
शेतकऱ््याांच्या भेटीने, 
समयाधयानयाच्या समीधया
ज्यान्याज्यात पडतयाच, 
नयावीन्याचे इंद्रधनुष्य

बहरून ऊसळते, 
जैन हहल्सच्या तीर््थस्यानी

जणू पंढरीच अवतरते

मार््च २०२३ • वर््च ५ • अकं ३ • जळगाव • पषृ्ठे ५२ • मूल््य `१०



¨ÉºiÉ SÉ´ÉÒ¨ÉÉMÉSÉÆ iÉÖ¨ÉSÉÆ {ÉÉEòEòÉè¶É±ªÉ.
VÉèxÉ ¡òÉ¨ÉÇ £äò¶É ¡ÖòbÂºÉÂ Ê±É.

www.jainfarmfresh.comwww.jains.comwww.bkjfoundation.org www.gandhifoundation.net www.anubhutischool.inwww.bhavarlaljain.in

www.jains.com

(१८९७-२०२२)

                      जस््थथानथातील
मथारवथाड-आगोळथाई गथावथातून पथाण््यथाच््यथा शोधथात दोन ्युवक बथाहेर पडले.  
ते सथाल होतं १८९७ सव्वथाशे वर््ष झथाली ्यथा गोष्ीलथा. जवथारमलजी आणि धथाकटथा छोटमलजी.

जोडी ्थेट पोचली अजजंठ्थाच््यथा पथा्यथ््यथाशी. मुक्कथाम वडथाळी - वथाकोद,  
जजल्हथा जळगथाव. हथाती ररकथामथा लोटथा, उरथात अफथाट जजद्द.  
रुजलेल््यथा कठोर पररश्रमथाचथा बथंाधथा, भववष््य घडववण््यथाची अपरंपथार उमेद.

जवथारमलजींची तीन अपत््यं, सथागरमलजी, मुकनचंदजी, हस्तीमलजी.  
सथागरमलजींचे जचरंजीव 
हहरथालथालजी ्यथांचथा हनत््यक्रम-

रथामप्रहरी धथार कथाढून गडी-मथािसथांनथा उठवथा्यचं, ऊन-पथाऊस-वथारथा ्यथांची  
तमथा न बथाळगतथा चथालथा्यलथा लथागथा्यचं. शेती-मथाती करथा्यची,धथान््य-दथाण््यथाची देवघेव करथा्यची.  
पै-पैकथा णशलकी टथाकथा्यचथा. पुनः शेतीतच लथावथा्यचथा. शेती वथाढवथा्यची. 

मोठ्था एकत्र कुटुंबथालथा गुण््यथागोववंदथानं नथांदवथा्यचं. हे सगळं करत असतथानथा मथािुसकी जपथा्यची.  
प्रेम द्था्यचं, सग््यथा-सो्यऱ््यथांपेक्था शेजथार, शहरथापेक्था गथाव जवळचं मथानथा्यचं. धनथाजी वथानखेडे असो वथा  
नथामदेवरथाव देशमुख अर््यथा्ष रथात्रीही परस्परथांच््यथा हथाकेलथा धथावून जथा्यचं! कै. हहरथालथालजी व गौरथाबथाईच््यथा 
कंुडल््यथात ववजचत्र ग्रहथंाची ्युती. ओळीनं चथार अपत््यं जगली नथाही म्हिून पथाचवं हररजनथाच््यथा ओटीत टथाकलं,  
जगलं. त््यथाचं नथाव भवरलथाल, धथाकटथा कथांतीलथाल.

आजही तळथागथाळथातल््यथा मथािसथाबद्दल व वथाकोद-जळगथावबद्दल प्रेम, कृतज्ञतथा, त््यथानंीच हे जीवन हदलं ही 
भथावनथा कथा्यम हदसून ्येते. त््यथाचंे पथांग ्यथाच जन्मथात फेडथा्यसथाठी सथारखी तळमळ, आकथांक्था, धडपड.

वथाडवहडलथंानी पथाण््यथासथाठी दथाहीहदशथा शोधल््यथा. भवरलथालजींनीही तोच र््यथास घेतलथा.
पथािी हन्योजनथाचथा. हपढ्थाहपढ्थांनथा जोडिथारथा हथाच अंतरीचथा धथागथा !
त््यथालथा जोड हदली नवतंत्रथाची, ज्ञथानथाची, संशोधनथाची, मथातीच््यथा बथांजधलकीचं तर बथाळकडूच होतं.  

रथािीदथानजी, बन्सीलथालजी, दलीचंदजी, णशवरथाजजी, कथांतीलथालजी, वगररधरलथालजी ्यथांच््यथा सथा्थसोबतीने भवरलथालजींनी उद्ोगथाची  
पथा्यथाभरिी केली. हनष्कलंक चथाररत्र्य हथा वथारसथा हपढ्थानहपढ्था होतथाच. सथाधेपिथा आणि सदथाचथार रक्थातच. सं्युक् कुटुंबथातील सवथाांचं जगिं  
खुल््यथा पुस्तकथासथारखं, कुिथालथा कोिी णशकवलं नथाही. परस्परथांकडे पथाहूनच ते आपसूक घडत गेले.

हथा हथा म्हितथा रोपट्थाचथा कल्पवृक् झथालथा. पुढची हपढी आली.
भवरलथालजींचे आणि कथांतथाईंचे  अशोक, अहनल, अजजत, अतुल व कथांतीलथालजींचे आणि शकंुतलथा ्यथांचे अभ्य, अववनथाश वथारसथा  

सथंागूनच मोठी झथाली. डोक््यथावरची पगडी गेली, टोपीही गेली, हथातथात मोबथाईल व प्रसंगी गळ््यथात टथा्य आलथा. बैलगथाडी गेली. ववमथानं आली.

- शेती आधथारीत व््यवसथा्य मथात्र कथा्यम रथाहहले. ्यथा व््यवसथा्यथासथाठी लथागिथारे पथािी मोठ्था कष्थाने व कल्पकतेने हनमथा्षि करून त््यथालथा आधुहनक 
तंत्रथाची जोड हदली. त््यथामुळे भवरलथालजी देशथातील सुक्षमणसंचन क्रथांतीचे प्रिेते ठरले. त््यथांच््यथा ्थेंबथाच््यथा क्रथांतीने देशथातील दुसरी हररतक्रथांती सुफळ 
झथाली. भवूमपुत्रथाचंथा आव्थ्षक स्ोत उन्नत करिथारे कृहर्ववर््यक प्रकल्प वथाढले. शेतकऱ््यथांच््यथा भरभक्कम सहकथा्यथा्षने वथाढत््यथा उद्ोगथासोबत 
सहकथाऱ््यथांच््यथा संख््यथात्मक-गुिथात्मक वथाढीसह कथारखथाने, कथा्यथा्षल्येही वथाढली. वथाकोद ते ्ेथट जगभर आंतररथाष्ट्ी्य स्तरथावरचथा व््यथाप 
सहकथाऱ््यथाचं््यथाही पररश्रमथाने आणि बथांजधलकीने ववस्तथारलथा. भथारत सरकथारद्थारथा भवरलथालजी ‘पद्मश्री’ने सन्मथाहनत झथाले. रथाष्ट्ी्य-आंतररथाष्ट्ी्य 
पुरस्कथारथाने वेळोवेळी ववभहूर्तही झथाले, कम्षभूमीशी असलेलं नथातं मथात्र कथा्यम रथाहहलं. 

आजही अशोकलथा ज््योतीची, अहनललथा हनशथाची, अजजतलथा शोभनथाची तसेच अतुललथा भथावनथाची आत्मी्यतथापूव्षक सथा्थसोबत लथाभली आहे,  
सं्युक् पररवथारथाचथा वसथा आणि वथारसथा परंपरेने चौ्थी हपढीही प्रमेथाने सथांभथाळतथाहेत... चौ्थी हपढी - अ्थथांग-अंवबकथा, अमोली, अभेद्, आशुली, 
आरोही, अभंगसुद्था  
त््यथाच व््यवसथा्यथात जुडली. आत्मन आणि अन्म्य ्यथाच वथाटेवर ्येतील...

अजूनही भली पहथाट सोबत््यथांच््यथा सथा्थीनंच उगवते.
आजही अशोकजींच््यथा बरोबर ‘घनश््यथाम सुंदरथा श्रीधरथा, अरुिोद्य झथालथा’ भूपथाळीसह कोवळ््यथा उन्हथातल््यथा ऋचथा कथानथावर घेत अ्थ्षम्, 

भवरलथालजींचथा आणि कथांतथाईंचथा पितू पहथाट आनंददथा्यी करतो...
सव्वथाशे वर्थाांच््यथा कहथािी, परंपरेची, सथाठथा उत्तरथांची, सुफळ तर झथालीच पि हनरंतर प्रवथाहहतही आहे...  

जगण््यथालथा अ्थ्ष देिथाऱ््यथा ्थेंबथापथासून शथाश्वततेचथा भथावथा्थ्ष देिथाऱ््यथा ती्थथा्षप्यांत...



अनुक्रमणिका

०४ अध्यक्षीय - अशोक जैन : गुढी ज्ञानञाचे तर पञाडवञा ववजयञाचे प्रवतक!

" गुढी हे ज्ञानञाचे तर गुढीपञाडवञा हे ववजयञाचे प्रवतक आहे. तो नव्ञा सृजनञाचञा उत्सव आहे. नव्ञा 
सृष्टीचञा स्ञागतसोहळञा आहे. वनर्माल्ञातून पुन्ञा वर येणञारी सृजनतञा तू आम्ञालञा दे. गुढीचटी 
गगनगञार्टी झेप वन क्रियञाशिलतञा आम्टी घेऊ, अिटी प्रञार््थनञा केल्ञास नव्ञा ितकञाचञा गुढीपञाडवञा 
सुंदर होईल. यञातून ववश्वहटी सुंदर होईल असे म्णून येत्ञा २२ र्ञाच्थलञा गुढी अवश्य उभञारूयञा!. "

०६ संपञादकीय - डॉ. सुधषीर भोोंगळे : पेटलेल्ञा पञाण्ञालञा ववझवेल कोण?

"२२ र्ञाच्थ हञा ददवस ‘आंतररञाष्ट् टीय जलददन’ म्णून जगभर सञाजरञा केलञा जञातो. संयुक्त रञाष्ट्संघञात 
(युनो) आणण टोक्कओ (जपञान) िहरञातटील ‘युनञायटेड निेन्सच्ञा सभञागृहञात’ जगभरञातटील अनेक 
नेते व पञाणटी के्त्ञातटील असंख्य कञाय्थकतते जर्ञा होऊन र्ोठर्ोठी भञाषणे व घोषणञा करतञात. पुढच्ञा 
वष्थभरञात र्ञात् त्ञातले कञाहटीहटी होत नञाहटी. त्ञार्ुळे पञाण्ञाचञा प्रश्न ददवसेंददवस अवतिय कठीण व 
गुंतञागुंतटीचञा बनत चञाललञा आहे आणण रु्ख्य म्णजे पञाणटीच आतञा पेटञायलञा लञागले आहे. त्ञालञा 
कोण ववझवेल असञा प्रश्न जगभर चचतेलञा आलञा आहे. "

२२ जैन हिल्स जळगञाव - शेतकरी शशवञार भोेट : प्रश्न तुमचे उत्तरे आमचषी!

" ५ फेब्ुवञारी ते १५ र्ञाच्थ यञा कञाळञात जळगञावच्ञा जैन दहल्सलञा रञाज्य व देिभरञातटील जवळपञास 
२५ हजञार िेतकऱ्यांनटी भेट देऊन जैन इररगेिनने आयोशजत केलेल्ञा ज्ञानयज्ञात सहभञाग घेतलञा. 
कंपनटीने नवटीन ततं्ज्ञानञाने उभे केलेले व अत्ञाधवुनक संिोधनञाचे पञाठबळ लञाभलेले ववववध 
क्पकांचे व असंख्य व्हरञायटींचटी प्रञात्ञाशक्के व पर्दिशी प्रकल्प सर्क् पञाहून आनंद व सर्ञाधञानञाचञा 
सुस्ञारञा सोडलञा. नञावटीन्यपूण्थ अनुभवञाचटी उर्शी िेतकऱ्यांनञा स्स्थ बसू देईल तर नवल! अनेक 
नवनवटीन प्रश्नांकड ेतटी िेतकऱ्यांनञा घेऊन गेली. जैन इररगिेन कंपनटीच्ञा कृषटी िञास्त्रज् व तंत्ज्ांनञा 
िेतकऱ्यांनटी असंख्य प्रश्न ववचञारले आणण र्नञातटील िंकांचे सर्ञाधञान करून घेण्ञाचञा प्रयत्न केलञा. 
यञातटीलच कञाहटी प्रश्न आणण तज्ज्ांनटी ददलेली उत्तरे येर्े ददली आहेत."

४६ हिमञाचल भोञागञातषील दोन शेतकऱ्यांच्ञा मुलञाखतषी - चेतन गुळवे :  
पिञाडषी भोञागञात जैन रेनपोट्ट व मल््चिगं फञारच उपयुक्त!

" जैन इररगिेन वनवर््थत शसचंन सञादहत् व आधवुनक ततं्ज्ञानञाचञा वञापर करून दहर्ञाचल प्रदेिञातटील 
भोपञालशसगं वर्मा हञा िेतकरी वेगवेगळ्ञा ९ प्रकञारच्ञा भञाजटीपञाल्ञाचे उत्ञादन घेत आहे. तसेच 
जगदटीि ठञाकूर यञा िेतकऱ्यञाने जैन ततं्ज्ञानञाचञा वञापर करून सफरचंद व प्लर् यञा फळांच्ञा बञागञा 
यिस्टीपणे उभ्ञा केल्ञा आहेत. यञा दोन्टी िेतकऱ्यांच्ञा प्रयत्न व प्रयोगञासंबंधटी चेतन गुळवे यांनटी 
घेतलेल्ञा िेतकऱ्यांच्ञा यञा र्ुलञाखतटी."

५० ववशेष लेख - प्रशांत मिञाजन : पडलेल्ञा केळी बञागेचे जैन इररगेशनच्ञा  
आधञारञाने पुनरूज्षीवन

" जून २०२२ च्ञा वञादळवञाऱ्यञात उध्वस्त झञालेली केळीचटी ९ एकरञाचटी बञाग झञाडञाच्ञा बुडांनञा र्ञातटी 
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या अंकात प्रसिद्ध झालेल्ा मतांशी 
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बाजाि, जळगांव. ४२५००१ 



मार््च  २०२३ 4

गुढी ज्यानयाचे तर पयाडवया ववज्यायाचे प्रवतक
र्ैत्ातला गुढीपािवा. नवीन वर्षािंभ. भाितीय पंर्ांगार्ा 

वधषापनददन. भाितीय मन मुळातर् व्ापक भान देणािे आहे. 
प्रकाशपूजक आहे. अज्ानाच्ा अंधािार्ा नाश किणािे 
आहे. भाितीय िूयषार्े वािि आहेत. प्रते्क उगवता ददवि 
प्रकाशार्ी नवी विाहत ननमषाण कितो. भावी र्पढ्यांिाठी 
तेजाच्ा कहाण्ा घिनवतो. र्ैत् मदहना म्हणजे नवी पालवी. 
नवा हर्षोन्ाद. भाितीय मनार्ा नवा ऋतु. नवा माि, 
नवा ददि, नव्ा अंकुिलेल्ा मनामनांर्ा हा वाढददवि. 
नवे वर््ष इंग्रजी कालगणनेपािून िुरू होते की भाितीय 
कालगणनेपािून िुरू होते, हे कुणीही किेही ठिवावे. 
पण ऋतुंच्ा िहवािातला नवा ददवि हा खऱ्या जगण्ार्ा 
मूलमतं् आहे. नव्ा ऋतुच्ा िाक्ीने आणण नव्ा पानांच्ा 
फुटलेल्ा पालवीने वर्षािंभ झाल्ाि सशसशिातली पानगळ 
िोिण्ार्े िामर्थ्ष येते. नव्ा पालवार्ा श्ाि मृत्ुंजयी 
अितो. अिा ददलािा ज्ा पािव्ात नमळतो तो गुिीपािवा 
आपल्ा िववांिाठी प्रेिक आणण आनंददायी अितो. िान 
ताजे अिते. ऊन वयात आलेले अिते. नव्ा दमार्ा वािा 
मोकळा िुटलेला अितो. किूननबंार्ी जुनी जीण्ष झालेली 

पाने गळून गेलेली अितात. नवी 
गोंिि बाळिेदाि गुलाबी पाने 
आपल्ाला बघत बघत िंवाद 

िाधतात दाखनवतात. 
छोटी छोटी पांढिी फुले 
ओिंिून बहित अितात. 

आंब्ाच्ा लालिि 
पानांमधून मध्ेर् 
छोट्ा छोट्ा कैऱ्या 

आणण मोहोि 

अशोक जैन
अध्क्, जैन इरिगेशन सिस्ीम्स् लल.

अध््यक्षी्य
िोकावत िाहतो. विार्ी पाने बाळकृष्ािािखी दिूुदिूु 
वाऱ्याच्ा हातात हात घालून धावतात. तुकािामबीजेला 
र्पपंळ हलत िाहतो. श्ीिामांनी स्वकतृ्षत्ाने िावणार्ा नाश 
करून िामिाज्ार्ी गुढी उभािली त्ार्ी आठवण ठेऊन 
आपणही िाखिेच्ा गाठींर्ी गुढी उभािण्ाच्ा तयािीला 
लागतो. खिे ति कोणताही र्ांगला ननयम ननषे्ने पाळण्ार्ी 
िाक्ी म्हणजे गुढी होय. गुढी त्ालार् उभािण्ार्ा अलधकाि 
आहे, की ज्ाने िामासजक नवधायक प्रकल्पांमध्े िहभाग 
घेतला आहे, ज्ाने घेतलेला विा प्रामाणणक ननषे्ने आजीवन 
पाळला आहे. ननषे्र्ी प्रामाणणक पावती म्हणजे गुढी. 
आ द्य शंकिार्ायवांनी गुढीला ज्ानिालधनी 

मानले आहे. आपल्ा सशष्यांना 
बिोबि  घेऊन आर्ाय्ष गुढीर्े 

पूजन किीत. गुढीला किूननबंार्ी पाने 
वाहत. किूननबंार्ी नवी, ताजी पाने िििशीत 

व नवििपूण्ष अितात. किू पानांमुळे नविि 
आस्वादण्ार्ी क्मता येते. म्हणून गुळािोबत 

किूननबंार्ी नवतीर्ी नाजूक पाने खायला देतात. 
हा आनंदोत्सव आनंदानरे् िाजिा करून त्ार्ा आस्वाद 

लुटायर्ा अितो मग पुढर्े वर््ष आनंदातर् जाते.

गुढी ही ज्ानार्े प्रतीक मानतात. गुढीला स्मरून 



मार््च  २०२३ 5

गुढीपािवा नवजयार्े प्रतीक आहे. तो नव्ा िृजनार्ा 
उत्सव आहे. नव्ा िृष्टीर्ा स्वागतिोहळा आहे. ननमषाल्ातून 
पुन्ा वि येणािी िृजनता तू आम्हाला दे. गुढीर्ी गगनगामी 
झेप नन र्क्रयासशलता आम्ही घेऊ, अशी प्राथ्षना केल्ाि 
नव्ा शतकार्ा गुढीपािवा िुंदि होईल. यातून नवश्ही 
िुंदि होईल अिे म्हणून येत्ा २२ मार््षला गुढी अवश्य 
उभारू या. ती िमजून उमजून उभारू. घिातल्ा र्ैतन्ाला 
उत्साहार्ा श्ाि लाभावा म्हणून गुढी उभािायर्ी. ज्ानार्ी 
उंर्ी आभाळाला लभिनवण्ािाठी गुढी पुजायर्ी. नवजयार्ी 
िामासजकता एकतेत नांदण्ािाठी गुढी उभािायर्ी. नवे 
पुस्तक घ्ायर्े. त्ार्े जाहीि वार्न किायर्े. वार्लेले 
िांगायर्े. िांगता िांगता नवे व्ायर्े. ज्ानार्ी उपािना 
आणण िामासजक शुचर्ता यार्े प्रनतक म्हणजे गुढी. नव्ा 
शतकाच्ा स्वागतािाठी गुढीला कानात जाऊन िांगा. 
मी पुढर्े वर््षभि मनापािून र्ांगले काम किीत िाहीन. 

किूननबंाच्ा कोऱ्या किकिीत पानांर्ा वाि घ्ा. नन नव्ा 
ज्ानार्ा व्वहािात उपयोग किा. जग ज्ा पद्धतीने व वेगाने 
प्रगती िाधत आहे तीर् गती मलाही पकिावी लागणाि 
आहे हे ितत िमोि ठेवून त्ा पद्धतीर्ीर् माग्षक्रमणा 
ब्स्वकािावी लागेल. आधुननक तंत्ज्ानार्ी काि धरून 
र्प्रिीजन फानमिंगर्ा िस्ता धिा. पयषाविणार्े िामासजक भान 
िाखा. जैनवक तंत्ज्ानाला पुढे न्ा. र्टश्यूकल्चि तंत्ज्ानाने 
बननवलेली दजजेदाि, िोगमुक्त व व्ायिि फ्ी िोपे लावा. 
नवश्र्ैतन्ाच्ा उजषा जपा. पयषाविण िाखा आणण िवषोत्तम 
शेती किण्ार्ा ननधषाि करू या!

गुरूकुलात ििस्वतीपूजन कितात. वाणी आणण लेखणीिाठी 
यथाथ्ष शब्दांर्ी प्राथ्षना किायर्ी ती ििस्वतीपाशी. योग्य 
शब्द आणण योग्य अनुभव यांर्ी िमििता ज्ा िादहत्ातून 
प्रकटते ते ििस्वतीर्े रुप अिते. म्हणून एकार्ी  ििस्वती 
पाटीवि काढतात. एक हा आद्यांक आहे. तोर् आिंभ नन तोर् 
अंत.  पूणषातून पणूषाकिे जाणािा अथक प्रवाि म्हणजे एक. 
आम्ही एक आहोत ही श्द्धा या एक काढण्ात अिते. एकीर्े 
िामर्थ्ष मी ननिाळे िांगण्ार्ी गिज नाही. छत्पती सशवाजी 
महािाजांर्े मूठभि मावळे एकसजवाने व प्राणपणाने लढले 
म्हणून दहदंवी स्विाज् ननमषाण होऊ शकले. पार् पांिवांनी 
एकीने िाहून हजािो कौिवांना हिनवले. शेतकऱ्यांनी एकत् 
येऊन दजजेदाि व गुणवत्तापूण्ष मालार्े उत्ादन केले म्हणूनर् 
भाितीय द्ाक्, िाचळंब, केळी, आंबा, पांढिा कांदा याने जगार्ी 
बाजािपेठ पादहली. तेव्ा एकीरे् बळ हे अनन्िाधािण 
अिते. त्ार्े मोल किता येत नाही. ही एकी म्हणून 
जपायर्ी अिते, वाढवायर्ी अिते आणण पूजायर्ी अिते. 
त्ा पूजेिाठी गुढीपािवा हा महत्तार्ा िुमूहत्ष मानतात. 
र्ांगले उपक्रम केले ते बघण्ार्ा ननविलेला ददवि म्हणजे 
गुढीपािवा. कोणतेही र्ांगले काम किा नन त्ा कामापािून 
इतिांना प्रेिणा द्या. यािाठी मनापािून गुढी उभािावी लागेल. 
सक्तीजाला लभिावे लागेल. अनंताला िाद द्यावी लागेल. हे 
िािे तुमच्ा हातात आहे. 

फुललेला र्ैत्ातला बहावा

फुलाने बहिलेला किूसलबं
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डॉ. सुधषीर भोोंगळे
िंपादक

संपादकी्य

इमञा आप शशवतम – पाणी हे अतं्त पनवत् आहे. 

इमञा सव्टस्व भोेषषजें – पाणी िववांर्ी भिभिाट किते. 

इमञा रञाष्टट्र स्य वर्ध्टनषी – पाणी हे िाष्टट्र ाला उन्नतीकिे नेते.

ऋग्ेदातील वरूणिूक्तामध्े पार् हजाि वर्वांपूववी 
पाण्ार्े जे महत् िांगण्ात आले ते आपल्ाला र्कती 
कळले आणण त्ातले जीवनात आपण काय उतिनवले यार्ा 
नवर्ाि करू लागलो की मन दःुखी कष्टी होते. आपण काहीर् 
बोध घेतला नाही हे र्टकन ध्ानात येते. यारे् कािण पाणी 
ही ननिगषापािून फुकटात नमळणािी िंपत्ती आहे अिेर् 
आजपयिंत आपण मानत आलो. पाविाळ्ात मुबलक पाऊि 
पिला की वर््षभिार्ा पाणीिाठा होतो. पाण्ार्ी िगळी 
गिज भागते. त्ामुळे त्ार्ा बािकाईने व काटकििीने वापि 
किण्ार्ा नवर्ािर् िुर्त नाही. आपल्ाकिे मुबलक पाणी 
उपलब्ध आहे आणण ते किेही वापिले तिी र्ालू शकते 
अशी माणिाच्ा मनार्ी धािणा झालेली आहे. त्ामुळे 
पाण्ाच्ा प्रश्ाकिे तो गांभीयषाने बघायला तयािर् नाही. 
‘नेमेचर् येतो पाविाळा, हे िृष्टीरे् कौतुक बघा’, हे कनवतेत 
म्हणणे शक्य अिते, ठीक अिते; पण ननिग्ष कायम िख्ख्ा 
आईच्ा भूनमकेत नितो. तो जेव्ा िावत् आईिािखा वागू 
लागतो तेव्ा पाण्ारे् महत्त आपल्ा 
लक्ात येते. पृथ्ीर्ा तीन र्तुथवांश 
भाग पाण्ाने व्ापलेला आहे आणण 
२० रुपयांना एक ललटि या प्रमाणे 
र्पण्ाच्ा पाण्ार्ी नमनिल वॉटिर्ी 
बाटली आज आपल्ाला नवकत 
घ्ावी लागते आहे ही ही वस्तसु्थिती 
आहे. केवढा हा नविोधाभाि आहे! पण 

ववझवेल कोण?ववझवेल कोण?
पेटलेल्या पयाण्यालयापेटलेल्या पयाण्यालया

ही परिस्थिती आपण मानवाने स्वतःच्ा हाताने व र्ुकीच्ा 
वागण्ाने ननमषाण केली आहे. आपणर् पृथ्ीतलावाविील 
िव्ष पाण्ार्े िाठे प्रदरू्र्त व खिाब करून ठेवले आहेत. 
त्ामुळे र्पण्ािाठी शुध्द पाणी नमळणे दिुापास्त झाले आहे. 
िंपूण्ष जगाला हा पाण्ार्ा प्रश् आता भेििावू लागला आहे. 

