
नोव्हेंबर २०२२ • वर्ष ४ • अकं ११ • जळगाव • पषृ्ठे ५२ • मूल्य `१०



नोव्हेंबर  २०२२ 2

“या देशाला शेतीत प्रगती साधण्ासाठी शास्त्र आणि तंत्रज्ानाचा आसरा घेण्ाशशवाय  
दसुरा कोिताही पययाय नाही. इतर क्ेत्रातली प्रगती, मग ती ककतीही दैदीप्यमान असो;  

शेतीतल्ा ववकासाशी पययायी ठरूच शकत नाही.”

– भवरलाल जैन
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पृथ्ीवर असिारे पािी हे घन, द्रव, 
वायू या स्वरुपात आढळते. उन्ाळ्ात 
सुय्यककरिांनी तापलेल्ा समुद्राच्ा 
पाण्ाची वाफ तयार होते. त्ातून घनरुप 
जलमेघ वनमयाि होतात. ते पज्यन्यवृष्ी 
करतात. अशा प्रकारे सृष्ीतील जलचक्र 
हे वर्यानुवर्षे सुरु असते. जल. तेज 
आणि धूर यांना वायुची सोबत वमळाली 
म्हिजे मेघ वनमयाि होतात. ढग वनमयाि 
होिे आणि तो बरसिे ही वनसगयाचीच 
कृपा आहे. वनसग्य नेहमी अनुकूलच 
राहहल असे सांगता येत नाही. सुदैवाने 
यावर्षी तो खूपच अनुकूल राहहल्ामुळे 
प्रचंड पािीसाठा आता उपलब्ध आहे. 
या पाण्ाचा उत्ादक कामासाठी 
पुरेपूर वापर करून घेऊन नवनवीन 
पीके घेण्ाची व दोन पैसे अधधकचे 
वमळववण्ाची संधी शेतकऱयांनी उपलब्ध 
झाली आहे. या संधीचा पुरेपूर फायदा 
उठववण्ाच्ा दृष्ीने हठबक म्हिजे थेट 
कपकाला पािी देिाऱया प्रिालीची कास 
शेतकऱयांनी धरली पाहहजे. परंपरागत 
प्रवाही पद्धतीने मुबलक पािी वापरले 
जाईल पि हठबकमुळे पाण्ाची 
बचत होऊन जेवढे उत्ादन व उत्न्न 
वमळेल तेवढे पाटपाण्ातून वमळिार 
नाही. आता आपि शेती करण्ाच्ा 
पद्धतीत नवा ववचार व कृतीत पररवत्यन  
आिले पाहहजे.

महाराष्ट् ात यावर्षी चांगला व सरासरीपेक्ा अधिक पाऊस झाल्ाने व तो उशीरापययंत पडत 
राहहल्ामुळे सव्व मोठ्ा मध्यम व लघु पाटबंिारे प्रकल्ांमध्ये प्रचंड पाणीसाठा आहे. िरणे 
९० टक्क्ांहून अधिक भरलेली आहेत. शशवाय भूजलातही मोठ्ा प्रमाणावर चांगले पुनभ्वरण 
झाल्ामुळे भूजलपातळी मोठ्ा प्रमाणावर चांगले पुनभ्वरण झाल्ामुळे भूजलपातळीवर आलेली 
आहे. त्ामुळे ववहहरी, बोअरवेल्स, कूपनशलका, झाड यामध्येही चांगला पाणीसाठा आहे. नद्ा, 
नाले, ओढे अजून बऱयाच हठकाणी वाहात असून पाण्ाची उपलब्धता अत्ंत समािानकारक 
आहे. त्ामुळे शेतकरीही खरीप हंगामातली पीके काढून रब्ी हंगामाच्ा तयारीला लागले आहेत. 
तसेच यंदा उन्ाळ्ातही पाणी कमी पडणार नाही अशी आशा असल्ामुळे तीनही हंगामात 
यावेळी पपके घेतली जाण्ाची शक्ता आहे. हे शेतकऱयांच्ा आध््वक उन्नतीच्ा दृष्ीने शुभचचन् 
आहे. एकहंगामी पपकरचनेपेक्ा दहंुगामी आणण तीनहंगामी पपकरचना आपण उभी करु शकलो 
तर त्ातून अधिकाधिक लोकांना शेती क्ेत्ातून रोजगार वमळू शकेल आणण शेतकऱयांचेही 
उत्पन्न वाढेल हाच आपला शसचंनवाढीच्ा काय्वक्रमामागील मुख्य उदे्श आहे. सुदैवाने तो यंदा 
वनसगगाच्ा कृपेमुळे पूण्वत्ास जातो आहे ही शेतकऱयांच्ा व देशाच्ा दृष्ीनेही अधिक भाग्ाची 
व आनंददायी गोष् आहे. 

पाणी मुबलक उपलब्ध आहे असे आज वाटत असले तरी ् ंडीचे प्रमाण कमी होऊन उन्ाळा जसा 
सुरु होईल तसतशी शसचंनाची व इतर कामांसाठी (उदा. पपण्ाचे पाणी, घरगुती वापर, जलववद्ुत 
वनवम्वती, ्म्वल पाॅवर से्शन्स वगैरे) पाण्ाची गरज वाढत जाईल. त्ामुळे मागणी व वापर वाढेल. 
आणण मुख्य म्हणजे जागवतक तापमान वाढ व हवामान बदलाच्ा संकटामुळे पाण्ाचे बाष्ीभवन 
अधिक वेगाने वाढत जाणार आहे. पररणामी िरणांमिला पाणीसाठी वेगाने कमी होणार आहे. 
तशीच स्थिती भूजलाचीही होणार आहे. त्ामुळे आपण आजपासूनच बारकाईने काटेकोर वनयोजन 
करून काटकसरीने पाणी वापरण्ाची गरज आहे. ववशेर्तः शेतकऱयांनी शसचंनाचे पाणी पकती 
उपलब्ध आहे व पपकाची गरज पकती आहे हे बघून त्ाचा मेळ घातला पाहहजे कारण गरजेच्ा वेळी 
म्हणजे पपकाला संरक्णात्मक पाणी देण्ाची जेव्ा वेळ येईल तेव्ा आपल्ाकडे पुरेसा पाणीसाठा 
नसेल तर हातातोंडाशी आलेला घास जाण्ाची शक्ता वनमगाण होऊ शकते. खरं तर शेतकऱयांनी 
आता पाणी व्यवथिापनाच्ा आिुवनक तंत्ज्ानाचा म्हणजे हठबक, तुर्ार, रेनगन, सबसरफेस यांचा 
वापर मोठ्ा प्रमाणात केला पाहहजे. या आिुवनक तंत्ज्ानामुळे ४० ते ५० टके् पाण्ाची बचत 
होते. पण त्ाहीपेक्ा अधिक महत्ताचे म्हणजे उत्तम दजजेदार, उतृ्ष् गुणवत्तेचा वनयगातक्म माल 
हठबक शसचंनामुळेच तयार होऊ शकतो. पैसे व अधिकचा भाव हा उतृ्ष् गुणवत्तेच्ाच मालाला 
वमळणार आहे. सव्व प्रकारची फळे, भाज्ा, फुले यांच्ासाठी हठबक तंत्ज्ान उपयुक्त आहेच पण 
गहू, तांदळू, ज्ारी, बाजरी यासारख्या तृणिान्ासाठी देखील हठबकसंच हे प्रभावी हत्ार आहे. 
हठबकवर बाजरी लावली तर एका दाण्ापासून वर््वभरात बाजरीची ७० ते १०० कणसे आणण 
ज्ारीची १० ते १५ कणसे वमळू शकतात. शशवाय जनावरांना कडबा वमळतो तो वेगळाच. या 
ज्ारी-बाजरीत आपल्ाला जी १२ प्रकारची कडिान्े (उदा. मूग, मटकी, उडीद, कुळी्, मसूर 
वगैरे.) येतात. ती लावली तर आहे त्ाच जागेतून तेच पाणी व तीच खते वापरुन कडिान्ांचेही 
उत्पादन घेता येते. आता यापुढच्ा काळात ्ोडा प्रागतीक दृष्ीकोन ठेवून आिुवनक ज्ान, ववज्ान, 
तंत्ज्ान याच्ा सहाय्ाने शेती केली पाहहजे. 

अशोक जैन
अध्यक्, जैन इररगेशन शसस्ीम्स् शल.

अध्यक्षीय

ठिबकवरील बाजरीच्ा एका दाण्ापासून वर्षात शंभर कणसे
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मािूस ककतीही बुद्धीमान असला 
तरी समोरच्ाच्ा भावना समजून 
घेतल्ाशशवाय त्ाची हुशारी, सफलता 
व यशस्वीतेकडे वाटचाल करु शकत 
नाही. आजच्ा काळात एकटपेिाने 
व एकारलेल्ा वृत्ीने काम करण्ाला 
मययादा आहेत. सववांना बरोबर घेऊन काम 
फत्े करण्ात जे कौशल् आहे त्ाला 
व्यवस्ापन म्हितात. हे व्यवस्ापन 
प्रत्ेक क्ेत्रात वनरवनराळे असते. शेतीतले 
व्यवस्ापन हे शेतकऱयाला वनरवनराळ्ा 
कपके व उत्ादनाशी संबंधधत असिाऱया 
घटकांना एककत्रत करुन करावे लागते. 
हे करीत असताना कपके व वनस्पतींच्ा 
मनात जो भावककल्ोळ व तरंग उमटतात 
त्ाचे प्रवतवबबं ते वनरवनराळ्ा भावनांमधून 
व्यक्त करतात. या भावना म्हिजे खुला 
व मोकळेपिाने पि वनःशब्द असा 
त्ांनी केलेला संवाद असतो. हा संवाद 
शेतकऱयाला जर समजला आणि त्ाप्रमािे 
कपकाच्ा गरजा व आवडीवनवडी ओळखून 
तो पूि्य करीत गेला तर तो शंभर टके् 
यशस्वी होिार ही खूिगाठ तुम्ही मनाशी 
पक्की व नक्की बाळगा!

डॉ. सुधषीर भोंगळे
संपादक

संपादकषीय

वनस्पती व पपकांच्ा भावना आणण संवेदनारब्ी कांदा लागवड तंत्र आणण मंत्र…

सव्व सजीवांना मन असते, भावना असतात आणण संवेदनाही असतात. या सजीवांमध्ये 
माणसांप्रमाणेच पशू, पक्ी, प्राणी, वनस्पती, माती, झाडेझुडपे, पीके, कीडे व जंतू या सववांचा 
समावेश होतो. माणसाला बोलण्ाचे म्हणजे वाणीचे वरदान वनसगगाकडून लाभलेले 
असल्ामुळे त्ाच्ा भावना व्यक्त होणाऱया शब्ांमिून लगेच समजू शकतात. इतर 
सजीवांना शब्रूपी बोलण्ाची कला अवगत नसल्ामुळे व ती देणगी ईश्वराने त्ांना 
हदलेली नसल्ामुळे त्ांना आपल्ा भावना, मन व संवेदना या वेगवेगळ्ा प्रकारचे संकेत 
देऊन व्यक्त कराव्या लागतात. या संकेतांमध्ये वनरवनराळे आवाज, हालचाली, रंग व रूप 
पालटणे, ववववि रोग व कीडींचा प्रसार होणे अशा ववववि गोष्ींचा समावेश होतो. हे संकेत 
कळायला अभ्ास, गृहपाठ, वनरीक्ण, शजज्ासा आणण संवाद करण्ाची सवय लागते. 
प्राणी, वनस्पती, पपके यांच्ा मनात ज्ा भावना वनमगाण होतात त्ांचे संकेत त्ा क्णी 
पकडता आले पाहहजेत. हे काम म्हटले तर सोपे अन््ा अवघड आहे. यासाठी सातत् 
लागते. शेतकऱयाला शेतात जाऊन पपकांशी रोज बोलावे लागेल. तेव्ाच संकेताचा क्ण 
मुठीत येईल. उत्ट जगण्ाच्ा अ््वपूण्व भानाला क्ण म्हणतात. कोटीत एखाद्ाला हा 
क्ण पकडता येतो. त्ासाठी जगण्ाला वनयोजन लागते. जाणणवांना शशस्त पाळणे जरूरीचे 
असते. वनरीक्णाची चौफेरता आणण आत्त्मयतेचा ध्यास सतत उराशी बाळगून पुढे पुढे 
जावे लागते. क्ण हा किी प्रवतपक्रयात्मक नसतो. मनाच्ा गृहपाठाचा अभ्ास, मनन, 
चचतंन, िारणा, आपुलकी यात आहे. जीवनाचे प्रयोजन यातून उकलते. ते लक्ात यायला 
मनाला ववशशष् पातळी हवी. मनाची उभारी चांगल्ा प्रकल्ात आहे. मनाला उत्तम अंगण 
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वविायक कामातून लाभते. त्ासाठी अ््वपूण्व जगण्ाचा 
अट्ाहास असेल तरच क्णांना सा््वकता लाभते. क्णाचा 
ववचार करायला अभ्ास लागतो. तो करायची मनाची 
तयारी हवी. यासाठी काळाचे वन वेळेचे भान हवे. काळ 
हे क्णाचे भव्यरूप आहे. वन वेळ हे क्णाचे ्ेंबरूप 
आहे. ्ेंबात महासागर असतो. त्ावर काळाच्ा लहरी 
पसरतात. क्णा-क्णातली उत्टता कशी वेचावी याची त्ा 
जाणीव देतात. क्णांचा संदभ्व आणण क्णांचा भाव यांच्ा संवमश्र 
जाणणवेतून व्यक्क्तमत्ताला आकार येतो. हा क्ण पटपण्ासाठी आपण 
सहज वृत्ती ठेवायची. सहजपणे जगण्ाकडे शैशवतेच्ा वनरागसपणातून 
पाहायचे. स्ाभाववकतेतून जीवनाच्ा आरपारपणाला तळातून 
अनुभवायचे. म्हणजे आपण आपले सुरेल वाहते गाणे होतो. गाण्ावर 
स्प्ांचे ्वे उडतात. याला झेप लागते. डोळ्ांना संयमाचे पंख लागतात. 
आपले; आपले आभाळ लागते. अशा वातावरणात उत्ट संवेदनांचा 
भावववभोर स्पश्व होऊन जो अनुभव येतो त्ाला क्ण म्हणतात. हा क्ण 
आपले संपूण्व देहभान चेतववतो. आपल्ाला नवा हुरूप येतो. दृष्ी नवी 
होते. अशी दृष्ी ववसाव्या शतकातील भारतातील आिुवनक ववज्ानाचे 
शशल्कार म्हणून ओळखल्ा जाणाऱया व वनस्पतीशास्त्रज् आणण 
भौवतकशास्त्रज् म्हणून प्रशसधदी वमळालेल्ा डॉ. जगदीशचंद्र बोस यांना 
प्राप्त झाली. भौवतक ववज्ानाच्ा ज्ा अमयगाद कक्ांची जाणीव त्ांना 
झाली, त्ातूनच वनस्पतींना जीव असतो, भावना असतात असे त्ांनी 
शसधद केले. शशवाय भौवतकीकडून वनस्पवतशास्त्राकडे येत, त्ांनी ववववि 
शास्त्रांचा परस्पर संबंि सहजतेने स्पष् केला. पुस्तकातील ववज्ानात ज्ा 

वेगळेपणाच्ा खुणा जाणवतात त्ा प्रत्क् तशा नसतात, 
हेच आपल्ाला डॉ. बोस यांच्ासारख्या प्रवतभावान 
वैज्ावनकांकडून शशकता येते.

