतर 
आपल्ाला ्ापुढच्ा काळात सातत्ाने कोरडवािू, दषु्ाळी, अवर््णण 
प्रवण भागातील व पावसावर पूण्णपणे अवलंबून असणाऱ्ा शेतकऱ्ांचा 
आणण अल्पभूधारकांचा गांभी्थाने नवचार करावा लागणार आिे. कारण 
्ा शेतकऱ्ांचा रोजची रोजीरोटी आणण संसार व उदरननवथाि पूण्णपणे 
त्ा कोरडवािू जनमनीवर अवलंबून असणार आिे. त्ांना एक-दोन तरी 
संरसक्त पाणी देण्ाची व्यवस्ा आपण कोणत्ा माध्यमातून करु शकू 
्ाचा नवचार आता तातडीने व्ा्ला िवा. ऊस, केळी, भात ्ा कपकांना 
शेतकरी आज प्रचंड पाणी वापरतो आिे. पण त्ा कपकांची पाण्ाची खरी 
गरज तेवढी नािी. शेतकरी गैरसमजातून चुकीच्ा पद्धतीने वागतो आिे. 
हठबक संचावरती जर िी कपके घेतली तर प्रवािी पद्धतीने जेवढे उत्ादन 
नमळते त्ापेक्ा ककतीतरी अधधक व दजषेदार उत्ादन हठबक संचाच्ा 
वापरातून नमळते. िे आता ससधद झालेले आिे. इतकेच का् पण गिू, 
ज्ारी, बाजरी, नाचणी, बालषी, वरई ्ासारखी तृणधान्ाची कपकेसुद्धा 
हठबक संचावर उत्म ररतीने ्ेतात िे अनेक प्र्ोगातून लोकांसमोर 
आलेले आिे. तरी देखील शेतकरी बदला्ला का त्ार िोत नािीत 
िा मोठा अनुत्रीत प्रश्न आिे. धरणांमधले सव्ण पाणी आपण फार काळ 
ससचंनासाठी ्ापुढील काळात देऊ शकणार नािी. कारण वाढत्ा 
लोकसंख्ेचा कपण्ाच्ा पाण्ासाठी प्रकल्पांवर मोठा दबाव आिे. 
सशवा्  उद्ोगधंदे, कारखानदारी, वीजनननम्णती, र्म्णल पाॅवरटेिशन् ्ा 

सवषांची पाण्ाची मागणीिी मोठी आिे. त्ामुळे कमीत कमी पाण्ाचा 
वाप करून जास्तीत जास्त उत्ादन कसे काढता ्ेईल ्ाचे नन्ोजन 
करावे लागणार आिे. त्ाच बरोबर एकदा वापरून खराब व प्रदकूर्त 
झालेले पाणी पुन्ा पुन्ा शुद्ध करून, ररसा्कसलंग करुन वापरण्ाच्ा 
दृष्टीनेिी लवकरच पाऊले टाकावी लागतील असे चचरि हदसू लागले आिे.

मोसमी पाऊस िा जरी आपल्ा देशासाठी परमेश्र स्रुप असला 
तरी तो का्म प्रसन्नच रािील ्ाची  खारिी कुणी देवू शकत नािी. िा 
पाऊस कधी रुसला, रागावला ककंवा कोकपष्ट झाला तर मग आपली 
स्स्ती का् िोऊ शकते ्ाचा एकदा शांत डोक्ाने नवचार केला 
पाहिजे. दषु्ाळ आणण पूर ्ा दोन्ीिी टोकाच्ा व शेतकऱ्ाचे नुकसान 
करणाऱ्ा अवस्ा आिेत. त्ांचे चक्र सतत कफरतेच असते. ते कधी 
कुणाच्ा वाट्ाला ्ेईल ते सांगता ्ेत नािी. सावधरगरीचा एक उपा् 
म्हणून आपल्ा िाताशी जेवढे पाणी उपलब्ध असेल त्ाचा बारकाईने, 
काटकसरीने, मोजून मापून वापर करा्ला सशकले पाहिजे. शेवटी 
पाण्ालािी अर््णशास्त आिे. ते शेतकऱ्ाला कळलेच पाहिजे. पाणी िे 
ननसगथाकडून फुकटात नमळत असले तरी त्ाच्ा साठवणूकीकररता, ते 
वािून नेण्ाकररता, त्ावर प्रकक्र्ा करून ते शुद्ध करण्ाकररता खच्ण िा 
्ेतोच. त्ामुळे ते फुकटात नमळत नािी. फुकटात नमळणाऱ्ा गोष्टीची 
माणसाला सिसा ककंमत नसते. पण पावसाच्ा पाण्ाकडे त्ा भावनेतून 
पािू नका. ते जीवन देणारे व उभे करणारे आिे. त्ामुळे त्ाचे मूल् 
वेळीच ओळखा!

कोरडवािू शेतीत पुंजके लावून घेतले जाणारे मका कपक
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सुक्ष्म ससंचन पद्धतीवर 
सोयाबीन लावा, आणि 

ववक्रमी उत्ादन समळवा !

पािी  थेंबानं. पीक जोमानं!
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सोयाबीनची उत्ादकता कमी असण्ाची कारणे
 सो्ाबीन  िे कपक प्रामुख्ाने खरीप िंगामामध्ये पावसाच्ा पाण्ावर 

कोरडवािू कपक घेतले जाते. पावसाच्ा भरवश्ावर घेतले जात 
असल्ाने पेरणीची वेळ ननसचित नसते. ् ोग्य वेळी पेरणी करणे शक् 
िोत नािी.

 सो्ाबीन कपकाच्ा अनतमित्ताच्ा संवेदनशील अवस्ांमध्ये 
पाण्ाचा ताण पडल्ास उत्ादनात मोठी घट  िोते.

 दोन पावसांमध्ये मोठा खंड पडल्ाने उत्ादनात मोठी घट िोते.

 अधधक उत्ादन देणाऱ्ा जातींच्ा उच्चतम गुणवत्ेच्ा नब्ाणाची 
अनुपलब्धता. 

 बीज प्रक्री्ाचा अभाव.

 असंतुसलत पोर्ण, सेंहद्र् खतांचा नगण् वापर.

 ससचंनाचा अभाव.

 िवामानातील बदल.

 झाडांची संख्ा एकरी अपेसक्त न ठेवणे

 ककड आणण रोग नन्ंरिणाकडील दलु्णक्

 प्रगत तंरि वापरण्ाकडे उदाससनता 

जमीन
सो्ाबीन कपकासाठी मध्यम ते भारी जमीन उत्म असते. उत्म ननचरा 
िोणाऱ्ा आणण भरपूर सेंहद्र् पदार््ण असणाऱ्ा जनमनीत सो्ाबीन कपकाचे 
उत्ादन चांगले नमळते. जनमनीचा सामू ६.५ ते. ८.०० असावा. खारवट, 
चोपण आणण पाणी साचून रािणाऱ्ा जनमनी सो्ाबीन कपकासाठी 
अ्ोग्य असतात. 

जममनीची पूर्वमशागत 
जनमनीची खोल नांगरटी करावी. त्ानंतर वखराने उभ्ा आणण आडव्या 
पाळ्ा द्ाव्यात. रोटावेटरचा वापर करून जमीन भुसभुशीत करावी. 
जनमनीत ढेकळं असता कामा न्े.

जाती
सो्ाबीन कपकाच्ा अधधक उत्ादनासाठी अधधक उत्ादन देणाऱ्ा 
जातींची ननवड करावी. ह्ामध्ये फुले संगम, फुले अग्रणी, फुले कल्ाणी, 
समृद्धी, शक्ती, एम.ए.्ु.एस.-१५८, एम.ए.्ु.एस.-६१२, जेएस-३३५, जेएस-
९३०५, एएमएस-१००१, एम.ए.्ु.एस.-१६२  ह्ा जाती आिेत. आपल्ा 
नवभागामध्ये ज्ा जातींची सशफारस आिे त्ाच जातींची ननवड करावी.

पेरणीचा कालारधी 

सो्ाबीन िे खरीपातील कपक असल्ाने ह्ा कपकाची पेरणी पावसावर 
अवलंबून असते. सो्ाबीन कपकाची पेरणी ७५ ते १०० नम.मी. पाऊस 
पडल्ासशवा् करू न्े. सो्ाबीन कपकाची पेरणी १५ जुलैप्यंत करावी. 
ह्ानंतर उशीरा पेरणी केल्ास उत्ादनात घट िोते. सो्ाबीन कपकाची 
िुकूमी आणण वेळेत पेरणी करण्ासाठी सुक्ष्म ससचंन तंरिाचा म्हणेजच 
हठबक ससचंनाचा / तुर्ार ससचंन / रेनपोट्ण नप्कंलस्णचा वापर करावा.

बबयाणे

अपेसक्त झाडांची संख्ा नमळण्ासाठी िेक्री ७० ते ७५ ककलो 
नब्ाणाचा वापर करावा. पेरणीपूवषी नब्ाणाची उगवणशक्ती तपासून 
घ्ावी. कमीत कमी ७० टके् उगवणशक्ती असलेले नब्ाणे वापरावे. 
सो्ाबीनची पेरणी पांभरीने  केल्ास िेक्री ७० ते ७५ ककलो नब्ाणे 
लागते तर टोकण पद्धतीने केल्ास िेक्री ५० ते ५५ ककलो नब्ाणे 
पुरेसे िोते. 

सोयाबषीन िे आपल्ा देशातील तसेच राज्ातील अत्ंत मित्ाचे तेलबी्ा 
पीक आिे. देशात सो्ाबीन कपकाखाली १०७.६२ लाख िेक्र क्ेरि असून उत्ादकता 
फक्त ८६५ ककलो प्रनत िेक्र आिे. मध्यप्रदेश आणण मिाराष्टट्  िी दोन सो्ाबीन कपके 
घेणारे प्रमुख राज् आिेत. मिाराष्टट् ात सो्ाबीन कपकाखाली ४३.५४ लाख िेक्र क्ेरि 
असून उत्ादकता ११.४६ ल्वटंल प्रनत िेक्र आिे. सो्ाबीनमध्ये तेलाचे प्रमाण १८ 
ते २२ टके् आणण प्रधर्नांचे प्रमाण ३८ ते ४२ टके् असते. सो्ाबीन िे कडधान् व 
तेलबी्ा गटात ्ेणारे एकमेव कपक आिे. सो्ाबीनला गोल्डन बीन असेिी संबोधले 
जाते. राज्ात सो्ाबीन नवदभ्ण, मराठवाडा नवभागात मोठ्ा प्रमाणात घेतले जाते. 
पसचिम मिाराष्टट् ामध्ये सांगली, कोल्ापूर आणण खाने्शमध्ये जळगांव, धुळे सजल्हात 
िे कपक घेतले जाते. ह्ा वर्षी सो्ाबीनचे दर ७००० रू. प्रनत ल्वटंल पेक्ािी अधधक 
गेल्ाने शेतकऱ्ांचा कल िा कपकाकडे वाढताना हदसतो आिे. त्ामुळे सो्ाबीन 
कपकाखालील क्ेरिात वाढ िोण्ाचे संकेत आिेत. सो्ाबीन कपकाची उत्ादकता 
राज्ात खूप कमी आिे. मराठवाडा, नवदभथाच्ा तुलनेत सांगली, कोल्ापूर, सातारा ्ा 
सजल्हांमध्ये सो्ाबीन कपकाची उत्ादकता जास्त आिे. 
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बीज प्रक्रीया 

सो्ाबीन कपकाचे नवक्रमी उत्ादन घेण्ासाठी नब्ाण्ास बीज प्रक्री्ा 
आवश्क आिे. एकरी झाडांची संख्ा अपेसक्त नमळण्ासाठी बीज 
प्रक्री्ा गरजेची आिे. सो्ाबीनच्ा नब्ाण्ास बुरशीनाशकाची, जीवाणू 
संवध्णकाची प्रक्री्ा करावी. बुरशी्ुक्त रोगांचा प्रादभुथाव िोऊ न्े म्हणून 
नब्ाण्ास काबबोक्ीन +र्ा्रमची ३ ग्रॅम प्रनत ककलो नब्ाण्ास नबज 
प्रक्री्ा करावी. अर्वा टट् ा्कोडमथा  ४ ग्रॅम प्रनत ककलो नब्ाण्ास बीज 
प्रक्री्ा करावी. त्ानंतर रा्झोनब्म जॅपोननकम २५० ग्रॅम आणण 
पी.एस.बी. २५० ग्रॅम प्रनत १० ककलो नब्ाण्ास लावून पेरणी अगोदर 
ननदान एक ते दोन तास सावलीत वाळवावे.  

पेरणीचे अंतर 

सो्ाबीन कपकामध्ये जनमन व जातीनुसार दोन ओळींमध्ये ३० ते ४५ 
सेंमी आणण दोन रोपांमध्ये अंतर ५ ते ८ सेंमी एवढे ठेवावे. झाडांची संख्ा 
एकरी ४ ते ४.५ लाख नमळाल्ास अधधक उत्ादन नमळण्ास मदत िोते.

पेरणी पद्धत 

सो्ाबीनची पेरणी पांभरीने अर्वा टट्कॅ्रचसलत पेरणी ्ंरिाने आणण 
टोकन पद्धतीने करता ्ेते. तसेच सो्ाबीनची पेरणी बऱ्ाच अंशी 
सपाट जनमनीवर केली जाते. सो्ाबीनची पेरणी सपाट जनमनीऐवजी 

गादी वाफ्ांवर (बी.बी.एफ) केल्ास अधधक फा्देशीर असते. गादी 
वाफ्ातील रंूदी दोन ओळीतील अंतर ह्ावर अवलंबून असते. दोन 
ओळीमध्ये ३० सेमी आणण दोन रोपांमध्ये ८ सेमी अंतर ठेवून ४ ओळी 
गादी वाफ्ावर टोकण पद्धतीने लागवड कराव्ाची असल्ास गादी 
वाफ्ाची रंूदी १२० सेमी असावी. जर दोन ओळीमध्ये ४५ सेमी अंतर 
ठेवल्ास आणण दोन रोपांमध्ये ५ सेमी अंतर ठेवल्ास गादी वाफ्ाची 
रंूदी १६५ सेमी असावी. दोन गादी वाफ्ांमध्ये ३० सेमी रंूदीची सरी 
ठेवावी. दोन्ी पद्धतीमध्ये सुक्ष्म ससचंनाचा म्हणजेच हठबक ससचंनाचा/ 
तुर्ार ससचंन अर्वा जैन रेनपोट्ण नप्कंलर पद्धतीचा अवलंब करता 
्ेतो. सांगली, कोल्ापूर भागामध्ये ऊसामध्ये सो्ाबीन िे आंतरपीक 
म्हणून घेतात आणण हठबक ससचंन पद्धतीचा अवलंब बरेच शेतकरी 
आता करू लागले आिेत आणण नवक्रमी उत्ादन घेत आिेत. गादीवाफा 
पद्धतीवर सो्ाबीन कपकाची पेरणी केल्ास उत्ादनात वाढ िोते, खुप 
जास्त पाऊस झाल्ास जास्तीचे पाणी सरीमधून ननचरा िोऊन जाते. 
कमी पाऊस झाल्ास झालेला पाऊस जमीनीत सजरनवण्ासाठी मदत 
िोते. गादी वाफ्ावर लागवड केल्ाने जनमनीत, मुळांजवळ िवा खेळती 
रािते. मुळांना अन्नद्रव्ये, िवा, पाणी सिज शोर्ण करता ्ेते, त्ामुळे 
कपकाची वाढ िोवून उत्ादनात भरीव वाढ िोते. गादी वाफ्ावर टोकण 
पद्धतीने लागवड केल्ास नब्ाण्ाची बचत िोते. 

सरी वरंबा पद्धत

गादीवाफा पद्धत

३० सेमी

८ सेमी

५ सेमी

४५ सेमी
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कपकांना फक्त पाण्ाची गरज नसते तर पाण्ाचे का््णक्म शोर्ण िोण्ासाठी मुळांच्ा का््णक्ेरिामध्ये पाणी आणण िवेचे संतुलन असणे गरजेचे असते. हठबक 
ससचंनाद्ारे कमी दराने पाणी हदले जात असल्ामुळे कपकांच्ा मुळांजवळ पाणी साचून राित नािी तर सातत्ाने वाफसा अवस्ा ठेवली जाते. त्ामुळे कपकाच्ा 
वाढीसाठी हठबक उत्म पररस्स्ती ननमथाण करते. हठबक ससचंन रासा्ननक खतांचा अधधक का््णक्मपणे उप्ोग िोण्ाकररतासुद्धा मदत करते. जैन इररगेशन 
ससटिीम्स् सल. कंपनी हठबक ससचंन प्रसार करण्ात भारतातील अग्रगण् कंपनी आिे. जैन जगातील एकमेव अशी कंपनी आिे की सूक्ष्म ससचंन पद्धतीसाठी 
लागणा-्ा सव्ण सुट्ा घटकांची नननम्णती एकाच ्छताखाली करते.

जैन ठिबक - हवं तेव्ा, हवं ततथंच,
जैन टर्बो एक्सेल ®

जैन टर्बो स्लिम ®

जैन ठिर्क सिंचनच का?

S IRSTEA (सेमाग्राफ), फ्ान् द्ारे प्रमाणणत जगातील 
एकमारि पंचतारांकीत कडट् पलाईन

S उपलब्ध प्रवाि दर- ०.७५, १.२, १.६, २.१, ४.० सल./तास 
(१ ककग्रा./चौ.सेमी. दाब)

S व्यास- १२, १६, २० नममी.
S कडट् परचे अंतर- १५,२०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७५, ९० से.मी.

अत्ाधुननक लांब 
व रंूद कॅसे्ड 

प्रवािमाग्ण

द्ी-प्रवाि पद्धती मुळे मातीचे 
सूक्ष्म कण प्रवाि मागथात 
अडकत नािीत.

बािेरील माती, 
रेतीचे बारीक कण 

प्रवािमागथात जात नािीत

नळीची जाडी व प्रवािदर 
एकसारखे ठेवणारी संगणक 
नन्ंरिीत प्रणाली

संगणक नन्ंकरित प्रणाली 
प्रत्ेक दोन कडट् पर मधील 
अंतराची खारिी करते.

आधुननक ३-डी इनलेट 
कफल्टरमुळे कडट् परला 
चोक िोण्ास प्रनतबंध

ठिबक मसंचन पद्धतीचे गुणधम्व

१) पाणी िे जनमनीस न देता कपकांना हदले जाते.

२) मुळांच्ा का््णक्ेरिात, पाणी, माती आणण िवा ्ांचा 
नेिमी समन्व् साधला जातो.

३) वाफसा स्स्ती का्म रािात असल्ामुळे कपकाची 
सतत व जोमदार वाढ िोते.

४) कपकास पाणी दररोज अर्वा गरजेप्रमाणे एक 
हदवसाआड हदले जाते.

५) पाणी कमीत कमी वेगाने हदले जाते.

©
 C

op
yr
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ht

द्ी-प्रवाि पद्धती मुळे मातीचे 
सूक्ष्म कण प्रवाि मागथात 

अडकत नािीत.

अत्ाधुननक लांब व रंूद 
कॅसे्ड प्रवािमाग्ण

बािेरील माती, 
रेतीचे बारीक कण 

प्रवािमागथात जात नािीत

नळीची जाडी व प्रवािदर 
एकसारखे ठेवणारी संगणक 
नन्ंरिीत प्रणाली

संगणक नन्ंकरित प्रणाली 
प्रत्ेक दोन कडट् पर मधील 
अंतराची खारिी करते.

आधुननक ३-डी इनलेट 
कफल्टरमुळे कडट् परला 
चोक िोण्ास प्रनतबंध

S IRSTEA (सेमाग्राफ), फ्ान् द्ारे प्रमाणणत 
जगातील एकमारि पंचतारांकीत कडट् पलाईन

S उपलब्ध प्रवाि दर - ०.७५, १.२, १.६, २.१, ४.० 
सल./तास (१ ककग्रा./चौ.सेमी. दाब)

S ६ व ८ मील; दाब: ०.७ ककग्रा./चौ.सेमी.
S व्यास - १२, १६, २२ नममी. 
S कडट् परचे अंतर- १५, २०, ३०, ४०, ५०, ६०, ७५, 

९० से.मी.
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 हवं तततकचं पािी व खते देिार वपकांना!

जैन टर्बो टॉप™

आपल्ा गरजसेनुिार सिंचनािािी िमाधानकारक विस्तृत परायार!

जैन टर्बो लाइन ® िुपर

S उपलब्ध प्रवाि दर (दाब: १ ककग्रा/सेमी२) 
१२ नममी. - ताशी २.२, ४.० सलटर 
१६ नममी. - ताशी २.२, ४.०, ८.० सलटर 
२० नममी. - ताशी २.२, ४.०, ८.० सलटर

S व्यास - १२, १६ आणण २० नममी.
S जनमनीवरील आणण भुपृष्ठअंतग्णत 

उप्ोगासाठी उत्म प्था्

अत्ाधुननक लांब 
व रंूद कॅसे्ड प्रवािमाग्ण

पाणी बािेर ्ेण्ाचे दोन माग्ण, 
बािेरील माती आत सशरण्ास 
प्रनतबंध करतात.

जनमनीतील काडी-
कचरा र्ांबनवण्ासाठी 
पररशुद्ध कफल्टर

लेजर द्ारे केलेले 
नवशेर् च्छद्र

संगणक नन्ंकरित प्रणाली 
प्रत्ेक दोन कडट् पर मधील 

अंतराची खारिी करते.

कडट् परसाठी समोरासमोर कफल्टर. 
एका बाजुने कफल्टर चोक झाल्ावरिी 
दसुरे कफल्टर का््ण करते.

