
ऊसाची लागवड,  
साखर व इथेनॅाल उत्ादन  

आणि जलव्यवस्ापन  
- एक मोठे आव्ान !

ऊसाची लागवड,  
साखर व इथेनॅाल उत्ादन  

आणि जलव्यवस्ापन  
- एक मोठे आव्ान !

जून २०२२ • वर्ष ४ • अकं ६ • जळगाव • पषृ्ठे ५२ • मूल्य `१०



“शेतमालाला अधिक आकर्षक दाम ममळण्ासाठी मूल्यवि्षन करणारे कृरी उद्ाेग  
मनममाण करणे शेतकऱ्यांसाठीही हहतकारक होईल.”

– भवरलाल जैन
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मोसमी पाऊस ही मनसगमाने आपल्याला मोठी 
देणगी आहे आणण शेती व शेतकऱ्यांसाठी ते 
वरदान आहे. हा पाऊस दरवरषी ्येणारच! तो 
आला नाही असे किीही होत नाही. १८७५ 
पासूनची पावसाची सव्ष आकडेवारी आपल्या 
भारती्य हवामान विेशाळेकडे उपलब्ध आहे. 
मतचा समवस्तर व खोलात जाऊन अभ्ास व 
मवश्ेरण करून त्ा आिारे पपक पद्धतीची 
मनश्चिती करण्ाची आवश्यकता आहे. 
पण अभ्ासाद्ारे पपकपद्धती ठरमवण्ाची 
आपल्याला सव्य नाही. आपण परंपरागत, 
रूढीवादी व मोठ्ा प्रमाणात अनुकरण 
करणारे आहोत. त्ामुळे एका शेतकऱ्याने 
एक पपक लावले की, इतर शेतकरी ही तेच 
पपक लावतात. आता सो्याबीन पपकाच्ा 
बाबतीत राज्ात असेच घडले आहे  आणण 
घडतेही आहे. महाबीजकडे ्यंदा फक्त ४२ 
हजार क्वटंल सो्याबीनचे मब्याणे उपलब्ध 
आहे. पण शेतकऱ्यांचा ओढा सो्याबीन 
लागवडीकडेच आहे. त्ामुळे ्यंदा आणखीन 
दोन-तीन लाख हेक्टरने के्त्र वाढेल की का्य 
अशी शंका मनममाण झाली आहे. सो्याबीन 
पपकात ज्ा समस्ा नव्ाने मनममाण झाल्या 
आहेत त्ांची सोडवणूक करण्ासंबिंीची 
चचमा ्या अध्यक्ी्यमध्ये केली आहे. त्ाकडे 
आपण गांभी्यमाने पाहावे हीच मवनंती. 

सोयाबीनला चांगले भाव मिळत असल्ािळेु िध्यप्रदेशाप्रिाणचे िहाराष्ट् ातील सोयाबीनचे 
के्त्रही ददवसेंददवस वाढू लागले आहे. िागच्ा वर्षी िहाराष्ट् ात ४४ लाख हेक्टर क्ते्रावर 
सोयाबीनची परेणी झाली होती. यदंा ती ४७ लाख हेक्टर पययंत जाईल असा राज्ाच्ा कृर्ी 
खात्ाचा अदंाज आहे. िागच्ा वर्षी सोयाबीनला पाच त े सात हजार रुपय े क्वटंलला भाव 
मिळाला. दर चांगले व वाढत ेरादहल्ािळेु शतेकऱयांचा सोयाबीन लागणीकडे कल वाढलेला आहे. 
त्ािळेु एका पपकाखाली पकती क्ते्र राज्ाच ेवाढू द्ायच ेयाचा मवचार करण्ाची आता वळे आली 
आहे. सोयाबीनबाबत तर नक्कीच काही धोरणात्मक व सशंोधनात्मक मवर्य हाती घ्ाव ेलागणार 
आहेत. यादृष्ीन ेदोन नवीन मवर्य फार िहत्ाच ेआहेत. 

१) सोयाबीन पीक काढायला आले असतानाच पाऊस पडतो असा िागील २-३ वर्षांचा अनभुव 
आहे. पावसात सोयाबीन भभजले ककी त्ाला कोंब फुटतात पकंवा त्ाच्ा उगवण शक्कीवर (जमिमिनशेन) 
िययादा यतेात. बऱयाचदा सोयाबीनच े दाणे खराबही होतात. शतेात पाणी साचनू रादहले तर पीक 
कुजनूही जात.े त्ािळेु या पपकािध्य े डॉरिन्ी सशंोधनान े आणता येईल का याचा मवचार केला 
पादहज.े डॉरिन्ी म्हणज ेपीक मनघाल्ाबरोबर काही कालावधीत पकंवा काही िदहन ेत ेमबयाण ेपनु्ा 
उगवत नाही. िग त ेझाडावर असो पकंवा गदुािात साठमवलेले असो. पकिान दोन त ेतीन िदहन्ांची 
डॉरिन्ी आपण सोयाबीनिधे्य आणू शकलो तर मबयाण्ाच्ा उपलब्धतचेा आणण जमिमिनशेनचा प्रश्न 
उपस्थित होणार नाही. सध्या दरवर्षी जमिमिनशेनची भभती सतावत राहत.े आपण इकडून मतकडून फायर 
फायटींगसारख ेमबयाणे उपलब्ध करून घतेो पण िलूभतू प्रश्नाला हात घालत नाही. जगात डॉरिन्ी 
आणता येईल अशा सोयाबीनच्ा जाती व ततं्रज्ान उपलब्ध आहे. मबयाणे भभजले ककी त ेकाही जण 
वाळमवतात. िशशनिधनू काढतात. पण त्ातनू पणूमि प्रश्न सटुत नाही. 

२) सोयाबीन मबयाण्ाच े वरच े आवरण (सीडकोट) हे पातळ आहे. त्ािळेु मबयाण्ाची 
हाताळणी अत्तं काळजीपवूमिक करावी लागत.े शशवाय मबयाण्ाचा डोळा हा वरच्ा भागावर 
आहे. त्ािुळे मबयाण ेहाताळतांना थोडा जरी हलगजषीपणा झाला पकंवा पोती वरून फेकली गलेी 
तर डोळा बाजलूा पडण्ाचा पकंवा तटूुन जाण्ाचा धोका मनियाण होतो. मबयाण्ाच्ा या डोळ्ाला 
जर इजा पोहोचली तर हे मबयाण ेउगव ूशकत नाही. तरुीच्ा दाण्ािध्य ेअस ेहोत नाही. तरुीच्ा 
दाण्ाची पोती वरून फेकली तरी दाण्ांना काहीही इजा पोहचत नाही. पण तशी स्थिती सोयाबीन 
मबयाण्ाची नाही. सशंोधन व नवीन ततं्रज्ानाचा वापर करून आपल्ाला सोयाबीन दाण्ाचे वरचे 
आवरण (सीडकोट) थोडे जाड व टाईट करता येईल का? आणण त्ाचा डोळा (ज्ाला हायलि- 
Hilum म्हणतात. ) जो वर आहे तो तरुीसारखा थोडा आत नतेा येईल का? यावर मवचार करायला 
हवा. त्ादृष्ीन ेसशंोधन हाती घऊेन ततं्रज्ानाचा वापर करायला हवा. यािध्य ेजर यश आपल्ाला 
मिळू शकले तर आपला सोयाबीन मबयाण्ाचा प्रश्न सटूु शकतो. सदैुवान ेजगात अशा प्रकारच्ा 
व्हरायटी सोयाबीनिध्य ेउपलब्ध आहेत. आपण त्ा आयात करून इथ ेवाढवायला हव्ात. 

आता यावर्षीच्ा खरीप हंगािात आणखीन एक प्रश्न आहे तो म्हणज ेरासायमनक खतांच्ा 
उपलब्धतचेा. खतांच्ा पकंिती अगोदरच २५ त े ३० टक्क्ांनी वाढल्ा आहेत. त्ािळेु 
शतेकऱयांकडून यावर्षी रासायमनक खतांचा वापर किी होण्ाची शक्ता आहे. शशवाय खत 
मवके्त्ांनीही वाढलेल्ा पकंितीिळेु नहेिीसारखा िोठ्ा प्रिाणावर खतांचा साठा केलेला नाही. 
यात आणखीन भर उसाच्ा वाढलेल्ा क्ते्रान ेघातली आहे. िागच्ा वर्षी २.५ त े३ लाख हेक्टरने 
उसाच ेके्त्र वाढल्ािळेु वर्मिभर त्ाच्ासाठी िोठ्ा प्रिाणावर खत ेवापरली गलेी. रशशया – युके्न 
यदु्ािळेु खतांची आयात किी झाली. बोटीन ेवाहतकु करावयाच्ा िालाच ेभाडे ४ त े५ पटीने 
वाढले. इंधनाच्ा दरातही प्रचडं वदृ्ी झाली. या सवषांचा पररणाि म्हणनू खत मनमिमिती करणाऱया 
कंपन्ांकडेही यावर्षी परेुसा साठा व मनमिमिती नाही. त्ािळेु शतेकऱयांकडून खत वापर किी झाला 
तर त्ाचा पररणाि उत्ादन घटण्ावर होण्ाची शक्ता आहे. या सवमि सिस्ांवर िात करून 
शतेकऱयाला आपले पीक घ्ायच ेआहे. त्ादृष्ीन ेत्ान ेआत्ापासनूच तयारी केली पादहज ेव या 
प्रश्नांवरची उत्रे आपापल्ा पद्तीन ेशोधली पादहजते.   

अशोक जैन
अध्यक्, जैन इररगेशन शसस्ीम्स् शल.

अध्यक्षीय

खरीपसाठी पपक पनवड, बियािे व लागवड पद्धती- नवा दृष्ीकोन
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शेतीमध्ये मववेकाला खूप महत्व आहे. आपण 
का्य करतो आहोत हे कळण्ासाठी मववेक 
हवा. आपले करणे पकतपत रास्त आहे हे 
मनरपेक् भूममकेतून अनुभमवण्ासाठी वैराग्य 
आहे. मववेक आणण वैराग्य ्यांची उत्तम 
सांगड ज्ाला घालता ्येते तो ्यशस्ीतेच्ा 
व समािानाच्ा मागमावर वाटचाल करू 
शकतो. ्यासाठी ज्ान, सािना, अभ्ास व 
चचतंन लागते. संवाद, मनरीक्ण, सािना, 
अनुभवाचे तटस्थ मवश्ेरण ्यासाठीही काही 
काळ घालवावा लागतो. जमीन काळीभोर 
आहे. त्ात भरपूर ओल आहे. मब्याणे उत्तम 
आहे. म्हणून लगेच पपक ्येत नाही. त्ाला 
काही अविी द्ावा लागतो. त्ाप्रमाणे मववेक 
जागा व्ा्यला आणण वैराग्य मनममाण व्ा्यला 
काही काळ जावा लागतो. शेती आपण वैराग्य 
आणण मववेकाने करतो का? हा प्रश्न प्रत्ेक 
शेतकऱ्याने मनाला मवचारून पहावा. त्ाचे 
उत्तर सकारात्मक असेल तर मन्योजन, अंदाज 
व अर्षशास्ताचे गणणत चुकण्ाचे कारणच 
नाही. पण बऱ्याचदा व बहुतांशी वेळेला हे 
उत्तर सकारात्मक नसल्यामुळे फटफश्जती 
होते, ऐनवेळेची िावपळ करावी लागते 
आणण मन्योजन ओढाताणीत गोिडीसारखे 
मध्यचे फाटते. ्याचा अनुभव २०२१-२२ च्ा 
ऊस गळीत हंगामात महाराष्ट् ातील साखर 
कारखान्ांना आला आहे. संपूण्ष ऊसाचे 
गळीत होण्ासाठी प्रचंड ओढाताण. संघर्ष, 
अडचणी, मनस्ताप, पपळवणूक ्या सववांचा 
सामना शेतकरी, कारखानदार, सरकार ्या 
सववांना झाला आहे. त्ाचा िावता आढावा ्या 
संपादकी्यमिून आपल्यासमोर ठेवला आहे.

डॉ. सुधषीर भोंगळे
संपादक

संपादकषीय

ऊसाचे क्ेत्र पकती व कुठे वाढवायचे?

पकतीही नैसरगमिक संकटे आली तरी ऊस हे पीक प्रभावीपणे त्ाचा सािना करेल, साखर 
कारखान्ांकडून ऊसाची तोडणी होऊन मवले्वाट लागेल आणण काही ना काही पैसा मनशचित 
आपल्ा हाती येईल याची पक्की खात्री असल्ािुळे शसचंनासाठी पाणी उपलब्ध झाले  ककी 
शेतकरी ऊस लागणीचा कायमिक्ि सुरू करतो. इतर पपके ऊसापेक्ा अभधक पैसे मिळवून 
देणारी असली तरी त्ांच्ा मवले्वाटीची खात्री नसल्ािुळे शेतकरी ऊस लावण्ाला प्राधान् 
देऊन इतर पपकांकडे थोडे दलुमिक्च करतो असे आता अनुभवाला येऊ लागले आहे. याचा 
पररणाि असा झाला आहे ककी, िहाराष्ट् ातील ऊस पपकाखालील के्त्र ददवसेंददवस वाढीला 
लागले आहे. िागील ५० वर्यात िहाराष्ट् ातील ऊसाचे के्त्र १० ते १०.५ हेक्टरच्ा पुढे कधी 
गेले नव्हते. यंदा (२०२१-२२) ते प्रथिच १३.६७ लाख हेक्टरवर गेले. त्ािुळे ऊसाचे उत्ादन 
अनपेशक्तररत्ा प्रचंड वाढून गळीताची सिस्ा मनियाण झाली. सवमिसाधारणपणे िहाराष्ट् ातील 
साखर कारखान्ांचा गळीत हंगाि १६० ते १८० ददवसांचा असतो. पण यंदा काही साखर 
कारखान्ांना आणण मवशेर्त: िराठवाड्ातील कारखान्ांना २१० ते २४० ददवस गळीत 
हंगाि चालवावा लागला. सवमि ऊसाचे गळीत झाल्ाशशवाय कारखान्ांना हंगाि बंद करता 
येणार नाही अशी भूमिका राज् सरकारने घेतलेली असल्ािुळे साखर कारखान्ांची इच्ा 
असो वा नसो त्ांना जबरदस्ीने गळीत हंगाि चालू ठेवणे भाग पडले. यात साखरेचा सरासरी 
उतारा किी झाल्ािुळे पकंवा शेतकऱयाचे पाणी संपुष्ात आल्ाने व ऊसाला तुरे आल्ािुळे 
तो पोकळ होणे यासारख्ा नुकसानीच्ा अनेक गोष्ी घडल्ा. पण िारून िुटकून का होईना 

बनि्णय कधी करिार?

सूक्ष्म शसचंनाखालीच ऊस पीक घेणे फायद्ाचे
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कारखान्ांनी गळीत हंगाि रेटल्ाने जिेतेि २ ते ३ लाख टन ऊस 
गळीताशशवाय शशल्लक राहीला. बाककी सवमि ऊसाचे गळीत झाले आणण 
मवशेर् म्हणजे यंदा मवक्िी म्हणजे जवळपास १३२० लाख टनाचे गळीत 
झाले. साखर कारखान्ांनी गळीच हंगाि सुरू होण्ापूवषी सरकारला जी 
िादहती ददली होती त्ाआधारे १०.५  लाख हेक्टरिध्ये ऊस पीक आहे 
असा अंदाज केला होता. प्रत्क्ात जवळपास ३ ते ३.६७ लाख हेक्टर 
ऊसाचे क्ेत्र अभधक मनघाले. हे के्त्र काही एका रात्रीत मनियाण होत 
नाही. शेतकरी आणण कारखाने दोघेही ऊस लागणीची खरी िादहती व 
आकडेवारी सरकारला देत नाही. ते तसे का करतात? यािागची कारणे 
सवषांना िादहती आहेत. सरकारचा कर चुकमवणे हाच त्ािागील उदे्श 
आहे. पण इतक्ा क्षुल्लक कारणािुळे साखर धंद्ात कायमिरत असणाऱया 
सवमि यंत्रणांना व घटकांना आणण राज् सरकारलाही जो त्रास व िनस्ाप 
होती त्ाची िोजदाद करणे अशक् आहे हे यावर्षीच्ा अनुभवातून 
सवषांच्ा नजरेस आले आहे.

आता या वर्षीचा गळीत हंगाि कसाबसा पार पडला पण पुढच्ा 
वर्याचे काय? हा प्रश्न आजच आवासून उभा राहीला आहे. कारण िागच्ा 
वर्षी भरपूर पाऊस झाल्ािुळे व बऱयाच उशीरापययंत पाऊस चालू 
रादहल्ािुळे भूजल आणण भूपृष्ठ या दोन्ीिध्ये भरपूर पाणी साठा होता. 
त्ािुळे नव्ाने िोठ्ा प्रिाणावर ऊसाची लागण झाली. तो ऊस या 
हंगािात (२०२२-२३) तोडायला येणार आहे. म्हणजे यावेळच्ा गळीत 
हंगािासाठी िागच्ा वर्षीपेक्ा जास् ऊस असणार आहे. आता या 
जास्ीच्ा ऊसाचे गळीत कसे करायचे?  हा प्रश्नच आहे. कारण यात 
दोन-चार िुख् सिस्ा आहेत. त्ापुढीलप्रिाणे

१) आपला मोसमषी पावसाळा साधारणपणे जून ते १५ ऑक्टोबर 
पययंत चालतो. कधी कधी तो लांबून नोव्हेंबर पययंतही पडत राहतो. 
पावसाळा संपल्ाशशवाय गळीताचा हंगाि सुरू करण्ासाठी साखर 
आयुक्ालयाकडून गळीताचा परवाना घेतात पण प्रत्क् गळीत सुरू 
करीत नाहीत. याला दोन कारणे आहेत. अ) ऊस तोडणीसाठी बऱयाचदा 
पुरेसे संख्ेने िजूर उपलब्ध नसतात. आ) िध्येच पाऊस पडला तर 
तोडणी होत नाही. म्हणून कारखाने फक् बॉयलर पेटमवण्ाचा कायमिक्ि 
करतात पण प्रत्क्ात गव्हाणीत ऊसाची िोळी टाकण्ाचा कायमिक्ि 
उशीरा करतात. 

२) ऊस तोडणषी मजुरांचषी संख्ा ददवसेंददवस किी होत चालली 
आहे आणण ऊस पपकाखालील क्ेत्र व साखर कारखान्ांची संख्ा वाढत 
चालली आहे. त्ािुळे िजुरांचा तुटवडा आहेच. त्ातच अथमिकारण व 
राजकारण घुसलेले आहे. जो कारखाना करार करताना ऊस तोडणीसाठी 
जादा पैसे देईल त्ाच्ाकडे िजुरांच्ा टोळ्ा पाठमवण्ाचा िधल्ा 
दलालांचा प्रयत्न असतो. त्ािुळे सवमिच कारखान्ांना रास् दराने व 
पुरेशा संखे्त िजुर उपलब्ध होतील याची खात्री नसते. बऱयाचदा हे िधले 
दलाल आगाऊ उचल (ॲडव्हान्) घेऊन गायब होतात. याचा अनुभव 

कष् व मेहनतीनेच  
लक्षी प्रसन्न होईल!

ऊस हे सुरूवातीपासूनच नगदी पीक होते. त्ािुळे 
शेतकऱयांचा त्ाकडे प्रारंभापासून ओढा आहेच. 
पण आता पेटट् ोल व पडझेल 
वाहनांिध्ये इंधन म्हणून 
इथेनॉल २० टके् मिसळण्ाचा 
जो मनणमिय कें द्र सरकार राबमवत आहे त्ािुळे ऊस 
या पपकाला िोठे औद्ोरगक व आभथमिक िूल् प्राप्त 
झाले आहे. जे साखर कारखाने इथेनॉलची थेट ऊसाच्ा 
रसापासून, िळीपासून पकंवा साखरेपासून इथेनॉलची मनमिमिती 
करीत आहेत त्ांना शेतकऱयाला प्रती टन ऊसाला १५० ते २०० 
रूपये भाव जास्ीचा देणे शक् झाले आहे. सरकारही इथेनॉलला 
६२ ते ६३ रुपये शलटरला भाव देत असून बाजारात पेटट् ोलचे 
भाव १०० रुपयांच्ा पुढे आहेत. ददवसेंददवस सवमि वाहनांिधला 
इथेनॉलचा वापर जसजसा वाढत जाईल तसतसा सरकारचा 
इंधन आयातीवरील खचमि किी होत जाईल. पररणािी ऊस 
उत्ादक शेतकऱयांच्ा घरात जास्ीचा पैसा जाऊ शकणार आहे. 
इथेनॉल व अन् गोष्ी साखर कारखान्ांनी तयार केल्ािुळे 
औद्ोरगक क्ांतीलाही िोठा हातभार लागणार आहे. साखर 
कारखान्ातून तयार होणाऱया वीजेिुळे (को-जन) आज जो 
वीजेचा तुटवडा जाणवतो आहे तो किी होण्ास हातभार लागणार 
आहे. जवळपास ३६०० िेगावॅट वीज राज्ातील २०० साखर 
कारखान्ांिधून तयार होऊ शकते. शेतकऱयाने आपले ऊसाचे दर 
एकरी उत्ादन व उत्ादकता वाढमवली पादहजे. त्ासाठी दठबक 
शसचंन, फपटमिगेशन या तंत्रज्ानाचा वापर केला पादहजे. आज एकरी 
शंभर टन ऊस काढणारे हजारो शेतकरी आहेत. पण हेक्टरी ३७० 
टन ऊस काढणारे शेतकरी हाताच्ा बोटावर िोजण्ा इतके 
आहेत. आपण त्ा शेतकऱयांिध्ये जाऊन बसले पादहजे अशी शजद् 
आणण अहिहमिका ऊस उत्ादक शेतकऱयांनी बाळगायला हवी. 
जास् पैसे मिळमवण्ाची संधी ऊस शेतकऱयांचा दरवाजा ठोठावते 
आहे. संधीचा फायदा घ्ायचा ककी नाही हे शेवटी शेतकऱयावरच 
अवलंबून आहे. शेतकऱयांनी एक गोष् नक्की लक्ात ठेवावी लक्ष्मी 
जेव्हां दरवाजा ठोठावते तवे्हां मतला आनंदाने दार उघडून मतचे 
स्ागत करा. त्ासाठी प्रचंड िेहनत करा, पररवतमिनासाठी तयार 
रहा, तंत्रज्ानाची जोड द्ा असे केल्ाने लक्ष्मी प्रसन्न होईल !
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बऱयाच साखर कारखान्ांना आलेला आहे. िग पुन्ा नव्ाने तोडणीसाठी 
िजुरांच्ा टोळ्ा शोधणे हे काि िोठे शजकरीचे आणण वेळखाऊ असते. 
त्ािुळे गळीत हंगाि सुरू करण्ाचे कारखान्ाने पकतीही वेळापत्रक 
ठरमवले तरी ते पूणमिपणे पाळता येईल याची खात्री कुणी देवू शकत नाही. 

३) शेतकऱयांना िागच्ा वर्षी गाळलेल्ा ऊसाचषी ‘फेअर 
रेम्ुनषीरेटषीव्ह प्ाईस’ (एफ.आर.पषी.) संपूणमि ददल्ाशशवाय साखर 
आयुक्ालय चालू वर्याचा गळीताचा परवानाच देत नाही. साखर 
आयुक्ांनी परवाना नाकारला तर गळीत हंगाि सुरू करता येत नाही. 
शशवाय शेतकऱयांची आंदोलने, धरणे, िोचचे, मनरे्ध सभा, उपोर्णे चालूच 
असतात. त्ात त्ांचे काही चूक आहे असे नाही. कारण वर्मि-ददड वर्मि 
िोठ्ा िेहनतीने पाणी भरून त्ांनी ऊस पपकवलेला असतो आणण तो 
ऊस कारखान्ाला ददल्ानंतर त्ाचे पैसे लगेच पकंवा दोन-तीन हप्तात 
मिळावेत अशी त्ांची अपेक्ा असते. कारण त्ांचा रोजचा दैनंददन खचमि 
व संसार त्ा पपकावर अवलंबून असतो. बऱयाचदा आपण असे पाहतो 
ककी, या एफ.आर.पी. आणण ऊसाच्ा हिी भावाकरीता गळीत हंगािाच्ा 
सुरूवातीलाच आंदोलनाचा नारळ फुटतो 
आणण चक्ाजाि व टायर फोडण्ाचा पकंवा 
जाळण्ाचा कायमिक्ि सुरू होतो. त्ािुळेही 
गळीताला उशीर होतो. 

४) बहुतेक सवमि साखर कारखान्ांची 
आजपययंतची ऊसाचा दर काढण्ाची पद्त 
अशी होती आणण आहे ती म्हणजे साखर, 
िळी,  इथेनॉल, बॅगस, को-जन, ॲशसड, 
कंपोस् मवकून जी काही रक्ि येईल ती 
सिोर ठेवायची. त्ातून साखऱ मनमिमिती, 

कािगारांचे पगार, ऊस तोडणी खचमि व इतर खचमि वजा करून शशल्लक 
राहीलेली सवमि रक्ि यावर्षीचा ऊसाचा भाव म्हणून वाटून टाकायची. 
कारखान्ाकडे गंगाजळी पकंवा शशल्लक म्हणून भरीव रक्ि ठेवायची 
नाही आणण पुढच्ा वर्षीचा गळीत हंगाि सुरू करायचा झाला ककी राज् 
सहकारी बँक, शजल्ा िध्यवतषी बँका पकंवा अन् मवत्ीय सथंिांच्ा 
दारात जाऊन कजमि िागणीसाठी कटोरा घेऊन उभे राहायचे. ‘नाबाडमि’ ने 
थकबाककी पकंवा अन् काही कारणांिुळे कजमि नाकारले तर राज् पकंवा 
शजल्ा बँक पतपुरवठा करू शकत नाही. िागच्ा वर्षी देखील काही 
कारखान्ांना अशा पद्तीने कजमि नाकारण्ात आले. (येथे िी िुद्ाि 
कोणाचे नांव घेत नाही) त्ािुळे या कारखान्ांच्ा पररसरात जो प्रचंड 
ऊस उभा होता त्ाची मवले्वाट कशी लावायची? अशी िोठी सिस्ा 
मनियाण झाली. याचा गैरफायदा काही कारखानदार आणण ऊस तोडणी 
िजुरांनी देखील घेतला आणण शेतकरी िोठ्ा प्रिाणात 

नागवला गेला. 

५) ऊस वेळेवर तोडला जात नाही म्हणून 
हैराण व बेजार झालेला शेतकरी कारखान्ाचे 

संचालक आणण अभधकाऱयांकडे रोज हेलपाटे िारून 
मवनवण्ा करीत होता, हातापाया पडत होता. कारण 
मवदहर व बोअरवेल िधले पाणी संपले होते. ऊस 

वाळायला लागला होता. त्ाला तुरे आले होते. तो आतून 
पोकळ व्हायला सुरूवात झाली होती. त्ािुळे वजनात 

घट येणार होती. साहशजकच वजन घटले ककी पैसे 
किी मिळणार, नुकसान होणार आणण वाळून गेला 
तर हातातोंडाशी आलेला घास जाणार या चचतंेने 
तो ग्ासला होता. हजारो शेतकऱयांना यावर्षी असा 

ऊस तोडणी िजुरांची उपलब्धता हे साखर धंद्ापुढील नवे आव्हान आहे.
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अनुभव आला आहे. त्ाचा गैरफायदा ऊस तोडणी 
िजुर व कारखानदार न उठवतील तर नवलच! 
ऊस तोडणी िजुरांनी िजुरी व्मतरीक् एकरी 
२० ते ३० हजार रूपये ऊस तोडणीसाठी 
िारगतले. काहींना तर यापेक्ाही जास् 
रक्ि िारगतली गेली. “अडला नारायण 
धरी” अशी स्थिती झाल्ािुळे शेतकऱयाने 
अरगतक होऊन िोठ्ा द:ुखी अंत:करणाने 
ऊस तोडणीसाठी एवढी रक्ि ददली 
देखील. आता कारखाना त्ाच्ा ऊसाला 
टनाला काय भाव देईल? व त्ातून शेतकऱयाच्ा 
पदरात काय पडेल?  असा नुसता मवचार केला तरी 
डोकं सुन्न होतं. ऊस उत्ादक शेतकऱयांची काय दैना 
झाली आहे? याचे वणमिन करायला शब्द अपुरे पडतात. 

६) ऊस तोडणीसाठी आज यंत्रे उपलब्ध े
झाली आहेत. पण ती संख्ेने पुरेशी नाहीत. 