डॉ. बोस यांना लाजाळूच्ा झाडाच्ा 
संवेदनशीलतेचे लहानपणापासूनच आकर््वण वाटत 

होते. लाजाळूच्ा पानांना स्पश्व करताच ती आपोआप 
पटकन वमटली जातात याचा अनुभव आपण सववांनीही 

किी ना किी घेतलेला आहे. लाजाळूला इंग्रजीत Touch 
me not असे म्हणतात. त्ाला हात लावला तर ध्ग्ो टट् ॉपपक मुव्मेंट 
होते. म्हणजे प्रत्ेक पानाच्ा बुडाशी गाठ असते. त्ा गाठीमध्ये पोकळ 
जागा असते. जेव्ा आतला पेशीचा द्राव भरलेला असतो तेव्ा सव्व पाने 
उघडी असतात. स्पश्व झाल्ाबरोबर द्रावातले आस्ोटीक पाटषीकल्स 
वेगाने दसुरीकडे जातात व पेशी आकंुचन पावतात. त्ामुळे पाने 
वमटतात. लाजाळूचे झाड हे वनस्पतींना असणाऱया भावनांचे अवतशय 
उतृ्ष् उदाहरण आहे. अन् वनस्पती व पपकांचीही तशी अनेक उदाहरणे 
आहेत. त्ांचा िावता आढावा आपण या संपादकीयमिून घेणार आहोत. 
वनस्पतींच्ा प्रवतसादाचा अभ्ास करण्ासाठी डॉ. बोस यांनी केस्ोग्राफ 
नावाचे उपकरण बनववले होते. लंबकाप्रमाणे होणारे हेलकावे नोंदणारा 
एक भाग त्ात होता. त्ाला घड्ाळ्ाच्ा हदशेने पफरणारे क्गअस्व 
लावले होते. काजळीचा ्र हदलेली एक आयताकृती काच वापरून 
त्ावर वनस्पतींचा प्रवतसाद सांकेवतक स्रूपात उमटववण्ाची कल्ना 
त्ांच्ा डोक्ात होती. यात वनस्पतींचा एखादा अवयव १०० नॅनोमीटर 
जरी हालला, तरी त्ाची नोंद त्ांना घेता येत होती. १०० नॅनोमीटर 

लाजाळूचे झाड डॉ. जगदीशचंद्र बोस
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म्हणजे वमशलवमटरचा दहा हजारावा भाग. इतकी सूक्ष्म हालचाल नोंदणे 
तसे अवघडच! पण डॉ. बोस आपल्ा उपकरणाद्ारे ते करू शकत 
होते. वनस्पतींच्ा हालचालींचे प्रवतवबबं त्ा काचेवरील काजळीवर 
हदसत असे. वनस्पतींचे पान, गाजर आणण सलगम कंद यावर त्ांनी 
पहहले प्रयोग केले. वनस्पतींच्ा चेतासंथिा प्राण्ांच्ा चेतासंथिेप्रमाणे 
संवेदनशील असतात हे त्ांनी प्रयोगातून शसद्ध करून दाखववले. 

एका प्रयोगात डॉ. बोस यांनी वनस्पतीला ब्ोमाईडच्ा द्रावात 
बुडववले. ब्ोमाईड हे वनस्पतींसाठी 

ववर्ारी असते. वनस्पतीच्ा नाडीचे ठोके, त्ांच्ा काळ्ा काचेवर 
हठपक्ांच्ा स्रूपात उमटत होते. ब्ोमाईड जसजसे शोर्ले जाऊ 
लागले, तसतसे हे हठपके अस्थिर होत आहेत, असे त्ांना आढळले. 
यावरून वनस्पतींचा प्रवतसाद कळला, व त्ांना भावना असतात, 
ह्ावर शशक्ामोत्वब झाले असे डॉ. शरद काळे यांनी ‘ववज्ानाच्ा 
पाऊलखूणा’ या ग्रं्ात नमूद केले आहे. डॉ. काळे पुढे शलहहतात, 
“आपल्ाला वमळालेल्ा वनष्कर्वांमुळे उत्ाहहत झालेल्ा डॉ. बोस यांनी 
पयगावरणातील तापमान, रसायने, ववद्ुत, ववववि वायू आणण आद्र्वता या 
सारख्या घटकांना वनस्पती नेमका कसा प्रवतसाद देतात, या अभ्ासावर 

लक् कें हद्रत केले. वनस्पती मरण्ापूवषी जोराचा आचका देते, असाही एक 
प्रवतसाद त्ांना जाणवला होता. त्ा वनस्पतीच्ा मृत्ुचा क्ण त्ांना 
नोंदववता आला. त्ांनी शलहहले होते की, आपल्ाशी वनस्पती ववववि 
मागवांनी संवाद सािण्ाचा प्रयत्न करीत असतात. आपल्ा ते लक्ात 
येत नाही एवढेच! त्ांनी शलहहले होते की जर वनस्पतींना सुंदर संगीत 
ऎकववले, त्ांच्ाशी प्रेमाने वातगालाप केला, तर त्ांची वाढ लवकर होते. 
जर कक्व श संगीत पकंवा गोंगाट ऎकववला तर मात् त्ांची वाढ खुंटते. 

जर आजूबाजूची हवा प्रदपूर्त असेल, पकंवा वातावरण उदास असेल तर 
वनस्पतींना नैराश्य येते, ताणतणाव जाणवतात, त्ांना वेदना होतात.” 
या सगळ्ा वेदना, ताणतणाव, सुखदःुखे यांची जाणीव वनस्पती व पीके 
प्रत्ेक पावलागणणक आपल्ाला करून देत असतात. फक्त त्ासाठी 
मन उघडे ठेवावे लागते. मनाला हाताशी िरून सारखा संवाद करावा 
लागतो. संवादातून वनरीक्णांना पक्वपण येते. हा संवाद एकांताच्ा 
मठीत मुरवावा लागतो. तेव्ा दृष्ी येऊ पाहते. वनरीक्णाला खूप मोठी 
मानशसक एकाग्रता लागते. ताटीचे दार ज्ानदेवांनी बंद केले. काही काळ 
बंद ताटीच मुक्ता होऊन ज्ानदेवांना म्हणाली,

झाडांना ऐकववले संगीत

जैन ठिल्सवरील झाडे संगीताने नादमुग्ध
संगीताचे स्र एेकले की माणूस देहभान ववसरतो. 

त्ाच्ात नवचैतन् वनमगाण होते. दःुख, कटूता, नैराश्य लांब दरू 
वनघून जातात. माणसांप्रमाणेच सव्व सजीवांच्ा जीवनात हा 
बदल पाहायला वमळतो. संगीताचे स्र हे देवदलु्वभ असतात 
असे म्हणतात. मग ते गाण्ाचे, वाघाचे कोणते का असेनात. 
म्ुझझक हा आता वनस्पतींना आनंदी व उल्ासदायी बनववणारा 
घटक बनल्ामुळे अनेक हठकाणी झाडे, वनस्पती, पपके यांना 
जाणीवपूव्वक संगीत एेकववले जाते. जळगावच्ा जैन हहल्सवर 
जैन इररगेशन कंपनीने जो संशोिनाचा फाम्व उभा केला आहे 
त्ावर आंब्ाची २१७५०, पेरूची ३७०१९, शसताफळाची 
५९२०, मोसंबी व शलंबाची १५ हजार, डाचळंबाची ५५०० आणण 
केळीची २५ हजार झाडे लावली आहेत. याशशवाय दोन लाख 
झाडे कडूवनबं, साग, वड, पपपंळ व शोभेची यांसारखी आहेत. या 
सव्व झाडांना व पपकांना आनंदी व उत्ाही ठेवण्ासाठी दररोज 
सकाळी ६ ते १० आणण रात्ी ६ ते ८ या वेळेत संगीत एेकववले 
जाते. यात वाद्वादन, भजने, अभंग, गाणी, स्तोत्े यांचा समावेश 
असतो. सुमिूर संगीतामुळे झाडे कशी प्रसन्न व टवटवीत 
राहतात आणण आपल्ाशी कसा शजवंत संवाद साितात हे 
अनुभववण्ासाठी तुम्ही एकदातरी आवजू्वन जळगावच्ा जैन 
हहल्सला भेट देण्ासाठी याच!
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“चितंा क्रोध मागे सारा । ताटषी उघडा ज्ानेश्वरा ।।”

“विश्व पेटता िन्षी । संतषी सुखे व्ािे पाणषी ।।”

“तुम्षी तरून विश्व तारा । ताटषी उघडा ज्ानेश्वरा ।।”
एकांत आणण संवाद यांच्ा गुंफणीतून वनरीक्ण येते. सतत 

बघण्ापेक्ा नेमके बघणे कळले पाहहजे. बघण्ातून नवीनपण येते. 
ववचाराला भान येते. असे ववचार पहाटेचा बहरलेला चैत्पालव मनाला 
अनुभवतात. ग्रीष्ातला वणवा व्रतथितेने घ्ावा. पावसातील ्ेंबांचा 
्रार चवीने स्ीकारावा. ्ंडीतले चांदणे कोजाक्गरीतील पानापानात 
कोरावे. काकडआरतीच्ा पहाटेचा स्र वीणा होऊन सहज काढावा. 
पोणण्वमेची पूत्वता अमावस्ेच्ा नक्त्ांच्ा साक्ीने साजरी करावी. मनाला 

वनसगगाशी मैत्ी करायला भाग पाडावे. म्हणजे माणसातले मूल मन जपते. 
भेद मावळतो. जगण्ातली स्ाभाववकता इ्े प्रत्यास येते. 

सव्व वनस्पती आणण पपकांमध्ये प्रामुख्याने २-३ प्रकारच्ा संवेदना 
हदसतात. सगळ्ा वनस्पती या अन्नघटक आणण सूय्वप्रकाश यासाठी 
अत्ंत आसुसलेल्ा आणण म्हणूनच त्ाकररता खूप संवेदनशील असतात. 
सूय्व सृष्ीला मािुय्व देतो. सृष्ीला काय्वरत करतो. सूय्वपकरणे म्हणजे भुंगे 
आहेत. ते ववश्वाला जागे करतात. सारे प्राणीजात जे कम्व करतात त्ांना 

वेद पुष्पराग म्हणतात. सूय्व कमगाच्ा परागातून अमृत देतो. म्हणून 
ज्ानदेवांनी पूवजेला उगवणारा सूय्व म्हणजे प्रत्ेक हदवसाची हदवाळी असे 
म्हटले आहे. पृथ्ीतलावरती जी कब्वग्रहणाची आणण फोटोशसं् ेशससची 
जी पक्रया थिापन झालेली आहे ती पार पाडण्ासाठी वनस्पतींना 
सूय्वप्रकाशच मदत करतो. या पक्रयेत वनस्पती, झाडे, पपके हवेतला काब्वन 
डाय ऑक्ाईड (Co2) शोर्ून घेतात. त्ातून सव्व प्राणीमात्ांना प्रत्क् 
व अप्रत्क्रीत्ा अन्नपुरवठा करतात. त्ांचे जगणे सुकर करतात. पशू, 
पक्ी, इतर सूक्ष्मजीव आणण एकंदरीतच सव्व प्राणीमात्ांची उत्कांतीपक्रया 
याचे मूळ वनस्पती आहेत. कारण या उत्कांतीला लागणारी जी ऊजगा आहे 
ती या सजीव जगताला (बायोस्स्पअर) पुरववण्ाचे काम वनस्पतींमाफ्व त 

होते. जे मांसाहारी प्राणी आहेत (उदा. वाघ, शसहं वगैरे) जे दसुऱया प्राण्ांना 
खाऊन जगतात, हे दसुरे प्राणी (उदा. हररण, शेळी, मेंढी, डुक्र, ससा, 
सांबर, नीलगाय) गवत खाऊन जगतात. हे अप्रत्क् मदतीचे उदाहरण 
आहे तर बुरशी ही प्रत्क् वनस्पतीवर अवलंबून आहे. कब्वग्रहण पक्रया 
केवळ वनस्पतीतच असल्ाने सूय्वप्रकाशाला जलद प्रवतसाद इ्े वमळतो. 
कब्वग्रहण पक्रयेसाठी लागणारे रासायवनक घटक जवमनीतून वमळतात. हे 
घटक वमळवून देण्ाचे काम सूक्ष्मजीवाणू, बुरशी आणण गांडूळ, कीटक 

सूययोदयासाठी आसुसलेले गव्ाचे पीक
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प्रत्क्-अप्रत्क्रीत्ा करीत असतात. त्ामुळे वनस्पतींना लागणारे अन्न 
उपलब्ध होत असते. वनस्पतींना सूय्वप्रकाश व अन्नघटकांसाठी लागणारी 
संवेदना वेगळीच व एकमेवहद्तीय अशा प्रकारची आहे.