आधुननक ३-डी इनलेट 
कफल्टरमुळे कडट् परला चोक 

िोण्ास प्रनतबंध

मुळांपासून संरक्ण करण्ासाठी 
डट् ीपरच्ा बाह् आकारामध्ये 

नवशेर् रचना

इंजेक्शन मोले्डड 
सससलकॉनची रबरी
चकती असल्ाने
दीघ्णकाळ का््णक्मता

द्ी-प्रवाि पद्धती मुळे मातीचे 
सूक्ष्म कण प्रवाि मागथात 
अडकत नािीत.

S उपलब्ध प्रवाि दर - ताशी १ आणण १.६ सलटर (दाब: ०.४ ते २.५ ककग्रा./
सेमी२)

S इंजेक्शन मोले्डड सससलकॉन रबर, दाब व प्रवािमध्ये समतोल ठेवून 
एकसमान का््णशीलता.

S ऐलछिक असल्ामुळे वाळु व बाररक माती कण प्रनतबंधात्क
S द्ी-प्रवाि पद्धती मुळे मातीचे सूक्ष्म कण प्रवाि मागथात अडकत नािीत.
S व्यास - १२ आणण १६ नममी.
S जनमनीवरील आणण भुपृष्ठअंतग्णत हठबक ससचंनासाठी उप्ुक्त

जैन कफल्टर उपकरणेऑनलाईन कडट् पर / प्े िेडसस् जैन फकट्णगेशन उपकरणे

जैन रेनपोट्ण / माइक्रो नप्कंलर आॅटोमेशन/ स््ंचसलत उपकरणेजैन पीव्ीसी/पीई पाईप व कफकटगं्स्
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सुक्ष्म मसंचन पद्धतीची उभारणी  

सो्ाबीन कपकासाठी जैन हठबकचा/जैन तुर्ार अर्वा रेनपाट्ण 
नप्कंलस्णचा वापर करता ्ेतो.  सो्ाबीन कपकासाठी घेतलेला 
हठबक ससचंन कोणतािी बदल न करता १०० िून अधधक कपकांसाठी 
वापर करता ्ेतो, तर रेनपोट्ण नप्कंलस्णचा वापर कांदा, लसुण, 
बटाटा, आले, िळद, गिू, िरभरा, पालेभाज्ा, चारा कपके ह्ा 
कपकांसाठी वापर करता ्ेतो. 

जैन ठिबक मसंचन पद्धतीची उभारणी 

सो्ाबीन िे जवळच्ा अंतराचे पीक असल्ामुळे त्ा कररता इनलाइन 
हठबकचा उप्ोग करावा. जैन इररगेशनकडे उच्चतम गुणवत्ेच्ा 
इनलाईन नळ्ा उपलब्ध आिेत. ज्ा शेतकऱ्ांना शासकी् अनुदान िवे 
आिे. त्ांचेसाठी जैन टबबो एक्ेल आणण जैन टबबो लाईन ह्ा नळ्ा १२, 
१६ आणण २० एम.एम. व्यासामध्ये उपलब्ध आिेत. तर ज्ांना शासकी् 
अनुदान नको िवे असल्ास त्ांच्ासाठी जैन टबबो स्ीम आणण 
जैन पाॅली स्ीम (क्ासवन) ्ा इनलाईन नळ्ा १२, १६ आणण २० 
एम.एम. व्यासामध्ये उपलब्ध आिेत. दोन्ी प्रकारच्ा नळ्ा ह्ा व्सज्णन 
रॉ मटेरर्ल पासून बनवलेल्ा आिेत. दोन्ी प्रकारच्ा नळ्ांमध्ये 
डट् ीपर सुद्धा सारखेच आिेत. दोन डट् ीपस्णमधील अंतर ३० सेमी पासून ते 
१०० सेमी प्यंत आणण डट् ीपरचा प्रवाि ०.८ सलटर /तास ते ४ सलटर / 
तास मध्ये उपलब्ध आिे. बिुउदे्दशी् हठबक ससचंन पद्धती कररता दोन 
डट् ीपरमध्ये अंतर ४० सेमी आणण डट् ीपरचा प्रवाि ४ सलटर/तास ्ोग्य 
राितो. दोन इनलाईन नळ्ातील अंतर ४ ते ५ फूट ननवड करता ्ेते. 
म्हणजे िाच हठबक ससचंन संच इतर कपकांनािी वापरता ्ेऊ शकतो. 
पाण्ाच्ा गुणवत्ेनुसार कफल्टरची ननवड करावी. हठबक ससचंनामधून 
पाण्ासोबत नवद्राव्य खते देण्ासाठी व्ेंचुरी अर्वा फकट्णला्झर टॅंकची 
उभारणी करून घ्ावी.

जैन तुषार / रनेपोर्व  स्पं्कलर पद्धतीची उभारणी 

सो्ाबीन कपकासाठी जैन तुर्ार अर्वा रेनपोट्ण नप्कंलस्णचा उप्ोग 
करता ्ेईल. त्ाकररता जे आ्-२ िा पारंपाररक तुर्ार ससचंन संच 
अर्वा रेनपोट्ण नप्कंलस्ण मध्ये ५०२२ एसडी्ू, सुपर -१०, ५०१ एच, 
५०३५ ह्ांचा वापर करता ्ेईल.

{ÉÉhÉÒ lÉå¤ÉÉxÉÆ...{ÉÒEò VÉÉä¨ÉÉxÉÆ! ®

जैन स्प्कंलर / रेनपोर्टने हवा तेव्ा हुकमी पाऊस पाडा!

जे आ्-२५०२२ एसडी्ू ५०१ एच ५०३५

सोयाबीन बपकास ठिबक मसंचन  
अथरा तुषार िंसंचन का ?

सो्ाबीन कपकाची मुळे खूप खोलवर 
जात नािीत. िे कपक पाण्ासाठी अत्ंत 
संवेदनशील आिे.  सुरुवातीपासूनच 
पेरणीवेळी ्ोग्य वाफसा नसेल तर 
नब्ाणे चांगले उगवत नािी. खुप 
नांगे / खाडे (गॅप) पडतात. जनमनीत 
अधधक पाणी साचल्ावरिी नब्ाणे 
कुजते. त्ामुळे जनमनीत वाफसा व 
उत्म ननचरा असणे िे सो्ाबीन मध्ये 
मित्ाचे आिे. पाऊस पडल्ानंतर त्रीत पेरणी केली आणण नंतर 
पावसाने दडी/उघडीप केल्ास त्ाचा उगवणीवर, रोपांच्ा वाढीवर 
नवपरीत पररणाम िोतो, रोपांची वाढ ्ोग्य िोत नािी, तसेच कपक 
फुलो-्ावर असतांना आणण शेंगा भरतांना जनमनीत ओलावा 
नसल्ास फुलगळ िोते. दाणे चांगले भरले जात नािीत, शेंगा 
पोकळ राितात त्ामुळे उत्ादनात ननम्म्ापेक्ा जास्त घट िोते. 
त्ामुळे आधर््णक दृष्टा नफा न राहिल्ाने िे कपक परवडत नािी. 
ह्ावर उत्म प्था् आता आधुननक ससचंन पद्धती, तुर्ार ससचंन 
अर्वा हठबक ससचंन पद्धती िो्.
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पेरणी
जनमनीची पूव्णमशागत करून जमीन भुसभुशीत झाल्ावर हठबक अर्वा 
रेनपोट्ण नस्पकंलस्णची उभारणी करून घ्ावी. त्ापूवषी गादीवाफे त्ार 
करून घ्ावेत. गादी वाफ्ाच्ा मध्यभागी इनलाईन नळी सरळ ठेवावी, 
आणण नळी शेवटी खुंटीला बांधावी. हठबक ससचंन सुरू करून जमीन 
वाफसा अवस्ेत आणून घ्ावी. त्ानंतर बीज प्रकक्र्ा केलेले नब्ाणे 
ननसचित केलेल्ा अंतरावर टोकण पद्धतीने लागवड करावी. नब्ाणे ३ 
ते ४ सेमी खोल टाकावे आणण मातीने व्यवस्स्त झाकावे. जनमनीची 
पूव्णमशागत करतानाच गादीवाफे त्ार करून रासा्ननक खतांचा 
बेसल डोस, दयु्म अन्नद्रव्य, सुक्ष्म अन्नद्रव्ये मातीत नमसळून टाकावेत. 
संतुसलत पोर्णाने उत्ादन वाढण्ास मदत िोते. रासा्ननक खते 
सो्ाबीन कपकासाठी नरि ३० ककलो, सु्रद ६० ककलो, आणण पालाश 
३० ककलो प्रनत िेक्री वापर करावा. माती परीक्ण जरूर करून घ्ावे. 
त्ानुसार रासा्ननक खते वापरावीत. सोबत २५० ककलो ननबंोळी 
पेंडमध्ये गंधक २५ ककलो, मॅग्ेसश्म सले्ट २५ ककलो, झझकं सले्ट 
१२.५ ककलो, फेरस सले्ट १२.५ ककलो, बोरॅक्  १० ककलो प्रनत िेक्री 
वापर करावा. जर जनमनीत चुनखडी नसेल तर सु्रद ससगंल सुपर 
फॉसे्ट मधून वापर करावा. ससगंल सुपर फाॅसे्टचा उप्ोग केल्ास 
गंधक स्तंरिपणे वापरण्ाची गरज नािी.

बररळणी 

सो्ाबीनची पेरणी पांभरीने अर्वा टट्कॅ्र चसलत ्ंरिाने  केल्ास 
पेरणीनंतर १५ ते २० हदवसांच्ा आत नवरळणी करावी आणण रोपांची 
्ोग्य संख्ा ठेवावी.

पाणी व्यरस्ापन

सो्ाबीन पीक जनमनीतील ओलाव्यास खूप संवेदनशील आिे. कपकाच्ा 
कोणत्ािी संवेदनशील अवस्ेत पाण्ाचा ताण पडू देऊ न्े, त्ाचा 
उत्ादनावर नवपरीत पररणाम िोतो. जनमनीमध्ये ्ोग्य ओलावा असणे 
गरजेचे आिे. कधी-कधी दोन पावसामध्ये दोन ते तीन आठवड्ाचा खंड 
पडतो अशा वेळी कपकास पाण्ाचा ताण पडतो. वाढीसाठी लागणारी 
ऊजथा संघर्थासाठी वापरली जाते, त्ामुळे उत्ादनात घट ्ेते. रोपावस्ेत 
पाण्ाचा ताण पडल्ास रोपांची वाढ खुंटते. पररणामी फांद्ा कमी 
फुटतात, फुलोऱ्ावर असताना ताण पडल्ास फुलांची गळ िोते. शेंगात 
दाणे भरताना पाण्ाचा ताण पडल्ास दाणे लिान राितात. दाण्ांना 
वजन ्ेत नािी, त्ामुळे उत्ादन कमी नमळते. ससचंनाची व्यवस्ा 
असल्ास हठबक ससचंन अर्वा तुर्ार रेनपोट्ण नप्कंलस्णमुळे कपकास 
गरजे एवढे पाणी देता ्ेते, त्ामुळे उत्ादनात मोठी भर पडते. हठबक 
अर्वा रेनपोट्ण नप्कंलस्णमुळे कपकास पाण्ाचा असजबात ताण पडत 
नािी. कपकांची वाढ जोमाने िोते.

आंतर मशागत 

सो्ाबीन कपकामध्ये वेळीच आंतर मशागत करणे गरजेचे आिे. पीक 
तण नवरहित ठेवावे. कपकातील तणांचे ्ोग्य वेळी नन्ंरिण न केल्ास 
उत्ादनात ३० टके् प्यंत घट ्ेऊ शकते. सो्ाबीन पेरणीनंतर १५ते 
२० हदवसांनी पहिली कोळपणी करावी. ३० ते ३५ हदवसांनी दसुरी 
कोळपणी करावी. मजुरांद्ारे ननदंणी करून पीक तण नवरहित ठेवावे. 
त्ानंतर कोळपणी करू न्े. गरजेनुसार ्ोग्य त्ा तणनाशकांची 
फवारणी करावी.

जैन सूक्ष्म मसंचन पद्धतीचे सोयाबीन बपकासािी फायदे 
 सूक्ष्म ससचंन पद्धतीच्ा वापरामुळे सो्ाबीन कपकाच्ा उत्ादनात भरघोस वाढ िोते. 

 सूक्ष्म ससचंन पद्धती शेतक-्ांना १५ ते २० ल्वटंल उत्ादन घेतलेले आिे.

 सूक्ष्म ससचंन पद्धतीमुळे पाणी वापरात ५० टक्क्ाप्यंत बचत िोते.

 सूक्ष्म ससचंन पद्धतीमुळे कपकास एकसमान पाणी देता ्ेते. 

 सूक्ष्म ससचंन पद्धतीमुळे जनमनीत का्म वाफसा ठेवता ्ेत असल्ाने कपकास पाण्ाचा ताण बसत नािी.

 सूक्ष्म ससचंन पद्धतीमुळे फुलगळ िोत नािी.

 सूक्ष्म ससचंन पद्धतीमुळे रासा्ननक खतांची का््णक्मता वाढते.

 सूक्ष्म ससचंन पद्धतीमुळे शेंगा चांगल्ा भरल्ा जातात. दाणे टपोरी िोऊन वजनदार भरतात.

 सूक्ष्म ससचंन पद्धतीच्ा वापरामुळे कमी पाण्ात, कमी नवजेत, कमी वेळेत अधधक क्ेरि ससचंन करता ्ेते.

 सूक्ष्म ससचंन पद्धतीमुळे मजुरी, वेळ व नवजेमध्ये बचत िोते.

 सूक्ष्म ससचंन पद्धतीमुळे सो्ाबीन कपकाचे नवक्रमी उत्ादन नमळून आधर््णक नफ्ात वाढ िोते.

 जैन हठबक ससचंन पद्धतीमुळे नवद्राव्य खतांचा वापर करता ्ेतो.
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बरद्ाव्य खतांची फरारणी

सो्ाबीन कपकाची उत्म वाढ व्ावी तसेच शेंगांमध्ये दाणे चांगले भरावेत 
ह्ाकररता नवद्राव्य खतांची फवारणी अवश् करावी. नवद्राव्य खतांची 
फवारणी सो्ाबीन कपकाच्ा उत्ादनात १५ टके् वाढ िोते. सो्ाबीन 
कपकाची पहिल्ा ३० हदवसात उत्म वाढ िोण्ासाठी १९:१९:१९ ्ा 
नवद्राव्य खताची १५ सलटर पाण्ात ४५ ग्रॅम १९:१९:१९ आणण १० नमली 
स्टिकरची फवारणी करावी. सो्ाबीन कपकामध्ये दाणे भरण्ाच्ा 
काळात दाणे मोठे व टपोरे िोण्ासाठी ०:५२:३४ ह्ा नवद्राव्य खतांची ६० 
ग्रॅम १५ सलटर पाण्ातून फवारणी करावी. सोबत टिीकरच्ा १०नमली 
वापर करावा.

सो्ाबीनच्ा शेंगा/दाणे पररप्व िोत 
असताना १३:०:४५ ्ा नवद्राव्य खताची ७५ 
ग्रॅम आणण टिीकर १० नमली ची १५ सलटर 
पाण्ातून फवारणी करावी.  सो्ाबीन 
कपकामध्ये फुल गळ िोऊ न्े, फुलांचे शेंगांचे 
देठ मजबूत रािण्ाकररता कॅल्शि्म ना्टट् ेट 
४५ ग्रॅम आणण स्टिकर १० नमली ची १५ सलटर 
पाण्ातून फवारणी करावी. नवद्राव्य खते 
व संजीवकांची फवारणी सकाळी ११.०० 
वाजेच्ा आत करावी. प्रखर सू््णप्रकाशात 
फवारणी टाळावी.     

संजीरकांची फरारणी

सो्ाबीन कपकामध्ये फुल गळ िोऊ न्े म्हणून प्ॅनोकफक्ची  फवारणी 
करावी. सो्ाबीन कपकाची अधधक का्ीक वाढ िोत असल्ास 
सलिोससन ह्ा वाढ नवरोधकाची फवारणी करावी.

बपक संरक्षण

सो्ाबीन कपकामध्ये खोड माशी, चकरी भुंगा, पाने गुंडाळणारी अळी, 
केसाळ अळी, हिरवी उंट अळी, तंबाखूवरील पाने खाणारी अळी, िुमणी, 
रस शोर्ण करणाऱ्ा ककडी, फुल ककडे, तुडतुडे ्ा ककडी प्रामुख्ाने 
आढळून ् ेतात. ् ा ककडींचा ् ोग्य वेळी, ् ोग्य कीटकनाशकांची फवारणी 
करावी. एकास्त्क कीड व्यवस्ापनाचा अवलंब करावा. सो्ाबीनमध्ये 

कॉलर रॉट, मूळ सड, खोड सड, कपवळा 
मोझॅक, तांबेरा, पानावरील बुरशीजन् 
हठपके, पानावरील सजवाणूजन् हठपके, 
शेंगावरील करपा िे रोग आढळून ्ेतात. 
ह्ांचे नन्ंरिणासाठी ्ोग्य बुरशीनाशके 
सजवाणूंनाशक ्ांची फवारणी करावी. 
पेरणीपूवषी बीजप्रकक्र्ा अवश् करावी.

सोयाबीन बपकाची काढणी

सो्ाबीन कपकाची ्ोग्य वेळी काढणी करणे 
अत्ंत गरजेचे आिे. जातीनुसार सो्ाबीन 
पीक काढणीस ्ेण्ास हदवस कमी अधधक 

हठबक ससचंनावर 
घेतलेले सो्ाबीनचे पीक
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िोऊ शकतात. सो्ाबीन कपकाची लवकर काढणी केल्ास शेंगावरील 
दाणे अपररप्व राितात, दाणे लिान राितात आणण काढणी उसशरा 
केल्ास शेंगा शेतात फुटतात आणण शेंगातील दाणे खाली पडतात, 
त्ामुळे फार नुकसान िोते. सो्ाबीन पीक पररप्व झाल्ावर म्हणजे 
बऱ्ापैकी पाने गळाल्ावर आणण शेंगांचा रंग तपककरी काळसर 
झाल्ावर पीक काढणी करावी.

उत्ादन

आपल्ा राज्ात सो्ाबीन कपकाचे सरासरी एकरी ५ ते ६ ल्वटंल 
उत्ादन ्ेते. जर उत्ादन कमी नमळाले तर िे पीक आधर््णकदृष्टा 
फा्देशीर कसे िोईल? सो्ाबीन कपकांमध्ये वरील सव्ण प्रगत 
तंरिज्ानाचा अवलंब केल्ास एकरी १५ ते २० ल्वटंल उत्ादन नमळणे 
सिज शक् आिे. मेिकर, (बुलढाणा) तालुक्ातील श्ी. गणेश लंबे, 

सांगली सजल्हातील श्ी.  प्रशांत पाटील, रवी पाटील, तात्ा नागवे ्ांनी 
एकरी २० ल्वटंलप्यंत उत्ादन काढले आिे. 

श्ी प्रशांत पाटील ्ांनी जैन हठबक ससचंन पद्धतीवर एकरी २८ ल्वटंल 
उत्ादन नमळनवले आिे. गेल्ा दिा वर्थापासून सातत्ाने एकरी २० 
ल्वटंल आणण त्ािून अधधक उत्ादन नमळवीत आिेत. मराठवाडा, 
नवदभ्ण, खानदेश नवभागातील शेतकऱ्ांनीिी ्ा बाबतीत गांभी्थाने नवचार 
करा्ला िवा आणण सो्ाबीन कपकांमध्ये वरील सव्ण प्रगत तंरिज्ानाचा 
अवलंब करून नवक्रमी उत्ादन नमळवावे. पूव्ण ्ुरोपमधधल जॉसज््ण ा 
देशातील रॅंडी डाऊडी ्ा शेतकऱ्ाने सो्ाबीन कपकाचे एकरी ५१.७७ 
ल्वटंल उत्ादन नमळून जागनतक नवक्रम प्रस्ाकपत केला आिे. आपल्ा 
देशामध्ये आणण राज्ामध्ये सो्ाबीन उत्ादन वाढनवणे गरजेचे आिे. 
्ाकररता शेतकऱ्ांची मानससकता बदलणे काळाची गरज आिे.

सो्ाबीनपासून बनणारे वेगवेगळ्ा प्रकारचे पदार््ण
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सो्ाबीन िे मिाराष्टट्  राज्ातील प्रमुख तेलनब्ा कपक असून ह्ा 
कपकाखाली राज्ात ४६ लाख िेक्र क्ेरि असून 
उत्ादकता अनतश् कमी ८६० ककलो प्रनत िेक्री 
म्हणजेच एकरी ३.४८ ल्वटंल एवढीच आिे. दरवर्षी 
राज्ात सो्ाबीन कपकाखाली क्ेरि वाढत आिे. परंतु 
उत्ादन जर एकदम कमी असेल तर सो्ाबीन कपक 
िे आधर््णक दृष्टा फा्देशीर कसे ठरेल? बरीचशी 
सो्ाबीन शेती िी पारंपाररक आिे. शेतकरी शो्ाबीन कपकामध्ये प्रगत 
तंरिज्ानाचा अवलंब करताना हदसत नािीत. सो्ाबीन शेतकऱ्ांची 
मानससकता बदलण्ाची गरच आिे. जरी सो्ाबीन कपक िे खरीप 
िंगामातील कपक असले तरी खंडीत पावसाच्ा अभावी सो्ाबीन 
कपकाच्ा मुख् अवस्ांच्ा वेळी जमीनीत ओलावा नसल्ामुळे 
फुलगळ, शेंगा लागण्ाच्ा, शेंगात दाणे भरण्ाच्ा अवस्ेत पाण्ाचा 

ताण पडतो त्ामुळे उत्ादनात मोठी घट िोते. अशा वेळी ससचंनाची 
सुनवधा असल्ास सो्ाबीन कपकाच्ा अधधक 
उत्ादनाकररता हठबक ससचंन अर्वा तुर्ार ससचंनाचा 
अवलंब करण्ाची गरज आिे.