म्हणूनर् १९९५ िाली जागनतक 
बॅंकेर्े अध्क् श्ी. वुल्फे्ििन 
यांना “यापुढच्ा काळात 
जगात जि नतििे महायुध्द 
झाले ति ते पाण्ािाठी 
होईल”, अिे वाक्य िुर्ले. 
स्वीिनच्ा िाजाला प्रदरू्र्त 
झालेले नदीर्े पाणी पुन्ा 
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पूव्षवत स्वच्छ किायला जवळपाि ५० वर्वांर्ा कालावधी 
लागला. त्ामुळे त्ांनी कोट्ावधी रुपयांर्ा ‘स्ॉकहोम 
जलपुिस्ाि’ िुरू केला आहे. जगातली अनेक िाष्टट्र  े त्ांर्े 
पाण्ार्े िाठे र्ांगले जतन करून स्वच्छ िुंदि ठेवण्ार्ा 
प्रयत्न किीत आहेत. आपण मात् याच्ा उलट वागून िगळे 
नदी, नाले, ओढे, ओहोळ व पाणीिाठे प्रदरू्र्त व खिाब 
किण्ार्ा उद्योग हाती घेतलेला आहे. शहिे व गावांमधला 
िगळा मैला व िांिपाणी नदीपात्ात जिाच्ा तिा िोिून 
देण्ात येत आहे आणण ती घाण र्ांगल्ा पाण्ात नमिळते 
आहे. त्ामुळे धिणे ही घाणपाणी िाठनवण्ाच्ा मोठ्ा 
टाक्या अिे नवकृत स्वरूप आता त्ांना प्राप्त झाले आहे. 
हे पाणी मानवी आिोग्याला अपायकािक अिल्ामुळे 
र्पण्ाजोगे िादहलेले नाही. उजनी, पंर्गंगा, गोिीखुद्ष, 
विंत पुिद, जायकवािी, पेंर्, पवना व अन् धिणातील 
पाणीिाठ्ांकिे जिा िोळे उघिून पाहा. ते पाणी मानवी 
आिोग्यािाठी र्पण्ालायक िादहलेले नाही. आपण मात् 
काहीही होत नाही; आपली प्रनतकािशक्ती र्ांगली आहे अिे 
म्हणून घाण, प्रदरू्र्त पाणी र्पत आहोत. त्ामुळे आिोग्यार्े 
र्कती भयावह प्रश् ननमषाण झाले आहेत याकिे आपले लक्र् 
िादहलेले नाही. 

पयाऊस हयाच मुख्य स्तोत

महािाष्टट्र ाला पाणी नमळण्ार्ा पाऊि हार् एकमेव 
व मुख् माग्ष आहे. उत्ति दहदंथुिानात र्कंवा दहमालयात 
थंिीमधे् बफ्ष  पिते. ते उन्ाळ्ात नवतळते. त्ामुळे उत्ति 
दहदंथुिानातील नद्यांना उन्ाळ्ातही पाणी अिते. तशी 
स्थिती महािाष्टट्र ार्ी आणण दसक्ण दहदंथुिानर्ीही नाही. 
आपल्ा महािाष्टट्र ात नरिर्टश काळापािूनर्ी िाधािणपणे 
१५० वर्वांर्ी पाविार्ी आकिेवािी उपलब्ध आहे. या 
आकिेवािीच्ा आधािे आपण एक ननसचित अिा ननष्कर््ष 
काढू शकतो की भाितात दिवर्वी मोिमी पाऊि हा येणािर्. 
त्ार्े प्रमाण कमी-जास्त होईल पण मोिमी पाऊि पिलार् 
नाही, आलार् नाही अिे कधीही होणाि नाही. आजपयिंत 
जो पाऊि पित आला त्ार्े वगवीकिण किताना हवामान 
नवभागाने अिे िांगगतले की, ८५ टके् पाऊि हा जून ते 
िप्टेंबि या काळात नैऋत् मोिमी वाऱ्यांमुळे पितो. १० टके् 
पाऊि हा िप्टेंबि ते र्ििेंबि या काळात ईशान् मोिमी 
वाऱ्यांमुळे पितो आणण उव्षिीत ५ टके् पाऊि हा र्ििेंबिच्ा 
नंति पितो. मागील ५-१० वर्वांपािून आपण अिे अनुभवतो 
आहोत की मार््ष-एर्प्रल या उन्ाळ्ातील ददविांमध्े 
अवकाळी पाऊि येतो आहे. त्ाच्ािोबत गािपीट होते. 

नदीपात्ात िोिलेले िांिपाणी
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वादळवािे िुटते आणण शेतात उभ्ा अिलेल्ा व काढणीि 
आलेल्ा गहू, ज्ािी, हिभिा, मका, कापूि, कांदा, आंबा, 
द्ाक्े, केळी, िंत्ा-मोिंबी व इति र्पकांर्े नुकिान होते. या 
अवकाळी पाविापािुन र्पके कशी वार्वायर्ी हा आजच्ा 
घिीर्ा िवषात महत्तार्ा प्रश् आहे आणण त्ामुळे शेतकिी, 
ििकाि, िंशोधन िंथिा, उद्योजक कंपन्ा, व्ाविागयक 
िािे जण चर्तंेत आहेत. कािण शेतमाल काढायला आलेला 
अिताना र्कंवा बाजािात नवक्रीिाठी पाठनवण्ार्ी वेळ 
आलेली अिताना व शेतकऱ्याला दोन पैिे नमळण्ार्ी िंधी 
अिताना हा अवेळी पाऊि येऊन हातातोंिाशी आलेला 
घाि दहिावून नेतो आहे म्हणून िािेजण चर्तंेत आहेत. 
अथषात यावि कायमर्ी उपाययोजना शेतकऱ्यांना किावीर् 
लागणाि आहे. त्ासशवाय तो िंकटांवि मात करू शकणाि 
नाही. यादृष्टीने पीक लागविीर्ा कालावधी बदलणे, र्पक 
पद्धतीत बदल किणे, ननयंर्त्त व बंददस्त वाताविणात 
र्पके घेणे, पॉललहाऊि, ग्रीनहाऊि, ग्ािहाऊि, टनेल्स, 
शेिनेट यांमध्े फळे, फुले, भाजीपाल्ार्े उत्ादन घेणे, 

हायिट्र ोपोननक्स, एिोपोननक्स यांिािख्ा तंत्ार्ा वापि केला 
पादहजे आणण कमीतकमी जागेतून जास्तीतजास्त उत्ादन 
किे काढता येईल यार्े ननयोजन केले पादहजे. 

अधधक उत्पन्न वमळववण्याचे ध्े्या हवे

कोणताही शेतकिी शेती कितो ते अलधक उत्ादन व 
उत्न्न नमळावे यािाठीर्. िमाजार्ी व िाष्टट्र ार्ी उन्नती व्ावी 
आणण माझी अधोगती व्ावी म्हणून कुणी शेती किीत नाही. 
र्कंवा टाईमपाि किण्ािाठीही कुणी शेती किीत नाही. 
नबनपाण्ार्ी शेती ति जगात अजून कुणालाही जमलेली 
नाही. त्ामुळे पाण्ाच्ा प्रते्क थेंबार्ी उत्ादकता 
मोजायला आपण सशकले पादहजे. पाण्ाच्ा थेंबावि 
जि उत्ादनार्ा दहशेब आपण मांिू शकलो ति पाणी 
वापिार्ी सशस्त व काटेकोिपणा आपल्ामध्े वाढीला 
लागण्ार्ी शक्यता आहे. आज आपण सिरं्नािाठी जे 
पाणी वापितो ते मोठ्ा प्रमाणावि प्रामुख्ाने ऊि र्पकाला 
जाते. धिणांमधल्ा पाण्ातून जे सिरं्न होते ते ८० टके् 
ऊिाला होते. वास्तनवक बािमाही सिरं्नािाठी व ऊिाच्ा 

अवेळी वीजांच्ा गिगिाटािह आलेला अवकाळी पाऊि
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लिॉककरिता एवढे पाणी धिणात उपलब्ध अितर् नाही. 
धिणार्ा र्फजीनबललटी रिपोट्ष किताना जो बीिी िेशो 
दश्षनवलेला अितो व जी र्पकपध्दती दाखनवलेली अिते 
ती प्रत्क्ात कुठेही अब्स्तत्ात अित नाही. भाितातल्ा 
आणण महािाष्टट्र ातल्ा कोणत्ाही धिणात हेर् चर्त् तुम्हाला 
ददिेल. कागदावि ऊि र्पक कमी दाखनवले जाते आणण 
प्रत्क् सिरं्न मात् ऊिाला अलधक होते. यार्ी खिी कािणे 
काय आहेत हा स्वतंत् अभ्ािार्ा नवर्य आहे. पण यात 
खूप मोठे नुकिान शेतकऱ्यार्े आणण िाष्टट्र ार्े देखील होत 
आहे. ऊिार्े क्ेत् ददविेंददवि वाढत र्ालले आहे. उत्ादन 
वाढते आहे मात् ििाििी उत्ादकता घटत र्ालली आहे. 
शेतकऱ्याने ििाििी उत्ादकता व आपले उत्न्न किे वाढेल 
याकिे अलधक लक् ददले पादहजे. िाखि कािखाना उतािा 
किे वाढेल, इथेनॉलरे् प्रमाण किे वाढेल, थेट ििापािून 
इथनॉल बननवता येईल का, िाखिेऐवजी इथेनॉलला भाव 
किा वाढवून नमळेल या गोष्टटींकिे िध्ा कािखाना अलधक 
लक् देताना ददितो आहे. शेतकऱ्यारे् उत्न्न वाढले पादहजे 

यादृष्टीने प्राधान्ाने नवर्ाि कोणीर् किताना ददित नाही.  
शेतकिी देखील  स्वत:च्ा जास्तीच्ा पितण्ार्ा नवर्ाि 
किीत नाही. शेतकिी स्वत:र् इथे कमी पितो आहे अिे मला 
नम्रपणे वाटते. 

शेवटी आपल्ाकिे उपलब्ध अिणाऱ्या पाण्ाविर् 
शेती र्पकणाि आहे हे जि अंनतम ित् अिेल ति पाण्ाच्ा 
पयषायी वापिार्ी गणणते आपण अभ्ािपूण्षरितीने मांिून 
त्ार्ा तुलनात्मक अभ्ाि किायला हवा. कोणत्ा र्पकाला 
र्कती पाणी लागते व खर््ष झालेल्ा पाण्ातून पदिात काय 
पिते यार्ा दहशेब मांिल्ासशवाय उपलब्ध पाण्ाच्ा आधािे 
शास्त्रशुध्द पध्दतीने आम्ही शेती कितो आहोत अिा दावा 
आम्हांला किता येणाि नाही. ऊिािाठी वापिल्ा जाणाऱ्या 
पाण्ार्ा आज दहशेबर् नाही. अंधाधुंद पध्दतीने प्रर्ंि पाणी 
वापि होतो आहे. एक र्कलो िाखि तयाि किण्ािाठी 
आठ हजाि ललटिपािून ४० हजाि ललटिपयिंत पाणी वापिले 
जाते अिे तज्ज्ांर्े अहवाल िांगतात. कधीतिी यार्े अर्ूक 
मोजमाप केले पादहजे. मुख् म्हणजे ऊि र्पकाला पाणी हे 

ऊि पीक दठबक सिरं्नाविर् घेतले पादहजे
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िक्तीने दठबक िंर्ाव्दािेर् ददले पादहजे. घनमापन पध्दतीने 
मोजून पाणी ददल्ासशवाय पाणी वापिातली सशस्त वाढीला 
लागणाि नाही. 

आतया पयाण्याचे रयाष्ट् ी्याकरणच हवे

इस्ाईलने जिे पाण्ार्े िाष्टट्र ीयकिण केले आणण 
पाण्ाविर्ी वैयगक्तक मालकी काढून टाकली तिेर् धोिण 
आपणही स्वीकािायला हवे त्ासशवाय पाण्ार्ा मनमानी 
व अनागोंदी वापि थांबणाि नाही.  भाितामध्े पाणी हा 
नवर्य िाज् ििकािच्ा अखत्ारित ठेवण्ात आलेला 
आहे. भाितीय िाज्घटनेर्ी नननम्षती किीत अितांना घटना 
िनमतीर्े अध्क् िॉ. बाबािाहेब आंबेिकि यांनी पाणी हा 
नवर्य कें द्ििकािने एस्क ति स्वत:च्ा अखत्ारित घ्ावा 
र्कंवा कंकिंट ललस् मध्े घालावा (िमागयक िूर्ी) अिे 
लोकिभेतील र्र्जेमध्े िुर्नवलेले होते. पिंतू त्ावेळी 
त्ांच्ा या नवर्ािांना इति खािदािांना पादठंबा ददला नाही. 
त्ामुळे पाणी हा नवर्य िाज्ििकािच्ा िूर्ीतर् िादहला. 
परिणामी आता िाज्ििकािे कें द्ििकािला जुमानत नाहीत 
र्कंवा कें द्ार्े म्हणणे ऐकत नाहीत. अिे चर्त् आपल्ाला 
पहावयाि नमळते आहे, यािाठी कें द् ििकािला जेंव्ा दोन 
तृतीयांश बहुमत हाताशी अिेल तेव्ां िाज्घटनेत दरुूस्ती 

करून घ्ावीर् लागेल आणण पाण्ार्े िाष्टट्र ीयकिण करून 
त्ावि देशार्ी मालकी प्रथिार्पत किावी लागेल. त्ासशवाय 
देशातील व िाज्ातील नद्या ऐकमकेांनी जोिून मुबलक 
अिणािे पाणी तुटीच्ा खोऱ्यांकिे नेता येणाि नाही. पाण्ारे् 
िमन्ायी वाटपही किता येणाि नाही. पाण्ाच्ा वापिात 
काटेकोिपणा आणून काटकििीने वापि होण्ाच्ा दृष्टीने 
िाष्टट्र ीयकिणार्े पाऊल महत्तार्े ठिणाि आहे.

पुनभ्थरणयाच्या तुलनेत भूजल उपसया प्रचंड

भूजलार्ाही आता प्रर्ंि उपिा होत आहे. हजाि-दीि 
हजाि फूटावरूनही मायननगंप्रमाणे प्रर्ंि खोलीवरून पाणी 
काढण्ार्े काम र्ालू आहे. त्ामुळे शेकिो-हजािो वर्वांपूववी 
भूगभषात िाठलेले पाणी आता लोक वि काढू लागले आहेत. 
त्ामुळे भूजलिाठा िंपुष्टात येवू लागला आहे. भूजलार्ी 
पातळी ददविेंददवि खाली जाऊ लागली आहे. ज्ा 
प्रमाणात भूजलार्ा उपिा होतो त्ा प्रमाणात पुनभ्षिण होत 
निल्ामुळे नवदहि, बोअिवेल्स लवकि आटू लागले आहेत 
आणण िब्ी व उन्ाळी हंगामातील र्पकांना शेवटच्ा एक-
दोन िंिसक्त पाण्ार्ा प्रश् ननमषाण होऊ लागला आहे. त्ार्ा 
परिणाम दाणा पोिण्ावि व अन्नधान् उत्ादन घटण्ावि 
होतो आहे. इतकेर् नवे् ति उन्ाळ्ात जनमनीवि, मातीवि 

प्रर्ंि उपशामुळे भूजलपातळी ददविेंददवि खालावते आहे.
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र्पकांर्े र्कंवा गवतारे् आच्छादन न िादहल्ामुळे माती 
उघिी पिती आहे. वादळीवािे र्कंवा वावटळ आल्ामुळे 
त्ाच्ाबिोबि माती उिून जाऊ लागली आहे. जनमनीविील 
िुपीक मातीर्ा थि उिून गेल्ामुळे र्ांगल्ा शेतजनमनी या 
वाळवंटीकिणाच्ा ददशेने जाऊ लागल्ा आहेत. याबाबत 
२५-३० वर्वांपूववीर् िॅनिा पोसे्ल यांनी गंभीि धोक्यार्ा 
इशािा देणािे पुस्तक ललहून 
ठेवले आहे. पण त्ार्ी दखल 
घ्ायलाही आपल्ाला कुठे 
वेळ आहे?

ववकयासयाची दोन प्रमुख 
संसयाधने

पाणी आणण ऊजषा ही 
नवकािार्ी दोन प्रमुख 
िंिाधने आहेत. ननिगषाकिून 

ती उपलब्ध होत अिल्ामुळे त्ांर्ा काटेकोि व अरू्क 
वापि होणे गिजेर्े आहे. पाण्ापािून ननमषाण होणािी वीज 
ही पयषाविणाशी मैत्ी िाखणािी, इको-फे्न्डली अशा प्रकािर्ी 
आहे. ती कमीतकमी खर्षात तयाि होते. मात् त्ािाठी मोठ्ा 
उंर्ीच्ा धिणांर्ी आवश्यकता भािते. जनमनीला प्रर्ंि 
उताि अिेल व िोंगि उंर्ीर्ा भाग अिेल ति वेगाने वरून 

पाणी िोिून जलनवदु्यत 
नननम्षती किता येते. अशा 
जागा या ननिग्षनननम्षत 
अितात. त्ामुळे सजथे 
अशा िोयीिुनवधा उपलब्ध 
अितील त्ांर्ा पुिेपिू 
वापि जलनवदु्यत नननम्षतीच्ा 
दृष्टीने करून घेणे गिजेर्े 
अिते. पाण्ार्ा दाब आणण 
नविग्ष यांच्ा गुणाकािातून 

पञाण्ञाने भोरलेलञा घडञा, अक्यतृतषीयेलञा दञान करञा!
मे मदहन्ात आपल्ाकिे किक उन्ाळा अितो. पाण्ार्ी र्णर्ण अिते. यार् मदहन्ात अक्यतृतीया येते. या 

अक्य तृतीयेला पाण्ाने भिलेला घिा दान देण्ार्ी पद्धत आहे. यार्ा अथ्ष पाण्ार्ी तेवढी मुबलकता तुमच्ाकिे 
अिणे गिजेर्े आहे. अक्यतृनतयेच्ा नननमत्ताने िंतांनी भाविंवादाला महत् ददले. अध्ात्मशास्त्रात तृतीया ही िंवाददनी 
आहे. ती अक्य आहे. म्हणजे नतला नाश नाही. िंवाद चर्िंजीव अितो. शब्द ईश्िार्े श्ाि अितात. यार् ददवशी पिशुिाम 
जयंती अिते. पिशुिामांनी पिाक्रमातून प्रखि स्वात्मिाधना केली. ती माणिाला नवे प्रारूप देणािी ठिली. अक्यतृतीयेला 
आखाती म्हणतात. आ म्हणजे अवकाश, ख म्हणजे आकाश आणण ती म्हणजे इनतकत्षव्ता. कतृ्षत्ाच्ा अवकाशार्े 
आकाश पेलणािी आणण ऊन िोिून थंि पाणी ननमषाण करून जी माणिार्ी तृष्ा शांतनवते. नतला 'आखाती’ म्हणतात.

माठ म्हणजे देह. माठाविर्े झाकण म्हणजे ज्ानार्े आविण. माठाखालर्ी नतवई ित्, िज, तमार्ी मांिणी. 
यातून पाणी म्हणजे जीवन परिपूण्ष होते. जीवनाला िित् येते. िित्ार्ी आणण ज्ानाच्ा 
व्ापकत्ार्ी नतथी म्हणजे अक्यतृतीया. याला महात्मा बिवशे्ि 'लोककल्ाण’ म्हणतात. 
िंतांनी लोककल्ाणार्ा आणण नवश्कल्ाणार्ा ितत नवर्ाि केला. म्हणून िंतांर्े हे 
अक्यधन आजही कालबाह्य झालेले नाही. ते ददशादश्षक आहे. व्गक्तत्ार्ा नवकाि 
िाधणािे आहे. कोणत्ाही प्रश्ावि िुिेख उत्ति देणािे आहे. आम्हाला ते कळलेर् 
पादहजे आणण ददिलेही पादहजे. िध्ा ददविा िव्षत् अंधाि पििलेला आहे. िव्ष 
के्त्ातील मळभांमुळे आतले स्वच्छ आकाश ददित नाही, ते ददिण्ािाठी िंतांच्ा 
अक्यधनार्ा ददवा हातात घेऊन आम्ही अक्यतृतीयेच्ा मुहूतषावि पूव्षजांच्ा भलाईर्ी 
आठवण काढीत पुढे र्ालत िादहले पादहजे. र्ाललेर् पादहजे. त्ाला पयषाय नाहटीं.

प्रवाही पद्धतीने शेतात खर्ाखर् भरून ठेवलेले पाणी   
शेवटी जमीन व र्पकारे् नुकिानर् किते
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वीज नननम्षतीर्ी क्मता ठित अिते. त्ामुळे पुिेशा दाबाने 
पाणी जनिेटिवि येऊन आदळणे  महत्तार्े अिते. त्ातून 
मोठ्ा प्रमाणात वीज ननमषाण होऊ शकते. ती अतं्त कमी 
खर्षात तयाि होते. एकूण वीज नननम्षतीमध्े जलनवद्युत 
नननम्षतीर्े प्रमाण ४० टके् अिले पादहजे अिे िांगगतले 
जाते. ग्रीि हा एक आगीर्ा बंब आहे.  त्ातील जल नवद्युतर्े 
प्रमाण ४० टक्कक्यांच्ा खाली गेले ति ददल्ीहून पुण्ाला 
येणािी िेल्ेगािी वाटेत बंद पिू शकते अिे िांगगतले जाते. 
आता ग्रीिमधले जलनवद्युतर्े प्रमाण ४० टके्र् का पादहजे 
त्ार्े शास्त्रीयदृष्टा िमथ्षन कुठे केलेले आढळत नाही. पण 
हे प्रमाण आता कमी व्ायला लागले आहे. त्ामुळे िस्तात 
िेले् बंद पिू शकते अशी लभती तज्ज् व्क्त किीत आहेत. 
हायिट्र ोपॉवि से्शन्स क्णाधषात, एका िेकंदात लाईन्सवि 
घेता येऊन काय्षित किता येतात आणण बंदही किता 
येतात. तिे थम्षल पॉवि से्शन्स र्कंवा  अणुवीज कें द्ांर्े 
किता येत नाही. औस्ष्क जलनवद्युत कें द्ातील जननत्े थंि 
किण्ािाठी पाण्ार्ी गिज लागते. रं्द्पूिच्ा औस्ष्क 
जलनवदु्यत कें द्ात आपण िोज ३८ ते ४० हजाि टन कोळिा 

जाळतो आणण २२६० मेगॅवॅट वीज तयाि कितो. हा कोळिा 
जाळल्ानंति जी िाख बाहेि पिते ती वाहून नेण्ािाठी 
दिवर्वी ८ ते १० टीएमिी पाणी लागते. या िाखरे्े र्ंद्पिूच्ा 
परिििात िोंगिच्ा िोंगि तयाि झाले आहेत. िंपूण्ष २० 
र्कलोनमटिर्ा पट्ा पूण्ष प्रदरू्र्त झालेला आहे. एकीकिे 
लोकांना प्ायला पाणी नाही. तापमान उन्ाळ्ात ४८ ते ५० 
िीग्रीला जाऊन पोहोर्ले आहे. आणण िाख वाहून नेण्ािाठी 
मोठ्ा प्रमाणावि तािोबाच्ा जंगलातून उगम पावणाऱ्या 
इिई धिणातील पाण्ार्ा वापि र्ालू आहे. हे नविोधाभािार्े 
चर्त् केव्ां व किे बदलणाि? र्ीन, जपान, नेपाळ, भूतान 
या देशांनी त्ांच्ातील निैगग्षक अनुकूलतरे्ा पुिेपूि फायदा 
उठनवण्ाच्ा दृष्टीने मोठ्ा प्रमाणावि जलनवदु्यत नननम्षती 
िुरू केली आहे. अत्ंत स्वस्त दिात वीज तयाि करून ते 
शेजािच्ा देशांना व िाज्ांना महागड्ा दिाने नवकताहेत. 
त्ातून त्ांना मोठा आलथ्षक फायदा होतो आहे. स्वस्तातील 
वीजनननम्षतीमुळे उत्ादनखर््षही कमी होत अिल्ामुळे 
आंतििाष्टट्र ीय बाजािपेठेत कमी र्कमतीला माल नवकून स्पधषा 
किणे विील देशांना शक्य होत आहे. भूतान आणण नेपाळ या 

पीव्ीिी पाईपातून पाण्ार्ी वाहतूक केली पादहजे
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शेजािील देशांशी मैत्ीपणू्ष िंबंध िाखून िहकायषाने जलनवद्युत 
नननम्षतीर्े प्रकल्प उभे किणे हा भाितार्ा अनेक वर्वांर्ा 
महत्ताकांक्ी काय्षक्रम आहे. पण त्ात आपल्ाला अजून 
पादहजे तेवढे यश प्राप्त झालेले नाही ही देखील वस्तुस्थिती 
आहे. र्ीन दिवर्वी दीि ते दोन 
लाख मेगॅवॅट हायिट्र ोपॉवि तयाि 
किीत अिून यांगत्सी नदीविील 
थ्ी गॉजजेि धिणातून ३८ हजाि 
मेगॅवॅट जलनवद्युत तयाि किीत 
आहे. हा नवश्नवक्रम आहे. आता हे 
आकिेर् िािे चर्त् स्पष्ट कितात 
की स्पधजेत कोण पुढे जाणाि 
आणण कोण मागे िाहणाि? 
आपल्ाकिे वीजेर्ा तुटविा 
आहे. त्ामुळे भािननयमन किावे 
लागते आहे आणण शेतकऱ्यांना 
पूण्ष दाबाने ददविभि वीजपुिवठा होत नाही ही वस्तुस्थिती 
आहे. 