या पृथ्ीतलावरील प्रत्ेकाला सूय्वदश्वनाची ओढ लागलेली आहे. 
रात् किी संपते आणण पहाट केव्ां होते यासाठी सारी सजीव सृष्ी 
आसुसलेली असते. कारण सूय्वदश्वनाने या सजीवांच्ा कतृ्वत्ाला प्रकाश 
वमळतो. सूय्व हा प्रकाशाचा श्रेष्ठ दाता आहे, असे मानून संतांनी सूयगाची 
कवने शलहहली. यातून त्ांना सूयगाचे सामर््व वणगावयाचे होते. याचे त्ांना 
पहाटे िडे वमळाले. संत एकना्ांना पहाट ही जीवाची आणण शशवाची 
सखी वाटते. ज्ानदेवांनी पहाटेला तेजाचे सामर््व म्हटले आहे. ही कल्ना 
भव्य आहे. कवववय्व कुसुमाग्रजांनी ‘उर्ास्तवन’ या कववतेत उर्ेचे वण्वन 
करताना म्हटले आहे,

नोंदींमधून भववष्ातील वाटचालीची पायाभरणी!
भावना आणण चेहऱयावरचे भाव यांचा एक घवनष् संबंि असतो आणण तो वैशश्वक पकंवा युवनव्स्वल असतो. माणसांना पकती 

प्रकारच्ा भावना असतात याववर्यी अनेक मतमतांतरे आहेत. त्ाबाबत अभ्ासक आणण मानसशास्त्रज्ांमध्ये एकमत नाही. एका 
मानसोपचार तज्जाने १५४ भावनांची यादी केली. रेने देकात्व या ववचारवंताने प्रेम, दे्र्, आश्चय्व, मोह, आनंद आणण दःुख अशा ६ प्रकारच्ा 
तर इमॅन्ुएल कांन्टने प्रेम, आशा, शांतपणा, आनंद आणण दःुख अशा ५ भावना असल्ाचे सांक्गतले. पपके व वनस्पतींच्ा भावना या 
माणसांपेक्ा ् ोड्ा वनराळ्ा असल्ातरी मूलभूत भावनांमध्ये फारसा फरक आढळून येत नाही. तहान, भूक, आनंद, दःुख, राग, अपेक्ा, 
स्ीकार, समािान, भीती, घबराट, संघर्गाची तयारी या पपके व वनस्पतींच्ा चेहऱयावरील भावना आपण त्ांच्ाशी तादात्म्य झालेले 
असू तर वनशश्चत वाचू शकतो. त्ा मुक्ा संवादातून अन्वया््व काढू शकतो. वनस्पतींवर माणूस जे वनरवनराळे प्रयोग करतो (उदा. 
बोन्साय करणे, छाटणी करुन झाडांना आकार देणे, प्रोवनगं करणे, एका हठकाणाहून उपटून मोठे झाड पकंवा रोप दसुऱया हठकाणी 
नेऊन लावणे, फांदीवर कलम करणे, हठबक मिून पाणी व खते देणे, आंतरपपके घेणे, ग्रीनहाऊसमध्ये ववववि रंगांच्ा लाईटस्स सोडणे, 
मिमाशांच्ा पेट्ा ठेवून पॉशलनेशन करणे वगैरे. त्ांचा जो काही भलाबुरा पररणाम वनस्पतींच्ा जीवनावर होतो आणण त्ातून त्ांची 
जी जडणघडणीची हदशा वनशश्चत होते त्ाची ठोस, अभ्ासपूण्व व ववश्वासाह्व मांडणी वनस्पतीशास्त्रज्ांनी एकपत्तपणे करायला हवी. 
त्ासाठी कृर्ी क्ेत्ात काम करणाऱयांनी पपके व वनस्पतींच्ा भावना यांचे वनरीक्ण करुन त्ा वेळच्ा वेळी नोंदवून ठेवायला हव्यात. 
या नोंदीमिून भववष्ातल्ा वनण्वयांची व वाटचालींची पायाभरणी करता येईल.
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“करोटषी करोटषी या मुकुल दलािर । जषीिन अमृत शिपंषीत ये ।।

ज्ालामय रथिक्ाखालषी । दगु्ग तमािे फरोडषीत ये ।।”

लक् युगांिे सुिण्ग बंधन । कमल करािे जरोडषीत ये ।।”

सूय्व ज्ानाचे थिान आहे. सूयगात सव्व प्रकारचे सत् आहे. सूयगाच्ा 
सहवासाने सारी तत्ते व्यवस्थित कामे करतात. प्रकाश पदा््व वनवम्वतीत 
भाग घेतो. त्ाची इच्ा असेल तर पदा््व तयार होतात. इच्ा नसेल 
तर पदा््व (अन्न) तयार होत नाही. कारण सूय्व हा ववश्वाचा आत्मा आहे, 
असे वेद सांगतात. वनजषीवात सद्धम्व असतो. परंतु, सजीवात सदस् आणण 
चचदस् हे दोन्ी परब्ह्ाचे गुणिम्व असतात. म्हणून सव्व प्राण्ात चेतना 
आढळते. मानवात ववकसनशील भावना हदसतात. यासाठी मनापासून 
श्रद्धा लागते. श्रद्धा या शब्ात श्रतस्=सतस्+िा. म्हणजे बुद्धी असणे. 
सत्ात बुद्धीला राहणे म्हणजे श्रद्धा. घटनेमागील काय्वकारणभाव यामुळे 
समजतो. परंतु, काही घटना काय्वकारणभावाच्ा पशलकडच्ा असतात. 
याला असामान् प्रज्ा देण्ाचे काय्व प्रकाश करीत असतो. हा प्रकाश 
सूय्वप्रकाशाची तीव्रता, गुणवत्ता, सूय्वप्रकाशाचे तास (हदवसाची लांबी-
डे लेन्थ) या घटकांवर अवलंबून असतो. सूययोदयापासून सूयगास्तापययंत 
दोन प्रकारची प्रकाशाची लांबी पाहायला वमळते.

लांब हदवसाला प्रवतसाद देणाऱया वनस्पती या फुले व फळांच्ा 
वनवम्वतीबरोबरच बीजवनवम्वतीही करतात. (उदा. कांदा, कमळाचे फूल, 
इतर काही फुले वगैरे.) काही वनस्पती, पपके ही हदवस कमी आणण 
रात् मोठी अशी जेव्ां स्थिती असते तेव्ां त्ाला उत्तम प्रवतसाद देतात. 
मोठ्ा रात्ीतच त्ांना फुले, फळे आणण वबया लागतात. जून ते पडसेंबर 
या काळात हदवस कमी कमी होत जातो. रात् मोठी होत जाते. याच 
काळात उसाला तुरा येतो. आंबा आणण काजूच्ा झाडाला मोहोर येतो. 

या शॉट्व डे वनस्पती आहेत. उन्ाळी हंगामात तयार होणाऱया व वाढणाऱया 
वनस्पतींना लाँग डे वनस्पती म्हणतात. पडसेंबर ते जून या काळात फुलोरा 
व वबयाणे तयार होणे हा जो प्रवतसाद वनस्पती दाखववतात ती त्ांची 
भावना असते.

वनस्पती प्रकाशाच्ा तीव्रतेला (लाईट इने्टशसटी) जो प्रवतसाद देतात 
तो सहजासहजी लक्ात येत नाही. सकाळी ८ ते दपुारी ११ पययंत एक 
ठराववक प्रकाश असतो. त्ाची तीव्रता ्ोडी कमी असते. या तीन तासात 
वनस्पतींकडून कब्वग्रहणाची पक्रया चांगल्ा मोठ्ा प्रमाणात होते. 
दपुारी बारा नंतर तीन वाजेपययंत प्रकाशाची तीव्रता जास्त राहते. त्ामुळे 
कब्वग्रहण पक्रया मंदावते. उन्ाळ्ात प्रकाश अवततीव्र होतो. हहवाळ्ात 
तीव्रता कमी असते. वनस्पतीत एकच पक्रया होत नाही. अनेक पक्रया 
त्ा करीत असतात. बाष्ोपणयोत्ज्वन (इवॅ्पोटट् ान्सपपरेशन) ही त्ातली 
एक पक्रया. वनस्पतींकडून प्रचंड पाणी शोर्ले जाते. त्ातला ९९ टके् 
भाग त्ा परत सोडून देतात. कब्वग्रहण पक्रयेसाठी लागणारा हायडट् ोजन 

फुलांच्ा बोलक्ा भावना

बाष्ोत्ज्वन
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हा पाण्ाच्ा ववघटनातून घेतला जातो. हंगामाप्रमाणे प्रकाशाच्ा 
तीव्रतेप्रमाणे हे बदलत राहते. वनस्पती तापमान योग् ठेवण्ाचा प्रयत्न 
करतात. त्ा आपल्ा शरीरात शोर्ण केलेले पाणी तापमान कायम 
राखण्ासाठी वापरतात जेणे करून कब्वग्रहण पक्रयेवर कोणताही 
ववपरीत पररणाम होवू नये.

दपुारच्ा वेळी पाणी शोर्ण करण्ाचा वेग आणण बाष्ीभवन 
व पानांवाटे बाहेर जाणारे पाणी यांचा समतोल राहात नसेल आणण 
बाहेर जाणाऱया पाण्ाचा वेग व प्रमाण जास्त असेल तर पपकाची पाने 
स्तःची गुंडाळी करतात. वनस्पती पकंवा पपकाची जी पण्वरंध्े असतात 
ती बंद करण्ाची क्मता त्ांच्ात असते. ते पाणी साठवून ठेवतात. हे 
चचत् आपल्ाला ऊस, केळी, दषु्काळी भागातील ज्ारीचे पपक व इतर 

फळपपकांमध्येही पाहायला वमळते. बऱयाचदा आत शोर्ले जाणारे आणण 
बाहेर फेकले जाणारे पाणी यात असमतोल वनमगाण होतो आहे असे वाटले 
तर काही वनस्पती पाणीसाठा आतमध्ये असून सुद्धा खालची पाने वर 
करतात पकंवा गुंडाळली जातात. काही वेळा पानगळही होऊन जाते. 
वनसगगात जी वेगवेगळी पररस्थिती वनमगाण होते त्ातून वनभावण्ासाठी 
झाडे, पाने, फुले, पपके, फळे ज्ा प्रकारचे वत्वन करतात ती त्ांची संवेदना 
व भावना असते. या भावनांचा स्ीकार व आदरसत्ार करून त्ांचे 
जगणे कसे अनुरूप व सुसह् होईल हे पाहणे हे आपले कत्वव्य असते. 
अ्गात या भावना व संवेदना ज्ांना ओळखता येतील, समजू शकतील 
आणण ते कळण्ाइतकी पररपक्वता व अभ्ास ज्ांचा झालेला असेल 
तेच लोक या बदलांचे स्ागत करू शकतील. अ्गात त्ासाठी मनही 

भावनेचा भाववनक अर्थ
एखाद्ा पपकाला पकंवा फळबागेला पाणी देण्ापूवषी 

शेतकरी खुरपण करतो. सगळे तण व गवत, काडीकचरा 
काढून टाकतो. रान अगदी स्च् करतो. हठबक शसचंनच्ा 
नळीमिून ज्ा खतांची आवश्यकता आहे ती सव्व पाण्ासोबत 
देतो. पपकाची तहान आणण भूक या दोन्ी गरजांची त्ातून 
पूत्वता होते. स्च्तेमुळे पपकाचे पकंवा झाडाचे संपूण्व 
साम्ाज् त्ा शेतावर पसरते. मनासारख्या गोष्ी घडताहेत 
हे पाहून पपकाला पकंवा झाडाला जो आनंद होतो, समािान 
वाटते ते नवीन जोमदार फुटवा, गद्व हहरवा अंकुर, मुसमुसून 
बाहेर पडलेला मोहोर, गुच्ाने उचंबळून आलेली फुले, 
त्ांच्ा सुवासाचा सुटलेला घमघमाट, त्ाने माणसाचे 
चक्रावणे व भोवतालचे गुंजणे, लदबदलेली छोटी छोटी 
भरगच्च फळे या अशा वेगवेगळ्ा रुपातून व्यक्त करतो. या 
रुपामागे नेमकी कोणती भावना दडलेली आहे आणण नेमक्ा 
कोणत्ा कृतीमुळे वनस्पतीला आपले नवीन रुप अंगभरून 
दाखवावेसे वाटले याचा भाववनक अभ्ास अजून तरी फारसा 
कुठे झालेला हदसत नाही आणण झालाच असेल तर तो वनदान 
माझ्ा तरी वाचनात आलेला नाही. पाणी व खते हदल्ानंतर 
पपक जोमात आले असे आपण सगळेच जण म्हणतो. पण 
हा जोम वाढीला लावण्ासाठी ज्ा अनेक घटकांनी प्रत्क्-
अप्रत्क्रीत्ा मदत केलेली असते त्ांचा मात् आपण 
उल्ेखही करीत नाही याचे शल् व दःुख त्ा वनस्पतीला, 
झाडाला होत नसेल का? किीतरी हा ही ववचार आपण करुन 
पाहा ना!