बऱयाच शेतांचे आकार लहान असल्ाने यंत्रे 
आणून चालमवणे त्ा शेतकऱयांना परवडत 
नाही. सवमि शेतकऱयांच्ा ऊसाच्ा 
लागणीच्ा तारखा एकसारख्ा 
नसल्ािुळे एकावेळी त्ा भागातला 
सवमि ऊस तोडायला येत नाही. त्ािुळे 

छोट्ा क्ेत्रासाठी िशीन िालक येत 
नाही. अगदी बुडापासून ऊस तोडणारे 

‘परफेक्ट’  िशीन अजून बनलेले नाही. शशवाय 
ऊस तोडल्ानंतर त्ाच्ा कांड्ा करून ते जेंव्हा 

टट् ॉलीिध्ये टाकतात तेंव्हा त्ात येणारे पाचटाचे तुकडे 
व प्रिाण हे पाच टक्क्ांपेक्ा अभधक असता कािा नये. पण 

ऊसाची यांपत्रक तोडणी

इथेनॉल हररत इंधन का आहे? - इथेनॉल बटाटे, द्राक्े, ऊस, िका आदी 
पपष्िय पपकापासून बनवता येते. इथेनॉल कार पेटट् ोशलयिवर चालणाऱया 
कारपेक्ा ७०% किी हायडट् ोकाबमिन, ३०% किी नायटट् ोजन आणण ६५% 
किी काबमिन िोनॉक्ाइड सोडतात. इथेनॉलवर चालणाऱया वाहनांिुळे 
वायूप्रदरू्ण होत नाही. म्हणून ते दहरवे इंधन (ग्ीन फ्ूएल) आहे.

ब्ाझषीलबाबत अनुभव कसा राहहला आहे? -  ब्ाझीलिध्ये १९६४ ते 
१९८५ दरम्ान यात तेजी आली, जवे्हा लष्करी हुकूिशाहीचा काळ होता. 
१९७० च्ा दशकात, पेटट् ोलिध्ये २०% इथेनॉल वापरण्ाची परवानगी 
होती. १९७९ िध्ये फक् ०.३% गाड्ा इथेनॉलवर चालत होत्ा. १९८५ 
िध्ये हा आकडा ९६% वर पोहोचला. १९९८ पययंत, जलप्रदरू्ण आणण अन्न 
असुरशक्ततेिुळे ही संख्ा फक् ०.१% पययंत घसरली होती. २००३ िध्ये 
इथेनॉल-गॅसोलीनवर चालणाऱया हायमब्ड कारना परवानगी देण्ात 
आली. ब्ाझीलच्ा अनुभवातून धडा घेतला पादहजे.

इथेनॉलमुळे काय समस्ा येतात ? - ते बनवण्ाच्ा प्रपक्येत जलप्रदरू्ण 
होते. पाणीही अनेक पटीने लागते. शजवाश्म इंधनापासून एक रगगाज्ुल 
इंधनाच्ा तुलनेत इथेनॉलपासून इतके इंधन तयार करण्ासाठी ७८ 
पट जास् पाणी लागते. एक शलटर इथेनॉल तयार करण्ासाठी १० ते 
१६ शलटर मवर्ारी कचरा जलस्ोतांिध्ये सोडला जातो. १९७९ ते १९८५ 

पययंत इथेनॉलचे उत्ादन वापर्मिक ५० कोटी शलटरवरून एक हजार कोटी 
शलटरपययंत वाढले. पडसेंबर २०२१ पययंत तेथील जलस्ोतांची पातळी 
८०% किी झाली व २० वर्षांतील भीर्ण दषु्काळ पडला. -एक शलटर 
इथेनॉलिध्ये ५,१३० पकलो कॅलरी ऊजया असते; परंतु त्ातील ६.६ 
पकलो कॅलरी ऊजया खचमि होते. भूक मिटवण्ासाठी धान् आवश्यक 
आहे, पण इंधन बनवण्ासाठी धान् पपकवणे मवनाशकारी ठरू शकते.

इथेनॉलसह इलेक्ट्रिक वाहनांचे संकरीकरण योग्य ठरेल का? - इंपडया 
स्ेंडने अहवाल ददला आहे ककी एका वर्यात, एक हेक्टरवर लावलेल्ा 
सौरऊजया प्रकल्ाने चाजमि करून एक इव्ही कार शजतका रस्ा पार करेल 
तोच िागमि इथेनॉलने गाठण्ासाठी १८७ हेक्टर जिीन लागेल. तवे्हा 
आता तमु्हीच मनणमिय घ्ा.

०.७% तेलाचा खच्च ववरुद्ध पाणषी, जंगल, जमषीन; भारत ब्ाझषीलच्ा 
मागगाने? - भारतातील ई-२० प्रकल्ांतगमित २०२५ पययंत २०% इथेनॉल 
पेटट् ोलिध्ये मिसळले जाईल. इंपडया स्ेंडच्ा अहवालानुसार असे 
केल्ाने भारताचा वापर्मिक ३० हजार कोटी रुपयांचा पेटट् ोशलयि खचमि 
वाचेल. हे एकूण खचयाच्ा ०.७ % असेल. आता भारताला ठरवायचे आहे 
ककी, ०.७% तेल मवरुद् जल, जंगल, जमिनीतून काय वाचवायचे आहे?

इथेनॉल हे हररत इंधन; परंतु ते िनवण्ासाठी ७८ पट जास्त पािी लागते,  
ब्ाझीलमधे् जलपातळी ८० टके् घटली! - डाॅ. जेबनफर एग्लिन

‘भारताने २०२५ पययंत पेटरि ोलमध्य े२०% इथेनॉल वमसळण्ाचा वनण्चय घेतला आहे. यामुळे वायू प्दषूण कमषी होते, पण जलप्दषूण आणण 
पाणषी आणण अन्ाचषी असुरक्क्तताहषी वनमगाण होते. केस स्टडषी म्हणून ब्ाझषीलचषी भारताला माहहतषी असणे आवश्यक आहे,’ असे डॉ. जेवनफर एक्लिन 

यांचे म्हणणे आहे. त्ा अमेररकेतषील ओहायो से्टट यवुनव्हक्स्चटषीमध्ये पयगावरण इवतहासाच्ा प्ाध्यापक आणण इथेनॉल ववशेषज्ञ आहेत. 

सौजन् - ददव् िराठी
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बऱयाचदा हे प्रिाण १० टक्क्ांपययंत जाते. त्ािुळे गळीताला जाणाऱया 
ऊसात कचऱयाचे प्रिाण वाढते. िशीनने ऊस तोडणी लवकर उरकते व 
िजुरांच्ा िजुरीपेक्ा किी खचयात ही तोडणी होते याबद्ल वादच नाही. 
पण िशीनसाठी करावी लागणारी भांडवली गुंतवणूकही िोठी असते. 
शेतकरी ती करू शकत नाही. कारण वर्मिभर त्ा िशीनला काि मिळत 
नाही. म्हणून शेतकरी व ऊस तोडणीचे िशीन चालवून व्वसाय करणारे 
लोक सरकारने या िशीन खरेदीसाठी अनुदान द्ावे अशी िागणी करीत 
आहेत. राज्ाचे सहकार िंत्री श्ी. बाळासाहेब पाटील यांनी देखील ५ 
जूनला वसंतदादा शुगर इन्स्टिटु्टिध्ये साखर पररर्द संपल्ानंतर जी 
पत्रकार पररर्द झाली त्ात त्ा ऊस तोडणी यंत्रासाठी कें द्र सरकार 
व राज् सरकारने अनुदान द्ावे अशा प्रकारची िागणी केली. पूवषी ज्ा 
लोकांनी कजमि काढून िशशन् घेतली होती त्ांचेही अनुदान अद्ाप 
मिळालेले नाही असे काही िशशन िालकांनी यावेळी मनदशमिनांस आणून 
ददले.  अजूनही अनेक सिस्ा सांगता येतील. सिस्ांची नुसती जतं्री 
देऊन यादी करण्ापेक्ा त्ांची सोडवणूक कशी व कें व्हा करणार हा 
प्रश्न जास् िहत्ाचा आहे. याकरीता काही नवीन पययाय उपलब्ध होऊ 
शकतात का याचा देखील शोध घेणे गरजेचे आहे. प्रत्ेक सिस्ेला 

आजपययंत ब्ाझील हा देश साखर उत्ादनात जगात प्रथि 
क्िांकावर होता. यंदा पदहल्ांदा भारताने साखर 

उत्ादनात ब्ाझीलला िागे टाकून जगात प्रथि क्िांक मिळमवला 
आहे. आंतरराष्ट् ीय बाजारपेठेत इंधनाचे भाव गगनाला भभडल्ािुळे 
ब्ाझीलने यावर्षी साखर िोठ्ा प्रिाणावर तयार करण्ापेक्ा इथेनॉल 
मनमिमितीकडे जास् लक् ददले. त्ािुळे त्ांचे साखर उत्ादन घटले. 
ब्ाझीलिध्ये यावर्षी ३३० लाख टन साखर तयार झाली. भारतात 
िात्र ३५५ लाख टन साखर यंदा तयार झाली असून त्ात िहाराष्ट् ाचा 
वाटा जवळपास ४० टके् आहे. िहाराष्ट् ात यावर्षी १३२० लाख टन 
उसाचे गळीत होऊन १३८ लाख टन साखर तयार झाली आहे. साखर 
उत्ादनात आता यावर्षी भारत, ब्ाझील, िहाराष्ट्   अशी क्िवारी आहे. 
त्ानंतर थायलंड, रशशयाचा क्िांक लागतो. थायलंडचे साखरेचे 
उत्ादन यावर्षी ११० लाख टन आहे. ब्ाझीलने साखर मनमिमिती 
घटमवल्ािुळे यावर्षी भारतीय साखर िोठ्ा प्रिाणावर मनययात होऊ 
शकली आणण पडून रादहलेले शशलककी साखरेचे साठे आंतरराष्ट् ीय 
बाजारपेठेत जाऊन मतची मवले्वाट लागली. यावर्षी ९२ लाख टन 
साखर मनययातीचे करार झाले होते. त्ापैककी ८६ लाख टन साखर ४ 
जून पययंत मनययात झाली होती. मनययात होणाऱया साखरेला साधारणपणे 
पकलोला ३५ रुपये एवढा भाव मिळाला.

जगात साखर उत्ादनात भारत पहहल्ा क्रमांकावर

उसाला  पाटाने पाणी भरिसाठ ददल्ानेच जमिनी खराब होताहेत.
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शेवटी उत्र हे असतेच. कोणत्ाही प्रश्नाची सोडवणूक होऊ शकत नाही 
असे कधीच होत नाही. त्ाकरीता तमु्ही पकती िनापासून प्रयत्न करता 
यावरच सिस्ेची सोडवणूक अवलंबून असते. वर निूद केलेले प्रश्न हे 
साधारणपणे पययायवाची आहेत. पण काही प्रश्नांच्ा सोडवणूककीसाठी 
मनव्वळ पययाय शोधत बसण्ापेक्ा िुळातच काही धोरणात्मक मनणमिय 
सरकार, कारखाने,  शेतकरी या सवषांनी एकत्र येऊन घेणे गरजेचे आहे 
त्ा शशवाय धंदा सुजलािस् सुफलािस् होणार नाही अशा दोन-तीन गोष्ींकडे 
िी येथे आपले जाणीवपवूमिक लक् वेधण्ाचा प्रयत्न करणार आहे.

१) ऊसाला लागणारे पाणषी – प्रकल्ांिधून शसचंनासाठी उपलब्ध 
होणाऱया पाण्ाचे सािाशजक िूल् फार िोठे आहे. ददुदैवाने त्ाची पुरेशी 
जाणीव अजून ऊस उत्ादकांना झालेली नाही ही खेदाची बाब आहे. 
ऊसाला प्रचंड पाणी देणाऱया आणण शेते ‘डुबक शसचंन’ पद्तीने भरून 
ठेवणाऱया ‘आहे रे’ वगयातील शेतकऱयांना शेतीसाठी पाणी मिळत नाही 
अशा दषु्काळी भागातील ‘नाही रे’ वगयातील शेतकऱयांच्ा द:ुखाची 

पुरेपुर जाणीव अद्ाप झालेली नाही. त्ािुळे िनिानी पद्तीने व 
बेजबाबदारररतीने त्ांचा पाणी वापर चालू आहे. खरे तर ऊस पपकाला 
एवढ्ा प्रचंड पाण्ाची गरजच नाही. शेते व सऱया पाण्ाने गच्च भरून 
ठेवल्ािुळे ऊस पपकाच्ा िुळांचा श्ास कोंडतोय. त्ांना हवा, पाणी, 
खते, अन्न काहीच घेता येत नाही. त्ासाठी वाफसा स्थिती आवश्यक 
असते. गरजेएवढी पुरेशी आद्रमिता व ओलावा असेल तर िुळांचे काि 
उत्िररतीने चालते. पण शेतकरी ते सिजनूच घेत नाही. शेतात खचाखच 

पाणी भरले ककी ऊस चांगला येणार हा बऱयाच शेतकऱयांचा अजुनही 
गैरसिज आहे. त्ातून त्ांनी लवकर बाहेर येणे गरजेचे आहे. अन्था 
जमिनी, खराब, क्ारपड, चोपण  व नापीक झाल्ाशशवाय राहणार नाहीत. 
कोल्ापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे या शजल्हातल्ा हजारो 
एकर जमिनी या अमत पाणी वापराने खराब झाल्ा आहेत आणण त्ांच्ा 
दरुूस्ीसाठी कोट्ावधी रूपये खचमि करावे लागताहेत ही वसु्स्थिती 
शेतकऱयांनी उघड्ा डोळ्ांनी पाहून त्ापासून बोध घेण्ाची गरज आहे. 
दठबक शसचंनपद्ती अवलंबमवणे हा हुकूिी एक्ा आहे, यािुळे पाण्ा 
बरोबर खत तर वाचेलच व जिीनीचा पोतसुद्ा कायि रादहल.

आज प्रकल्ांिधले ८० टके् पाणी ऊस पपकाला वापरले जाते. 
कालव्ाहून कें व्हा पाणी सुटेल आणण आपल्ा वाट्ाला कें व्हा व पकती 
पाणी येईल याची खात्री नसल्ािुळे शेतकरी अधाशासारखे पाणी 
शेतात भरत राहतो. इतर पपकांना त्ािुळे फारसे पाणी मिळतच नाही. 
ती दलुमि शक्त व शसचंनाअभावी राहील्ािुळे त्ांची उत्ादकता किी राहते 

आणण उत्ादन खचमि अभधक राहतो. पररणािी शेतकरी त्ा पपकांकडे 
दलुमिक् करतो. म्हणून कडधान्े, डाळी, तेलमबया यांची आपल्ाला आयात 
करावी लागून त्ासाठी िोठे परककीय चलन खचमि करावे लागते. 

२) बंहदस्त पाईपातून पाण्ाचषी वाहतूक – बहुतेक सवमि प्रकल्ांिधले 
पाणी आज नदीपात्रात, कालव्ात सोडून पाटचाऱया व उपचाऱयांिाफमि त 
शेतापययंत नेले जाते. बऱयाचदा ओढे, नाले, वगळी यातूनही पाणी सोडून 
ददले जाते. या वहन पद्तीिध्ये पाण्ाचा िोठ्ा प्रिाणात नाश होतो. 

दठबक संचावरचा ऊस नेहिीच जोिदार व अभधक उत्ादन देणारा राहतो
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ऊसाला हठबक 
 िुख्िंत्रांकडून िहत् अधोरेखीत

िहाराष्ट् ाचे मवद्िान िुख्िंत्री िा.श्ी. उद्व ठाकरे यांचा 
शेतीशी तसा थेट काहीही संबंध नाही. पण तरी देखील िांजरी 
येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्ुटिध्ये ४ जूनला झालेल्ा 
राज्स्रीय साखर पररर्देचे उदस्घाटन करताना त्ांनी 
ऑनलाईन जे छोटेखानी भार्ण केले त्ात वियावर नेिकं 
बोट ठेवलं. ऊसाला शेतकरी गरज नसतानाही जास् पाणी 
वापरतो त्ािुळे शसचंनासाठी अभधक पाणी वापरले जाते 
आणण इतर पपकांना पुरेसे पाणी न मिळाल्ािुळे त्ांच्ावर 
अन्ाय होतो. हा अन्ाय दरू करायचा असेल आणण डाळवगषीय 
पपके, कडधाने् व गळीत तेलमबया यांचे उत्ादन वाढवायचे 
असेल तर ऊस पीक पूणमिपणे दठबक शसचंनाखाली नेले पादहजे 
असे आवजूमिन सांगत िुख्िंत्री ठाकरे यांनी यासाठी मवशेर् 
योजना आखण्ाचे सुतोवाच करून दठबक शसचंनाचे िहत् 
ठळकपणे अधोरेखीत केले. 

बरेच पाणी भूगभयात शजरून जाते पकंवा उताराच्ा ददशेने वाहून जाते. 
िोठ्ा प्रिाणावर बाष्ीभवन होते. त्ािुळे शसचंनाची कुशलता गाठता 
येत नाही. यासाठी शसचंनाचे सवमि पाणी हे बंददस् पाईपािधून शेतापययंत 
वाहून नेले पादहजे. आज एका धरणातून (उदा. गंगापूर, पालखेड, नांदरू 
िधिेश्र, िुळा, मनळवंडे वगैरे). दसुऱया धरणात (उदा. जायकवाडी) 
पाणी सोडताना ते नदीत सोडून ददले जाते. ९ टी.एि.सी. पाणी जेव्हां 
धरणांिधून सोडले जाते तवे्हां ३ टी.एि.सी. पाणी जायकवाडीत पोहोचते. 
पकंवा उजनी धरणातून जेव्हां एक टी.एि.सी. पाणी सोलापूर शहराच्ा 
पपण्ासाठी सोडले जाते तेव्हां सोलापूरातल्ा साठवण तलावापययंत 
फक् २० टके् पाणी पोहोचते. प्रवासात ८० टके् पाण्ाचा नाश झालेला 
असतो. पाणी ही जर खरोखरच इतककी दमुिमिळ संपत्ी आहे व मवकासाचा 
सिथमिक घटक आहे तर त्ाचा वापर पकती काटकसरीने व्हायला पादहजे. 
पण तसा तो होताना ददसत नाही. यापुढील काळात लोकसंख्ा सतत 
वाढती राहणार असल्ािुळे व शेतीचे पाणी ददवसेंददवस किी किी होत 
जाणार असल्ाने बंद पाईपातूनच आपण पाणी वाहतुककीचे मनयोजन 
केले पादहजे. त्ासाठी इस्ाईलच्ा धतषीवर शजल्हा-शजल्हात व तालुक्ा 
तालुक्ात ग्ीड केल्ा पादहजेत. यासाठी येणारा भांडवली खचमि िोठा 
असला तरी एक संपूणमि पंच-वापर्मिक योजना या कािासाठी आपण वापरू 
शकलो तर भारत जगातला शेती क्ेत्रातला नं. १ चा देश होऊ शकेल  
एवढी खात्री बाळगा. 

३) हठबक क्सचंनाद्ारे पाणषी – जैन इररगेशनचे संथिापक अध्यक् 
श्ी. भवरलाल जैन यांनी १९८७ िध्ये भारतात सवमिप्रथि दठबक शसचंनाचे 
तंत्रज्ान आणले. डॉ. आण्ासाहेब शशदें आणण डॉ. आप्ासाहेब पवार यांनी 
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या तंत्रज्ानाचा िहाराष्ट् भर िोठा प्रसार व प्रचार केला. आता हे तंत्रज्ान 
शंभराहून अभधक पपकांिध्ये वापरले जात असून त्ाची फलमनष्त्ी 
सवषांच्ा दृष्ोत्त्ीस आलेली आहे. म्हणजे दठबक शसचंनाचे िहत् काय व 
पकती आहे हे सवषांना कळून चुकलेले आहे. िागील ३५ वर्षांपासून आपण 
िहाराष्ट् ात या दठबक व तुर्ार तंत्रज्ानाचा अवलंब करून त्ाचा अनुभव 
घेत आलो आहोत. त्ािुळे नव्ाने या तंत्रज्ानाची िहती सांगण्ाची काही 
आवश्यकता नाही. ती सवषांना िादहती आहे. िग तरी देखील प्रश्न असा 
पडतो ककी सरयास सवमि पपकांसाठी अजूनही या सूक्ष्मशसचंन तंत्रज्ानाचा 
वापर का होत नाही?

िागील अनेक वर्षांपासून ऊस हे पीक पणूमिपणे दठबक शसचंनाखाली 
नेण्ासंबंधी आपल्ा राज्ात िोठ्ा प्रिाणावर वारंवार चचया चालू आहे. 
कें द्र सरकारच्ा ऊस मवकास मनधीतून काही साखर कारखान्ांनी ऊस 
पपकासाठी दठबक शसचंन योजना राबमवली. परंतु त्ात सातत् ठेवले 
नाही. त्ािुळे सवमि क्ेत्र दठबकखाली गेले नाही. श्ी.देवेंद्र फडणवीस हे 
िुख्िंत्री असताना िहाराष्ट् ातील ऊसाचे पाच लाख हेक्टर क्ेत्र दोन 
वर्यात दठबक शसचंनाखाली नेण्ाची िहत्ाकांक्ी योजना आखली होती. 
यात व्ाजाचा काही वाटा कारखाना, शेतकरी आणण राज् सरकार 
उचलणार होते. पण योजनेत शेतकऱयाला सबशसडी मिळण्ाची सोय 
नव्हती. सुरूवातीला २५ टके् सबशसडी देवू असे सांरगतले होते पण 
प्रत्क्ात जी.आर. जेव्हां योजनेचा मनघाला त्ात सबशसडीचा उल्लेख 
नव्हता. सवमि शेतकऱयाचा सबशसडी हा अतं्त आवडीचा आणण जीव 
ककी प्राण आहे. वास्मवक शेतकऱयाने सबशसडीच्ा प्रेिातून बाहेर आले 
पादहजे. सबशसडीपेक्ा पकतीतरी अभधक रक्ि शेतकऱयांना पपकातून 

मिळत आली आहे. द्राक्े, डाचळंब, संत्रा, िोसंबी, सीताफळ, अंशजर, 
ग्ीनहाऊसिधील टोिॅटो, काकडी, ढोबळी मिरची, फुलांचे उत्ादन, 
नसमिरी यािधून लाखो-कोटी रुपये शेतकऱयांनी मिळमवले आहेत. पदहल्ा 
वर्षांच्ा उत्न्नातूनच दठबक शसचंनाचा खचमि वसूल झालेला आहे. असे 
असतांना देखील िोठ्ा शेतकऱयांचा जीव त्ा सबशसडीिध्ये का गुंततो 
हा प्रश्न अनुत्रीत आहे.

साखर कारखाने आणण मवत्ीय सथंिा यांनी फडणवीस सरकारने 
आखलेल्ा ऊस दठबक योजनेला यत्ंकचीतही प्रमतसाद ददला नाही. 
त्ािुळे योजनेची कुठेही अंिलबजावणी झाली नाही. वास्मवक योजना 
चांगली होती. त्ात ज्ा काही उणीवा होत्ा त्ा दरुूस् केल्ा असत्ा 
तर शेतकऱयांच्ा दहताचा िोठा कायमिक्ि राबमवला असता. यात कारखाने 
आणण राज् सरकार या दोघांचेही दहत होते. ऊसाला दठबक शसचंनाद्ारे 
पाणी ददले असते तर आज हे ऊस पपक जेवढे पाणी वापरते त्ात ५० 
ते ६० टके् बचत झाली असती. हे बचत झालेले पाणी अन् पपकांना 
व अभधकाभधक शेतीला आणण जास्ीच्ा शेतकऱयांना देता आले असते. 
पाण्ाचे पूणमिपणाने नाही पण काही प्रिाणात का होईना सािाशजक 
अथयाने न्ाय्यवाटप होण्ास िदत झाली असती. पाण्ाचे न्ाय्यवाटप 
हा शब्द अतं्त खोटा आणण फसवा आहे. कारण पाण्ाची उपलब्धता 
सवमि दठकाणी सारखी नाही. त्ािुळे त्ाचे न्ाय्यवाटप होणे शक् नाही. 
पण दठबक तंत्रज्ानािुळे अभधकाभधक लोकांना पाणी मिळणे शक् आहे. 
त्ािुळे अजूनही वेळ गेलेली नाही. सरकारने ऊस हे पपक पूणमिपणे दठबक 
शसचंनाखाली नेण्ाचा कायमिक्ि पुन्ा एकदा आखला पादहजे. त्ासाठी 
प्रसंगी सक्कीही केली पादहजे.

दठबक शसचंन वापरल्ािुळे पाण्ाची बचत तर होतेच शशवाय 
ऊसाची उत्ादकता व उत्ादन देखील वाढते. दठबक शसचंनातून खते 
ददल्ािुळे (फपटमिगेशन) ती थेट पपकाच्ा िुळानांच मिळतात. त्ािुळे गळतीसाठी साखर कारखान्ात उसाच्ा टट्कची लागलेली रांग

इथेनाॅलचा केलेला साठा
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खतांचा वापर व त्ावरचा खचमि किी होतो.  ऊसातील साखरेचा 
उतारा (ररकव्हरी) वाढतो. ऊसात भाजीपाला, सोयाबीन यांसारखी 
आंतर पपकेही घेता येतात. श्ी. सुरेश कबाडे, (राहणार इस्ािपूर, 
सांगली) यांच्ासारखे प्रयोगशील व प्रगतशील शेतकरी ऊसात 
केळीचे पपक घेतात. दोन्ीही नगदीची पपके घेऊन एकरी १६० टन ऊस 
काढतात. दठबक िधली सबसरफेस पद्ती वापरली तर त्ा नळ्ा 
जमिनीच्ा खाली टाकल्ा जातात. त्ािुळे खाली िुळांनाच पाणी, 
खते मिळतात. बाष्ीभवन टळते. दठबकिुळे वाफसा स्थिती कायि 
राहते. ती पपकाच्ा वाढीसाठी अनुकूल राहते. दठबकिुळे पाण्ाची 
जी बचत होते ते पाणी दसुऱया पपकांना वापरून उत्ादन वाढमवता 
येते. थोडक्ात काय? तर दठबक शसचंनाचे तंत्रज्ान अतं्त उपयुक् 
व क्ांतीकारी आहे. ते सवमि पपकांत वापरणे शक् आहे. त्ासंबंधीचे 
प्रयोग जगभर झालेले आहेत. असे असतानाही ऊसाचे संपणूमि पपक या 
तंत्रज्ानाखाली का जात नाही? याची संबभंधतांनी कारणे शोधून काढून 
त्ावरची उपाय योजना केली पादहजे.

ऊसाचे क्ेत्र ककतषी व कुठे वाढू द्ायचे? – ऊस लावून लावून अख्ा 
िहाराष्ट् ाला डायमबटीस होतो ककी काय? असे आज गंितीने म्हटले जाते. 
पाणी आले ककी लोक ऊस लावायच्ा िागे लागतात. त्ांना दसुरे पपक 
ददसतच नाही. िहाराष्ट् ातील ८७ तालुके दषु्काळी आणण १४८ तालुके 
अवर्मिणप्रवण (सुकथनकर समितीच्ा अहवालाप्रिाणे) आहेत. बवचे 
आयोगाने राज्ातली फक् २६ टके् जिीन शसचंनाखाली येऊ शकेल 

असे ित व्क् केले होते. तर चचतळे आयोगाने सवमि स्तोत व ततं्राचा वापर 
केल्ानंतर ५० टके् जिीन शसचंनाखाली येऊ शकेल त्ातही फक् १९ 
लाख हेक्टर जिीन बारिाही शसचंनाखाली येऊ शकेल असे ित १९९८ 
साली ददलेल्ा अहवालात व्क् केले होते. त्ाचा दसुरा अथमि असा 
आहे ककी, िहाराष्ट् ातली १६० लाख हेक्टर जिीन ही चारिाही, आठिाही 
शसचंनाखाली येऊ शकेल पकंवा पावसावर अवलंबून कोरडवाहू राहील. 
अशा वेळी मतथे ऊस पपक घेणे पकतपत बरोबर आहे? ऊस या पपकाने 
व साखर  कारखानदारीने ग्ािीण भागाचा चेहरािोहरा बदलला आहे, 
लोकांच्ा जीवनात सिृद्ी आणली आहे, हजारो-लाखो लोकांना रोजगार 
व व्वसाय उपलब्ध करून ददला आहे हे सत् कोणी नाकारीत नाही. 
त्ाबद्ल दिुतही नाही. पण त्ासाठी पकती पकंित िोजावी लागली आहे 
आणण पकती पाणी खचमि होते आहे याचा दहशोब िांडला तर ते गणणत काय 
सांगते?  ऊसाचे क्ेत्र किी करा आणण हजारो कोटींची गुंतवणूक झालेली 
साखर कारखानदारी िोडा असे कुणी म्हणणार नाही आणण तसे म्हणणेही 
शहाणपणाचे नाही. पण पाण्ाचे सािाशजक िूल् ओळखून ऊस हे 
पपक पूणमिपणे दठबकशसचंनावर न्ा, नमवन ऊस लागण करताना पकंवा 
प्रकल्ातून ऊसाला पाणी देताना तो दठबकवरच लावला पादहजे असे 
धोरण स्स्कारायला पादहजे. शजथे दरडोई िुबलक पाण्ाची उपलब्धता 
आहे (उदा. कोकण व वैनगंगेचे खोरे – पवूमि मवदभयाचा भाग) मतथे ऊसाचे 
क्ेत्र व साखर कारखानदारी वाढवायला हवी.