पयाण्याची वयाहतुक बंद पयाईपयातून करया

कोट्ावधी रुपये खर््ष करून आपण धिणे बांधून त्ात 
पाणी िाठनवतो. बिेर्िे पाणी बाष्ीभवनाने उिून जाते. 
उघड्ावि पाणी अिल्ाने पाण्ार्ी गुणवत्ता खिाब होते. 

त्ात केिकर्िा, धूळ येऊन 
िार्ते. जलपणवी वाढते. लोकही 
कर्िा, िाख, िािािोिा, मृत 
जनाविे, प्रेते त्ा पाण्ात आणून 
टाकतात. बिेर् लोक िोजर्े 
अनेक नवधी, आंघोळ, कपिे व 
भांिी धुणे, जनाविे व गाड्ा धुणे 
यांिािखी कामे या पाण्ातर् 
उिकतात. घाण झालेले हे 
पाणी लोकांना र्पण्ािाठी 
कालव्ातून र्कंवा नदीपात्ातून 
िोिले जाते. धिणातून िोिलेले 

हे पाणी जेव्ा नदीतून वाहात जाते तेव्ा अनेकदा वाटेविर्े व 

महािाष्टट्र ात मागणीच्ा तुलनेत पाण्ार्ी उपलब्धता कमी आहे. त्ामुळे पाण्ािाठी ितत 
ओढाताण होताना पाहायला नमळते. कोकण आणण पूव्ष नवदभषार्ा भाग िोिला ति उव्षिीत 
महािाष्टट्र ात पाण्ार्ी र्णर्ण आहे. त्ामुळे येथे पाण्ार्ा काटकििीने व जपून वापि होणे गिजेर्े 
आहे. यादृष्टीने पाण्ार्े न्ाय्यवाटप व्ायला हवे. पिंतु न्ाय्यवाटप हा शब्दही अत्ंत फिवा आणण 
खोटा आहे. कािण िव्ष प्रदेश व नवभागननहाय पाण्ार्ी उपलब्धता िािखी नाही. मिाठवािा हा 
प्रदेश पाणी उपलब्धतेच्ा दृष्टीने तुटीर्ा भाग आहे. त्ाला बाहेरून पाणी ददल्ासशवाय नतथली 
पाण्ार्ी गिज आपण पूण्षपणे भागवू शकणाि नाही. शेती सिरं्नािाठी बांधलेल्ा बहुतेक िव्ष 
मोठ्ा धिणांरे् पाणी आता शहिातील नागिीकांना र्पण्ािाठी, उद्योगधंद्याकरिता, जनाविांना 
आणण मोठ्ा गावांना वापिले जाऊ लागले आहे. त्ामुळे शेतीर्े पाणी कमी झाले अिून शहिांरे् 
व गावांरे् शेतीवि अनतक्रमण होऊ लागले आहे. पण अिे म्हटलेले शहिी लोकांना आवित 
नाही. शहिातून बाहेि पिणािे िांिपाणी, उद्योगातील प्रदरू्र्त पाणी पुन्ा शुद्ध करून व प्रर्क्रया 
करून वापिावे अशा फक्त िूर्ना केल्ा जातात पण कोणीही हे पाणी शुद्ध किीत नाही. उलट हे 
घाण, प्रदरु्र्त पाणी जिेच्ा तिे नदीपात्ात िोिले जाते. मग हे घाण पाणी धिणातील र्ांगल्ा 
पाण्ात जाऊन नमिळते आणण र्ांगले पाणीिाठेही प्रदरू्र्त होतात. त्ामुळे आता महािाष्टट्र ात 
एकही धिण अिे िादहले नाही की ज्ार्े पाणी शंभि टके् शुद्ध आहे. पावििी टाकून, और्धे 
मारून लोक दरू्र्तर् पाणी र्पताहेत. त्ामुळे िोगिाई पििते आहे.

शंभोर 
टके् 
शुद्ध 
धरणच 
नञािषी
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नदीच्ा आजूबाजूर्े शेतकिी, लोक, गावे ते पाणी उर्लतात. 
मोठ्ा प्रमाणावि बेकायदेशीिपणे उपिा केला जातो. धिणे, 
बंधाऱ्यातून जेव्ा पाणी िोिले जाते तेव्ा बिेर् पाणी भूगभषात 
मुिते र्कंवा भूगभषातून उतािाच्ा ददशेने वाहून जाते. यात 
पाण्ार्ा मोठा नाश होतो. म्हणून पाणी हे बंद पाईपातूनर् 
वाहून नेले पादहजे आणण पाईपातूनर् शेताच्ा बांधापयिंत 
पोहर्नवले पादहजे. तेथून दठबक व तरु्ाि िंर्ाद्ािे र्पकांच्ा 
मळुांना ददले पादहजे. एकास्त्मक जलिंपत्ती व्वथिापनार्े 
िूत् (IWRM) अवलंबून िव्ष प्रकािर्े पाणी एकार् पाईपातून 
किे वाहून नेता येईल यार्ा नवर्ाि केला पादहजे. शेतीच्ा 
सिरं्नािाठी लागणािे पाणी एका पाईपातून, माणिांच्ा 
र्पण्ािाठी व जनाविांच्ा र्पण्ाकरिता लागणािे पाणी 
एका पाईपातून, उद्योगधंदे व घिगुती वापिािाठी लागणािे 
पाणी एका पाईपातून अिे वेगवेगळे कपे् न किता एकार् 
पाईपातून िव्ष पाणी वाहून नेण्ार्ी व्वथिा ननमषाण केली 
ति कमी खर्षात व कमी जागेत अलधक र्ांगले काम होऊ 
शकेल. पाईपातून पाणी नेण्ाने वेसे्ज वारे्ल. गुणवत्ताही 

र्ांगली िाहील. पाण्ात बर्त होऊन ते अन् कािणांिाठीही 
वापिता येईल. नरिर्टश काळापािून धिणातले पाणी 
नदीपात्ात िोिायर्ी व तेथील बंधािे भरून घेण्ार्ी जी 
िवय लोकांना लागलेली आहे ती बदलण्ार्ी आवश्यकता 
आहे. कािण त्ामुळे कोल्ापूि, िांगली, िातािा या 
भागातील शेतकिी िोिायट्ांमाफ्ष त घनमापन पद्धतीने 
मोजून पाणी घेऊन वापिायला तयािर् होणाि नाहीत. 
आजही नदीपात्ातील उपिा जलसिरं्न योजनांमाफ्ष त केला 
जाणािा पाण्ार्ा उपिा प्रर्ंि आहे. त्ारे् मोजमाप नाही. 
आंतििाष्टट्र ीय र्कतवीरे् जलतज्ज् िॉ. माधविाव चर्तळे यांच्ा 
अध्क्तेखाली नेमलेल्ा दिुऱ्या जल व सिरं्न आयोगाने 
१९९९ मध्े िाज् शािनाला अहवाल िादि किताना 
सिरं्नार्े िव्ष पाणी घनमापन पद्धतीने मोजून द्यावे आणण 
िोिायट्ांमाफ्ष तर् वाटप करून येत्ा १० वर्षात १२ हजाि 
पाणी वापि िोिायट्ा थिापन किाव्ात अिे िांगगतले 
होते.  प्रत्क्ात फक्त कागदावि िोिायट्ा झाल्ा आणण 
घनमापन पद्धतीने मोजून पाणी ददले गेलेर् नाही. अजूनही 

वातानुकूललत यंत्णा या आता आपल्ा दैनंददन जीवनार्ा भाग झाल्ा आहेत. 
उष् आणण िमशीतोष् कर्टबंधात अिलेल्ा िव्षर् देशांमधे् आता वातानुकूललत 
यंत्णा अननवाय्ष झाल्ा आहेत! र्कंबहुना ती गिज आता ददविेंददवि वाढतर् जाणाि 
आहे. हे वातानुकूललत यतं् ज्ा खोलीत लावले जाते तेथील उष्ता ते शोर्ून घेते. 
अथषात त्ािाठी नवद्युत उजषा खर््ष होते. ही उष्ता शोर्ली गेली की खोली थंि होऊ 
लागते. एक टन क्मतेर्े वातानुकूललत यंत् ताशी ४०७० र्कलो कैलिी (१२ हजाि 
नरिर्टश थम्षल यूननट) खेर्ून खोलीच्ा बाहेि फेकत अिते. उष्ता फेकली गेल्ामुळे 
आद््षता म्हणजेर् जी पाण्ार्ी वाफ अिते ती थिं होऊन नतर्े रूपांति पाण्ात होते. 
ह्या पाण्ाने खोली ओली होऊ नये म्हणून हे पाणी बाहेिच्ा बाजूला काढून ददले 
जाते. एक टन वातानुकूललत यंत् जि १२ ताि र्ालू अिेल ति िाधािणपणे ६ ते ७  
ललटि पाणी त्ातून दठबकते. हे पाणी आपण कशािाठीही न वापिता थेट गटािात 
िोिून देतो. वास्तनवक ह्या पाण्ार्ी गुणवत्ता नेमकी कशी आहे यावि आपल्ा 
देशात फाििे िंशोधन झालेले नाही. नवज्ानाच्ा दृष्टीने पादहले ति हे पाणी अनतशय 
शुद्ध स्वरूपात तयाि होते. कािण आद््षतेमधे् र्कंवा हवेमध्े काही प्रदरू्ण किणािे 
धूललकण, क्ाि र्कंवा तत्सम घटक अिले तिी ते या रूपांतिीत पाण्ात नक्ीर् येत 
नाहीत. त्ामुळे िािायननक दृष्टया ज्ाला फक्त H20 अशी िंज्ा आहे अिेर् पाणी 
त्ातून बाहेि पित अिते. ते झाकून ठेवले ति जे उगमाच्ा दठकाणी गंगेर्े पाणी 
सजतके शुद्ध नततकेर् हे पाणी शुद्ध आहे अिे म्हटले ति र्ुकीर्े होणाि नाही. मग हे 
पाणी योग्य भांड्ात िाठवून र्पण्ािाठी मानवाला वापिता येईल का ? यार्ा नवर्ाि 
आपण कधी किणाि आहोत?

एसीतले पयाणी 
पपण्यासयाठी 
वयापरतया  
्याेईल ?



मार््च  २०२३ 15

वेळ गेलेली नाही. शािनाने िव्ष 
पाणी पाईपातूनर् वाटले पादहजे.

पपकयालया पयाणी द्या जवमनीलया नको

आज ९९ टके् शेतकिी 
जनमनीला, मातीला पाणी देतात. 
िमजून-उमजून र्पकाच्ा मुळांना 
पाणी देणाऱ्या शेतकऱ्यांर्ी िंख्ा 
एक टक्ा िुद्धा नाही. शेतात 
मोकाट पाणी िोिून देण्ार्ी पद्धत ति िव्षत् रूढ आहे. 
वाफिे, ििी पाण्ाने तुिंूब भरून ठेवायर्े आणण जनमनीवि 
पाण्ार्ा एक-दोन फूटार्ा थि उभा किायर्ा ही िवय 
लोकांच्ा अंगवळणी पिलेली आहे. यामुळे जनमनी खिाब 
होताहेत. वाफिा कंिीशन िाहत नाही. र्पकांच्ा मळुांर्ा 
श्ाि गुदमितो. त्ांना अन्नग्रहण किता येत नाही. त्ांर्ी 
उपािमाि होते. म्हणून र्पकांना पाणी देताना नेहमी वाफिा 
स्थिती कशी कायम िाहील याकिे लक् ददले पादहजे. 
र्प्रिीजन फानमिंगर्े जे तत् आहे ते आता यापुढे िव्ष कामात 
लागू करून गिज अिेल तेवढेर् पाणी, खते, और्धे ददली 

पादहजेत. दठबक िंर्ामधूनर् 
पाणी व फर्ट्षगशन केले 
पादहजे.  त्ामुळे खते थेट 
र्पकाच्ा मुळानांर् नमळतील 
आणण त्ांर्ा पुिेपुि वापि 
होऊन कमी खर्षात अलधक 
उत्ादन नमळू शकेल. सशवाय 
खते पाण्ात नमिळणाि 
नाहीत, वाया जाणाि नाहीत 

आणण वाहून जाऊन प्रदरू्णही वाढनवणाि नाहीत. आज 
शेतकिी जी िािायननक खते शेतात हाताने फेकतो आहे 
त्ातली फक्त ३० टके् खते वापिात येताहेत आणण ७० 
टके् खते वाया जाताहेत. ही खते जनमनीत तशीर् पिून 
िाहतात. त्ामुळे जनमनीतील क्ािांर्े प्रमाण वाढून िेंद्ीय 
कब्ष कमी होतो आहे. खतांविर्ा खर््ष वाढत अिल्ामुळे 
शेतकऱ्यार्ा उत्ादन खर््ष ददविेंददवि वृणद्धगंत होत र्ालला 
आहे. उत्ादन खर्षाच्ा तुलनेत शेतीमालाला भाव नमळत 
निल्ामुळे शेतकऱ्याला शेती पिविेनाशी झाली आहे. 
त्ार्ा तोटा व कज्षबाजािीपणा वाढत र्ालला आहे. त्ामुळे 

र्पकांच्ा मळुांनार् पाणी देणे र्हतार्े

गादीवाफ्ावि मल्ल्चगंखाली िबल लॅटिल
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शेतकऱ्यांमधला अिंतोर् आणण शेती किण्ाबाबतर्े 
औदासिन्ही ददविेंददवि वाढत र्ालले आहे. म्हणून 
उत्ादन खर््ष कमी किण्ाकिे अलधक लक् द्यावे लागणाि 
आहे. यादृष्टीने शेतकऱ्यांनी बािकाईने नवर्ाि किणे गिजेर्े 
आहे. त्ािाठी मी आता यापुढे थेट र्पकांच्ा मुळानांर् 
पाणी देईल, िव्ष जनमनीला पाणी देणाि नाही, अिा ननधषाि 
किायला हवा.

गयादीवयाफया, मल््चिगं व डबल लॅटरल

आता यापुढच्ा काळात ज्ाला आधुननक व हायटेक 
पद्धतीने ज्ान, नवज्ान, ततं्ज्ान व अवजािांर्ा वापि करून 
शेती किायर्ी आहे त्ाने गादीवाफ्ाविर् र्पके लावली 
पादहजेत. र्पकांना मल्ल्चगं केले पादहजे. तिेर् गादीवाफ्ावि 
दठबकच्ा दोन नळ्ा अंथिल्ा पादहजेत. म्हणजे पवू्ष-पसचिम 
बाजूने वाढणाऱ्या झािांच्ा, र्पकांच्ा मुळांना पुिेिे पाणी व 
फर्ट्षगेशन नमळू शकेल. मल्ल्चगंमुळे वाफिा कंिीशन र्टकून 
िाहील. लगेर् बाष्ीभवन होणाि नाही. तण व कािीही 
वाढणाि नाहीत. पार्ट र्कंवा गवत, तण, कािीकर्िा यांर्े 
मल्ल्चगं केल्ाि ते कुजून त्ारे् िेंदद्य खत होईल. आता 

िघन व अनतिघन पद्धतीने ज्ा फळबागा उभ्ा केल्ा जात 
आहेत व सजथे एकिी ५०० ते १००० फळझािे लावली जात 
आहेत नतथे गादीवाफ्ावि िबल लॅटिल अंथिली जात अिून 
त्ार्े रिझल्ट फाि र्ांगले पाहायला नमळत आहेत. जैन 
इरिगेशन कंपनीने नवकिीत केलेल्ा या तंत्ज्ानार्ा वापि 
करून आता शेतकऱ्यांनी आंबा, सिताफळ, पेरू, मोिंबी, 
िंत्ा, चर्कू, िाळींब, केळी, चर्रं्, पपई, आवळा, बोि, कोकम, 
जांभूळ यांच्ा बागा उभ्ा केल्ा आहेत. पाटपाण्ापेक्ा 
दठबक सिरं्नाविर् र्पके उत्तम येतात हे जैन इरिगेशनने 
शंभिाहून अलधक र्पकांमध्े पथदशवी प्रकल्प उभे करून 

गादीवाफ्ाविील आंबा लागविीला िबल लॅटिल हवीर्

दठबक सिरं्नावि भातार्े पीक जोमदाि येते
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रिसायकलिंग आलि रियूज
 पाणी हे दनुम्षळ िंिाधन अिल्ामुळे त्ार्ा जपून व काटकििीने वापि ति व्ायलार् हवा पण आता 

गिज ननमषाण झाली आहे ते पाणी पुन्ा पुन्ा शुद्ध करून वापिण्ार्ी. आज आपल्ाकिे पाणी एकदा वापिले की 
लगेर् फेकून देतात र्कंवा नदीपात्ात, गटािात िोिून देतात. या पाण्ावि प्रर्क्रया करून ते पुन्ा पुन्ा स्वच्छ करून 
वापिण्ार्ी फािशी िवय आपल्ाला नाही. त्ामुळे ितत र्ांगल्ा शुद्ध व स्वच्छ पाण्ालार् आपली मागणी अिते. 
वास्तनवक शेतीमध्े, उद्योगधदं्यात, पयषाविणािाठी, बागेला र्कंवा झािांना तिेर् स्वच्छतागृहात हे प्रर्क्रया करून शुद्ध 
केलेले पाणी वापिायला काहीही हिकत नाही. टॉयलेट धुण्ािाठी र्कंवा मलमूत् वाहून नेण्ािाठी कोिे अनतशुद्ध 
पाणी वापिण्ार्ी काहीही गिज नाही. माणिांना आणण जनाविांना र्पण्ािाठी शुद्ध व स्वच्छ पाणी हवे पण र्पकांना 
सिरं्न किण्ािाठी थोिे दयु्यम प्रतीर्े र्कंवा प्रर्क्रया केलेले पाणी वापिले तिी र्ालू शकते. जनाविांना र्पण्ािाठी 
स्वच्छ शुद्ध पाणी ददले ति ती दधू र्ांगले व जास्तीर्े देतात अिे तज्ज् िॉक्टि िांगतात. अमेरिकेिािख्ा प्रगत 
देशामध्े या पाण्ावि प्रर्क्रया किणािे उद्योगधंदे खूप मोठ्ा प्रमाणावि उभे िादहले अिून रििायकललंग आणण रियूज 
ही मोठी इंिस्ट्र ी जगभि उभी िादहली आहे. िमुद्ाच्ा पाण्ावि प्रर्क्रया करून त्ार्े जलननस्ािीकिण व क्ाि काढून 
टाकणािे कािखाने इस्ाईल, दबुई, अिब अनमिाती येथे उभे िादहले आहेत. िमुद्ार्े पाणी माणिांनी र्पण्ाइतके शुद्ध 
केले जात आहे. जगातील अनेक देशांना भनवष्यात या िमुद्ार्े पाणी शुद्ध करून प्ावे लागेल अिे आज िांगगतले 
जात आहे. ददुदैवाने आपला भाित देशही त्ात आहे. र्ेन्नईमध्े आजर् िमुद्ाच्ा पाण्ावि प्रर्क्रया किणािा प्रकल्प 
काय्षित आहे. हे पाणी शुद्ध करून वापिणे थोिे खचर््षक अिले तिी त्ाला आता पयषाय िादहलेला नाही. त्ामुळे 
इस्ाईलने िमुद्ाच्ा पाण्ावि प्रर्क्रया किणािे िात प्रकल्प उभे केले अिून आणखीन दोन प्रकल्प उभािण्ाच्ा ते 
तयािीत आहेत. आज आपण मुंबई शहिारे् िगळे िांिपाणी व मैला िमुद्ात िोित आहोत. त्ामुळे िमुद्ार्े पाणी 
र्पवळे गढूळ ददिते. या पाण्ावि प्रर्क्रया करून ते पुन्ा वापिायर्े अिेल ति मैला व िांिपाणी िमुद्ात िोिावयार्े 
बंद किावे लागेल आणण टट्र ीटमेंन्ट पॅ्न्ट र्ालवून पाणी स्वच्छ व शुद्ध करूनर् नदीपात्ात, िमुद्ात िोिावे लागेल. 

पाणी शुद्ध करून पुन्ा वापिण्ािाठी िज्ज झालेला प्रकल्प
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सिद्ध केले आहे. भातािािखे अनतपाणी ददले जाणािे र्पक 
िुद्धा दठबक सिरं्नावि र्कती उत्तम येते हे मागील १५-२० 
वर्वांपािून जैन दहल्सविच्ा खिीप हंगामातील प्रयोगावरून 
कंपनीने सिद्ध करून दाखनवले आहे. अजूनही शेतकऱ्यांच्ा 
िोक्यात मात् ते काहीही केल्ा बित नाही. शेतकऱ्याने 
बदलायर्ेर् नाही अिे जि ठिनवले अिेल ति त्ाला रिम्हदेव 
देखील िुधारू शकणाि नाही. पण आता स्वत: शेतकऱ्याने 
िोळे उघिे ठेवून व िमजून उमजून ज्ान-नवज्ान, तंत्ज्ान, 
ततं्ज्ानार्ी काि धिीत आधुननक पद्धतीने शेती किण्ार्ी 
गिज आहे. अन्था िोजच्ा जीवघेण्ा जागनतक स्पधजेत तो 
मागे पिून बाहेि फेकला जाण्ार्ी शक्यता नाकािता येत 
नाही. 

सौर उजजेचया वयापर

िूय्षप्रकाश ही मोठी अक्य उजषा आहे. िुदैवाने भािताला 
िूय्षप्रकाशार्े मोठे विदान लाभलेले आहे. ददविातले १० ते 
१२ ताि हा िूय्षप्रकाश आपल्ाला नमळत अितो. जगातील 
अनेक देश या िूय्षप्रकाशािाठी आिुिलेले अिताना 
आपण मात् या प्रकाशार्ा म्हणावा नततका फायदा व वापि 
करून घेताना ददित नाही. या िौि प्रकाशापािून उजजेर्ी 
नननम्षती करून त्ावि सिरं्नािाठी कृर्र्पंप र्ालनवता 
येतात. उद्योगांना व घिगुती वापिाकिीता वीज पुिनवली 
जाऊ शकते. प्रर्क्रया कािखानदािी व िुकनवण्ाच्ा र्कंवा 
वाळनवण्ाच्ा उद्योगात ही उजषा वापिता येऊ शकते. अतं्त 
कमी खर्षात मोठ्ा प्रमाणावि िोजगाि पिुनवणे शक्य 

ग्रीनहाऊिच्ा जाळीतर् िौि ऊजजेर्ी पॅनेल्स बिवून ऊजजेर्ी गिज भागनवली जाते
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आंतररयाष्ट् ी्या भरडधयान् वर््थ
 िंयुक्त िाष्टट्र िंघाने (युनो) २०२३ हे वर््ष आंतििाष्टट्र ीय भििधान् (नमलेट) वर््ष म्हणून जाहीि केले आहे. या 

भिि धान्ामध्े भाितात मुख्त्े ज्ािी, बाजिी, िागी, नार्णी, विई, िावा, बालली, िाजगगिा यांर्ा िमावेश होतो. 
या िकि अशा तृणधान्ांरे् क्ेत् आणण उत्ादन लोकिंख्ेच्ा तुलनेत ददविेंददवि कमी कमी होत र्ालले आहे. 
या नवनवध धान्ांच्ा िोजच्ा आहािातील भाकिी बहुिंख्ा लोकांना मादहती आहेत. पिंतु या भिि धान्ापािून 
जे नवनवध प्रकािर्े पौर्ष्टक पदाथ्ष तयाि केले जातात आणण जे वर््षभि िाठवून र्नवष्ट म्हणून पुिवून पुिवून खाले् 
जातात त्ाबद्दल फािशी मादहती उपलब्ध नाही. हे पदाथ्ष आजकाल मदहला बर्त गटांकिून मोठ्ा प्रमाणावि तयाि 
करून बाजािात नवक्रीिाठी आणले जातात. उदा. शेवया, कुिड्ा, पापड्ा, िांिगे, र्कल्ा, थालर्पठाच् भाजण्ा, 
इिली व िोशारे् पीठ, ित्, ओट, िाजगगिा लािू, पॉपकोन वगैिे. आपल्ा देशात आणण नवशेर्तः शहिांमध्े आता 
मॉलिंसृ्ती वाढायला लागली आहे. पवूवी वर््षभिािाठी लोक घिीर् पदाथ्ष तयाि करून ठेवायर्े उदा. लोणर्ी, 
मुिांबे, नतखट तळलेल्ा नमिच्ा, काकवी, गुळांबा वगैिे. आता िहिा घिी कुणी हे पदाथ्ष बननवत नाही. जशी गिज 
लागेल तिे थोिे थोिे बाजािातून आणतात. त्ामुळे अन्नप्रर्क्रया उद्योगाकिून व मदहला बर्त गटांकिून हे पदाथ्ष 
मॉलला व दकुानदाि आणण र्किकोळ नवके्रत्ांना नवक्रीिाठी वर््षभि पुिनवले जातात. या भिि धान्ामध्े पौर्ष्टक 
पदाथवांर्े प्रमाण वाढनवण्ार्ा प्रयत्न जगभि र्ालू आहे. मुख्तः आददवािी व मागािलेल्ा भागांमधे् कुपोर्णार्े 
प्रमाण अलधक आहे आणण नतथेर् मोठ्ा प्रमाणावि भिि धान्ार्ा वापि होताना ददितो आहे. अशा के्त्ांमध्े 
पोर्णमूल् वाढनवणािे िकि भििधान्ार्े पदाथ्ष आपण मोठ्ा प्रमाणात वाढवू शकलो ति कुपोर्ण व ननकृष्ट 
आहािार्ी िमस्ा कमी होण्ाि काही प्रमाणात का होईना हातभाि लागू शकेल. आर्फ्केिािख्ा देशामधे् 
ति ही भूकबळी व कुपोर्णार्ी िमस्ा मोठी आहे. नतथे या भििधान् व त्ापािून बननवल्ा जाणाऱ्या नवनवध 
पदाथवांर्ा वापि आपण वाढवू शकलो ति जगार्ी भुकेर्ी िमस्ा काही प्रमाणात कमी होण्ाि ननसचित हातभाि 
लागू शकेल. 