पपकांचे डोळे सव्व पाहात असतात.
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वततकेच मोठे पाहहजे. कोणत्ाही पक्रयेसाठी मनाचे अधिष्ठान महत्ताचे 
असते. म्हणूनच संतांनी अकरावे इंहद्रय म्हणून मनाचा गौरव केला 
आहे. मन ही ईश्वराची ववभूती मानली आहे. मनातल्ा सगळ्ा चांगल्ा 
इच्ा माणसाला पुढे नेतात. त्ाला सफल जीवन जगायला लावतात. 
मनाची क्मता ववलक्ण आहे. मनात जे आणले ते आपण करू शकतो. 
तसा आपला स्भाव होतो. हे ज्ानदेवांचे मनेववज्ान उपदेशाच्ा रूपाने 
ज्ानेश्वरीत, हररपाठात, चांगदेव पासष्ठीत सव्वत् ववखुरलेले आहे. प्रख्यात 
मानवशास्त्रज् शसग्ंड फ्ाईड यांनी मनाचे दोन भाग केले आहेत. एक भाग 
म्हणजे व्यवहारात असणारे व्यावहाररक जागृतमन. हे मन सव्व प्रकारचे 
व्यवहार करीत असते, करवून घेत असते. दसुरे मन असे असते की ते 
खोल अंतरंगात जाणीवेच्ा पलीकडे असते. त्ाला अबोि मन म्हणतात. 
जागृत मनात अनेक ववकार येतात. ते अबोि मनाच्ा तळाशी जाऊन 
बसतात. मिूनच ते ऊसळी मारतात. वर येऊन जागृत होण्ाचा प्रयत्न 
करतात. अशा वेळी त्ांचा आणण मनातल्ा वनयंत्ण शक्ततींचा झगडा 
होतो. सरळ मागगाने मन व्यक्त होत नसल्ामुळे किीकिी मानशसक 
व्यािींच्ा रूपाने काही इच्ा व्यक्त होतात. यातूनच काही मानशसक 
रोग जडतात. फ्ाईडच्ा मते मूळ रोग नष् करायचा असेल तर अबोि 
मनातल्ा दडपलेल्ा जाणणवा जागृत मनाच्ा कक्ेत आणल्ा पाहहजेत 

आणण त्ा व्यक्त केल्ा पाहहजेत. किी किी जागृतावथिेत मन सहज 
बोलून मोकळे होते. किीकिी ते आपल्ा इच्ांना मोकळी वाट करून 
देते. माणसांच्ा बाबतीत वाणी व शब्ांमुळे हे शक् आहे. पण अशीच 
स्थिती वनस्पती, प्राणी व इतर सजीवांची होत नसेल का? मग त्ाचा 
अभ्ास आपण किी करणार आहोत? 

आज आपण जागवतक तापमान वाढ (ग्ोबल वॉवमयंग) आणण 
हवामानातील बदल (क्ायमेट चेंज) या गोष्ींबाबत प्रत्क्ात 
वनयंत्णासाठी आवश्यक असणारी कृती काहीही न करता नुसते घसा 
फोडून फोडून बोलत आहोत. आंतरराष्ट् ीय पररर्दा भरववत आहोत. 
१९९२ पासून २०२२ पययंत जवळपास २७ मोठ्ा आंतरराष्ट् ीय पररर्दा 
या ववर्यावर झाल्ा आहेत. नुसतीच चचगा होते आणण प्रत्क्ात प्रश्न 
अधिकच वबकट बनून प्रदरू्ण, काब्वनडाय ऑक्ाईड सोडण्ाचे प्रमाण 
वाढतच चालले आहे. या वातावरण बदलाचा पररणाम माणूस सोडून 
इतर सजीव सृष्ीवर आणण ववशेर्तः वनस्पती, पपके यांच्ावर पकती 
होत असेल याचा किी कुणी गांभीयगाने ववचार केला आहे का? त्ाबद्ल 
किी कुणी बोलताना का हदसत नाही? वनस्पतींना, पपकांना बोलता 
येत नाही म्हणून त्ांचा ववचारच करायचा नाही असे माणसांनी ठरवून 
टाकले आहे काय? याची उत्तरे किी व कोण देणार? वनस्पतींना तर 

आंब्ाच्ा प्रत्ेक फळाची भावना वनरवनराळी आहे. डॉ. शसग्ंड फ्ाईड
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या सव्व बदलांशी जुळवून घेतल्ाशशवाय पयगाय नाही. त्ाशशवाय त्ांचा 
आयुष्क्रम पूण्वत्ालाच जाऊ शकत नाही. म्हणून काही वनस्पतींनी 
आपला स्तःचा जीवनक्रम स्तःच ठरवून घेऊन पुढची पपढी उत्ांत 
होत राहहली पाहहजे, वाढत राहहली पाहहजे याची स्तः होऊन काळजी 
घेतली आहे. हे वनसगगाचे श्रेष्ठपण आहे. माणसापेक्ा वनसग्व श्रेष्ठ आहे 
याचेच हे उदाहरण आहे. 

आंबा, फणस, जांभूळ, करवंद, शलंबोळ्ा यांच्ा वबया पावसाळा 
येणार पकंवा सुरू झाला की खाली पडायला लागतात. त्ाचवेळी म्हणजे 
वळवाचा पकंवा मृगाचा पाऊस येण्ाच्ा सुमारासच झाडावरून ही 
फळे व त्ांच्ा वबया खाली का पडतात? याचा किी आपण ववचार 
केला आहे काय? पावसाळ्ातच या फळझाडांच्ा ताज्ा वबया रूजू 
शकतात. त्ांना अंकुर फुटून त्ांची झाडे तयार होऊ शकतात. व त्ातून 
या झाडांचे जीवनसातत् अखंडीतपणे चालू राहते. खाली जवमनीवर 
पडलेली बी रुजावी आणण पुढची पपढी वनमगाण व्ावी ही त्ा झाडांची 
भावना व संवेदना आहे. आपण म्हणतो पावसात फळझाडे सापडली. त्ा 
फळांना पावसाचा, वादळवाऱयाचा मार बसत नसेल का? मग कशासाठी 
त्ांची एवढी िडपड व संघर््व आहे? याचा अभ्ास व संशोिन किीतरी 
करावेच लागेल!

वनस्पतींच्ा अन्नघटकांसाठी ज्ा संवेदना असतात त्ांच्ाकडे 
पाहहले तर मन ्क् होते. रोजचे अन्न वमळववण्ासाठी त्ांना पकती 

संघर््व व प्रयत्न करावा लागतो हे बारकाईने पाहहले तरच लक्ात येवू 
शकते. अन्नघटक वमळवून शजवंत राहण्ासाठी वनस्पतींना दोन-तीन 
प्रकारे प्रयत्न करावे लागतात. मुळांची कक्ा, खोली, संख्या ववस्तार 
वाढवावा लागतो. आवश्यक तेवढे अन्नघटक शोिण्ासाठी किीकिी 
मुळांना खडक, दगड फोडून आत शशरावे लागते. फटी, चछदे्र, रंध्े, भेगा, 
पोरस भाग शोिावा लागतो. अनेक वेळेला अन्नघटकांची प्रा्वमक भूक 
हदसत नाही. त्ाला आपण लपलेली भूक (हहडन हंगर) असे म्हणतो. 
उदा. काही सूक्ष्मअन्नघटक, कॅल्शियम, दयु्म अन्नघटक. काही वनस्पती 
अन्नघटकांसाठी जास्त संवेदनशील असतात. त्ांची लक्णे (इंडीकेटर) 
लगेच हदसतात. जवमनीचे पृ्क्रण केल्ानंतर व मातीची गुणवत्ता 
तपासल्ानंतर कोणत्ा घटकांची आवश्यकता आहे हे लगेच लक्ात 
येते. जे मुख्य अन्नघटक असतात उदा. नत्, सु्रद, पालाश ते जास्त 
संवेदनशील असतात. बऱयाचदा सूक्ष्मअन्नघटकांची कमतरता लवकर 
लक्ात येत नाही. काही ठराववक वनस्पतीत जी कमीजास्तपणाची 
लक्णे हदसतात त्ांना वनदजेशक वनस्पती (इंडीकेटर) असे म्हणतात. 
त्ांचा आहार समतोल केल्ाशशवाय त्ांचा जीवनक्रम (उदा. फुले-
मोहोर येणे, फळे लागणे, बी तयार होणे, फळे पररपक्व होणे वगैरे.) पूण्व 
होऊ शकत नाही. अन््ा मोहोर गळून जाईल, फळगळ होऊन फळांची 
संख्या कमी होईल, वबयांचा आकार लहान होईल यासारखी लक्णे 
हदसतील. अन्नघटक कमी पडले तर काही फळे वनस्पती स्तः होऊन 

सोडून देतात. झाडावरची फळे स्तःच कमी करतात. 
याला सेल्फ ध्नींग म्हणतात. झाड स्तः ववरळणी 
करून काही फळे वाचववते. झाडाला पकंवा पपकाला 
अन्नघटक कमी पडले तर कब्वग्रहण पक्रया कमी होते, 
मंदावते. फुले आली तरी ती गळून जातात. फळांचीही 
गळ होते. त्ासाठी झाडाला जीवनक्रमात काही 
तडजोड (अडजेस्मेन्ट) करावी लागते. वनसगगातले 
बाहेरचे वातावरण अत्ंत चंचल असते. ते सतत 
बदलत असते. वनसगगात कळत नकळत घडणाऱया 
या सातत्पूण्व बदलांशी वनस्पतींना जुळवून घ्ावे 
लागते. त्ासाठी त्ांना पकती प्रयत्न, संघर््व करावा 
लागत असेल! संवेदना लक्ात आल्ानंतर बाहेरून 
गरजेची आपण पूत्वता करतो. झाडावरील फळांची 
संख्या वाढावी, आकार वाढावा, ती पटकून राहावीत 
यासाठी आपण वरून मदत करतो. पण जवमनीच्ा 
आतले पयगावरण व जवमनीच्ा वरचे पयगावरण या 
दोघांशी त्ा झाडालाच सामना करावा लागतो. 

झाडे, वनस्पती, पपके यांच्ा भावना समजून 
घेताना व्यापक पयगावरणाची चौकट हे सारे कसे 
सांभाळतात याकडे बारकाईने लक् हदले पाहहजे. लाल भोपळ्ाच्ा ववववि भावना दश्वववणारे चचत्
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शसताफळ, अंशजर, पेरू, आवळा या बागांना ताण हदल्ानंतर पूण्व पानगळ 
होऊन झाडे उन्ाळ्ात एकदम वाळून जातात. मेल्ासारखी हदसतात. 
पण एक पाऊस पडताच त्ांना हहरवीगार पालवी फुटते. झाडे पुन्ा 
तजेलदार होतात. फुले, फळे लागण्ाच्ा हदशेने त्ांचा प्रवास सुरू 
होतो. पकतीही प्रवतकूल पररस्थिती वनमगाण झाली तरी 
बाभळीची झाडे पटकून राहतात. औदुंबराच्ा (उंबर) 
झाडाखाली हमखास पाणी सापडतेच. कॅक्टस, 
डट् ॅगनफू्ट यांसारख्या वनस्पती पाणी िरून ठेवतात 
व पुरवून वापरतात. पाण्ाचा ताण सहन करण्ाची 
क्मता काही पपकांमध्ये परंपरेने अनुवंशशकररत्ा 
आलेली असते. नारळाला भरपूर अन्नद्रव्ये व पाणी 
लागते. खरा तर फुलांवर पहहला व मूळ अधिकार 
त्ा झाडाचा असतो. आपला नसतो. फुले खाली 
पडली तरच ती आपली हे आपण मान् करतो का? 
झाडे ओरबडून फुले ओढली की फुलपणाचा गंि 
उडतो. वृक्ात सदैव भगवंताचा वास असतो. म्हणून 
ज्ानदेवांनी आपल्ा दारात सोन्ाचा पपपंळ लावला. 
झोपडीमागे औदुंबराची वसाहत वनमगाण केली. वन 
जंगलातल्ा वेशीवरले वड सांभाळले. वड म्हणजे 
भगवंताचे ज्ानरूप. पपपंळ म्हणजे श्रीकृष्ांचा 
कम्वयोग. औदुंबर म्हणजे भक्तीयोग. चंदनाची झाडे 
वेि लावतात. म्हणून बाकीच्ा झाडांकडे बघायचे 
नाही असे नाही. या पृथ्ीवर अवतरलेल्ा प्रत्ेक 
सजीवातले चैतन् ओळखता आले पाहहजे. त्ाची 

जपणूक करता आली पाहहजे. तरच पयगावरण साखळीचे संरक्ण 
करता येईल. आपण कृपत्म पयगावरण तयार करण्ाचा पकतीही प्रयत्न 
केला तरी तो चचरंतन व शाश्वत पटकून राहणारा नाही. पपकांवर और्ि 
फवारणी केल्ाने मिमाशांची संख्या कमी झाली तर परागीभवन चांगले 

फळे आणण भाज्ांच्ा अनोख्या भावना पाहताना माणूस ्क् होतो.

संवेदनाशील 
भाजीपाला 

आणि 
फळे

वनसग्थ वाचनासािी उघडी िवी मनाची खिडकी
वनसग्व प्रसन्न असेल तर माणसाची पपढी सक्म घडते. मानवी आयुष् वनरोगी राहते. माणसाला पकतीही जीवनसत्तांचा पुरवठा 

वमळाला, तरीही मूळ चैतन् वनसगगातून वमळते. चैतन् शुद्ध असेल, तर माणसाचे जगणे मंगलप्रभा ठरते. माणूस वनसगगाचे मूल आहे. 
वनसगगाला पंचमहाभूतांचे कवच असते. वनसग्व माणसाला सांभाळतो. माणसाने वनसगगाला सांभाळलेच पाहहजे. वनसगगाचा अवकाश 
ववशुद्ध ठेवला पाहहजे. अवकाश तोडला की माणूस संपला. वनसग्व त्ाचे वैशशष्ट्य आणण थिान जपण्ाचा आटोकाट प्रयत्न करतो. 
कोकणातील आणण ववशेर्तः रत्नाक्गरी, शसिंुदगू्व, देवगडमिील हापूस आंबा हे याचे नामी उदाहरण आहे. समुद्रापासून १० पक.मी. 
अंतरापययंतच्ा ये्ल्ा हापूस आंब्ाला जी चव, वास, रंग व स्ाद येतो तो रायगड, ठाण्ामिल्ा पकंवा कनगाटक, मराठवाड्ातल्ा 
हापूस आंब्ाला येत नाही. आज देशभरातील अनेक संशोिन संथिा रत्नाक्गरी, शसिंुदगू्व व देवगडच्ा हापूस सारखाच आपलाही हापूस 
बनला पाहहजे यासाठी पराकाष्ठा करीत आहेत. अशीच गोष् नागपुरी संत्राची (मॅन्डरीन आॅरेंज) आहे. मूळ पूववांचलातला खासी संत्ा 
आंबट असतो पण ववदभगातील संत्ा आंबटगोड व चवीला खूप छान असतो. चव, स्ाद, रंग, गोडी येणे ही सव्व वनसगगाची कृपा आहे. 
वनसग्व तयार करणे माणसाच्ा हातात नाही. पण पृथ्ी, आप, तेज, वायू व आकाश या पंचमहाभूतांची जपणूक करणे माणसाच्ा हाती 
आहे. वनसगगाची जी अनेक रूपे आहेत ती वेगवेगळ्ा ऋतुत वाचता आली पाहहजेत. अनुभवाशशवाय वनसग्व वाचता येत नाही. त्ासाठी 
मनाची झखडकी सतत उघडी ठेवावी लागते. 
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होणार नाही. वाघांचे प्रमाण कमी झाले तर हरणे व रानडुकरांची संख्या 
वाढेल. पृथ्ीतलावर असणारे जीवजंतू आपल्ाला पूण्वपणे नाहीसे 
करायचे नाहीत. त्ांची संख्या मयगादेत ठेवायची आहे. आपल्ा शेतात 
तण अशजबात येऊ नये असे शेतकऱयांना वाटते. पण वनसग्व साखळीत 
राहण्ाचा अधिकार तणालाही आहे तो आपण मान् केला पाहहजे. या 
तणावरही जगणारे कीडे व जीवजंतू आहेत. त्ांनी कुठे जायचे?