 सो्ाबीन कपकाकररता जैन हठबक ससचंनाचा 
वापर करुन श्ी. प्रशांत भानुदास पाटील, रा. राडेवाडी, 
ता. पलूस, सज. सांगली ह्ांनी गेल्ा २० वर्थापासून 

सातत्ाने सो्ाबीनचे एकरी १५ ते २० ल्वटंल उत्ादन घेत आिे. 
तसेच श्ी. नरससगं गंगाधर मुरकुटे रा. व्ोटी, ता. रेणापूर, सज. लातूर 
ह्ांनी जैन तुर्ार ससचंन पद्धतीवर एकरी १७ ल्वटंल उत्ादन नमळनवले 
आिे. राज्ातील शेतकऱ्ांनी हठबक ससचंन पद्धती अर्वा तुर्ार ससचंन 
पद्धतीचा अवलंब करुन सो्ाबीन कपकाचे अधधक उत्ादन नमळवावे 
आणण ती काळाची गरज िी आिे. 

एस. एन. पाटषील
नवपणन व्यवसर्ापक,  

जैन इररगेशन ससस्टिम् सल.

सोयाबीन पपकाच्ा अधिक उत्ादनाचा मुलमंत्र-
सुक्ष्मससचंन तंत्र – यशोगाथा
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तपशषील जैन ठिबक – प्रशांत पाटषील

गाव राडेवाडी, सज. सांगली

कपक सो्ाबीन

सो्बीन-क्ेरि ३ एकर

जमीन भारी

जात फुले संगम

पाण्ाचा स्तोत नविीर

ससचंन पद्धती
जैन हठबक २० नमनम जैन टबबोलाईन, 
कडट् परचे अंतर ४० सेमी, कडट् परचा प्रवाि- 
४ सल./प्रनत तास

लागवड तारीख ४ जून

लागवडीचे अंतर गादी वाफ्ावर लागवड ६० x ६ सेमी

सेंद्री् खते २ टॅक्ट्र टट् ाॅली शेणखत वापरली

लागवडी वेळी रासा्ननक 
खते ककलो/एकरी

लागवडी वेळी- सुपर फाॅसे्ट ३ बॅग, 
गंधक १० ककलो, पोटॅश २५ ककलो

हठबक मधून खते अमोनन्म सले्ट, ०:५२:३४, ०:०:५०

नवद्राव्य खताची फवारणी १९:१९:१९, ०:५२:३४, ०:०:५०

आंतर मशागत एक कोळपणी,  
एक तणनाशक फवारणी 

ससचंन

खंडीत पावसाच्ा कालावधीत 
कपकाच्ा गरजेनुसार जैन हठबकने 
पाणी हदले. कपकात पाण्ाचा ताण पडू 
हदला नािी.

कपक संरक्ण
गरजेनुसार ककटकनाशक आणण बुरशी 
नाशकांची ३ वेळा फवारणी केली

एकरी लागवडीचा एकुण  
खच्ण २८,००० रु. प्रनत एकर

उत्ादन ल्वटंल प्रनत 
एकर २०  ल्वटंल प्रनत एकर

नमळालेला दर ७६०० रु प्रनत  ल्वटंल

एकुण ढोबळ उत्न्न रु. १,५२, ००० रु. 

ननव्वळ नफा १,२४,००० रु. प्रनत एकर

मनोगत

गेल्ा २० वर्थापासून उस व 
सो्ाबीनसाठी जैन हठबक वापर 
करीत आिे. जमीन वाफसा ठेवता 
आल्ाने फुलगळ झाली नािी. शेतात 
दाणे चांगले भरले गेले

जैन ठिबक ससचंन पद्धतीवरील सोयाबीन पपकाच्ा यशोगाथा

प्रशांत पाटील
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जैन तुषार ससचंन पद्धतीवरील सोयाबीन पपकाच्ा यशोगाथा

तपशषील जैन तुषार -नरससगं मुरकुटे

गाव व्ोटी, सज.लातूर

कपक सो्ाबीन

सो्बीन-क्ेरि २ एकर

जमीन भारी

जात फुले संगम

पाण्ाचा स्तोत नविीर

ससचंन पद्धती जैन तुर्ार संच

लागवड तारीख १० जून

लागवडीचे अंतर ५५ x ६ सेमी

सेंद्री् खते वापरली

लागवडी वेळी रासा्ननक 
खते ककलो/एकरी

१२:३२:१६ - १०० ककलो,  
गंधक – १० ककलो

हठबक मधून खते -

नवद्राव्य खताची फवारणी १९:१९:१९, ०:५२:३४

आंतर मशागत ननदंणी, कोळपणी

ससचंन खंडीत पावसाच्ा कालवधीत जैन 
तुर्ारने पाणी हदले.

कपक संरक्ण ककटकनाशक व बुरशीनाशकाची ३ 
फवारण्ा केली

एकरी लागवडीचा एकुण  
खच्ण २२,००० रु. प्रनत एकर

उत्ादन ल्वटंल प्रनत एकर १७  ल्वटंल प्रनत एकर

नमळालेला दर ७६०० रु. प्रनत  ल्वटंल

एकुण ढोबळ उत्न्न रु. १,२९,२०० रु.

ननव्वळ नफा १,०७,२०० रु. प्रनत एकर

मनोगत

गेल्ा वर्षी जैन तुर्ार संच नवकत 
घेतला. जमीन वाफसा मुळे फुलगळ 
कमी झाली. शेतामध्ये दाणे चांगले 
भरले गेले.
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जगात अमेररका, ब्ाझील, चीन, मेक्क्को, 
अजजेंटीना, भारत िे मका लागवडीत अग्रेसर देश 
आिेत. मका िे आपल्ा राज्ातील घेतल्ा जाणाऱ्ा 
तृणधान्ामधील भात, गिू, ज्ारी, बाजरी, रागी, 
नागली ह्ांचे बरोबर अत्ंत मित्ताचे पीक आिे. 
राज्ात तृणधान्ाखाली एकूण ८६ लाख िेक्र क्ेरि 
असून उत्ादकता ११.९० ल्वटंल िे एवढी आिे. मका 
िे पीक आपल्ा  राज्ात नतन्ी िंगाम खरीप, रबी 
आणण उन्ाळी िंगामामध्ये घेतले जाते. राज्ात मका 
कपकाखाली एकूण १२ लाख िेक्र क्ेरि असून नतन्ी 
िंगामाची मका कपकाची सरासरी उत्ादकता िेक्री 
३१.४३ ल्वटंल एवढीच आिे. मका कपकाची बरीचशी 
लागवड पारंपाररक पद्धतीने खरीप िंगामात पावसाच्ा 
भरवशावर तर रबी िंगामामध्ये मोकाट ससचंन पद्धतीने 
सरी वरंबा पद्धतीवर घेतले जाते त्ामुळे अधधक उत्ादन नमळत नािी. 
राज्ात मका औरंगाबाद, जालना, जळगाव, धुळे, वासशम अकोला, 
बुलढाणा, अिमदनगर, बीड, परभणी, नांदेड ्ा सजल्हांमध्ये प्रामुख्ाने 

घेतले जाते. जळगाव, औरंंगाबाद, जालना सजल्हातील 
शेतकऱ्ांनी मका कपकाची हठबक ससचंन तंरिावर 
लागवड करून एकरी ५० ते ६० ल्वटंल एवढे नवक्रमी 
उत्ादन घेत आिेत.

मका पपकाचे उत्ादन कमी येण्ाचे कारणे
१. खरीप िंगामातील मका कपकास ससचंनाची सुनवधा 
नसल्ामुळे कपकास पाण्ाची गरज असतांना िी ससचंन 
करणे शक् नसते. त्ामुळे कपकाच्ा वाढीवर, कणसात 
दाणे भरण्ावर त्ाचा पररणाम िोतो. 

२. रबी िंगामामध्ये मका लागवड मोकाट ससचंन 
पद्धतीवर केली जात असल्ामुळे जमीन का्म 
वाफसा अवस्ेत ठेवता ्ेणे शक् नसल्ाने अधधक 
पाणी देऊन िी अपेसक्त उत्ादन नमळत नािी.

३. असंतुसलत पोर्ण व्यवस्ापनामुळे िी कमी नमळते.

४. कपक संरक्णाकडे दलु्णक्ामुळे उत्ादन कमी नमळते.

५. प्रगत तंरिाचा वापर करण्ामध्ये उदाससनतामुळेिी उत्ादन कमी नमळते.

मका लागवडीचे प्रगत तंत्रज्ान

बषी. डषी. जडे
वरीष्ठ कृकर्नवद्ा शास्तज्, 

जैन इररगेशन ससटिीम् सल. 
(मो. ९४२२७७४९८१)
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जमीन 
मका लागवडीसाठी जमीन मध्यम ते भारी उत्म ननचरा िोणारी 

भरपूर सेंहद्र् पदार््ण जमीन असावी, पाणी धरून ठेवणारी, चुनखडी्ुक्त 
अर्वा खारवट, चचबड जनमनीत अर्वा एकदम िलक्ा जनमनीत मका 
कपकाची लागवड करू न्े.

पूव्ट मशागत

जनमनीची पूव्ण मशागत काळजीपूव्णक करावी. लागवडीसाठी खूप 

घाई करू न्े. उभी व आडवी नांगरटी पाळी करून त्ात उपलब्ध िोईल 

तेवढे चांगले कुजलेले शेणखत ननदान एकरी १० ते १५ बैलगाड्ा 

जनमनीत पसरावे. त्ानंतर वखराच्ा उभ्ा व आडव्या पाळ्ा द्ाव्यात, 

जनमनीचे ढेकळे फोडून घ्ावेत. जमीन अधधक भुसभुशीत िोण्ासाठी 

रोटॅवेटरचा वापर करावा. जमीन भुसभुशीत झाल्ामुळे माती रवेदार बनते 

त्ामुळे हठबकवदारे जनमनीत पाणी उत्मररत्ा पसरते, जनमनीत मुळांची 

वाढ चांगली िोऊन पाण्ाचे व रासा्ननक खतांचे शोर्ण उत्म िोते. 

जमीन भुसभुशीत झाल्ावर गादी वाफे त्ार करावेत, गादी वाफ्ाची 

रंुदी ६० सेमी आणण  उंची ३० सेमी. असावी.

ठिबक ससचंन संचाची उभारणी 
पूव्णमशागत झाल्ानंतर शेताचा चांगला सवषे करून हठबक 

ससचंनासाठी आराखडा त्ार करावा नंतर आराखड्ानुसार हठबक 
ससचंन संचाची उभारणी करून घ्ावी. हठबक ससचंन संचाची ननवड 
करतांना तडजोड करू न्े. संच पररपूण्ण असावा. हठबक ससचंन संच 
हदघ्णकाळ ननरंतर का््णरत रािण्ासाठी पाण्ाचा स्तोत आणण पाण्ाची 
गुणवत्ा बघूनच कफल्टरची ननवड करावी. पाण्ासोबत वाळू, ससल्ट ्ेत 
असल्ास सॅंड सेपरेटरचा उप्ोग करावा. पाण्ासोबत मातीचे कण 
(गढूळ पाणी), शेवाळ ्ेत असल्ास सॅंड (वाळूचा) कफल्टर बसनवणे 
गरजेचे असते. आणण जर पाण्ासोबत वाळू, ससल्ट, मातीचे कण, शेवाळ 
्ेत नसल्ास फक्त पाण्ासोबत पाला पाचोळा, कचरा ्ेत असल्ास 
फक्त स्कीन (जाळीचा) कफल्टर ककंवा कडस् (चकत्ांचा) कफल्टर 
बसवावा. मका ्ा जवळच्ा अंतराच्ा कपकासाठी उच्चतम गुणवत्ेच्ा 
इनलाईन (जैन टबबो एक्ेल, जैन टबबो अॅक्ुरा, जैन टबबोलाईन, जैन टबबो 
ल्स्म, जैन टबबो टेप, जैन क्ास वन कडट् पलाईन) ्ा हठबक पद्धतीचा 
उप्ोग करावा. जैन इररगेशनकडील सव्ण इनलाईन नळ्ा ह्ा १२ नममी, 
१६ नममी आणण २० नममी व्यासामध्ये उपलब्ध आिेत. इनलाईन नळीमध्ये 
कडट् पर नळी कारखान्ामध्ये त्ार िोतांना बसनवलेले असतात. दोन 
कडट् परमधील अंतर जनमनीच्ा प्रकारानुसार ननवडावे. मका कपकासाठी 
दोन इनलाईन नळ्ामधील अंतर १३५ (४.५’) ककंवा १५० (५’) सेमी 
एवढे अंतर ठेवावे. दोन कडट् पर मधील अंतर ३० ते ४० सेमी असावे. 
आणण डट् ीपरचा प्रवाि ताशी २.४ ते ४ लीटरची ननवड करावी. ्ािून कमी 
प्रवािाचे कडट् परची ननवड करू न्े. अन्र्ा वीज टंचाईच्ा काळामध्ये, 

उन्ाळ्ामध्ये अडचणी ननमथाण िोण्ाची शक्ता असते. त्ामुळे कमी 
प्रवािाच्ा (१.२, १.६ सल. / तास) कडट् परपेक्ा अधधक प्रवािाचे (२.४, ककंवा 
४ सल./ तास) कडट् पर अधधक उप्ुक्त ठरतात. कमी वेळेमध्ये अधधक क्ेरि 
धभजू शकते. हठबक ससचंन संचाची उभारणी करतानाचं हठबक ससचंना 
सोबत पाण्ात नवरघळणारे रासा्ननक खते देण्ासाठी, एससड  टट् ींटमेंट 
करण्ासाठी व्ेंचुरी, ककंवा डोझर पंप ककंवा फटषीला्झर टॅंक, ककंवा 
न्ुटट् ीकेअरची उभारणी करून घ्ावी.

जाती 
हठबक ससचंन पद्धतीवर मका लागवडीसाठी संकररत, अधधक 

उत्ादन देणाऱ्ा जातीची ननवड करावी. 

अलीकडे बऱ्ाचशा नब्ाणे कंपनीनी त्ांची अनेक संशोधधत 
संकररत जाती बाजारात उपलब्ध करून हदल्ा आिेत. एन.के. ६२४०, 
पी ३५०१, ३० व्ी ९२, कडकेसी ९६३६, कडकेसी ८१०१, ९०० एम, संपन्ना, 
८२५५, कडकेसी ९११७, पी ३३९६, परमेश्र, डी ४१४१, संगम, ्ुवराज, 
मिाराजा इत्ादी अधधक उत्ादन देणाऱ्ा संकररत जाती बाजारामध्ये 
उपलब्ध आिेत.

लागवडीचा हंगाम
खरीप - जूनचा पहिला आठवडा ते जुलैचा दसुरा आठवडा.

रबषी - ऑक्ोबरचा दसुरा आठवडा ते नोव्ेंबरचा दसुरा आठवडा.

उन्ाळी - जानेवारीचा पहिला आठवडा ते फेब्ुवारीचा दसुरा आठवडा.

लागवडीचे अंतर 
मका लागवडीसाठी संकररत जातीचा उप्ोग िोत असल्ामुळे 

मका कपकांमध्ये ्ोग्य अंतर ठेवणे अत्ंत गरजेचे असते. खूप जवळ 
लागवड करू न्े. हठबक ससचंन पद्धतीवर लागवड करताना जोड ओळ 
पद्धतीने करावी. गादी वाफ्ावर ४० X २० सेमी, ३० X २० सेमी. अंतरावर 
लागवड करावी.

लागवडीची पधदत 
मका कपकाची लागवड सपाट जनमनीवर, सरी वरंबा पद्धतीने 

आणण प्रगत तंरिाने गादी वाफा पद्धतीवर लागवड करता ्ेते. संकररत 
जातीची नब्ाणेचा वापर कराव्ाचा असल्ामुळे नब्ाण्ांची पेरणी 
न करता मजुरावदारे टोकण पद्धतीने लागवड करावी. अधधक उत्ादन 
नमळण्ाकररता मका कपकाची गादी वाफ्ावर हठबक ससचंन पद्धतीचा 
अवलंब करून लागवड करावी.

मबयाणे 
सध्या बाजारात संशोधधत संकररत जातींची नब्ाणे ४ आणण ५ 

ककलोच्ा बॅगमध्ये उपलब्ध आिेत. वरील अंतरावर कंपनीकडील 
नब्ाण्ांच्ा दाण्ांचा आकार आणण दाण्ांचे वजन नवचारात घेता एकरी 
हदड ते दोन नब्ाण्ांच्ा बॅगचा (एकरी ६ ते ७ ककलो) वापर करावा.
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लागवड 
मका कपकाची हठबक ससचंन पद्धतीवर लागवड करण्ासाठी गादी 

वाफा पद्धतीवर अर्वा सपाट जनमनीवर लागवड करावी. लागवड 
करण्ापूवषी जनमनीची उत्म मशागत करून भुसभुशीत करून घेणे गरजेचे 
आिे त्ासशवा् गादी वाफे चांगले त्ार करता ्ेत नािीत. गादी वाफ्ाची 
रंुदी ६० सेमी (अडीच फूट) तर उंची ३० सेमी (१ फूट) ठेवावी. गादी वाफा 
त्ार करतांनाच चांगले कुजलेले शेणखत, ननबंोळी पेंड, रासा्ननक 
खतांचा स्पेशल डोस, दयु्म आणण सूक्ष्म अन्नद्रव्यांमध्ये चांगले नमसळून 
गादी वाफा त्ार करावा. गादी वाफे त्ार झाल्ानंतर हठबक ससचंनाच्ा 
इनलाईन नळ्ा गादी वाफ्ावर मध्यभागी सरळ ठेवून पसरवून घ्ाव्यात. 
नळ्ांची शेवटची टोके खुंट्ाना बांधून जर मका कपकाची गादी वाफ्ावर 
लागवड कराव्ाची नसल्ास सपाट जनमनीवर िी लागवड करता ्ेते. 
हठबकच्ा इनलाईनच्ा नळ्ा ज्ा अंतरावर घेतल्ा आिेत त्ा सरळ 
पसरवून घ्ाव्यात. नळ्ांची शेवटची टोके खुंट्ाना बांधून घ्ावीत. हठबक 
ससचंन संच सुरू करून जमीन वाफसा अवस्ेत आणून द्ावी. जमीन 
वाफसा अवस्ेत आणल्ा नंतरच टोकण पद्धतीने लागवड करावी. 
नळीच्ा दोन्ी बाजूस १५ ते २० अंतरावर आणण दोन नब्ाणामध्ये २० 
सेमी अंतर ठेवावे. लागवडी पूवषी रासा्ननक खतांचा मुख् अन्नद्रव्ये, दयु्म 
आणण सूक्ष्म अन्न द्रव्यांचा बेसल डोसमध्ये वापर करावा.

फपर्टगेशन
मका कपकाचे नवक्रमी उत्ादन नमळण्ासाठी संतुसलत पोर्णाची 

गरज आिे. पाण्ाची आणण रासा्ननक खतांची उप्ोरगता 
वाढनवण्ासाठी मक्ामध्ये हठबक ससचंना सोबत नवद्राव्य खतांचा वापर 
करणे अधधक फा्द्ाचे ठरते. हठबक ससचंनामधून नवद्राव्य खतांचा 
वापर करण्ाचा तंरिास फकट्णगेशन तंरिज्ान म्हणतात. पारंपाररक 
खतामधील ्ुरर्ा आणण पांढरा पोटॅश पाण्ात पूण्णपणे नवरघळत 
असल्ामुळे हठबक ससचंन मधून दोघांचा मका कपकासाठी उप्ोग 
करता ्ेतो. फकट्णगेशनसाठी फकट्णला्झर टॅंक ककंवा व्ेंचुरीच्ा उप्ोग 
करावा. मका लागवडी पूवषी रासा्ननक खतांचा बेसल डोस देतांना 
एकरी १०:२६:२६: ची दोन गोणी, मॅग्ेसश्म सले्ट १५ ककलो, गंधक 
१० ककलो, झझकं सले्ट ५ ककलो, फेरस सले्ट ५ ककलो आणण 
बोरॅक् ३ ककलो चा शेणखत अर्वा ननबंोळी पेंड मध्ये नमसळून गादी 
वाफे त्ार करतांना जनमनीत चांगले नमसळावे.

मका पपकासािी मवद्ाव्य खतांचा वापर 
मकाची टोकण पधदतीने लागवड करतांना रासा्ननक खतांचा 

वरील प्रमाणे बेसल डोस हदल्ानंतर १५ हदवसानंतर फकट्णगेशन 
करण्ास सुरूवात करावी. मका मध्ये हठबक ससचंन फकट्णगेशन तंरिाचा 
वापर करून एकरी ६८.५ ल्वटंल उत्ादन नमळनवले आिे. मका कपकास 
फकट्णगेशन अधधक फा्देशीर ठरलेले आिे.

खते 
देण्ाचा 

कालावधषी
खताचषी ग्ेड

खते देण्ाचषी मात्ा 
दर चौथ्ा ठदवशषी 

ककलो/एकर
ववशेष

१० ते ४० 
हदवसांनी

्ुरी्ा ४.५
आठवड्ातून एक 
वेळा एकरी चचलेटेड 
मा्क्रो न्ूटट् ीएनस् टस 
२५० ग्रॅम आणण 
मॅग्ेसश्म सले्ट १ 
ककलो हठबक मधून 
द्ावे

१२:६१:० २.०

पांढरा पोटॅश १.२५०

४०  ते ७० 
हदवस

्ुरी्ा ५.५००

१२:६१:० २.५००

पांढरा पोटॅश १.८००

७० ते १०० 
हदवस

्ुरी्ा १.५०० आठवड्ातून एक 
वेळा एकरी मॅग्ेसश्म 
सले्ट १ ककलो 
हठबक मधून द्ावे

पांढरा पोटॅश ४.५००

कटप - वरील नवद्राव्य खतांचे वेळापरिक केवळ माग्णदश्णनास्तव आिे. 
त्ात माती परीक्ण अिवाल, अपेसक्त उत्ादन, कपकाची अवस्ा 
बदल करावेत. 