सुदैवाने यंदा पदहल्ांदाच वैनगंगेवरील गोसीखुदमि धरण पूणमि भरले 

जैन इररगेशन कंपनीने परदेशात सूक्ष्मशसचंनाखाली व टनमि ककी बेसीसवर मवकसीत केलेला ऊस लागवड प्रकल्.
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आहे. ४० पटएिसी पाण्ाचा साठा झाला आहे. अडीच लाख एकर 
जमिनीला पदहल्ा टप्प्ात पाणी ददले जाणार आहे. त्ा गोसीखदुमिच्ा 
लाभक्ेत्रात ऊसावर संशोधन करणारी वसंतदादा शुगर इन्स्टिटु्टची 
एक शाखा मवदभयाकरीता काढण्ाची घोर्णा ४ जूनच्ा साखर पररर्देत 
िा. शरदराव पवार साहेब यांनी केली आहे. ऊसाबरोबरच केळी, आंबा, 
संत्रा, िोसंबी, पांढरा कांदा, टोिॅटो, ढोबळी मिरची  यासारखा भाजीपाला, 
हळद, दहरवी मिरची, आले  यासारखे िसाल्ांचे पदाथमि येथे वाढमवण्ास 
िोठी संधी आहे. भात पपकाच्ा प्रेिातून बाहेर येऊन येथल्ा शेतकऱयांनी 
नगदीची व दोन पैसे अभधक पैसे मिळू शकतील अशी नवी-नवी पपके 
घेण्ाकडे वळले पादहजे. ऊसापेक्ा फळबागा, ग्ीनहाऊस िधली शेती, 
भाजीपाला उत्ादन यातून शेतकऱयाला अभधक पैसे मिळू शकतात हे 
शसद् झालेले आहे. ऊस हे पपक आळशी लोकांचे पपक आहे असे बरेच 
लोक सांगतात. त्ात काहीही चूक नाही. आपल्ाला कष् करून अभधक 
पैसे मिळवायचे असतील तर ऊस सोडून अन् नगदी पपकांकडे वळले 
पादहजे. धोका प्करण्ाची व संकटांशी सािना करण्ाची तयारी ठेवली 
पादहजे. शेवटी धाडस करणारा व संकटांवर िात करणाराच व्क्की 
जीवनात यशस्ी होऊ शकतो. जीवन हा संघर्मि आहे. शेती ही लढाई आहे. 
ती देखील अस्ानी सुलतानी संकटांशी आहे. ती सिथमिपणे लढणाराच 
यश व सिृद्ी पययंत पोहचवून आपल्ा कतृमित्ाचा झेंडा लावू शकतो. 
यशाचे हे मनशाण रोवायचे ककी नाही हे तुिच्ा हाती आहे. तुम्ही याचा 
मवचार करा!

ऊसाचे के्त्र पुढच्ा 
वर्षी १५ लाख हेक्टरवर

िहाराष्ट् ातील ऊस गळीताचा हंगाि हा साधारणपणे 
१६० ददवसांचा असतो. म्हणजे १ नोव्हेंबरला गळीत 
हंगाि सुरू होतो आणण ३० एपप्रलला बंद होतो. परंतु 
यंदा ऊसाचे क्ेत्र खूप िोठ्ा प्रिाणावर वाढल्ािुळे 
गळीताचा हंगाि सरासरी १७३ ददवस चालला. सवयात 
जास् काळ गळीत हंगाि चालला तो २४० ददवस 
म्हणजे १४ जूनपययंत. शेवटचा कारखाना १४ जूनला 
बंद झाला. बऱयाच कारखान्ांचा हंगाि हा २०० ददवस 
चालला. राज्ात आजपययंत उसाचे क्ेत्र साधारणपणे 
१०.५ ते ११ लाख हेक्टरच्ा आसपास असायचे. यंदा 
ते प्रथिच १३.६७ लाख हेक्टरवर गेले. म्हणजे ३४.१७ 
लाख एकरवर गेले. दोनशे कारखान्ांनी गळीत 
हंगाि घेतला. पुढच्ा वर्षी तर उसाचे राज्ातील क्ेत्र 
१५ हेक्टरवर जाईल असा अंदाज राज्ाचे साखर 
आयकु् शेखर गायकवाड यांनी व्क् केला आहे. 
त्ािुळे पुढच्ा वर्षी गळीत कसे उरकायचे हा िोठा 
प्रश्न सवषांसिोर उभा आहे. कोल्ापूर आणण सांगली या 
दोन शजल्हातील साखर कारखान्ांची गाळप क्िता 
३०० लाख टनाची आहे तर िराठवाड्ातील आठही 
शजल्हातील सवमि कारखान्ांची क्िता ३०० लाख 
टनाची आहे. िराठवाड्ात ऊसाचे के्त्र जास् असून 
त्ातुलनेत 
कारखान्ांची 
गळीत 
क्िता किी 
आहे. म्हणून 
िराठवाड्ातले 
कारखाने जून 
िदहन्ापययंत 
चालवावे 
लागले.
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“हवािान बदलाचा फळबागांच्ा शाश्त मवकासावर होणारा 
पररणाि” या मवर्यावर तीन ददवसांचे राष्ट् ीय पररर्द दद. २८ ते ३० िे 
२०२२ या काळात कानपूर येथील चंद्रशेखर आझाद कृर्ी व तंत्रज्ान 
मवद्ापीठात संपन्न झाले. भारतीय कृर्ी अनुसंधान पररर्द नवी ददल्ली, 
लेफ्टनंट अमितशसगं िेिोरीयल फाऊंडेशन, कॉन्फिडरेशन ऑफ 
इंपडयन हॉपटमिकल्चरल असोशसएशन (चाय) आणण चंद्रशेखर आझाद 
कृर्ी व तंत्रज्ान मवद्ापीठ यांच्ा संयुक् मवद्िाने  व जैन इररगेशनच्ा 
सहकाययाने पररर्देचे आयोजन करण्ात आले होते. यादठकाणी मवमवध 
मवर्यांवर जी चचया झाली ती येथे थोडक्ात सारांश रूपाने देत आहोत.

राष्ट् ीय फलोत्ादन पररर्द कानपूरचा गोर्वारा !

हवामान िदलाचा 
फळिागांवरील पररिाम 

ददपप्रज्वलन आणण लेफ्टनंट अमितशसगं यांच्ा प्रमतिेचे पूजन करून 
चचयासत्राला प्रारंभ झाला. भारतीय कृर्ी अनुसंधान पररर्देच्ा “शास्तज् 
मनवड िंडळाचे अध्यक् व िाजी कुलगुरू डॉ. ए.के. श्ीवास्व यांच्ा 
शुभहस्े चचयासत्राचे उदस्घाटन करण्ात आले. या उदस्घाटन प्रसंगी डॉ. 
वाय.एस.आर. हॉपटमिकल्चर मवद्ापीठाचे कुलगुरू डॉ. टी. जानककीरािन, 
तेलंगणा येथील हॉपटमिकल्चर मवद्ापीठाच्ा कुलगुरू श्ीिती डॉ. बी. 
नीरजा प्रभाकर, चंद्रशेखर आझाद कृपर् व तंत्रज्ान मवद्ापीठाचे कुलगुरू 
डॉ. डी.आर. ,शसगं ‘चाय’ चे अध्यक् डॉ. एच.पी. शसगं, फाऊंडेशनच्ा 
िॅनेशजगं टट्स्ी श्ीिती मबिला शसगं, बरेली येथील िहात्मा फुले कृर्ी 
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मवद्ापीठाचे कुलगुरू डॉ. के.पी. शसगं, आझाद कृर्ी मवद्ापीठाचे संशोधन 
संचालक डाॅ. किाल हुसेन हे िान्वर उपस्थित होते. कुलगुरू डॉ. डी.आर. 
शसगं यांनी सवमि उपस्थितांचे स्ागत केले. स्ागतपर भार्णात त्ांनी 
भारतात जगाच्ा १२ टके् म्हणजे ३३० दशलक् टन फळांचे 
उत्ादन होते आणण ११५ पकलो फळे प्रते्क कुटंूबाला 
वर्मिभरात उपलब्ध व्हायला हवीत असे सांरगतले. उत्र 
प्रदेशात चार कृर्ी मवद्ापीठे आणण ८९ कृर्ी मवज्ान कें दे्र 
असून ३० लाख हेक्टर क्ेत्र फळबागांखाली आहे. देशातील 
एकूण फळे उत्ादनात १३ टके्  वाटा उत्र प्रदेशचा आहे. 
चंद्रशेखर आझाद मवद्ापीठाने डट् ॅगन फु्टिध्ये पटश्युकल्चरचे 
तंत्रज्ान मवकशसत केले आहे. कारगील युद्ात वीरिरण 
आलेले शहीद लेफ्टनंट अमितशसगं यांच्ा काययाचा 
पररचय अमनिान शसगं यांनी करून ददला. 

प्रिुख पाहुणे या नात्ाने उदस्घाटन सिारंभात 
बोलताना डॉ. ए.के. श्ीवास्व म्हणाले ककी, हवािान 
बदलासंबंधीची आकडेवारी दरवर्षी आय.पी.

सी.सी. जाहीर करीत असते. २०५० साली एक फुटाने सिुद्राची उंची 
वाढेल तवे्हा बराच भाग पाण्ाखाली जाईल असे त्ांनी जाहीर केले 

आहे. िानवी पोर्ण िूल्ाच्ा दृष्ीने फळबागांना िहत् असून 
भारतातील एकूण शेती उत्ादनात फळबागांचा वाटा ३४ 

टके् आहे. १८०४ िध्ये जगाची लोकसंख्ा १ मबलीयन 
होती.  ती दोन मबलीयन व्हायला १२३ वर्मि लागली. 
आता दर ६ ते ७ वर्षांनी १ मबलीयन लोकसंख्ा वाढते 
आहे. १९६६ िध्ये १० दशलक् टन गहू भारताने आयात 

केला होता. तेव्हा श्ीिती इंददरा गांधी या पंतप्रधान होत्ा. 
१९४३ साली पशचिि बंगालच्ा दषु्काळात ४० लाख लोकं 

अन्नपाण्ावाचून िेले होते. १९६० िध्य े जगाचे 
अन्नधान्ाचे उत्ादन ६९२ दशलक् टन होते. 
लागवडीखालील के्त्र एक टक्क्ाने वाढले तर 
१९९१ िध्ये हे उत्ादन १.९ मबलीयन टनांवर गेले.  
ग्ाहक जेंव्हा शेतिाल खरेदीवर एक रूपया खचमि 
करतो तेंव्हा शेतकऱयाला फक् ३९ पैसे मिळतात. डॉ. ए.के. श्ीवास्व  

(चेअरिन एएसआरबी,  नवी ददल्ली)
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उवमिरीत रक्ि िधल्ा दलालांना 
व िध्यथिांना जाते. २०५० पययंत 
अन्नधान्ाची दर हेक्टरी उत्ादकता 
वाढमवली नाही तर जागमतक संकट 
येण्ाची शक्ता आहे. उत्ाददत 
िालाची योग्य पद्तीने हाताळणी 
व साठवणूक न केल्ािुळे दरवर्षी 
९२६५२ कोटी रूपयांचा शेतिाल 
खराब होतो आणण त्ातील फळे 
५२ हजार कोटी रूपयांची असतात. 
हा सगळा िाल वाचमवला तर 
संपूणमि युरोपला आपण िाल पुरवू 
शकू. शीतगृहांची आपल्ा देशात खूप िोठी गरज आहे. उत्रप्रदेश 
आणण पशचिि बंगालिध्ये िोठ्ा संख्ेने साठवणगृहे आहेत पण मतथेच 
वीजेचा तुटवडा आहे. यापुढील काळात आपल्ाला िाती, जिीन आणण 
पाणी यांच्ा संवधयानाकडे अभधक लक् द्ावे लागेल. उत्ादनोत्र 
व्वथिापन सुधारून प्रक्कीया वाढवावी लागेल. शेतकरी साक्र करून 
शेतीच्ा बरोबरीचे फळबागा व दधूधंदा वाढवावा लागेल. तरच शेतकरी 
आभथमिकदृष्टा सक्ि होऊ शकेल.

हवािान बदलासंबंधी पदहले व्ाख्ान डॉ. एच.पी. शसगं यांचे झाले. 
कुलगुरू डॉ. टी. जानककीरािन हे व्ाख्ानाच्ा अध्यक्थिानी होते. 
हवािानसंबंधीची बरीच आकडेवारी आपल्ाकडे उपलब्ध आहे, असे 
सांगून डॉ. शसगं म्हणाले, “ लोकसंख्ा वाढीिुळे काबमिनचे प्रिाण ३०० 

वरून ३५० पीपीएि झाले 
आहे. या शतकाच्ा शेवटी 
२.६ डीग्ीने तपिान वाढेल. 
त्ाचा पररणाि म्हणून दषु्काळ 
वाढतील आणण आद्रमितेवर ताण 
पडेल. क्ारपड जमिनींचे प्रिाण 
वाढून अजैमवक ताण वृणद्गंत 
होईल. १९९० िध्ये ९६ दशलक् 
टन धान् उत्ादन झाले होते. ते 
आज ३२९ दशलक् टनांवर गेले 
आहे. २००१-०२ िध्ये देशातले 
फळांचे उत्ादन १४३.२८ 

दशलक् टन होते ते २०२०-२१ िध्ये ३२९.५ दशलक् टनांवर गेले आहे. 
फळे उत्ादनात १२८.४७ टके् वाढ झाली आहे. तंत्रज्ान, धोरण आणण 
गुंतवणूक या तीन गोष्ी यासाठी कारणीभूत ठरल्ा आहेत. आज देशातली 
१३ दशलक् हेक्टर जिीन सुक्ष्मशसचंनाखाली (दठबक व तुर्ार) आली 
असून यापुढील काळात सुक्ष्मशसचंनाखालील पपके व व्हरायटी (वाण) यात 
आिूलाग् बदल करावा लागेल. टोिॅटो आता हेक्टरी (ग्ीनहाऊसिध्ये) 
३०० टन तर ढोबळी मिरची २०० टन मनघू लागली आहे. त्ािुळे प्रीसीजन 
फामियंग हे फळबागेत आणावेच लागेल. २०५० िध्ये भारताची लोकसंख्ा 
१६० कोटी होईल. तेव्हा उत्ादन व उत्ादकता वाढमवणे, कुपोर्ण किी 
करणे, उत्ादन खचमि किी करणे आणण किीत किी संसाधनांचा वापर 
करणे ही भमवष्ातली आपल्ापुढील आव्हाने असतील.

जैन इररगेशन कंपनीला देण्ात आलेल्ा चाय डोनर पेटट् ाॅन अॅवाडमि २०२२ चा डाॅ.एच.पी. शसगं यांच्ा हस्े  स्स्कार करताना के.बी. पाटील शेजारी 
डाॅ.  पी.रेथीनि, डाॅ. मवशाल नाथ आणण कुलगुरू डाॅ. डी.आर. शसगं
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इतर काहषी महत्ाचषी भाषणे पुढीलप्माणे.

१) डॉ. अजु्णनससगं सैनी 

बवर्य - हररयािातील फळिागांचा बवकास 
१९६६ साली पंजाबपासून हररयाणा 
वेगळे राज् झाले. १९९१ साली 

फळबाग मवभाग हररयाणात 
सुरू झाला. २००४-०५ िध्ये 
फळबागेसाठी राज् सरकारची 
अथमिसंकल्ातली तरतूद 

एक कोटी पेक्ा किी होती. 
आता शेतीसाठी ३३०० कोटींची 

आणण फळबागांसाठी ८२५ कोटींची 
तरतूद आहे. १९६६-६७ साली राज्ात 

फळबागांखालील क्ेत्र ०.४१ टके् होते ते ९०-९१ िध्ये १.१५ टके् झाले. 
आज ते ५ लाख हेक्टर असून २०२९-३०पययंत ते १५ टक्क्ापययंत न्ायचे 
आहे. म्हणजे १० लाख हेक्टरवर न्ायचे आहे. आज हेक्टरी उत्ादकता 
१५ ते १७ टन आहे. ती २५ ते ३० टनांपययंत न्ायची आहे. श्ी. शरद पवार 
हे कें द्रीय कृर्ीिंत्री असताना ‘नॅशनल हॉपटमिकल्चरल मिशन’ सुरू झाले. 
त्ातून फळबागा वाढल्ा. आिच्ा राज्ाने १) कोणीही उपाशी राहता 
कािा नये. २) गुणवते्चे शशक्ण आणण ३) जबाबदारीपवूमिक उत्ादन 
ही तीन ध्येये सिोर ठेवून धोरणांची आखणी केली आहे. उत्ादकता 
वाढल्ाशशवाय शेतकऱयांचे उत्न्न वाढणार नाही. म्हणून सहा कािांवर 
लक् कें द्रीत करून तशा प्रकारे योजना बनमवल्ा आहेत.

हररयाणात १५ लाख शेतकरी कुटंुबे आहेत. कोणते पीक घेणार हे 
शेतकऱयांना अगोदर सरकारकडे नोंदवावे लागते. यावर्षीच्ा खरीपाचे 
८० ते ९० टके् रशजस्ट्शेन झालेले आहे. त्ािुळे कोणत्ा पपकाखाली 
पकती क्ेत्र येणार व उत्ादन पकती होणार याचा अंदाज बांधता येतो. 
फलोद्ानाअंतगमित येणाऱया पपकांना राज् सरकार बाय बॅक व हिी 
पकंितीची गॅरंटी देत नाही. िात्र बटाटा, कोबी, टोिॅटो यांसारख्ा काही 
वस्ुंचे भाव सरकारने ठरमवल्ापेक्ा खाली गेले तर सरकार तेवढी 
रक्ि शेतकऱयांना देते. त्ाला ‘भावनतर भरपाई योजना’ (बीबीवाय) 
म्हणतात. िुख्िंत्री बागवानी योजनेअंतगमित अडीच टके् मविा रक्ि 
भरून शेतकऱयाला भाजीपाल्ासाठी एका हंगािात ३० हजार रूपये 
आणण फळांसाठी ४० हजार रूपये नुकसान भरपाई मिळू शकते. वर्यात 
चार वेळा भाजीपाल्ाचे नुकसान झाले तर १ लाख, २० हजार रु. मिळू 
शकतात. ‘िेरा पानी िेरी मवरासत’ या योजनेअंतगमित शेतकऱयाने भात 
पपक घेऊ नये यासाठी त्ाला ८ ते १० हजार रु. अनुदान सरकार देते. 
राज्ातली भूजल पातळी खूप खाली गेलेली असल्ािुळे शेतकऱयाने 
भात पीक घेऊ नये यासाठी ही योजना राबमवली जाते.

हररयानात ३२ सब्ी िंडी असून १४० धान् बाजार आहेत. िाल 
मवक्कीसाठी सरकारकडून आधार म्हणून ७ हजार कोटी रूपये खचमि 
करून सोनीपत जवळ आंतरराष्ट् ीय िाकचे ट उभारले जात आहे. याशशवाय 
फुलांचा बाजार, स्ाईस िाकचे ट आणण िध मवक्की कें द्र असे तीन बाजार 
उभारले जात आहेत. बटन िश्ूिचे १३ हजार टन उत्ादन असून ते लहान 
उद्ोगांकडून केले जाते. त्ाची ५० युमनट उभी राहताहेत. व्हटषीकल 
फामियंगसाठी पाचशे कोटींची तरतूद असून ५० ते ६० टके् अनुदान 
देण्ात येते. एकरी २५ ते ३० लाख रु. खचमि येतो. आत्ापययंत २५ हजार 
शेतकऱयांनी याचा फायदा घेतला आहे. तीन हजार एकर के्त्र छोट्ा 
टनेलखाली आले असून १४ हजार एकरवर िकल्चगं झाले आहे. २०३० 
पययंत एक लाख एकरवर िकल्चगं करण्ाचे मनयोजन आहे. शेतकऱयाने 
एकट्ाने शेततळे केले तर ७० टके् आणण ४-५ शेतकऱयांनी मिळून 
केले तर सरकार शंभर टके् अनुदान देते. यासाठी यावर्षी २०० कोटींची 
तरतूद केली असून आत्ापययंत ३११५ शेततळी झाली आहेत.

२) डॉ. मनोज कुमार 

बवर्य – भाजीपाला रोपे नस्णरी
हररयाना राज्ात भाजीपाला 
पपकाखाली ४४ लाख हेक्टर क्ेत्र 

आहे. त्ातले ५ लाख हेक्टर 
फळबागांखाली आणण ३ हजार 
हेक्टर क्ेत्र ग्ीनहाऊस खाली 
आहे. २०११ पासून नसमिरीतून 
भाजीपाला रोपे बनवायला 

सुरूवात केली. ४ सेंटर ऑफ 
एक्लन् काढली असून अधया 

एकरात सहा लाख रोपे प्रते्क सायकलिध्ये 
बनमवतो. राज्ात ६० एकर क्ेत्र रोपे बनमवणारे असून प्रत्ेक शजल्हात 
रोप मनमिमितीचे एक कें द्र उभे करण्ाचे उद्ीष् ठरमवण्ात आले आहे. सध्या 
भाजीपाला नसमिरीत १ कोटी ६० लाख रोपे बनमवत असून येत्ा तीन वर्यात 
दरवर्षी चार कोटीपेक्ा जास् रोपे बनमवण्ाचे उद्ीष् आहे. राज्ाची गरज 
९ ते १० कोटी रोपांची आहे. नसमिरीत तयार केलेल्ा रोपांचा उगमवण्ाचा 
व यशस्ीतेचा दर ९५ टके् आहे. नसमिरीतली रोपे वापरल्ास रोग व 
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ककीडी येण्ाचे प्रिाण किी राहते. त्ािुळे और्धांचा वापर किी होऊन 
खचयात बचत हेते. या रोपांसाठी राज् सरकार ५० टके् सबशसडी देते. 
रोपे तयार करण्ासाठी िाध्यि (मिडीया) म्हणून कोकोपीट, परलाईट व 
व्हिषीक्ुलाईट वापरतो. याचे प्रिाण ३:१:१ असे आहे व त्ात टायकोडिया 
टाकतो. थंडीच्ा ददवसात तापिान पटकवून ठेवण्ासाठी जमिमिनेशन 
चेंबरचा वापर करून तपिान पटकवून ठेवण्ाचा प्रयत्न करतो. ७०टके् 
आद्रमिता व २७ डीग्ी तपिान िेंने्न करतो.  व्हटषीकल फामियंगिध्ये बांबूचा 
वापर करतो. २ ते ३ वर्मि बांबूचे आयुष् असते.

हररयानात ७०० शेतकरी उत्ादक गट (फािमिसमि प्रोड्ूसर ग्ुप) असून 
हवािान बदलानुसार धोरणे ठरमवली जातात.  पर डट् ॉप िोर क्ॉप , पी.एि. 
शसचंाई योजना, डबशलंग इनकि या कें द्र सरकारच्ा योजनांिधून बरेच 
अनुदान उपलब्ध होते. तीन प्रकारच्ा नसमिऱया आहेत. ग्ास क्ोजसमि 
पद्तीिध्ये गादीवाफ्ावर िध्यभागी दठबकची नळी टाकतो. दोन्ी 
बाजूने प्ॅस्स्कचे पांढरे ग्ास लावतो. त्ािुळे मनिॅटोड, भरिप्स आणण 
िाईटची सिस्ा उद्भवत नाही. अन्था यांची िोठी सिस्ा आहे. वेलि 
नावाचे पाच हजार रु. शलटरचे और्ध वापरले तर मनिॅटोड लागत नाही. 
नोव्हेंबर पडसेंबर िध्य े लो टनेल लावतो. एक एकरात ४० हजार रोपे 
लागतात आणण २२ हजार रु. सबशसडी मिळते. टोिॅटोची एक एकरात 
१२ हजार रोपे लावतो. २०० ते २५० क्वटंल उत्ादन येते. २० रु. पकलोने 
टोिॅटो मवकली गेली तरी एकरी एक लाख रोपे मिळतात. प्रती मिटरला 
दोन रोपे लावायची. एकरी १२ हजारापेक्ा किी रोपे लावू  नयेत. एकरी १३ 

ग्ॅि मबयाणे म्हणजे ४००० मबया लागतात. प्रत्ेक झाडापासून २५ पकलो 
टोिॅटो मिळाली पादहजेत. पुसा चेरी या व्हरायटीपासून तर शेतकऱयांना 
एकरी १० ते १२ लाख रु. मिळाले आहेत. लो टनेल उभारण्ाचा प्रती 
मिटर खचमि जास्ीत जास् १५५  रु. येतो. 

३) डॉ. ददलीप कुमार, माजी संचालक, सी.आय.एफ.ई. मुिंई

बवर्य – एकात्मिक अॅक्ाकल्चरची भबूमका

कृर्ी, फळबागा, पशुसंवधमिन आणण 
ित्सोत्ादन हे चार मवभाग 

स्तंत्रपणे काि करतात. 
त्ांच्ात काहीही सिन्वय 
नाही. त्ांनी एकपत्रत काि 
केल्ास शेतीची वेगाने प्रगती 
होऊ शकते. या कािाला िी 

१९७६-७७ िध्ये सुरूवात केली 
होती. कल्चर आणण कॅप्चुअर असे 

पफशरीिध्ये दोन प्रकार आहेत. भारतात 
दरवर्षी २०० दशलक् टन िाशांचे उत्ादन होते. आशशया खंडात 

अॅ्वाकल्चर पद्तीने होणारे उत्ादन जगाच्ा ९० टके् आहे. यातले 
८० टके् उत्ादन हे छोट्ा शेतकऱयांकडून केले जाते. अिेररका आणण 
युरोपिध्ये िात्र या उत्ादनाच्ा कािात िोठिोठ्ा कंपन्ा (कापपोरेट) 
गुंतलेल्ा आहेत. ॲ्वाकल्चर हा गररबी मनिूमिलनाची िोठा िागमि 
आहे. ॲ्वाकल्चरची मनययात ७ मबलीयन डॉलसमिची आहे. िाशांसाठी 
ऑक्क्जन हा फार िहत्ाचा आहे. ऑक्क्जन पाण्ात मवरघळतो. िासे 
उत्ादनात खाद्ाचा खचमि ६० ते ७० टके् असून वीजेचा खचमिही िोठा 
आहे. िाशांना ऑक्क्जन पुरमवण्ासाठी वीजेचा पुरवठा सतत चालू 
ठेवावा लागतो. व्हीएतनािचे राष्ट् ाध्यक् हो.ची. मिन् यांनी पोर्णिूल् 
असलेल्ा आहारासाठी ०.१ हेक्टरचे प्रते्क घरटी तळे करून त्ात 
िासे वाढवायला व खायला लावले. त्ािुळे अिेररकेशी ते चचवटपणे 
लढू शकले. फळ प्रपक्या उद्ोगातील कचरा व टाकाऊ पदाथमि हे िाशांना 
खाद् म्हणून वापरले जाते. शशवाय वॅ्हक् शसस्स्िसाठी िाशाच्ा तेलाचा 
वापर होतो. तव्हएतनाििध्य ेिाशाचे दर हेक्टरी ३०० टन उत्ादन घेतात. 
एकास्त्मक तंत्राचा वापर केल्ास उत्ादन खचमि किी होतो. 
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५) डॉ. एच.पी. ससगं - चेअरमन, ‘चाय’ आणि बनवृत्त 
उपमहासंचालक, फलोद्ान भारत सरकार

बवर्य – पाण्ाची उत्ादकता
अचूक व पररपूणमि शेतीिध्ये (पप्रसीजन 
फामियंग) दठबक व तुर्ार शसचंनाचे 

िहत् प्रचंड आहे. जिीन आणण 
पाणी हे उत्ादनाचे दोन प्रिुख 
घटक असून त्ांची गुणवत्ा व 
उपलब्धता ददवसेंददवस किी 

होऊ लागली आहे. पाणी या 
संसाधनाची िागणीच्ा तुलनेत 

कितरता असल्ािुळे जागोजागी 
संघर्मि उभे राहून ओढाताण होताना ददसते 

आहे. २०५० िध्ये जगाची लोकसंख्ा ९.६ मबलीयन असेल असा अंदाज 
आहे. आज ३८० मिलीयन लोक शहरात राहतात ती संख्ा लवकरच 
६०० मिलीयनवर जाईल. लोकसंख्ा वाढीच्ा तुलनेत पाणी व जमिनीचे 
प्रिाण घटते आहे. त्ािुळे किीत किी पाण्ातून जास्ीत जास् 
उत्ादन कसे काढता येईल याचा मवचार करावा लागतो. २००१ िध्ये 
दरडोई पाण्ाची उपलब्धता १८१० घनमिटर होती. ती २०११ िध्ये १५४५ 
घनमिटर आणण २०२१ िध्ये १४८६ घनमिटर झाली. हवािान बदल व 
तपिान वाढीचा पाणी उपलब्धतेवर िोठा पररणाि होतो आहे. काबमिनही 
िोठ्ा प्रिाणात साचून रादहल्ािुळे त्ाचाही पपकांवर पररणाि होतो. 
फुकट वा नाििात्र दराने पाणी आणण वीज यांचा पुरवठा होत असल्ाने 
पाण्ाची उत्ादकता ददवसेंददवस किी होते आहे. त्ािुळे धोरणे 
बदलण्ाची गरज आहे. पपकाची मनवड, ते घेण्ाची पद्त आणण वाण 
(जात) यावर पाण्ाची उत्ादकता अवलंबून असते. तेवढेच पाणी 
वापरून ऊसात एक लाख आणण केळीत सहा लाख मिळत असतील 
तर शेतकरी केळी लावणेच पसंत करणार आणण केळीची उत्ादकता 
जास् राहणार. गादीवाफा आणण िकल्चगं यांचा वापर केला तर पाणी 
किी लागेल.