प्रत्ेक सजीवाला प्रत्ेक गोष् आपल्ा मनासारखी व्ावी असे 
वाटले तर त्ात चूक काहीच नाही. पण तसे किी होत नाही. कारण 
वनसगगाने प्रत्ेक गोष्ीची मयगादा ठरवून हदलेली आहे. त्ा मयगादेची चौकट 
कुणालाच मोडता येत नाही. जो मोडण्ाचा प्रयत्न करतो त्ाला वनसग्व 
फटकववल्ाशशवाय राहात नाही. मनासारखी गोष् झाली नाही की माणूस 
रागावतो, दःुखीकष्ी होतो, चचडचचड करतो आणण प्रवतपक्रयावादीही 
बनतो. तशीच अवथिा वनस्पती, झाडे, पपके यांची देखील आहे. तेही 
माणसासारखेचं ररअॅक्ट होतात. वेगवेगळ्ा पद्धतीने ज्ा प्रवतपक्रया 
(ररअॅक्शन) त्ा देतात त्ा समजून घ्ायला आपण वततके सजग आणण 
सावि असले पाहहजे. आपला आणण त्ांचा वततका वनत् संपक्व  व 
वनकटचा सहवास असला पाहहजे.

मुख्य अन्नद्रव्ांची भूवमका
पपकांचे मुख्य खाद् नत्, सु्रद व पालाश. यात नत्ाची भूवमका 

सवगात महत्ताची. नत्ामुळे पपकाचा गद्व हहरवा रंग पटकून राहतो. हहरवा 
रंग म्हणजे झाडाचे, पपकाचे हहमोग्ोबीन चांगले असल्ाचे लक्ण आहे. 
नत् कमी पडले तर पानांमध्ये पपवळसरपणा येतो. नवतीची वनघणारी 
पाने पफकट वनघतात. जोमदार वाढ होत नाही. वनस्पतींच्ा अन्न तयार 
करण्ाच्ा प्रपक्रयेचे हहरवा रंग हे प्रवतक आहे. हा रंग जेवढा गद्व (डाक्व ) 
वततकी फोटोशसनं्थेशससची प्रपक्रया अधिक चांगली होती. वनस्पती 
सूय्वप्रकाशाकडून भरपूर उजगा घेऊन मोठ्ा प्रमाणावर अन्न तयार करतात 
व वनरोगी राहतात.

वनस्पती जेव्ा फलिारणेकडे वळतात तेव्ा सु्रदाचे काम चालू 
होते. सु्रद (फॉस्रस) कमी पडला तर मुळांची सशक्त वाढ होत नाही. 
पुनरुत्पादनात अडचणी वनमगाण होतात. उदा. कपाशी. हे हंगामी पीक 
आहे. ३५व्या हदवशी त्ाला पहहले फुल येते. फुले व त्ांची संख्या वाढवून 
ती बोंडात रूपांतर करण्ासाठी सु्रद पाहहजे. तो वमळाला नाही तर 
बोंडात रूपांतर होत नाही पकंवा ती लहान राहतात. पेरू, पपई, संत्ा यांना 
देखील सु्रदची गरज असते. तो कमी पडला तर ज्ारीचा दांडा पोटरीवर 
येण्ात अडचण येते.

झाडावर जी फळे येतात ती पटकवून िरून त्ांना तजेलदारपणा, 
चकाकी आणून आकर््वक बनववण्ाचे काम पालाश करते. फुलांची 
गळ होणे, फळांची प्रत वबघडणे, फळांची साल वनस्तेज होणे, फळगळ 
होणे, चकाकी नसणे, चव व गोडी न येणे, वजन घटणे, िान्ाची प्रत 

ववववि रंगांच्ा भावनाही माणसाला मोहून टाकतात.
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खालावणे ही सव्व पालाशची कमतरता असल्ाची लक्णे आहेत. याच 
पपकांच्ा भावना आहेत. आता तर वनस्पतीशास्त्राने बदललेल्ा पानांच्ा 
रंगरूपावरून शलफ एररया इंडेक् (LAI) तयार केला आहे. सगळ्ा 
गोष्ींचा आध््वक समतोल सािण्ासाठी हा वनदजेशांक खूप उपयुक्त ठरतो 
आहे. त्ामुळे जगभरात त्ाचा वापर वाढून अचूक माहहतीचा खशजना 
हाती लागतो आहे. 

दयु्यम व सूक्ष्मअन्नद्रव्ांचे काय्थ
वरील मुख्य खतांबरोबरच दयु्म खतांचीही भूवमका महत्ताची 

आहे. फेरस (लोह) म्हणजे कॅल्शियम. ते कमी पडल्ास पेशी ववभाजन 
होत नाही. त्ामुळे फळांचा, िान्ाचा आकार वाढत नाही. मॅग्ेशशयमची 
कमतरता भासल्ास हररतद्रव्याची वनवम्वती कमी होते. पानांचा रंग 
पफकट पपवळसर होतो. वनस्पतीत क्ोरोपफल बनववण्ात मॅग्ेशशयमची 
मोठी भूवमका आहे. झाडात ऑईल तयार करण्ाचे काम सल्फर (गंिक) 
करते. ते कमी पडले तर वमरचीतला वतखटपणा कमी होतो. शेंगदाणा, 
करडई यांसारख्या तेलवबयातले तेलाचे प्रमाण कमी होते. पपकाची 
शेंड्ावरची पाने पपवळी पडतात. ववशेर्तः सोयाबीन पपकात तर हे फार 
प्रकर्गाने आढळून येते. अवमनो एशसडसस् बनववण्ात सल्फरची मुख्य 
भूवमका असते. झाडाची पकंवा पपकाची एकूण जी सववांगीण वाढ होते 
त्ात महत्ताचे काम सल्फर करते.

काही मायक्रोन्ूटट् ीयंटसस् (सूक्ष्म अन्नद्रव्ये) अशी आहेत की जी 
वनस्पतींच्ा वाढीसाठी, फलिारणेसाठी व समतोलपणा राखण्ासाठी 
गरजेची असतात. फेरस कमी पडला तर झाडाची वनघणारी नवीन पान 
पपवळसर व वनस्तेज होतात. मँगनीज कमी पडले तर पानांचा रंग पफकट 
होऊन पानांमध्ये शशरांची जाळी तयार होते. सूय्वप्रकाशाकडे िरून हे पान 
पाहहल्ास जाळी हदसून येते. झझकं कमी पडला तर पान हहरवे राहते पण 
त्ाच्ा शशरा पपवळ्ा पडतात. ववशेर्तः सायटट्स ग्रुपमिली (उदा. संत्ा, 
मोसंबी, शलंब) पपके ही झझकंला फार संवेदनशील असतात. झझकं (जस्त) 
कमी पडला तर झाडाला येणाऱया फुलांची संख्या घटते. पानांचा आकार 
लहान होतो. पुनरूत्पादन चांगल्ाप्रकारे होवू शकत नाही. गहू, ज्ारी, 
बाजरी यांसारख्या िान्पपकामध्ये याची मोठी गरज असते. कारण 
त्ात दाण्ांची संख्या खूप असते. झाडांना काँपर (तांबे) कमी पडले तर 
झाडाची रोगप्रवतकारकक्मता कमी होते. संत्ा झाडाच्ा खोडातून डींक 
वनघतो. त्ाला पडकं्ा पकंवा गमोंशसस म्हणतात. मुख्य अन्नद्रव्यांचे (एन. 
पी. के.) पचन म्हणजे चयापचय पक्रया व्यवस्थित होत नाही. बोराँनच्ा 
कमतरतेमुळे फुलांची आणण नाजूक फळांची मोठ्ा प्रमाणात गळ होते. 
कपाशीतली पात्ांची गळ, संत्ा बहाराची फुले गळणे ही त्ाची लक्णे 
आहेत. ववशेर्तः तापमान जेव्ा खूप वाढते पकंवा अवत्ंडी पडते तेव्ा 
बोराँनची कमतरता वनमगाण होते. फ्ॉवरची फुले फाटतात. अखंड गड्ा 
वमळत नाही. माँशलबडेनमच्ा कमतरतेमुळे पानांवर व फळांवर रोगग्रस्त 
हठपके पकंवा चटे् येतात. शलंबावर डाग येतात. मुख्य अन्नघटक जो नत् 
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वनस्पती व पपकांच्ा भावना समजण्ासाठी माणसामध्ये 
इमोशनल इंटेशलजन्स या संकल्नेचा ववकास होणे आवश्यक आहे. 
त्ा शशवाय त्ाला मुक्ा भावना व संवेदना लक्ातच येणार नाहीत. 
इमोशनल इंटेशलजन्स या 
संकल्नेवर २० व्या शतकाच्ा 
शेवटी म्हणजे अशलकडे चचगा सुरू 
झाली असली तरी त्ाची मुळं 
प्राचीन काळापासून आढळतात. 
हृदय हेच बुद्धी आणण भावना 
यांचे उगमथिान असते अशी 
इशजप्शियन लोकांची पूवषी कल्ना 
होती. मेंदलूा ते फारसे महत्त देत 
नसत. त्ामुळेच ते मृत शरीराची 
ममी बनववताना मेंद ू शरीरापासून 
पूण्वपणे वेगळा काढीत असत. 
आयुष्ाच्ा संघर्गात पटकून 
राहण्ासाठी भावना व्यक्त करण्ाची गरज जीवनावश्यक असते असे 
्ोर शास्त्रज् चाल्स्व डावव्वन याचे मत होते. वनस्पती आणण पपकांच्ा 
वाट्ाला संघर््व पाचवीलाच पूजलेला आहे. तो अगदी उगवणीपासून 
सुरू होतो आणण काढणीपययंत चालतो. प्रत्ेक पातळीवर संघर्गामुळे 
ज्ा भावना वनमगाण होतात त्ा समजण्ाची व त्ांचे नेमके आकलन 
होण्ाची क्मता माणसांमध्ये वनमगाण होणे फार महत्ताचे आहे. ये्े 

इमोशनल इंटेशलजन्सचे काम असते. पीटर शसफने आॅसने १९७३ 
मध्ये भावना अोळखायला, वापरायला आणण व्यक्त करायला ज्ा 
लोकांना जमत नाही त्ांच्ासाठी अलेक्झिवम्ीया हा एक ग्रीक शब् 

वापरला होता. १९८३ मध्ये हाॅवड्व 
गाड्वनरच्ा फे्म् आॅफ माइंड ध्अरी 
आॅफ मस्टिपल इंटेशलजन्स या 
पुस्तकातही माणसांच्ा वेगवेगळ्ा 
बुद्धीमत्ता असतात असे नमूद करून 
त्ांची अोळख करून हदली होती. 
यात दसुऱया माणसाचे हेतू, इच्ा, 
आकांक्ा समजून घेणं (इंटरपस्वनल) 
आणण स्तःच्ा भावना, भीती 
आणण महत्ाकांक्ा अोळखता येणे 
(इंटट् ापस्वनल) हे दोन्ी प्रकार शलहहले 
होते. व्यक्तीच्ा भावनांचा अनुबंि हा 
वनस्पती व पपकांच्ा भावनांचा अ््व 

लावताना अधिक महत्ाचा ठरतो. माणूस त्ा पपकांच्ा भावनेकडे कशा 
दृष्ीकोनातून पाहतो यावर पुढची पाऊले पडतात. त्ामुळे इमोशनल 
इंटेशलजन्सला कमालीचे महत्त आहे. भावनेचा अचूक व पररपूण्व अ््व 
जेव्ा लावला जाईल तेव्ाच वनस्पती व पपकाचे पूण्व समािान होऊन 
ती भरभरून आशीवगाद देईल व आनंदाने बहरत राहील. 

मित्त्व इमोशनल इंटलेलजन्सचे
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त्ाच्ा पचनात अड्ळा वनमगाण होतो. नत्ाचा वापर अधिक झाला 
तर पानांवर रस शोर्णाच्ा कीडींचा प्रादभुगाव वाढतो. पाने लुसलुशीत 
होतात. उदा. हहरवी वमरची. जास्त नत् पचनी पडले नाही तर वमरचीवर 
चुरडामुरडा रोग येतो. रस शोर्णाऱया कीडी पपकाकडे आकपर््वत होतात. हे 
सूक्ष्मघटक अवतप्रमाणात हदले गेले तर झाडात ववर्ाक्तता (टॉक्क्शसटी) 
वनमगाण होते. पाने जळल्ासारखी, भाजल्ासारखी होतात. फुलगळ 
व पानगळ होते. त्ामुळे सव्व खतांचा वापर हा योग् प्रमाणातच केला 
पाहहजे. बऱयाच मँगनीज, झझकं, मोशलबडेनम जवमनीत असतातच पण 
जवमनीची पररस्थिती ते वापरून घेण्ाची (ररलीज करण्ाची) नसेल तर 
वरून कृपत्मरीत्ा ते घटक द्ावे लागतात. ववशेर्तः जमीन जेव्ां पाण्ाने 
डबडब झालेली असेल, पाण्ाचा वनचरा होत नसेल तर अशी पररस्थिती 
उद्भवू शकते. 