स्वयंचसलत ठिबक ससचंन पधदती (ऑरोमेशन) 
स््ंचसलत हठबक ससचंन ्ंरिणेत वेळ, प्रमाण अर्वा सेंसर 

आधाररत पद्धतीचा अवलंब करता ्ेतो. नवद्राव्य खते ठरावीक सामु (पी.
एच.), नवद्ुत वािकता (इसी) नुसार ननक्चत करून ्ोग्य प्रकारे देता 
्ेते. ह्ा आधुननक ससचंन ्ंरिणेमुळे हठबक ससचंन संचामधधल व्ॉल्व 
रारिी बदलण्ास जाण्ाची गरज नािी. ह्ा प्रणालीमुळे कपकात पाण्ाचे 
व अन्नद्रव्यांचे कपकास काटेकोरपणे अचूक व्यवस्ापन करता ्ेणे शक् 
िोते. वीज, पैसा आणण मजूर ह्ांची तर बचत िोते.

मका पपकांमध्े जैन ठिबक ससचंन पद्धतीचे फायदे  
१. जैन हठबक ससचंन पद्धतीमुळे मक्ाचे नवक्रमी उत्ादन नमळते. जैन 

हठबक वर मका कपकाचे एकरी ५० ते ७० 

 ल्वटंल उत्ादन शेतकऱ्ांनी नमळनवले आिे.

२. हठबक ससचंन पद्धतीमुळे पाणी वापरामध्ये ४५ ते ५० टके् पाण्ाची 
बचत िोते. 

३. कमी पाण्ात, कमी वेळेत, कमी नवजेत अधधक क्ेरिातील मका 
कपकास ससचंन करता ्ेते.

४. हठबक ससचंन पद्धतीमुळे सव्ण कपकास एक समान पाणी हदले जाते.

५. हठबक ससचंन पद्धतीमुळे जमीन का्म वाफसा अवस्ेत राहिल्ाचे 
पाणी आणण रासा्ननक खतांचा अधधक का््णक्मपणे वापर करता ्ेतो.

६. हठबक ससचंन पद्धतीमुळे मक्ाच्ा कपकास कोणत्ािी अवस्ेत 
पाण्ाचा ताण पडत नािी. कपकाची वाढ जोमदार िोते.

७. हठबक ससचंन पद्धतीमुळे मक्ाच्ा कणसामध्ये दाणे चांगले भरले 
जातात. कणीस ररकामे राित नािी. दाणे चांगले पोसले जातात.

८. हठबक ससचंन पद्धतीमुळे मक्ाच्ा दाण्ाचे वजन वाढते तसेच 
दाण्ांना आकर््णक रंग, चकाकी ्ेऊन उत्म गुणवत्ा नमळते.



जुलै २०२२ 28

मवद्ाव्य खते द्ावयाची सािने 
हठबक ससचंन पद्धती मधून व्ेंचूरी ककंवा फकट्णला्झर टॅंक ककंवा 

इंजेक्शन पंपावदारे नवद्राव्य खतांचा वापर करता ्ेतो. 
१) व्हेंचुरी 

िे पाण्ाचा दाबामधील फरकावर चालणारे साधन आिे. व्ेंचुरीद्ारे 
नवद्राव्य खते पाण्ाच्ा प्रवािाबरोबर झाडांच्ा मुळांच्ा कक्ेत 
हदलीजातात. व्ेंचुरीच्ा शोर्णाचा दर ४० ते २००० लीटर प्रती तास 
आिे. मुख् वाहिनीवरील, व्ॉल्व द्ारे कमी जास्त करता ्ेतो. व्ेंचुरी  
१.०, १.२५, १.५, २.० इंच साईजमध्ये उपलब्ध आिेत.
२)  फपर्टलायझर रकँ

िी एक टिीलची टाकी असून मुख् जलवाहिनीस इनलेट व 
आऊटलेट जोडलेले असते. खतांचे प्रमाण ससचंनाबरोबरच कपकांना हदले 
जाते. टॅंक ६०, ९०, १२०, १६० सलटरमध्ये उपलब्ध आिेत. 

३) फपर्टलायझर इंजेक्टर पंप
ह्ा प्रकारामध्ये खतांचे द्रावण टाकीत ककंवा बादलीत त्ार केले 

जाते व इंजेक्र पंपाच्ा सािाय्ाने शोधून ससचंनात नमसळून कपकांना 
हदले जातात. सध्या ह्ा पंपाचे ३ मॉडेल्स उपलब्ध आिेत. त्ांचा खते 
शोधून घेण्ाचा दर ताशी ५० ते १५० लीटर एवढा आिे. फकट्णला्झर 
इंजेक्र पंपाद्ारे खते कपकांस पाहिजे त्ा तीव्रतेने तंतोतंत हदली जातात. 

फपर्टगेशन करतांना घ्ावयाची काळजी 
नवद्राव्य खते िी हठबक ससचंनाद्ारे द्ाव्ाची असल्ामुळे हठबक 

ससचंन काळजीपूव्णक देखभाल करणे िे मित्ताचे ठरते. 

ठिबक ससचंन संचाचषी मांडणषी हषी आराखड्ानुसार असावषी. 

सव्णप्रर्म हठबक ससचंन संचातील कफल्टस्ण (सॅंड कफल्टर, स्स्कन 

कफल्टर) मेन लाईन, सबमेन लाईन, लॅटरल, कफटींग्, 
व्ॉल्वसस् व फ्श व्ॉल्व इत्ादी हठकाणािून िोणाऱ्ा गळती 
(सलकेजेस) पूण्णपणे बंद कराव्यात. हठबक ससचंन संचाच्ा 
नळ्ांतील कडट् पर मधून (ऑनलाईन / इनलाईन) सारखा प्रवाि 
तपासून बघावा. हठबक ससचंनाची नळी झाडाजवळ ठेवून सरळ 
ठेवावी व नळीच्ा शेवटी खुंटी बांधावी. सॅंड कफल्टर सबमेन 
नन्मीतपणे साफ (फ्श) करणे गरजेचे असते. लॅटरल 
नळ्ाची तोंडे उघडून दर महिन्ाला पाण्ाने दाब देऊन साफ 
करून घ्ाव्यात. दररोज अर्वा आठवड्ातून दोन  वेळा नवद्राव्य 
खतांचा  हठबकमधून नन्नमत वापर करावा. खते पूण्णपणे 
पाण्ात नवरघळल्ाची खारिी करून घ्ावी. हठबकमधून 
खते हदल्ानंतर जास्त वेळ हठबकने पाणी देऊ न्े. पाण्ाचा 
स्तोत नविीर, कालवा, धरण, नदी ककंवा तलाव असेल व त्ात 
शेवाळे, गाळ, कचरा असेल अशा हठकाणी हठबक ससचंन संच 
दीघ्णकाळ सुरळीत का्थास्न्वत रिाण्ाकररता स्कीन कफल्टर 
सोबत सॅंड कफल्टरची आवश्कता असते. जमीन िी रोज 

वाफसा अवस्ेत रािील एवढेच पाणी झाडांना हदले पाहिजे. कारण 
वाफसा स्स्तीतच वनस्पती, िवा, पाणी अन्नद्रव्ये चांगल्ा ररतीने शोर्ण 
करू शकते. एकदा की पाण्ाची मारिा ननक्चत केल्ावर नवद्राव्य खते 
देण्ाचा कालावधी ननक्चत करावा. खते देण्ाचा दर व कालावधी खते 
देण्ाच्ा साधनांनुसार बदलत असतो. नवद्राव्य खतांचा वापर एकूण 
ससचंनाच्ा कालावधीच्ा मधल्ा कालावधीत कराव्ाचा असतो.  
खतांची संपूण्ण मारिा झाडांच्ा मुळाप्यंत पोिोचेल. खते देण्ाची साधने 
कोणतीिी असो ककंवा कालावधी ककतीिी असला तरी खतांची तीव्रता 
१००० ते १२०० पीपीएम एवढी असावी. कपकांना जास्त पाणी देऊ न्े 
अन्र्ा पाण्ाबरोबर खतांचा िी ननचरा िोऊन जाईल म्हणूनच कपकांना 
गरजेइतकेच पाणी देणे मित्ताचे असते.

मका पपकांमध्े पाणी व्यवस्ापन महत्त्व 

साधारणपणे मका कपकाची पाण्ाची गरज ५०० ते ८०० नम.मी. आिे. 

मका िे कपक खरीप, रबी, आणण उन्ाळी नतनिी िंगामात घेता ्ेते. खरीप 

मधील मका कपकास पावसाव्यनतरीक्त िी पाणी देणे गरजेचे असते. दोन 

पावसामध्ये मोठा खंड पडल्ास मका कपकाच्ा वाढीवर, कणसामध्ये 

दाणे भरल्ावर मोठा नवपरीत पररणाम िोऊन उत्ादनामध्ये मोठी घट 

्ेते. वाढीच्ा काळात पाण्ाचा ताण पडल्ास मका कपकाची वाढ 

खुंटते, पाने कपवळसर, ननस्तेज िोतात. कणसे बािेर पडण्ाच्ा वेळी 

ताण पडल्ास कणसे लिान ननघतात. कणसामध्ये दाण्ाच्ा ओळीवर 

पररणाम िोतो. कणसामध्ये दाणे भरण्ाचा वेळेस पाण्ाचा ताण 

पडल्ास दाणे चांगले भरले जात नािी, दाण्ांना वजन नमळत नािी. 

त्ामुळे उत्ादनात मोठी घट ्ेते. मका  कपक खरीप िंगामातील असो 



जुलै २०२२ 29

की रब्ी वा उन्ाळी कपकास पाण्ाचा ताण कमी कधीिी पडू देऊ न्े. 

जनमनीत फक्त का्म वाफसा असला पािीजे. पारंपाररक ससचंन पधदती, 

मोकाट ससचंन/पाटपाणी पधदती मध्ये जनमनीत कािी वेळा खुप पाणी 

साचल्ाने मुळांजवळ चचखल त्ार िोतो तर कािी वेळेस मुळांजवळ 

पाणी नसल्ामुळे जनमनीत तडे / भेगा पडतात. त्ामुळे जनमनीत का्म 

वाफसा न रािील्ाने जादा पाणी, कमी पाणी त्ामुळे उत्ादनात मोठी 

घट ्ेते. हठबक ससचंन पधदतीमुळे जनमनीत का्म वाफसा रािात 

असल्ामुळे कपकास कोणत्ािी अवस्ेत पाण्ाचा ताण पडत नािी 

त्ामुळे उच्चतम गुणवत्ेचे नवक्रमी उत्ादन नमळते.

साधारणपणे मका कपकाची पाण्ाची गरज ५०० ते ८०० नम.मी. आिे. 

मका िे कपक खरीप, रबी, आणण उन्ाळी नतनिी िंगामात घेता ्ेते. खरीप 

मधील मका कपकास पावसाव्यनतरीक्त िी पाणी देणे गरजेचे असते. दोन 

पावसामध्ये मोठा खंड पडल्ास मका कपकाच्ा वाढीवर, कणसामध्ये 

दाणे भरल्ावर मोठा नवपरीत पररणाम िोऊन उत्ादनामध्ये मोठी घट 

्ेते. वाढीच्ा काळात पाण्ाचा ताण पडल्ास मका कपकाची वाढ 

खुंटते, पाने कपवळसर, ननस्तेज िोतात. कणसे बािेर पडण्ाच्ा वेळी 

ताण पडल्ास कणसे लिान ननघतात. कणसामध्ये दाण्ाच्ा ओळीवर 

पररणाम िोतो. कणसामध्ये दाणे भरण्ाचा वेळेस पाण्ाचा ताण 

पडल्ास दाणे चांगले भरले जात नािी, दाण्ांना वजन नमळत नािी. 

त्ामुळे उत्ादनात मोठी घट ्ेते. मका  कपक खरीप िंगामातील असो 

की रब्ी वा उन्ाळी कपकास पाण्ाचा ताण कमी कधीिी पडू देऊ न्े. 

जनमनीत फक्त का्म वाफसा असला पािीजे. पारंपाररक ससचंन पधदती, 

मोकाट ससचंन/पाटपाणी पधदती मध्ये जनमनीत कािी वेळा खूप पाणी 

साचल्ाने मुळांजवळ चचखल त्ार िोतो तर कािी वेळेस मुळांजवळ 

पाणी नसल्ामुळे जनमनीत तडे / भेगा पडतात. त्ामुळे जनमनीत का्म 

वाफसा न रािील्ाने जादा पाणी, कमी पाणी त्ामुळे उत्ादनात मोठी 

घट ्ेते. हठबक ससचंन पद्धतीमुळे जनमनीत का्म वाफसा रािात 

असल्ामुळे कपकास कोणत्ािी अवस्ेत पाण्ाचा ताण पडत नािी 

त्ामुळे उच्चतम गुणवत्ेचे नवक्रमी उत्ादन नमळते.

मका पपकास ठिबक ससचंन वदारे ससचंनाचे वेळापत्रक
रबषी हंगाम, ठिबकच्ा दोन नळ्ातषील अंतर १.३५ मषीटर

मठहना
कपकांना पाण्ाचषी  
गरज सलटर/एकर

सलटर/मषीटर/ठदवस

ऑक्ोबर ८७४१ २.९२

नोव्ेंबर १३४०९ ४.४७

कडसेंबर १८०९४ ६.०३५

जानेवारी १४६६७ ४.८९

उन्ाळी हंगाम

मठहना कपकांना पाण्ाचषी गरज सल./ 
एकर

पाण्ाचषी गरज सल./ 
वमटर

जानेवारी 
(लागवड)

७१०१ २.३६

फेब्ुवारी १५०४३ ५.०१७

माच्ण २८६८४ ९.६२

एकप्रल २४१७४ ८.०६

कटप - ससचंनाचे वरील वेळापरिक फक्त माग्णदश्णनास्तव आिे. ह्ामध्ये 
जमीन, स्ाननक िवामान, कपकांची अवस्ा ह्ानुसार बदल करणे 
गरजेचे आिे. जमीन का्म वाफसा अवस्ेत रािील एवढाच वेळ 
हठबक ससचंनाने ससचंन करावे. मका कपक काढणी आधी एक आठवडा 
हठबक ससचंनाने पाणी देणे बंद करावे.

आंतरमशागत 
कपकांमध्ये तणांचा प्रादभूथाव िोऊ देऊ न्े, वेळोवेळी तणांचे नन्ंरिण 
मजुरावदारे ननदंणी करून आणण ्ोग्य त्ा तण नाशकांची फवारणी 
करून कपक तण नवरिीत ठेवावे. अन्र्ा तणांची वाढ जादा झाल्ास 
तण मका कपकासोबत पाणी, खते ह्ासाठी स्पधथा करतील त्ामुळे 
उत्ादनामध्ये घट ्ेऊ शकते.

पपक संरक्षण
मका कपकाचे ककडी आणण रोगांपासून वेळोवेळी संरक्ण करणे गरजेचे 
आिे अन्र्ा त्ामुळे िी उत्ादनात घट ्ेते. ककडी आणण रोग ओळखूनच 
्ोग्य त्ा कीटकनाशक आणण बुरशीनाशकाची फवारणी करावी. गरज 
नसल्ास फवारणी करून खचथामध्ये वाढ करू न्े.

उत्ादन
मका कपकाची प्रगत तंरिावर संकररत अधधक उत्ादन देणाऱ्ा जातीची 
ननवड करून गादी वाफ्ावर्ोग्य अंतरावर लागवड करून हठबक 
ससचंनवदारे पाणी रासा्नमक खतांचे दयु्म आणण सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे 
व्यवस्ापन करून कपक तण नवरहित ठेवून कपकाचे ककडी आणण 
रोगापासून ्ोग्य ररत्ा संरक्ण करून एकरी मका कपकाचे 
५० ते ६० ल्वटंल उत्ादन नमळणे सिज शक् आिे. 
त्ामुळे शेतकऱ्ांनी मका कपकासाठी प्रगत 
तंरिाचा वापर करावा व मका कपकाचे 
नवक्रमी उत्ादन नमळवावे.   
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मका िे तृणधान् वगथातील भात, गिू नंतरचे मित्ताचे कपक आिे. 
मक्ास ‘तृणधान्ाची राणी’ असे संबोधले जाते. मका िे जगातील 
मित्ाचे तृणधान् कपक आिे. ह्ाचा उप्ोग मनुष्य आणण प्राणी वगथामध्ये 
खुप मित्ाचा आिे. जगामध्ये अमेररका, चीन, ब्ाझील, भारत, अजजेंटीना, 
्ुके्रन, रसश्ा, मेक्क्को िे मका लागवड करणारे प्रमुख देश आिेत. 
जगात मका १८०.६३ दशलक् िेक्र क्ेरिावर लागवड केली जाते. मका 
कपकाची जगात उत्ादकता ५७.२ ल्वटंल/िे. एवढी आिे तर भारतामध्ये 
१०.२ दशलक् िेक्र क्ेरिामध्ये मका कपकाची लागवड केली जाते. परंतु 
मका कपकाची उत्ादकता आपल्ा देशात फक्त २५ ल्वटंल/िे. एवढीच 
आिे. आपल्ा देशात मिाराष्टट् , कनथाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, 
राजस्ान, उत्र प्रदेश, नबिार, गुजरात, तानमळनाडू राज्ात मका कपक 
घेतले जाते. पंजाब हिमाचल प्रदेश, जम्ू आणण काश्ीर मिाराष्टट् ात मका 
कपकाचे क्ेरि १२ लाख िेक्टर असून सरासरी उत्ादकता ३१.४३ ल्वटंल/
िे. एवढीच आिे. म्हणजेच एकरी १२.७२ ल्वटंल एवढीच आिे. त्ामुळे 
मका कपक आधर््णक द्रष्टा फा्देशीर कसे िोऊ शकते? त्ा करीता 
मका उत्ादक शेतकऱ्ांनी पारंपाररक शेती न करता मका कपकाची प्रगत 
तंरिज्ानावर लागवड करण्ाची गरज आिे.

मका िे तीनिी खरीप, रब्ी आणण उन्ाळी िंगामात ् ेणारे कपक आिे. 
राज्ात मका कपकाचे क्ेरि दरवर्षी वाढत चालले आिे. मक्ाचा उप्ोग 
नवनवध क्ेरिामध्ये प्रामुख्ाने पशू खाद्, पोल्टट् ी खाद्, इर्ेनॉल, टिाच्ण 
करण्ासाठी वाढत चालला आिे. राज्ात मका प्रामुख्ाने औरंगाबाद, 
जालना, जळगाव, धुळे, वासशम, अकोला, अिमदनगर, नंदरुबार, परभणी, 
बीड, नांदेड सजल्हांमध्ये घेतले जाते. राज्ात मका कपकाची उत्ादकता 
खूप कमी आिे. बिुतांश मका कपक खरीप िंगामात लागवड मोठ्ा 
प्रमाणावर घेतले जाते. खरीप िंगामातील कपकास ससचंनाची सुनवधा 
नसल्ामुळे कपकास पाण्ाची गरज असतांना ससचंन करता ्ेणे 
शक् िोत नािी. मका िे ११० ते १२० हदवसाचे कपक आिे. ह्ा संपूण्ण 
कालावधीमध्ये जनमनीत खरीप िंगामामध्ये सारखा ओलावा रािात नािी. 
दोन पावसामध्ये मोठे खंड पडलेले असतात त्ामुळे कपकास पाण्ाचा 
ताण पडतो. त्ामुळे कपकाच्ा वाढीवर, फुलोरा असतांना, कणसामध्ये 
दाणे भरताना मोठा पररणाम हदसून ्ेतो. कणीस चांगले गच्च भरले 
जात नािी, दाणे पोसले जात नािीत, दाण्ांना वजन नमळत नािी आणण 
उत्ादनावर मोठा पररणाम िोतो. खरीप िंगामामध्ये खंकडत पावसाच्ा 
कालावधीमध्ये ज्ा शेतकऱ्ांकडे ससचंनाची सुनवधा उपलब्ध आिे. अशा 

मका पपकामिील दादा ‘गयभु दादा’!
जैन ठिबक वर मका पपकाची यशोगाथा



जुलै २०२२ 31

शेतकऱ्ांनी हठबक ससचंनाने मका कपकास ससचंन केल्ास उत्ादनात 
मोठी वाठ िोईल. त्ामुळे खरीप िंगामातील मका कपकाचे अधधक 
उत्ादन नमळण्ाकररता हठबक ससचंनाचा वापर फा्द्ाचे आिे.

रब्ी िंगामातील मका कपक मोकाट ससचंन/ पाटपाणी पद्धती खाली 
घेतले जाते. मका कपकास गरज नसतांनािी कपकास मोठ्ा प्रमाणात 
पाण्ाचा वापर केला जातो. हदलेली खते िी मोठ्ा प्रमाणावर झझरपून 
जातात. त्ामुळे खूप ज्ादा पाणी, खूप ज्ादा खते देऊनिी खूप जास्त 
उत्ादन नमळत नािी. उलट जनमनीत िोणाऱ्ा कमी जास्त ओलाव्यामुळे 
मका कपकाच्ा शरीर कक्र्ावर नवपरीत पररणाम िोऊन मका कपकाची 
उत्ादन देण्ाची क्मता कमी िोते. पाटपाणी पद्धतीमुळे मका कपकास 
हदलेली पुरेशी खते उपलब्ध िोत नािी. कपकाच्ा अवस्ेनुसार अन्नद्रव्ये 
उपलब्ध न झाल्ाने मका कपकाच्ा 
उत्ादनावर नवपरीत पररणाम िोतो. खरीप 
िंगामातील मका कपकाच्ा उत्ादनापेक्ा 
रब्ी िंगामातील कपकाचे उत्ादन जास्त 
नमळते. राज्ात हठबक ससचंनाचा वापर 
वाढत आिे. शेतीमधील प्रमुख समस्ा 
पाण्ाची टंचाई, नवजेची टंचाई आणण 
मजुरांची टंचाई ह्ावर हठबक ससचंन 
रामबाण उपा् म्हणून ससद्ध झालेला आिे. 
म्हणून राज्ातला शेतकरी हठबक ससचंन 
तंरिाचा उप्ोग फळझाडे, भाजीपाला, 

अद्रक व िळद नगदी कपके (ऊस, कापूस) बरोबरच तृणधान्ांमध्ये 
मका, गिू, बाजरी, कडधान्ामध्ये तूर, िरभरा तर तेलनब्ांमध्ये भुईमूग, 
सू््णफूल, एरंडी कपकांमध्ये वापर करू लागलेले आिेत. 