४) डॉ. ए. भगवान – संशोधन संचालक, फलोत्ादन बवद्ापीठ, 
तेलंगिा.

बवर्य – फळिागेला दररोज फपट्णगेशन
तेलंगणा राज्ातील संगारेड्ी 
शजल्हात ८ बाय ८ मिटर अंतरावर 

बेंगनपल्ली आंब्ाची लागवड 
केली आहे. संपूणमि लागवड 
गादीवाफ्ावर असून एकरी 
५५० झाडे लावली आहेत. या 
झाडांना दठबक संच बसमवण्ात 

आला असून त्ाच्ातून दररोज 
खते ददली जातात. ही खते िुख्त्े 

नायटट् ोजन आणण पोटॅशशयि या प्रकारची 
असतात. नव्ाने मवकसीत केलेल्ा या तंत्रज्ानािुळे आंब्ाच्ा 
उत्ादनात ३० टके् वाढ झाली. आंबा फळाच्ा आकारािध्ये २५ टके् 
वाढ झाली आणण आंबा पूवषीपेक्ा १० ददवस अगोदर काढायला आला 
म्हणजे फळात लवकर पररप्वता (पाड लागला) तयार झाली. दररोज 
दठबक संचािधून खते देण्ाचा िोठा फायदा म्हणजे झाडावर जेव्हा 

िोहोर लागला व छोटी छोटी फळे लागली तेंव्हा िोहोराची व फळांची गळ 
झाली नाही. दररोज फपटमिगेशनिुळे आंब्ाच्ा पल्चे प्रिाण व चव यात 
काही बदल ददसून आला का?  असा प्रश्न मवचारला असता डॉ. भगवान 
यांनी याबाबतची तपासणी केली नसल्ाचे सांरगतले.  जळगांवच्ा जैन 
इररगेशनने केळी पपकाला दठबक संचािधून दररोज फपटमिगेशन करण्ाचे 
जे तंत्रज्ान मवकसीत केले आहे त्ाचा वापर आम्ही आंबा पपकात केला 
आहे. त्ािुळे उत्ादनात भरघोस व लक्णीय वाढ होवू शकली आहे. 
गरीब शेतकऱयांना दररोज फपटमिगेशन करण्ाचे तंत्रज्ान अभधक श्ीिंत 
करू शकते म्हणून दठबकिधून खते द्ायला हवीत.
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आज आपली शसचंनाची कुशलता फक् ३० टके् आहे. म्हणजेच 
७० टके् शसचंनाचे पाणी वाया जाते आहे. शेतकऱयांना शसचंनाचे 
पाणी मिळण्ाची शाश्ती अतं्त किी आहे. त्ािुळे तो भरिसाठ 
पाणी शेतात भरून ठेवतो. आज देशात १५५ दशलक् हेक्टर जमिनीला 
शसचंनाचे पाणी ददले जाते. यातील ५८ दशलक् हेक्टर जमिनीला िोठ्ा 
धरण प्रकल्ािधून, ८० दशलक् हेक्टर जमिनीला भूजलातून आणण 
१७ दशलक् हेक्टर जमिनीला लघशुसचंन प्रकल्ातून पाणी ददले जाते. 
किी पाणी वापरून जास् उत्ादन करणे, गुंतवणूककीवर जादा परतावा 
मिळमवणे आणण शसचंनाची कायमिक्िता ३० टक्क्ांवरून ६० टके् करणे 
ही आपल्ासिोरील आव्हाने आहेत.

शसचंनाची कायमिक्िता आणण कुशलता वाढवायची असेल तर सवमि 
पाणी पाईपातून वाहून नेले पादहजे आणण दठबक व तुर्ार शसचंनाद्ारेच 
पपकांना ददले पादहजे. दठबक शसचंनािुळे पाणी वापरात ५० ते ६० टके् 
बचत होते. गुणवते्चा दजचेदार िाल तयार होतो. कायमिक्िता ५०-६० 
टक्क्ांनी वाढते. 

सुक्ष्मशसचंनाच्ा वापरािुळे शेतीिालाच्ा उत्ादनात म्हणजे 
अन्नधान्, कडधान्, डाळी,तेलमबया यांत ६० टके्, फळांच्ा उत्ादनात 
४२.४ टके् आणण भाजीपाला उत्ादनात ५२.७ टके् एवढी वाढ झाली 
आहे. आज भारतात ६९ दशलक् हेक्टर जिीन ही सुक्ष्मशसचंनाखाली 
आली असून हे प्रिाण वाढवायचे असेल तर सुक्ष्मशसचंनाकरीता 
आवश्यक असणाऱया िूलभूत व पायाभूत सुमवधा (इन्फ्ास्ट्क्चर) 
उभ्ा करण्ाकडे प्राधान् ददले पादहजे. राजथिानात १२ टके् जिीन 
आज सुक्ष्मशसचंनाखाली आली असून हररयानात ६ लाख हेक्टर जिीन 
सुक्ष्मशसचंनाखाली आहे.

सध्या भारतीय अथमिव्वथिा ३.२९ पटट्लीयन डॉलरची असून त्ात कृपर् 
क्ेत्राचा वाटा ०.६६ पटट्लीयन डॉलर आहे. २०२६-२७ पययंत अथमिव्वथिा 
५ पटट्लीयन डॉलरवर नेण्ाचे स्प्न पंतप्रधानांनी आपल्ा सिोर ठेवले 
आहे. ते पूणमि होण्ासाठी कृर्ी क्ेत्राचा वाटा हा १ पटट्लीयन डॉलरचा 
झाला पादहजे. त्ासाठी शेतीला आणखीन ३२४ मबलीयन कु्मबक 

िीटर एवढे पाणी मिळाले पादहजे. सध्या आपण देशात ११२३ मबलीयन 
क्ुमबक िीटर एवढे पाणी शसचंनासाठी वापरतो आहोत. जगाच्ा तुलनेत 
भारताची जिीन २.४ टके् आहे आणण पाण्ाची उपलब्धता ४ टके् आहे 
तरी जगातल्ा १७ टके् लोकांना आणण १५ टके् जनावरांना भारताचे 
पाठबळ व िदत आहे. देशात सुक्ष्मशसचंनाखालील क्ेत्र १५.९ दशलक् 
हेक्टर असून ते वाढवून ६९.५ दशलक् हेक्टरवर न्ायचे आहे. तेवढी 
जिीन सुक्ष्मशसचंनाखाली आणण्ाची देशाची क्िता आहे.

६) डॉ. देवेंद्र स्वरूप - कृर्ी बवज्ान कें द्र, मैनपुरी (उत्तरप्रदेश)

बवर्य – देशी गायीचे संगोपन

शेतीत सेंद्रीय वस्ुंचे व खताचे प्रिाण आता फक् ०.४ टके् राहीले 
आहे. गायीचे शेण हे उत्ि सेंद्रीय खत आहे. एक गॅ्ि शेणािध्ये ३०० ते 
५०० कोटी िायक्ोब असतात. एक देशी साधी गाय रोज ३ शलटर दधू 
देते, १० पकलो शेण देते, १० शलटर गोिुत्र देते, १० शलटर दधूापासून ३ 
पकलो तूप मिळते. १० शलटर ताक मिळते. देशी गाय सांभाळण्ासाठी 
उत्रप्रदेशात योगी सरकार एका गायीसाठी िदहन्ाला ९०० रूपये 
अनुदान देते. जास्ीत जास् चार गायींसाठी िदहन्ाला ३६०० रू. 
अनुदान मिळते. गायींच्ा चाऱयाचा प्रश्न िोठा असून तो कसा सोडवायचा 
या संबंधी चचतंन चालू आहे. गीर जातीच्ा गायींना सध्या देशात खूप 
िागणी असून त्ांचे दधू ८० ते १२० रूपये/शलटर या दराने मवकले 
जाते आहे. ब्ाझीलने भारतातून गीर गाय नेऊन मतथे िोठ्ा प्रिाणावर 
मवकसीत केल्ा आहेत.

डॉ. तारकानाथ साहा
आयसीएआर-फलोत्ादन संशोधन कें द्र, पिुे.
बवर्य – रंगीत शेवंतीवर गॅमा इरॅपडएशन

शेवंतीच्ा फुलाला जगभर प्रचंड िागणी असून मतच्ा १४० 
जाती आम्ही पुण्ाच्ा फलोत्ादन संशोधन कें द्रात वाढमवल्ा आहेत. 
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मनरमनराळ्ा व्हरायटींचा संकर करून 
वेगवेगळ्ा रंगाची फुले बनमवण्ात 

येत आहेत. पांढऱया आणण 
पपवळ्ा रंगाच्ा शेवंतीला प्रचंड 
लोकपप्रयता लाभलेली असली 
आणण त्ांचा िोठ्ा प्रिाणावर 

वापर होत असला तरी आम्ही 
३० लाईन् वेगवेगळ्ा रंगातील 

फुलांच्ा लावल्ा आहेत. हे रंग अत्ंत 
आकर्मिक आणण िनोवेधक आहेत. शेवंतीच्ा फुलांना पकलोला २०० 
ते ६०० रूपयांपययंत भाव मिळत असून प्रते्क झाडावर पकिान ४ ते ६ 
पकलो फुले मिळाली पादहजेत या पद्तीने उत्ादन व्वथिा बसमवलेली 
आहे. २० जीवाय इतका गॅिा इरॅपडएशनचा वापर आम्ही करीत असून 
दजचेदार फुलोत्ादनासाठी म्ुटेशन मब्डींग आवश्यक आहे. ग्ीनहाऊस 
िध्ये शेवंतीच्ा फुलांना ज रंग येतो आणण त्ांची जी वाढ होऊन फुलांचा 
आकार िोठा होतो तसा उघड्ा रानातल्ा शेवंतीचा होत नाही. बंददस् 

वातावरणातच शेवंतीची फुले दजचेदार पद्तीने उत्ादन करणे शक् 
आहे. जपान या देशाचे शेवंती हे राष्ट् ीय फुल असून मतथे त्ांनी असंख् 
रंगाच्ा व्हरायटी वाढमवल्ा आहेत व मनियाण केल्ा आहेत. 

डॉ. अजयकुमार शममा
द्राक् संशोधन कें द्र, मांजरी, पिुे.
बवर्य – द्राक् पपकावर िदलत्ा हवामानाचा पररिाम

द्राक् हे अतं्त नाजूक व हवािानाला संवेदनशील असे पीक आहे. 
हवािान थोडे जरी बदलले तर त्ाचा लगेच पररणाि द्राक् उत्ादनावर 
होतो. भारतात १४० हजार हेक्टर के्त्र द्राक् पपकाखाली असून उत्ादन 
३.१२ दशलक् टन आहे. उत्ादनाच्ा तुलनेत द्राक्ांची मनययात अत्ंत 

नगण् म्हणजे फक् ८ ते १० टके् 
आहे. मनययातीच्ा दृष्ीने काळजी 

घेऊन द्राक् उत्ादन केले तरी 
ऐनवेळी हवािानात थोडा 
जरी बदल झाला तर द्राक्ांवर 
त्ाचा मवपरीत पररणाि होऊन 

मनययात पूणमिपणे थांबू शकते याचा 
अनुभव शेतकरी दरवर्षी घेत आहेत. 

िहाराष्ट् ात प्रािुख्ाने थॉिसन सीडलेस, 
रेडग्ोब, फॅन्सी या व्हरायटी वाढमवण्ात येत असून ग्ाहकांची िागणी 
िात्र सतत बदलते आहे. आता नव्ाने पनेट पॅकींग सुरू झाली असून 

मनययात होणारी द्राक्ेही पनेट िधून पाठमवली जात आहेत. दहरव्ा रंगाच्ा 
द्राक्ांची िागणी ददवसेंददवस किी होत असून लाल व काळ्ा रंगाच्ा 
द्राक्ांना युरोप व चीनिधून िोठ्ा प्रिाणावर िागणी येऊ लागली 
आहे. लाल आणण काळ्ा रंगाच्ा द्राक्ांवर हवािान बदलाचा पररणाि 
िोठ्ा प्रिाणात जाणवत असून रंग पफकट होत आहे. ऑक्टोबर 
िदहन्ात द्राक्ाची छाटणी (प्रूमनगं) करणे आवश्यक असून पूवषीपासून जी 
ऑक्टोबर पययंत छाटणी करण्ात येत होती ते अतं्त योग्य काळ आहे. 
ऑक्टोबरच्ा आधी आणण नंतर प्रूमनगं केल्ास द्राक्ाच्ा रंगावर (कलर) 
पररणाि होतो असे आढळून आले आहे. ३० टके् द्राक्े बेदाणा (िनुका) 
मनमिमितीसाठी वापरली जात असली तरी ग्ाहकांिध्ये आता जागृती 
झाल्ािुळे त्ांच्ाकडून काळ्ा द्राक्ाच्ा बेदाण्ांना चांगली िागणी 
येऊ लागली आहे. आरोग्याच्ा दृष्ीनेही दहतकारक असल्ािुळे बरेच 
लोक रात्री काळे बेदाणे भभजत घालून सकाळी खातात. त्ािुळे पोटातील 
उष्णता किी होते असे सांरगतले जाते. म्हणूनही काळ्ा बेदाण्ाला 
िागणी वाढती आहे. गंधकाचा वापर करून केलेल्ा पपवळ्ा रंगाचा 
बेदाणा हळूहळू िागे पडतो ककी काय? असे चचत्र ददसू लागले आहे.
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के.िी. पाटील,

आंतरराष्ट् ीय केळी तज् व व्ाईस प्रेससडेंट (पटश्ु) जैन इररगेशन 
ससस्ीम्स सल. जळगांव.

बवर्य - थंड हवामानातील केळी लागवड तंत्रज्ान
उत्रप्रदेश राज्ािध्ये केळी लागवडीचा 

पदहला प्रयोग १९९८ सालािध्ये जैन 
इररगेशनने केला. परंतु त्ात 

फारसे यश आले नाही. त्ानंतर 
२००१ िध्ये श्ी. किलजीत 
शसगं (पलीया) व राजा जयशसगं 
(बहराईच) यांच्ा िाध्यिातून 

थंड हवािानात केळी लागवड 
तंत्रज्ान आम्ही मवकसीत केले. 

पशलया येथे केलेल्ा प्रयोगातून एक 
िॉडेल उभे राहीले. ज्ाचा फायदा आज उत्रप्रदेशात केळी उत्ादकांना 
होताना ददसत आहे. 

हवामान – उत्रप्रदेशात दहवाळ्ािध्ये पडसेंबर, जानेवारी िदहन्ात 
तपिान ३ ते ४ अंश खाली येते. व िोठ्ा प्रिाणात धुके व थंडीची लाट 
असते. त्ािुळे पडसेंबर िदहन्ात केळीची पाने पूणमिपणे जळतात, वाढ 
थांबते, पोंगा कुजतो व संपणूमि बागा चचशलंग आणण फ्ॉस्ला बळी पडतात. 
कारण या प्रदेशातील वातावरण केळीसाठी पोर्क नाही त्ािुळे केळी 
लागवडीचा कालावधी ठरलेला आहे. 

लागवड – साधारणपणे १५ नोव्हेंबर पासून तपिान किी होण्ास 
सुरूवात होते. त्ािुळे केळी लागवड ही फक् जुलै िदहन्ातच करावी 
अशी आिची शशफारस आहे. काही शेतकऱयांनी जूनिध्ये लागवड 

करण्ाचा प्रयत्न केला परंतु केळी घडाची मनमिमिती होतांना तपिान ३ ते ४ 
अंश खाली जाते त्ािुळे घडािध्ये केळीची मनमिमिती होत नाही. पययायाने ३ 
ते ४ फण्ांचा व अधमिवट फण्ाचे घड तयार होतात. बागेचे खूप नुकसान 
होते. नोव्हेंबर, पडसेंबर पययंत जुलै लागवडीची केळी ३ ते ४ फूट उंचीच्ा 
होतात त्ािुळे ती झाडे थंडीला बळी पडली तरी १० ते १२ फेब्ुवारी पययंत 
तपिान १० अंशाच्ा वर जाते. बागेची वाढ पुन्ा सुरू होते. उन्ाळ्ात 
बागेची बाढ चांगली होते आणण केळीला चांगले घड लागून उत्ादन 
चांगले मिळते. 

हठबक व फकट्चगेशन चे महत् – केळीला दठबक शसचंनाचा वापर 
उत्रप्रदेशात फार किी आहे. दहवाळ्ात अमत थंडी तर उन्ाळ्ात अमत 
उष्णता यािुळे बागांच्ा वाढीवर मवपरीत पररणाि होतो.  त्ासाठी 
राजा जयशसगं, िोहम्मद अजिल पकंवा स्गषीय श्ी. गौति पोतदार 
यांच्ासारखे शेतकरी दठबक व फपटमिगेशन तंत्रज्ानाचा वापर करीत 
आहे. त्ािुळे बागेचे, पाण्ाचे व अन्नघटकांचे व्वथिापन उत्िररत्ा 
करता येते. तसेच अजैमवक घटकांचा प्रभाव किी होतो. घडांचे वजन 
व गुणवत्ा अमतशय उत्ि मिळते.  उत्रप्रदेशात पनािा रोगाचा प्रसार 
वाढत आहे. पफलीपीन्िध्ये केळी संशोधक डॉ. अगस्ीन िोलीना 
यांनी केलेल्ा संशोधनानुसार पनािा रोगाचा प्रसार किी करण्ासाठी 
दठबक शसचंनावरच केळीची लागवड करणे दहताचे आहे. अन्था िोकाट 
पाण्ाने पनािाचा प्रसार वाढतच जाणार आहे. याचा मवचार शासपकय 
स्रावर होणे गरजेचे आहे.

सध्या नेपाळ आणण बांगला देशातून युपीच्ा केळीला खूपच 
चांगली िागणी आहे. केळी घडाचे उत्ि फु्ट केअर करून बॉक् पँकींग 
केल्ास  संपणूमि नेपाळ व बांगला देशचे िाकचे ट युपीच्ा हाती लागू 
शकते. उत्रप्रदेश राज्ात केळी पपकाला चांगला वाव आहे. परंतु जैन 
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पटश्युकल्चर ग्ँड नैन जात, दठबक शसचंन व फपटमिगेशन या तंत्रज्ानाचा 
अवलंबन करणे अमतशय गरजेचे आहे. केळीची कापणी नोव्हेंबरच्ा 
आधी म्हणजे सप्ेंबर व ऑक्टोबर िदहन्ात पूणमि करून घेणे गरजेचे आहे. 
भमवष्ात ग्ीनहाऊसिध्ये केळी लागव़डीचा प्रयोग करणे ही फायद्ाचे 
ठरणार आहे. प्रते्क घटकांचे काटेकोर मनयोजन करून उत्रप्रदेशात 
केळी एक व्ापारीदृष्टा िहत्ाचे पीक ठरत आहे.

श्ी.  बववेक चतवुवेदी

उद्ान पंडीत शेतकरी, कानपूर.

बवर्य - सेंद्रीय शेती
शेतात वापरली जाणारी रासायमनक खते आणण रासायमनक और्धे 

यांच्ािुळे उत्ाददत होणारे अन्नधान्, भाजीपाला व फळे ही मवर्ारी बनत 
असल्ाचे लक्ात आल्ानंतर िागील ८ ते १० वर्षांपासून िी बाहेरून 
आणून शेतात काहीही टाकत नाही. पूणमिपणे सेंद्रीय शेणखत, कंपोस् 
खत, काडीकचरा, लेंडीखत, गांडूळ खत यांचा वापर करतो. दहरवळीची 
खते ही वापरतो. या ऑगचेमनक खते वापरािुळे जमिनीचा पोत सुधारला 
असून सेंद्रीय कबमिही वाढलेला आहे. शशवाय शेतीतून उत्ाददत होणाऱया 
िालाला चांगला स्ाद येऊन पोर्णिूल् वाढले आहे. पडझेल, पेटट् ोल, 
ऑईल यासारख्ा इंधनाचाही वापर करायचा नाही असे ठरवून िी 
बैलापासून चालणारा टट्कॅ्टर बनमवला आहे. तसेच बॅटरीवर चालणारा 
मवडर बनमवला आहे. तो वापरून शेतातील तण काढतो. ही बॅटरी ५ ते ६ 
तास चालते. ऊस उगवणीसाठी तुर्ार संच वापरीत असून तो संचही घरीच 
तयार केला आहे. फक् त्ासाठी काही सुटे भाग जैन इररगेशन कंपनीचे 
आणून वापरले आहेत. ऊसात िुग, उडीद, तूर यासारखी आंतरपपके िी 

घेत असून ती अत्ंत उ्ृकष् येतात. 
िुग आणण हरभरा यांची कापणी 

करणारे यंत्र बॅटरीवर तयार 
केले असून आता िाझे पाहून 
अनेक शेतकरीही बॅटरीवरची 
यंत्रे वापरू लागली आहेत. 

गहू काढणारे बॅटरीवरचे यंत्रही 
तयार केले असून त्ात आणखीन 

सुधारणा करण्ाच्ा दृष्ीने संशोधन 
चालू आहे. बरेच शेतकरी अजूनही गव्हाचे 

पीक काढून झाल्ानंतर शेतात जे गव्हाचे काड उरलेले असते त्ाला 
जाळतात. एका अथयाने ते त्ांच्ा भाग्याला आग लावतात असे िी म्हणेन. 
गव्हाचे शेतातील हे काड जाळू नका. ते नांगरून िातीत गाडून टाका. 
त्ाचे उत्ि सेंद्रीय खत बनेल असे शेतकऱयांना बऱयाचदा सांगून झाले 
पण ते ऐकण्ाच्ा व सुधारण्ाच्ा िनस्थितीत िला तरी ददसले नाहीत. 
त्ािुळे शेतकऱयांना कसे साक्र करावे हा प्रश्नच आहे. सौर ऊजया ही 
आपल्ा देशाला मिळालेली फार िोठी शक्की व देणगी आहे. पण मतचा 
पुरेपुर वापर करण्ात अजून आपण किी पडलो आहोत. सौरऊजचेचा 
मवकास व वापर करून पकती तरी गोष्ी आपल्ाला करता येतील. 
यादृष्ीने सुरूवातीला सौरऊजचे वर चालणारे रिेशर म्हणजे गहू िळणी 
यंत्र आम्ही तयार केले आहे. तसेच बैलाच्ा िदतीने चालणारा तुर्ार संच 
ही बनमवला आहे.  श्ी. अशजत प्रताप शसगं यांचे िागमिदशमिन िला लाभले 
असून िी सघन व अमतसघन पद्तीने आंबा, पेरू आणण शलंबू यांची बाग 
उभी केली आहे. 

बॅटरीवर चालणाऱया पीक कापणी यंत्राचे शेतात प्रात्शक्त सादर होताना शेजारी मववेक चतुवचेदी
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डाॅ. एस. के. मल्ोत्रा
सेवामनवृत् कें द्रीय कृर्ी व फलोद्ान आयुक्

तीन ददवसांच्ा चचयासत्राचा व 
पररर्देचा सिारोप श्ी. एस. के. 

िल्ोत्रा यांच्ा भार्णाने झाला. 
त्ांच्ा शुभहसे् मवमवध 
पाररतोपर्कांचे मवतरणही 
यावेळी करण्ात आले. 

भार्णात श्ी िल्ोत्रा म्हणाले 
ककी, देशातील फळांचे उत्ादन 

सध्या ३३१ दशलक् टनांवर आणण 
अन्नधान्ाचे उत्ादन ३१४ दशलक् टनांवर 

जाऊन पोहोचले आहे. पण तेवढ्ावर आपल्ाला सिाधानी राहून 
जिणार नाही. देशातील सवमि लोकांना त्ांच्ा गरजेइतके धान् व 
फळे मिळावयाची असल्ास उत्ादनात आणखीन बरीच वाढ करावी 
लागणार आहे. िुख् म्हणजे आपल्ाला उत्ादकता वाढवून उत्ादन 
खचमि कसा किी करता येईल याचाही मवचार करावा लागेल. आज 
आपली शेतीिालाची उत्ादकता अतं्त किी असल्ािुळे उत्ादन 
खचमि प्रचंड आहे. त्ािुळे आंतरराष्ट् ीय बाजारपेठेतील शेतीिाल पकितीचे 
युद् सक्िपणे लढण्ात आपण किी पडतो आहोत. दजचेदार व उत्ि 

गुणवत्ेचा िाल मनियाण करण्ात आपला शेतकरी आघाडीवर आहे. 
नवीन तंत्रज्ानही तो पटकन आत्मसात करतो आहे पण मवक्की तंत्र व 
आधुमनक िाल बांधणणत किी पडतो आहे. 

आता जगातील अनेक देश अन्नधान्ाच्ा पुरवठ्ासाठी भारताकडे 
िोठ्ा आशेने पाहू लागले आहेत. ६०-७० वर्षांपवूषी अन्नधान् आयात 
करणारा भारत देश आता जगातला धान् मनययात करणारा देश बनला 
आहे. ही सवमि प्रगती शेतकरी, शास्तज्, सरकारी धोरणकतचे यांच्ा एकपत्रत 
व सिन्वय साधून काि करण्ाच्ा पद्तीिुळे झाली आहे. जगाला याचा 
हेवा वाटतो आहे आणण आपल्ाला अभभिान वाटतो आहे. पण एवढ्ावर 
थांबून जिणार नाही. आणखीन खूप काि आपल्ाला करावे लागेल. 
कारण देशाची लोकसंख्ा सातत्ाने वाढते  आहे आणण शेतीची जिीन व 
शसचंनाचे पाणी ददवसेंददवस किी होते आहे. अशावेळी किी जमिनीतून 
व किी पाण्ातून अभधकाभधक उत्ादन कसे काढायचे हे आव्हान 
आपल्ा सिोर आहे. यासाठी दठबक व तुर्ार शसचंन तंत्रज्ानाचा वापर 
सवमि पपकांिध्ये िोठ्ा प्रिाणावर व्हायला हवा. इतकेच नवे्ह तर ऊस, 
केळी व इतर ज्ा पपकांना पाणी अभधक व बारिाही लागते ती सवमि पपके 
दठबक शसचंनाखाली प्रसंगी सक्कीने का होईना नेण्ाचे धोरण स्ीकारून 
ते अंिलात आणावे लागेल. दठबक शसचंनाने उत्ादकतेतही भरघोस 
वाढ होऊ शकेल असे आता शसद् झाले आहे. त्ािुळे या तंत्रज्ानाचा 
वापर सवमि पपकांिध्ये वाढवायला हवा.  आंतरराष्ट् ीय नाणमेनधीने देखील 
आता भारताने धान् मनययातीवरील बंदी उठवावी अशी प्राथमिना केली 

राष्ट् ीय फलोद्ान पररर्देचा समारोप

डावीकडून अनुक्िे मनलेश पाटील (मनभंोल), हरदीप शसगं सोलंककी,  श्ी. संदीप अरूण नरके,  मवपूल चौधरी  (मनिंदड) आणण डाॅ. प्रशांत राजपूत यांना उद्ान  रत्न       हा पुरस्ार प्रदान करताना कुलगुरू डाॅ. डी.आर. शसगं शेजारी  सौ. मविला शसगं 
डाॅ. एच. पी. शसगं, डाॅ. एस.के. िल्ोत्रा,  डॉ. अरूल, डॉ. राजन व इतर िान्वर.
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आहे. रशशया-युके्न युद्ािुळे जगातील अनेक देशांना धान्ाचा मवशरे्तः 
गव्हाचा तुटवडा भासू लागला आहे. त्ािुळे गहू पुरवठ्ासाठी ते देश 
भारताकडे आशेने पाहताहेत. अभधक धान् जे देशात उत्ाददत झाले आहे 
ते दसुऱया देशांना देण्ात शेतकऱयांचे योगदान िोठे आहे. त्ांनी नवीन 
ज्ान, मवज्ान व तंत्रज्ान वापरले. आज आपल्ा देशातला शेतकरी इतका 
प्रगत झाला आहे ककी तो स्तः टट् ायकोडिया, बायो एजंट तयार करतो आहे. 
शेतकरी पूणमिपणाने जागृत आहे. खाद्कटोरा सतत भरून रादहला आहे. 
पंजाब आणण हररयाणािध्ये धान् साठवायला गोदािात जागा शशल्लक 
नाही. २०५० सालापययंत आपली देशाची लोकसंख्ा १६० कोटींवर 
जाईल. तेव्हां आपली देशाची अन्नधान्ाची गरज सुिारे ५०० दशलक् 
टनांची असेल. अजून आपल्ाला २०० दशलक् टनाने अन्नधान्ाचे 
उत्ादन वाढवावे लागेल. त्ासाठी २७-२८ वर्चे आपल्ा हाती आहेत. 
पण हे िोठे आव्हान आहे हे मवसरून चालणार नाही. शेतीिध्ये जगात 
रोज नव्ाने तंत्रज्ान मवकशसत होत आहे. रोबो, डट् ोन यांचा वापर सवमित्र 
सुरू झाला आहे. भारतातही याचा वापर नवीन युवक शेतकऱयांनी 
करण्ास प्रारंभ केला असून ते याबाबतीत सातत्ाने कुतूहलाने चौकशी 
करीत आहेत. बायोसु्मिलंट कसे बनवावे याबाबतही िोठी उत्ुकता 
आहे. भातापासून ते बनवताहेत. शेतकरी स्तः शेतावर ते तयार करीत 
असल्ािुळे त्ावर कोणताही बंधने नाहीत. २०१५ िध्ये ‘पंतप्रधान 
शसचंाई योजना बनमवली’ गेली.  त्ाचा िोठा फायदा शेतकऱयांना झाला 
असून सूक्ष्मशसचंनाखालील के्त्र वाढण्ास त्ािुळे िोठी िदत झाली 
आहे. देशातील १४ दशलक् हेक्टर क्ेत्र सूक्ष्मशसचंनाखाली आले असून ते 
ददवसेंददवस वाढतच जाईल. कोल्ड स्ोअरेजसाठी नवा िॅपपगं िॅप भारत 
सरकारने बनमवला असून रोपवापटकांसाठीही नवे पोटमिल तयार करण्ात 
आले आहे. 