मोसंबीचे झाड माणसाशी पटकन बोलते. अन्नद्रव्यांची कमतरता 
मोसंबीचे झाड लगेच दाखववते. ते उतृ्ष् इंपडकेटर आहे. मोसंबीवर 
कोळशी हा रोग येऊन पूवषी मराठवाड्ातील बागा मोठ्ा प्रमाणावर 
उध्वस्त झाल्ा. कोळशी या रोगात काळीमाशी व पांढरी माशी पानांवर 
चचकट स्त्राव सोडते. या चचकट पदा्गापासून पानांवर बुरशी तयार होते. 
या बुरशीचा पातळ ्र पानावर पसरल्ामुळे फोटोशसनं्थेशससची प्रपक्रया 
होत नाही. त्ामुळे पानगळ होते. व्ाईट आणण ब्ॅक फ्ाय ४-८-१२ 
(म्हणजे एपप्रल-ऑगस्-पडसेंबर) या महहन्ात वनयंपत्त करण्ाची एक 

पायरी आहे. या महहन्ांमध्ये आंतरप्रवाही पकटकनाशकांची फवारणी 
केल्ास ही पांढरी व काळी माशी वनयंत्णात ठेवणे सोपे जाते. 

झाडे, पपके, वनस्पती यांच्ा भावना व संवेदना जाणून घेण्ासाठी 
शेतकऱयाला शजज्ासा हवी. शजज्ासा हा मानवाचा न मावणारा अवकाश 
आहे. किीही न संपणारी ती वतवतक्ायुक्त वाटचाल आहे. शजज्ासेत 
कुतूहल आहे. काही कुतूहल ही तात्पुरती व वरवरची असतात. 
काही कुतूहलांना अभ्ासपूण्व खोली लागते. आजन्म चचतंनात राहून 
समाजाला अमरत्ाचा नवा प्रकाश देण्ाची जी शक्ती आहे, वतला 
शजज्ासा म्हणतात. जाणण्ाची इच्ा जशी शजज्ासेत आहे. तशी 
इचे्च्ा वनरीक्णाची व्यापकताही आहे. कुतूहलाचे मनःपूत चचतंन 
म्हणजे शजज्ासा. उत्ुकतेला व्यापक पररमाण देणे म्हणजे शजज्ासा. 
म्हणून उपवनर्दातली पहहली आज्ा आहे; अ् तो ब्ह्शजज्ासा. जाणून 
घ्ायची मनापासून तयारी असेल तर कोणताही ववर्य अवघड नाही. 
शजज्ासा शजतकी तीव्र वन उत्ट, वततके त्ाचे आकलन व संशोिन 
मूलभूत ठरतो. पपके, वनस्पतींच्ा भावना व संवेदना सहजपणे समजू 
शकतात. यातून अभ्ासाची नवी क्ेत्े गवसतात. नव्या जाणणवा 
जन्मतात. त्ाही शजज्ासा वाढववतात. त्ामुळे वय ववसरून आपणही 
काम व संशोिनात अधिक व्यस्त होतो. यातून वमळणारा आनंद हा 
अवण्वनीय, अमूल् आणण शब्ातीत असतो. याचा अनुभव तुम्ही देखील 
एकदा आवजू्वन घेऊन पाहा.

फळे व भाज्ांच्ा ह्ा भावना आणण संवेदना आपल्ाशी बोलायला खूप उत्ुक आहेत. तुमही तयार आहात.?
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महाराष्ट् ामध्ये शेतीची एकूण जमीन २१० लाख हेक्टर आहे. त्ापैकी 
१८० लाख हेक्टर जमीन पपकांच्ा लागवडीसाठी योग् आहे. यातील १८ 
टके् जवमनीला शसचंनाची म्हणजे प्रकल्, िरणे, बंिारे यांच्ा माफ्व त 
पाणी वमळण्ाची व्यवथिा आहे. म्हणजे गेल्ा ७५ वर्गात आपल्ा 
सरकारने सुमारे ४० लाख हेक्टर जवमनीला ओशलताखाली आणले आहे. 
महाराष्ट् ातील शसचंनाचा अभ्ास करण्ासाठी सव्वप्र्म १९६० मध्ये श्री. 
स.गो. बवजे यांच्ा अध्यक्तेखाली पहहला जल व शसचंन आयोग नेमण्ात 
आला. त्ाने महाराष्ट् ातील २६ टके् जमीन ओलीताखाली येऊ शकेल 
असे मत त्ावेळी व्यक्त केले होते. त्ानंतर वारंवार पडणाऱया दषु्काळाच्ा 
पाश्व्वभूमीवर सुक्नकर सवमती, रवताळ सवमती, सुरेशदादा जैन 
उच्चाधिकार सवमती, सुब्मण्न सवमती, अशजत प्रसाद जैन सवमती अशा 
अनेक सवमत्ा शसचंनाच्ा प्रश्नाचा अभ्ास करण्ासाठी नेमल्ा गेल्ा. 
१९९६ मध्ये आंतरराष्ट् ीय पकतषीचे जलतज्ज डॉ. मािवराव चचतळे यांच्ा 
अध्यक्तेखाली महाराष्ट्  सरकारने दसुरा जल व शसचंन आयोग नेमला. 

१९९९ मध्ये या आयोगाने आपला अहवाल राज् सरकारला सादर केला. 
पाच खंडात सादर केलेल्ा या अहवालात राज्ातील सव्व जलस्त्रोतांचा 
एकपत्त व पूण्वपणे आिुवनक सूक्ष्मशसचंन प्रणाली तंत्ाचा वापर करुन 
वनयोजन केले तर राज्ातील वनम्ी म्हणजे ५० टके् जमीन शसचंनाखाली 
येऊ शकेल आणण जास्तीत जास्त १९ लाख हेक्टर जवमनीला बारमाही 
शसचंनाची सोय करता येवू शकेल असे मत व्यक्त केले होते. याचा दसुरा 
अ््व असा आहे की महाराष्ट् ातली जवळपास १६० लाख हेक्टर जमीन 

बिुववध पपकपद्धती
अशजत जैन

सह-व्यवथिापकीय संचालक, 
जैन इररगेशन, जळगाव  

मो. ९८२३०३२०२२
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ही चारमाही पकंवा आठमाहीच राहणार आहे. ती बारमाही होऊ शकणार 
नाही. मुळात महाराष्ट् ात संख्येने जरी िरणे अधिक असली तरी त्ात पाणी 
येणे हे पूण्वपणे पावसावर अवलंबून आहे. वनसगगाची कृपा असेल तरच ही 
िरणे भरणार आहेत. भूजलातला पाणीसाठाही पावसावरच अवलंबून 
आहे. त्ात महाराष्ट् ाच्ा भूगभ्वरचनेचा ववचार जेंव्ा आपण करतो तेंव्ा 
एक दःुखाची व ददुजेवाची गोष् समोर येते ती म्हणजे महाराष्ट् ाचा ८२ टके् 
भूभाग कहठण काळ्ा पण्ापासून म्हणणे लाव्ारसाने तयार झालेल्ा 
बेसॉटि खडकपासून बनलेला आहे. या खडकाला चछदे्र, रंध्े, भेगा पकंवा 
पोरस भाग फारसा नसल्ामुळे त्ात पाणी मुरण्ाची शक्ता फार कमी 
असते. त्ामुळे पाऊसी पकती पडला तरी तो भूपृष्ठावरुन सरळ वाहून नदी 
पात्ात जातो. भूगभगात मुरणारे पावसाचे पाणी जेमतेम १० ते १५ टके् 
आहे. असे भूजल ववभाग सांगतो पण प्रत्क्ात तशी वस्तुस्थिती हदसत 
नाही. त्ापेक्ा फार कमी पाणी प्रवतकूल भूगभ्वरचनेमुळे जवमनीत मुरते. 
त्ामुळे आपल्ा ववहीरी, बोअरवेल्स, कूपनशलका या लवकर आटतात.

पाण्ाशशवाय शेती करणे जगात अजून कुणालाही जमलेले नाही. 
त्ामुळे आपल्ाला ते जमेल या भ्रमात कुणी राहू नये. जमीन, पाणी आणण 
लोकसंख्या यांचा पत्कोण बसववणे देखील अजून कोणालाही जमलेले 
नाही. अनेक राष्ट्  ेआणण ववशेर्तः ववकसीत देश यासाठी प्रयत्न करताहेत. 
पण त्ांनाही अजून तरी पूण्व यश आलेले नाही. भारताच्ा दृष्ीने सुदैव 
म्हणावे अशी चांगली गोष् म्हणजे जगात आढळणारे सव्व प्रकारचे 
हवामान भारताच्ा कानाकोपऱयात कुठे ना कुठे आढळते. त्ामुळे जगात 
पपकणाऱया व जगाला हव्या असणाऱया सव्व प्रकारच्ा शेतीमालाचे उत्पादन 
आपण करु शकतो अशी नैसक्ग्वक व्यवथिा आपल्ाकडे उपलब्ध आहेत. 
या लेखात संपूण्व देशाचा ववचार न करता महाराष्ट् ापुरताच ववचार शसमीत 
करण्ाचे मी ठरववले आहे.

महाराष्ट् ामध्ये जरी तीन्ी हंगामात (खरीप, रब्ी व उन्ाळी) पपके 
घेतली जात असली तरी भात, ज्ारी, कापूस, ऊस, सोयाबीन, गहू आणण 

देईल सुिशांती व श्ीमंती
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तूर व हरभरा हीच प्रमुख पीक आहेत. वनमम्ाहून 
अधिक क्ेत् या ६-७ पपकांखालीच आहे. यात 
फक्त दोन नकदीची पपके आहेत. बाकी 
सव्व तृणिान्े व कडिान्े आहेत. यातून 
शेतकऱयाला फार मोठ्ा प्रमाणावर उत्पन्न 
वमळण्ाची शक्ता नाही. परंपरेने शेती 
करीत अालेल्ा आपल्ा शेतकऱयाची 
मानशसकताही अशी आहे की बारमाही 
शसचंनाची सोय झाली, मुबलक पाणी 
उपलब्ध झाले की प्र्म ऊस लावायचा. मग 
ऊसावर ऊस पपक चालूच राहते. उत्पादकता 
घटून एकरी २५ टनावर आली आणण त्ा ऊस 
पपकातून काही पुरेसे वमळेनास झाले तरी शेतकरी 
त्ा ऊसाच्ा प्रेमातून बाहेर पडायला तयार नाही. काही 
शेतकरी खरीपात भाताचे एकदा पीक घेतले की पुढचे आठ महहने 
जमीन पडीक ठेवतात. अशी जवळपास १५ लाख हेक्टर जमीन आहे. या 
जवमनीत रब्ी वा उन्ाळी हंगामात काही ना काही पीक घेणे शक् आहे. 
गरज भागववण्ा इतके पाणी या भात पट्टात वनशश्चत उपलब्ध आहे.

शेतकऱयांची आध््वक उन्नती करावयाची असेल आणण शेती क्ेत्ातून 
अधिकाधिक रोजगार वनमगाण करावयाचा असेल तर एकहंगामी पीक 
रचना सोडून दहंुगामी व तीनहंगामी पपकपद्धतीकडे आपल्ाला जावेच 
लागेल. पण तेवढ्ानेही भागणार नाही. एकाच प्रकारची पीके घेण्ापेक्ा 
बहुववि पपकपद्धतीचा स्ीकार करून शेती क्ेत्ात डायव््वशसपफकेशन 
आणावे लागेल. आज आपण सारे जण ग्ोबल वॉवमयंग आणण हवामान 
बदल या दोन मोठ्ा संकटाचा सातत्ाने सामना करतो आहोत. हा 

सामना भववष्ातही करावा लागणार आहे असे 
चचत् जगभर हदसते आहे. एकाच जवमनीत 

वर्गानुवर्जे एकच पीक घेत राहहलो तर 
मोनोकल्चर तयार होते. जवमनीची 

उत्पादनक्मता घटते. त्ासाठी 
पपकांचा फेरपालट करणे गरजेचे 
असते. एकच पीक घेण्ाने काही 
वर्गानंतर रोग व पकडी और्िांना 
दाद देईनाशा होतात. उडीद, 

सोयाबीन यासारखी नायटट् ोजन 
पफक्क्गं करणारी पपके घेतली तर 

पुढच्ा पपकांना बेवड म्हणून त्ाचा 
चांगला फायदा होतो. पण आता तेवढ्ावरही 

्ांबून जमणार नाही.