हठबक ससचंनाचा वापर केल्ाने कपकांचे उत्ादन वाढते, पाण्ाची 
बचत िोते तसेच कमी पाण्ात, कमी नवजेत, कमी वेळेत अधधक क्ेरि 
लागवडीखाली आणता ्ेते िे शेतकऱ्ांचे लक्ात आलेले आिे. त्ामुळेच 
शेतकरी जैन हठबक ससचंन तंरिाचा मोठ्ा प्रमाणावर वापर करून लागले 
आिेत. जैन इररगेशन िे तंरिज्ान ग्राम पातळीवर नवनवध कपकांसाठी कसा 
वापर करावा ्ाबाबत सातत्ाने माग्णदश्णन कररत आिे. कपकननिा् 
प्रचार मोहिमसुद्धा राबवीत आिेत.

राज्ात मका कपकाचे क्ेरि जरी वाढत असले तरी मारि एकरी उत्ादन 
खूपच कमी आिे. उत्ादन कमी नमळत 
असल्ामुळे ह्ा कपकांपासून शेतकऱ्ांना 
चांगला आधर््णक नफा राित नसल्ाचे 
लक्ात ्ेते. मका कपकाचे पारंपाररक 
पद्धतीने मोकाट ससचंन पद्धतीवर लागवड 
करण्ापेक्ा प्रगत तंरिावर हठबक ससचंन, 
गादीवाफा, फकट्णगेशन तंरिाचा वापर करून 
लागवड केल्ास नवक्रमी उत्ादन नमळू 
शकते असे श्ी ग्भु दादा ह्ांनी रब्ी 
िंगामामध्ये मक्ाचे एकरी ६८.५७ ल्वटंल 
उत्ादन घेऊन नवक्रम केला आिे. 
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श्ी. गंगाधर म्ाराम पाटील िे एकलग्, ता. धरणगांव सज. जळगाव 
्ेर्ील प्रगतीशील शेतकरी आिेत. ते ग्भुदादा ह्ा नांवाने गावात, 
पररसरामध्ये चांगले पररचचत आिेत. शेती िा त्ांचा ्ंछद आिे, कम्णभूमी 
आिे, ग्भुदादांचे एस.एस.एस्ी. प्यंत सशक्ण झालेले असून त्ांना 
मोतीलाल आणण मिेंद्र ह्ा दोन सुपुरिाचा शेतीमध्ये फार मोठी मदत िोत 
असते. पांढरा शुभ्र कुतथा आणण पा्जमा घातलेले ग्भुदादा शेतामध्ये 
स्त: काम करतात. त्ांना शेतीमध्ये नवनवीन प्र्ोग करण्ाची आवड 
आिे. त्ांनी शेतीसाठी जैन हठबक आणण तुर्ार ससचंन पद्धतीचा अवलंब 
केलेला आिे. ग्भुदादांकडे एकूण २८ एकर जमीन आिे. जमीन 
राष्टट् ी् मिामाग्ण कं्र.६ वर आिे. दादा नेिमी आपल्ाला शेतामध्ये काम 
करतांना आढळतील. त्ांनी हठबक ससचंन पद्धतीवर टोमॅटो, नमरची, 
भेंडी, सू््णफूल, सो्ाबीन, पपई, कांदा, कापूस इत्ादी कपके घेतात. ह्ा 
कपकांमध्ये मजूर खूप लागतात असे दादांचे म्हणणे आिे. बिुतेक शेतकरी 
सध्या मजुरांमुळे रिस्त झालेले आिेत. त्ांचे म्हणणे आिे की शेतातील 

बिुतेक कामे ्ांकरिकी पद्धतीने िोणे गरजेचे आिे. कमीत कमी मजूर 
लागतील अशीच कपके ननवडावीत असे त्ांचे मत आिे. हठबक ससचंन 
पद्धतीच्ा वापरामुळे पाणी व रासा्ननक खतांची बचत िोते. मजूर िी 
कमी लागतात त्ामुळे मजुरी खचथात बचत िोते. दादाच्ा शेतीचे वैसशष्टे 
असे कक, ते दरवर्षी प्रत्ेक िंगामामध्ये फक्त एकाच कपकाची लागवड 
करतात. मागील वर्षी दादांनी २८ एकर मका कपकाची लागवड केली 
िोती. दादांकडील िल्ी ते मध्यम प्रकारची जमीन आिे. कािी जमीन 
तर मुरमाड, कमी खोलीची िल्ी जमीन आिे. मिेंद्र आणण मोतीलाल िी 
दोन्ी मुले दादांसोबत शेतात काम कररत असतात. सशकलेले सुसशसक्त 
असूनिी त्ांना शेतात कामाची असजबात लाज वाटत नािी. दादांच्ा 
संस्ारामुळे आम्ही कामे करतो असे दोन्ी मुलांचे म्हणणे आिे. मागील 
वर्षी दादांनी २८ एकर क्ेरिावर मका कपकाची लागवड केली िोती. त्ातील 
२२ एकर जैन हठबक ससचंन पद्धतीवर लागवड केली िोती. आणण ६ 
एकर मोकाट ससचंन पद्धतीवर केली िोती. जैन हठबक ससचंन पद्धतीवर 
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एकरी ६८.५ ल्वटंल मक्ाचे उत्ादन नमळाले. पाटपाणी पद्धतीवरील 
मक्ाचे एकरी ३४ ल्वटंल उत्ादन नमळाले. हठबक ससचंन आणण 
मोकाट ससचंन मध्ये मशागत पद्धती बेसल डोस सारखाच वापरला िोता. 
हठबक ससचंनाखालील मक्ासाठी पाणी आणण कािी रासा्ननक खते 
हठबक मधून हदली िोती.

ससचंनावर मका लागवड: 
हठबक ससचंनवरील मका लागवडीआधी जनमनीची पूव्णमशागत 

केली िोती. त्ात सुरुवातीस जमीन टीलर करून घेतली. टीलरची 
उभी व आडवी पाळी हदली. त्ानंतर रोटॅवेटरने जमीन भुसभुशीत करून 
घेतली. नंतर जैन हठबक ससचंनाच्ा इनलाईन नळ्ा पसरवून घेतल्ा. 
हठबकच्ा दोन नळ्ामध्ये अंतर ४.५ फूट ठेवले. मका लागवडीपूवषी 
रासा्ननक खतांचा बेसल डोस हदला. ्ात १०:२६: २६ ची एक बॅग, 
डी.ए.पी.ची एक बॅग, ्ुरर्ा - २५ ककलो, पोटॅश -२५ ककलो, मॅग्ेसश्म 
सले्ट -१५ ककलो, झझकं सले्ट -५ककलो एकरी माती मध्ये चांगले 

नमसळून हदले. त्ानंतर हठबकवर मक्ाची पा्ोनन्र ३३९६, ॲडव्ांटा 
७५७, कपनॅकल, प्राईड ्ा जातींची लागवड केली. पाटपाणीवर मका 
लागवडी साठी पा्ोनन्र ३३९६ आणण संध्या जातीच्ा नब्ाण्ाची 
टोकण पद्धतीने लागवड केली. हठबकच्ा नळीच्ा दोन्ी बाजूस १५ 
सेमी. अंतरावर नब्ाणे लावले. म्हणजेच मक्ाचे दोन ओळीमध्ये ३० 
सेमी. अंतर ठेवले. व दोन मक्ाच्ा झाडामध्ये २० सेमी अंतर ठेवले. 
ससचंनासाठी दादाकडे ३ नविीरी व १ बोअरवेल आिे. जैन इररगेशनने 
रगरणा नदीवर बांधलेल्ा कांताई बंधाऱ्ाच्ा पाझराचा चांगला फा्दा 
ह्ा पररसरातील गावांमध्ये िोत आिे, असे दादा आवजू्णन सांगतात. ते 
आपल्ा शेतीमध्ये जैन हठबक आणण नप्कंलरचा वापर करतात. त्ांना 
मक्ासाठी जैन टबबोल्स्म, २ कडट् परमधधल अंतर ४० सेमी. आणण चार 
सल. प्रनततास डट् ीपरचा वापर केला. ससचंनासाठी नवहिरीचे पाणी असल्ाने 
त्ांनी स्स्कन कफल्टर बसनवले आिे. नवद्राव्य खते देण्ासाठी व्ेंच्ुरी 
बसनवली आिे. हठबक ससचंनाने जमीन वाफसा अवस्ेत रािील एवढेच 
पाणी हदले. पाटपाणी पद्धतीवर मक्ाची टोकण पद्धतीने गादी वाफ्ावर 
लागवड केली. हठबक ससचंन पद्धतीवरील मक्ाची उतृ्ष्ट उगवण झाली. 
त्ानंतर हठबक मधून पाण्ात नवरघळणारी ्ुरर्ा १२:६१:००, पाढरा 
पोटॅश हठबक मधून व्ेंच्ुरी द्ारे हदली. सूक्ष्म अन्नद्रव्ये झझकं, बोरॉनसुद्धा 
हदले िोते. कपक तणनवरहित रािण्ासाठी मजुराद्ारे एक ननदंणी केली 
व कोळप्ाद्ारे दोनवेळा कोळपणी केली िोती. मक्ावरील मावा आणण 
अळीच्ा नन्ंरिणासाठी व बुरशीचे रोग ्ेवू न्े म्हणून बुरशीनाशक 
आणण कीटकनाशक एककरित दोन फवारण्ा केल्ा. 

पाणी व्यवस्ापन पूण्णत: हठबक ससचंन द्ारे केले. जमीन का्म 
वाफसा अवस्ेत रािील एवढेच पाणी हठबकने हदले. हठबकमधून खते 
हदल्ावर हठबकने फक्त ५ ते १० नमननटे पाणी हदले. हठबक मधून पाणी 
हदल्ाने कपकाची वाढ जोरदार झाली. गरजेएवढे पाणी व ्ोग्य वेळी खते 
नमळाल्ाने कपकाची वाढ जोमात िोती. हठबक ससचंनामुळे मका कपकास 
कोणत्ािी अवस्ेत पाण्ाचा ताण पडला नािी, त्ामुळे कणीस मोठे 
बािेर पडले. कणीस दाण्ांनी टच्च भरले. दाणे टपोरे भरलेले िोते. दाण्ांना 
आकर््णक रंग व चकाकी आलेली िोती. मक्ाच्ा कंसातील दाण्ांच्ा 
ओळी मध्ये गॅप नव्ते. ओळी दाण्ांनी पूण्ण भरल्ा िोत्ा पाटपाणी 
पद्धतीवरील मका आणण हठबक ससचंनावरील मका दोन्ी शेजारीच िोते. 
त्ामुळे दोघांमध्ये फरक लगेच हदसून ् ेत िोता. पाटपाण्ावरील मक्ाची 
उंची र्ोडीशी कमी िोती. कणीस र्ोडेसे लिान िोते, कणसामधील 
दाण्ांमध्येिी फरक जाणवत िोता. हठबक ससचंनावरील मका कपकाची 
वाढ जोमदार िोती. १५ नोव्ेंबरला लावलेल्ा मक्ाची काढणी माच्णच्ा 
दसुऱ्ा आठवड्ात सुरू झाली. कापणी नंतर एका आठवड्ाने मक्ाची 
थ्ेशर द्ारे काढणी केली. दर चांगले नमळावे म्हणून मक्ाची नवक्री उशीरा 
केली. खाजगी व्यापाऱ्ास मक्ाची नवक्री केली. त्ास १५००/- रुप्े दर 
नमळाला. व्यापाऱ्ाने गावातच ्ेऊन मक्ाची खरेदी केली. 
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ठिबक वरील मका पपकाचे अथ्टशास्त्र
जनमनीच्ा पूव्णमशागती पासून ते मका काढणी प्यंत ग्भूदादा 

ह्ांना एकरी ३००००/- रुप्े खच्ण आला. ह्ामध्ये हठबक ससचंनचा 
घसाराची ककंमत िी धरलेली आिे. मक्ाचे उत्ादन एकरी ६८.५७ 
ल्वटंल एवढे नमळाले. त्ाची नवक्री १५००/- रुप्े प्रनत ल्वटंल दराने 
केली त्ापासून एकरी १०२८५५/- रुप्े ढोबळ उत्न्न नमळाले. त्ामधून 
मका लागवडीचा संपूण्ण खच्ण एकरी ३००००/- रुप्े वजा केल्ास नंतर 
७२८५५/- रुप्े एकरी ननव्वळ नफा नमळाला.

मोकाट/ पाटपाणी पद्धतीवर मक्ाचे एकरी ३४ ल्वटंल उत्ादन 
नमळाले त्ा करीता एकरी २२००० रूप्े खच्ण आला. मक्ास १५०० 
रुप्े प्रती ल्वटंल दराने नवक्री केली. त्ा पासून एकरी ढोबळ उत्न्न 
५१००० रुप्े नमळाले. त्ातील खच्ण एकरी २२००० वजा केल्ा नंतर 
२९००० रुप्े एकरी ननवळ नफा नमळाला.

गयभू दादांचे मनोगत
शेतकऱ्ांनी मका पाटपाणी पद्धतीवर लागवडीपेक्ा हठबक ससचंन 

पद्धतीवर लागवड करावी. हठबकमुळे मका कपकास गरजे एवढेच पाणी 
देता ्ेते. मक्ाचे उत्ादन जास्त नमळते. पाणी वापरामध्ये जवळपास 
ननम्े ५० टके् बचत िोते. खेड्ामध्ये नवजेचा मोठा प्रश्न आिे. कधी रारिी 
नमळते तर कधी हदवसा नमळते, लोड शेडींगचा भ्ंकर रिास िोतो. मजूर 
नमळत नािी, हठबक मुळे कमी पाण्ात, कमी वेळेत, कमी नवजेत जास्त 
क्ेरि लागवड करता ् ेते, ससचंन करता ् ेते. जैन हठबकमुळे कािीच झंझट 
नािी. हठबकमुळे डोक्ाला कािीच रिास नािी. सव्ण कािी एकदम सोपे 
मक्ाच्ा सव्ण झाडांना एक समान पाणी व एक समान खते हठबक मधून 

देता ्ेतात. त्ामुळे मक्ाचे नवक्रमी उत्ादन नमळते. त्ामुळे ्ेणाऱ्ा 
रब्ी िंगामात शेतकऱ्ांनी पाटपाणी / मोकाट ससचंन पद्धतीवर मक्ाची 
लागवड न करता हठबक ससचंन पद्धतीवर लागवड करून नवक्रमी उत्ादन 
घ्ावे. ग्भु दादा दरवर्षी सातत्ाने मका कपकाची लागवड करतात.
साधारण पणे रब्ी िंगामामध्ये पाटपाणी पद्धतीवरील मक्ाचे एकरी २० 
ते २५ ल्वटंल उत्ादन नमळते. जैन हठबकवर खालील शेतकऱ्ांनी मका 
कपकाचे दपु्पट पेक्ािी अधधक उत्ादन नमळनवले आिे

बाळकृष्ण पाटषील - कंडारी, सज. बुलढाणा - एकरी ५६ ल्वटंल 

रामचंद्र जाधव - धोरिा, सज. औरंगाबाद - एकरी ५७ ल्वटंल

केशव काळे - खुपटा, सज. जालना - एकरी ४७ ल्वटंल

नारायण काळे - खुपटा, सज. जालना - एकरी ५० ल्वटंल

मका कपकाच्ा अधधक उत्ादनासाठी हठबक ससचंनाचा वापर िी 
काळाची गरज आिे. 
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‘ग्ा्सीन मॅक्’ असे शास्ती् नाव असलेले 
सो्ाबीन िे पीक लेग्यूमीनीसी ्ा फॅनमलीमधील आिे. 
जगातील ३५ देशांमध्ये सो्ाबीनची शेती िोत असून 
सवथाधधक क्ेरि अमेररकेत आिे. ब्ाझील, चीन आणण 
अजजेंटीना ्ा देशांमध्येिी मोठे क्ेरि असून भारताचा 
सो्ाबीन कपकाखालील क्ेरिात पाचवा क्रमांक आिे.

भारतात २०२१ मध्ये एकूण तेलनब्ांचे जे 
उत्ादन झाले त्ात सवथाधधक म्हणजे १२.८९७ 
लाख टनाचा वाटा सो्ाबीनचा आिे. देशात एकूण 
३६ लक् टन तेलनब्ांचे उत्ादन झाले. त्ातला एक 
तृनत्ांश वाटा सो्ाबीन ्ा कपकाने घेतला ्ावरून 

त्ाचे मित्त आपल्ा लक्ात ्ेऊ शकेल. देशातली 
खाद्तेलाची वाकर््णक गरज २२५ ते २५० लाख मे. 
टनाची आिे. स्ातंत्रापासून आपण कडधान्े, डाळी व 
तेलनब्ांमध्ये स््ंपूण्ण िोण्ाचा प्र्त्न करतो आिोत. 
उत्ादनात प्रचंड वाढ आपण घडवून आणली आिे 
पण अजून स््ंपूण्ण िोऊ शकलेलो नािी. त्ामुळे 
दरवर्षी साधारणपणे १३५ ते १५० लाख टन खाद्तेल 
आपल्ाला आ्ात करावे लागते. ्ातिी ८० ते ९० 
लाख टन म्हणजे ६० टके् आ्ात िी पाम तेलाची 
आिे. देशांतग्णत खाद्तेल उत्ादन िे गरजेच्ा फक्त 
३५ ते ४० टके् आिे. त्ामुळे खाद्तेल उत्ादनात 

डॉ. बाळकृष्ण जमदग्षी
ननवृत् प्रमुख शास्तज्,  

मिात्ा फुले कृर्ी नवद्ापीठ रािूरी.

सुपर अॅग्ो रके्नॉलनॉजी

सोयाबीन संजीवनी
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स््ंपूण्णता गाठण्ाची ननतांत गरज असून ्ादृष्टीने सो्ाबीन, भुईमूग, 
मोिरी, करडई आणण सू््णफूल ्ा स्ाननक तेलनब्ा कपकांचे उत्ादन 
वाढनवण्ाकररता अधधक प्रभावी तंरिाची गरज आिे. 

क्षेत्र उत्ादन आणण उत्ादकता 
भारतात २०२०-२१ मध्ये सो्ाबीन कपकाखाली १२१ लाख िेक्र क्ेरि 

िोते. िे क्ेरि दरवर्षी ककमान ५ लाख िेक्रने वाढते. उत्ादन १३५.८ लाख 
टनांवर जाऊन पोिचले असून िेक्री उत्ादकता ११२५ ककलो म्हणजे 
एकरी ४.५ ल्वटंल एवढी आिे. िी उत्ादकता जगाच्ा तुलनेत खूपच 
कमी असून ती कशी वाढवा्ची िे आपल्ा पुढचे मोठे आव्ान आिे. 
मिाराष्टट् ात २०१९-२० मध्ये सो्ाबीन कपकाखाली ४१.२४ लाख िेक्र 
क्ेरि िोते. त्ावर्षी सो्ाबीनचे झालेले उत्ादन ४८.१५ लाख टन िोते. 
म्हणजे सरासरी िेक्री उत्ादन ११७० ककलो िोते. एकरी िे उत्ादन 
४.०८ ल्वटंल एवढे ्ेते.

सोयाबीनसािी अनुकूल हवामान
सो्ाबीन िे पीक तापमान आणण सू््णप्रकाशाला अनतश् 

संवेदनशील आिे. हदवसाचे सरासरी तापमान २० ते ३० अंश सेल्ल्सअस 
िे ्ा कपकासाठी ्ोग्य आिे. रारिीचे तापमान १२ अंश सेल्ल्सअस पेक्ा 
कमी झाले तर उत्ादनावर नवपरीत पररणाम िोतो. हदवसाचे तापमान 
३५ कडग्रीपेक्ा जास्त झाल्ास कपकाची कार्क वाढ िोते. फुले उशीरा 
्ेतात. परागकण शुस् िोतात. आणण परागीकरण कमी िोते. शेंगा कमी 

लागतात. बीजधारणा चांगली िोत नािी. बीज सुरकुतलेले ननपजतात. 
उत्ादन खूप घटते सशवा् पांढऱ्ा माशीचा उपद्रव वाढतो आणण खरीप 
िंगामातील रोगजंतूंचे व कीडींचे चक्र पुढे चालू रािते. कािी शेतकरी 
उन्ाळ्ासाठी सो्ाबीन पीक घेतात पण ते चांगले साधत नािी.

मवक्रमी उत्ादनासािी सववोत्कृ ष् तंत्रज्ान
सो्ाबीनचे नवक्रमी उत्ादन नमळवा्चे असेल तर खालील 

गोष्टींकडे बारकाईने लक् हदले पाहिजे.
१) पेरणी अगदी ्ोग्यवेळी वाफसास्स्ती असताना केली पाहिजे.
२) शंभर टके् उगवण क्मता असणारे रोग प्रनतकारक वाणाचे उत्म 

नब्ाणे वापरले पाहिजे. पेरण्ापूवषी नब्ाण्ाची उगवण क्मता ककती 
टके् आिे ते घरी तपासून पाहिले पाहिजे.

३) पेरण्ापूवषी नब्ाण्ावर प्रकक्र्ा केली पाहिजे.
४) उत्म ननचऱ्ाची सुपीक जमीन लागवडीसाठी ननवडली पाहिजे. 

पेरणीची पद्धत लक्ात घेऊन दोन ओळीतील अंतर, रोपातील अंतर 
पुरेसे ठेवले पाहिजे.