शेतकऱयांच्ा समस्ा सोडवेल 
अशाच योजना बनवा!

हवािान बदलाचा फळबागांना व फलोद्ानांतंगमित 
येणाऱया पपकांना बसणारा फटका खूप िोठा आहे. पण ही 
पपके शेतकऱयाला प्रचंड सिृद्ी मिळवून देणारी व शेतीच्ा 
क्ेत्रात पटकून राहून काि करीत राहावे अशा प्रकारचे 
प्रोत्ाहन आणण उत्जेन देणारी आहेत. त्ािुळे काहीवेळा 
नैसरगमिक वा अन् कारणांनी नुकसान झाले तरी ते पेलण्ाचे 
सािर्मि शेतकरी धीरोदात्पणे आपल्ा खांद्ावर घेतो. या 
हवािान बदलाचे जे मनरमनराळे पररणाि होतात त्ांना सािोरे 
जाण्ासाठी शेतकरीही आता प्रभावीपणे कंबर कसतो आहे. 
यासाठी तो दठबक व तुर्ार शसचंनाचा वापर, ग्ीन हाऊस व 
बंददस् वातावरणात पपकांची लागवड, िकल्चगं, शेततळी, 
हायडट् ोपोमनक्, एरोपोमनक्, पटश्यूकल्चरची रोपे व नसमिरीत 
भाजीपाल्ाची रोपे, रोबो, डट् ोन तंत्रज्ानाचा वापर, झाडांना 
व पपकांना रोज दठबक संचािधून खते देणे (फपटमिगेशन), 
सघन व अमतसघन लागवड पद्ती (हायडेस्न्टी आणण 
अल्ट् ाहायडेस्न्टी), प्रूमनगं तंत्रज्ान, झाडांवर िोजून फळे धरणे 
व झाडे बुटककी ठेवणे, फळबागेत िधिाशीच्ा पेट्ा ठेवणे 
यांसारख्ा अनेक गोष्ी आवजूमिन केल्ा पादहजेत. कानपूर 
येथे २८ ते ३० िे २०२२ या काळात जी राष्ट् ीय फलोद्ान 
पररर्द झाली मतचा सारांश थोडक्ात सांगावयाचा झाल्ास 
फळबागांना भमवष्काळ अतं्त उज्वल असल्ािुळे 
नवनवीन तंत्रज्ान स्ीकारण्ात शेतकऱयांनी िागे राहू नये 
आणण मनरमनराळ्ा राज्ांनी फलोद्ान मवकासासाठी ज्ा 
वेगवेगळ्ा िहत्ाकांक्ी योजना राबमवल्ा आहेत त्ांचा 
प्रत्ेक राज्ाने अभ्ास करून शेतकऱयांचा योजनेतला 
सहभाग कसा वाढेल? याकडे लक् ददले पादहजे. शेतकऱयाला 
योजनेबद्ल प्रेि वाटले तर ती योजना मनशचित यशस्ी होईल 
एवढी खूणगाठ तुम्ही िनाशी पक्की बाळगा!  डावीकडून अनुक्िे मनलेश पाटील (मनभंोल), हरदीप शसगं सोलंककी,  श्ी. संदीप अरूण नरके,  मवपूल चौधरी  (मनिंदड) आणण डाॅ. प्रशांत राजपूत यांना उद्ान  रत्न       हा पुरस्ार प्रदान करताना कुलगुरू डाॅ. डी.आर. शसगं शेजारी  सौ. मविला शसगं 

डाॅ. एच. पी. शसगं, डाॅ. एस.के. िल्ोत्रा,  डॉ. अरूल, डॉ. राजन व इतर िान्वर.
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राज्यस्तरीय साखर पररर्द ४ व ५ जून २०२२
वसंतदादा शुगर इन्स्टिटू्ट, मांजरी - पिुे

शेतकऱयांच्ा दहतासाठी साखर बनयमात व 
इथेनाॅल बनबम्णतीला प्रोत्ाहन द्ावे

- शरद पवार यांचे ववचार
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साखर आयुक्ालय, िहाराष्ट्  राज् सहकारी कारखाना संघ, वसे् इंपडयन शुगर मिल्स 
असोशसएशन, वसंतदादा शुगर इन्स्टिटू्ट यांच्ा संयुक् मवद्िाने पुणे येथे ४ जून रोजी 
आयोशजत करण्ात आलेल्ा राज्स्रीय साखर पररर्देत राष्ट् वादी काँग्ेसचे अध्यक् खा. 
शरद पवार आणण कें द्रीय िंत्री मनतीन गडकरी यांनी िागमिदशमिन केले.

आपल्ा सवषांचा सपक्य सहभाग आणण अथक प्रयत्नांिुळे  
िहाराष्ट् ातील साखर कारखान्ांनी िोठी प्रगती केली असून देशात 
अव्वल थिान मनियाण केले आहे. याचा आपल्ा सवषांना साथमि अभभिान 
वाटणे साहशजकच असले तरी सद् पररस्थितीत या प्रगतीतून सिाधान न 
िानता आपण सवमिजण या साखर पररर्देिध्ये पुढील ददशा शोधण्ासाठी 
जिलो आहोत. साखर कारखान्ांच्ा संबंभधत सवयंकर् िादहती, प्रश्नांची 
जाण आणण मवश्लेर्ण करून आपल्ाला जोिाने पुढे जायचे आहे हा 
मवश्वास आपण सवषांनी बाळगावयास पादहजे.

साखर उद्ोगासिोरील ज्वलंत प्रश्नांवर चचया करून मवधायक, 
अनुकूल, शाश्वत आणण पययावरणपूरक उपाययोजना हाती घेऊन 
त्ावर िागमि काढणे गरजेचे आहे. त्ासाठी कालानुरूप असे सवमिव्ापक 
सूक्ष्ममनयोजन िहत्ताचे आहे. दरूगािी दृष्ी आणण दृढमनश्चयी धोरणात्मक 
संकल् आणण अत्ाधुमनक तंत्रज्ानाभधपष्ठत उपाययोजना या पत्रसूत्रीच्ा 
बळावर साखर उद्ोगाला योग्य ददशा देण्ासाठी साखर पररर्द िहत्ताचे 
योगदान मनपश्चतपणे देईल, अशी िाझी अपेक्ा आहे.
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गेल्ा दोन वर्षांिध्ये पाऊस चांगला झाल्ािुळे उसाखालचे क्ेत्र 
हे वाढत गेले आहे. तसेच चालू असणाऱया कारखान्ांवर गाळपाचा 
अमतररक् भार पडलेला आहे. गेल्ा वर्षी झालेला पाऊस आणण पुढील 
वर्षी पावसाची अनुकूलता लक्ात घेता ऊसाचे के्त्र आणखी वाढणार 
आहे, त्ािुळे येत्ा हंगािातील ऊस तोडणीचे मनयोजन कारखाने 
सुरू होण्ापूवषीच करावे लागेल. साखर आयुक्ालय व कारखाने यांना 
याबाबतचे सुयोग्य मनयोजन करून त्ाची काटेकोरपणे अिंलबजावणी 
होईल याकडे लक् पुरवावे लागेल.

साखर उद्ोगाच्ा इमतहासात यावर्षी मवक्िी साखर मनययात 
होण्ाची शक्ता आहे. सध्या देशातील मवक्िी उत्ादन आणण थिामनक 
बाजारातील साखरेचा दर किी असल्ाचे संकेत मिळत असतानाच 
वाढलेली साखरेची मनययात व साखर कारखान्ांनी साखर मनययातीला 
ददलेले प्राधान् या साखर उद्ोगाला ददलासादायक बाबी आहेत. 
सध्याच्ा अंदाजानुसार या वर्षी ९० लाख टनापेक्ाही जास् साखर 
मनययात होऊ शकेल असे ददसत आहे.

साखर मनययातीिध्ये िहाराष्ट् ाचा वाटा ५० टक्ांपेक्ाही जास् आहे ही 
सिाधानाची बाब आहे. साखरेची मनययात व इथेनॉलकडे जाणाऱया ऊसाचे 
प्रिाण या दोन्ी बाबी कारखान्ाच्ा दृष्ीने िहत्तपूणमि आहेत. गेल्ा तीन 
हंगािापासून साखरमनययातीला कारखान्ांनी प्राधान् ददले व जागमतक 

स्रावर कोरोनािुळे तसेच पूवमि युरोपिधील आणण अफगाणणस्ानिधील 
युद्जन् पररस्थिती असतानादेखील साखरेची मनययात वाढलेली आहे.

िहाराष्ट् ाचा मवचार करता चालू हंगािात १३२२ लाख टन ऊसाचे 
गाळप व १३८ लाख टन साखर मनमिमिती होण्ाचा अंदाज आहे.  

साखर पररर्देचे कें द्रीय रस्े वाहतूक िंत्री मनतीन गडकरी दीपप्रज्वललाने उदस्घाटन करताना शेजारी उपिुख्िंत्री अशजत पवार, शरद पवार,  राष्ट् ीय साखर                  संघाचे अध्यक् जयप्रकाश दांडेकर आणण गृहिंत्री ददलीप वळसे पाटील
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इथेनॉलसाठी अंदाजे १५ लाख टन ऊसाचा वापर झालेला आहे.  
यावर्षी िहाराष्ट् ािध्ये िराठवाडा, अहिदनगर, सोलापूरिध्ये ऊसाचे 
क्ेत्र वाढल्ािुळे  ऊस तोडणी कािगार व हारवसे्रचा अभाव यािुळे 
गाळप हंगाि लांबला आहे. शेतािध्ये ऊस उभा असल्ािुळे शेतकरी व 

कारखाने अडचणीत आले आहेत. या हंगािात िहाराष्ट् ािधून ६४ लाख 
टन साखर मनययातीचे करार झालेले आहेत व प्रत्क्ात ४० लाख िेपटट्क 
टन साखर मनययात झाली आहे. या हंगािात जागमतक स्रावर साखरेचे 
उत्ादन व साखरेचा वापर यािध्ये सुिारे १७ लाख टन तूट संभवत आहे. 
जगातील सवयाभधक जास् उत्ादन करणाऱया ब्ाझीलचे यावर्षी ऊसाचे 
पीक सिाधानकारक नाही व त्ािुळे साखर उत्ादन किी होणार 
असून इथेनॉलच्ा पकिती चांगल्ा असल्ािुळे ब्ाझीलने साखरेपेक्ा 
इथेनॉल मनमिमितीला प्राधान् ददले आहे. या पररस्थितीत भारतािध्ये 
साखर मनययातीला चालना मिळाली असून शासनाकडून काहीही सवलत 
नसताना आतापययंत ९२ लाख टन साखर मनययातीचे करार झाले आहेत 
आणण ८६ लाख टन साखर मनययातीसाठी कारखान्ांकडून बंदरांिध्ये 
पाठवली आहे व त्ापैककी ७२ लाख टन साखर ही प्रत्क्ात मनययात 
झाली आहे.

जागमतक पररस्थितीचा पररणािही मनययातीवर होत असतो. 
अफगाणणस्ान हा साखरेचा िोठा ग्ाहक आहे. िात्र तेथील पररस्थितीिुळे 
अंदाजे १३ लाख टन साखरेची मनययात यावर्षी ३ लाख टनापययंत खाली 
आलेली आहे. िात्र बांग्ादेश व इंडोनेशशया यांनी िोठ्ा प्रिाणावर 
साखर खरेदी केली. एकूण मनययातीपैककी ४४ टके् साखर या दोन 
देशांनी खरेदी केली आहे. कें द्राच्ा वाणणज् मवभागाच्ा िादहतीनुसार 
भारताने १२१ देशांिध्ये साखर मनययात केली आहे. साखर उद्ोगापुढे 
साखर मनययातीिध्ये सातत् ठेवून जागमतक पातळीवर भारत हा साखर 
मनययातक्ि देश आहे अशी ओळख कायिस्रूपी ठेवण्ाचे िहत्ाचे 
आव्हान आहे.

देशाची ऊजचेची गरज प्रािुख्ाने औस्ष्णक उजया आणण काही प्रिाणात 
हायडट् ो व सोलर प्रकल्ांिाफमि त भागमवली जाते.  राज्ाचा मवचार करता 
मवजेच्ा िागणीत वाढ होत असतानाच कोळसा टंचाईिुळे वीज मनमिमितीचे 
उत्ादन घटले आहे. राज् िहामवतरणला आजमितीस ६००० िेगावॅट 
मवजेचा तुटवडा जाणवत आहे व त्ािुळे मवजेच्ा अपुऱया पुरवठयािुळे 
वारंवार भारमनयिन करावे लागते. त्ाचा पररणाि उद्ोगधंदे व शेतीवर 
िोठया प्रिाणावर जाणवत आहे. 

तापिानात होणारी वाढ व त्ािुळे घरगुती वापरासदहत, औद्ोरगक, 
कृपर् पंपासाठी मवजेचा वापर वाढला असून मवजेची िागणी मवक्िी होत 
असल्ाने िहामवतरण कडील मवजेची िागणी आता २५,५०० िेगावॅट 
पययंत जाण्ाची शक्ता आहे. 

िहामवतरणला अंदाजे ७५ टके् वीज ही औस्ष्णक मवदु्त प्रकल्ांद्ारे 
प्राप्त होते. सध्या कोळसा टंचाईिुळे िहामवतरणला ६००० िेगावॅटची 
कितरता भासत आहे. पररणािी िहामवतरणला खुल्ा बाजारातून 
िहागडी वीज खरेदी करावी लागत आहे.

िहाराष्ट् ािध्ये सिुारे १,००० लाख टनापययंत ऊस गाळला जातो. 
उसातील बगॅस सवमि साधारणपणे २८ टक्क्ांपययंत असतो. या बगॅसिधून 
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अंदाजे ३६०० िेगावॅट वीजेची मनमिमिती होऊ  शकते. 
सध्या िहाराष्ट् ािध्ये २४७० िेगावॅट थिापपत 
क्ितेचे सहवीज मनमिमिती प्रकल् आहेत. 
त्ापैककी आपण ६५ ते ७० टके् वीज 
िहामवतरणला ददली तरी अंदाजे 
१६६० िेगावॅट वीज राज् सरकारला 
मिळते. याबाबतीत िाझी अशी 
िादहती आहे ककी, राज् शासनाने 
याबाबतीत सन २०२१-२२ करीता 
५०० िेगावॅट, सन २०२२-२०२३ 
करीता ५०० िेगावॅट व सन २०२३-
२४ करीता ३५० िेगावॅटचे प्रकल् 
उभारण्ाचे ठरमवले आहे. तरी याबाबतीत 
अनुदान िंजूर करून हे सवमि प्रकल् लवकरात 
लवकर कसे सुरू होतील व मवजेच्ा वाढत्ा िागणी 
कशी पुरवता  येईल याचा मवचार करणे आवश्यक आहे.

तसेच, ऊजचेचा नवीन स्ोत म्हणून सोलर ऊजचेकडे पादहले जात आहे. 
याबाबतीत कें द्र शासनाने योजना आणून ज्ा दठकाणी वीज उपलब्ध 
नाही तेथील शेतकऱयांच्ा मवदहरीवर सोलर पंप बसमवण्ाची गरज आहे. 
या योजनेचा प्रसार िोठ्ा प्रिाणावर होण्ासाठी ज्ा दठकाणी वीज 
उपलब्ध आहे.  परंतु भारमनयिनािुळे वीज पंप चालमवता येत नाहीत त्ा 
दठकाणी सुद्ा सोलर पंपाची योजना कें द्रशासनाने राबमवल्ास मवजेची 
बचत तर होईलच आणण शेतकऱयांना भेडसावणारा भार मनयिनाचा त्रास 
दरू होऊन शेती उत्ादन वाढण्ास नक्कीच िदत होईल. 

कारखान्ांकडील उपलब्ध ररकाम्ा जागेवर 
सोलर प्रकल् उभे राहू शकतात. िात्र 

शासनाने या प्रकल्ांकररता भरीव िदत 
केल्ास व साधारणतः चार ते पाच 

वर्षांचा पेबॅक पपररएड असेल तर हे 
प्रकल् यशस्ी होऊ  शकतात. 
िहाराष्ट् ािध्ये सोलर ऊजया प्रकल् 
राबमवण्ास भरपूर वाव आहे. 
िात्र त्ासाठी लागणारा मनधी व 
त्ापासून मिळणारे उत्न्न याचा 

ताळिेळ बसवणे अगत्ाचे आहे. 
साखर उद्ोगात संशोधनाला चालना 

मिळावी, ऊजयाबचत व किी खचयात साखर 
उत्ादन व्हावे त्ाच बरोबर कारखान्ािधील 

सिस्ा सोडमवणे व दजचेदार उत्ादन क्िता वाढमवणे 
यासाठी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्ूट आणण कॉलेज ऑफ 

इंशजमनअररगं, पुणे यांच्ात सािंजस् करार करण्ात आला आहे. 
तसेच इंशजमनअररंगच्ा मवद्ार्षांना अनुभवावर आधाररत संशोधन कायमि 
करण्ास िदत होईल. यािुळे कारखाने व शेतकरी यांची आभथमिक 
स्थिती सक्ि होण्ास िदत होईल.

सन २०२०-२१ िध्ये भारताची पेटट् ोशलयिची मनव्वळ आयात ५५ 
अब् डॉलसमि होती. देश सध्या आपल्ा कच्च्ा तेलाच्ा गरजेपैककी 
जवळपास ७७ टके् कच्चे तेल आयात करतो, त्ािुळे भारत सरकारने 
२०२२ पययंत ही आयात १० टक्क्ांनी किी करण्ाचे ध्येय ठेवले आहे.  

मवदहरीवरील सोलरची व्वथिा

भीिाशंकर साखर कारखान्ाला मिळालेले उ्ृकष्ठतेचे पाररतोपर्क चेअरिन बाळासाहेब बेंडे व प्रदीप वळसे पाटील हे शरद पवार यांच्ा शुभहस्े 
स्स्कारताना शेजारी सहकार िंत्री बाळासाहेब पाटील व ददलीप वळसे पाटील
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भारत सरकारने इथेनॉल ब्ेंपडगं प्रोग्ॅिचा धोरणात्मक मनणमिय घेतला 
आणण २०२२ पययंत पेटट् ोलिध्ये  १० टके्  इथेनॉल मिश्ण आणण २०२५ 
पययंत २० टके् मिश्ण करण्ाचे लक्ष्य साध्य करण्ाचे मनपश्चत केले 
आहे. २०२०-२१ िध्ये इथेनॉल ब्ेंपडगं प्रोग्ॅिसाठी कंपन्ांना एकूण ३३२ 
कोटी शलटर इथेनॉल (८.५ टके् मिचश्त) पुरवठा करण्ात आला आणण 
यासाठी १८ लाख िे.टन साखरेचे रूपांतर इथेनॉल िध्ये करण्ात आले. 
तसेच २०२१-२२ िध्ये, २९ लाख िे.टन साखरेचे इथेनॉलिध्ये रूपांतर 
करण्ाचे उपद्ष् आहे. पडस्स्लरीजची सध्याची अल्ोहोल उत्ादन 

क्िता ७०० कोटी लीटर आहे. भारत सरकारने जाहीर केलेल्ा संधीचा 
लाभ घेण्ासाठी जर पडस्ीलरींनी ८० टके् उत्ादन क्ितेने अल्ोहोल 
तयार केले तर २०२५ िध्ये १२०० कोटी शलटर अल्ोहोल तयार 
करण्ासाठी पडस्स्लरींची अल्ोहोल उत्ादन क्िता १५०० कोटी 
शलटर असावी लागेल. 

कें द्र सरकारची इथेनॉल बाबतची धोरणात्मक ददशा योग्य आणण 
सकारात्मक असली तरी प्रत्क् अंिलबजावणीिध्ये अद्ाप अडचणी 
आहेत असे ददसून येते. तेल उत्ादक कंपन्ा व बँकांचा  दृष्ीकोन आणण 
भूमिका जास्ीत जास् इथेनॉल मनमिमिती करण्ासाठी पोर्क असली 

पादहजे आणण त्ाकररता बँकांनी आवश्यक कजमिपुरवठा करून इथेनॉल 
मनमिमिती प्रकल् िोठ्ा प्रिाणावर उभारणीसाठी प्रोत्ादहत केले पादहजे.  
तेल उत्ादक कंपन्ांनी या प्रकल्ांबरोबर दीघमिकालीन करार करणे 
आवश्यक आहे. सध्या कें द्र शासनाने धोरणात्मक बदल करून इथेनॉल 
मनमिमिती ही सी-हेवी, बी-हेवी, ऊसाचा रस आणण शुगरकेन शसरप पासून 
अनुज्ेय केली आहे. तसेच इथेनॉलच्ा दरात वाढ, इथेनॉल मिश्णाचे 
प्रिाण दपु्ट करणे आणण आभथमिक सवलती याबाबतीत चांगले मनणमिय 
घेतले आहेत. परंतु साठवणुककीची क्िता वाढमवणे याकररता आभथमिक 

गुंतवणूक, रेल्ेने वाहतूक करण्ाची योजना आणण प्रािुख्ाने इथेनॉलची 
खरेदी याबाबतीत तेल कंपन्ांचा दृष्ीकोन अभधक सकारात्मक होण्ाची 
गरज आहे. 

गेल्ा काही वर्षांिध्ये पययावरण मवर्यक कायद्ांची अंिलबजावणी 
अभधक व्ापक आणण काटेकोरपणे होत आहे. साखर उद्ोगानेदेखील 
याबाबत स्यंसू्तषीने काि करून या कायदेमवर्यक बाबींची योग्य 
अंिलबजावणी व पूतमिता करण्ाची गरज आहे. ऊस शेती, उत्ादन 
आणण सिस्ा याचा मवचार करावा लागेल. राज्ात ऊस पपकाला 
शासनाने ददलेला हिीभाव आणण या पपकास खात्रीशीर बाजारपेठ 

अशा अद्यावत पडस्ीलरीची उभारणी िहाराष्ट् ातील प्रत्ेक साखर कारखान्ाला करावी लागणार आहे.



जून २०२२ 32

असल्ािुळे शेतकऱयांचा कल ऊस पीक लागवडीकडे नेहिीच वाढलेला 
ददसतो. तथापप, प्रमतहेक्टरी ऊस पपकाची सध्याची उत्ादकता लक्ात 
घेता आपणास अपशेक्त ऊस उत्ादन वाढीसाठी बरीच िोठी वाटचाल 
करावी लागणार आहे. सद् पररस्थितीिध्ये राज्ात ऊसाची उत्ादकता 
साधारणपणे ८० ते ८५ टन प्रमत हेक्टरवर स्थिरावलेली ददसून येते, 
यास साखर कारखान्ांचे ऊस मवकासाकडे दलुमिक् आणण शेतकऱयांचे 
अज्ान ही िहत्ाची कारणे आहेत. राज्ातील काही शेतकऱयांनी हेक्टरी 
३७० टनापययंत उत्ादन घेऊन ऊस पपकाची उत्ादन क्िता दाखवून 
ददलेली आहे; परंतु ही संख्ा फक् १० टके् इतककीच असेल, उवमिररत 

९० टके् शेतकऱयांची उत्ादकता ५० ते ७५ टन प्रमत हेक्टर इतककीच 
आहे. साखर कारखान्ाचे ऊस मवकासाकडे म्हणावे मततके लक् नाही. 
जेव्हा कारखाने सुरू होतात, तेव्हा फक् तोडणी व वाहतूक या कािांनाच 
िहत् ददले जाते. ऊस मवकास मवभागातील अभधकारी, किमिचारी सुद्ा 
तोडणी मवभागाच्ा कािात गुंतमवले जातात. पररणािी ऊस मवकास 
योजना सातत्ाने राबमवल्ा जात नाहीत व  त्ाचा मवपररत पररणाि ऊस 
उत्ादकतेवर होतो. ऊस पपकाची उत्ादकता वाढली तरच शेतकरी, 
कारखाना आणण देशाचाही फायदा होईल. याबाबत सूक्ष्मस्रीय मनयोजन 
करण्ाची आवश्यकता आहे. यासाठी, प्रते्क साखर कारखान्ाने 

कारखाना कायमिक्ेत्राचा सखोल अभ्ास करून 
हेक्टरी ऊस आणण साखर उतारा वाढीसाठी 
ऊस मवकास कायमिक्ि प्रभावीपणे व सातत्ाने 
राबमवणे आवश्यक आहे. ऊस मवकास योजना 
राबमवल्ाने राज्ािध्ये सरासरी हेक्टरी 
उत्ादकतेत भरीव अशी वाढ होऊ शकेल. 

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्ूटच्ा 
िाध्यिातून उत्ादनात चांगले बेणं कसं देता 
येईल यासाठी नेहिीच प्रयत्न करण्ात येतात. 
यासाठी आपण काही मनणमिय घेतले. ऊसाच्ा 
नवीन जाती तयार करण्ासाठी पावलं टाकली 
जातात. यािध्ये आणखी वाढ करण्ाची गरज 
आहे.  िराठवाड्ािध्ये ऊसाचे के्त्र वाढते. 

पटश्यूकल्चर पद्तीने तयार करण्ात आलेली ऊसाची रोपे व अद्यावत रोपवापटका
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म्हणून वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्ूटने तेथे एक शाखा काढावी असा एक 
आग्ह आपल्ा सहकाऱयांचा होता. त्ासाठी आपण धोरणात्मक मनणमिय 
घेतला. जालन्ाजवळ पाथरवाला भागात आपण १६० एकर जिीन 

खरेदी केली. ती जिीन तयार केली. गेल्ा वर्षी ११ एकर ऊस मतथे तयार 
केला. यावर्षी ३५ एकर ऊसाची त्ा दठकाणी लागवड केली. पाण्ाची 
पाइपलाइन आणण बाककीच्ा गोष्ी त्ा दठकाणी पूणमि होत आल्ा आहेत. 
एक अमतशय उत्ि कें द्र जालन्ाजवळ सुरू करत आहोत. 

आज आपण या दठकाणी आहोत त्ा िांजरीला ९० एकर जिीन 
आहे. ती शासनाकडून ३० वर्षांच्ा करार करून घेतली आहे. या 
जमिनीिध्ये पाइपलाइनचे काि सुरू आहे. तेथील डेव्हलिेंट पणूमि झाली. 
मवदभयात गोसीखुदमि धरणािुळे ओशलताखालील क्ेत्रात वाढ झाली आहे. 
वातावरणातील बदल, अवकाळी पाऊस, वादळ व गारपीट या नैसरगमिक 
संकटांिुळे ऊस हे अभधक खात्रीचे पीक असल्ाने ऊस क्ेत्रात राज्ाच्ा 
इतर भागासह मवदभयात देखील वाढ होईल. शेतकरी व साखर उद्ोगाला 
िागमिदशमिन करण्ासाठी गडकरी साहेबांच्ा सहकाययाने यंदा मवदभयातील 
गोसीखुदमिच्ा लाभक्ेत्रात वसंतदादा शुगर इन्स्टिटू्टची शाखा सुरू 
होईल, अशी िी अपेक्ा व्क् करतो.

ऊस उत्ादन किी येण्ाची कारणे आणण उपाययोजना याकडे लक् 
देणे गरजेचे आहे. हंगाि व जात मनहाय ऊस लागण आणण प्वतेनुसार 
तोडणी कायमिक्ि, लागण नोंदी व तोडणी कायमिक्िािध्ये आधुमनक 
तंत्रज्ानाचा वापर, ऊस बेणे बदल, जिीन सुपपकता पटकवून उत्ादन 
घेणे, रासायमनक खतांचा असंतुशलत वापर, सिस्ायुक् जिीन सुधारणा, 
सूक्ष्म शसचंन पद्तीचा वापर, दठबक शसचंन, खोडवा पीक व्वथिापन या 
सवमि गोष्ींकडे आपल्ाला लक् द्ावे लागेल. 