महाराष्ट् ातला ८२ टके् शेतकरी हा ५ एकराच्ा 
आतला म्हणजे अल्भूिारक आहे. एवढ्ा कमी क्ेत्ातून त्ाचा प्रपंच 
व्यवस्थितपणे चालणे अवघड आहे. त्ातही तो एकच पीक करीत असेल 
आणण ददुजेवाने अवतवृष्ी, वादळवारा, भूकंप, पूर, गारपीट यांसारख्या काही 
नैसक्ग्वक आपत्ती आल्ा पकंवा वाहतुक दारांचा संप, ववके्रत्ांचे आंदोलन, 
बाजार बंद, शांतता व सुरशक्ततेचे प्रश्न, जमावबंदी, दंगल, हहसंाचार, 
जाळपोळ यांसारख्या मानव वनवमत्त घटना घडल्ा तर शेतात तोडायला 
आलेल्ा नाशवंत मालाच्ा उदा. टोमॅटो, कोध्बंीर-मे्ी यांसारख्या 
पालेभाज्ा, शसताफळ, केळी वगैरे. ववक्रीचा प्रश्न उभा राहू शकतो. माल 
वेळीच ववकला न गेल्ाने नुकसान झाले तर ते सोसणे शेतकऱयाला 
अडचणीचे होते. कज्वबाजारी करते. यासाठी एकच पीक करण्ापेक्ा 

एकाच शेतात ववववि पपकांच्ा वनरवनराळ्ा ओळी
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जर वेगवेगळ्ा पीकांची लागवड केली तर मोठे नुकसान होणार नाही. 
आज शहरांलगत असणाऱया छोट्ा छोट्ा खेडेगावातून वेगवेगळ्ा 
प्रकारचा भाजीपाला बनवून, मोबाईलवरुन ऑड्वर घेऊन ग्राहकांना 
घरपोच भाजीपाला, दिू, िान्, फळे यांसारख्या जीवनावश्यक माल 
पोहचववण्ाचे काम अनेक छोटे शेतकरी करताहेत. यासाठी एकत् येऊन 
या छोट्ा छोट्ा शेतकऱयांनी स्तःचे उत्पादक गट, कंपन्ा बनववल्ा 
आहेत. हहजंवडी सारख्या आय.टी.साठी प्रशसद्ध असलेल्ा गावातून अनेक 
छोटे शेतकरी लोकांना माल पुरवून रोजचे हजारो रूपये वमळववत आहेत. 
यातून पकतीतरी तरूण तरूणींना रोजगार वमळाला आहे. ज्ांना बंहदस्त 
व वनयंपत्त वातावरणातील ग्रीन हाऊस, पॉलीहाऊस मिली शेती करणे 
शक् आहे. ते ही अनेक गोष्ी बनववत आहेत. सव्व भाजीपाल्ाची पपके 
दोन-तीन महहन्ाची असतात. कोध्वंबर, मे्ी, शेपूसारखी पालेभाज्ांची 

पपके महहना-दीड महहन्ाची असतात. वर्गातून सात ते आठ पपके शेतकरी 
घेत आहेत. या बहुववि पपकपद्धतीमध्ये शेतकऱयाला कष् जरुर आहेत. 
वेळेवर काम करावे लागते. प्रत्ेक गोष् बारकाईने डोळयात तेल 
घालून व प्रसंगी मजूरांवर अवलंबून न रहाता स्तः करावी लागते. पण 
त्ाचा फायदा हा आध््वक मोबदला ज्ादा वमळण्ातून होतोच. कष्ाने 
वमळवलेल्ा पैशाचे समािान आणण यश हे काही वेगळेच असते. त्ाचे 
वण्वन करायला शब् अपुरे पडतात. शेतकऱयाच्ा घरातील एखाद्या 
व्यक्तीने स्तः माल बाजारातून ववकला आणण आडत्ा व दलालांना उक्ता 
सौदा हदला नाही तर वमळणारा परतावा हा नेहमीच जास्तीचा असतो.

फळबागेमध्ये रोजचे उत्पन्न वमळवून देणारी भाजीपाल्ाची 
आंतरपपके घेता येतात. त्ातून रोजचा तेलवमठाचा खच्व भागू शकतो. 
सेंहद्रय पद्धतीने तो माल तयार केला आणण प्रामाणणकपणे वागून 

कमी जमीन असणाऱया शेतकऱयांनी रोजचे ्ोडे का होईना उत्पन्न वमळवावे यासाठी वेगवेगळ्ा प्रकारचा वेलवगषीय भाजीपाला 
जर मांडवावर तयार केला तर त्ाला जास्तीचा भाव वनशश्चतच वमळू शकतो. मांडव हा बांबूच्ा काठ्ांच्ा पकंवा शेतकऱयाकडे 
उपलब्ध असलेल्ा लाकडाचा वापर करून केला तरी चालू शकतो. यासाठी फार मोठा भांडवली खच्व करण्ाची गरज नाही. 
मात् बांबू व काठ्ांचा आिार कीडींना वमळत असल्ामुळे रोगराई वाढू शकते. ज्ा शेतकऱयांनी पूवषी द्राक् बाग केली होती मग 
तो मांडव पकंवा वाईड वाय कोणत्ाही का पद्धतीचा असेना त्ाचाही वापर या वेलवगषीय भाजीपाला वाढववण्ासाठी करता 
येईल. या मांडवावर दिूी भोपळा, कारली, दोडकी, तोंडले, घोसाळे, पडवळ, छोटे लाल भोपळे (पम्पपकन्स), वालवर शेंग, डबल 
बी, श्रवणघेवडा (बीन्स), पावटा, पडगंरी, काकडी यांसारखा भाजीपाला वनशश्चत चांगल्ा प्रकारे वाढववता येईल. या सगळ्ा भाज्ा 
पपकववण्ासाठी हठबक शसचंनाचा वापर केल्ास अत्ंत कमी पाण्ात येतील आणण त्ासाठी शेणखत, गोमूत्, स्लरी, दशपणषी 
अक्व , सेंहद्रय व हहरवळीचे खत यांचा वापर केल्ास सेंहद्रय पद्धतीचा व रसायनमुक्त भाजीपाला तयार होईल. या मालाला वेगळी 
चव, चकाकी, आकर््वक रंग आणण जास्तीचा पटकावूपणा असल्ामुळे बाजारात जास्तीचा भाव वमळू शकतो. शशवाय ग्राहकाचा 
ववश्वास वनमगाण झाला तर कायमचे क्गऱहाईक ही वमळू शकतात. ववशेर् म्हणजे भात खाचरांमध्ये हा वेलवगषीय भाजीपाला खूप सुंदर 
येतो हे कोकण, पूव्व ववदभ्व ये्ील शेतकऱयांनी दाखवून हदले आहे.

मांडवावरचा भाजीपाला
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फळबागांमध्ये देखील आंतरपीक महणून पालक, मुळा, गाजर, मे्ी, शापू, कोध्बंीर, राजक्गरा, आंबट चुका, चाकवत, पत्ता 
कोबी, वाटाणा, श्रावण घेवडा यांसारखा कमी हदवसात तयार होणारा भाजीपाला लावता येईल. अपवाद फक्त केळी बागेचा. 
पटश्यूकल्चरची ग्रॅन्ड नैन केळी ११ महहन्ात कापायला येतात. भाजीपाला पपकाला तुलनेने केळीपेक्ा जास्त पाणी लागते. केळीच्ा 
लहान रोपांना जास्त पाणी सहन होत नाही. त्ामुळे केळीबागेत भाजीपाला पपके न घेता झेंडूच्ा फुलांचे पीक घेता येईल. ऑगस्- 
सप्ेंबर महहन्ात जर केळी लावायची असतील तर जूनच्ा पहहल्ा आठवड्ात केळीचे जे अंतर आहे त्ाच अंतरात झेंडूची लागवड 
करावी महणजे केळी बाग लागवडीपययंत झेंडूचे पीक हाती आलेले असेल. माच्व-एपप्रल महहन्ात जर झेंडू लावला तर केळी पपकासाठी 
मायक्रोक्ायमेट वनयंपत्त होईल आणण त्ामुळे सुत्कृमीचे (न्ूमॅटोड) देखील वनयंत्ण होईल. जून महहन्ात झेंडूची फुले काढायला 
येतील. झेंडूच्ा दोन झाडांमध्ये केळीची लागवड करावी. केळी लागणीनंतर एक महहन्ात झेंडूचे पीक वनघून जात असल्ामुळे 
केळी पीकावर सीएमवही रोग येण्ाची शक्ता अशजबात राहत नाही. शसताफळ आणण पेरू या बागांमध्ये आता जे नवीन सघन व 
अवतसघन लागवडीचे तंत्ज्ान वापरले जात आहे त्ामुळे दसुऱया वर्गापासूनच झाडांवर फळे िरली जात आहेत. महणून सुरूवातीची 
फक्त एक-दोन वर्जेच या बागेत भाजीपाल्ाची पपके घेता येतील. अ्गात आंतरपीक महणून भाजीपाला घेतल्ानंतर लगेच उत्पन्न सुरू 
होत असल्ामुळे शेतकऱयांचे बरेचसे पकंबहूना संपूण्व लक् भाजीपाला पपकावर कें द्रीत होते आणण काही वेळेला मुख्य फळबागेकडे 
दलु्वक् होते. असे यापूवषी अनेकदा झालेले अाहे. त्ामुळे आपल्ा राज्ात वाढलेले फळबागांचे क्ेत् कमीही झाले आहे. महणून मुख्य 
फळबागेकडे दलु्वक् होता कामा नये याची काळजी शेतकऱयांनी घेतली पाहहजे. उत्पन्नाचा ववचार करता अल् व दीघ्वकाळचे वनयोजन 
करण्ाकडे शेतकऱयांनी लक् कें द्रीत करून या दोन्ीची सांगड घातली पाहहजे. तारा पकंवा काठ्ांचा आिार देवून टट् ेलीज पद्धतीने 
देखील आता टोमॅटो, ढोबळी वमरची यांची उघड्ा रानात लागवड होऊ लागली आहे. बंहदस्त व वनयंपत्त वातावरणात ज्ांना ही पपके 
घेणे शक् होत नाही ते शेतकरी पपकावर जाड पांढरे कापड अं्रून तापमान कमी करण्ाचा प्रयत्न करीत आहेत. सूयगाची प्रखर 
उष्तेची पकरणे पडल्ास पपकाचे नुकसान होऊ शकते ते टाळण्ासाठी वरून कापडाचे तुकडे जोडून ते अं्रण्ाचा जो प्रयोग 
नाशशक, नंदरूबार ये्ील शेतकऱयांनी केला आहे तो अत्ंत यशस्ी झाला असून तो ही इतरांनी अनुकरण करावा असाच आहे.

फळबागेत भाजीपाला व फुलांची लागवड

केळीबागेत झेंडू फुलांची लागवड
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ग्राहकांचा ववश्वास संपादन केला तर त्ा मालासाठी लोक पकतीतरी 
जादा पैसे मोजायला तयार आहेत. छोटयाशा शेतीसोबतच दिूिंदा, पशू 
पालन, शेळया मेंढया संगोपन, कुस् कु्टपालन सारखे कुपटर उद्ोग केले 
तर संसाराला वनशश्चतच मदत होते. कुटंुब सुखासमािानाने जगू शकते. 
आज गीर गायीचे दिू ८० ते १०० रू. शलटर आहे. गीर गायीचे तूप १८०० 
ते २२०० रू. पकलो आहे. लोक अगोदर मागणी नोंदवून तुपासाठी बुकतींग 
करताहेत. या जनावरांचे शेण, मलमूत् शेतीसाठी सेंहद्रय खत म्हणून 
वापरले जात आहेत. गोमूत्ाची एक शलटरची बाटली और्िी म्हणून २०० 

ते ३०० रूपयांना ववकली जात आहे. लहान व अल्भूिारक शेतकऱयांना 
बहुववि पपकपद्धती व वनरवनराळ्ा छोट्ा छोट्ा उद्ोगातून उत्पन्न व 
रोजगाराच्ा अनेक संिी उपलब्ध झाल्ा आहेत. पण त्ासाठी कष् व 
मेहनत घेण्ाची तयारी हवी. प्रामाणणकपणे वागून केलेल्ा कष्ातूनच 
मोठे होता येते यावर ज्ाची गाढ व वनतांत श्रद्धा आहे त्ांच्ासाठी माझे 
नम् हे सांगणे आहे. ज्ांना कष् न करता एका रात्ीतून मोठे व्ायचे आहे, 
त्ांनी कोणता िंदा करावा हे सांगण्ाचे सामर््व आणण ज्ान माझ्ाजवळ 
नाही. सुज्ास अधिक काय सांगू?

ग्राहकाला ज्ा दजगाचा, रंगाचा, रूपाचा व चवीचा माल पाहहजे तो आपण बनववला तरच तो ववकला जाणार आहे. अन््ा त्ा 
मालाची ववले्वाट कशी लावायची असा प्रश्न उत्पादकांपुढे वनमगाण होणार आहे. मागील चार वर्गापासून कोरोना, लॉकडाऊन, वाढते 
इंिन दर यामुळे वाहतूक भाडयात चार पटीने झालेली वाढ, रशशया-युके्रन युद्ध, आध््वक मंदी या व यासारख्या असंख्य कारणांमुळे 
द्राक् वनयगातीवर पररणाम झाला आहे. त्ात भर पडली आहे ती परदेशी लोकांच्ा मागणीत बदल झाल्ामुळे. युरोपातील ग्राहकांना 
आता लाल रंगाची द्राक्े आवडू लागली आहेत तर चीनमिल्ा ग्राहकांकडून मोठया काळया रंगाच्ा द्राक्ांना भरघोस मागणी येत 
आहे. हहरव्या रंगाच्ा द्राक्ांना परदेशातून मागणी कमी झाल्ामुळे  त्ांची वनयगात कशी करायची असा प्रश्न वनयगातदारांपुढे उभा आहे. 
आपल्ाकडे महाराष्ट् ात जे द्राक् उत्पादन होते त्ातली ९० टके् द्राक् हहरव्या रंगाची आहेत. या हहरव्या द्राक्ांची सध्या अगवतक 
पद्धतीने (पडस्ट्से सेल) कमी दरात देशात करावी लागत आहे. मागच्ा चार वर्वांपासून तर द्राक् बागायतदारांचे मोठे नुकसान झाले 
आहे. त्ामुळे आता अनेक शेतकऱयांनी द्राक् बागा काढून टाकण्ास सुरुवात केली आहे. नाशशक शजल्हात हे चचत् प्रकर्गाने हदसते 
आहे. मालेगाव, सटाणा भागात ७ हजार एकरवर द्राक्बागा होत्ा त्ा दोन हजार एकरवर आल्ा आहेत. द्राक् उत्पादक शेतकरी आता 
डाचळंब, ऊस, भाजीपाला, पेरू यांच्ा लागवडीकडे वळले आहेत. लोकांच्ा आवडीवनवडी व खाण्ापपण्ाच्ा सवयी बदललेल्ा 
आहेत. इंिन वाढीमुळे वाहतूक व दळणवळणाचे आणण हवामान बदलाचे आव्ान समोर उभे राहहले आहे. शेतकऱयांनी त्ा सववांकडे 
लक् ठेऊन आहे वतच पररस्थिती पुढे रेटत राहण्ात अ््व नाही. रूपयाच्ा तुलनेत डॉलर, युरो, पौंड व येन विारलेला असल्ामुळे 
शेतकऱयाने वनयगातीसाठी माल कसा तयार करता येईल याकडे लक् हदले पाहहजे व तसा माल वनमगाण करण्ाचा प्रयत्न केला पाहहजे.