वेगवेगळ्ा प्रकािर्ी भििधाने्
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होते. र्ीनमधल्ा वुिी एिीझेिवि अनेक उद्योगात र्ािही 
बाजूने लभतंावि िोलि पॅनल्स लावून वीज नननम्षती केली 
जाते आणण त्ा वीजेवि तो कािखाना र्ालनवला जातो. 
आता ति र्ीनने ग्रीनहाऊिमधील जाळीतर् अशी िोलि 
पॅनेल्स बिनवली आहेत की, जी ग्रीनहाऊिर्ी उजजेर्ी पूण्ष 
गिज भागवतील. अनेक मोठमोठ्ा उपिा जल सिरं्न 
योजनांर्े पंप र्ालनवण्ािाठी िौि उजजेर्ा वापि होत आहे. 
आपणही शेतीच्ा क्ेत्ात हा िौि उजजेर्ा वापि वाढवू शकलो 
ति ग्रीनएनजवी ननमषाण होऊन प्रदरु्णार्े प्रमाण कमी होऊ 
शकेल व आपल्ा उत्ादन खर्षातही बर्त होईल. 

गयादीवयाफ्यावरील तृणधयान्यालया हठबक  

गहू, बाजिी, तांदळू, मका, विई, नागली, नार्णी, 
िावा, िाजगगिा, बालली यांिािखी तृणधान्ार्ी र्पके आपण 
पिंपिागत पद्धतीने शेतात ििळ पेिणी करून घेतो. 
पण आता आधुननक पद्धतीच्ा शेतीमध्े ही िव्ष र्पके 
गादीवाफ्ावि घेतली जाऊन त्ांना दठबक सिरं्नाद्ािे 
पाणी ददले जाते. यािाठी गादीवाफ्ावि दठबक िंर्ाच्ा 
दोन नळ्ा अंथिल्ा जातात. गादी वाफ्ावि र्पकाच्ा 

६ ते ८ ओळी लावतात आणण ३ ते  ४ ओळींच्ा मध्े एक 
दठबकर्ी लॅटिल टाकतात.  दठबकमधून र्पकांना खतेही 
ददली जातात. याला फर्ट्षगेशन म्हणतात. दठबक िंर्ामधून 
पाणी िोिण्ार्े बंद किण्ापूववी १५ ते २० नमननटे अगोदि 
ही खते िोिली जातात. ज्ामुळे जनमनीत पुिेशी ओल व 
वाफिा ननमषाण झालेला अितो. त्ावेळी खते ददल्ामुळे 
ती र्पकांच्ा मुळांकिून लगेर् शोर्ली जातात आणण खते 
पटकन वापिली जातात. आता िध्ा मोठ्ा प्रमाणावि 
मक्यार्ी गादीवाफ्ावि दठबकच्ा िहाय्याने लागवि 
होताना ददिते. या पद्धतीत पाणी व खतात बर्त होऊन 
उत्ादन व उत्ादकता वाढते. सशवाय र्ािाही र्ांगला तयाि 
होतो. यार् पद्धतीने ज्ािी, बाजिी ही र्पके िुद्धा वर््षभि 
घेता येतील. मध्प्रदेशात दठबक व तुर्ाि िंर्ावि हिभऱ्यारे् 
र्पक मोठ्ा प्रमाणावि घेतले जाते. सिरं्नार्ी िोय झाली 
ति कोणत्ाही र्पकार्ी उत्ादकता ही हमखाि वाढतरे्. 
निुती उत्ादकता वाढत नाही ति गुणवत्तापूण्ष दजजेदाि माल 
तयाि होतो. दाणा टपोिा होऊन र्ांगला पोिला जातो. बिेर् 
शेतकिी कापूि र्पक काढून झाल्ानंति त्ा शेतात गहू व 
हिभिा ही र्पके घेतात. त्ािाठी दठबकच्ा नळ्ा वापिता 

दठबक िंर्ाच्ा िहाय्याने गादीवाफ्ावि तृणधान्ार्ी पीके उत्तम येतात
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येतात. मात् हल्ी बिेर् शेतकिी कपाशीर्ी िाने लवकि 
मोकळी किीत नाहीत आणण फेरिुवािी िंपून गेला तिी िानात 
कपाशी तशीर् उभी अिते हे चर्त् पहायला नमळते. इतक्या 
उशीिापयिंत जि शेतात कपाशी उभी िाहीली ति गुलाबी बोंि 
अळी व इति िोगिाई यांर्े लवकि िमूळ उच्ाटन होणे 
अवघि आहे. त्ािाठी र्ििेंबि पूववीर् कपाशी उपटून िाने 
खाली केले पादहजेत. 

पेटलेल्या पयाण्यालया ववझवेल कोण?

२२ मार््ष आंतििाष्टट्र ीय जलददन- पाण्ार्ा प्रश् 
जगभिातील अनेक देशांना ननिननिाळ्ा पद्धतीने भेििावत 
आहे. िमस्ा नाहीत अिे देश नाहीत. प्रते्कार्ी िमस्ा 
वेगवेगळी आहे. त्ामुळे त्ांर्ी िोिवणूक किण्ािाठी 
योजावयार्े माग्षही ननिननिाळे आहेत. एकर् उपाय िव्षत् 
लागू होणाि नाही. जगार्ी अन्नधान्ार्ी भूक भागनवणे हे 
शेतीवि अवलंबून आहे आणण शेती ही पाण्ावि अवलंबून 

आहे. पाण्ार्ी उपलब्धता ही ननिगषावि अवलंबून आहे. 
त्ामुळे दिवर्वी मुबलक पाणी उपलब्ध अिेलर् अिे नाही. 
जेवढे पाणी उपलब्ध अिेल त्ातून शेती र्पकनवण्ार्े 
तंत्ज्ान आज िुक्ष्मसिरं्नाच्ा रूपाने (दठबक व तुर्ाि िंर्) 
आपल्ाला उपलब्ध झाले आहे. जगातील अनेक देशांना 
पाण्ार्ा जो प्रश् भेििावत आहे त्ावि र्र्षा करून तो 
िोिनवण्ाच्ा दृष्टीने िंयुक्त िाष्टट्र िंघाने २२ मार््ष हा ददवि 
आंतििाष्टट्र ीय जलददन म्हणून िाजिा किण्ार्े ठिनवले 
आहे. त्ानननमत्ताने जगभि पाण्ाच्ा वेगवेगळ्ा प्रश्ांर्ी 
िांगोपांग र्र्षा होते. आज पाण्ाच्ा प्रश्ावरून जगभि 
िंघर््ष उभे िाहताना ददित आहेत. अनेक नद्यांर्ी आंतििाष्टट्र ीय 
खोिी ही आता वादार्ी कें दे् बनली आहेत. त्ामुळे देशांतगं्षत 
शांतता व िाष्टट्र ीय एकात्मता धोक्यात आलेली आहे. पाण्ार्ा 
मुळ गुणधम्ष आग नवझवण्ार्ा आहे पण आता पाणीर् पेटू 
लागले आहे ति त्ाला कोण नवझवणाि? हा प्रश् ननमषाण 
झाला आहे.

जगभि पाणी पेटते आहे. त्ाला कोण नवझवू शकेल?
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प्रश्न
तुमचे

जैन हहल्स जळगांव  -  शेतकरी शशवयार भेट
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प्रश्न

जैन हहल्स जळगांव  -  शेतकरी शशवयार भेट ५ फेब्ुवयारी ते १५ मयाच्थ २०२३

उत्तरे
आमची
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जगभर शेतीच्या क्ेत्यात जे नवनवीन संशोधन व प्रयोग करण्याचे कयाम चयालू 
आहे त्याचे प्रयात्क्क्क व पथदशशी प्रकल्प जळगयावच्या जैन हहल्सवर उभे करण्याचे 

कयाम जैन इररगेशनने मयागील ३० वर्षात केले आहे. हे सव्व प्रकल्प व प्रयोग 
म्हणजे प्प्रक्सजन फयार्मिंगचया (अचूक व पररपूण्व शेती) एक उत्कृ ष्ट नमुनया आहे. 

र्तसऱ्यया रयाष्टट् ीय कांदया पररर्देर्नर्मत्त ८२ प्रकयारच्या कांद्याच्या व्हरयायटी लयावून त्या 
शेतकऱ्यांनया दयाखर्वण्यात आल्या. यया र्नर्मत्तयाने ५ फेब्ुवयारी ते १५ मयाच्व, २०२३ यया 

कयाळयात देशयातील जवळपयास २२ हजयार शेतकऱ्यांनी जैन हहल्सलया भेट देऊन क्शवयार 
भेटीत आपलया सहभयाग नोंदर्वलया. शेतकऱ्यांनी शेतीचे सव्व अद्ययावत प्रयोग व प्पके 

पयाहहल्यानंतर झयालेल्या चचषासत्ांमधे् आपल्या मनयातील अनेक प्रश्नांनया मोकळी 
वयाट करून हदली. ययावेळी शेतकऱ्यांनी र्वचयारलेले प्रश्न आणण जैन इररगेशनच्या 
डॉ.ज्यानेश्वर पयाटील, प्रकयाश पयाटील, के.बी. पयाटील, डॉ. र्वकयास बोरोले, र्नतीन 

पयाटील, डॉ.अर्नल ढयाके तज्ज्ांनी हदलेली उत्तरे येथे देत आहोत. आतया हया शेतकरी 
भेटीचया उपक्रम दरवर्शी प्डसेंबर - जयानेवयारी महहन्यात रयाबर्वलया जयाणयार असून 

वेगवेगळ्या प्पकांचे पथदशशी प्रकल्प शेतकऱ्यांनया पयाहण्याची संधी प्रयाप्त होणयार आहे. 

जैन इरिगेशनने नवकिीत केलेली सिरं्नार्ी नवनवध िाधने शेतकिी पाहताना
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प्रश्न- पॅ्न्ट फॅक्टरी म्हणजे कया्या? ही संकल्पनया स्पष् 
करया.

उत्तर: जैन दहल्स, टाकिखेिा व अन् दठकाणी आम्ही 
जैन इरिगेशन कंपनीमाफ्ष त जी नवनवध पद्धतीर्ी 
व वेगवेगळ्ा तंत्ार्ा वापि करून जी कलमे-िोपे 
तयाि कितो त्ा िववांना उदे्दशून ‘पॅ्न्ट फॅक्टिी’ हा 
शब्दप्रयोग वापिला जातो. ही िोपे िंख्ेने कोटीत 
अितात. एखाद्या फॅक्टिीत र्कंवा कािखान्ात 
जिे उत्ादन एकिािखे, अरू्क व मोठ्ा प्रमाणात 
होते आणण ते ितत, अव्ाहत र्ालू अिते तिेर् 
िोप नननम्षतीर्ा काय्षक्रमही अखंिपणे र्ालू अितो. 
त्ामुळे त्ाला ‘पॅ्न्ट फॅक्टिी’ अिे िंबोलधले जाते. 
या िंकल्पनेत र्टश्यूकल्चि पद्धतीने तयाि केलेली 
िोपे, िीिललंग म्हणजे नबयाण्ापािून बननवलेली 
िोपे. दाब-भेट-गुटी व अन् प्रकािर्े ग्राफ्टटींगर्े तंत् 
वापरून बनवलेली िोपे आणण प्रत्क् नबयाणेर् िोप 
म्हणून वाढनवणे या र्ाि नवभागांर्ा िमावेश होतो. 
जैन इरिगेशन कंपनीमध्ेर् ‘पॅ्न्ट फॅक्टिी’ हा 
शब्दप्रयोग िव्षप्रथम वापिण्ाि िुरूवात झाली. हा 
शब्द व ही िंकल्पना हळूहळू रूढ होत आहे. 

 जैन इरिगेशनने िुरूवातीपािूनर् शेती व शेतकिी 
हार् कें द्नबदं ू मानून कायषाि िुरूवात करून 
आजही आणण भनवष्यार्ा वेध घेऊन अव्ाहत 
िंशोधन र्ालू ठेवणािी एकमेव कंपनी आहे. खिं 
म्हणजे कोणत्ाही फळर्पकार्ा आणण भाजीपाला 
र्पकार्ा अभ्ाि, वाणांर्ा प्रर्ाि व प्रिाि किण्ाि 
ददघ्ष कालावधीर्ी गिज अिते. यािव्ष गोष्टटींिाठी 
शास्त्रज्, र्पक नवर्यक तज्ज्, प्रयोग, प्रात्ासक्के 
यांर्े िातत् ठेवावे लागते. नेमका हार् उदे्दश ठेवून 
जैन इरिगेशन कंपनी िुरूवातीला केळी, आंबा व 
कांदा या र्पकांवि लक् कें द्ीत करूत पुढे जाऊन 
हळूहळू अनेक फळर्पकांर्ा जिे की, िाळींब, स्वीट 
ऑिेंज, पेरू, स्ट्र ॉबेिी, कॉफी इ. र्पकांवि अभ्ािपूण्ष 
िंशोधन करून, प्रात्सक्के घेऊन र्पकांर्ा वाणांर्ा 
प्रर्ाि केला. यािंबंधी भाजीपाला व फळर्पकांच्ा 
िोपे शेतकऱ्यांना पुिवठा किण्ाि तंत्ज्ानायुक्त 
िोपांर्ी फॅक्टिी दहर् िंकल्पना मुळात िव्षप्रथम 
१९९४ िालापािून िुरू झाली. त्ार्ी ‘इवलेिे 
िोेपार्ं आता वटवकृ्’ झाला आहे. त्ालार् ‘ जैन 
पॅ्न्ट फॅक्टिी’ म्हणणेर् योग्य िाहील. 

टाकिखेिा येथील नवनवध प्रकािर्ी िोपे तयाि किणािी जैन प्ॅन्ट हायटेक फॅक्टिी
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प्रश्न - भयाजीपयाल्यामधील कोणकोणती रोपे वमळू 
शकतयात?

उत्तर- आपण हंगामाप्रमाणे कांदा, नमिर्ी, टोमॅटो, 
फुलकोबी, पत्ताकोबी, ढोबळी नमिर्ी, हळद, आले, 
बटाटा, पपई, वांगी, टिबूज, खिबूज, काकिी इ. 
या र्पकांच्ा कोणत्ाही जातटींच्ा िोपांर्ी नननम्षती 
किीत अितो. याव्नतिीक्त वैयगक्तकरित्ा कोणाला 
दिुऱ्या र्पकांच्ा िोपांर्ी आवश्यकता अिेल ति ती 
िुद्धा उपलब्ध करून देऊ शकतो.

प्रश्न - रोपे कधी उपलब्ध होऊ शकतील?

उत्तर- भाजीपाला र्पकांर्ी िोपे बी लागविीनंति 
िाधािणपणे २५ ददविापािून ति २८ ददविांपयिंत 
तयाि होतात. िोपांर्ी ज्ांना आवश्यकता अिेल 
त्ांनी िोपाच्ा जातीर्ा उले्ख करून िोपे आिसक्त 
करून घ्ायर्ी अितात. िाधािणपणे ४०-४५ 
ददवि आधी िोपे आिसक्त किणे गिजरेे् अिते.  
पपईिाठी ४५-६० ददवि आधी िोपे ठिल्ाप्रमाणे 
आिसक्ततेिाठी िक्म भिणे गिजरे्े आहे.

प्रश्न - रोपे २५-३० हदवसयात त्यायार होत असून आपण ४० ते 
६० हदवसयाचया कयालयावधी कया घेतलया जयातो? 

उत्तर- नबयाण्ार्ी उपलब्धतेिाठी व िोपांर्े नवतिण 
व्वथिा यािाठी वेळ लागत अितो तो कालावधी 
गृहीत धरून आिसक्त िोपे वेळेत र्कंवा वेळेच्ा 
आधी देण्ार्ी व्वथिा होऊ शकते. तिेर् अर्ानक 
हवामानाच्ा बदलामुळे िोपांच्ा वाढीवि परिणाम 
होत अितो, उगवण क्मता देखील कमी होऊ 
शकते. म्हणून आपण आिसक्त िोपे ठेवण्ािाठी 
कालावधी ननविलेला आहे.  जेणेकरून शेतकऱ्यांर्ा 
हंगाम वेळेवि िुरू झाला पादहजे.

प्रश्न - रोप वनवम्थती टबेलवरती कया केली जयाते?

उत्तर- जनमनीमधे् वेगवेगळ्ा बुिशी, र्कि आढळतात. 
जेंव्ा पाण्ार्ा िंपक्ष  येतो त्ावेळेि शेवाळ, बुिशी 
व र्किटींर्ा प्रिाि जोमाने वाढत अितो. नबयाण्ाच्ा 
उगवणीपािूनर् बुिशी व र्कि यांर्ा प्रादभुषाव 
होण्ार्ी लभती अिते. टेबलावि िोपे तयाि किताना 

जैन हाईटेक पॅ्न्ट फॅक्टिीमध्े स्वयंर्सलत बूम इरिगेशन
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जनमनीर्ा िंपक्ष  येत निल्ामुळे िोपे िशक्त व 
ननिोगी तयाि होण्ाि मदत होते.

प्रश्न - भयाजीपयाल्याची कोणकोणती रोपे त्यायार वमळतील?

उत्तर-  आपल्ाकिे किािशेती हा खूप मोठा नवभाग 
आहे. किािशेती माफ्ष त (किािशेतीिाठी) आपण 
शेतकऱ्यांना पांढऱ्या कांद्यार्ी िोपे खिीप व िब्ी 
हंगामािाठी देत अितो. त्ार्प्रमाणे मागील दोन 
वर्षापािून टोमॅटोर्ी िोपे देण्ात आली आहेत. 
किािशेती अंतग्षत जी िोपे (जाती) ददल्ा जातात त्ा 
आपण हंगाम िोिून देत नितो. त्ा कालावधीतर् 
ती किािशेती अंतग्षत ददली जातात. 

 याव्नतिीक्त िंपणू्ष भाितात आपण कोणत्ाही 
र्पकार्े (व त्ांच्ा जातीर्े) िोपे देऊ शकतो.

प्रश्न - पपईच्या कोणत्या जयातींची रोपे उपलब्ध आहेत?

उत्तर- आपल्ाकिे तैवान (िेिलेिी/७८६) या जातीर्ी 
िोपे तयाि करून नमळतात. ती आपल्ाकिे 
उपलब्ध नितात. त्ािाठी ४५-६० ददवि आधी 
िोपे आऱसक्त किावयार्ी अितात. याव्नतिीक्त 
ग्रीनबिेी, आईिबेिी या जातीर्ी िोपे िुद्धा तयाि 
करून नमळतात.

प्रश्न - शेतकऱ््याांकडे असलेल्या वब्याांण्यापयासून रोपे त्यायार 
करून वमळतील कया?

उत्तर- जरूि! त्ािाठी आपण बकुींगऑफीिला फोन 
करून अलधक माहीती नवर्ािावी.

प्रश्न - भयाजीपयालया पपकयामध्े ग्याफ्टींगची गरज कया्या?

उत्तर- बऱ्यार् जाती बिुशी व र्किीला बळी पितात. 
त्ांर्ा अटकाव, त्ापािून बर्ाव किण्ािाठी व 
उत्ादनात वाढ होण्ािाठी ग्राफ्टटींगर्ी गिज अिते.  

प्रश्न - इतर नस्थरीमध्े रोपांची पकंमत आपल्या रोपांच्या 
पकंमतीच्या तुलनेत कमी कया आहे?

उत्तर-  नबयाणे खिेदी किताना आम्ही अलधकृतपणे नबयाणे 
नवके्रत्ाकिूनर् नबयाणे खिेदी किीत अितो. आणण 
त्ामध्े कोणताही भिेळ अिणाि नाही अशी खात्ी 
अिते. त्ार्प्रमाणे िोपांर्ी नननम्षती माती नविहीत, 
माध्माच्ा उपयोग करूनर् केली जाते. त्ामध्े 
आवश्यक अिलेली अन्नद्व्े प्रामुख्ाने अितात.

प्रश्न - भयाजीपयालया रोपांची कमीत कमी पकती आगयाऊ 
बुकींग आवश्यक आहे?

उत्तर- १५०० िोपांर्ी आगाऊ बुकींग आवश्यक आहे.

पपई वांगषी
फ्ञाॅवर

टमञाटे कांदञा वमरचषी
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प्रश्न -  रोपांची वयाहतूकीची व्यवस्या कंपनी करेल कया्या?

उत्तर- कमी िोपांर्ी (पपई, भाजीपाला जवळपाि ५००-
१०००) पाठवण्ार्ी िुद्धा व्वथिा केली जाते पिंतु 
त्ा मागषावि जाणाऱ्या गाड्ांच्ा िोईनुिाि िोपे 
पाठवली जातात. जास्त िोपांर्ी िंख्ा अिेल ति 
छोट्ा गािीर्ी व्वथिा केली जाते. त्ािाठी िोपे 
बुकींग किताना खात्ी करून घेणे गिजेर्े आहे.

प्रश्न - आपल्याकडे रोपे टवटवीत हदसतयात मयात्र 
आमच्याकडे आल्यानंतर पकंवया लयागवडीनंतर रोपे 
टवटवीत हदसत नयाही असे कया?

उत्तर- िोपांर्ी वाढ ही अनुकूल वाताविणामध्े होत अिते. 
िोपाला दििोज कोणत्ा अन्नद्व्ांर्ी कमतिता आहे, 
तिेर् पाणी मुबलक आहे की नाही यार्ी देखभाल 
केली जाते. त्ार्प्रमाणे पुन्षलागविीच्ा आधी र्कंवा 
लागविीनंति थोिी काळजी घेणे आवश्यक आहे.

प्रश्न - रोपे पोहच वमळयाल्यानंतर कया्या कयाळजी घ्यावी?

उत्तर- िोपांर्ी लागवि होईपयिंत िोपे िावलीखाली ठेवावी.

 दसक्ण व पसचिम ददशेकिून आिोिा ननमषाण किावा, 
जेणेकरून गिम हवेर्ा परिणाम िोपांवि होणाि 
नाही. तिेर् मातीनविहीत नमिीयातील पाणी कमी 
होणाि नाही यार्ी काळजी घ्ावी. िोपे लागवि 
किताना मातीनविहीत नमिीया व मुळा तुटणाि नाही 
यार्ी काळजी घ्ावी.   बऱ्यार्वेळा दठबक नळी 
िोपापािून काही अंतिावि अिल्ाकािणाने िोपे 

दगावतात ती दक्ता घ्ावी. स्पे-पंपाच्ा िहाय्याने 
स्वच्छ पाण्ार्े २-३ स्पे घेतल्ाि पानांमधून  
बाष्ीभवन कमी होते व िोप टवटवीत िाहते.

प्रश्न -  आम्हया द्रयाक्ष उत्पयादक शेतकऱ््याांनया आजप्यायंत 
चांगल्या रूटस्टॉकवरची खयात्रीशीर कलमे रोेपे 
्याांची प्रवतक्षया आहे. जैन इररगेशनने हे कयाम हयाती 
घ्यावे अशी आमची अपेक्षया आहे. हे आपण करयाल 
कया?