५) कपकाला संतुसलत पोर्ाण आिार देऊन कपकसंरक्ण केले पाहिजे 
व कपकवाढीच्ा अवस्ेननिा् सो्ासंजीवनीच्ा चार फवारण्ा 
हदल्ा पाहिजे.

्ा पाच गोष्टींकडे शेतकऱ्ांनी व्यवस्स्त लक् देऊन उत्ादन घेतले तर 
नवक्रमी उत्ादन िोऊ शकते आणण िेच उत्ादनाचे सवबोतृ्ष्ट तंरिज्ान आिे.
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सोयाबीनच्ा जाती
शेतकऱ्ांचा प्रत्ेक जातीचा अनुभव ननरननराळा आिे. शेतकरी 

अनुभवानुसार जातींची लागवड कररत असला तरी बऱ्ाचदा नब्ाणे 
बाजारात कोणत्ा जातीचे उपलब्ध िोते ्ावरून लागवड ठरत असते. 
सध्या फुले संगम (केकडएस ७३६) फुले ककम्ा (केकडएस ७५३) फुले 

अग्रणी (कककडएस३४४), समृद्धी (एमए्ूएस ७१), एमए्ूएस ११८८, 
एमए्ूएस १५८, जेएस ९३०५, सुवण्णसो्ा आणण शक्ती (एमएस्ूएस 
८१) ्ांची लागवड मोठ्ा प्रमाणात िोते.

मबयाणे पेरणीपूववी बीज प्रपक्रया
रासा्ननक बीज प्रकक्र्ा - प्रनत ककलो नब्ाण्ास दोन नमली गावचू 

(इनमडा क्ोप्रीड) १० नमली पाणी ्ाप्रमाणे घेऊन नब्ाण्ास लावावे. 
त्ाच वेळी प्रनत ककलो नब्ाणास २ ग्रॅम मॅनकोझेब + २ ग्रॅम बानवटिीन 
५० नमली पाण्ात नमसळून बीज प्रकक्र्ा करावी. जैनवक बीज प्रकक्र्ा - 
रासा्ननक प्रकक्र्ेनंतर परत एक ककलो नब्ाण्ास १० ग्रॅम टट् ा्कोडमथा, 
२५ ग्रॅम पीएसबी, २५ ग्रॅम रा्झोनब्म गुळाच्ा पाण्ात नमसळून लावाले.

पेरणी
साधारणपणे ७५ ते १०० नमसलमीटर पाऊस झाल्ानंतर वाफशावर 

१५ जुलैप्यंत पेरणी करावी. एकरी २० ते २५ ककलो नब्ाणे लागते. 
पुरेशी ओल असताना पेरणी करावी. कोरडवािूत पेरून मग पाणी हदले 
तर उगवण कमी िोते. पेरणीचे अंतर ३० x १० अर्वा ४५ x ५ सें.मी 
असावे. पेरणी चार सेंमी पेक्ा खोल नसावी पाण्ाची सो् असेल तर 
पंधरा मे पासून पेरणी करण्ास िरकत नािी. त्ामुळे सप्ेंबरच्ा पहिल्ा 
आठवड्ात कपक त्ार िोते. २७ सप्ेंबर ते १३ ऑक्ोबरच्ा दरम्ान 
िस्ताचा जोरदार पाऊस िोतो तेव्ा कपक काढणी अवघड िोते व कपकाचे 
मोठे नुकसान िोते. मागील तीन वर्षांपासून शेतकरी ्ाचा अनुभव घेत 
आिे. पावसात कपक धभजल्ाने शेतकऱ्ांचे नुकसान िोत आिे.

रंद वरंबा सरी पद्धतीची पेरणी
्ाला बीबीएफ असे म्हणतात. टट्कॅ्रला जोडणीला आवश्क रंुदीचे 

वरंबे (वाफे) दोन्ी बाजूला सऱ्ा पाडता ्ेतात. ्ावर पेरणी करणे 
खते देणे िी कामे एकाच वेळी िोतात. त्ामुळे मजूरी खच्ण कमी िोतो. 
वाफ्ामध्ये सतत वाफसा राितो. उगवण चांगली िोते. पीक जोमदार ् ेते 

उत्ादनात वाढ िोते. पाणी जास्त झाल्ास ननचरा ि ोतो. एका हदवसात 
आठ ते दिा एकर क्ेरिावर पेरणी िोते.

खताची मात्रा
शेत त्ार करताना एकरी पाच टन चांगले कुजलेले शेणखत ककंवा 

कंपोटि खत द्ावे, कपकाला एकरी २० ककलो नरि, ३० ककलो सु्रद,  
२० ककलो पालाश अशी सशफारस आिे. त्ासाठी एक गोणी ्ुरर्ा, चार 
गोणी ससगंल सुफर फॉसे्ट, ३० ककलो म्ुरेट ऑफ पोटॅश पेरणीच्ा 
वेळीच दोन चाडी पाभरीने द्ावे. ्ासोबतच १० ककलो बेनसल् आणण 
१० ककलो सुक्ष्मअन्नद्रव्य नमश्णसुस्द्धा द्ावे. सुपर फासे्टमधून ३२ ककलो 
फॉस्रस, ४० ककलो कॅल्शिअम आणण २४ ककलो गंधक नमळते. ते 
सो्ाबीन कपकास मानवते. 

जेएस ९३०५ केकडएस ७२६ केकडएस ३४४ केकडएस ७५३
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दसुरी फवारणषी

कपकाचे व् ३५ ते ४० हदवस, फुलोरा पूव्ण अवसर्ा V5 Stage

• ्ा अवसर्ेसाठी ९० सलटर पाणी घ्ावे. त्ात खालील घटक 
नमसळावेत:

• िमला १८० नमसल : कीड नन्ंरिणासाठी.

• रोको १०० ग्रॅम : तांबेरा नन्ंरिणासाठी.

• कॅल्शि्म ना्टट् ेट : ६०० ग्रॅम
कपकाची तातडीची गरज भागते

• चचलेटेड फेरस : १०० ग्रॅम   

• Mepiquat chloride (घरडाचे चमत्ार) १०० नमसल: भरपूर फांद्ा  
व मुळे ्ेतात, फाजील वाढीचे नन्ंरिण, पानागणणक फुले ्ेतात.

• सीवीड अक्ण  २०० ग्रॅम: सव्ण सूक्ष्म घटक व नवटामीन नमळतात

पठहलषी फवारणषी 

कपकाचे व् १५ ते २० हदवस

• १५ सलटर चे पाच पंप फवारावेत.

िी कार्क वाढीची आरंभ अवसर्ा आिे (V3 Stage)

• ्ा अवसर्ेला फवारणी साठी ७५ सलटर पाण्ात खालील घटक 
नमसळावेत.

• रोगोर १५० ग्रॅम: पोर्णद्रव्यांची तातडीची गरज भागते.

• आ्. बी. ए. २ ग्रॅम : (अल्ोिोल मध्ये नवरघळून घ्ावे)

• ससक्सबीए ५ ग्रॅम:  (solvent मध्येनवरघळून) घ्ावे.

टषीप : संजीवकामुळे फांद्ांचे अंकुर फुटतात; पाने हिरवीगार िाेतात, 
कपकाला जोम ्ेतो.

सोयासंजीवनीचे घरक
• अवसर्ेनुसार गरजेचे एक जैनवक ककंवा रासा्ननक कीटकनाशक 

आणण जंतूनाशक उदा. क्लोरपा्रेफॉस, बावीटिीन, मेटारा्झझ्म

• ्ोग्य मारिेत जलनवद्राव्य मुख् पोर्णद्रव्य आणण सूक्ष्मअन्नद्रव्य,  

उदा. १९:१९:१९ झझकं इ.

• ्ाेग्य मारिेत सागरी वनस्पती अक्ण

• वाढीच्ा अवसर्ेनुसार सो्ासंजीवक

• ्ा सवषांचे नमश्णाच्ा चार फवारण्ा म्िणजे सो्ासंजीवनी
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राज्ात सव्णरि पाऊस झाल्ाने खरीप िंगामातील कपकांची 
पेरणी झालेली असून कपके रोपांच्ा आणण वाढीच्ा अवस्ेत 
आिेत. ह्ा कपकांमध्ये गोगलगा्ीचा प्रादभूथाव आढळून ्ेऊ 
शकतो. गोगलगा् कपकाचे मोठ्ा प्रमाणात नुकसान करु 
शकते. कोवळ्ा रोपावस्ेमध्ये गोगलगा् कपकांचे अधधक 
नुकसान करते. गोगलगा् कोवळी पाने खातात, पानांवर 
च्छद्र आढळतात, खोडावर च्छद्र करतात. कोवळी रोपे 
गोगलगा्ी खातात. गोगलगा्ींचा प्रादभूथाव त्ांनी पानांवर 
आणण जनमनीच्ा पृष्ठभागावर मागे सोडलेल्ा रुपेरी चचकट मागथामुळे लक्ात ्ेतो. आद्र्णता वाढल्ानंतर गोगलगा्ी 
हदसू लागतात. गोगलगा्ीचे नन्ंरिण एकास्त्क पद्धतीने करावे त्ामध्ये गोगलगा्ी मजूरांवदारे वेचून नष्ट करावेत, 
कपकांमध्ये पक्ी धाबे उभे करावेत. फेरीक फाॅसे्ट वर आधाररत गोळ्ांचा वापर करावा. रासा्ननक पद्धतीने नन्ंरिण 
करण्ाची नवर्ारीआनमर्ांच्ा गोळ्ा ठेवाव्यात. ज्ारीचा भरड्ामध्ये दाणेदार क्ोरोपा्रीफाॅस टाकून आनमर् 

शेतामध्ये नवनवध हठकाणी ठेवावा. तसेच स्ेल ककलची एक 
गोळी प्रत्ेक झाडाजवळ ठेवावी. मेटल्डीिाईड ५ % पावडर ची 
कपकावर धुरळणी करावी ककंवा क्ोरोपा्रीफाॅस एकरी ३ ककलो 
वापर करावा ककंवा फरटेरा दाणेदार एकरी २.५ ककलो कपकामधील 
ओळींमध्ये वापर करावा. गोगलगा्ींची संख्ा वाढण्ापूवषीच 
उपा् ् ोजना करणे फा्देशीर ठरेल अन्र्ा कपकांचे मोठे नुकसान 
िोऊ शकते. शेतकऱ्ांनी गोगलगा्ींचे सामूहिक पद्धतीने नन्ंरिण 
करणे गरजेचे आिे. 

वतसरी फवारणषी

कपकाचे व् ५५ ते ६० हदवस पूण्ण फुलोरा अवसर्ा

• प्रती एकर कपकासाठी १०० सलटर पाण्ात खालील घटक नमसळून 
फवारणी घ्ावी.

• कोराजेन २० नमसल: अचळचे नन्ंरिण

• रोको १०० ग्रॅम: बुरशीजन् रोगांचे नन्ंरिण

• १२:६१:०  : ७०० ग्रॅम

• Mepiquat chloride: १०० नमसल: भरपूर फुले व शेंगा सुटतात

• सीवीड २०० ग्रॅम: पोर्ण द्रव्ये नमनरल, vitamins नमळतात.

चौथषी फवारणषी

कपकाचे व् ७५ ते ८० हदवस बीज धारणा आणण पररप्वता अवसर्ा

• प्रती एकर कपकासाठी १२० सलटर पाण्ात खालील घटक नमसळून 
फवारणी करावी.

• ल्वनंोलफॉस २४० नमसल: शेंग अचळ नन्ंरिण

•  कॉनटोफ १२० नमसल : बुरशीजन् रोगांचे नन्ंरिण

• १३ : ० : ४५ : ८०० ग्रॅम
शेंगांची वाढ व दाणे भरणे

• बोरॉन : १५० ग्रॅम  

• प्ॅनोकफक्स : २४  नमसल: पाने हिरवी राितात.

• शेंगा लांब व रंूद िोतात, दाणे चांगले भरतात

सोयाबीन पपकातील गोगलगायींचे मनयंत्रण
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सोयाबीन
जगाची नजर खेळमवणारे पीक

सोयाबषीन या कपकाला जगामध्ये व्ापारीदृष्टा खूप महत्त्व आहे. कारण लोकांना आवडणारे 
आणण ग्ाहकांकडून प्रचंड मागणषी असलेले शंभराहून अधधक पदाथ्थ जगभरात सोयाबषीनपासून 
बनववले जातात. आरोग्ाच्ा दृष्षीने जागृत असलेल्ा लोकांकडून सववाधधक मागणषी सोया 
दधूाला आहे. या सोयादधूाचे बॉक्ेस व बॉटल्स जगभरच्ा प्रवासात लोक सोबत घेऊन 
जाताना ठदसतात. सोया वमल्क बरोबरच सोया पनषीर, सोयाकेक, तेल, पेंड, चॉकलेट्स ककतषी 
म्हणून पदाथथांचषी नावे द्ावषीत. मानवषी आरोग् अवतशय उत्तम राहण्ासािी प्रधथनांचषी (प्रोटषीन्स) 
आवश्यकता असते. सववाधधक म्हणजे ४० टके् प्रोटषीन्स सोयाबषीनमधून वमळतात. त्ामुळे हे पषीक 
मानवषी आरोग्ासािी वरदान िरलेले आहे. अथ्थकारण आणण आरोग् या दोन्हींचषी अवतशय उत्तम 
सांगड या कपकाने घातलषी जात असल्ाने सोयाबषीनचे महत्त्व जगात कत्कालाबाधधत राहून वाढत 
गेले तर नवल वाटायला नको.
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जागमतक चचत्र- ब्ाझील प्रथम क्रमांकावर
सो्ाबीनच्ा उत्ादनात जगात ब्ाझील िा देश प्रर्म क्रमांकावर 

असून एकूण उत्ादनात त्ाचा वाटा ३४ टके् आिे. दसुऱ्ा क्रमांकावर 
अमेररका (्ुना्टेड टेिटसस्) असून त्ांचा जागनतक उत्ादनातला वाटा 
३२ टके् आिे. चीन नतसऱ्ा क्रमांकावर असून भारताचा सो्ाबीन 
कपकाखालील क्ेरिात जगात चौर्ा पण उत्ादनात पाचवा क्रमांक आिे. 
दरवर्षी दिा लाख टनांपेक्ा अधधक सो्ाबीनचे उत्ादन करणारे जगात 
एकूण १४ देश आिेत. त्ांची नावे व क्रमवारी पुढीलप्रमाणे - ब्ाझील, 
अमेररका, अजजेंटीना, चीन, भारत, पॅराग्े, कॅनडा, रसश्ा, बोलेव्ी्ा, 
्ुके्रन, ऊरूग्े, दसक्ण आकफ्का, इंडोननसश्ा व इटली. 
एक ते दिा लाख टनाच्ा दरम्ान सो्ाबीनचे उत्ादन 
करणारे देश पुढीलप्रमाणे - सनब््ण ा, ना्जेरर्ा, फ्ान्, 
रूमानन्ा, झांनब्ा, क्रोएसश्ा, कझारगस्तान एकूण 
३७ देश ्ा कॅटेरगरीत आिेत. सो्ाबीनचे एक लाख 
टनापेक्ा कमी उत्ादन करणाऱ्ात इसजप्तचा 
समावेश आिे. श्ीलंका, पाककस्तान, वे्नेझुएला, 

स्ीत्झलयंड ्ा देशांचे उत्ादन दिा िजार टनाच्ा आत आिे.

जगातले सो्ाबीन कपकाखालील क्ेरि सरासरी १२१.५३ दशलक् 
िेक्र असून जगाचे सरासरी उत्ादन ३३४.८९ दशलक् टन आिे. जगाची 
सो्ाबीनची दर िेक्री उत्ादकता २.७६ टन आिे. ्ुरोपचे सो्ाबीन 
कपकाखालील क्ेरि सरासरी ५.०३८ दशलक् िेक्र असून त्ांची दर 
िेक्री उत्ादकता २.०८ मे. टन आिे. ् ुरोपचे सो्ाबीनचे एकूण उत्ादन 
१०४ लाख, ८८ िजार, ७५९ मे. टन आिे. सनब््ण ा ्ा देशातील िवामान 
व वातावरण सो्ाबीन अत्ंत अनुकूल असल्ामुळे त्ाची दर िेक्री 

उत्ादकता जागनतक सरासरीपेक्ािी अधधक आिे. सनब््ण ाची दर 
िेक्री उत्ादकता ३.१६ टन आिे. क्रोएसश्ाची उत्ादकता 

३.११ टन तर ऑटिट् ी्ाची ३.०६ टन आिे. जगात 
सो्ाबीनवर प्रकक्र्ा करण्ाचे प्रमाण खूप मोठे आिे. 

असंख् प्रकारचे पदार््ण त्ापासून बननवले जातात 
इतकेच नवे् तर सो्ाबीनचा प्रधर्नांमुळे अनेक 

गोष्टींमध्ये ब्ेंडींगसाठी वापर मोठ्ा प्रमाणात केला 
जातो.

आकाशातून घेतलेले अमेररकेतील सो्ाबीनच्ा शेताचे ्छा्ाचचरि
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भारतातील सोयाबीनचे उत्ादन
 भारतातील सो्ाबीन कपकाखालील क्ेरि ११.३४ दशलक् िेक्र असून 

ते जागनतक क्ेरिाच्ा ९.४१ टके् आिे. सो्ाबीनच्ा उत्ादनात भारताचा 
जगात पाचवा तर क्ेरिात चौर्ा क्रमांक लागतो. भारतातील सो्ाबीनचे 
सरासरी उत्ादन ११.२२ दशलक् टन एवढे आिे. सो्ाबीनचे उत्ादन 
करणारी देशात मध्यप्रदेश, मिाराष्टट् , राजस्ान, कनथाटक व तेलंगणा 
िी प्रमुख पाच राज्े आिेत. तर्ाकप सो्ाबीन उत्ादनात ८९ टके् वाटा 
मध्यप्रदेश व मिाराष्टट्  ्ा दोन राज्ाचा आिे. राजस्ान, आंध्रप्रदेश, 
कनथाटक, ्छत्ीसगड, गुजरात ्ा सव्ण राज्ांचा नमळून सो्ाबीन 
उत्ादनात एकूण वाटा ११ टके् आिे. देशातील प्रमुख राज्ातील 
सो्ाबीन कपकाखालील क्ेरि पुढीलप्रमाणे : (आकडे लाख िेक्रमध्ये)

मध्यप्रदेश – ५५.८४, मिाराष्टट्  – ४५.०१, राजस्ान – १०.६२, 
कनथाटक – ३.८२, गुजरात – २.२४, 
तेलंगणा - १.५१ एकूण – १२०.०४ लाख 
िेक्र. जगाच्ा तुलनेत भारतातील 
सो्ाबीनची दर िेक्री उत्ादकता 
खूपच कमी म्हणजे १.६० ते १.९० टन 
आिे. झारखंडमध्ये तर िी उत्ादकता 
आणखीन कमी म्हणजे १. २६ टन आिे. 
भारतात २०२१-२२ मध्ये उत्ादनात घट 
्ेऊन तो आकडा १२७.२० लाख टनांवर 

आला. भारतात सो्ाबीनचे पेरणीसाठी दर एकरी साधारणपणे खते ३५ 
ककलो नब्ाणे वापरले जाते. एका एकरमधून १० ते १४ ल्वटंल प्यंत 
उत्ादन नमळू शकते.

महाराष्ट् ाची स्स्ती
सो्ाबीन िे पीक १९८० साली मिाराष्टट् ाला पहिल्ांदा नव्याने 

माहिती झाले. म्हणजे आता शेतकऱ्ांना सो्ाबीन ्ा कपकाचा 
पररच् िोऊन जवळपास ४२ वर्षे झाली आिेत. सो्ाबीनच्ा 
तुलनेत ज्ारी, बाजरी, भुईमूग, तांदळू, कापूस िे कपके ककतीतरी 
जुनी व मोठी परंपरा लाभलेली आिेत. तरी देखील मागािून ्ेऊन 
सो्ाबीन कपकाची जी प्रचंड भरभराट झाली व नतला जो नावलौककक 
प्राप्त झाला तो ननसचित दृष्ट लागावी व िेवा वाटावा अशा प्रकारचा 
आिे. मिाराष्टट् ातील सो्ाबीन कपकाखालील क्ेरि सध्या ज्ा वेगाने व 

गतीने वाढते आिे ते पािता लवकरच 
इतर सव्ण कपकांना सो्ाबीन ननदान 
क्ेरिाच्ा बाबतीत तरी मागे टाकेल 
की का् अशी शंका ्ेऊ लागली 
आिे. सुरूवातीला जेव्ा पहिल्ांदा ्ा 
कपकाचा पररच् शेतकऱ्ांना करून 
देण्ात आला तेव्ां कुणी सो्ाबीन 
लावण्ास त्ार िोत नव्ते. माजी 
कें द्री् कृकर्मंरिी डॉ. अण्ासािेब 

्ंरिाच्ा साह्ाने 
सो्ाबीनची काढणी

सो्ाबीन पीकाचे डट् ोनच्ा साह्ाने घेतलेले ्छा्ाचचरि
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सशदें ्ांनी त्ावेळी पुण्ातील आधारकर संशोधन संस्ेत 
(आजची नवज्ान वधध्णनी संस्ा) शास्तज् व संशोधकांची बैठक 
घेऊन त्ांना सो्ाबीन ्ा कपकावर काम करण्ास सांरगतले.  
डॉ. नव.म.राऊत ्ांना तर अण्ासािेबांनी आ्ुष्यभर ्ाच कपकावर काम 
करा असा संदेश हदला आणण तो सशरोधा््ण मानून जवळपास ४० वर्षे  
डॉ. राऊत िे सो्ाबीन कपकावर संशोधन करीत राहिले आणण 
सो्ाबीनच्ा अनेक नवनवीन जाती त्ांनी त्ार केल्ा. ‘एम.ए.सी.
एस’ ्ा नावाने ्ा व्रा्टी आजिी वापरात असून लोककप्र् आिेत.