वसंतदाद शुगर इन्स्टिट्ूट, िांजरी
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आणखी एका गोष्ीची चचया करणे आवश्यक आहे ते म्हणजे ऊस 
शेतीिध्ये यांपत्रककीकरण. यंदाच्ा वर्षी आपल्ाला त्ाचा पररणाि 
जाणवला. या पररर्देच्ा मनमित्ाने एक पुस्स्का प्रकाशशत करण्ात 
आली आहे. ही पुस्स्का आपल्ा साखर उद्ोगाच्ा मवमवध मवभागांच्ा 
प्रगतीसाठी ददशादशमिक ठरू शकेल, असा िला मवश्वास आहे. 
देशाचा साखर व्वसाय एका मवशशष् वळणावर आलेला 
आहे. साखर उद्ोगाचे पररस्थितीनुसार संदभमि बदलत 
आहेत व त्ा अनरु्ंगाने नवीन आव्हाने सिोर येत 
आहेत. या आव्हानांिध्ये आभथमिक उदारीकरण व 
जागमतककीकरण, भारतासारखी भव् बाजारपेठ या 
बाबी नजरेसिोर ठेवून आपणास यशस्ी 
व्हायचे आहे. प्रािुख्ाने दर एकरी 
ऊसाचे उत्ादन वाढमवणे, 
साखरेचा उतारा वाढमवणे, 
उत्ादन खचमि किी करणे, 

वीज, रसायने, सुटे भाग यांच्ा खचयावर मनयंत्रण तसेच साखरेचा दजया 
वाढवून जागमतक बाजारपेठेिध्ये देशाचे थिान कायि राखणे, साखर 
मनमिमितीिध्ये सातत् राखणे, साखरेशशवाय दजचेदार व पकफायतशीर 
उपपदाथषांची मनमिमिती हे िला िहत्ताचे वाटते. म्हणून या सवमि प्रश्नांकडे 

आपण लक् देण्ाची गरज आहे. या धंद्ािध्ये ज्ा 
कितरता आहे त्ा दरू करून आपला जो 

िूळ ऊस उत्ादक शेतकरी आहे त्ाच्ा 
जीवनात स्थिरता कशी येईल, त्ाचा 
संसार कसा फुलेल, या देशािध्ये कृर्ी 
उद्ोगात योगदान देणारी कारखानदारी 
म्हणून िहाराष्ट् ाची या कारखान्ाची चचया 

होईल, त्ाची नोंद इमतहासात होईल. या 
दृष्ीने आपल्ाला  काळजी घ्ायची आहे. ती 

घेण्ासाठी तुम्हा सवषांचे सहकायमि मिळेल अशी 
अपेक्ा व्क् करतो.
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आपल्ा सवषांचा सपक्य सहभाग आणण अथक प्रयत्नांिुळे  
िहाराष्ट् ातील साखर कारखान्ांनी िोठी प्रगती केली असून देशात 
अव्वल थिान मनियाण केले आहे. याचा आपल्ा सवषांना साथमि अभभिान 
वाटणे साहशजकच असले तरी सद् पररस्थितीत या प्रगतीतून सिाधान न 
िानता आपण सवमिजण या साखर पररर्देिध्ये पुढील ददशा शोधण्ासाठी 
जिलो आहोत. साखर कारखान्ांच्ा संबंभधत सवयंकर् िादहती, प्रश्नांची 
जाण आणण मवश्लेर्ण करून आपल्ाला जोिाने पुढे जायचे आहे हा 
मवश्वास आपण सवषांनी बाळगावयास पादहजे.

साखर उद्ोगासिोरील ज्वलंत प्रश्नांवर चचया करून मवधायक, 
अनुकूल, शाश्त आणण पययावरणपूरक उपाययोजना हाती घेऊन त्ावर 
िागमि काढणे गरजेचे आहे. त्ासाठी कालानुरूप असे सवमिव्ापक 
सूक्ष्ममनयोजन िहत्ताचे आहे. दरूगािी दृष्ी आणण दृढमनचियी धोरणात्मक 
संकल् आणण अत्ाधुमनक तंत्रज्ानाभधपष्ठत उपाययोजना या पत्रसूत्रीच्ा 
बळावर साखर उद्ोगाला योग्य ददशा देण्ासाठी साखर पररर्द िहत्ताचे 
योगदान मनशचितपणे देईल, अशी िाझी अपेक्ा आहे.

यांपत्रक पद्तीने ऊस तोडणी व पटपऱया 
तयार करून त्ा गचळताला पाठमवतात ज्ान व संशोधन 

खुल्ामनाने स्वीकारा!
शेतीचे आधमुनककीकरण होत असताना आणण ती ‘हायटेक’  

बनत असताना मतचे आपोआप यांपत्रककीकरणही होत जाणार 
आहे. पकंबहुना काही दठकाणी ते जाणीवपवूमिक करून त्ाचे 
सावमिपत्रककीकरणही करावे लागणार आहे. कारण ही हायटेक 
शेती उच्च तंत्रज्ानाने जशी भारलेली असणार आहे तशी ती 
िोठ्ा भांडवली गुंतवणूककीची ही असणार आहे. या शेतीसाठी 
शेतकरी आपल्ाला  शशशक्त व प्रशशशक्त करावा लागेल. 
त्ाला नवीन तंत्रज्ानाची नुसती ओळख असून भागणार नाही. 
त्ात त्ाला कुशलता प्राप्त करावी लागेल. त्ासाठी कठोर 
खोलीचे प्रशशक्णही द्ावे लागेल. शेतीत आता डट् ोन, रोबो, 
जैव तंत्रज्ान, न्ानो तंत्रज्ान, जीनोि टेक्ॉलॉजी, जेनेपटकली 
िॉडीफाईड मबयाणे यांसारख्ा अनेक नवीन गोष्ींचा स्स्कार 
करून जग फार वेगाने पुढे चालले आहे. आपण िात्र ‘जीएि’  
संशोधनावर बंदी घालून आपल्ा मवकासाला रोखून धरले 
आहे. आपणच आपले हातपाय बांधून ठेवले तर मवकासाची 
स्धया कशी करणार? भारतीला शेतीच्ा क्ेत्रात प्रथि क्िांक 
जगात मिळवायचा असेल तर सवमि प्रकारचे संशोधन, ज्ान, 
तंत्रज्ान हे िुक्पणाने व खुल्ािनाने स्स्कारावे लागेल. 
दरवाजे बंद करून मवकास होत नाही. त्ासाठी खुले िन 
आणण खुले आकाश असले पादहजे.
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आपला देश हा आत्ममनभमिर व्हावा, सुखी व्हावा, संपन्न व्हावा आणण जगातली नंबर 
एकची इकॉनॉिी म्हणून आपला देश पुढं जावा, अशी आपली सगळ्ांची इच्ा 

आहे. प्रधानिंत्रांनी देखील ५ पटट् शलयन डॉलरची इकॉनॉिी आणण त्ाकरता 
आत्ममनभमिर भारताचं धोरण तयार केलेलं आहे. पण, हे जर पणूमि करायचं 

असेल, तर जोपययंत कृर्ी आणण ग्ािीण क्ेत्रािध्य ेक्ांती होत नाही. तोपययंत 
हे देशाचं स्प्न आपण पूणमि करण्ािध्ये अनेक अडचणी आहेत. आज 

आपल्ा देशाच्ा जीडीपी ग्ोथिध्ये ५२ ते ५६ टके् योगदान सतव्हमिस 
सेक्टरचं आहे, २२ ते २४ पससेंट िॅन्ुफॅक्चररगं सेक्टरचं आहे आणण 

केवळ १२ पससेंट काँपटट्बू्शन अॅग्ीकल्चर आणण अलाईड सेक्टरचं 
आहे. ४७ साली अशी स्थिती होती, ककी आपल्ा देशािध्ये ८० टके् 

ग्ीन हायडट् ोजन हे 
भबवष्ातील इंधन

- वनतषीन गडकरी
कें द्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री, नवरी दिल्री
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जनता ग्ािीण होती. आज ते पससेंटेज ६२ टक्क्ांवर आलं आहे. पण, हे 
जे िायग्ेशन झालं आहे २५ टक्क्ाचं ते िजबुरीतून झालेलं आहे. आणण 
म्हणून ग्ािीण आणण कृर्ी के्त्राचं ग्ोथ रेटिध्ये काँपटट्ब्ूशन केवळ १२ 
टके् आहे आणण ६५ टके् पॉप्ुलेशन त्ाच्ावर अवलंबून आहे. आणण 
त्ािुळं आत्ममनभमिर भारतािध्ये कृर्ी आणण ग्ािीण क्ेत्र जोपययंत सुखी 
होत नाही, संपन्न होत नाही, शेतकरी संपन्न होत नाही, तोपययंत देशाची 
प्रगती आणण मवकास होण्ािध्ये अनेक अडचणी आहेत.

मवशेर्त: आपल्ा इथे १२४ अॅस्रंट पडस्स्ट्क्टस आहेत. जे सािाशजक, 
आभथमिक, शैक्णणकदृष्टा िागासलेले आहेत. त्ादठकाणी देखील शेतीला 
सिृद् आणण संपन्न केल्ाशशवाय, शसचंनाच्ा सुमवधा प्राप्त केल्ाशशवाय 
आपण पुढे जाऊ शकत नाही, ही वसु्स्थिती आहे. आणण म्हणून त्ादृष्ीनं 
कृर्ी आणण ग्ािीण क्ेत्रात सगळ्ात िोठा आधार कोणता जर असेल 
तर यातला सगळ्ात िोठा उद्ोग म्हणजे साखर उद्ोग आहे. आपल्ा 
देशािध्ये १८८ लोकसभा ितदारसंघ जे आहेत, ककी ज्ा ितदारसंघांिध्ये 
ऊस उत्ादक शेतकऱयांचा प्रभाव आहे. पपश्चि उत्र प्रदेश, पवूमि उत्र 
प्रदेश हा सगळा ऊस उत्ादक शेतकऱयांचाच भाग आहे आणण मवशेर्त: 
येणाऱया काळािध्ये देशासिोरची जी काय पररस्थिती आहे त्ाचा संबंध 
ग्ोबल इकॉनॉिीशी आहे आणण ग्ोबल इकॉनॉिी सिजली नाही, 

तर आपण कुठंतरी अडचणीत आल्ाशशवाय राहणार नाही. मवशेर्त: 
आज आपल्ा देशािध्ये स्थिती अशी आहे, ककी साखर सरप्स, तांदळू 
सरप्स, गहू सरप्स, िका सरप्स. अनेक दठकाणी पंजाब आणण 
हररयानािध्ये आपल्ाला तांदळू ठेवायला गोडाऊनिध्ये जागा नाही 
अशी स्थिती आहे आणण त्ािुळं या पररस्थितीत देशातलं सगळ्ात िोठं 
शॉटचेज जर कुठलं असेल, तर ते तेलमबयांचं आहे. आज आपण दीड लाख 
कोटी रूपयांचं खाद्तेल आयात करतो आणण त्ािुळं आपल्ा इथला 
इक्वली बॅलन् आहे तो मबघडलेला आहे. 

जगात सुद्ा आज जी चचया सुरू आहे, ती तीन गोष्ींबद्ल आहे. 
एक आहे फूड, दसुरं आहे फ्ूएल आणण मतसरं आहे फपटमिलायझर. 
यातलं फू्एल आणण फपटमिलायझर याचं उत्र या फूडिध्य े म्हणजे या 
शुगर इंडस्ट् ीिध्य े दडलेलं आहे. त्ाचे अप्रोपप्रयट तव्हजन घेऊन जर 
आपण सगळ्ांनी काि केलं तर आपला अॅग्ीकल्चर ग्ोथ वाढेल, 
नवीन रोजगाराची मनमिमिती होईल आणण शेतकरी सिृद् आणण संपन्न 
झाल्ाशशवाय राहणार नाही. आणण म्हणून त्ा दृष्ीनं आजच्ा पररर्देिध्ये 
शुगर इंडस्ट् ीिध्य ेआपल्ा एक्स्पटमि लोकांची जी काय चचया होते आहे, 
ही अमतशय योग्यवेळी होते आहे. आणण वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्ूटचं 
याच्ािध्ये खूप िोठं कॉन्न्ट्बू्शन आहे. 

पण नेहिी एक गोष् खरी आहे, ककी आपण जोपययंत राज्ाच्ा बाहेर 
जात नाही तोपययंत आपल्ाला आपलं िहत्त काय कळत नाही. िी 
ज्ावेळी उत्र प्रदेशात पफरत होतो, तेव्हा मतथले जे गन्ना िंत्री होते, त्ांना 
िी सांरगतलं, ककी तुम्ही वसंतदादा इन्स्टिट्ूटला जा. याचं कारण म्हणजे 
उत्र प्रदेशात उसाचं उत्ादन ते क्वटंलिध्ये िोजतात आणण त्ांचं उत्न्न 
हे १५ टन, २० टनापययंत होतं. परंतु, िी सांरगतल्ानंतर त्ांनी इथं भेट 
ददली, इथूनही सहकायमि मिळवलं आणण त्ानंतर त्ांनी जाती बदलवल्ा, 
त्ािुळं उत्र प्रदेशात साडे नऊ टके् जो साखरेचा उतारा होता, तो 
साडेअकरा टक्क्ावर गेला आणण त्ांचं उत्न्न आता ४० ते ४५ टनावर 
गेलं. त्ािुळं येणाऱया काळािध्ये हे जे ररसचमि आहे, हे खूप िहत्ताचं आहे. 
आणण म्हणून ज्ा दरूदृष्ीनं त्ा  काळािध्ये वसंतदादांच्ा नावानं हे जे 
शुगर इन्स्टिट्ूट सुरू झालं, पवार साहेबांचं या मनमिमितीिध्ये खूप िोठं 
योगदान आहे. टेक्ॉलॉजी आणण ररसचमि या दोन गोष्ी खूप िहत्ताच्ा 
आहेत. इनोवे्हशन, इंटरपप्रनु्अरशीप, सायन् टेक्ॉलॉजी, ररसचमि स्कील 
आणण सके्सफुल प्रॅस्क्टसेस याचं नॉलेज आणण कन्व्हरशन ऑफ नॉलेज 
इन टू वेल्थ हे फ्ुचर आहे. त्ािुळं कृर्ी आणण ग्ािीण या क्ेत्रािध्ये 
आपल्ाला आऊट ऑफ बॉक् मवचार करून, टेक्ॉलॉजीचा उपयोग 
करून आभथमिकदृष्टा शक्कीशाली बनण्ाशशवाय पययाय नाहीये. 

त्ािुळं येणाऱया काळािध्ये दोन पफलॉसॉफकी खूप िहत्ताच्ा आहेत 
आणण िी २००४पासून सातत्ानं याचा आग्ह करतो. पण ज्ावेळी 
आऊट ऑफ बॉक् गोष् आपण िांडतो तवे्हा त्ाला स्ीकार करण्ािध्ये 
थोडासा वेळ जातो. िी २००४ साली रािभाऊ नाईकांच्ाबरोबर 
ब्ाझीलला गेलो होतो आणण तेव्हापासून या इथेनॉलच्ा िागे लागलोय. 
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इथेनॉलच्ा िुद्ावरून ददल्लीिध्ये अनेक प्रकारचे वाद झाले. आपले एक 
फायनान् सेके्टरी होते. फार हुशार होते. मवद्ान होते. आदरणीय आहेत. 
त्ांनी एक पसु्क शलदहलंय आणण त्ािध्ये फूड वसचेस वेल्थ असा एक 
त्ांनी िोठा चाप्र शलदहला. ज्ावेळी कॅमबनेटिध्ये हा प्रस्ाव आला दोन-
तीन वर्षांपवूषी, त्ावेळी िी आग्हानं सांरगतलं, ककी ब्ोकन राईस, कॉनमि 
आणण एक फूड गे्नकरता कनव्हमिसन आपण इथेनॉलिध्ये केलं पादहजे. 
परंतु िी पकतीही ताकद लावली तरी शेवटी िी काय ते करू शकलो नाही. 
दोन-तीन वर्यापूवषी ते िान् झालं नाही. पण आता ते िान् झालं आहे. पण 
त्ात तीन वर्चे खचमि झाली. 

एनजषी आणण पॉवर सेक्टर ही आपल्ा देशाची सगळ्ात िोठी गरज 
आहे. दहा लाख कोटी रूपयांचं पेटट् ोशलयि प्रॉडक्ट आपण आज इम्ोटमि 
करतोय. पुढल्ा पाच वर्यािध्ये आपली ही गरज २५ लाख कोटीवर 
जाणार आहे. मवचार करा, म्हणजे आपले २५ लाख करोड जर केवळ या 

पेटट् ोशलयि प्रोडक्टवर गेले तर देशाच्ा इकॉनॉिीवर त्ाचे काय पररणाि 
होणार आहेत. 

आज आपल्ाकडे इलेक्टट् ॉमनक हाडमिवेअरिध्ये आणण सेिी 
कंडक्टरिध्ये, िाझ्ाकडे टट् ान्पोटमिचाही भाग असल्ािुळे अिेररककी 
कंपनी इंटेल, त्ाचे अिेररकेचे चेअरिन इबेल पेपटट्क िला भेटले, िी आणण 
आयटी मिमनस्र त्ांना भेटलो. िी त्ांना म्हटलं, ककी सेिी कंडक्टरिध्य े
आम्हाला शॉटचेज आहे. जेव्हा िी त्ांना इंपडयन ऑटोिोबाईल इंडस्ट् ीजचे 
सॅ्टॅस्स्क सांरगतलं, ककी या इंडस्ट् ीचा टनमिएाव्हर सध्या साडेसहा लाख 
कोटी आहे. िी त्ाचा िंत्री आहे. येणाऱया काळािध्य े या इंडस्ट् ीने 
सगळ्ात जास् म्हणजे साडेचार करोड रोजगार ददलेला आहे. ही इंडस्ट् ी 
राज् सरकार आणण भारत सरकारला सगळ्ात जास् जीएसटी देणारी 
आहे. ही इंडस्ट् ी सगळ्ात जास् एक्स्पोटमि करणारी आहे. साडेसहा 

लाख कोटीपैककी तीन लाख कोटीचं एक्स्पोटमि आहे. आणण िी आता असं 
ठरवलेलं आहे, या इंडस्ट् ीला २०२५पययंत १५ लाख कोटी रूपयांपययंत 
करायचं आहे. हे करण्ािध्य ेऑटोिोबाईलचे सगळ्ात नािवंत ब्ॅण्ड 
भारतात आहेत, आणण त्ातले अनेक ब्ॅण्ड पुण्ाच्ा आसपास आहेत. 
पुढच्ा काळािध्ये टट्क असतील, बसेस असतील, सू्टसमि असतील, 
अॅटो ररक्ा असतील याचं एक्स्पोटमि पोटेस्शियल आहे. बजाज सू्टर, दहरो, 
पटव्हीएस या टू तव्हलर कंपनींचं पन्नास टके् प्रोडक्शन एक्स्पोटमि होतं 
आणण संभाजीनगरपासून सगळ्ा िहाराष्ट् ािध्य ेजे आहे ऑटोिोबाईल 
इंडस्ट् ी अमतशय चांगल्ा पद्तीने चालतात. येणाऱया काळािध्ये याचा 
मवस्ार होणार आहे. 

सध्या देशािध्ये पॅसेंजर आणण िाल वाहतुककीिध्ये, आज सत्र टके् 
आपल्ाकडची गूडसस् टट् ान्पोटमि रोडवर आहे. आणण ९० टके् पॅसेंजर 
वाहतूक ही रोडवर आहे. पाच लाख कोटी रूपयांचे रोड आम्ही दरवर्षी 

बांधतो आहे आणण गेल्ा सात वर्यात िी ५० लाख 
कोटी रूपयांचे रोड बांधून पूणमि झाले आहेत. आता 
२२ ग्ीन हायवे बांधतो आहे. त्ािुळं आता पडस्न् 
किी होणार. आता ददल्ली ते िंुबई बारा तासात. िुंबई ते 
बंगळूर, आता आजच िी दादांशी बोलणार आहे नवीन हायवे िी बांधतो 
आहे, तर साडेतीन तासात पुण्ाहून बंगळूरला जाता येणार आहे. एक 
काळ होता, िला आठवतं, िी जेव्हा िहाराष्ट् ात िंत्री होतो, तेव्हा िुंबई 
ते पुणे आठ फ्ाईटसस् चालायच्ा. आता एकही फ्ाईट चालत नाही. 

िधल्ा काळािध्ये िी उत्राखंडिध्ये गेलो होतो. मतथले िुख्िंत्री 
प्रचार सभेतल्ा भार्णात म्हणाले, ककी मनतीनजी, हिारा डेहराडून बहोत 
इंम्ॉटयंट हैं. िी म्हणालो, क्ा हुआ. ते म्हणाले, ककी यादठकाणी रोज दहा 
फ्ाईट ददल्लीहून येतात. एवढे लोक येत आहेत. िी म्हणालो, ककी चचतंा 

िक्ाच्ा शेताजवळ उभा केलेला इथेनाॅल प्रकल्



जून २०२२ 39

करू नका. या वर्याच्ा अखेरपययंत एकही फ्ाईट येणार नाही. कारण 
ददल्ली ते डेहराडून नऊ तास लागायचे. आता तीन तास लागतात आणण 
िी आता नवीन हायवे बांधतोय त्ािुळं तर आता दोन तासांत. त्ािुळं 
येणाऱया काळात टट् ान्पोटमि हे रेल्े आणण अॅतव्हएशन आणण जल वाहतूक, 
त्ातही जल वाहतूक ही सगळ्ात स्स् आहे. म्हणजे तमु्ही पाण्ावरून 
गेलेत तर एक रूपया खचमि असेल, रेल्ेने गेले तर सहा रूपये असेल, 
आणण रोडने गेलात तर तो खचमि दहा रूपये आहे. 

आज रोड वाढलेत, लोकही गाड्ा मवकत घेत आहेत. म्हणजे एका 
एका घरात चार चार गाड्ा. पापकयं ग नाही. सरकारी जागेवर आपल्ा 
गाड्ा उभ्ा करतात. त्ाच्ािुळे गाड्ांची संख्ा वाढतीय. त्ािुळं 
फ्ूएलची पडिांड वाढतेय. िी याकरता हे तुम्हाला सांगतोय, ककी यानंतर 
आपल्ा देशािध्ये याच्ात इकॉनॉमिक व्हायमबशलटी आहे. आणण त्ाचा 
संबंध साखर कारखानदारीशी आहे. टट् ान्पोटमि िंत्री म्हणून िी तमु्हाला 

अभधकृतपणे सांगतो आहे. िी सगळे प्रयोग स्त:ही करून बघतो, 
तेव्हा िी तुम्हाला सांगतोय. त्ािुळं िाझ्ा बोलण्ावर मवश्वास ठेवा, 
ककी येणाऱया काळािध्ये इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो पडझेल, बायो सीएनजी 
आणण ग्ीन हायडट् ोजन आणण इलेस्क्टट्क या अल्रनेट फू्एलला खूप वाव 
आहे. िी जेव्हा तीन वर्षांपूवषी इलेस्क्टट्क सू्टर, इलेस्क्टट्क बस याबद्ल 
बोलायचो, तर िला सगळे लोकं म्हणायचे ककी इलेस्क्टट्क गाडी असेल तर 
चाशजयंग कसे होईल, िग चाशजयंग नसेल तर गाड्ा घेऊन काय उपयोग 
आहे. आता टाटाच्ा गाड्ा वर्मिभर मिळत नाहीत. लोक िाझ्ाकडे 
शशक्ा िागायला येतात, ककी स्ेशल केसिध्य े तमु्ही आम्हाला गाडी 
मिळवून द्ा. इलेस्क्टट्क सू्टर, इलेस्क्टट्क कार, इलेस्क्टट्क बसेस आणण 
आता िी लवकरच इलेस्क्टट्क टट्कॅ्टर, इलेस्क्टट्क टट्कचंही लॉचचगं करणार 
आहे. आणण इलेस्क्टट्क एवढं स्स् आहे, ककी ज्ा  गाडीच्ा पेटट् ोलवर 

तुम्ही वीस हजार रूपये खचमि करत होता,  त्ाच्ावर पंधराशे ते दोन हजार 
रूपये इलेस्क्टट्कचा खचमि होतो आणण िेंटेनन् नाही. येणाऱया काळािध्ये 
हे पॉप्ुलर होणार आहे. 

जे मिथेनॉल आहे, ते आपण कोळशापासून तयार करतो. 
आपल्ा देशाचं दभुयाग्य आहे, ककी आपल्ाकडे सोने आहे, सोने इम्ोटमि 
करतो. आपल्ाकडं कॉपर आहे. कॉपर इम्ोटमि करतो. आपल्ाकडं 
अॅल्ुमिमनयि आहे, आपण अॅल्ुमिमनयि इम्ोटमि करतो. आपल्ाकडं 
आयनोर आहे, आता गडचचरोलीला आपल्ा इथं सुरजागडला देशातलं 
सगळ्ात चांगलं सुरू झालंय. म्हणजे आज मतथं रोजगार मिळाला. 
त्ािुळं आपल्ाकडं सगळं काही आहे, पण आपण इम्ोटमि करतो. आज 
कोलिध्ये आपलं इम्ोटमि वीस लाख करोडिध्य े आहे. मिनरल्सिध्ये 
आपलं इम्ोटमि आहे. फू्एलिध्ये इम्ोटमि आहे. िला सांगताना आनंद 
होतोय, ककी आसाि पेटट् ोशलयििध्ये शंभर टन मिथेनॉल अवेॅ्हलबल आहे. 

आसाि आणण नॉथमि इंपडयािध्य ेपडझेलिध्ये पंधरा टके् मिथेनॉल टाकलं 
जातं. आता मिथेनॉलचा दर आहेे २४ रूपये शलटर आणण पडझेलचा भाव 
शंभर रूपयाच्ा वर आहे. आपल्ा इकडे मवदभयात सगळा कोळसा आहे 
आणण कोळशापासून मिथेनॉल, मिथेनॉलपासून डीएिए, डीएिए नावाचा 
गॅस आहे, आणण तो २० टके् एलपीजीत टाकला तर आपला गॅसचा 
शसशलंडर शंभर रूपयांनी स्स् होईल. आपण एलपीजी इम्ोटमि करतो. 
आणण अिोमनयि नायटट् ेट जे आपल्ा िायमनगं इंडस्ट् ीिध्य े लागतं, 
त्ाचंही शॉटचेज आहे. त्ािुळं िायमनगं इंडस्ट् ीज त्ादठकाणी प्रॉब्ेि 
फेस करतायंत. त्ािुळं िाझी दादांना मवनंती आहे, ककी आता जसं तुम्ही 
इथेनॉलचंही करता, तसं िहाराष्ट् ात मिथेनॉल तयार करणारी इकॉनॉिी 
आपण तयार केली पादहजे. जगात अिेररका, कॅनडा, चीन सगळ्ा 
दठकाणी शंभर टके् टट्क, बसेस मिथेनॉलवर चालतात. 

िका व तांदळुाच्ा तुकड्ापासूनही इथेनाॅल बनमवले जाते
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िी िध्ये िुंबई आणण पुण्ाला या दोन बसेस आणण्ाचा प्रयत्न केला. 
पण राईट हॅण्ड, लेफ्ट हॅण्डिध्ये त्ा बसेस काय तयार झाल्ा नाहीत. 
आपल्ा इथे आरसीए आणण नव्ा िुंबईिध्ये दीपक फपटमिलायझर या दोन 
कंपन्ा मिथेनॉल तयार करतात. त्ािुळे येणाऱया काळािध्ये िहाराष्ट् ाच्ा 
इकॉनॉिीिध्ये आिच्ाकडे मवदभयात भरपूर लो ्वाशलटीचा कोळसा 
आहे. त्ािुळे आपण मिथेनॉल तयार करू शकतो. त्ाहून सगळ्ात 
िहत्ताचं इंधन म्हणजे इथेनॉल आहे. इलेस्क्टट्कबद्ल िी फार बोलणार 
नाही. पण आज इथेनॉलबद्ल आपल्ाला काही मवनंती करायची आहे. 

पदहली गोष् म्हणजे साखरेचा िागच्ा वर्षीचा एकूण स्ॉक धरून 
४४० लाख टन आपल्ाकडे यावेळी स्ॉक होता. िी त्ा कमिटीवर 
होतो आणण परवा जेव्हा साखरेचा स्ॉक थांबवायचा मनणमिय घेतला गेला, 
त्ावेळी िी एकदि जागृत झालो आणण म्हणालो, ककी तुम्ही हे का करता. 
याच्ावर िी नाही सही करत. चारही सेके्टरी िाझ्ाकडे आले. िी त्ांना 
प्रेझेंटेशन ददलं. त्ांना िी मवचारलं, ककी ऑक्टोबर िदहन्ािध्ये नवीन 
शसझन सुरू व्हायच्ा आधी आपला स्ॉक पकती राहील. त्ांनी सांरगतलं, 
ककी तो स्ॉक ६० लाख ते ८० लाख टन राहील. आपण शंभर लाख टन 
अजून एक्स्पोटमि करायला परवानगी देऊ. तेव्हा िी म्हटलं, ठीक आहे िी 
फाईलवर सही करतो. पंधरा वर्चे कारखाना चालवूनही नुकसानीशशवाय 
आिच्ा हाती काहीच लागलं नाही. हे पदहलं वर्मि आहे, ककी साखरेिध्ये नो 
प्रॉपफट, नो लॉस आला. आिच्ा मवदभयात सवमि २२ कारखाने ददवाळखोरीत 
मनघाले. एकही पटकला नाही. िला बुद्ी झाली, दबुुमिद्ी झाली म्हणा, िी 
आपल्ासारखा प्रयत्न करायच्ा भावनेतून, भावना आणण व्वहार याचा 
मवचार न करता कारखाना काढायचं ठरवलं. लोकांनी िाझ्ा गळ्ात 
कारखाने अडकवले. आता भरपूर कजमि घेऊन आहे. पण िला यावेळी 
मवश्वास आला, ककी आम्ही २२ हजार टन साखर एक्स्पोटमि केली. त्ािुळं 
आता िला मवश्वास आला, ककी आपण हे बदलू शकतो. 