उत्तर- होय. नक्ीर्. जैन इरिगेशन द्ाक् र्पकावि काम 
हाती घेणाि आहे. प्रश् अिा आहे की, यापूववीच्ा 
र्पकांमध्े जिे केळी, आंबा, िाळींब जवळपाि 
१०-१२ वर्जे अभ्ािपूण्ष िंशोधनाअंती या 
फळर्पकांर्ा प्रर्ाि व प्रिाि केला. िव्षप्रथम प्रते्क 
फळर्पकािाठी जगातील िद्यस्थिती उपलब्ध 
िंशोधन, बाजािपेठेर्ी मागणी, शेतकऱ्यांर्ी 
उत्ादकता िंबंधी अभ्ाि करून त्ार्े उत्तमोत्तम 
वाण/जाती आणून आमच्ा जैन दहल्स येथील 
िंशोधन व प्रात्ासक्क कें द्ावि लागवि करून 

जैन हाईटेक पॅ्न्ट फॅक्टिीमधील पपई व भाजीपाला िोपांर्ी नि्षिी

नि्षिीमधील द्ाक्ांर्े रूटस्ॉक
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त्ार्ा िातत्पूण्ष अभ्ाि, दठकदठकाणी नवनवध 
भागात प्रयोग / लागवि करून त्ानंति शेतकऱ्यांना 
अिे वाण/जाती ददले जातात. अशार् प्रकािे द्ाक् 
र्पकािंबंधीर्े काय्ष लवकि हाती घेणाि व येत्ा 
काळात जैन पॅ्न्ट फॅक्टिीत अद्यायावत रूट टट्र नेि 
कपार्ा वापि, ननयंर्त्त वाताविणातील खुंटार्े 
उत्ादन, र्टश्यूकल्चि पद्धतीने नननम्षत नवनवध 
द्ाक्खुंटे, अलभजात व प्रमाणणत मातृवृक् िोपवाटीका 
व त्ातून नननम्षत स्वच्छ कलमी िोपांर्ा पुिवठा 
भनवष्यात किण्ार्ा कंपनीर्ा मानि आहे.

प्रश्न -  जैन पॅ्न्ट फॅक्टरीमधे् रूट टट्नेर कपयाचे महत्व 
सांगयाल कया्या? सफऱचंदयाची कलमे रोपे ्यायामध्े 
बनवून हहमयाचल प्रदेशसयाठी उपलब्ध करयाल कया?

उत्तर- िव्षप्रथम आपले जैन पॅ्न्ट 
फॅक्टिीमध्े स्वागत! 
आपण फाि लांबून प्रवाि 
करून आलात व आपणाि 
हे िव्ष नवततं्ज्ान जाणून 
घेण्ार्ी इच्छा आहे त्ाबद्दल 
आपले आभाि. खिंर् र्ांगला प्रश् 
नवर्ािला आपण. रूटटट्र नेि कप 
ही िंकल्पना फळ र्पक कलम 
िोपांिाठी (ग्राफ्टललंग) महत्ार्ी 
भूनमका ननभावत अिते. िंपणू्ष 
अभ्ािाअंती ठिानवक आकािार्ा व 

प्रमाणबद्ध रूट टट्र नेिकप जैन इरिगेशन स्व:तािाठी 
नननम्षत केला, यार्े वैसशष्ट ेअिे की, यामध्े नवसशष्ट 
प्रकािार्ा नमिीया उपयोगात आणून त्ात प्राथनमक 
व दद्तीय खुंटाच्ा मळुांर्ी वाढ जलद गतीने 
होऊन मुळांर्ा बळकटपणा यामधे् शक्य होतो. 
रूटटट्र नेि कपामध्े प्रमाणशीि हवा खेळती िाहून 
अनतिीक्त पाणी व खतांर्ा ननर्िा झपाट्ाने होतो. 
याकिीता रूटटट्र नेि कप महत्ार्ी कामे कितो. 
रूटटट्र नेि कपामधील िोपे यांर्ी वाहतूकीत कोणतेही 
नुकिान शक्य नाही. रूटटट्र नेि कपामधील िोपे 
शेतात लागविीनंति लगेर्र् िेट होऊन वाढतात 
व किलीही मि शेतात आढळून येत नाही. हे खिे 
रूटटट्र नेि कपार्े वैसशष्टे आहे. भनवष्यात जैन पॅ्न्ट 
फॅक्टिीत िफिर्ंद फळर्पकार्ी कलमे िोपे या 

नवसशष्ट रूटटट्र नेि कपार्ा वापि करून 
िोपे दहमार्ल प्रदेशिाठी उपलब्ध करून 
देण्ार्ा मानि कंपनीर्ा आहे.

प्रश्न - जैन पॅ्न्ट फॅक्टरीमधील (एअर 
आलू) बद्दल सववस्तर मयाहहती द्या. ्याया बटयाटया 

वब्यायाण्याची जयातीची व त्याची वैशशष्टे कया्या आहे 
ते सांगया?

उत्तर - जैन इरिगेशनने मागील दोन वर्षापािून 
बटाट्ार्े नबयाणे देण्ाि िुरूवात केली आहे. 
त्ार्ा रिॅन्ड नेम “एअि आलू” या नावाने बाजािात 

प्रर्ललत आहे. या बटाट्ार्े िोपे बटाट्ाच्ा 

एिोपोननक्स पद्धतीने नवकिीत केलेले बटाट्ारे् बी
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कंदापािून र्कंवा र्टश्यूकल्चिच्ा िोपांपािून 
तयाि करून मातृवृक्ार्े अनुवांसशक गुणधमषार्े 
िंवध्षन िाखले जाते. बटाट्ाच्ा नवनवध जातीमध्े 
प्रामुख्ाने बटाटा कुफिी ज्ोती, कुफिी पुखिाज, 
कुफिी लवकि, कुपिी चर्प्स िोना, कुफिी बादशाह, 
कुफिी िुऱ्या, कुफिी दहमाललनी व कुफिी ख्ाती इ. 
जाती लागविीि उपलब्ध केली जातात. आपला प्रश् 
खूप छान आहे,  “एअि आलू” बटाट्ाच्ा कंदार्ी 
नननम्षती व र्टश्यूकल्चिच्ा िोपांपािून स्वयंर्ललत 
ग्रीनहाऊिमध्े एिोपॉननक्स पद्धतीने केली जाते. 
तिेर् बटाटा नबयाण्ार्ी नननम्षती कंपनीच्ा 
वैज्ाननक व रिीििच्ा देखिेखीमध्े होते. या 
नबयाण्ांच्ा प्रत्ेक लॉटमध्े नमुन्ार्ी तपािणी 
प्रयोगशाळेत केल्ानंति उच् गुणवत्तापूण्ष व 
िोगनविहीत नबयाण्ांर्ा पिुवठा किाि शेतीतील 
शेतकऱ्यांना व वेफि्ष उत्ादकांना केला जातो.  
“एअि आलू” शेतकऱ्यांच्ा मागणीनुिाि नबयाणे 
उपलब्ध करून शेतकऱ्यांच्ा कष्टार्ी, पैशार्ी व 
वेळेर्ी बर्त होते हे नवशेर्! 

प्रश्न- जैन स्ीट ऑरेंज आणण नयागपूरी संत्रे ्यायात कया्या 
फरक आहे?

उत्तर- नवदभषामध्े जे नागपिूी िंत्ी म्हणून ओळखले जाते 
ते मॅन्डिीन वगषातील आहे. हे िंत्े जगभि टेबल 

पप्षज (म्हणजे फे्शफु्ट म्हणून खाण्ािाठी) म्हणून 
वापिले जाते. त्ार्ा ज्ूि (िि) काढण्ािाठी 
वापि केला जात नाही. नागपूिी िंत्र्ांर्ी िाल 
अनतशय पातळ अिते. त्ामुळे त्ाला जास्त र्कपटींग 
क्ॉललटी निते. फाि काळ ते र्टकत नाही. सशवाय 
त्ात नबया अितात. िि काढताना त्ा नबया 

बटञाट्ञाच्ञा वबयञाण्ांचषी मुख्य वैशिष्टेे
 गुणवत्तापूण्ष बटाटयाच्ा कंदार्ी नननम्षती ही र्टशु्कल्चिच्ा िोपांपािून 

स्वयरं्सलत ग्रीनहाऊिमध्े एिोपॉननक्स पद्धतीने केली जाते.
 कंपनीच्ा वैज्ानीक व नरिििच्ा देखिेखीमध्े नबयाण्ांर्ी नननम्षती केली जाते.
 नबयाण्ांच्ा प्रत्ेक लॉटच्ा नमुन्ार्ी तपािणी प्रयोगशाळेत केली जाते.
 उच् गुणवत्तापूण्ष व िोगिदहत नबयाण्ांर्ा पिुवठा किाि शेतीतील 

शेतकऱ्यांना व वेफि्ष उत्ादक कंपनटींना नवक्री केला जातो.
 प्रर्क्रया व प्रतवािी केलेले नबयाणे नवतिीत केले जाते.
 शेतकऱ्यांच्ा कष्टार्ी, पैशार्ी व वेळेर्ी बर्त होते.
 ग्राहकांच्ा मागणीनूिाि नबयाणे उपलब्ध करुन ददले जाते.

नागपूि मन्डट्र ीन ऑिेंज
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कॅ्रश झाल्ाि ििाला किवटपणा येतो. हा िि 
एक तािापेक्ा जास्त वेळ र्टकत नाही, तो काळा 
पितो. सशवाय िंगरूप लाईम आणण जंबिेी हे दोन 
रूटस्ॉकर् उपलब्ध अिल्ामुळे त्ा खुंटाविर् 
कलमे बांधावी लागतात. गुणवत्तेर्े खुंट व मातृवृक् 
उपलब्ध न झाल्ामुळे बऱ्यार्दा ननकृष् प्रनतर्ी िोपे 
बनतात. त्ामुळे िंत्ा बाग जास्त काळ र्टकत नाही.

 जैन स्वीट ऑिेंजर्ी िाल िंगाने दहिवी व जाि 
अिते. त्ामुळे फळे खूप ददवि र्टकतात. यात 
मुख्त्े ििार्े प्रमाण ४५ ते ६० टके् अिते. 
िि र्वीला गोि-आंबट व िि र्पवळिि िंगार्ा 
अितो. जगभि जो ज्ूि काढला जातो तोर् यार् 
िायनान्सीि वगषातील मोिंबीर्ा. यामध्े अिंख् 
व्िायटी जगभि उपलब्ध आहेत. पण जैन इरिगेशन 
कंपनीने व्लें स्शिया, नटाल, पेिा, हॅम्लिन व वेस्ीन 
यािािख्ा ििाच्ा जाती रिाझील व अमेिीकेतून 
आणून त्ांर्ी र्टश्यूकल्चि तंत्ाद्ािे शास्त्रोक्त 

पद्धतीने अनतशय दजजेदाि, िोगमुक्त व  व्ायिि 
फ्ी िोपे तयाि केली आहेत. ती शेतकऱ्यांना रूट 
टट्र नेि कपमधून लागविीिाठी उपलब्ध करून ददली 
जातात. नागपिूी िंत्र्ांना ६ ते ७ वर्वांनी फळधािणा 
होते. पण जैन स्वीट ऑिेंजला तीिऱ्यार् वर्वी फळे 
लागतात. ही फळे प्रामुख्ाने ज्ूि काढण्ािाठी 
वापिली जात अिल्ामुळे शहिातील मोठी 
परं्तािांकीत हॉटेल्स, जू्िबाि, नाश्ािेंटि्ष, 
उपहािगृहे, हातगािीवि ज्ूि नवकणािे यांच्ाकिून 
स्वीट ऑिेंजला प्रंर्ि मागणी आहे आणण जास्तीर्ा 
भावही (र्प्रनमयम दि) नमळतो आहे. जगातला िंत्ा 
ज्ूिर्ा नळ, रिाझीलच्ा हातात अिून ते ििापािून 
अक्ष  (कॉन्सन्टट्र ेट) तयाि करून ते कंटेनिमधून 
जगभि पादठवतात. मग त्ापािून तुम्ही पाणी घालून 
िि, दधू घालून नमल्कशेक व अन् गोष्टी बनवू 
शकतो. 

 जैन इरिगेशनच्ा वतीने अमिावती सजल्हातील 

जैन ब्स्वट ऑिेंज
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मोशवी येथे िंत्ा-मोिंबीवि प्रर्क्रया किणािा प्रकल्प 
उभािला जात आहे. या प्रकल्पािाठी लागणािी िंत्ा-
मोिंबी व ललंबूवगवीय फळे कंपनी शेतकऱ्यांकिून 
किािपद्धतीने नवकत घेणाि आहे. सशवाय िघन व 
अनतिघन पद्धतीने बागा उभ्ा किण्ािाठी ज्ा 
शेतकऱ्यांना कंपनीने िोपे उपलब्ध करून ददली जात 
आहेत त्ांनी उत्ाददत केलेली फळे ननसचित हमीभाव 
देवून कंपनी शेतकऱ्यांकिून खिेदी किणाि आहे.

प्रश्न -  पपईवर व्या्यारस ्याेऊ न्ेया म्हणून पपईची लयागवड 
केव्या करयावी?

उत्तर- पपईर्ा यलो वे्न मोझजेक व्ायिि व रिगं स्पॉट 
व्ायिि हे िुद्धा ििशोर्णाऱ्या कीटकांमाफ्ष त 
पिितात. त्ामुळे पपईर्ी लागवि जि आपण 
फेरिवुािी, मार््ष, एर्प्रल आणण मे या र्ाि मदहन्ात 
केली ति पाविाळ्ाच्ा आधी बागरे्ी वाढ झालेली 
अिते. त्ामुळे पपई व्ायििाला कमी बळी पिते. 

 लागविीर्ा हंगाम हार् एक मुख् पयषाय निून 
पपईवि व्ायिि कमी यावा यािाठी गुणवत्तापणू्ष 
नबयाणे, त्ात भेिळ निणे व वाताविण ननयंर्त्त 
ग्रीनहाऊि व पॉललहाऊिेिमध्े टेबलवि माती 
नविहीत माध्मामध्े गुणवत्तेर्ी िोपे वापिणे हे ही 
नततकेर् महत्तार्े आहे. ही िोपे ३५ ते ४० ददविांर्ी 
झाल्ानंति लागवि किावीत. 

प्रश्न -  आपण म्हणतया तैवयानची रोपे आम्ही बनववतो. १५ 
नंबर पपईची रोपे आपण कया देत नयाही?

उत्तर-  १५ नंबि पपईर्ी िोपे आम्ही बनवून देऊ शकत नाही 
अिे नाही. पिंतु १५ नंबि पपईर्े नबयाणे कुठल्ाही 
नामवंत कंपनीकिे नाही. बाजािात जे नबयाणे आहे ते 
प्रमाणणत नाही. त्ार्े बील नमळत नाही. त्ामुळे त्ा 
नबयाण्ार्ी खात्ी नाही. जैन इरिगेशन कंपनी अशा 
प्रकािर्े कुठलेही अनलधकृत नबयाणे वापरू शकत 
नाही. म्हणून आम्ही १५ नंबि पपईर्ी िोपे बननवत 
नाही. 

प्रश्न - जैनच्या डयाळींबयाच्या पटश्यूक्चिर रोपांनया सध्या 
खूप मयागणी वयाढली आहे. पण ते तेल्या व मर ्याया 
रोगांपयासून मुक्त आहे कया?

उत्तर- आपण अनतशय महत्तार्ा प्रश् नवर्ािला आहे. 
महािाष्टट्र , आंध्रप्रदेश, कनषाटक, गुजिात व िाजथिान 
या िाज्ांमध्े २००६ ते २००९-१० या कालखिंामधे् 
मोठ्ा प्रमाणात तेल्ा व मि िोगार्ा प्रादभुषाव होता. 

र्टश्ूकल्चि पद्धतीने जैनने बननवलेली िाळींब िोपे

बीिी कप मधील जैन पपई िोपे
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तेल्ा िोग इतक्या झपाट्ाने किा पििला हा 
प्रश् शेतकिी व शास्त्रज्ांच्ाही मनात होता. तेव्ा 
कें द् ििकािच्ा भाितीय कृर्ी अनुिंधान परिर्देने 
तेल्ा िोगाच्ा अभ्ािािाठी एक िनमती नेमली 
व त्ा िनमतीला िोग प्रिािार्ी मुख् कािणे काय 
आहेत यार्ा अभ्ाि किायला िांगगतले. भाितीय 
कृर्ी अनुिंधान परिर्देरे् वनस्पती िोग तज्ज् िॉ. 
ओमप्रकाश यांनी आपल्ा अभ्ािातून स्पष्टपणे 
अिे नमूद केले की, महािाष्टट्र ातील व कनषाटकातील 
िाचळंबाच्ा गुट्ा बननवणाऱ्या नि्षिीर् तेल्ा व मि 
िोगग्रस्त आहेत. व त्ार् गटु्ांमधून िव्ष िाज्ात व 
सजल्हांमधे् तेल्ा िोगार्ा प्रिाि झपाट्ाने झाला 
अिा अहवाल ददला आहे. जैन इरिगेशन कंपनीने 
२००६ िाली िाळींबाच्ा र्टश्यूकल्चि िोपांच्ा 
नननम्षतीर्े काय्ष हाती घेऊन िाळींब उत्ादकांना 
िोगमुक्त व र्टश्यूकल्चि िाचळंबार्ी िोपे नमळाली 
ति तेल्ा व मि िोगाच्ा प्रिािाला आळा बिेल हा 

नवर्ाि िोळ्ािमोि ठेवून तीन वर््ष ितत िंशोधन 
करून २००८ िाली भगवा र्टश्यूकल्चि िाचळंब 
िोपे ननमषाण केली व त्ा िोबतर् मृदलुार्ीही िोपे 
तयाि केली. िाजेंद् जाधव मालेगाव, िमाधान 
वाघ मालेगाव, ननतीन काकुिते िटाणा या तीनही 
शेतकऱ्यांकिे पदहली जैन र्टश्यूकल्चि िाळींबार्ी 
िोपे लावली. र्टश्यूकल्चि िाळींब िोपे ही पेशटींच्ा 
िमुहापािून बननवलेली अिल्ामुळे व त्ार्े 
हाि्षननगं शास्त्रोक्त पद्धतीने ननयंर्त्त वाताविणात 
केले जात अिल्ामुळे जैन र्टश्यूकल्चि िाळींब 
िोपांमध्े तेल व मि िोग नाही हे िव्षत् सिद्ध 
झाले. त्ामुळे जैन िाळींब िोपांना प्रर्ंि मागणी 
वाढली. आज देशामध्े ६० टके् िाळींब क्ेत् जैन 
र्टश्यूकल्चि िोपांखाली आल्ामुळे तेल्ा व मि 
िोगार्ी र्र्षा कमी झाली. िोगार्ा िाज्ातून िाज्ात 
व सजल्हातून सजल्हात प्रिाि थांबला. िाळींब 
उत्ादकांच्ा दृष्टीने अिे अतुलनीय व पायाभूत काय्ष 
जैन इरिगेशनने केले. 

 महािाष्टट्र  िाज्ातील िाळींब उत्ादक, िल्ागाि, 
नि्षिी मालक यांनी कायम र्टश्यूकल्चि िाळींब 
िोपांर्ा अपप्रर्ाि केला. हे तंत्ज्ान मोठ्ा प्रमाणात 
गुजिात, िाजथिान, आंध्रप्रदेश व कनषाटक या 
िाज्ांनी स्वीकािले. त्ार्ा परिणाम म्हणून आज 
महािाष्टट्र  िाज् हे िाळींब उत्ादनात खूप मागे पिले 
आणण िाजथिान व गुजिात ही िाज्े आघािीवि 
पोहोर्ली.  अशा आलथ्षकदृष्टा महत्ताच्ा अिलेल्ा 
िाळींब र्पकार्ी मके्तदािी महािाष्टट्र ाने गमावून स्वतःरे् 
मोठे नुकिान करून घेतले. 

प्रश्न -   केळीलया सुरशक्षत ठेवण्यासयाठी पीकपद्धती कया्या 
असयावी?

उत्तर-  जळगाविह नंदिुबाि, बऱ्हाणपूि, िोलापिू, धुळे या 
सजल्हातील शेतकऱ्यांिाठी आलथ्षकदृष्टा केळी हे 
अनतशय महत्तार्े पीक आहे. जळगाव सजल्हारे् 
िंपूण्ष अथ्षर्क्र केळी र्पकाभोवती र्फित अिते. 
त्ामुळे केळी र्पकाला शाश्त ठेवणे ही आपल्ा 
िववांर्ी जबाबदािी आहे अिे मला वाटते. त्ािाठी 
केळीला त्ािदायक ठिणाि नाही. केळीला पिूक 
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ठिेल. जनमनीर्ी िुर्पकता िांभाळेल. केळीविील 
िोगिाई कमी होईल अशी पीकपद्धती केळी मध् 
व मखु्थिानी ठेवून प्रत्ेक केळी बागायतदािाने 
नवीन पीकपद्धतीर्ा अवलंब किणे गिजेर्े आहे. 
२५ वर्वांपवूवी आपल्ाकिे मक्यार्े पीक नव्ते. ३० 
वर्वांपूववी मोठ्ा प्रमाणात देशी कपाशीर्ी म्हणजे  
वायवन,  एके फायू अशा जाती होत्ा. त्ामुळे 
केळीवि िीएमव्ीर्ा प्रकोप अनतशय कमी होता. 
कापूि, मका व केळी अशा प्रकािर्ी पीकपद्धती 
कोणत्ाही प्रगत केळी उत्ादक देशात नाही. आणण 

म्हणून वर्षानुवर्जे र्कंवा आपण म्हणू अनेक दशके 
तेथील केळीपीक शाश्त आहे. आज पनामा िोगार्ा 
र्फलीपीन्स, मलेसशया, इंिोनसेशया, ऑस्ट्र ेललया, 
होंिूिि, रिाझील या देशांमध्े प्रादभुषाव आहे. त्ार्ेही 
कािण केळीवि केळी पीक घेणे हेर् आहे. म्हणून 
पीकार्ी फेिपालट ही शाश्त केळी र्पकािाठी 
गिजेर्े आहे. गेल्ा १०-१५ वर्वांच्ा अनुभवानिुाि 
केळीच्ा आधी आपण पपई र्पकार्ी लागवि किणे 

फायद्यार्े ठित आहे. पूववी एक िमज होता की 
पपईविील यलोवे्न  मोझॅक व्ायिि केळीवि येऊ 
शकतो का? पिंतु तिे काही आढळून आले नाही 
म्हणून आपण पपईर्ी सशफािि कितो.

 दिुिे महत्तार्े म्हणजे पपईर्े पीक १० ते १२ 
मदहन्ात पूण्ष घेता येते. पपई फळांर्ी काढणी 
झाल्ानंति केळी लागविीच्ा दोन मदहने 
आधी पपईर्े िंपूण्ष झाि कोवळ्ा फळांिदहत 
िोटावे्टिच्ा िहाय्याने जनमनीमध्े नमिळता 
येते. त्ार्ा अिा फायदा ददिून आला की १० x 

५ फूट अंतिावि ८७१ झािांप्रमाणे एकिी व एका 
झािार्े वजन ४० र्कलोप्रमाणे एका एकिामधे् 
िाधािणपणे ३५ टन बायोमाि जनमनीमधे् गािला 
जातो. पपईच्ा फळामध्े, फुलामध्े, पानामध्े, 
खोिांमध्े व िव्षर् अवशेर्ांमध्े दधू अिते आणण 
ते दधू म्हणजे पपेन अिते. पपेन हे प्रोटीओलेटीक 
एन्झाईम आहे. मोठ्ा प्रमाणात हे एन्झाईम 
जनमनीत नमिळल्ामुळे जनमनीर्ी िुपीकता वाढते. 

आधी शेतात पपई लावा. त्ानंति त्ावि केळी लावा व तो काढून झाल्ावि कांदा लावा. ही नवीन पीक पद्धती स्वीकािणे गिजेर्े आहे.
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अन्नघटकांर्ी, वेगवेगळ्ा एन्झाईम्र्ी ॲनमनो 
ॲसििर्ी केळीला उपलब्धता होते. पपईला पाणी 
कमी लागत अिल्ामुळे बागेमध्े कायम िूय्षप्रकाश 
व खेळती हवा अिल्ामुळे व दोन ओळीतील अंति 
जास्त अिल्ामुळे पीक उभे अितानाही जमीन 
िोलोिाईज होते. दोन ओळीच्ा पट्टातील जमीन 
फाटते व र्ांगली भाजून ननघते. म्हणून केळीनंति 
पपईर्ी फेिपालट फायद्यार्ी आहे अिे तांदलवािी 
येथील केळी उत्ादक श्ी. प्रेमानंद महाजन व श्ी. 
प्रशांत विंत महाजन व नंदिुबाि सजल्हातील अनेक 

केळी उत्ादकांच्ा अनुभवावरून ददिून आले आहे. 

 केळीिाठी फेिपालटीर्े पीक म्हणून कांदा िुद्धा 
शास्त्रीय दृष्टा लावणे अनतशय फायद्यार्े ठित 
आहे. त्ारे् मुख् कािण म्हणजे ददविेंददवि जनमनी 
क्ािपि होत र्ालल्ा आहेत. जनमनीमध्े िोिीयमर्े 
प्रमाण वाढत आहे आणण कांदा हे क्ाि शोर्ून घेणािे 
पीक आहे. दिुिे महत्तार्े कांद्याला मुळांर्ा जािवा 
मोठा अितो. पिंतु कांद्यार्ी मुळे जास्त खोलवि जात 

नाहीत. कांद्यार्ी पाण्ार्ी गिज अनतशय कमी आहे. 
व फक्त र्ाि मदहन्ार्े पीक आहे. मुळे व कांद्यातील  
पात पुन्ा आपण जनमनीत नमिळतो आहे. पातीमधे् 
िल्फिर्े प्रमाण जास्त आहे. म्हणून कांदा र्पकामुळे 
जनमनीर्ा पोत िुधािण्ाि मदत होते. त्ार्ा 
फायदा केळी र्पकाला होतो. केळी उत्ादकांनी 
केळी, कापूि, मका या पीकपद्धतीतून बाहेि पिून 
केळी, कांदा, पपई या नवीन पीकपद्धतीकिे वळावे 
जेणेकरून आपल्ाला केळी र्पकाला शाश्त ठेवता 
येईल. 

प्रश्न - कांदया गयादीवयाफ्यावरच कया लयावलया आहे?