मागील कािी ४-५ वर्षांपासून सो्ाबीनचे दर ५ ते ७ िजार रूप्े 
ल्वटंलच्ा दरम्ान रािात असल्ामुळे मिाराष्टट् ातील कोकण नवभाग 
वगळला तर उव्णरीत सव्ण नवभागात सो्ाबीनची मोठ्ा प्रमाणावर 

लागवड िोते. मध्यप्रदेश िे राज् देशात सो्ाबीनच्ा लागवडीमध्ये प्रर्म 
क्रमांकावर असले तरी मिाराष्टट्  िी आता त्ाच्ा जवळपास जाऊ लागला 
आिे. मध्यप्रदेशाने ५० लाख िेक्रचे क्ेरि ओलांडले आिे. मिाराष्टट् ातले 
सो्ाबीनचे क्ेरि मागच्ा वर्षी जवळपास ४५ लाख िेक्रला जाऊन 
पोिोचले िोते. ्ंदा ते ४६ ते ४७ लाख िेक्रला जाईल असा अंदाज 
आिे. सो्ाबीन िे फक्त ९० हदवसांचे पीक आिे. एकरी ४० ते ५० 
िजार रूप्े कसेिी िोतात असा शेतकऱ्ांचा समज 
आिे. सशवा् सो्ाबीन ननघाल्ावर त्ाचा बेवड 
चांगला असल्ामुळे पुढचे रब्ी िंगामातले ज्ारी, 
गिू, िरभरा िे पीकिी चांगले ्ेते. त्ामुळे शेतकऱ्ांचा 
सो्ाबीनकडे ओढा असतो.

उत्ादन दपुरीसािी सोयासंजीवनीच्ा फवारण्ा
सो्ाबीनचे एकरी उत्ादन दपुटीने वाढनवण्ासाठी 

रािूरीच्ा मिात्ा फुले कृर्ी नवद्ापीठातील ननवृत् प्रमुख 
शास्तज् डॉ. बाळकृष् जमदग्ी, डॉ. बी. पी. पाटील, डॉ. 
अरुण मराठे, माजी कुलगुरू डॉ. ्ोगेंद्र नेरकर ्ांनी एककरित 
्ेऊन मागील दोन वर्षांपासून एक नवा का््णक्रम िाती 
घेतला आिे. ्ात प्रामुख्ाने ऊस उत्ादक शेतकरी मोठ्ा 
संख्ेने सिभागी झाले आिेत. ्ावर्षी एक िजार शेतकऱ्ांचे 
सो्ाबीनचे उत्ादन दपु्पट करून दाखवा्चे असा संकल्प 
करण्ात आला िोता. पण मोसमी पावसाने ऐनवेळी मोठी 
दडी मारली. जवळपास जून महिना पूण्ण कोरडा गेला. त्ामुळे 

खरीपाच्ा पेरण्ा िोऊ शकल्ा नािीत. म्हणून ्ा ्ोजनेत सिभागी झालेल्ा शेतकऱ्ांची संख्ा ्ंदा ननम्म्ावर (पाचशे) आली 
आिे. ्ा शास्तज्ांनी संजीवकाचे कीट त्ार केले असून सो्ाबीनवर कपकाच्ा अवस्ेप्रमाणे ते चार वेळा फवारा्चे आिे. ्ा 
फवारण्ांमुळे एकरी २० ते २१ ल्वटंलप्यंत उत्ादन शेतकऱ्ांना नमळाले आिे. 
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उसात सोयाबीन आंतरपीक
पसचिम मिाराष्टट् ातील म्हणजे नवशेर्तः 

कोल्ापूर, सांगली, सातारा ्ा सजल्हातील 
शेतकरी उसात आंतरपीक म्हणून सो्ाबीन 
घेतात. आडसाली उसाची लागण जून- 
जुलैमध्ये असते. साडेचार ते पाच फुटाची 
सरी काढून त्ात ऊस लावतात. जून-जुलै 
महिन्ात कोल्ापूर, सांगली सजल्हात 
चांगला पाऊस झालेला असतो. कािी वेळा 
नद्ांना पूरिी ्ेऊन जातो. पाऊस चांगला 
असेल तर शेतकरी सरी वरंब्ावर (ब्ॉड बेस 
फरो) सो्ाबीनची लागवड करतात. पाऊस 
पुरेसा झाला नािी ककंवा पडलाच नािी तर 
वरंब्ावरील सो्ाबीनला ससचंनाचे पाणी 
देता ्ेते. ्ासाठी हठबक ककंवा तुर्ार संचिी 
शेतकरी वापरतात. िा वरंबा लवकर धभजत 
नािी. त्ाला भरपूर पाणी लागते. पाऊस 
चांगला व भरपूर असेल आणण वरंब्ावर 
(गादीवाफा) सो्ाबीन पीक असेल तर 
नतर्े पाणी साचून रािात नािी. त्ाचा लगेच 
ननचरा िोऊन जातो. पसचिम मिाराष्टट् ातील 
शेतकऱ्ांकडे शेतीचे क्ेरि कमी असल्ामुळे 
व तुकडे लिान असल्ाने त्ांचा आंतरकपके 

ठिबक ससचंन पद्धतीवर तूरीत सोयाबीन समकृद्धीचा माग्ट
सो्ाबीन आणण तूर िी मराठवाडा आणण नवदभथातील प्रमुख कपके आिे. दोनिी कपकांची प्रामुख्ाने पारंपाररक 

पद्धतीवरच लागवड केली जाते. तूर कपकांमध्ये सो्ाबीनची लागवड केली जाते. दोन्ी कपकांचे उत्ादन एकरी 
३.५ ते ४ ल्वटंल आिे. ्ा दोन्ी कपकांचे उत्ादन वाढनवल्ासशवा् शेतकऱ्ांना आधर््णक नफा नमळू शकणार 
नािी. तूर कपकाच्ा दोन ओळीत ८ ते ९ फूट अंतर ठेवून त्ामध्ये सो्ाबीन कपक अांतरकपक घेणे सिज शक् 
आिे. तूर आणण सो्ाबीन कपकासाठी इनलाईन हठबकचा वापर करावा. दोन इनलाईन नळ्ांमधील अंतर ४ 
ककंवा ४-५ फुट घेतल्ास ह्ाचा वापर दोनिी कपकांना सिज करता ् ेईल. तूर कपकांमध्ये सो्ाबीनची अांतरकपक 
म्हणून  हठबक ससचंनावर लागवड केल्ास जनमनीत वाफसा अवसर्ा हठबकने ठेवल्ामुळे फुलगळ कमी 
िोते. शेंगात दाणे चांगले भरले जातात. त्ामुळे तूर कपकाचं मुख् कपक आणण पुनब्णिाराचे कपक धरून एकरी १५ 
ते २० ल्वटंल उत्ादन नमळणे सिज शक् आिे. त्ामुळे हठबक ससचंन पद्धतीत तूर मध्ये सो्ाबीन लागवड 
िी शेतकऱ्ाच्ा आधर््णक समृद्धीचा राजमाग्णच िो्!

उसात घेतले जाणारे सो्ाबीनचे अांतरपीक
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घेण्ाकडे बराच ओढा असतो. कािी शेतकरी 
ऊसात सो्ाबीन ऐवजी भुईमूग िे पीक 
घेतात. ज्ा शेतकऱ्ांकडे हठबक संच आिे. 
आणण उन्ाळ्ातिी पाणी उपलब्ध आिे ते मे 
महिन्ातच हठबकवर सो्ाबीनची लागवड 
करतात. हठबकवर पीक सवथाेतृ्ष्ट ्ेते. 
उत्ादन व उत्ादकता जास्त रािते. मुख् 
म्हणजे सो्ाबीनचा दाणा चांगला पोसला 
जाऊन टपोरा िोतो. सरी वरंब्ावर सो्ाबीन 
कपकाच्ा दोन ते तीन ओळी असल्ामुळे 
कपकातले अंतर जास्त रािते. रोपांची संख्ा 
व्यवस्स्त व आवश्क तेवढी ठेवून खते, 
पाणी, और्धे ्ांची पुरेपूर काळजी घेता ्ेते. 
त्ामुळे उत्ादन वाढीला ननसचित िातभार 
लागतो. पावसाळी सो्ाबीनची उत्ादकता 
एकरी ६ ते ७ ल्वटंल प्यंत सिज जाते पण 
कोल्ापूर-सांगलीमधील कािी प्रगतशील 
शेतकऱ्ांनी १० ते १२ ल्वटंलप्यंत एकरी 
उत्ादन काढून दाखनवले आिे.

मवदभभात तुरीत सोयाबीनची लागवड
नवदभथामध्ये सो्ाबीन िे खरीप 

िंगामातील कपाशी इतकेच मित्ताचे 
पीक असून त्ाचे क्ेरि हदवसेंहदवस वाढत 
आिे. गुलाबी बोंड अळीमुळे कािी शेतकरी 
कपाशीकडून सो्ाबीनकडे वळले आिेत. नवदभथात दोन प्रकारे 
सो्ाबीनची पेरणी िोते.

१) सलग फक्त सो्ाबीन पेरतात. त्ाला माळा म्हणतात. सप्ेंबर-
ऑक्ोबरमध्ये सो्ाबीन िे पीक ननघून गेल्ानंतर त्ा रानात 
कोरडवािू जमीन असेल तरी िरभऱ्ाचे पीक घेतले जाते. ससचंनाची 
सो् असल्ास पाणी देवून रब्ी िंगामात िरभरा घेतला जातो. 
सो्ाबीनचे पीक तीन महिन्ात ननघते. साधारणपणे ८ ते १० 
ल्वटंल िरभरा एकरी उत्ादन िोते. कािी शेतकरी १२ ल्वटंलप्यंत 
गेले आिेत. पण हठबक संचावर पीक घेतल्ास १५ ते २० 
ल्वटंलप्यंतदेखील उत्ादन ्ेऊ शकते. सशवा् रब्ी िंगामात 
िरभऱ्ाचेिी तेवढेच उत्ादन िोते.

२) दसुरी पद्धत म्हणजे तुरीत सो्ाबीनचे आंतरपीक घेतात. तुर िे ७ 
ते ८ महिन्ाचे पीक आिे. ते फेब्ुवारीच्ा शेवटाप्यंत चालते. ६ 
ओळी सो्ाबनीच्ा टाकतात तेव्ांमध्ये २ ओळी तुरीच्ा टाकतात. 
तुर मोठी व्ा्च्ा आधी सो्ाबीन पीक ननघून जाते. एकरी ५ ते ६ 
ल्वटंल तूर िोते व ती जानेवारी-फेब्ुवारीत सोंगा्ला ्ेते. गेल्ा 

ककत्ेक वर्षांपासून तुरीत सो्ाबीन िीच कपकपद्धती आिे. पूवषी 
करडई करा्चे रब्ी िंगामात पण िळूिळू करडई पीक घेणे बंद 
केले. त्ाऐवजी िरभरा लावू लागले. आज नवदभथात सो्ाबीन आणण 
िरभरा िीच दोन कोरडवािू भागातली कपके झाली आिेत. कपाशीमध्ये 
शेतकरी कोणतेिी आंतरपीक घेत नािीत.

पंजाबराव कृर्ी नवद्ापीठाची अंबा आणण रािूरी ्ेर्ील मिात्ा 
फुले कृकर् नवद्ापीठाची फुले संगम ्ा दोन जाती सो्ाबीनच्ा सध्या 
नवदभथात मोठ् प्रमाणात लावतात. पूवषी ९३०५ आणण जे एफ ३३५ ्ा 
जुन्ा व्रा्टी लावा्चे. गेल्ा दोन वर्षांपासून ३३५ ऐवजी ९३०५ 
िी व्रा्टी शेतकरी लावत आिेत. नतला शेतकरी राणी ्ा नावानेिी 
ओळखतात. ्ावर्षी अंबा व्रा्टीचे नब्ाणे फार कमी प्रमाणात 
उपलब्ध िोते. नब्ाण्ाची उगवण क्मता पािून एकरी २५ ते ३० 
ल्वटंल सो्ाबीनचे नब्ाणे शेतकरी पेरतात. २५ ककलोची नब्ाण्ाची 
कपशवी ्ावर्षी २५०० रूप्ांना नवकली गेली. आता सध्या सो्ाबीनचे 
भाव उतरले असून ७५०० वरून ६५०० रूप्े ल्वटंलवर आले आिेत 
पण तरी देखील िा भाविी चांगला असल्ामुळे शेतकऱ्ांचा अजूनिी 
सो्ाबीन लागणीकडे ओढा आिे.

तूरीत घेतले जाणारे सो्ाबीनचे अांतरपीक
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मका उत्ादनात सहा परीने वाढ

दधूािािी पशूपालन हा व्यविाय हजारो वषषांपािून आपले ऋपषमुनी करीत आले आहेत. त्ात 
काळानुरूप अिंख्य बदल आपण केले. त्ात िववात मोिी व महत्ताची गोष् म्हणजे जनावरांचा चारा 
यातही िववाधधक महत्त आहे ते ठहरव्या मकेला. मका गायी-म्हशींना खायला घातली की हमखाि दधू 
वाढणार हे िमीकरण पके् आहे. त्ामुळे जगातील १७० देशांमध्े मका पपक लावले जात आहे.

ठिबक संच पयभावरणासािी ठहतकारक 

मका िे पीक प्रामुख्ाने जनावरांसाठी लागणारा चारा (खाद्), 
उद्ोगधंद्ांना लागणारा टिाच्ण व इतर औद्ोरगक उत्ादने आणण 
माणसांसाठी अन्नधान्ातील वापर ्ा तीन कारणांसाठी घेतले जाते. 
जगातील १७० देशांमध्ये मका िे पीक लावले जाते. प्रत्ेक देशात त्ाची 
उत्ादकता व जाती ननरननराळ्ा आिेत. मका कपक खाली जगात १९३.७ 
दशलक् िेक्र जमीन असून जगाचे मक्ाचे उत्ादन ११४७.७ दशलक् 
मे. टन एवढे आिे. जगाची मक्ाची प्रती िेक्री सरासरी उत्ादकता 
५.७५ टन आिे. मक्ाचा जो प्रामुख्ाने तीन गोष्टींसाठी वापर िोतो त्ात 
सवथाधधक म्हणजे ६१ टके् वापर जनावरांच्ा चाऱ्ासाठी िोतो. औद्ोरगक 
कारणासाठी िोणारा वापर ( उदा. टिाच्ण बननवणे, नब्र बननवणे, इंधन 
बननवणे वगैरे) २२ टके् आिे आणण १७ टके् वापर िा माणसांना लागणारे 
वेगवेगळ्ा प्रकारचे खाद्पदार््ण बननवण्ासाठी केला जातो.

अमेररका (्ुना्टेड टेिटस) िा मक्ाचा जगातील 
सवथात मोठा उत्ादक देश आिे. त्ाचे वाकर््णक उत्ादन 
सरासरी ३४६ दशलक् मे. टन आिे. म्हणजे जगाच्ा ३३ 
टके् उत्ादन एकट्ा अमेररकेचे आिे. मका उत्ादनात 
जगात प्रर्म क्रमांकावर असणाऱ्ा अमेररकेचे मका 
कपकाखालील क्ेरि ९० दशलक् एकर आिे. अमेररकेनंतर 

मका उत्ादनात जगात दसुरा क्रमांक चीनचा आिे. चीनचे मक्ाचे 
उत्ादन २६०.८ दशलक् मे. टन एवढे आिे. जनावरांचा चारा आणण 
माणसांचे खाद् ् ासाठी नतर्े मोठ्ा प्रमाणावर मक्ाचा वापर िोतो. चीन 
सरकारने सुरूवातीला मका पीक देशात वाढावे ्ासाठी शेतकऱ्ांना 
मोठ्ा प्रमाणावर सवलती हदल्ा, प्रोत्ािन व अनुदान हदले. त्ामुळे 
मक्ाचे क्ेरि व उत्ादन ्ात अल्पकाळात भरीव प्रगती झाली. परंतू 
आता चीनच्ा सरकारने मका कपकाला फारसे प्रोत्ािन द्ा्चे नािी 
असे धोरण स्ीकारून अनुदान कमी केले आिे. त्ामुळे शेतकऱ्ांनी िी 
मका लावण्ाचे कमी करून ते आता सो्ाबीन कपकाकडे वळू लागले 
आिेत. सो्ाबीन पासून खाद्तेल, दधू, पनीर, पेंड, केक असे शेकडो 

पदार््ण बनत असल्ामुळे व त्ांना जगभर प्रचंड मागणी असल्ाने 
प्रकक्र्ा कारखानदारी खूप मोठ्ा प्रमाणावर उभी राहिली 

आङे. त्ांच्ाकडून सो्ाबीन िमखास खरेदी केेले जात 
असल्ामुळे सो्ाबीनला त्ररत व भरपूर उठाव आिे 
आणण भाविी चांगला नमळत आिे. मक्ाच्ा तुलनेत 
सो्ाबीनचा दर जास्त असल्ामुळे व सो्ाबीन 
पासून बनणाऱ्ा पदार्षांची नन्थातिी मोठ्ा प्रमाणावर 

िोत असल्ामुळे शेतकऱ्ांचा मका सोडून सो्ाबीन 
लागवडीकडे प्रचंड ओढा आिे.
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मक्ाच्ा उत्ादनात जगात नतसरा क्रमांक ब्ाझीलचा असून त्ांचे 
उत्ादन १०२ दशलक् टन आिे. अजजेंटीना ्ा देशाचा मका उत्ादनात 
जगात चौर्ा तर ्ुके्रनचा पाचवा क्रमांक आिे. अजजेंटीनाचे मक्ाचे 
उत्ादन ५१ दशलक् मे. टन आिे तर ्ुके्रनचे ३५.९ दशलक् मे. टन आिे.

भारताचा मका उत्ादनात जगात सिावा क्रमांक असून आपले 
उत्ादन २६ दशलक् मे. टन आिे. २०२०-२१ मध्ये भारतात मक्ाचे 
उत्ादन २४.५१ दशलक् मे. टन एवढे झाले िोते. भारतात मक्ाच्ा 
सवथाधधक म्हणजे ६३ टके् वापर पशुखाद् आणण कुकु्टपालन 
व्यवसा्ात िोतो. वेगवेगळे पदार््ण नमसळून जे पशुखाद् त्ार केले 
जाते त्ात सवथाधधक वाटा मक्ाचा असतो. पंजाब राज्ातील लुधध्ाना 
कृर्ी नवद्ापीठाने मका कपकावर खूप संशोधन केले असून अनेक सकस 
जाती त्ार केल्ा आिेत. जनावरे दधू कसे जास्त देतील असा नवचार 
करून लुधध्ाना कृर्ी नवद्ापीठाचे माजी कुलगुरू व ब्ीडर डॉ. अमरसजत 
ससिं खेरा ्ांनी स्त: मोठे काम केले िोते. भारतात माणसांकडून मका 

खाण्ाचे प्रमाण खूप कमी म्हणजे फक्त आठ टके् आिे. मके् की 
रोटी आणण सरसों का साग िा खाद्पदार््ण पंजाबप्रमाणे आता देशभर 
प्रससद्ध झालेला आिे. पण मक्ाची रोटी पचा्ला र्ोडी जड असते असा 
लोकांमध्ये समज असल्ामुळे ती खाणाऱ्ांचे प्रमाण कमी आिे.

 भारतात मक्ाची प्रती एकरी उत्ादकता तीन टन असून गेल्ा 
आठ वर्षांपासून िी का्म आिे. प्रवािी पद्धतीने पाटाने पाणी हदले 
आणण हठबक संचाद्ारे मका कपकाला पाणी हदले तर उत्ादनात ५ ते ६ 
पटीने फरक पडतो असे प्र्ोगातून आढळून आले आिे. ्ाबाबत कािी 

शोधननबंध शास्तज्ांनी प्रससद्ध केले असून त्ात हठबक संचावर मक्ाचे 
उत्ादन घेतले तर एकरी १५ ते १८ टन उत्ादन ्ेते असे नमूद केले 
आिे. ्ा ननबंधात हठबक संच मका कपकाला बसनवला तर फा्दे का् 
िोतात तेिी नवर्द केले आिे.

ठिबक संच बसववण्ाचे फायदे पुढील प्रमाणे
१)  हठबक संच लावला तर प्रनत एकर १५ ते १८ टन उत्ादन ्ेते. तण 

नन्ंरिण िोते. तणनाशकाचा वापर कमी झाल्ामुळे और्धावरचा 
खच्ण वाचतो.

२) हठबक संच कमीत कमी २० वर््ण चालतो.  एका हठकाणी बसून 
कामगार संच चालवू शकतो. कामगार कमी लागल्ाने मजुरीच्ा 
खचथात बचत िोते. व्यवस्स्तपणे संचाची देखभाल व जतन केले 
तर ककमान २० वर््ण संच चालत असल्ामुळे भांडवा्ी खच्ण वारंवार 
करावा लागत नािी.पहिल्ा एक-दोन कपकातच संचासाठी झालेला 
खच्ण वसूल िोतो.

३) हठबक संचामुळे उत्ादन जास्त ्ेते. शंभर टके् जनमनीचा वापर 
िोतो. एकसारखे ससचंन िोते. शेतीचा आकार कसािी (चढ उतार, 
डोंगराळ वा ओबडधोबड) असला आणण मातीचा दजथा कोणत्ािी 
प्रकारचा असला तरी ती हठबक संचामुळे व्यवस्स्त धभजते. 
सातत्ाने वर्थानुवर्षे उत्ादन घेतल्ामुळे िवामान व वातावरण कसे 
का असेना त्ाचा ससचंनावर कािीिी पररणाम िोत नािी.