म्हणून साखर कारखानदारीच्ा बाबतीिध्ये पदहली गोष् अशी आहे, 
ककी आपल्ा देशात पेटट् ोलिध्य ेवीस टके् इथेनॉल टाकण्ाचा मनणमिय 
झालेला आहे आणण वीस टक्क्ापैककी दहा टके् टाकू तेव्हा साडेचारशे 
करोड शलटर इथेनॉल लागेल. आणण यावर्षी आपलं उत्ादन चारशे 
करोडपययंत जाईल. त्ािुळं वीस टके् प्रिाण केलं तर हे उत्न्न एक हजार 
करोड शलटर लागणार आहे आणण आपल्ा कारखान्ांची एवढी क्िताच 
नाहीये. अजूनही एक प्रॉबे्ि म्हणजे इथेनॉलबद्लची पॉतझपटतव्हटी 
आणण कॉन्फिडन् साखर कारखानदारांिध्ये नाही. आता आपण काय 
म्हणतो, ऊस लागणार, शेतकऱयाला ज्ाच्ात जास् पैसे मिळणार, 
त्ाला थांबवता येत नाही. आणण एिआरपी आणण एफआरपीिध्ये एवढं 
पॉशलपटक् आहे. आपल्ापेक्ा उत्र प्रदेशािध्ये जास् आहे. एवढंच 
तुम्हाला सांगतो, ककी साखरेचे भाव काही होवो, उसाचे भाव किी करणं 
हे फार कठीण काि आहे. येणाऱया काळािध्ये हा प्रॉब्ेि आहे. त्ािुळे 
येणाऱया काळात उसाचे भाव किी होणार नाहीत. पण साखरेचे भाव किी 
होऊ शकतात. 

यातला िहत्ताचा िुद्ा असा आहे, ज्ावेळी कू्ड ऑईलच्ा बॅरलचा 
रेट १४० डॉलरवर जातो, त्ावेळी साखरेला ब्ाझीलिध्ये उसाच्ा 
रसापासून डायरेक्ट इथेनॉल तयार होतं आणण त्ािुळे आपली साखर 
एक्स्पोटमि होते. पण कू्ड ऑईलचा दर ७० पकंवा ८० डॉलरच्ा खाली 
येतो, तवे्हा ब्ाझीलवाले साखरेचं उत्न्न काढतात. त्ािुळे हे जे काय 
यावेळी साखरेची स्थिती आहे ती जागमतक पररस्थितीिुळे आहे. ज्ावेळी 
कू्ड ऑईलचे भाव डाऊन होतील, त्ावेळी साखरेचे भाव हे २४ ते २६ 
रूपये पकलोवर आल्ाशशवाय राहणार नाही. िधल्ा काळािध्ये आम्ही 
३२ रूपये मिमनिि प्राईस ठरवली. िहाराष्ट् ातल्ा कारखानदारांनी ३० 
रूपये पकलो दरानं साखर मवकली. कारण त्ाशशवाय पययाय नव्हतं. ही 
पररस्थिती टाईि मबईंग आहे. हे जर इकॉनॉमिक् मबघडलं, तमु्ही जर 

कारखान्ातून बाहेर पडणारी िळी व हेवी बी िौलॅशसस
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सरप्स प्रोडक्शन काढत रादहले, उसाचे पैसे देऊ शकलो नाही, तर ऊस 
उत्ादक शेतकऱयांना आणण कारखानदारांना आत्महत्ा करावी लागेल. 

आजच तमु्ही मवचार करा, ककी २४ रूपये पकलो भाव झाला आणण 
उसाचा दर जर हाच रादहला, तर आपली काय स्थिती होईल. आणण म्हणून 
त्ातून बाहेर मनघायचं असेल, तर िाझी मवनंती आहे पवार साहेबांना, 
ककी शक् असेल तर साखर कारखानदाराला हे सांगा, ककी आपण सी 
िोलायशसस चार टके् काढतो, आपण यावेळी िँडेटरी करा, ककी प्रत्ेक 
कारखानदारानी बी एव्ही िौलॅशसस काढले पादहजे. साखरेचं उत्ादन 
किी करण्ासाठी आपण कठोर भूमिका घेतली पादहजे. िी आज 
ददल्लीत आहे. िी सातत्ाने हा मवर्य घेतो. पण एका से्जनंतर रोखू 
शकणार नाही. िला िाझ्ा िययादा िादहती आहेत. कारण सरकार हे पूणमि 
सेक्टरचा मवचार करून ठरतं. त्ािुळं येणाऱया काळात उसाची लागवड 
आपण थांबवू शकत नाही. साखरेचं उत्ादन वाढणार. साखरेचं उत्ादन 
वाढल्ावर भाव डाऊन होणार. त्ािुळं ४४० लाख टन आज साखरेचा 
स्ॉक आहे. तो पुढच्ा वर्षी काय होणार याचा मवचार करा. आणण जर कू्ड 
ऑईल स्स् झालं आणण ब्ाझीलनं आपलं साखरेचं उत्न्न वाढवलं तर 
आपली साखर कुठं जाणार. त्ािुळं येणाऱया काळात डायव्हशसमिपफकेशन 
ऑफ ऑल शुगर इंडस्ट् ी टुवडमिसस् इथेनॉल ही काळाची गरज आहे. 

आता इथे िुद्ा असा आहे, ककी ४५० करोड शलटरिध्ये पण इथेनॉलचा 
उठाव होत नाही. िी एकदा प्रधानिंत्रांशी बोलत असताना त्ांनी एक 
चांगली सूचना िला केली. ते म्हणाले, ककी मनतीनजी, जर आपण इथेनॉल 

थेट ररफायनरीला ददले आणण पेटट् ोलिध्ये टाकून ते सगळीकडे गेले तर 
काय सिस्ा राहील. कारण लॉजेस्स्क स्ॉकचा प्रॉबे्ि आहे. इथेनॉल 
तयार होतं कनयाटकिध्ये, तामिळनाडूिध्य,े िहाराष्ट् ािध्य,े उत्र प्रदेशिध्ये 
आणण बाककी राज्ािध्ये फार थोडं थोडं होतं. त्ािुळं नॉथमि ईस्िध्ये 
इथेनॉल नाही. बंगालिध्य ेइथेनॉल नाही. त्ािुळं पुण्ाचं इथेनॉलिध्ये 
आंध्रिध्ये, तेलंगणािध्ये, बंगालिध्ये, ओपडशािध्य े नेण्ाकरता 
लॉजेस्स्क कॉस् लागते. त्ाच्ािुळे हा प्रॉबे्ि आहे. िाझी आपल्ाला 
मवनंती आहे, ककी आपण याकरता जरूर ददल्लीत या. आपण पेटट् ोशलयि 
िंत्रांबरोबर बसू. पेटट् ोशलयि सेके्टरीशी हा मवर्य बोललोय आणण आपण 
यावर काहीतरी िागमि काढू. कारण, आपल्ाला त्ाशशवाय इथेनॉलचा 
उठाव झाला पादहजे. आणण आता वीस टके् झालांय. 

िला नक्की िादहती नाही. पण िहाराष्ट् ात जर वीस टके् इथेनॉल 
पेटट् ोलिध्ये टाकायचं ठरवलं, तर येत्ा एक वर्यात, दोन वर्यात िहाराष्ट् ाला 
इथेनॉलची अडचण येणार नाही. आता सरकारने जी इथेनॉलची परवानगी 
ददलेली आहे, ककी कॉनमि, राईस, फूड गे्न आणण आता बांबूपासूनही तयार 
झालंय आसाििध्य.े आता स्ाभामवकपणे प्रश्न असा आहे, यातला 
एक िहत्ताचा गेि चेंजर असा एक मवर्य झाला. तो असा झाला, ककी 
िी असंच पाहता पाहता िला कळलं, ककी रशशयात एक टेक्ॉलॉजी 
आहे, ज्ाने इथेनॉलची कॅरेट वॅ्हल्ू ही पेटट् ोलच्ा बरोबर केलेली आहे. 
कारण, ऑटोिोबाईल कंपन्ांचं ऑब्ेक्शन असं होतं, ककी एक शलटर 
पेटट् ोल इ्वल टू वन शलटर ३०० एिएल इथेनॉल. म्हणजे पेटट् ोलिुळं जर 

अन्न (Food), इंधन (Fuel) आणण खते (Fertilizer) या तीन 
‘एफ’ बद्ल सध्या जगभर िोठी चचया सुरू आहे. सवमि जग चचतंेत 
आहे. कारण मतन्ीचा िोठा तुटवडा मनियाण झालेला आहे. 
यातला ‘एफ’ हा शेतीशी (Farming) मनगडीत असून 
फ्ूएल आणण फपटमिलायझर याचे उत्र या फूडिध्य ेम्हणजे 
साखर उद्ोगािध्ये दडलेले आहे. साखर उद्ोगच िुळात 
ऊस शेतीवर अवलंबून आहे. शेतकऱयाने ऊस पपकमवला तर 
पुढच्ा सगळ्ा वस्ु म्हणजे साखर, िळी पासून इथेनॉल, 
रेक्टीफाईड स्स्रीट, एक्ट्ा न्ूटट्ल अल्ोहोल, ॲशसडसस्, 
चचपाडापासून सह-वीज मनमिमिती आणण अन् अनेक गोष्ी 
बनत आहेत व बनणार आहेत. सवमि प्रकारच्ा वाहनांिध्ये 
इंधन म्हणून इथेनॉलचा वापर होणार आहे. काही दठकाणी 
तो सुरू झालेला आहे. शेतकऱयाच्ा िालककीचे इथेनॉलचे 
पंप यापुढच्ा काळात गावोगावी उभे रादहले तर नवल 
वाटायला नको. कोट्ावधी रुपयांच्ा पेटट् ोल-पडझेल व इंधन 
आयातीला सिथमि पययाय शेतकऱयांच्ा ऊस शेतीतून म्हणजे 
िळी पकंवा थेट ऊसाच्ा रसापासून तयार होणाऱया इथेनॉलिधून 

मनियाण झाला आहे. शेतकऱयाला साखर जास् तयार करण्ापेक्ा 
इथेनॉल जास्ीचे बनमवणे आभथमिक सिृद्ीकडे नेणारे 

आहे. साखर कारखान्ांिधून जे वेस् वॉटर बाहेर 
पडते त्ावर प्रपक्या करून त्ाचे रुपांतरण ग्ीन 
हायडट् ोजनिध्ये आपण करू शकलो तर बायो 
सी.एन.जी. आणण बायो एल.एन.जी.िध्ये त्ाचा 

व्ापारी दृष्ीने वापर होऊन शेतकऱयाला अभधकचे 
पैसे मिळू शकणार आहेत. यासाठी शेतकऱयाने 
किीतकिी क्ेत्रातून जास्ीत जास् ऊस कसा 
उत्ाददत करता येईल याचा मवचार केला पादहजे. 

ऊस ही आता शेतकऱयांसाठी सोन्ाचे अंडे देणारी 
कोंबडी बनली आहे. शेतकऱयाला आभथमिकदृष्टा 
संपन्न करणारे हे नवीन संशोधन व तंत्रज्ान भारत 
शजतक्ा वेगाने आत्मसात करेल मततक्ा वेगाने 
ऊस उत्ादक शेतकरी आणण राष्ट्  सिृद्ीकडे 

वाटचाल करीत जाईल याची पक्की खूणगाठ तमु्ही 
िनाशी बाळगा! 

अनेक प्रश्ांची उत्तरे ‘एफ’ मध्े दडलेली

Food

Fual

Fertilizer
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चार पकलोिीटरचं अव्हरेज मिळेल, तर 
इथेनॉलिुळं तीन पकलोिीटरचं मिळेल. 
या प्रश्नावर रशशयातल्ा सायंपटस्शी 
बोलण्ाची िी खूप प्रयत्न केला आणण 
त्ांना इंपडयात बोलवून त्ांच्ासिोर 
प्रेझेंटेशन झाल्ानंतर प्राजच्ा चौधरी 
साहेबांना फोन केला. ते म्हणाले, ककी 
साहेब हे अशक्च आहे. पण िी काय 
प्रयत्न सोडला नाही. िी इंपडयन ऑईलचे 
चेअरिन वैद् साहेब आणण त्ांचे फररदाबाद प्रयोगशाळेतील ररसचमिर 
रािकुिार यांना बोलवलं. त्ांनीही हे पडपफकल् वाटत असल्ाचं 
सांरगतलं. िी म्हणालो, ककी प्रयत्न तरी करून बघा. रशशयन सायपंटस् 
तीन िदहने थांबले. तीन िदहने प्रयोग झाल्ानंतर आता इंपडयन ऑईलनं 
लेखी पत्र ददलं, ककी या संशोधनािुळं इथेनॉलची कॅरट वॅ्हल्ू पेटट् ोलच्ा 
बरोबर झाली आहे. या एका गोष्ीिुळे अॅव्हरेज वाढल्ािुळं २५ टके् 
इथेनॉलची पकंित वाढली. जे पेटट् ोलिध्ये टाकल्ानंतर लॉस होतो 
तो दरू झाला. आणण परवाच िला पुरींनी सांरगतलं, ककी ही टेक्ॉलॉजी 
वापरण्ास सवषांना सांरगतलं आहे. त्ािुळं ही टेक्ॉलॉजी आता येणार. 
ती आल्ािुळं आपल्ाला िोठा बे्क रिू मिळाला आहे. 

आपल्ाला ब्ेक रिू असा आहे, ककी िी टट् ान्पोटमि मिमनस्र म्हणून नवीन 
पॉशलसी काढली आहे. त्ाचं नाव आहे फे्क् इंशजन. ही ब्ाझीलिध्ये 
आहे, अिेररकेत आहे. कॅनडािध्ये आहे. टोयाटो, हुंडाई, िशसमिडीज या 
सगळ्ा कंपन्ांच्ा गाड्ा बघा, फे्क् इंशजनच्ा आहेत. फ्ेक् 
इंशजनचा अथमि असा आहे, ककी एक बॉक् कंपनीचा एक पफल्र आहे 
आणण ते जे िेटलचे ब्ॉशसमि होते. त्ाच्ाऐवजी रबराचे टाकले. एवढाच 
बदल केला. या फ्ेक् इंशजनबद्ल िी अॅडव्हायजरी जारी केली. िाझी 
मिपटगं पण झाली. सगळ्ा ऑटोिोबाईल कंपन्ांना हे करावं लागेल 
असं सांरगतलं. फे्क् इंशजनचा अथमि सिजावून घ्ा. आपल्ा गाडीिध्ये 

शंभर टके् पेटट् ोलच्ाऐवजी शंभर टके् 
इथेनॉल टाकता येईल. आणण शेतकऱयांनी 
आणण साखर कारखानदारांनी इथेनॉलचे 
पंप टाकावेत. आता पंप टाकण्ािध्ये 
एक घोटाळा झालेला आहे. तो दरू 
करायच्ा िागे िी आहे. पण अजूनपययंत 
प्रश्न सुटलेला नाही. पण तो सुटेल. आता 
शंभर टके् इथेनॉलचा रेट ६२ रूपये 
राहील पकंवा ६५ रूपये राहील आणण 

पेटट् ोलचा रेट १०० ते १२० रूपये आहे. आणण अॅव्हरेज सेि. िग आपल्ा 
इथे बजाज कंपनीनी, टीव्हीएस आणण दहरो कंपनीनी फ्ेक् इंशजनच्ा 
िोटारसायकली आणल्ात. ऑटो ररक्ा आणलेल्ा आहेत. 

म्हणून िाझी दादांना पदहली मवनंती आहे, ककी िी प्रधानिंत्रांच्ा 
िागे लागून पुण्ात इंपडयन ऑईलला तीन इथेनॉलचे पंप चालू करायला 
लावलेत. आजपययंत एकही थेंब मवकला गेलेला नाही. िाझी आपल्ाला 
मवनंती आहे, ककी राजीव बजाजना बोलवून घ्ा. िी बोलावून घेतो. तुम्ही 
या आणण पुण्ातल्ा ऑटो ररक्ा आणण पुण्ातल्ा सू्टसमि आणण 
िोटारसायकल हा हंडट् ेड पससेंट बायो इथेनॉलवर चालवणारे पंप सुरू 
करा आणण त्ािुळं पुण्ातले प्रदरू्ण पण किी होईल आणण शेतकऱयांना 
डायरेक्ट पेटट् ोशलयि कंपन्ांकडं जायची गरज नाही. इथेनॉलचे पंप जर 
टाकले, तर हुंडाई, सुझुककी आणण टोयाटोच्ा सगळ्ा गाड्ांची सोय होईल. 

िी तर नागपुरात सॅ्मनया कंपनीच्ा ३५ बसेस डायरेक्ट इथेनॉलवर 
चालणाऱया आणल्ा. त्ा बसिध्ये लोक बसले. त्ा लोकांना त्ाचा 
वासही येत नाही, त्ाचा धूरही मनघत नाही. इतकं सुंदर होतं. आिची 
िहापाशलका एवढी हुशार मनघाली, ककी त्ांच्ा पायलट बसेस वापरल्ा, 
मतपकटांचे पैसे घेतले आणण कंपनीला पैसेच नाही ददले. शेवटी मबचारे 
पळून गेले आणण िाझ्ा गळ्ात अडकले ते. म्हणून येणाऱया काळािध्ये 
पुण्ािध्य े इथेनॉलचा प्रयोग सुरू करा. यातली अडचण काय आहे, 

ग्ीन इंधन

नागपूरात इथेनाॅलवर चालणारी बस
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ती सांगतो. साखर कारखानदारांनी इथेनॉलचे पंप घेण्ािध्ये अडचण 
अशी आहे, ककी त्ाच्ािध्ये २५ कोटीची बँक गॅरंटी लागते. िी िाझ्ा 
कारखान्ाच्ा कंपनीतफचे  आता तीस पंप चालवतो आणण आिचा 
टनमिओव्हर अडीचशे कोटी रूपये आहे पेटट् ोल-पडझेलचा. तो कशाकरता 
केला? या अडीचशे कोटीिधून किाई आहे तीन कोटीची. पण ही िेहनत 
एवढ्ासाठी केली, ककी इथेनॉलच्ा पंपाची परवानगी त्ाशशवाय मिळत 
नाही म्हणून. आता इथेनॉलच्ा पंपािध्ये २५ कोटीची बँक गॅरंटी जी 
आहे, त्ािध्ये सरकारने आता धोरण तयार केलं आहे, त्ाच्ािध्ये 
आता सीएनजी, एलएनजी, इथेनॉल हे जर आपण अल्रनेपटव्ह टाकलं 
पेटट् ोल पंपाच्ा बाजूला तर इथेनॉलचे पंप जर सुरू झाले तर आपल्ा 
कारखान्ाचं इथेनॉल त्ांच्ाच शजल्हात मवकलं गेलं आणण आपल्ा 
शेतकऱयांच्ा िुलांनी िोटारसायकल, गाड्ा आपण त्ा वापरल्ा, 
सुझुककी, हुंडाई, टोयाटो सगळ्ा चांगल्ा गाड्ा आहेत आणण सगळे 
येणार. टाटा येणार, िदहदं्रा येणार, सगळ्ांच्ा येणार पेटट् ोल इंशजनच्ा. 
ते जर आले तर आपला सेल आपल्ाच इथे होऊ शकतो. याची सुरूवात 
दादा आपण करावी. 

दसुरा जो प्रॉब्ेि आहे, तो म्हणजे डट् ोनचा. िला आणण पवार साहेबांना 
राहुरी मवद्ापीठाने डी.शलट. ददली होती, त्ा कायमिक्िाला िी गेलो होतो. 
िला िुद्ािहून नेले आणण डट् ोन दाखवले. आता डट् ोनिध्य ेशलभथयि आयनमि 
बॅटरी ही उपयोगात आणली आहे. त्ािुळे डट् ोन जे अॅग्ीकल्चरिध्य ेस्पे 
करतात, आपल्ा इथे आपण नॅनो युररया काढला. नॅनो युररयाची ५०० 
एिएलची बॉटल एका बोऱयाबरोबर आहे ५० पकलोच्ा. िी िाझ्ा शेतात 
केला प्रयोग. आणण म्हणून दोन बॉटल नॅनो युररया जर डट् ोनिधून स्पे 
केला, तर ७० टके् युररया पँ्टला जातो आणण तीस टके् वसे् होतो. 
आणण जर तुम्ही युररया फेकला, तर एकरी चार पोती लागतो. 
त्ातला ७० टके् वेस् होतो आणण ३० टके् प्ँटला जातो. 

त्ािुळं आपण जर डट् ोन स्पेईंग सुरू केलं, वसंतदादा शुगर इन्स्टिटू्टनं 
यावर काि करावं.

िी डट् ोनवाल्ांची मिपटगं बोलावली आणण िी त्ांना सांरगतलं, ककी 
शलभथयि बॅटरी काढून टाका. िला फ्ेक् इंशजन पादहजे. कोईम्बतूर 
आणण हैदराबादच्ा दोन कंपन्ांनी फे्क् इंशजनवरती आता डट् ोन तयार 
केली आहेत. तर ती सात-आठ लाखाची पकंित, िाझा प्रयत्न आहे तीन 
लाखावर आणायची. आणण तीन लाखातलं डट् ोन आपल्ा शेतकऱयाकडं 
जसं िळणी यंत्र आहे, हावचेस्र आहे, पकंवा आपण टट्कॅ्टर भाड्ाने देतो, 
तसं शेतकऱयांच्ा तरूण िुलांकरता दादा, आपल्ाला िाझी मवनंती 
आहे, ककी हे डट् ोन सुशशशक्त कृर्ी पडग्ीधारकांसाठी एक योजना तयार करा 
आणण हे डट् ोन जे आहे, गावागावात करा, िहाराष्ट् ात एक पन्नास हजार 
जर डट् ोन आले, तर पन्नास एक हजार िुलांना रोजगार मिळेल, केमिकल 
फपटमिलायझर किी लागेल. आता जसं युररया आलांय, तसं मिश् खत पण 
येणार आहे. आणण ऑरगॅमनक खतंदेखील त्ाच्ावर वापरता येईल. 

िी एक प्रयोग केला होता, तो म्हणजे केसापासून आम्ही अमिनो अॅशसड 
तयार केलं. आता दर िदहन्ाला दोन टट्क केसं आणतो आम्ही मतरूपतीहून. 
आम्हाला वाटलं, ककी नागपुरात खूप ब्ुटी पालमि र आणण सलून आहेत. केसं 
मिळतील. पण िदहनाभर पफरूनदेखील २५ पकलोच केसं मिळाली. तर 
आता िी टट्कने केसं आणतो. अमिनो अॅशसडचे इतके सुंदर इफेक्ट आहेत 
आणण ते ऑरगमॅनक आहेत. त्ािुळे ते उसावर िारल्ावर त्ाची ग्ोथ 
वाढते. आणण आम्ही ते स्स्ात ददलं. बऱयाच कारखानदारांनी ते वापरलं. 

त्ािुळं आपल्ाला खचमि किी केले पादहजे, जे पवार 
साहेबांनी सांरगतलं. चार पोती युररयाच्ा दठकाणी जर 
दोन बॉटलिध्ये काि झालं, तर आपला एकरी उत्ादन 
खचमि किी होईल. त्ािुळे डट् ोन आणण फ्ेक् इंशजन 

याच्ा अनुर्ंगानी आपण काि केलं पादहजे. 

बोटीतून एलएनजी गॅसची वाहतूक
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आता एक िहत्ताचा िुद्ा आहे. त्ाची पण नळी िाझ्ा हातात आहे. 
तो म्हणजे कंस्ट्क्शन इक्वपिेंट िशीनरी आणण अॅग्ीकल्चर िशीनरी. 
आता हे सगळे पडझेल वापरतात. िी िध्ये जेसीबीला, सगळ्ांना बोलवलं 
आणण सांरगतलं, ककी तुम्ही बायो सीएनजीवर जा. आधी त्ांनी अशक् 
म्हणून सांरगतलं. पण िी ठाि रादहल्ािुळे सगळं झालं. एकानं जेसीबी 
बनवला. तो पफफ्टी पससेंट सीएनजीवर आहे आणण पफफ्टी पससेंट पडझेलवर 
आहे. इथं दहदंथुिानचं तर सोडाच, त्ांना रशशयाची हजार कोटीची ऑडमिर 
मिळाली. त्ािुळे येणाऱया काळािध्ये अॅग्ीकल्चर इक्वपिेंट जेवढे 
पडझेल बेस आहेत, ते पेटट् ोल बेस इंशजन तयार करून फे्क् इंशजनवर 
कन्व्हटमि केले, तर ते इथेनॉलवर कन्व्हटमि होतील. 

आता दोन ददवसांपवूषी िाझ्ाकडे मिपटगं झाली. आयटी मिमनस्र 
वैष्णव आले होते. आपल्ाकडं दहा हजार करोड शलटर पडझेल आपण 
हे टॉवरच्ा बाजूला जनरेटर आहेत, ते चालवतो. िी बऱयाच लोकांना 
बोलवलं आणण सांरगतलं, ककी जनरेटर सेट जे आहेत ते सीएनजी, 
एलएनजी, इथेनॉल बेस करावेत. हे स्देशी इंधन आहे. आता आयटी 
िंत्री सुद्ा त्ाच्ावर सीररयसली मवचार करून रादहले. म्हणजे आपल्ा 
पपश्चि िहाराष्ट् ात जेवढे आयटी टॉवर आहेत, त्ाचे जनरेटर जर 
इथेनॉलवरती कन्व्हटमि झाले, तर नवीन िाकचे ट मिळणार. 

यानंतर सरकारिध्य ेअजून एक मनणमिय केलेला आहे, ककी शुगरकेन 
ज्ूस टू इथेनॉल याला सरकारने परवानगी ददली. आता शुगरकेन सायरप 
टू इथेनॉल यालाही परवानगी ददली. आत्ा िी ठोंबरे साहेबांना मवचारलं, 
िाझ्ाकडं पेटट् ोशलयि सेके्टरींनी हे कबुल केलं, ककी शुगरकेन ज्ूस 
टू इथेनॉल आणण सायरप टू इथेनॉलला आम्ही दोन रूपये रेट वाढवून 
देतो आणण त्ाचं पेिेंट पंधरा ददवसांत करतो. आता प्रॉब्ेि असा आहे, 
ककी जोपययंत ३४ रूपये पकलो साखरेचा भाव आहे, तोपययंत आपल्ाला 
हे इकॉनॉमिकली व्हायबल आहे. पण जवे्हा ३५ आणण ३६ रूपये भाव 
मिळेल, यात प्रॉपफट किी आहे. पण िी तमु्हाला मवनंती करतो, लाँग टिमि 
मवचार करण्ाकरता सातारला आता बहुतेक सक्ेसफुल प्रयोग झाला. 
त्ाची िला जास् िादहती नाही. 

आपण साखर कारखान्ािध्ये डायरेक्ट शुगरकेन टू इथेनॉल केलं 
आणण सायरप अधमि करून ते स्ोअर केलं आणण साखरच बनवली नाही, 
आणण ते जर सक्ेसफुल झालं, तर साखरेचं प्रोडक्शन किी केल्ाबरोबर 
बाजारातले भाव स्थिर राहतील. त्ािुळं नक्कीच या सगळ्ा बाबतीत 
वसंतदादा शुगर इन्स्टिटू्टनी मवचार करावा. 

अजून एक िहत्ताची गोष् आहे, को जनरेशनची. साहेब, एक पैसे 
मिळायचे मवजेचे. तेही बंद केले. ४ रूपये ७५ पैसे रेट केला. को जनरेशनचा 
रेट जगािध्ये अशा प्रकारे किी करण्ाचा अभधकारच  एिईआरसीला 
नाहीये. ही भारत सरकारची पॉशलसी आहे. आता आिच्ाकडं उसाचं 
गाळप किी होतं आणण कोळसा घेतला तर कॉस् परवडत नाही. िग 
केवळ इथेनॉलवर पकती तग धरणार? त्ािुळे या रेटबद्लही काहीतरी 
मवचार करावा. अन्था साखर कारखान्ांना सपोटमि मिळणार नाही. िाझी 
तुम्हाला अजून एक मवनंती आहे, ककी आपण  जी शेतकऱयांच्ा पंपाला 
वीज देता, त्ाच्ािध्ये सहा हजार कोटी रूपयांचं राज्ाला नुकसान 
आहे. तुम्ही एक नवीन पॉशलसी काढा. आर. के. शसहं यांनी ददल्लीत ही 
पॉशलसी स्ीकारली. िीच त्ांना ददली होती. आपल्ा इथं वसे् लँडवर 
पाच िेगावॅट, सहा िेगावॅटचे छोटे प्रोजेक्ट कारखानदारांना काढू द्ा. 
आणण सोलर पॉवरचा रेट आलाय दोन रूपये ४० पैसे यमूनट. त्ांना 
इंपडपेंडंट पफडर द्ा आणण त्ा भागातल्ा शेतकऱयांच्ा मवदहरीवरील 
पंपांना तमु्ही वीज पुरवायची असं सांगा. त्ाच्ािध्ये त्ांना २ रूपये ४० 
पैशांचा रेट आहे. एक-दोन रूपये त्ांना सबशसडी द्ा. सहा हजार कोटी 
रूपये वाया जातात आणण शेतकरी पैसेही भरत नाहीत. सोलर बेस जर 
वीज आपण शेतकऱयाला ददली, तर सरकारचंही नुकसान तीन एक हजार 
कोटींनी किी होईल. यातून शेतकऱयांचाही प्रश्न नक्की सुटेल. कारण 
मवजेच्ा पंपाचे कनेक्शन लवकर मिळत नाही. मवदहरीवर कजमि काढलं, 
पंपावर कजमि काढलं आणण एिएसईबी कनेक्शनच देत नव्हती. त्ािुळे 
येणाऱया काळािध्ये कनेक्शन पंधरा ददवसािध्य े मिळालं पादहजे. तेव्हा 
त्ाला फायदा होईल. त्ािुळं िाझी अशी मवनंती आहे, ककी याचा मवचार 
जरूर करा. 