उत्तर- गादीवाफा केल्ामुळे पाविाळ्ात जास्तीर्े पाणी 
ननघून जाते. िपाट वाफ्ात पाटपाणी पद्धतीने कांदा 
वाढ िमाधानकािक होत नाही तिेर् पाण्ार्ी मात्ा 
जास्त लागते म्हणून गादीवाफ्ावि कांदा लागवि 
किणे महत्तार्े आहे. गादीवाफ्ावि कांद्यार्ी 
वाढ एकिािखी होते व कांदा एकिािखा पोिला 
जातो. गादीवाफ्ािोबत दठबक र्कंवा ॲक्युिेन 

आधी शेतात पपई लावा. त्ानंति त्ावि केळी लावा व तो काढून झाल्ावि कांदा लावा. ही नवीन पीक पद्धती स्वीकािणे गिजेर्े आहे.
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ब्स्पकंलिर्ा वापि केल्ाि अलधक व गुणवत्तापूव्षक 
उत्न्न घेणे शक्य होते. 

प्रश्न- गयादीवयाफ्यावर कोणकोणती पपके घेतया ्याेतयात?

उत्तर- गादीवाफ्ावि िव्षिाधािण िगळीर् र्पके घेता 
येतात जिे कांदा, भाजीपाला, लिूण, मिाल्ार्ी 
र्पके इत्ादी यािोबतर् केळी, पेरू, मोिंबी, िंत्ा, 
आंबा यािािख्ा र्पकांनािुद्धा गादीवाफ्ार्ा मोठा 
फायदार् होतो. मुळांना भुिभुशीत जमीन नमळते 
तिेर् जमीनीतून लागण होणाऱ्या िोगांर्े प्रमाण 
कमी होण्ाि मदत होते.

प्रश्न-  कांद्यालया इनलयाईनच्या दोन नळ्या कया लयावलेल्या 
आहेत व दोन पडट् परचे अंतर पकती आहे?

उत्तर-  कांदा र्पकािाठी गादीवाफ्ावि १६ नममीच्ा दोन 
इनलाईन नळ्ा टाकलेल्ा आहेत. त्ात दोन 
िट्र ीपिमधील अंति ३० िें.मी. आहे. पिंतु आपल्ा 
जमीनीच्ा मगदिूाप्रमाणे ४० िें.मी. अंतिावि र्िट्र पि 
अिलेल्ा नळ्ािुद्धा कांदा र्पकािाठी आपण 
वापरू शकतो. आता आपण दोन नळ्ा का टाकल्ा 
आहेत ति यार्े कािण अिे की आपल्ाकिे 
लोिशेिटींगर्ा ज्लंत प्रश् आहे. नवज आठ तािर् 
नमळते. दोन नळ्ांमुळे आपल्ाला पूण्ष गादीवाफा 
ओला किण्ािाठी कमी वेळ लागेल तिेर् पूण्ष 
र्पकाला एकिमान पाणी कमी वेळात उपलब्ध 

किता येते. म्हणजेर् आपण पाण्ार्ी बर्तही 
करू शकतो, ती कशी ति कांदा र्पकाच्ा मुळा या 
जमीनीत ६-७ इंर्ापयिंतर् खोलवि जातात आणण 
आपण पाणी जि ५-६ ताि ददले ति त्ातील ननम्े 
पाणी मळुांच्ा खाली जाईल म्हणजे वाया जाईल 
परिणामी त्ािोबत ददलेले खत (फटवीगेशन) िुद्धा 
वाहून जाईल. जि आपण गादीवाफ्ावि २ इनलाईन 
नळ्ा टाकल्ा ति पाणी + खत िमप्रमाणात िव्ष 
िोपांना नमळेल व ननयंत्ीत पाणी ददल्ामुळे खत 
हे मुळांपयिंतर् िाहून र्पकाला लगेर् घेता येईल व 
त्ार्ी काय्षक्मता जास्त िाहील. परिणामी खतार्ी 
बर्त व उत्ादनात गुणवत्तापूव्षक वाढ घेता येते. 

प्रश्न- कांदया चयाळीत सयाठवून ठेवण्यासयाठी व तो 
पटकण्यासयाठी लयागवड पद्धतीत कयाही बदल करयावे 
लयागतील कया?

उत्तर- ननसचितर्. िवषात महत्तार्ी गोष्ट म्हणजे कांदा 
लागवि ही आधुननक पद्धतीने म्हणजे गादीवाफा, 
इनलाईन र्कंवा ब्स्पकंलि, फटवीगेशन या पद्धतीर्ा 
अवलंब किावा. िाठवणूकीिाठी कांदा र्पकाला 
नत्ार्े प्रमाण कमी द्यावे व तो र्टकण्ािाठी पालाश 
तिेर् िल्फि देणे महत्तार्े आहे. िुक्ष्म सिरं्न 
पद्धतीमधे् ननयंत्ीत स्वरूपात पाणी व जेव्ा 
हवे तेवढे खत देता येते त्ामुळे गुणवत्तापूण्ष व 
िाठवणूकीि योग्य कांद्यार्े उत्ादन घेता येते. 

र्ाळीत िाठनवलेला कांदा
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प्रश्न- कांदया पेरणी्यांत्रयाची पकंमत पकती आहे?

उत्तर- शेतकऱ्यांच्ा िोयीिाठी व लागवि खर््ष ननयंत्ीत 
किण्ािाठी जैन इरिगेशनने बैलर्ललत कांताई 
कांदा पिेणीयंत् नवकिीत केलेले आहे. यार्ी र्कंमत 
रु. २४,७००/- इतकी आहे व हे यतं् पूण्षपणे टॅक्स 
फ्ी आहे. या यंत्ाच्ा खिेदीिाठी कंपनीकिून काही 
िबसििी नाही पिंतु नवतिकाकिून प्रयत्न केल्ाि ते 
प्रकिण शािकीय कायषालयाि िादि कितात. 

 या पेिणीयंत्ार्ा वापि करून एक ददविात ४-५ 
एकि कांद्यार्ी पिेणी होऊ शकते. यािाठी एकिी 
२ ते २.५ र्कलो कांदा नबयाणे व १ ते १.५ र्कलो 
भाजलेली बाजिी एकत् करून वापिावी. 

प्रश्न -  आपल्या प्रक्षेत्रयावर लयागवड केलेलया कांदया, कांदया रोप 
लयागवण्यांत्रयाने  केलेलया आहे कया्या व त्याची मयाहहती 
द्या.

उत्तर- नाही. आपण प्रक्ेत्ावि कांद्याच्ा नवनवध प्रकािच्ा 
८२ जातटींर्ी लागवि केलेली आहे ती मजिुांकिून 
केलेली आहे.  कांदा िोप लागवि यतं् हे एिपी 
ॲग्रो कंपनीने नवकिीत केलेले आहे. त्ार्ी र्कंमत 
४.५ लक् रुपये आहे. या यंत्ार्ा वापि करून ८ 
तािात १ एकि लागवि किता येते. त्ािाठी क्रीपि 

गगअि अिलेला ४५ एर्पी पेक्ा जास्त क्मता 
अिलेला टट्रकॅ्टि हवा. या यंत्ाद्ािे गादीवाफा तिेर् 
कांदा िोप लागवि एकत्र् किता येते. यािाठी ७ 
मजूिांर्ी आवश्यकता आहे. या यंत्ाने ६ फूट रंूदीर्ा 
गादीवाफा तयाि होतो व १० ओळी लागवि किता 
येते. त्ानुिाि एकिी िोपांर्ी िंख्ा २.५ ते २.७५ 
लक् इतकी िाखता येते. 

प्रश्न -  पयात व मूळ कयापण्याच्या ्यांत्रयाचे फया्यादे कया्या?

उत्तर- कांदा पीक खांिणीिाठी िव्षिाधािण ३०-३५ 
मजूिांर्ी गिज अिते हा खर््ष कमी किणेच्ा 
उदे्दशाने जैन इरिगेशनने कांदा मूळ व पात कापणी 
यतं् नवकिीत केलेले आहे. या यंत्ार्ा वापि करून 
एका ददविात ७ मजूि ६ ते ७ टन कांद्यार्ी यंत्ाच्ा 
िहाय्याने मूळ व पाती कापून २ प्रकाि ग्रेिटींग करून 
गोण्ा भरू शकतात. 

प्रश्न - जैन हया्याटके पॅ्न्ट फॅक्टरीत कोण कोणते ववभयाग 
्याेतयात?  ्याांची वैशशष्ट कया्या, सववस्तर मयाहहती द्या?

उत्तर - िोपवार्टका म्हणजे नि्षिी ज्ा दठकाणी िोप/कलमे 
बननवले जातात त्ार्े िंगोपन व वाढ केली जाते 
अशा उत्ादन के्त्ाला िोपवार्टका म्हणतात.पिंतु, 
ज्ा दठकाणी लाखो िोपे र्कंवा कलमे एकार् जागेत 

कांदा िोपे लागवि किणािे यतं्
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र्कंवा एकार् दठकाणी यंत्ार्ा वापि करून 
तयाि केली जातात अशा उत्ादन कें द्ाला 
जैन पॅ्न्ट फॅक्टिी अिे म्हणतात. 

 जैन इरिगेशन सिस्स्म् ने 1996 पािून 
जैन हायटेक पॅ्न्ट फॅक्टिी र्ी िुरुवात 
केली.यामध्े प्रामुख्ाने र्ाि नवभाग येतात 
१.र्टशू कल्चि िोपे,२.कलम िोपे (ग्राल्फ्टंगं),३.
नबयाणे,४.नबयाण्ांपािून नननम्षत िोपे 
(सििललंग).जैन हायटेक पॅ्न्ट फॅक्टिी 
वैसशषे्ट अिे िांगता येतील,ही जवळपाि 
12000 वग्ष मीटि क्ेत्फळात उत्ादन 
प्रयोगशाळा,  1.16 कोटी वग्ष फूट 
क्ेत्फळात हाि्षननगं िेंटि, प्रनतवर््ष 13 किोि 
िोपांर्ी नननम्षती, प्रनतददन दहा लाखांपेक्ा 
िोप नननम्षतीर्ी क्मता, 60 टके् पेक्ा 
जास्त बाजाि दहस्ा व 99% वि िंतोर् 
ग्राहक,  90% पेक्ा जास्त रिपीट कस्मि, 
17 पेक्ा जास्त िाज्ात नवक्रीतून प्रिाि, 
पंधिा टके् च्ा वि वार्र््षक वृद्धी, एन ए बी 
एल प्रमाणीत व मान्ताप्राप्त, िीएिआयआि 
मान्ता प्राप्त एनिीएल टीिीपी मान्ता 
प्राप्त,  िाष्टट्र ीय बागवानी बोि्ष द्ािा थ्ी 

स्ाि श्ेणी प्राप्त, आयएिओ ९००१आयएिओ 
४५००१ प्रमाणणत अशी वैसशष्टे अिलेली 
आहेत.

प्रश्न - पटशू क्चिर रोपांमध्े 
कोणकोणत्या पपकांचया समयावेश होतो व 

त्याची वैशशष्टे कया्या?

उत्तर -  जैन र्टशू कल्चि नवभागामध्े र्टशू 
कल्चि केळी िाचळंब आणण स्ट्र ॉबेिी िोप 

नननम्षती होते. जैन र्टशू कल्चि जगातील 
िवषात मोठी हायटेक पॅ्न्ट फॅक्टिी अिून 
येथे एका वर्षात १० कोटी केळी ८० लाख 

िाचळंब आणण २० लाख स्ट्र ॉबेिीर्ी िोपे तयाि 
किण्ात येतात. 

 यार्ी वैसशष्टे िांगायर्ी झाली ति 
आपणाि मादहत अिेलर् जैन इरिगेशन 
वेगवेगळ्ा टप्प्ावि केळीमध्े व्ायिि 
इंिेक्क्सगं िाचळंबामध्े बॅके्टरियल टेस्स्गं 

करून िोगमुक्त व दजजेदाि िोप नननम्षती 
किणािी र्टशू कल्चि क्ेत्ातील एकमेव कंपनी 

आहे. जैन र्टशू कल्चि िोपांर्ी नननम्षती िोगमुक्त 
उतृ्ष्ट व ननविक मातृक्ापािून केली जाते 
तिेर् वाताविण ननयरं्त्त ग्रीन हाऊि 

जैन इरिगेशनने बननवलेले र्टशू्कल्चि केळीर्ी िोपे पाहतांना मदहला शेतकिी
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व पॉललहाऊि मध्े शास्त्रोक्त पद्धतीने हार्ििंग 
किणािी एकमेव कंपनी आहे. जैन र्टशू कल्चि 
िोपांर्ा पिुवठा रूट टट्र नेि टट्र ने मधून केला जातो 
त्ामुळे मुळांर्ा नवकाि व वाढ योग्यिीत्ा होते व 
हाताळणी किताना मुळांना नुकिान होत नाही. जैन 
र्टशूकल्चि तंत्ज्ानाने शेतात झझिो- िे िेर्टगंर्ी 
खात्ी घेता येते. जैन र्टश्यकूल्चि ग्रॅंि नैन जातीर्ी 
केळी िोप नननम्षती किणािी जगातील नंबि एक र्ी 
कंपनी अिून र्टशू कल्चि ततं्ज्ानाने िाचळंब िोप 
नननम्षती किणािी आद्य प्रणेती कंपनी आहे. त्ामुळे 
जैन र्टशू कल्चि िोपांना 1994 पािून शेतकऱ्यांर्ी 
पदहली पिंती अिते.

प्रश्न - शसडर्लंग ववभोञागञामध्ये कोणकोणत्ञा रोपांनञा 
मञागणषी असते? शसडर्लंग ववभोञागञाचषी ववशेषतञा 
कञाय?

उत्तर -  नबयांपािून िोपे बननवणाऱ्या सििललंग नवभागात दोन 
उपनवभाग अिून त्ात पपई व भाजीपाला िोपांर्ा 
िमावेश आहे. जैन िीिललंग नवभागामध्े आम्ही 
प्रामुख्ाने किाि शेतीिाठी कांदा िोपे, टोमॅटो िोपे 
व नमिर्ी िोपे ही प्रामुख्ाने व मोठ्ा प्रमाणावि 
तयाि कित अितो. याव्नतरिक्त जैन हायटेक पॅ्न्ट 
फॅक्टिी वेगवेगळ्ा प्रकािच्ा भाजीपाल्ांच्ा 

िोपांर्ी व वाणांर्ी नननम्षती व नवक्री किीत अिते 
यामध्े प्रामुख्ाने वांगी, कोबी, टिबूज, खिबूज, 
कोबी, फ्ाॅवि, काकिी, रिोकोली, दधुी, कोहळा व 
ढोबळी नमिर्ी यांर्ी िोपे मागणीनुिाि तयाि केली 
जातात. िाठ ददविांच्ा आगाऊ बरु्कंग अंतग्षत 
शेतकऱ्यांना गिजेनिुाि वेगवेगळ्ा हंगामात 
भाजीपाला वाणांर्ी गुणवत्तापूण्ष िोपे जैन हायटेक 
पॅ्न्ट फॅक्टिी मधून उपलब्ध करून ददली जातात.

 जैन हायटेक पॅ्न्ट फॅक्टिी मातीत तयाि होणाऱ्या 
भाजीपाला िोपांच्ा अिर्णटींवि मात किण्ािाठी 
आटोप्क िािख्ा तंत्ज्ानार्ा वापि करून पपई व 
भाजीपाला िोपे तयाि केली जातात. िोपांर्ी नननम्षती 
ही मातीनविदहत माध्मांर्ा वापि करून केला 
जातो. स्वयरं्ललत Vaccum वॅ्क्युम मशीनद्ािे 
नबयाणे प्रोटे मध्े अिलेल्ा िॉईललेि माध्मात 
नबयाण्ांर्ी पेिणी एकिमान अंतिावि केली 
जाते. त्ानंति, बी पेिणी झालेल्ा प्रोटेला उगवण 
कक्ात (जनम्षनेशन र्ेंबि) ठेवले जाते. अिे केल्ाने 
नबयाणे एकिमान उगवून येते. त्ामुळे, भाजीपाला 
उत्ादक शेतकऱ्यांना र्ांगले गुणवत्ता पणू्ष ननिोगी व 
एकिमान वाढ झालेली िोपांर्ा पुिवठा केला जातो.

जैन इरिगेशनने बननवलेले नवनवध प्रकािर्ी भाजीपाला िोपे पाहतांना शेतकिी
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प्रश्न  कलम रोपे (ग्ञाल््टिंगं) ववभोञागञात कोणकोणतषी 
कलमषी रोपे उपलब्ध आिे, त्ांचषी वैशशषे्ट कोणतषी 
आणण आम्षी कलमे कञा घ्ञावषी?

उत्तर -  जैन हायटेक पॅ्न्ट फॅक्टिी च्ा ग्राल्फ्टगं नवभागार्े 
र्ाि उपनवभाग आहेत. त्ामध्े, फळांर्ी िोपे 
मिाला र्पके, और्धी व िुगलंधत आणण शोलभवंत 
िोपे इत्ादटींर्ा िमावेश होतो. जैन हायटेक पॅ्न्ट 
फॅक्टिी मध्े गुणवत्ता पणू्ष फळ र्पकांच्ा िोपांर्ी 
नननम्षती खाि करून किण्ात येते. जैन हायटेक 
पॅ्न्ट फॅक्टिी र्ी क्मता ही तीि लाखांपेक्ा जास्त 
फळ झािांर्ी िोपे तयाि किण्ािाठी किण्ात 
आलेली आहे. फळ र्पकांमध्े प्रामुख्ाने स्वीट 
ऑिेंज, आंबा, ललंबू, मोिंबी, सिताफळ, पेरू, नािळ, 
आवळा, जांभूळ, चर्कू आणण इति फळझािांच्ा 
नवनवध जातटींर्ी िोपे/ कलमी िोपे तयाि किण्ात 
येतात. जैन हायटेक पॅ्न्ट फॅक्टिी कलम िोपे 
नवभागार्ी प्रमुख वैसशषे्ट अशी िांगता येतील, जैन 
हायटेक पॅ्न्ट फॅक्टिी िोपांर्ी नननम्षती ही अलभजात 
व प्रमाणणत रूटस्ॉक व मातृवृक्ापािून केली जाते 
यामधे् गुणवत्तापणू्ष रूटस्ॉक नमळवण्ािाठी 

लागणाऱ्या नबयाण्ांर्ा िंग्रह ज्ात अिलेल्ा 
व अस्ल मातृक्ापािून केला जातो.मातृवृक् 
िोपवार्टका अनुवंसशकदृष्टा िोग आणण कीि 
यांच्ापािून मुक्त ठेवण्ािाठी नवशरे् प्रयत्न केले 
जातात. िोपांर्े कलम नवनवीन तंत्ज्ानाने शास्त्रोक्त 
पद्धतीने व प्रसशसक्त कम्षर्ाऱ्यांमाफ्ष त केले जाते. 
िोपांर्े िंपूण्ष िंगोपन अंशतः ननयंर्त्त वाताविणात 
केले जाते. िोपांर्ी गुणवत्ता तपािण्ािाठी प्रत्ेक 
िोपांच्ा िमूहातून नमुना घेऊन पिीक्ण केले जाते 
आणण ग्राहकांच्ा मागणीनुिाि नवसशष्ट जातीर्ी 
वाहनांर्ी िोपे ॲिव्ान्स बुर्कंग किणाऱ्यांना 
उपलब्ध करून देण्ाि प्राधान् ददले जाते.

प्रश्न रूट टट्रनेर कपञामधषील जैन स्वषीट ऑरेंज (जे.
एस.ओ.) व जैन आंबञा कलमांचषी ववशेषतञा सांगञाल 
कञा? यञात कोणकोणत्ञा जञातषी आिेत? 

उत्तर -  फळर्पके कलमी िोपांर्ी वैसशष्टे िांगायर्ी झाली 
ति, जैन स्वीट ऑिेंज पािून िुरुवात करूया, जैन 
स्वीट ऑिेंज ही नवसशष्ट रूट टट्र नेि कपात मातीनविदहत 
मीर्ियात िोप नननम्षती केली जाते यामध्े मायक्रो 
बिटींग पद्धतीने ननयरं्त्त वाताविणात कलम नननम्षती 

जैन स्वीट आॅिेंजर्ी र्टश्ूकल्चि पद्धतीने बननवलेले दजजेदाि व िोगमुक्त िोपे
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होते. ही कलमे उंर् गादीवाफ्ावि लागविीि 
योग्य व एकदा लागवि झाल्ानंति बागेत मि 
आढळत नाही, लागविीनंति र्ौर्था वर्षापािून 
फळे धिण्ाि िुरू होते. जैन स्वीट ऑिेंज च्ा 
जातटींर्ी आणखी वैसशष्टे म्हणजे ही फळे ताजे 
फळ व प्रर्क्रया योग्य, फळे ििाळ अिून फळातील 
नबयांर्े प्रमाण नगण् आहे. जैन स्वीट ऑिेंजर्ी िोपे 
ही पार् जाती मध्े उपलब्ध करून ददलेले आहेत. 
यामधे् जे एि.ओ.१, जे एि.ओ.२, जे एि.ओ.३,जे. 
एि.ओ.४,जे एि.ओ.५. 

 जैन आंबा कलमांर्ी वसैशष्टे िांगताना नवशेर् आनंद 
होत आहे.कािण, देशात िव्षप्रथम नवसशष्ट रूट टट्र नेि 
कपात मातीनविदहत मीर्ियामध्े कलम िोपांर्ी 
नननम्षती जैन हायटेक पॅ्न्ट फॅक्टिीमध्े केली जाते. 
कलमी िोपांरे् िंगोपन हे ननयंर्त्त वाताविणात केले 
जाते प्रसशसक्त िहकाऱ्यांमाफ्ष त शास्त्रोक्त पद्धतीने 
ज्ात गुणवत्ता पणू्ष रूटस्ॉक विर् मातृवृक्ातील या 
दठकाणी केली जाते.ही कलमे उंर् गादीवाफ्ावि 
घनदाट लागविीि योग्य व एकदा लागवि 
झाल्ानंति बागेत मि आढळत नाही, लागविीनंति 

र्ौर्था वर्षापािून फळे धिणे िुरू होते. जैन आंबा 
कलमामध्े एकूण िात जातटींर्ी िोपे उपलब्ध 
आहेत. यामध्े प्रामुख्ाने केशि, तोतापिुी त्ानंति 
हापूि, ित्ना,मल्ल्का, आम्रपाली आणण दशेिी 
इत्ादी.

प्रश्न  ऍग्ो फॉरेस्ट चषी रोपे कञा घ्ञावषीत व आपल्ञाकडे 
कोणकोणते रोप उपलब्ध आिेत?

उत्तर -  भाितातील नवनवध क्ेत्ांमध्े जैवनवनवधतिेाठी 
वनीकिणार्े नवशेर् महत्त आहे िध्ा कमी झालेल्ा 
वनीकिणामुळे जागनतक तापमान वाढ झाली आहे, 
वनीकिणामुळे नैिगग्षक रित्ा वाढत अिलेल्ा 
गवतामुळे जनमनीर्ी धूप थांबते. वनीकिणापािून 
नमळणािे लाकूि व इति उत्ादनांमुळे गरिबी कमी 
किण्ाि मदत होत. वकृ्ांर्ी ननवि किताना आम्ही 
शक्यतो थिाननक देशी वकृ् ननविावेत. िोपांर्ी उंर्ी 
र्कमान पार् फूट व खोिार्ी जािी र्कमान दोन ते 
तीन िेंटीमीटि ठेवतो. िोपांर्े वय र्कमान दोन ते 
तीन वर््ष अिते. 

 आपल्ा येथे जैन हायटेक पॅ्न्ट फॅक्टिीत ऍग्रो 

उत्तम प्रकािरे् खुंट वापरून बननवलेली आंब्ार्ी कलमे
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फॉिेस्ीर्ी म्हणजेर् कृर्ी वनीकिणार्ी िोपे 
तयाि केली जातात. यामध्े प्रामुख्ाने येथील 
वाताविणात िहज एकजीव होणािे थिाननक 
देशीवकृ् िोपांर्ी  नननम्षती प्रामुख्ाने केली जाते. 
यामधे् किुललंब, पळि,कांर्न, अजु्षन, वि, र्पपंळ, 
सशिीर्, बेल, कवट, बाभूळ, दहवि, अंजनी, भोकि, 
नीम, कदंब इत्ादी.

प्रश्न- जैन स्ीट ऑरेंज पयाची जयातींचे वैशशष्टे सांगया व 
्याशस्ी लयागवडीचे शेतकऱ््याांचे अनुभव सांगया?

उत्तर:  जे एि.ओ.१, जे एि.ओ.२, या दोन 
जातटींमधे् फुले येऊन फळे काढणीर्ा 
कालावधी म्हणजरे् लवकि २४०-
२७० ददवि अिा आहे. फळांर्ा 
आकाि मध्म ते मध्म मोठे आहे. 
फळांमध्े ििार्े प्रमाण जास्त व नबयांर्ी 
िंख्ा कमी आहे. झािांर्ा आकाि मध्म 
उंर्ीर्े ते उंर् अशा प्रकािार्े आहे. जे 
एि.ओ.३, व जे.एि.ओ. ४ या दोन जातटींमध्े 
फुले येऊन काढण्ार्ा कालावधी 
मध्म २७०-३०० ददवि अिा 
आहे. फळ आकािाने मध्म ते 
मोठे तिेर् गोलाकाि ते ओव्ल 
शेप आकािारे् आहे. फळांमध्े 
ििार्े प्रमाण जास्त व नगण् 
बी आहे. जे एि.ओ.५. या जातीर्े 
वाण फुलोऱ्यापािून फळ काढणीर्ा 
कालावधी उसशिा ३१०-३४०ददवि अिा 
आहे. फळ आकािाने मोठे व गोलाकाि अिते 
झािांर्ी फळ धरून ठेवण्ार्ी क्मता र्ांगली आहे 
फळांमध्े ििार्े प्रमाण जास्त व कमी प्रमाणात बी 
आढळते. या िव्ष जाती र्वीला गोि आंबट अशा 
आहेत. 