४) कपकाच्ा मुळांनाच र्ेट हठबक संचाद्ारे पाणी हदले जात असल्ाने 
बाष्ीभवन शून् िोते. पाणी असजबात इतररि वािून जात नािी. 
त्ामुळे ससचंनाची का््णक्मता वाढून ९० ते ९५ टक्क्ांना जाते. 
सशवा् हठबक ससचंनामधून द्रवरूप खते हदल्ाने (फकट्णगेशन) 
कपकांची मुळे िी लगेच उचलतात व त्ाचा ररझल्ट उत्ादन वाढीत 
पािा्ाला नमळतो. खतांचा वापर कमी िोऊन खचथात बचत िोते. 
खतांचा पुरेपूर वापर झाल्ाने कमीत कमी खते वापरून जास्तीत 
जास्त उत्ादन नमळते.

५) प्थावरणाच्ा रक्णासाठी व संवध्णनाकररता हठबक संचाचा वापर 
करणे अधधक हितकारक आिे. कारण प्रवािी पद्धतीने पाणी 
हदले तर पाणी आणण माती ्ा दोघांचािी नाश िोतो. नुकसान 
िोते. हठबकमधून पाणी व खते हदल्ामुळे काब्णन इनमशन कमी 
िोण्ास िातभार लागतो. काब्णनची नननम्णती कमी झाल्ामुळे ते 
प्थावरणासाठी हितकारक आिे.चीनमध्ये घेतले जाणारे मक्ाचे पीक

मक्ापासून बननवले जाणारे वेगवेगळ्ा प्रकारचे खाद् पदार््ण



जुलै २०२२ 48

मिाराष्टट् ात प्रामुख्ाने जळगांव सजल्हामध्ये २०२२ चा उन्ाळा 
अनतश् उष् व कोरडा गेला. तापमान ४७.२ अंशावर गेले िोते. उच्च 
तापमानाची पातळी हदघ्णकाळ कटकून राहिल्ामुळे उन्ाळ्ात उभ्ा 
असलेल्ा व कापणीवर असलेल्ा केळी बागांचे खूप नुकसान झाले. 
केळीचे भाव िी घसरत िोते. केळी बागा्तदार अनतश् िताश झाले 
िोते. परंतु गेल्ा दोन महिन्ापासून केळीच्ा भावाने देशातील केळी 
कपकाच्ा दरात उच्चांक गाठला. २०१७ च्ा माच्ण मध्ये आणण २०१९ च्ा 
सप्ेंबर मध्ये दर दोन िजाराच्ा वर गेले िोते ते कािी हदवसांसाठीच. 
परंतु सतत दोन महिने केळीचे दर २५०० ते ३१०० रुप्े प्रनत ल्वटंल 
प्यंत जाणे व टाकून रािणे िा केळी कपकातील ऐनतिाससक प्रसंग आिे. 
त्ामुळे केळी बागा्तदारा मध्ये उत्ाि व चैतन् हदसून ्ेत आिे. 
२०२२ च्ा जून ते ऑगष्ट दरम्ान केळी मालाची उपलब्धता अत्ंत 
कमी रािील असे मी ३० जून २०२१ रोजी असे भाकीत केले िोते व ते 
सव्ण केळी बागा्तदारांना सुचीत केले िोते त्ानुसार जुलै, ऑगष्टच्ा 
लागवडीचे नन्ोजन करा असे आवािन केले िोते. आज ्ा पररस्स्तीचा 
अनेक केळी बागा्तदारांना फा्दा िोतांना हदसत आिे. केळी िे वाकर््णक 
कपक असल्ामुळे आपणांस पूण्ण एक िंगामाचा नवचार करावा लागतो. 
त्ानुसार केळी बागांचे नन्ोजन करावे लागते. पीटींग, ससएमव्ी, करपा 

रोग, केळी बागेचे अन्न घटकांचे व्यवस्ापन ्ाचे अचूक व ्ोग्य वेळी 
नन्ोजन न केल्ास केळी उत्ादकांना मोठा फटका बसतो िे आपण 
अनेक वेळा अनुभवले आिे. त्ासाठी पावसाळ्ात केळी बागांची ्ोग्य 
काळजी व ननगा घेणे मित्ाचे आिे.

केळीचे अन्नद्रव्ांचे व्वस्ापन: ्ावर्षी माच्ण-एकप्रल मध्ये केळी 
लागवडी कमी झाल्ा. परंतु मे, जून, जुलै महिन्ात लागवडी चांगल्ा 
झाल्ा. ्ावर्षीचा एकप्रल व मे महिना अनतश् उष् गेला. त्ाचा पररणाम 
लागवडीवर झाला. अनेक बागा अनत उष्तेमुळे जळाल्ा, रोपांना िी 
कािी प्रमाणात शॉक बसला. परंतु असे असले तरी बागा आता चांगल्ा 
आिेत. एकप्रल, मे मध्ये लागवड केलेल्ा बागा आता वाढीच्ा अवस्ेत 
आिेत तर जून-जुलै च्ा बागा लिान आिेत. ्ा सव्ण बागांना प्रनत झाड 
२०० ग्राम नरि, ७० ग्राम सू्रद, ४०० ग्राम पालाश वाढीच्ा अवसर्ेनुसार 
देणे गरजेचे आिे. खालीलप्रमाणे बागांचे व्यवस्ापन करावे.

१) एकप्रल, मे च्ा बागांची आंतरमशागत करू न्े. 

२) केळी बागांना त्रीत झझकं सले्ट १० ककलो, फेरससले्ट १० 
ककलो, सल्र १० ककलो, सुक्ष्म अन्नद्रव्य कॉम्ी १० ककलो, बोरॅक् 
५ ककलो व प्ॅन्ो ग्रॅनुल १० ककलो प्रनत िजारी द्ावे.

के. बी. पारील 
आंतरराष्टट् ी् केळी तज्ज व व्ा. प्रेससडेन् (कटश्ू नवपनण) जैन इररगेशन ससटिीम्स्  ली. जळगांव  

मो. ०९४२२७७४९४१

पावसाळ्ात 
केळी बागांचे व्यवसथापन
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३) फकट्थगेशन शेड्ूल

खताची ग्रेड व मारिा एकप्रल - मे 
लागवडी साठी

जून -जुलै 
लागवडी सााठी

प्रनत 
िजारी दर 
चौथ्ा 
हदवशी. 
असे दोन 
महिने 
नन्नमत 
द्ावे

्ुरर्ा ६ ककलो ५ ककलो

१२:६१:०० १.५ ककलो २ ककलो

ककंवा फॉस्ोररक ॲससड ८०० ग्राम -

पांढरे पोटॅश ६.५ ककलो ६.५ ककलो

मॅग्ेसश्म सले्ट १.० ककलो ५०० ग्राम

टीप: - दोन महिण्ा नंतर पुढील फकट्णगेशन शेड्ूल सुरू करावे.

४) कॅल्शि्म ना्टट् ेट २ ककलो
प्रनत िजारी दर आठवड्ाला 
द्ावे.

अनमनाे ॲससड पावडर ५०० ग्राम

ह्नुमक ॲससड २५० ग्राम

५) जून-जुलै च्ा बागांना डट् ेचचगं साठी २०० सल. पाण्ात खालील घटक

१९:१९:१९ २ ककलो मा्कोरा्झा २०० ग्राम

ह्नुमक ॲससड ५०० ग्राम सुक्ष्म अन्नद्रव्य काॅम्ी ५०० ग्राम

वरील प्रमाणात नमसळून प्रनत रोप २०० नमली द्रावण टाकावे.

ससएमव्षी रोगाचे व्वस्ापन: मागील वर्षी २०२१ मध्ये ससएमव्ी रोग 
बऱ्ा प्रमाणात नन्ंरिणात िोता. ज्ा गावांमध्ये २०२० मध्ये मोठे नुकसान 
झाले ती गावे मागील वर्षी सुरसक्त राहिली ् ाचे प्रमुख कारण म्हणजे केळी 
उत्ादकांमध्ये ससएमव्ी व्ा्रस बद्दल जागरूकता ननमथाण झाली. रोगाचे 
वेळीच नन्ोजन केले. रोग ्ेऊ न्े म्हणून प्रनतबंधात्क काळजी घेतली. 
ढगाळ वातावरणात नन्नमत ककटक नाशकाच्ा फवारण्ा घेतल्ा 
त्ामुळे रोग आटोक्ात राहिला, म्हणून जुलै-ऑगष्टच्ा लागवडी वाढल्ा 
आिेत. परंतु तरीिी गाफील रािून चालणार नािी. सध्याचे वातावरण 
ससएमव्ी ला पोर्क आिे. त्ासाठी अचूक काळजी घेणे गरजेचे आिे. 

ससएमव्षीचषी ओळख : रोगाचे लक्ण म्हणजे पानावर कपवळ्ा, पांढऱ्ा 
रेर्ा हदसतात. नंतर त्ावर नेक्रॉकटक काळे डाग हदसतात. रेर्ा कधीिी 

सशरेपासून सुरू िोतात. पानाचा आकार कमी िोऊन अरंुद पाने ननघतात. 
पोंगा काळा पडतो परंतु खोडात चांगला असतो. ्ास िट्ण रॉट असे 
म्हणतात. पोंगा सड म्हणत नािी. रोग जास्त वाढल्ास संपूण्ण पानावरच 
ससएमव्ीची लक्णे हदसतात. 

उपाय 
१)  शेत, बांध व सशवार तण नवरिीत करून रोगाचे िोसट नष्ट करावे. 

२) व्ा्रस ग्रस्त झाडे त्रीत उपटून शेता बािेर फेकावी.

३)  बागेत कपवळ्ा रंगाचे टिीकी टट् ॅप लावावे. त्ावर चचटकणाऱ्ा ककडींच्ा 
संख्ेवरून रोगाचा प्रसार करणारी ककड वाढत आिे िे लक्ात घ्ावे.

४) कापसावरील मावा, मक्ावरील मावा, चवळीवरील मावा व इतर रस 
शोर्णारे २२  प्रकारचे ककटक रोगाचे वािक आिे. त्ांचे नन्ंरिण करावे. 

ससएमव्षी वनयंत्णासािी फवारणषी- १५ सलटर पंपासािी औषधांचे प्रमाण

इनमडाक्ोप्रीड १७.८ % १५ नमली- इनमडा, कॉन्ीडॉर

एससटामाप्रीड  (२० टके्) ८ ग्राम – टाटा माणणक

र्ा्ोमीर्ोक्ाम (२५ टके्) १० ग्राम – एक्रा

इनमडाक्ोप्रीड ७० % १० ग्राम – एडमा्र, सलओपाडबो

बुप्रोफेससन (२० टके्) + एससफेट ५० टके्  २५ ग्राम – ओडीस

बुप्रोफेससन (२२ टके्) + कफप्रोनील ३ टके्  २० नमली – नाकानमची, एकीडो

र्ा्ोमीर्ोक्ाम (१२.६ टके्) + 
लॅम्डासा्िॅलोथ्ीन  (९.६ टके् )

१५ नमली – असलका

फ्ोननकॅमाईड  ८ ग्राम – उलाला

बीटा सा्फ्ूथ्ीन (८.४९ टके्) + 
इनमडाक्ोप्रीड (१९.८ टके् )

१५ नमली – सोलोमन

वरील पैकी एक ककटक नाशक + एससफेट १५ ग्राम + ननबंोळी अक्ण  ३० नमली 
ककंवा नमनरल ऑईल ६० नमली नमसळून दर ५-६ हदवसांनी फवारणी करावी.

५) रोपांना प्रनत झाड २५० ग्राम ननबंोळी पेंड द्ावी.
६) बागे सभोवताली पांढऱ्ा रंगाची दोन नमटर उंच इन्ेक् नेट लावावी.
७) गांव पातळीवर एककरित ससएमविी व्यवस्ापन करणे फा्द्ाचे आिे.

केळीवरील करपा रोगाचे व्यवस्ापन
गेल्ा वर्षीच्ा िंगामात करपा रोगाने र्ैमान घातले िोते. अनेक केळी 

उत्ादकांचे कपल बाग, कांदे बाग ककंवा राम बागांचे करपा रोगामुळे खूप 
नुकसान झाले. जानेवारी २०२२ मध्ये आंध्रप्रदेशातील अनंतपुर, कडप्पा, 
कनू्णल ्ा सजल्हामध्ये फेब्ुवारी - माच्ण लागवडीच्ा केळीवर करपा रोगाने 
जोरदार िमला केला िोता. त्ामुळे केळीवर पाने सशल्लक राहिली नव्ती. 
बागा पोसण्ाच्ा आधीच अवकाळी केळी कपकल्ा व खूप मोठ्ा 
प्रमाणावर केळी उत्ादकांचे आधर््णक नुकसान झाले. 

आपण करपा रोगाचे नन्ंरिण रोगाने उग्र स्रूप धारण केले की 
करा्ला जातो तो प्यंत रोगाने धोक्ाची पातळी गाठलेली असते. म्हणून 
करपा रोगाचे व्यवस्ापन सिा महिने आधी करावे लागते. वातावरण बदला 
नुसार रोगाचे व्यवस्ापन करावे. केळीवरील सीएमव्ी रोग
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१) ढगाळ व पावसाळी वातावरण करपा रोगास पोर्क आिे.
२) बागा स्छि ठेवा, वाळलेली पाने, कपले बागे बािेर काढा. 
३) बागेत चर खोदनू पावसाचे पाणी साचणार नािी ्ाची काळजी घ्ा.
४) केळी ६ X ५ ककंवा ५.५. X ५.५ फूट पेक्ा कमी अंतरावर लावू नका. 
६) बागांना वाढीच्ा अवस्ेनुसार फकट्णगेशन करा.
७) बागेला पोटॅश, मॅग्ेसश्म, सल्र, कॅल्शि्मची संतुसलत मारिा द्ा, 

वर््णभरात प्रनत झाड ४०० ग्राम पेक्ा कमी पालाश देऊ नका.
९) बागांवर जुलैच्ा दसुऱ्ा आठवड्ापासून नन्नमत फवारणी करा.

फवारणीचे वेळापत्रक
क्र. बुरशषीनाशक (ग्ाम ) व वमनरल ऑईल प्रतषी सलटर पाणषी

१ मॅन्ोझेब २ ग्राम नमनरल ऑईल ६ नमली

२ बेनोनमल १ ग्राम नमनरल ऑईल ६ नमली

३ िेक्ाकोनॅझोल १ ग्राम नमनरल ऑईल ६ नमली

४ प्रोपीकोनॅझोल १ ग्राम नमनरल ऑईल ६ नमली

५ टट् ा्डेमॉफ्ण  १ ग्राम नमनरल ऑईल ६ नमली

६ टेबुकोनॅझोल १ ग्राम नमनरल ऑईल ६ नमली

७ काबषेडॅझीम २ ग्राम नमनरल ऑईल ६ नमली

दर आठवड्ाला वरील पैकी एक बुरशीनाशक बदलून फवारणी करावी

केळी वरील पपरींग रोगाचे मनयंत्रण
कपटींग ्ा रोगाचा प्रादभुथाव मागील कािी वर्थापासून वाढत आिे. 

अनेक केळी उत्ादकांना ्ा रोगा बद्दल माहिती नािी. व्यापारी लोक 
्ाला कटकली रोग म्हणतात. म्हणून केळी उत्ादकिी कटकली रोग 
म्हणतात. िा बुरशीजन् रोग असून अनतश् नुकसान करणारा रोग 
आिे. सध्याचे पावसाळी वातावऱण िे रोगाला पोर्क आिे. कपटींग रोग 
प्रामुख्ाने अस्छि बागा, कोरडी पाने पडून असणे, झाडावर वाळलेली 
पाने लटकलेली असणे. केळीवरील फ्ोरेट न काढणे. घडामध्ये ररबन 
असणे ककंवा बाजूच्ा झाडाचे शेंडा करपलेले पान घडाजवळ असणे 
आणण बागेत वाफसा स्स्ती नसणे अशा कारणांमुळे कपटींग रोगाचा 
प्रादभुथाव वाढतो.

कपटींग रोगाला आळा घालण्ासाठी बाग स्छि ठेवणे गरजेचे आिे 
कपटींगचे नन्ंरिण स्पॉट हदसल्ानंतर केल्ाने रोगाला पूण्ण आळा घालता 
्ेत नािी. ्ा अवस्ेला रोगामुळे केळीचे नुकसान खूप जास्त िोते. 

कपटींगचा प्रादभुथाव वाढल्ास केळी कपका्ला लागतात. त्ामुळे केळी 
उत्ादकांचे आधर््णक नुकसान िोते. रोगाच्ा पूण्ण नन्ंरिणासाठी केळफूल 
बािेर पडल्ानंतर घडातील फण्ा मोकळ्ा झाल्ानंतर त्ररत बुरशी 
नाशकाची फवारणी करणे गरजेचे आिे. त्ानंतर स्टटींग बॅग घालावी. 
पावसाळ्ात दर आठवड्ाला घडावर खालीलप्रमाणे फवारणी करावी. 

फ
वा

रण
षी

ककटक नाशक व बुरशषीनाशक मात्ा १५ सलटर 
पाण्ासािी

१ इनमडाक्ोकप्रड + र्ा्ोकफनेट नमर्ाईल ८ नमली+ १० ग्राम

२ अक्ाॅसीटिट् ोबीन १८.२ % + डा्फेनोकोनॅझोल ११.४% ७.५ नमली

३ मेटॅलॅक्ील एम. ३.३५% + क्ोरोर्ा्लोनील ३३.१ % ७.५ नमली

टीप: वरील पैकी एक फवारणी दर आठवड्ाला करावी.

केळीला शाश्त ठेवण्ासाठी व बागेची उत्म वाढ, चांगली रास 
(घडाचे वजन), नन्थातक्म गुणवत्ा नमळावी आणण संभाव्य नुकसान 
टाळावे ्ासाठी पावसाळी वातावरणात केळी वरील संभाव्य धोके 
लक्ात घेऊन बागांचे अचूक व वेळीच व्यवस्ापन केल्ास बागांचे 
नुकसान कमी िोऊन चांगले कपक िातात ्ेईल. 

पुढील वर््ण सुद्धा केळी कपकासाठी चांगले आिे. कारण ्ावर्षी 
केळी लागवडी प्रत्ेक महिन्ात नवभागून झाल्ा आिेत. कोणत्ािी 
एका महिन्ात केळी लागवड जास्त झालेली नािी तसेच कडसेंबर २०२१ 
ते माच्ण २०२२ ्ा दरम्ान आंध्रप्रदेश मध्ये करपा रोगोमुळे केळीची 
लागवड अनतश् कमी झाली आिे. जामनेर, पिूर पररसराने माच्ण ऐवजी 
ऑक्ोबर-नोव्ेंबर २०२१ मध्ये लागवडी जास्त केल्ा आिेत. त्ामुळे 
केळीला वर््णभर चांगली बाजारपेठ रािील. त्ासाठी आजच केळी 
बागांची काळजी घेणे केळी उत्ादकांच्ा हिताचे आिे.

केळी वरील कपटींग  रोग

केळी वरील करपा 
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जैन प्ास्टिक पाक्ण , रा.म.क्र. ६, पो. बॉ. ७२, जळगाव-४२५००१ (मिाराष्टट् )  
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मुद्रक, प्रकाशक मवनष अमृतलाल शहा ्ांनी जैन इररगेशन ससटिीम्स् सल. जळगाव ्ांच्ावतीने आनंद पस्ब्केशन, १०६/१/ए, एन. एच. क्र.६, मुसळी फाटा, 
ता. धरणगाव, सज. जळगाव (मिाराष्टट् ) ्ेर्ून ्छापून जैन प्ास्टिक पाक्ण , पोटि बॉक् नं.७२, बांभोरी, जळगाव-४२५००१ ्ेर्ून अंक प्रकासशत केला आिे. 
संपादक: डॉ. सुधषीर जगन्नाथ भोंगळे; वर््ण: ४; अंक: ७ (३८) (जुलै २०२२/ ्ा अंकात प्रससद्ध झालेल्ा मतांशी संपादक व संचालक सिमत असतीलच असे नािी.) 

�ेतकर� बंधूनो,

यंदा कापूस, तूर व सोयाबीन�ा �यी �ाव �मळा�ा ��ून आवंदा �ी आप� कापूस, तूर व 

सोयाबीन �ावायचा �चार करताय क�?  थोडं थ�बा ! �न� �चार करा, जु�ा प�तीनं पीक 

�ागवड के�ावर मनासार� ��� व नफा �मळतो का?  

नाही ! कधी कधी तर म�ागती पासून ते िपक येईतोवरचा �च� ही यातून �न�त नाही.  तूर व 

सोयाबीन ही आता आंतरिपके राही�� नाहीत, तर ब�ळ नफा दे�ार� नगदी पीक आहेत. 

��ून न�ा जमा�ाचं ज�न तं��ान कापूस, तूर, सोयाबीन ज�न ��बकवर �ावून �र�ोस 

���ाची कास धरा.

 �ा�ू� ���ा�े �ा�व�ी�े ���र � ४'x १.५', ४'x२', ४.५'x१.५;, ५'x१.५', 

�ूर �����े �ा�व� ���र � ८'x१.५', ९'x१.५', ८'x२', ९'x२' 

�र ���ाबी� �����ी �ादी वा�ावर  ���� ���ी�े �ा�व� �रावी.

 ��� ���� � ��������े ����े

दरू��ी � ०२५७ - २२५८०११, ��� �� � १८०० ५९९ ५०००, ��े�- jisl@jains.com बेव- www.jains.com

क�ना क�ापर�. ���डाचा �ेद कर�.पा�ी थ�बानं. पीक जोमानं!

कापूस, तूर व सोयाबीनची  लागवड

पारपंा�रक प�तीन� करीत 

आहात का!.. थांबा !

�े������� ������ ���� ������� ������ ���� ���� ������ �

����� ��� ���� �� �े �� ���� ���� ����� ������े आहे.�

��ादनात �र�व वा�

 पा�ी वापराम�े ५० ��े बचत

र ासाय�नक �त�चा ��धक काय��म वापर

प ा�ा, फु�गळ कमी होते

क ापसाची ब�डे, तूर��ा ��गामधी� दा�े च�ग�े पोस�े जातात 

 कमी पा�ात, कमी वेळेत, कमी �वजेम�े ��धक �े�ात �ागवड ��
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