शेतात फवारणीसाठी डट् ोनचा 
वापर व डट् ोनिध्ये वापरली 
जाणीरी शलभथयची बॅटरी
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यात अजून एक गोष् िला िांडायचीय आणण ती टट् ान्पोटमि िंत्री म्हणून 
अभधकृतपणे सांगतोय, ककी फ्ुचररस्स्क टेक्ॉलॉजी अॅग्ीकल्चरिध्ये 
याचा मवचार आत्ाच करा. ग्ीन हायडट् ोजन हे भमवष्ातील फ्ुएल आहे. 
िी स्त: ग्ीन हायडट् ोजनच्ा गाडीतून पफरतो. त्ा गाडीतून फक् पाण्ाचे 
थेंब पडतात. भमवष्काळािध्ये स्ील इंडस्ट् ी, फाियास्ुपटकल इंडस्ट् ी 
आणण सगळ्ा दठकाणी टट्क, बसेस, रेले्देखील. नागपूरला आिची 
काल मिपटगं झाली. रेल्े िंत्री िला म्हणाले, ककी आम्ही ब्ॉडगेज िेटट् ो सुरू 
करतोय. िी त्ांना म्हटलं, ककी िला ग्ीन हायडट् ोजनवर द्ा. ग्ीन हायडट् ोजन 
तुम्ही सोप्ा पद्तीनं तयार करू शकता. हायडट् ोजन तीन प्रकारचं आहे. 
पदहला आहे, ब्ाऊन हायडट् ोजन. हा पेटट् ोशलयिपासून होतो. तो आपल्ा 
कािाचा नाही. दसुरा आहे, ब्ॅक हायडट् ोजन. तो कोळशापासून होतो. 
त्ाचाही आपल्ाला मवचार करायची गरज नाही. मतसरा जो आहे तो 
ग्ीन हायडट् ोजन. तो पाण्ापासून होतो आणण बायोिासपासून होतो. आत्ा 
यादठकाणी सांरगतलं, ककी आपण बायो सीएनजी आणण बायो एलएनजी 
तयार करणार. मिथेनिधून आपल्ाला ग्ीन हायडट् ोजन तयार करता 
येईल. पण ग्ीन हायडट् ोजन जसा आपण पाण्ािध्येदेखील जे आपल्ाकडे 
साखर कारखान्ात वेस् वॉटर आहे, त्ा वॉटरला आपण क्क्न केलं, 
आपल्ाकडं ऑलरेडी प्ांट आहेत. त्ा पाण्ाची एक लेवल तयार केली, 
त्ा प्ांटवर आपण सोलर रूफ टॉप केलं, आणण या ग्ीन हायडट् ोजनिध्ये 
७० टके् कॅपपटल ग्ॉस पॉवर आहे. त्ािुळं प्रत्ेक कारखान्ानं ग्ीन 
हायडट् ोजनिध्ये पुढं यावं. हे फ्ूएल आहे फु्चरचं. ते आपण एक डॉलर 
पर पकलो आणलं, तर एका पकलोिध्ये चारशे पकलोिीटर अॅव्हरेज 
आहे. आणण आता पशलकडं हे पेटट् ोल-पडझेल संपणार. आत्ममनभमिर भारत 
करायचा असेल, तर आपल्ाला हे सगळं उभं करावं लागणार आहे. 

त्ाच्ानंतर इलेक्टट् ोलायझर. िी आत्ा बंगळोरिध्ये एका फॅक्टरीचं 
ओपन केलं. ९० टके् इलेक्टट् ोलायझर एक्स्पोटमि होतात आणण आत्ा देशात 
२५ लोकं इलेक्टट् ोलायझरची फॅक्टरी टाकून रादहलेत. २५० लोकांनी 
इलेस्क्टट्क सू्टरच्ा फॅक्टरी टाकल्ात. तरूण िुलांनी आणण त्ांच्ा 
सू्टसमि स्स् आहेत. त्ािुळे येणाऱया काळात हे तरूण स्ाटमिअपवाले 
एवढे हुशार आहेत. इलेक्टट् ोलायझरिधून हायडट् ोजन तयार करायचा 
आणण तो कॉम्पेस करावा लागतो. त्ाला लागतं जनरेटर. ते जनरेटर 
आणायचं इथेनॉलवर. त्ासाठी पकलपोस्रांच्ा िागे िी लागलोय. अशा 
पद्तीने प्रत्ेक कारखान्ात जर ग्ीन हायडट् ोजन तयार झाला, तर हे 
अॅपडशनल इन्कि मिळवू शकतं. िाझा स्त:चा टट्कॅ्टर पूणमिपणे बायो 
सीएनजीवर कन्व्हटमि केलाय. बायो सीएनजीचे पंप सुरू केलेत. चार पंप 
झालेत आता. एलएनजीचा पंप टाकलेला आहे. एलएनजीच्ा गाड्ा 
आणल्ा. इतका फायदा आहे याच्ात, ककी शंभर रूपये पडझेलच्ा 
ऐवजी ५०-५५ रूपयांचा बायो सीएनजी.  आगािी काळात टट्कॅ्टर बायो 
सीएनजीिध्ये कन्व्हटमि करण्ाचा पॅ्न आहे. साकोली गावात खूप टट्कॅ्टर 
आहेत. हे टट्कॅ्टर कन्व्हटमि केले, तर एका शेतकऱयाचे एक लाख रूपये 
वर्याचे वाचतात. फक् सीएनजी टट् ान्पोटमि करण्ािध्य ेअडचणी आहेत. 
त्ाची कॉस् वाढते. आणण म्हणून आपण आता त्ाला एलएनजीिध्ये 
कन्व्हटमि करायचं आणण पेटट् ोल पंपावर गेल्ावर त्ाला कॉम्पेस करायचं 
आणण सीएनजीिध्ये कन्व्हटमि करून िग गाडीिध्य ेते वापरायचं. सगळं 
प्रूव्हन आहे. वसंतदादा इन्स्टिट्ूटनी या सगळ्ा प्रयोगाला लोकांसिोर 
प्रेझेंट करावं, टेक्ॉलॉजी द्ावी. िला मवश्वास आहे, ककी साखरेपेक्ा इतर 
गोष्ींतून आपण प्रॉपफटिध्ये येऊ. त्ािुळे येणाऱया काळािध्ये आपण या 
सगळ्ांचा मवचार केला पादहजे. 

अमेरिकेतील नेवाडा िाज्ात उभािण्ात आलेला 
जगातील सववात मोठा इथेनाॅल नननममिती प्रकल्प
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सवमिच गोष्ी अनुकूल असताना एकरी १०० 
टन ऊसाचे उत्ादन घेणे अगदी सहज शक् आहे. 
िशागतीची सवमिच कािे वेळेवर करणे व त्ा सवमि 
कािात वैज्ामनक दृपष्कोण कायि ठेवणे फार 
िहत्ाचे आहे. हे ज्ाला साधेल तोच खरा वैज्ामनक 
बागायतदार. नुसते खूप खत व पाणी देऊन एकरी 
१०० टन ऊस उत्ादन काढणे जवळजवळ 
अशक्च! शेतीसाठी वापरल्ा जाणाऱया सवमि 
शजनसांचे वाढते भाव, भारत सरकारने ठरवून ददलेले 
ऊसाचे पकिान दर, िजूर मिळण्ातल्ा अडचणी, 
पाणी व मवजेची कितरता या पररस्थितीत ऊस बागायतदाराची शेती 
फायद्ाची करायची असेल तर एकरी १०० टन ऊस उत्ादन योग्य 
खचयात काढता येणे एवढाच िागमि राहतो. तो यशस्ी करण्ाचे आव्हान 
अनेक सुशशशक्त तरूणांनी स्स्कारून ते व्वहारीकदृष्टा यशस्ी करून 
दाखवावे एवढीच अपेक्ा. वैज्ामनक शक्ता व्वहारीक पातळीवर 
फलद्रपु करून दाखमवणे हेच खरे सिाधान. िी स्त: हे सिाधान अनेक 

वेळा मिळवले आहे, नवे्ह आताही मिळमवत आहे. 
आणखी अनेक जणांना मिळावे एवढीच इच्ा!

ऊसाचे उत्ादन अभधक मिळमवण्ासाठी फार 
काही वेगळे करावे लागत नाही. ज्ा नेहिीच्ा 
गोष्ी प्रािुख्ाने करत आलो आहोत त्ाच 
गोष्ी करावयाच्ा आहेत. पण त्ा अशाच का 
करावयाच्ा? हे सिजून घेऊन, केल्ा ककी उत्ादन 
जास् मिळते. एकरी १०० टन पकंवा त्ापेक्ाही जास् 
उत्ादन मिळमवणे सध्या सहज शक् झाले आहे. 
त्ासाठी ५ गोष्ी सिजावून घेणे िहत्ाचे ककी, ज्ा 

आपण नेहिीच करीत आलो आहोत.

बवक्रमी ऊसाची पंचसूत्री
१) जमिनीची सुपपकता

२) ऊस लागणीची योग्य पद्त

३) रासायमनक खताच्ा िात्रा 

कृकषरत्न संजषीव माने – आष्ा ९४०४३६७५१८

ऊस उत्ादन सुद्ा सहज शक्!
एकरी १०० टन
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४) पाण्ाचे योग्य मनयोजन

५) व्वथिापन, पपक संरक्ण

वरील पैककी एकही गोष् आपल्ा कोणालाही नवीन नाही. फक् त्ा 
का? व कशा ? करायच्ा एवढचं आपण सिजून घेऊ.

१) जवमनषीचषी सुकपकता – एकरी २० ते ४० गाड्ा पकंवा २० टन 
शेणखत टाकण्ास सांरगतले जाते पण आम्हाकडे याची उपलब्धता 
फारच किी आहे. शेणखतातून शेतीसाठी आणण पययायाने त्ा 
जमिनीत घेतल्ा जाणाऱया पपकांसाठी अनेक चांगल्ा गोष्ी मिळत 
असतात. त्ातील एक गोष् म्हणजे “सेंद्रीय कबमि” होय. या सेंद्रीय 
कबयावर जमिनीतील शजवाणूंची संख्ा आणण कायमिक्िता अवंलबून 
असते. या शजवाणूिुळेच पपकांसाठी आपण ददलेले अन्न पकंवा खत 
पपकांना खाण्ास योग्य स्रूपात रूपांतर केले जाते. सेंद्रीय कबमि 
याच्ाबरोबरच जमिनीचा सािू योग्य ठेवण्ास, जमिनीची उपयुक् 
पाणी धरून ठेवण्ाची क्िती वाढमवणे, मवमवध अत्ावश्यक आम्े, 
मवतंचके, हिुस, जमिनीचा रवाळपणा इ. िहत्ाच्ा गोष्ींसाठी 
सेंद्रीय खत देणे आवश्यक आहे. सेंद्रीय खतासाठी शेणखत, कंपोस् 
खत, अखाद् खत, गांढूळ खत, पेंडी खेत, लेंडी खत इ. पकंवा सवयात 
उत्ि म्हणजे दहरवळीचे खत वगैरे पुरमवणे िहत्ाचे आहे. म्हणजे 
आपली जिीन ‘सुपीक’ होईल. 

२) लागणषीचषी योग्य पद्धत वनवडणे ही सुद्ा अभधक उत्ादनासाठी 
अत्ंत िहत्ाची गोष् आहे. असे मनरीक्णाने शसद् झाले आहे ककी, “ 
नैसरगमिकररत्ा प्व ऊसांची संख्ा एकरी ३५००० ते ४५००० एवढी 
असते. म्हणजे सरासरी एकरात ४०००० ऊस शेवटपययंत जगतात.” 

सुरूवातीला फुटव्ांची संख्ा िात्र एक लाखापेक्ा जास् असते. या 
फुटव्ांपैककी शेवटी फक् ४०००० ऊस जगतात. उरलेले फुटवे आपण 
जमिनीत टाकलेले अन्न जे शजवाणूंकडून उपलब्ध झालेले असते 
ते अन्न खूप िोठ्ा प्रिाणात खाऊन काही ददवसांनी जागे अभावी 
िरून जातात. यातील िहत्ाची बाब म्हणजे यािुळे जगणाऱया 
ऊसांना सुरूवातीपासून मवभागणीिुळे अत्ंत किी खायला मिळते 
व त्ािुळे ते सुरूवातीपासून शेवटपययंत बारीक राहतात. त्ांचे वजन 
वाढत नाही, जाडी वाढत नाही. उंचीही फारशी वाढत नसल्ािुळे 
अपेशक्त उत्ादन मिळत नाही. यासाठी लागणीची पद्त भौगोशलक 
पररस्थितीनुसार जर योग्य पद्तीने करून फुटव्ांची संख्ा योग्य 
ठेवली तरच अपेशक्त उत्ादन मिळमवता येते. सुरूवातीला फुटवे 
एका चौरस  फुटास सव्वा ददड या प्रिाणात असावेत. त्ापैककी एका 
चौरस फुटाला सरासरी एक ऊस जगतो. 

३) रासायवनक खतांच्ा मात्रा नेहिी गरजेनुसार संतुशलत, योग्य वेळी 
आणण िहत्ाचे म्हणजे योग्य दठकाणी देणे अत्ंत िहत्ाचे आहे. 
िाती पररक्णानुसार  व ि.फु. कृर्ी मवद्ापीठाने जाहीर केलेल्ा 
अपेशक्त ऊस उत्ादनाच्ा सुत्राच्ा सहाय्याने रासायमनक खताच्ा 
िात्रा ठरवाव्ात. नत्र, सु्रद, पालाश यासोबत दयु्यि अन्नद्रवे् 
जसे ककी, कॅल्शियि, िॅग्ेशशयि, गंधक शशवाय सुक्ष्म अन्नद्रवे् जसे 
ककी, लोह, जस्, िंगल, तांबे, िोलंन्ब्दयि, बोरॉन यांचीही योग्य व 
गरजेनुसार िात्रा देणे गरजेचे आहे.

४) पाण्ाचे योग्य वनयोजन “ ऊस पपकास पाण्ात उभे केले ककी, 
ते िालकास पैश्याच्ा राशीत उभा करतो” असे काही शेतकरी 
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गंितीने सांगतात. िात्र याचा अनुभव आलेला एकही शेतकरी 
सांगत नाही. उलट असे पाणी ददल्ाने ऊसाचे उत्ादन िययाददत 
होते आणण िालकास नुकसानीस तोंड द्ावे लागते असा अनुभव 
येतो आहे. ऊसास पाणी थोडे थोडे आणण सारखे सारखे देणे 
आवश्यक आहे. ऊसास त्ाच्ा गरजेनुसार पाणी पुरवले तरच 
त्ाचे प्रचंड उत्ादन वाढते. 

५) व्यवस्ापन – शेतकऱयाचे शेतीवर आणण ऊस पपकावर सातत्ाने 
लक् हवे. सवमि गोष्ी वेळच्ा वेळी होतात का ? याची दक्ता घेणे 
गरजेचे आहे. रोग, पकड, आजार यावर ही लक् देऊन वेळीच उपाय 
योजना आवश्यक आहे. असे जर बारीक बारीक गोष्ींवर लक् देऊन 
शेती केली तर एकरी १०० टनच काय १५० टन उत्ादन येऊ शकते. 
गेल्ा वर्षी आिच्ा प्रयोगात १३० टन एकरी उत्ादन असे १६ 
एकराच्ा प्ॉटिध्ये मिळाले आहे.

लक्ात ठेवण्ाच्ा महत्ाच्ा िािी 
• ऊसाचे पपक िूळ पररसरात जेवढे पाणी उपलब्ध होईल तेवढेच फक् 

वापरू शकते. िुळांच्ा पररसरावरती पकंवा खाली पकतीही पाणी 
असले तरी त्ाच्ा पपकाच्ादृष्ीने फारसा काही उपयोग होत नाही. 
ददलेले पाणी िुळाच्ा पररसरात कसे राहील यावरच त्ा पाण्ाची 
उपयुक्ता अवलंबून असते, अथवा िुळांची भरपूर वाढ होऊन ती 
िुळे जमिनीच्ा सवमि थरात खालीवर खोल पसरतील हे पादहले 
तरी पाण्ाचा वापर योग्य तऱहेने होण्ास िोठीच िदत होते. भारी 
जमिनीच्ा पाण्ाचा मनचरा होण्ाची क्िता फारच किी असते, 
त्ािुळे एका वेळी पाणी जास् ददल्ास िुळांच्ा पररसरातील 

प्राणवायुचे प्रिाण घटल्ाने िुळ्ांची कायमिक्िता एकदि किी 
होऊन उभार वाढ खुंटते, नवे फुटवे येत नाहीत. आधी आलेले फुटवे 
िलूल होतात व एकंदर पपकाचा जोरच किी होतो. सऱया तुडंूब भरून 
पाणी  वाहू लागले अशा पद्तीने पपकाला पाणी ददल्ास वर उल्लेख 
केलेले धोके प्रकर्याणे जाणवतात. िाफक व िुरेल तेवढे पाणी एका 
वेळी पपकाला देणे नेहिी फायदेशीर ठरते. 

• युरीया खत देतांना नेहिी सरीतून चळी करून २ ते ३ इंच खोलीवर 
देणे आवश्यक असते. युरीया शेणखताबरोबर मिसळून देणे पकंवा 
बाजारात मिळत असल्ास युरीया सुपर ग्ॅन्ुअलचा वापर करणे 
दहताचे ठरते.

• ददलेल्ा सु्रद खतापैककी ८५ ते ९० टके् सु्रद खत हे जमिनीत 
स्थिर होते. पपकाला उपलब्ध होत नाही. हा पररणाि टाळण्ासाठी 
सु्रद खत देताना ते सेंद्रीय खताबरोबर म्हणजे शेणखत , कंपोष् 

खत यांत मिसळून द्ावे. सु्रद खत व पालाश खत दोन्ी एकाच 
वेळी मिसळून ददल्ाने ऊस उत्ादनात वाढ होते. ददलेल्ा सु्रद 
खतापैककी फक् १० ते ३० टके्च सु्रदचा वापर ऊस पपकाला करता 
येतो. अन्नद्रवे् शोर्ण पक्येत ऊसांच्ा िुळांचा शसहांचा वाटा असतो. 
जिीन जर घट्ट असेल तर िुळांची कायमिक्िता किी होतेच पण सु्रद 
अन्नद्रव्ांचेही शोर्ण किी होते. फुटवे येण्ाच्ा काळापययंत ऊस 
पपकाकडून एकूण शोर्णापैककी २० ते २५ टके् सु्रद घेतला जातो 
म्हणजे ४ ते ७ िदहन्ाचा कालावधी. जमिनीतून शोर्ून घेतलेल्ा नत्र 
खताचा ऊसाकडून होणारा वापर वाढावा म्हणून ऊसाच्ा प्रारंभभक 
वाढीच्ा काळात सु्रद खताची गरज ही सवयात जास् असते.

सरीिध्ये उसाच्ा कांड्ा लागण करतांना



जून २०२२ 49

• एकूण शोर्ल्ा जाणाऱया या नत्रापैककी सुिारे ५० टके् नत्र पदहल्ा 
५ते ६ िदहन्ातच शोर्ला जातो. नत्र खताची िात्रा पकतीही वाढवली 
तरी उन्ाळी पररस्थिती लक्ात घेऊन नत्र खताच्ा िात्रा देताना त्ा 
प्रभावी उभार वाढीच्ा काळात मवभागून देणे जास् िहत्ाचे ठरते. 
नत्र व सु्रद खताचे गुणोत्र २:१ यापेक्ा जास् असणे िहत्ाचे 
असते. कारण त्ािुळे फुटव्ांची संख्ा वाढणे वगैरे फायदे होण्ास 
खुप िदत होते.

• ऊसाच्ा एक टन उत्ादनािागे ऊस पीक जमिनीतून १.४ पकलो 
नत्र, ०.६ पकलो सु्रद व ३.५ पकलो पालाश या प्रिाणात अन्नद्रवे् 
शोर्ून घेते. 

• सु्रद खताचा वापर करताना हे शेणखत, कंपोष् खत यासारख्ा 
सेंद्रीय पदाथषांबरोबर चांगल्ा तऱहेने मिसळून वापरल्ास ऊसाचे 
उत्ादन व साखरेचा उतारा वाढमवण्ास भरीव िदत होते. सु्रद 
खत वापरण्ाची आदशमि पद्त म्हणजे खोल जमिनीत सरीिध्ये २ 
ते ४ इंच खोलीवर पट्टा पद्तीने रांगोळीची रेघ ओढून द्ावे पकंवा 
पहारीने चछद्र घेऊन द्ावे.

• नत्र हे एकच असे अन्नद्रव्े आहे ककी, ज्ाला जगभर ऊसाकडून 
प्रमतसाद मिळतो.

• ददलेले नत्र खत पपकाला ददघमि काळ मिळावे म्हणून नत्र खताच्ा 
नत्रीकरणाचा वेग िंद करणे दहतावह ठरते. हे साध्य करण्ासाठी 
शेती रसायने व पकटकनाशके, करंज पेंड, मनबंोणीचे तेल, पेंड 
इत्ादींचा वापर करणे फायद्ाचे ठरते.

• शेणखत व करडईची पेंड वापरल्ाने इतर खतापेक्ा अनुकूल 
पररणाि सुक्ष्म शजवाणूंचे कायमिक्ितेवर  व संख्ेवर होतो. अिोमनयि 
सले्ट व सोडीयि नायटट् ेट या रासायामनक खतांचे वापरािुळे 
सुक्ष्म शजवाणूंची कायमिक्िता किी होते. पेमनशसलीन िायेसशेलि 

रेशसड्ूचे वापरािुळे सवमि शजवाणूंवर व व्हमिमिकंपोष् खताचे वापराने 
बकेॅ्टरीया व एक्टीनोिायसेटीस यांचे संखे्वर भरीव पररणाि 
होतो. सुपर फॉसे्ट खत वापरल्ाने त्ाचा मवशेर् पररणाि 
हवेतील नत्र जमिनीत स्थिर करणाऱया सहजीवी नत्र बॅके्टरीयावर 
होतो. सुक्ष्म शजवाणूंचे कायमिक्ितेत वाढ झाल्ाने उपलब्ध होणाऱया 
नत्र, सु्रद, पालाश यांचे प्रिाणात वाढ होते. ऊसाचे िुळाच्ा 
पररसरात असखं् शजवाणू असतात. त्ांची कायमिक्िता वाढली तर 
िुळांच्ा पररसरातील िृदाचा सािू बदलतो व त्ाचा पररणाि अन्न 
शोर्णावर होतो.

• िहाराष्ट् ातील ऊसाखालील जमिनीत नत्र, सु्रद व सेंद्रीय कबयाचे 
प्रिाण बरेच किी असल्ाने वर खतांचा वापर केल्ाशशवाय 
पययाय नाही. वर खतांचा वापर करताना नत्र, सु्रद व पालाश 
खतांचा वापर करीत नाही. असे करणे वैज्ामनकदृष्टा चुककीचे आहे. 
नत्र खत देताना ते हळू हळू उपलब्ध व्हावे म्हणून युरीया खता 
बरोबर मनबंोणी तेल फायद्ाचे ठरते. सु्रद व पालाश खत एकाच 
वेळी देण्ाने जास् फायदा होतो. तसेच सु्रद खत जमिनीत 
स्थिर होण्ाचा धोका असल्ाने ते देताना शेणखत पकंवा कंपोष् 
खताबरोबर मिसळून ददले तर स्थिरीकरणाचा धोका शक्तो 
टाळता येतो. खत पुरेपुर लागू व्हावे म्हणून खतांचा सढळ हाताने 
वापर व जमिनीतील आद्रमिता आवश्यक पातळीवर ठेवण्ाची 
खबरदारी घेणे आवश्यक असते. 

• शजवाणू पकंवा शजवाणू खत देताना रासायमनक खतात मिसळून 
देऊ नये.

• थोड्ाश्या शेणखतात शजवाणू २ ते ४ ददवस मिसळून ठेवल्ाने 
त्ांच्ा संख्ेत भरपूर वाढ होते.

• शजवाणू उन्ाच्ा वेळी जमिनीत टाकू नयेत. शक्तो सायंकाळी 
टाकावेत. शक् झाल्ास िातीआड टाकावेत.

ऊसाच्ा सरीत पाचटाचे केलेले िकल्चगं

ऊसाला दठबक संचािधून फपटमिगेशन होताना
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ग्राहक मितराांनो,

बराजराररात अनेक पररायार उपलब्ध असतराांनरा आपण आपलरा जैन कां पनीवरचरा मवश्रास करारि 
ठेवत मतचेच उत्रादन मवकत घेतले. कां पनीही त्रा मवश्रासरालरा जरागली. ददलेल्रा शब्रालरा 
जरागत आपण ठेवलेलरा भरवसरा सरारया ठरवण्राचरा कां पनीने प्ररत्न केलरा.

मवकत घेतलेल्रा उत्रादनरासांबांधी अधधक िरादहती, तरादतिंक िरागयादशयान तसेच नवीन उत्रादन 
हवे असल्रास ककिं वरा सेवेत रोडे किी-जरास्त होते, कुठे कराही रोडे बदलरारचे असते, िराल 
वेळेत पोहोचत नराही, हवी ती सेवरा वेळेवर मिळत नराही, तर कधी कां पनीचे अधधकरारी, मवतरक 
दराद देत नराहीत, गोष्ट छोटी असते पण कुठले दरार ठोठवरारचे ह ेिरादहती नसते आणण त्रािुळे 
होतो तराग.

आतरा तस होऊ द्रारची अधजबरात आवश्यकतरा नराही.

ग्राहकराच्रा अशरा मवचरारपूस आणण सांभराव्य अडचणींचरा सराररासरार मवचरार करून कां पनीने 
तुिच्रासराठी एक खरास सेवरा उपलब्ध केली आह,े धजचे नराव आह,े ' ग्राहक आस्रा'.

कोणत्राही ग्राहकराने, कुठूनही, कोणत्राही करारणरासराठी फक्त एवढेच कररारचे: -

आपली मवचरारपुस, िरागणी, तक्रार, अपेक्रा फक्त एकराच ठठकराणी कळवरारची , स्वतःच्रा 
सोरीच्रा सांपकया  सराधनराने :

१] ई- िेल  पत्रा : - customercare@jains.com

२] भ्रिणध्वनी क्िराांक : - ०९४२२७७६६९९

३] शुल्किुक्त दरूध्वनी क्िराांक : १८००५९९५०००

त्रािुळे होईल करार? आपण कोठेही असरा, जैन कां पनीचे जबराबदरार अधधकरारी किीत किी 
वेळरात आपल्राशी सांपकया  सराधतील. रोडक्रात, जैन इररगेशन 'ग्राहक आस्रा, विभराग' 
तुिच्रा सेवेत हजर होईल.

ग्ाहक आस्ा



जैन प्ास्स्क पाकमि , रा.ि.क्. ६, पो.बॉ. ७२, जळगाव-४२५००१. (िहाराष्ट् .)  
दरूध्वनषी: ०२५७-२२५८०११; ई-मले: krushitirth@jains.com; सकेंतस्थळ: www.jains.com

मुद्रक, प्काशक मवनष अमृतलाल शहा यांनी जैन इररगेशन शसस्ीम्स् शल. जळगाव यांच्ावतीने आनंद पस्ब्केशन, १०६/१/ए, एन. एच. क्.६, िुसळी फाटा, 
ता. धरणगाव, शज. जळगाव (िहाराष्ट् ) येथून छापून जैन प्ास्स्क पाकमि , पोस् बॉक् नं.७२, बांभोरी, जळगाव-४२५००१ येथून अंक प्रकाशशत केला आहे. 
संपादक: डॉ. सुधषीर जगन्ाथ भोंगळे; वर्मि: ४; अंक: ६ (३७) (जून २०२२/ या अंकात प्रशसद् झालेल्ा ितांशी संपादक व संचालक सहित असतीलच असे नाही.) 



कृर्ीतीथमि िाशसकाची 
पडजीटल आवृत्ीसाठी 

कोड सॅ्न करा

�े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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