 शेतकऱ्यांर्ा अनुभव अिा आहे जैन स्वीट ऑिेंज च्ा 
एकूण पार् जाती आहेत यापैकी लागवि किताना 
लवकि मध्म व उसशिा अिा जातटींर्ा क्रमाने प्ॉट 
ठेवावा.  आनंबया बहािातील फळकाढणी  ऑगस् 
मदहन्ात िुरू होऊन उसशिा फळ काढण्ार्ी जात 

नोव्ेंबि अखेिपयिंत काढल्ाने फळ काढणीि 
पुिेिा वेळ नमळातो. या तीन जातटींर्ी लागवि करून 
नैिगग्षक जोखीम जिे (जास्त पाऊि,गािपीट, 
वादळ) नवभागली तिेर् फळ काढणीर्ा कालावधी 
९०-१२० ददवि नमळाला आणण बाजािाभावातील 
र्ढउतािार्ा फायदा झाला. जैन स्वीट ऑिेंज 
शेतकऱ्यांनी आपल्ाकिे उपलब्ध अिलेल्ा 
पाण्ाच्ा ननयोजनानिुाि वर्षातून एकर् बहाि 

घेतला व त्ांना एकही दहा ते बािा टन इतके 
उत्न्न पार्व्ा वर्वी नमळाले.

प्रश्न- आमच्या पयारंपयाररक मोसंबी बयागेत झयाडे 
सयात वर्षानंतर मरतयात, ्यायाची कयारणे कया्या ? 
आम्हयालया जैन स्ीट ऑरेंज हया प्याषा्या होऊ 

शकतो कया?

उत्तर:  िाधािणपणे पािंपारिक मोिंबी 
लागवि ही जंबेिी खुंटाविर्ी अिते व िपाट 
पद्धतीने लागवि करून मोकाट सिरं्न 

पद्धतीर्ा अवलंब बहुतांशी शेतकिी किताना 
ननदश्षनात आलेले आहे. मोकाट पाण्ामुळे 

खोिापाशी होणािे िोग जिे मुळकुज र्िकं 
यािािख्ा िोगांर्ा प्रादभुषाव िहजिीत्ा 

या बागेमध्े होतो व कालांतिाने झािे 
िोगग्रस्त होऊन मितात.

 जैन स्वीट ऑिेंज यािाठी 
नवसशष्ट जानतवंत खुंटार्ा वापि हा 

केला गेलेला आहे. हा खुंट माती पािून 
व पाण्ापािून होणािे िोग मुळकुज, र्िकं्या याला 
काटक व िक्म आहे. जैन स्वीट ऑिेंज बाग ही 
घनदाट लागविीिाठी योग्य आहे व लागवि ही उंर् 
गादीवाफ्ावि आणण जैन दठबक सिरं्न पद्धतीवि 
केल्ाने बागेत पाण्ामुळे खोिापाशी होणािे िोग 
जिे मुळकुज, फायटोप्थोिा, र्िकं्या यािािख्ा 
िोगांर्ा प्रादभुषाव आढळून आलेला नाही. जैन दठबक 
सिरं्नावि फर्ट्षगेशन केल्ाने शेतकऱ्यांना फळे 
आकािाने एकिािखे आकर््षक िंग व र्काकी मुळे 
बाजािपेठेत जास्त भाव नमळून एकिी नफ्ामध्े 
वाढ झाली. त्ामुळे पािंपारिक मोिंबी बागेपेक्ा 
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र्कंवा जैन स्वीट ऑिेंज लागवि हा पयषाय होऊ 
शकतो.

प्रश्न - कांदया लयागवडीसयाठी जमीन कशी असयावी?

उत्तर: कांदा लागविीिाठी मध्म प्रतीच्ा जनमनीर्ी 
ननवि योग्य आहे तिेर् कांद्यार्ी वाढ जनमनीत होत 
अिल्ामुळे त्ािाठी भुिभुशीत व भिपूि िेंदद्य 
पदाथ्ष अिलेली जमीन योग्य अिते.

प्रश्न - कांद्याचे हंगयामयासयाठी कोणते वयाण उपलब्ध आहे?

उत्तर: किाि शेतीिाठी उपलब्ध अिलेले जैन इरिगेशन 
िंशोलधत जे.व्ी. ०५ व १२ हे वाण कंपनीकिून जैन 
ग्रामिेवकांमाफ्ष त शेतकऱ्यांना ददले जाते, तिेर् 
लाल काद्यांर्े लभमा िुपि व  लभमा शक्ती हे वाण 
नजीकच्ा भनवष्य कालावधीत उपलब्ध होईल.

प्रश्न - कांदया लयागवडीचया कयालयावधी पकती आहे?

उत्तर: जैन इरिगेशन िंशोलधत जे व्ी ५ हे वाण ९० ते 
१०५ ददविांत व जे व्ी १२ या वाणार्ा कालावधी 
पुनलषागविीनंति १२० ते १३५ ददविांर्ा आहे.

प्रश्न - पेरणी केलेलया व पुनलषागवड केलेल्या कांदया पपकयात 
फरक कया्या?

उत्तर: पेिणी कांदेपेक्ा पुनलषागवि किीता मजुिीर्ा खर््ष 

जास्त होतो. पिेणी केलेल्ा कांद्यार्ा कालावधी 
पुनलषागवि केलल्ा कांद्यापेक्ा कमी अितो.

प्रश्न -  कांदया लयागवड कशी करयावी?

उत्तर: कांदा लागवि दोन प्रकािे केली जाते. िोपवार्टका 
तयाि करून तिेर् पेिणी करून  िुद्धा कांदा 
लागवि केली जाते. 

प्रश्न - पेरणीसयाठी पकती पकलो वब्यायाणे लयागते?

उत्तर: कांदा पिेणीिाठी पेलेर्टगं केलेले प्रती एकि ४.५ 
र्कलो नबयाणे लागते.

प्रश्न - पेरणीचया कांदया पकती हदवसयात त्यायार होतो?

उत्तर: पेिणीर्ा कांदा खरिप हंगामात १२० ते १३५ ददवि व 
िब्ी हंगामात  १४० ते १५० ददविात तयाि होतो.

प्रश्न - एकरमध्े रोपांची संख्यया पकती ठेवयावी?

उत्तर: एक एकिमध्े िाधािणतः २४०००० ते २६०००० 
िोपे अिायला हवीत.

प्रश्न - रोपवयापटकया कशी त्यायार करयावी?

उत्तर: कांद्यार्ी िोपवार्टका दह गादीवाफ्ाविर् किावी. 
हाताने र्कंवा गादीवाफा यंत्ाच्ा िाहाय्याने तयाि 
केलेल्ा वाफ्ावि खुिपीने र्कंवा दाताळ्ाने िेर्ा 

कांद्याच्ा िोपांर्ी ग्रीनहाऊिमध्े नननम्षती
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पिून त्ात बी टाकून मातीने झाकावे. गादीवाफ्ावि 
बी पिेताना ते १ ते १.५ िे. मी. पेक्ा खोलवि टाकू 
नये. पाणी देण्ािाठी फक्त िूक्ष्म सिरं्न पद्धतीर्ा 
वापि किावा. बी पेिण्ापािून उगवून वि येईपयिंत 
हलके पाणी देत िाहावे.

प्रश्न -  रब्ी हंगयामयात रोपांची पुनलषागवड केव्या करयावी?

उत्तर: िब्ी हंगामात कांद्यार्ी िोपे  ७ ते ८ आठवड्ात तयाि 
होतात. िोपांर्ी पुनलषागवि सशफािि केलेप्रमाणे १५ 
नोव्ेंबि ते १५ र्ििेंबि या कालावधीतर् किावी. 
उसशिा लागवि केलेल्ा र्पकामध्े टोंगळे येण्ार्ी 
शक्यता अिते. जास्त वयार्ी िोपे लावल्ामुळे जाि 
मानेर्े व िेंगळ्ा कांद्यार्े प्रमाण वाढते. कोवळी िोपे 
लावल्ाि त्ार्ी मि जास्त प्रमाणात होते व अशा 
िोपांर्ा कांदा उसशिा तयाि होतो.

प्रश्न - कांदया पपकयालया पयाणी कधी व कसे द्यावे?

उत्तर: कांदा र्पकाला पाणी देण्ािाठी िूक्ष्म सिरं्न 
पद्धतीर्ा वापि किावा. पुनलषागविीनंति लगरे् 
पाणी द्यावे. नवीन मुळे फुटण्ािाठी जनमनीत 
वाफिा स्थिती ठेवावी व गिजेनुिाि पाणी द्यावे.

प्रश्न - कांद्यातील तणवन्यांत्रण कसे करयावे?

उत्तर: पुनलषागविीनंति लगरे् गोल १५ नम.ली. + व्ीप 
िुपि २० नम. ली. १५ ललटि पाण्ात नमिळून 

फवािणी किावी. तणनाशकार्ी फवािणी किताना 
जनमनीत ओलावा अिणे आवश्यक आहे.

प्रश्न - कांदया कयाढणीस त्यायार झयालया हे कसे समजयावे व 
कयाढणी केव्या करयावी?

उत्तर: पूण्ष परिपक्व झालेल्ा कांद्यार्ी पात मानेतून 
वाकून खाली पिते. पिंतु खिीत हंगामात जमीनीत 
अिलेला ओलावा व वाताविणातील आद््षता जास्त 
अिल्ामुळे कांद्यार्ी पात पित नाही.  म्हणुन 
र्पकार्ा कालावधी िंपल्ानंति (९० ते १०५ 
ददवि) पातीवि िट्र म र्फिवुन िंपणु्ष पात पािुन घ्ावी 
त्ानंति २ ते ३ ददविांनी कांदा उपटून काढावा. िब्ी 
हंगामात  ३० ते ४० टके् पाती पिल्ानंति कांदा 
काढणीि तयाि झाला अिे िमजावे. कांद्याच्ा 
पातीवि िट्र म र्फिवून िंपूण्ष पात पिून घ्ावी. 
त्ानंति २ ते ३ ददविांनी कांदा उपटून काढावा.

प्रश्न - कांद्याचे एकरी उत्पयादन पकती ्याेते?

उत्तर: जैन अत्ाधुननक कांदा लागविीच्ा पद्धतीर्ा वापि 
केल्ाि िब्ी हंगामात ििाििी १२ ते १५ मे. टन 
उत्ादन येऊ शकते.

प्रश्न - आंबया,डयाळळबं, पेरू ्याया पपकयाची करयार शेती कंपनी 
करते कया ? 

उत्तर: िध्ा तिी नाही. भनवष्यात किणाि आहे,  पण कंपनी 

काढणीि तयाि झालेला कांदा
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आपल्ा प्रर्क्रया उद्योगािाठी आंबा, पेरू िाळींब 
फळांर्ी खिेदी किते. ज्ा शेतकऱ्याने कंपनीर्े  
र्टशू कल्चि  िोपे, कलमे खिेदी केली आहे तिेर् 
कंपनीर्ा दठबक सिरं्न िंर् खिेदी केला आहे अशा 
शेतकऱ्यांना लागवि केलेल्ा र्पकानवर्यी तांर्त्क 
माग्षदश्षन शेतकऱ्याच्ा शेतावि जाऊन कंपनीर्े 
ॲग्रोनॉनमस् शेती िल्ा नवनामूल् देतात 

प्रश्न - कंपनीने ववकशसत केलेली शेती अवजयारे कंपनी 
शेतकऱ््याांनया ववकत देते कया ? 

उत्तर - कांताई कांदा नबयाणे पेिणी यंत्  कांदा किाि शेती 
किणाऱ्या शेतकऱ्यांना कंपनी नवकत देते र्कंवा 
भाड्ाने देते. हे यतं् र्ालनवण्ाि िुलभ व िोयार्े 
आहे.

प्रश्न -  ग्ीन हयाऊन व शेड हयाऊस मध्े कया्या फरक असतो?

उत्तर- ग्रीन हाऊिमध्े ननजिंतूक वाताविणामध्े कंटट्र ोल 
पद्धतीने तापमान, आद््षता व िुय्षप्रकाश कंटट्र ोलमध्े 
ठेवता येते. तिेर् र्पकािाठी जे िुयोग्य अिे 
वाताविण ननमषाण किता येते. त्ात कुलींग पिॅ व 
एक्ॉस् फॅनच्ा िहाय्याने हे शक्य होते. त्ाला 
फोिजेफुली वेन्टीलेशन अिे िुद्धा म्हणतात. 

 शेिहाऊि (पॉलीहाऊि) - या मध्े नॅर्िल 
वेन्टीलेशन अिते या मधे् ननजिंतुक वाताविणामध्े 

िुय्षप्रकाश ५० टके् कंटट्र ोल करून िोपांंना 
िुय्षप्रकाशात वाताविणािोबत जोिले जातात. 
त्ाला एल्क्मटायझेशन अिे म्हणतात. 

प्रश्न- रुट टट्नेर कपयामधील आंबया व मोसंबीच्या झयाडयाची 
पकंमत कया्या?

उत्तर - ३००/- रुपये प्रनत झाि व वाहतुकीर्ा खर््ष वेगळा. 

प्रश्न -  ३०० रुप्याे प्रवत झयाड देऊन आमचया कया्या फया्यादया? 
मयाकजे टमध्े ८० ते १०० रूप्याांमधे् कलम वमळतयात.

उत्तर- तुमर्ा प्रश् खुपर् महत्तार्ा आहे व तुम्ही हा प्रश् 
नवर्ािला म्हणून तुमर्े अलभनंदन.

 कंपनीने आपल्ा या दठकाणी बोलावून दाखवायर्ा 
हार् उदे्दश आहे की आपल्ाला हे जाणून घेता येईल 
की इति नि्षिी व जैन पॅ्न्ट फॅक्टिीमधील िोपांमध्े 
काय फिक अितो तो तमु्हाला या दठकाणी 
आम्ही दाखवतो. यात महत्तार्ा फिक अिा 
आहे की कंपनीमध्े शास्त्रशुद्ध पद्धतीने ननजिंतूक 
वाताविणामध्े कंपनीच्ा मदि लिॉकमधून िायन 
मटेरिअलर्े सिलेक्शन केले जाते. त्ािाठी मदि 
नि्षिीर्े स्पेशल ग्रीन हाऊि या दठकाणी तयाि 
केलेले आहेत. आणण त्ािाठी लागणािा रूट 
स्ाॅकर्ी देखील कंपनीकिे मदि नि्षिी (मातृवृक्ार्े 
िंगोपन) केलेले आहे. 

 महत्तार्ा मुद्दा म्हणजे तमु्ही कंपनीला ३०० 
रुपयाने का घ्ावे. आपण जेव्ा २ ललटि रूट टट्र नेि 
कपामधील िोप लागवि कितात त्ामध्े शून् 
टके् मि होते, म्हणजे एकही िोप खािा िाहत नाही. 
िोप झपाट्ाने वाढतात. तीन वर्षामधे् फळे यायला 
िुरूवात होते. त्ामुळे दोन वर्जे आधी आपल्ाला 
उत्न्न िुरू होते. ५व्ा वर्वी मोठ्ा प्रमाणात उत्न्न 
येते. आपण जे काय ४० ते ५० हजाि रुपये जास्त 
खर््ष केलेला अितो तो ४र्था वर्वीर् विूल होतो 
आणण उत्न्न लवकि िुरू झाल्ामुळे शेतकऱ्यार्े 
२ वर्षाआधी उत्न्न येते. िोपार्ी गुणवत्ता व िोपात 
गॅप निल्ामुळे उत्न्न भिपिू येते व माल कॉललटी 
अिल्ामुळे मालाला भाव र्ांगला नमळतो. म्हणून 
आम्ही िंशोलधत केलेल्ा झािाला देशभिातून 
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दहमार्ल प्रदेशातील भोपालसिगं वमषा या नवनवध प्रकािच्ा भाजीपाल्ार्े उत्ादन घेणाऱ्या आणण जगदीश 
ठाकूि या िफिर्ंद व प्म ही फळे वाढनवणाऱ्या शेतकऱ्यांनीही सशवाि भेटी योजने अंतग्षत जळगावच्ा 
जैन दहल्सला भेट देऊन येथे जैन इरिगेशनने िाबनवलेल्ा नवनवध उपक्रमांर्ी व र्पकांर्ी पाहणी केली. या 
पाहणीनंति त्ांच्ा मनात जे अनेक प्रश् उपस्थित झाले व नवनवीन नवर्ािांर्ी वादळे उठली त्ािंबंधी जैन 
इरिगेशनर्े कृर्ी शास्त्रज् र्ेतन गुळवे यांनी शेतकऱ्यांशी केलेली ही बातर्ीत.

पिञाडषी भोञागञात जैनचञा रेनपोट्ट  
व मल््चिगं फञारच उपयुक्त
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भयाजीपयालया लयागवड 
श्ी. भोपयालसींग वमषा (मो. ८२१९०६१८९८)

श्ी. भोपालिटींग वमषा ९ प्रकािच्ा 
भाजीपाला र्पकांर्ी शेती २०१६ 
पािून किीत आहेत. त्ार्बिोबि 
दहमार्ल प्रदेशातील शेतकिी बांधवांना 
माग्षदश्षन करून जैन र्िट्र प, ब्स्पकंलि्ष 
तिेर् आधुननक मसशनिीर्ा वापि 
किीत आहेत. १) मटि २) सशमला 
नमिर्ी ३) टमाटे ४) कांदे ५) फ्ें र् बीन 
६) फुलकोबी ७) बंदगोबी (पत्ताकोबी) 
८) रिोकोली ९) बटाटा पुण्ष वर््षभि या 
भाजीपाला र्पकांर्े उत्ादन घेतले जाते 
व हे िुद्धा कमी पाण्ामध्े आणण जैन 
इरिगेशनर्े नमनी ब्स्पकंलि, िेनपोट्षर्ा 
वापि करून. तिेर् भाजीपाला 
र्पकांमधे् तणांर्ा प्रादभुषाव मोठ्ा 
प्रमाणात होत अितो. तिेर् येथील 
िव्ष भाग हा पहािी अिल्ामुळे 
तणांर्ा वापि हा मल्चटींग किण्ािाठी खुप उपयुक्त ठितो. 
तणे कापून भाजीपाला र्पकांच्ा जवळ ऑगजेननक मल्चटींग 
केले जाते, त्ामुळे तणांर्ा प्रादभुषाव होत नाही. तिेर् र्पकांना 
आच्छादन नमळाल्ामुळे पाणी कमी लागते. िोगिाई वाढत 
नाही. जमीन थंिीमध्े गिम तिेर् उन्ाळ्ामध्े थंि िाहते. 

नबन्स (शेंगवगवीय) भाज्ांर्े अंति – ििी ते ििी १८ इंर् 
x झाि ते झाि ४ इंर्

फुलकोबी – ििी ते ििी १८ इंर् x झाि ते झाि १० इंर्

सशमला नमिर्ी - ििी ते ििी १८ इंर् x झाि ते झाि १० 
इंर् आणण या िव्ष भाजीपाला र्पकांमध्े तणांरे् (घािार्े) 
मल्चटींग केले जाते. १ बीघ्ामध्े (म्हणजे २० नबिवा) १.२५ 
एकिमध्े वर््षभिात ३ प्रकािर्ी भाजीपाला र्पके घेऊन २ 
लाख रुपयांपयिंत उत्ादन घेतले जाते. भाजीपाला र्पकांर्ी 
िोपे स्वतः तयाि करून प्ान्ट टट्र ान्सफाम्षिद्ािे तिेर् टट्रकॅ्टि 
ऑपिेटेि टट्र ान्सप्ान्टि मशीनद्ािे िोपांर्ी लागवि केली 
जाते. २०१६ पािून श्ी. भोपालिटींग जैन नमनी ब्स्पकंलिर्ा 
वापि करून र्ांगले उत्ादन घेत आहेत. पिंतु याच्ा 

अगोदि २०१५ पयिंत पिंपिागत पद्धतीने 
शेती केली जात होती.  जानेवािी 

२०१६ मध्े दिुदश्षनच्ा िाष्टट्र ीय 
र्ॅनलविती जैन इरिगेशनर्ी 
सिरं्न प्रणाली बगघतली व 
या सिरं्न प्रणालीला बघुन 

प्रभानवत झालो. तेथून प्रेिणा घेऊन एर्प्रल 
२०१६ मध्े जैन इरिगेशनच्ा सिरं्न प्रणालीर्ा वापि करून 
भाजीपाला र्पकांर्े उत्ादन घेत आहे. आज २०२२ पािून 
३०० शेतकऱ्यांनी जैन सिरं्न प्रणालीर्ा वापि करून र्ांगले 
उत्ादन घेत आहेत. एर्प्रल २०२२ मधे् कस्म हायिींग िेंटि 
घेऊन सजल्हातील शेतीिाठी मशीन िामग्री स्वतः उपलब्ध 
करून देतो. तिेर् स्वतःजवळ एक टट्रकॅ्टििुद्धा आहे. 

गावांमधे् शेती अवजािांर्ी उपलब्धता कमी अिते 
त्ामुळे शेती खुप कष्टदायी बनते. पण आज िव्ष िामग्री 
उपलब्ध आहेत. ६ वर्वांपािून आमच्ा क्ेत्ातील मदहला 
शेतकिी ज्ांनी यापुववी कधी टट्रकॅ्टििुद्धा पादहले नव्ते, तिेर् 
सिरं्न प्रणालीिुद्धा पादहली नव्ती, त्ार् मदहला आज 
स्वतः जैन सिरं्न प्रणाली तिेर् स्वतः टट्रकॅ्टि र्ालवून मटिर्ी 
पेिणी, भाजीपाला िोपांर्े टट्रकॅ्टि ऑपिेटेट टट्र ान्सप्ान्टि 
मशीनद्ािे िोपांर्ी लागवि किीत आहेत. हा िवषात मोठा 
बदल आज झालेला आहे.  माझा अिा आत्मनवश्ाि आहे 
की जैन सिरं्न प्रणालीर्ी मदत घेऊन देशातील लहान 
शेतकिीिुद्धा किोिपती बनेल.
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प्म / सफरचंद फळबयाग लयागवड 

प्म फळबाग लागवि / िफिरं्द ही ििी ते 
ििी x झाि ते झाि अनुक्रमे १० फुट x 
१० फुट (१०० वग्षफुट) ४३५ 
झािे एक एकिमध्े येतात 
पण दहमार्लमध्े 
जमीनीर्े के्त् खुप 
कमी अिते त्ामुळे 
एकिमध्े लागविी नितात. 
गुंठ्ामध्े श्ी. जगदीश ठाकूि यांनी 
२५,००० वग्षफुटामध्े २५० प्म या 
फळझािांर्ी लागवि २०१८ या वर्वी करून 
उत्ादन घेत आहेत. 

प्म फळझािांर्ी लागवि ही िमुद्िपाटीपािुन १५०० 
नमटि उंर्ीविच्ा क्ेत्ामध्े केलेली आहे. प्म फळर्पकार्ी 
लागवि किीत अिताना िव्षप्रथम मध्म स्वरूपार्ी उत्तम 
ननर्िा होणािी व भिपूि ऑग्षननक कब्ष अिलेली जमीनीर्ी 

ननवि केली. तिेर् र्ांगल्ा उत्ादनक्म 
जाती लॅिक अम्बि, िेि ब्ूट, मेिीपोि 

अशा इंम्ोटजेि जातटींर्ी लागवि 
किण्ािाठी वापि केला. 

प्म बाग लागविीिाठी 
१५ र्ििेंबि ते १ फेरिुवािी 
लागविीर्ा मुख् वेळ अितो. 

प्म िोपांच्ा लागविीिाठी 
प्रथमतः २ फुट x २ फुट x २ 
फुट लांबी, रंूदी व खोलीर्े खडे् 

उन्ामध्े तापू ददले जातात. त्ानंति 
त्ामध्े र्ांगली माती, शेणखत, बावीस्ीन बुिशीनाशक 
यांर्ा वापि केला जातो. 

नि्षिीमधून कलमी िोपे ३०० रुपये/झाि याप्रमाणे 
नि्षिीच्ा पने्िीमधून उपटून ददली जातात. अशा िोपांविती 
१ ग्रॅम बावीस्ीन प्रती लीटि पाणी घेऊन द्ावण तयाि केले 

श्ी. जगदीश ठयाकूर (मो. ८२२७६०९३७४) (शेतकरी)

प्म फळांर्ी बाग
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जाते. त्ा द्ावणामध्े िोपांच्ा मुळा बिुवून बिुशीनाशकार्ी 
र्टट्र टमेंट केली जाते व नंति या िोपांर्ी लागवि खड्स् यामध्े 
केली जाते. अशा प्रकािे िोपांर्ी लागवि केल्ानंति  प्रते्क 
िोपाला २.५ फुट उंर्ीवि शेंिा कट करून तेथे बोिषो पेस् 
लावली जाते. अशािाठी की िोपांर्ी उंर्ी एकिािखी व्ावी, 
जास्त उंर् झािे होऊ नयेत व खोिार्ी जािी मजबूत या शेंिा 
कटटींग (टॉपटींग) मुळे होते.

िफिर्ंद/प्म झािांच्ा खोिांवि र्व्ोटीया पेस् 
म्हणजेर् गेरू पेस् केली जाते. कािण खोिकीि लागू नये 
म्हणून – गेरू ४ र्कलो आणण पाणी १० लीटि हे एक ददवि 
अगोदि पाण्ात लभजवून घालणे.

त्ानंति दिुऱ्या ददवशी इमानेक्टीन बेन्झोएट ५% ईिी 
– २५ ग्रॅम, प्रॉपीकोनॅझोल – २५ नमली, ननम ऑईल – १०० 
नमली, स्ीकि – ५० नमली नमिळून गेरू पेस् झािाच्ा 
खोिाला २ फुट ते २.५ फुट उंर्ीवि लावली जाते. 

िफिर्ंद/प्मर्ी झािे १ वर्षामधे् ३ ते ४ फांद्या 
तयाि किते. ३ ते ४ फांद्यांर्ी हलकी छाटणी करून दिुऱ्या 
वर्षापािूनर् फळधािणेिाठी झािे तयाि केली जातात. 

२ िे वर््ष २ ते २.५ र्कलो फळे प्रनत झाि. 

३ िे वर््ष ५ र्कलो फळे प्रनत झाि.  

४ थे वर््ष १० ते १५ र्कलो फळे प्रनत झाि. 

५ वे वर््ष २५ ते ३० र्कलो फळे प्रनत झाि.  

अशा प्रकािे उत्ादन घेतले जाते. िाधािणतः १०० 
रुपये र्कलो x २५ र्कलो फळ प्रनत झाि. २५०० रुपये प्रनत 
झािापािून उत्न्न नमळते. 

फळझािांर्ी छाटणीपािून, मशागत ते फळे 
तोिणीपयिंतर्ी िव्ष कामे शेतकिी कुटंुबातील िव्ष व्क्ती 
नमळून कितात. प्म फळझािांर्ा बहाि घेण्ापवूवी मातीर्े 
पिीक्ण केले जाते. त्ािाठी झािांर्ी ७० टके् पानगळ 
ऑक्टोबि – नोव्ेंबि मदहन्ामधे् मातीपिीक्ण तिेर् पानांर्े 
पिीक्ण केले जाते व त्ानुिािर् झािांच्ा पानांमधील 
तिेर् जमीनीतील उपलब्ध अिलेले घटक व कमी अिलेले 
घटक यांर्ी माती, पाने पिीक्ण अहवालानुिािर् खते, िुक्ष्म 
अन्नद्व्ांर्े बहािपुव्ष ननयोजन केले जाते. 

आमच्ाकिे िोपे जी लागवि केली जातात ती िोपे 
नि्षिीमधुन उपटून शेतकऱ्यांना ददली जातात व खिी िमस्ा 
येथूनर् येत अिते आणण ते १ ते १.५ वर्षानंति िोपांमध्े 
मि ददिून येतो. त्ा मेलेल्ा िोपांना उपटून त्ार्े पिीक्ण 
केल्ानंति बागेला उपाययोजना केल्ा जातात. पण िोपे 
िशक्त उच् गुणवत्तापूण्ष खुंट तिेर् र्ांगल्ा मातृवृक्ापािून 
बॅगेतील िोपे र्कंवा रूट टट्र नेि कप मधील िोपे तिेर् माती 
नविहीत मॉि मेिीयामधील ननिोगी िोपे नमळाल्ाि दहमार्ल 
मधील शेतकिीिुद्धा र्ांगल्ा बागा ननमषाण करू शकतील, 
त्ामुळे आम्हाला अशा प्रकािर्ी िोपे जैन इरिगेशनमाफ्ष त 
नमळावीत, अशी अपेक्ा आहे.

कश्ीि येथे इंिो-िर् प्रकल्पांतग्षत जैन इरिगेशनने ग्रीन हाऊि मध्े उभी केलेली िफिर्ंदार्ी बाग
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इंग्रजीमधे् एक प्रसिद्ध वाक्य आहे. “Calamaties 
never come alone”. (िंकटे कधी एकेकटी येत नाहीत.) 
िंकटांर्ा जेव्ा िमुच्य होतो, अनेक िंकटे एका वेळी 
धावून येतात तेव्ां क्णभि माणूि नबर्कतो, हतबल होतो, 
घाबिाघुबिा होतो. िुर्त काहीर् नाही. पण थोड्ा वेळाने, 

शांतपणाने नवर्ाि करू लागतो. तेव्ा उपायांर्ी माललका 
कळत-नकळतपणे उलगित जाते. ज्ान, अनुभव, अभ्ाि 
आणण तकषाच्ा आधािे भनवष्यार्ा वेध जेव्ा घेऊ लागतो 
तेव्ा प्रश्ांर्ा गुंता अलगदपणे िुट्ा, मोकळा होत जातो 
आणण पुढच्ा माग्षक्रमणेच्ा दृष्टीने केव्ा व कशी पाऊले 

पडलेल्या केळी बयागेचे 
जैन इररगेशनच्या आधयारयाने पुनरूज्ीवन

ल््विटंललञा ३०५० रुपये दर वमळञालञा

१० जूनला वादळीवाऱ्याने पिलेली केळीबाग

प्रशांत महयाजन ्याांची मुलयाखत
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पिली हे बिेर्दा ध्ानातही येत नाही अिा अनकेांना अनुभव 
येतो. ननदान प्रामाणणकपणे प्रयत्न व कष्ट किणाऱ्यांना यार्ा 
प्रत्य ननसचित येतो. शेतात अहोिात् िाबणाऱ्या शेतकऱ्याला 
ति िात्ंददन आम्हां यदु्धार्ा प्रिंग अशी स्थिती वािंवाि 
अनुभवावी लागते. त्ामुळे हा िंकटांर्ा िोंगि तो मोठ्ा 
कल्पकतेने आणण धैयषाने पाि कितो. त्ातून िहीिलामत 
बाहेि पिल्ावि जो िुटकेर्ा ननश्ाि तो टाकतो त्ार्े 
मूल्मापन किायला शब्द अपुिे पितात. नमळालेले यश 
इतके धवल आणण िमाधान देणािे अिते की त्ार्े वण्षन 
किता येत नाही. यार्ा अनुभव तांदलवािी (ता. िाविे, सज. 
जळगाव) येथील प्रगतशील केळी बागायतदाि श्ी. प्रशांत 
विंत महाजन (मो. ९८९०८१०३५७) यांना नुकतार् आला. 
कृर्र्तीथ्ष मासिकाच्ा माध्मातून हा अनुभव शेतकऱ्यांपयिंत 
पोहोर्नवण्ार्ा आमर्ा हा प्रयत्न आहे. त्ािाठी या लेखार्े 
प्रयोजन केले आहे. अनुभवांर्ी मुक्तपणे देवाणघेवाण झाली 
आणण त्ातून िंवाद वाढीला लागला ति माणूि अलधक 
िमृद्ध व परिपक्व होण्ार्ी शक्यता अिते. अनुभव हार् 
माणिाला ज्ान देणािा गुरू अितो. तो हातर्े काहीही िाखून 
न ठेवता जेव्ा उदािपणे आपली अनुभवार्ी झोळी रिती 
कितो तवे्ां तो आनंदाने आणण ज्ानदानाने भरून पावतो. 
यार्ा प्रत्य श्ी. प्रशांत महाजन यांच्ा या अनुभवातून 
तुम्हालाही आला ति ही गोष्ट छापण्ामागील आमर्ा उदे्दश 
िफल झाला अिे आम्ही ननसचित मानू.

वयातयावरण बदलयाचे संकट

मागील १०-१५ वर्वांपािून आपण िातत्ाने ग्ोबल 
वॉनमिंग (जागनतक तापमान वाढ) आणण क्ायमेट र्ेंज 
(हवामान बदल) या दोन िमस्ांर्ा िामना किीत आहोत. 
िंपूण्ष जगर् या िमस्ांर्ा अनुभव घेत आहे आणण त्ार्ा 
िवषात मोठा व पदहला फटका शेती के्त्ाला व शेतकऱ्यांना 
बितो आहे. त्ामुळे जगभिर्ा शेतकिी हवालददल झाला 
आहे, चर्तंाग्रस्त बनला आहे. अवेळी, अवकाळी पाऊि 
येणे, वादळ होणे, गािपीट होणे, वेगाने वािे वाहणे, पिू येणे, 
अर्ानक धुके पिणे, थिंी कमी होणे आणण क्णाधषात उष्ता 
वाढणे, आगी लागणे, एकदम भूजल आटणे, जनमनटींना 
तिे जाणे व मोठ्ामोठ्ा भेगा पिणे, बाष्ीभवनार्ा वेग 
वाढून पाणीिाठे आटणे यांिािख्ा अनेक घटना ज्ा 
जगभि पाहायला नमळताहेत ती हवामान बदल आणण 

प्रशांत महयाजन केळीचया घड दयाखववतांनया
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जागनतक तापमान वाढीर्ी ननदश्षक आहेत अिे मानले 
जाते. यावर्वीच्ा मार््ष मदहन्ातही या अवकाळी पाविार्ा 
अनुभव आपण घेतला आहे. त्ामुळे कांदा, गहू, ज्ािी, 
हिभिा, आंबा, द्ाक्े, िंत्ा-मोिंबी, केळी, कापिू या र्पकांर्े 
नुकिान झालेले आपण पादहजे आहे. अिार् अवेळी पाऊि 
व वादळवाऱ्यार्ा अनुभव मागच्ा वर्वी (२०२२ मध्े) श्ी. 
प्रशांत महाजन यांना आला. त्ांनी न िगमगता मोठ्ा धैयषाने 
त्ा िंकटार्ा िामना करून त्ावि प्रभावीपणे मात केली 
व अखेिीि प्रयत्नांना यश येऊन शेवटर्ा दीि गोि झाला 
त्ार्ी ही कथा!

केळीची मयाच्थ महहन्यात लयागवड

श्ी. महाजन यांनी २० मार््ष, २०२२ िोजी िािे पार् 
बाय िािे पार् फूट  अंतिावि एकिी १४५० याप्रमाणे ९ 
एकि के्त्ावि जैन इरिगेशनर्ी र्टश्यूकल्चिर्ी िािे तिेा 
हजाि िोपे केळीर्ी लावली. िोपे लावण्ा अगोदि ८-१० 
ददवि आधी उन्ापािून िोपांर्ा बर्ाव व्ावा आणण त्ांना 
िावली नमळावी म्हणून बोरूर्ी (िन) लागवि केळी होती. 
ही लागवि हातनिू धिणार्े पाणी ज्ा शेतजनमनटींना नमळते 
त्ा भागात होती. हातनूि धिणार्े वसैशष्ट म्हणजे हे धिण 
दिवर्वी हमखाि व लवकि भिते. त्ातून पाविाळ्ाच्ा 
ददविात दोन-र्ाि वेळा तिी धिणारे् िव्ष दिवाजे उघिून 
पाणी िोिून द्यावे लागते. त्ामुळे धिणाला दिवर्वी पिू 
हमखाि येतोर्. काळी माती अिलेल्ा या जनमनीमध्े 
क्ािांर्े प्रमाण थोिे अलधकर् आहे. या भागात पाण्ार्ा मात् 

तुटविा नाही. मुबलक पाणी उपलब्ध आहे. त्ामुळे परिििात 
िव्षत् मोठ्ा प्रमाणावि केळीच्ा बागांर्ीर् लागवि आहे. 
१० जूनला तांदलुवािी परिििात अर्ानक वादळीवािे 
आले आणण वेगार्ा पाऊि झाला. त्ामुळे केळीर्ी झािे 
कोलमिून पिली. पाऊि होण्ाच्ा ४-५ ददवि अगोदिर् 
बोरू कापला होता. तीन फुटापयिंत वाढलेल्ा या बोरूर्ी १० 
जूनपयिंत तीनदा कापणी झाली होती. केळीर्ी िोपेही आता 
िािेतीन फूटापयिंत वाढलेली होती. पाविामुळे माती र्ढली 
झाली होती. त्ामुळे वाऱ्याने केळीर्ी िोपे आिवी झाली. १० 
जूनला ही िोपे आिवी झाल्ाबिोबि मी जैन इरिगेशनर्े केळी 
पीक तज्ज् व आमर्े माग्षदश्षक के.बी. पाटील यांना फोन 
करून मादहती व फोटो पाठनवला. त्ांनी झािांना खालून 
माती लावून आधाि द्या आणण झािे पुन्ा ििळ उभी करू 
अिे िांगगतले. त्ाप्रमाणे ११ जूनला म्हणजे वादळवाऱ्याच्ा 
लगेर् दिुऱ्या ददवशी िव्ष ६० मजुिांना एकत् बोलावले. ज्ा 
गादीवाफ्ावि केळीर्ी लागवि केली होती त्ा बेिच्ा 
बाजूर्ी थोिी माती काढून ती झािाच्ा बाजूने र्ाि इंर्ापयिंत 
लावली आणण केळीर्े झाि ििळ केले. बेि दीि फुटार्ा 
केला होता. बाजूर्ी माती प्रथम हाताने आणण नंति पायाने 
दाबली. वास्तनवक वादळ झाले आणण झािे पिली त्ा 
ददवशी अिे वाटले होते क्णभि की केळी कामातून गेली. 
झािे आता उपटूनर् फेकावी लागतील. पण के.बी. पाटील 
यांर्ा िल्ा आम्ही मानला आणण माती लावून झािे उभी 
केली. पुन्ा दिुऱ्या ददवशी वाऱ्याने पित झा़िे आिवी झाली. 

पिलेली केळी झािे उभी करून त्ाला मातीर्ा आधाि देताना



मार््च  २०२३ 53

पुन्ा माती लावून उभी केली. दोन वेळेला दोन दोन ददवि 
मजुिांनी माती बिुाशी दाबून झािे उभी केली. 

दोन हदवसयानंतर हठबक व फपट्थगेशन

झािे पित उभी केल्ानंति दोन ददविांनी झािार्ी मुळे 
वाढावीत म्हणून हजािी अधषा र्कलो या प्रमाणे झािांना 
ह्यनुमक ॲसिि ददले. दठबक िंर्ाद्ािे हजािी शंभि ग्रमॅ वॅ्म 
जीवाणू ददले. तिेर् एन.पी.के. र्े प्रते्की अधषा अधषा ललटि 
जीवाणू ददले. जनमनीत ओलावा होता तिी िोज ददविातून 
र्ाि ताि दठबक िंर् र्ालनवला. त्ामुळे झािाने १५ 
ददविातर् रिझल्ट दाखवायला िुरूवात केली. झािार्ी 
मुळे पित ॲक्टीव् व ताजीतवानी झाली. खोिाच्ा बाजूने 
खालून नवीन फुटवे ननघण्ाि प्रािंभ झाला. मदहन्ाभिातर् 
नवीन पील ददिायला लागले. केळीर्ी जोमाने पित वाढ 
िुरू झाली. िोपे लागविीनंति २० ददविांनी पदहला बिेल 
िोि केळी बागेला ददला होता. त्ामध्े १०:२६:२६, युरिया 
आणण पोटॅशर्ा िमावेश होता. या तीनही खतांच्ा एक-एक 
बॅग (५० र्कलोच्ा) झािांना ददल्ा होत्ा. दिुिा बिेल िोि 
एक मदहन्ानंति ददला होता. त्ात एक बॅग युरिया, एक बॅग 
पोटॅश आणण मायक्रोन्ूटट्र ीयंटच्ा दोन बॅगर्ा िमावेश होता.  

म्हणजे वादळात झािे पिण्ापूववी दोन खतार्े बेिल िोि 
बागेला देऊन झाले होते. वादळात बाग आिवी झाल्ानंति 
१० ते १२ ददविांनी ०:५२:३४र्े दि आठ ददविाच्ा अंतिाने 
१० र्कलो युरिया िोबत फर्ट्षगेशन केले. मग नेहमीिािखी 
बाग पूव्षवत झाल्ावि १२:६१:०, मॅग्ेसशयम िले्फट, 
कॅक्शियम नायटट्र ेट, फाॅसॅ्रिक ॲसिि, युरिया आणण पोटॅश 
हे जैन कंपनीच्ा शेड्ूलप्रमाणे ददले. झािांर्ी वाढ र्ांगली 
झाली व बाग पुन्ा उभी िादहली. िप्टेंबिच्ा शेवटी बाग 
ननिवायला िुरूवात झाली. तोपयिंत केळीच्ा झािार्ा बुंधा 
(घिे) ३५ इंर्ापयिंत झाला होता. बाग पिल्ानंति लगेर् 
दिुऱ्या ददवशी माती लावून झािे उभी केली म्हणून झािे 
तग धरू शकली.  थोिा उशीि केला अिता ति झािे जगली 
निती. मग तो उपटूनर् फेकावी लागली अिती. लगेर् 
काय्षवाही केल्ामुळे र्ांगला रिझल्ट नमळू शकला. 

केळीलया ववक्रमी ३०५० रुप्याे भयाव वमळयालया.

िप्टेंबिला ननिवलेली केळी जानेवािी २०२३ या 
मदहन्ात काढायला तयाि झाली. दहवाळ्ात िाधािणपणे 
तीन ते िािे तीन मदहन्ात केळी काढायला तयाि होतात. 
दहवाळ्ात मालाला थोिा चर्लींगर्ा प्रश् अितो. सशवाय 
घिही दोन ते तीन र्कलोने लहान पितात. इति वेळर्े आणण 
उन्ाळ्ातले केळीर्े घि िव्षिाधािणपणे ििाििी २५ ते 
३० र्कलोर्े पितात. पण या पिलेल्ा बागेर्े घि ििाििी 
२३ ते २४ र्कलोर्े पिले. केळी ७ ते ८ इंर् लांबीर्ी होती 
आणण गोलाई ४० कॅललबिर्ी होती. मालार्ी गुणवत्ता र्ांगली 
अिली तिी थिंीमुळे मॅच्ुरिटी येत नाही. अिे अितानाही 
आणण चर्लींगर्ा प्रश् अितानाही जमू् काश्ीि व श्ीनगिला 
आम्ही केळी नवक्रीिाठी पाठनवली. िाधािणतः चर्लींगर्ा 
माल जम्ू काश्ीिला र्ालत नाही. पण बाजािात फाििा 
माल उपलब्ध निल्ामुळे काश्ीिात केळी नवकली गेली. 
२७ जानेवािी, २०२३ ला पदहली गािी पाठनवली नतला २८५० 
रुपये भाव नमळाला. नंतिर्ी शेवटर्ी गािी ३०५० रुपये 
दिाने नवकली गेली. आजपयिंत ३० रुपये र्कलो दिाने केळी 
कधीर् नवकली गेली नव्ती. नवक्रमी दि आमच्ा केळींना 
नमळाला आणण पिलेल्ा केळी बागेने लाखो रुपये आम्हाला 
नमळवून ददले. शेतकऱ्याने सजद्द बाळगून मेहनत केली ति 
त्ार्े फळ ननसचित नमळते हे या उदाहिणावरून आपल्ा 
लक्ात येईल. नवक्रमी दिाने श्ीनगिच्ा बाजािात नवकलेली केळी
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व्ञायरस फ्ी रोपांमुळेच उत्तम फळधञारणञा 
इस्तञाईलचे रञाजदतू यञाषएर ईशेल यांचे उदगञार

जैन इरिगेशनच्ा फळलागवि पद्धतीच्ा िघन, अनतिघन लागवि तंत्ामुळे झािांर्ी िंख्ा वाढली. उत्ादनही वाढत आहे. 
मात् र्ांगल्ा दजषारे् उत्ादन घेण्ािाठी मातृवृक्ापािून तयाि झालेली व्ायिि फ्ी, िोगमुक्त िोपांर्ी लागवि शेतकऱ्यांनी 
किावी. यािाठी र्ांगल्ा नि्षिीतून िोपांर्ी ननवि किणे महत्तार्े आहे. एक िािखी िोपांर्ी वाढ झाली ति फुलोिा अवथिाही 
एक िमान होऊन मधुमसक्का ह्यांना पिागीभवनारे् काय्ष व्वस्थित किता येते. यातून फळधािणाही उत्तम होऊन ननयषातक्म 
फळांर्े उत्ादन होते. यािाठी मधुमसक्का पालनाकिेही शेतकऱ्यांनी लक् द्यावे; अिे आवाहन हार्ट्षकल्चि व लिुण तज्ज् 
आणण इस्त्राईलर्े भाितातील िाजदतू यार्एि ईशेल यांनी केले.

जैन दहल्सच्ा अभ्ाि दौऱ्यात देशभिातील शेतकिी, कृर्ी अभ्ािक, नवद्याथवी भेट देत आहेत. आज फळबाग लागवि 
आणण उत्ादन वाढीिाठी मधुमसक्कांर्ी भूनमका यावि इस्त्राईलर्े  यार्एि ईशेल यांनी शेतकऱ्यांशी िंवाद िाधला. यावेळी 
त्ांच्ािोबत जैन इरिगेशनर्े वरिष् शास्त्रज् िॉ. अननल ढाके, िंजय िोन्नजे, अलभनव अदहिे, बी. िी. जिे, नवकाि बोिोले, नमलींद 
पाटील, गोनवदं पाटील उपस्थित होते.

जैन दहल्सविील कृर्ी िंशोधन नवकाि प्रात्सक्क कें द्ावि आंबा, भगवा िाचळंब, मोिंबी, िंत्ा, चर्कू यािह नवनवध फळबाग 
लागवि किण्ात आली आहे. सशवाय ८२ प्रकािच्ा कांद्यार्ी लागवि केली आहे. यात कांद्याच्ा िीि िाठी उपयुक्त अिलेले 
मधुमसक्कांर्े पिागगभवन यावि प्रात्सक्कांिह यार्एि ईशेल यांनी माग्षदश्षन केले. कुठंलेही उत्ादन वाढीमधे् मधुमसक्कांर्े 
योगदान खूप मोलार्े अिते. यािाठी िुिवातीलार् र्ांगल्ा िोपांर्ी उत्तम नि्षिीतून ननवि केली पादहजे. त्ामुळे िोपांर्ी 
एक िमान वाढ होऊन उत्ादन वाढते. पिागीभवन किताना मधुमसक्कांनाही अिर्ण येत नाही. यात अॅथीक्स नमलीफेिा 
या जातीर्ी मधमाशी महत्तार्ी आहे. एक र्कलोनमटि परिििात ती काम किते. र्ांगल्ा फळधािणिेह कांद्याच्ा िीि र्े 
उत्ादन वाढीमधे् मधुमसक्कांर्े पालन महत्तार्े ठिते. सशवाय ५० र्कलोच्ा मधुमसक्काच्ा पेटीतून वर्षाला ३० ते ४० र्कलो 
मध ही उपलब्ध होते. यातून शेतकऱ्यांर्ा मधुमसक्पालनार्ा खर््ष ननघतो. आणण शेतात फुलोिा येणािी जी र्पके आहेत त्ांर्े 
गुणवत्तापूण्ष उत्ादन होते. यावेळी त्ांनी जैन फाम्षफे्श फूि प्रर्क्रया उद्योगालाही भेट देऊन कांदा, लिुण यािह मिाल्ांवि 
होणािी प्रर्क्रया िमजून घेतली. मातृवृक्ापािून िोगनविहीत, व्ायिि फ्ी िोपांर्ी नननम्षती कशी होते यािाठी र्टश्यूकल्चि 
नवभागार्ीही त्ांनी पाहणी केली.



“पयाणी ही एकच गोष्ट अशी आहे; ज्यामुळे एकतर रयाष्टट्  समकृद्ध होतयात प्कंवया पयाणी नसल्यास 
ते नेस्तनयाबूत होतयात. अशया पररस्थितीत संस्कृ ती, व्यापयार, कयारखयानदयारी प्कंवया शेतीबद्दल तर 
बोलयायलयाच नको. खरे तर मनुष्यप्रयाणी हया घडलया आहे कसया? ६० ते ७० टके् पयाण्याचया.”

– भविलाल जैन
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कोि सॅ्न किा

�� �ती�ी िट�ूक�र रोप��ी �न�मत� ी, पुरव�ा ��ण �ेतक�य�ना �मळणा�या 
��ादनात सात� रा�णार� जगाती� �कमेव जैन ‘हायटके� �ॅ� �ॅ�र�

िटप- जैन रोपे रोगमु� अस�� तर� �ेतात �ागवड के�ानंतर रोगा�ा �ादभु�व होवू �कतो. �ामुळे रोग��ा �ादभु�वा�ी व ��ादना�ी हमी कंपनी �े� �कत नाही.

बुिकंग करतेवेळ� १०० ट�े अॅड�ा� पेम�ट �द�ानंतर �५ ते ५० �दवस�नी रोपे �मळती�.

��धक ��ा�न-��धक न�ा.
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l नाम��कत कंप���ा �ब�ा��पासून बन�व�े�� रोपे.

l ज�न रोप ��जे ���, �ज��ार व रो�मु� रोपा�ी �ा�ी.

l वातावर� �न�ं��त �ीनहा�स व प��लहा�सेसम�े �ा�ो� प�तीने रोपे बन�व�ार� �कमा� कंपनी.

l बी.डी. कप म�े �व�े� पो�� त��नी�ु� �स�ा��ा, �नज�तुक व �व�े��र�ा ��ात केले�ा माती�वरहीत 
�मडी�ाम�े होते. ��ा �रतीने वा� �ाले�ा रोप�म�े मातीतून पसर�ा��ा रो���ा �ा���व होत नाही व रोपे ु

रो�मु� �स�ा�ी �ा�ी �सते.

l ज�न रोप��ा पुरव�ा �ोट�ेी� ट� े मधून केला जातो, �ामु�े मु���ा �वकास व वा� �ो��र�ा होते व हाता��ी 
करत�ना मु��ना नुकसान होत नाही.

l �ेताम�े ��रो-डे-सेट�� तं��ान �� ज�न रोप�म�े.

l �ेतक����ा पसंतीस �तर�े�े ज�न ��बक + ज�न रोपे ��जे �व�मी ��ा�ना�ी हमी.
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