ठिरव्ा द्राक्ांची मागणी व वनयषात घटली
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प्रास्ताववक - महाराष्ट् ात व देशात शंभर वर्गापूवषी म्हणजे १९२०-२१ 
च्ा सुमारास ज्ारी पपकावर संशोिन सुरू झाले. मुळात सुरूवातीला 
ज्ारी हे तृणिान् म्हणून खाणे हे गररबीचे व कमी प्रवतषे्ठचे लक्ण मानले 
जात होते. श्रीमंत व मोठे उच्चभ्रू लोक गहू आणण तांदळू खाणे प्रािान्ाने 
पसंत करीत होते. त्ापप या श्रीमंतांची संख्या ्ोडी कमीच असल्ामुळे 
ज्ारी खाणाऱयांचे प्रमाण तुलनेने अधिक होते. पण पररस्थिती अभावी 
आणण नाईलाज म्हणून ते ज्ारी खात होते. स्ेचे्ने व आवड म्हणून 
ज्ारी खाणाऱयांचे प्रमाण नगण् होते. आज पररस्थितीत बदल होतो 
आहे. बहुसंख्य लोकांची बऱयापैकी आध््वक उन्नती झालेली असली 
आणण खरेदीशक्ती वाढलेली असली तरीही आरोग्संबंिीच्ा जाणीव 

जागृतीमुळे ववशेर्त: आणण िवनकांमध्ये ज्ारीच्ा भाकरी खाण्ाचे 
प्रमाण वाढू लागले आहे. गहू आणण तांदळाच्ा तुलनेत ज्ारीचे उत्पादन 
कमी आहे. पण मागणी चांगली पटकून आहे व ती हदवसेंहदवस वाढतेच 
आहे. त्ामुळे आज बाजारात गव्ापेक्ा ज्ारीचा भाव अधिक आहे. 

रब्ी ज्ारीचे उत्ादन
बषी. डषी. जडे

वरीष्ठ कृपर्ववद्ा शास्त्रज्, 
जैन इररगेशन शसस्ीम् शल.  

(मो. ९४२२७७४९८१)
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हा भावातला फरक एक पकलोमागे १० ते १५ रूपयांचा आहे. म्हणजे 
सािारणपणे गहू ३४ ते ३६ रू. पकलो तर ज्ारी ४६ ते ५० रू. पकलो आहे. 
खाण्ासाठी सवयोतृ्ष् मानल्ा जाणाऱया मालदांडी (३५-१) ज्ारीचा 
भाव ६० रू. पकलोपययंत गेल्ाचेही आपण पाहहले आहे. म्हणजे एकेकाळी 
ज्ारी खाणे हे कमी प्रवतचे समजले जात होते ते आता प्रवतषे्ठचे झाले आहे. 
पण पररस्थितीत बदल झाला आहे. शेतकऱयांची मानशसकता बदलली 
आहे आणण शसचंनाची ्ोडीफार का होईना सोय उपलब्ध झाल्ामुळे 
त्ांचा ओढा तृणिान्ाच्ा पपकांऐवजी नगदीच्ा फळे, फुले, भाजीपाला 
यासारख्या पपकांच्ा लागवडीकडे वाढला आहे. त्ामुळे ज्ारी पपकाचे 
आणण ववशेर्त: रब्ी हंगामातील ज्ारीचे क्ेत् वनदान महाराष्ट् ात तरी खूप 
मोठ् प्रमाणावर घटले आहे. एकेकाळी ६६ लाख हेक्टरवर असणारे 
महाराष्ट् ातील रब्ी ज्ारीचे क्ेत् आता ३२ लाख हेक्टरवर आले आहे. 
क्ेत् कमी झाले आहे पण लोकसंख्या वाढल्ामुळे आणण अन् काही 
कारणांमुळे ज्ारी खाणाऱयांचे प्रमाण वाढलेले असल्ामुळे ज्ारीची 
मागणी व दर वाढलेले आहेत. या संिीचा फायदा घेण्ाच्ा दृष्ीने 
शेतकऱयांनी आिुवनक तंत्ाचा व ज्ानाचा वापर करून हठबक शसचंनावर 
ज्ारीचे पपक घेणे गरजेचे आहे. 

वर्षातून तीनदा पपक
महाराष्ट् ात खररप, रब्ी आणण उन्ाळी अशा तीनही हंगामात ज्ारीचे 

पपक घेतले जात आहे. पण खररप आणण उन्ाळी या दोन हंगामात 

संकरीत ज्ारीचे पपक घेतले जाते व ते मुख्यत्े जनावरांच्ा चाऱयाकरीता 
वापरले जाते. खररपातली संकरीत ज्ारी खाण्ाचे प्रमाण गरीबांमध्ये व 
ववशेर्त: मोलमजुरी करून पोट भरणाऱया लोकांमध्ये अधिक आहे. सिन 
माणसे संकरीत ज्ारी फारशी खात नाहीत. रब्ी हंगामामध्ये जी गावरान 
ज्ारी पपकववली जाते ते खाण्ाचे प्रमाण लोकांमध्ये अधिक आहे. 
खररप व उन्ाळी ज्ारीची ताटे ही कडवळ म्हणून जनावरांच्ा ओल्ा 
चाऱयाकररता वापरली जात असली तरी रब्ी हंगामातली ज्ारी कडबा 
म्हणून वापरली जाते. ती वर््वभर साठवून वापरतात. या कडब्ाचा भाव ही 
आता शेकडा चार ते पाच हजार रूपये झाला आहे. म्हणजे कडब्ाची एक 
पेंडी चाळीस ते पन्नास रूपयांना वमळते आहे. शशवाय खररप व उन्ाळी 
हंगामातील ज्ारी जनावरांच्ा चाऱयाकरीता पकंवा पशुखाद्, पोटिट् ीपफड 
पकंवा वबयर व अन् पेये, स्ाच्व तयार करण्ासाठी वापरली जाते. या 
ज्ारीला औद्ोक्गक मूल् ही आता प्राप्त झाल्ामुळे वतची मागणी वाढत 
चालली आहे. 

ज्ारी हे पूवषी पासूनच कोरडवाहू पपक मानले गेले आहे. पावसाळा 
संपल्ानंतर जवमनीत जो ओलावा पटकून राहीलेला असेल त्ावर ज्ारीचे 
पपक येते आणण नोव्ेंबर ते जानेवारी या काळात जी ्ंडी पडते त्ावेळी 
पडणाऱया दवाच्ा साहय्ाने हे पपक हमखास येते असा आजपययंतचा 
समज आहे आणण तो प्रत्क्ात उतरत आला आहे. पण एक-दोन पाणी 
जर ज्ारीच्ा पपकाला आपण देऊ शकलो तर हमखास उत्पादन वाढ 

संकरीत ज्ारीचे पीक
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होणार हे वनशश्चत ठरलेले आहे. मोकाट रानात ज्ारीला प्रवाही पद्धतीने 
पाणी देणे अवघड असते. त्ामुळे वाफे तयार केले तर सहजपणे पाणी 
देता येते. सरीमध्ये पकंवा एका ओळीमध्ये ज्ारीची लागण पकंवा पेरणी 
केली आणण हठबक संचाने पाणी हदले तर उत्पादनात खूप ववक्रमी वाढ 
होऊ शकते. जनावऱयांच्ा चाऱयाकरीता हठबक संचाच्ा सहाय्ाने 
वर््वभर सलग ज्ारीचे पपक घेणे शक् आहे. ज्ारीच्ा पहहल्ा पपकाला 
आलेली कणसे कापून घेतल्ानंतर नव्याने जे फुटवे येतात ते वाढवत 
राहहलो तर चाऱयाकरीता वर््वभर उत्पादन घेणे शक् आहे. असे प्रयोग 
सांगलीचे श्री. राजगोंडा पाटील यांनी केले होते व ते यशस्ी झाले. आज 
आपली ज्ारी पपकामध्ये मुख्य समस्ा जी आहे ती म्हणजे सरासरी 
उत्पादकता खूप कमी आहे. त्ा तुलनेत पपक घेण्ासाठी येणारा खच्व 
अधिक असल्ामुळे आध््वकदृष्ट्या पपक शेतकऱयांना परवडत नाही. 
त्ामुळे व्यापारी दृष्ीकोनातून व बाजारात ज्ारी ववकण्ाच्ा दृष्ीने 
शेतकरी पपक न घेता घरच्ा खाण्ासाठी पपक घेणे पसंत करतात आणण 
स्त: ची गरज पूण्व भागल्ानंतर ज्ारी उरणार असेल तरच तीला बाजार 
दाखवतात. त्ामुळे शेतकऱयाकडे जास्तीचा ज्ारीचा साठा सहसा 
सापडत नाही. 

गोकुळ अष्टमीला ज्ारीची पेरणी
आजपययंत महाराष्ट् ात ज्ारीची पेरणी ही गोकुळ अष्मी पकंवा 

दहीहंडी झाल्ावर सुरू होत असे. म्हणजे ऑगस्-सप्ेंबर मध्ये जो 
चांगला पाऊस होतो त्ामुळे जवमनीत जी ओल असते त्ावरती हे पपक 
येते. पण मागील तीन-चार वर्गापासून आपण असे अनुभववत आहोत 

की, ऑक्टोबर-नोव्ेंबर पययंत बऱयाचदा पावसाळा चालू राहतो. खररप 
हंगामातील मूग, उडीद, मटकी, सोयाबीन, कुळी् यासारख्या हलक्ा 
रानातील पपक वनघाल्ाशशवाय रब्ी ज्ारीची पेरणी करणे शक् नसते. 
यावर्षी तर खरीपाचीही पपके वनघायला नोव्ेंबर उजाडला आहे. अजूनही 
अनेकांच्ा रानात पावसाळा लांबल्ामुळे खररपाची पपके उभी आहेत. 
अशावेळी रब्ी ज्ारीची पेरणी किी व कशी करणार? असा प्रश्न 
शेतकऱयांपुढे उभा आहे. त्ामुळे यंदा रब्ी ज्ारीची पेरणी १० नोव्ेंबर 
होऊन गेली तरी खूप कमी प्रमाणात पेरणी झाली आहे. म्हणजे हवामान 
बदल व जागवतक तापमानवाढ या दोन्ी समस्ांचा पररणाम रब्ीच्ा 
ज्ारी हंगामावर होणार आहे. त्ातून शेतकऱयाची सोडवणूक कशी 
करावयची ही मोठी समस्ा आहे. जेवढा ज्ारीच्ा पेरणीला उशीर 
होईल वततकी शसचंनाची गरज वाढत जाणार आहे. कारण फेब्ुवारी 
मध्ये ज्ारीचे पपक कापणीला येऊन रान मोकळे झाले पाहहजे. पण 
नोव्ेंबर-पडसेंबर मध्ये जर पेरणी होणार असेल आणण पपक कापणीला 
यायला १२५ ते १४० हदवस लागणार असतील तर माच्व-एपप्रल मध्ये 
काढायला येईल. फेब्ुवारी नंतर जसे-जसे तापमान वाढत जाईल तस-
तशी जवमनीतील ओल वा वाफसा वेगाने कमी होत जाईल आणण ज्ारी 
वनसवून जेव्ा कणसांत दाणे भरण्ाची वेळ येईल तेव्ा पपकाला पाणी 
देणे गरजेचे झाले असेल. शसचंनाचे पाणी ज्ारीला हदल्ाशशवाय कणीस 
आकारानेही मोठे होणार नाही आणण दाणा ही मोठा, टपोरा व पररपक्व 
होणार नाही. त्ामुळे रब्ी हंगामातील ज्ारीच्ा पपकाचे वेळापत्कच 
शेतकऱयांना बदलावे लागणार आहे. त्ादृष्ीने त्ांनी मानशसकता तयार 
करणे गरजेचे आहे. 

ज्ारीची पेरणी करताना महहला
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ज्ारीचा इवतिास व वनस्पतीशास्त्रदृष्टा वण्थन
ज्ारीचे वनस्पतीशास्त्रातले नाव (Sorghum Vulgare) असे 

असून इंग्रजीतील नाव “ग्रेट वमलेट” (Great millet) असे आहे. सॉरघम 
हा शब् लॅटीन शब् ‘सागयो’ (Sargo) पासून बनलेला आहे. त्ाचा अ््व 
वर उठणे म्हणजे शेतातल्ा इतर पपकांपेक्ा उंच वाढणे असा होतो. 
ज्ारीच्ा जाती आपफ्केतून भारतात पसरल्ा असाव्यात असा समज 
आहे. ज्ारीची लागवड फार प्राचीन काळापासून चीन आणण मांचुररया 
देशातही होत होती. लागवडीखालील ज्ारीच्ा वन् जाती अपफ्केत 
भरपूर आढळतात. आपफ्कन जाती दाण्ाची ज्ारी व भारतीय जाती 
गोड ज्ारी या फरकाने ओळखल्ा जातात. भारत आणण अपफ्का ही 
दोन्ी ही ज्ारीची उत्पत्तीथिाने मानली जातात. 

ज्ारी ही ग्रॅवमनी (Gramineae) कुळातली व अंडट् ोपोगेवनक 
कुटंूबातली (Andropogoneae) आहे. सॉरघम व्लगारे गोत्ात दहा 
वर्गायू ज्ारी असून त्ांच्ात रंगसूत्ाच्ा (Chromosomes) १० 
जोड्ा असतात. ज्ारी पपकाची मुळे तंतुमय व उ्ळ असतात. आगंतूक 
(Adventitious) मुळे जवमनीच्ा लागलीच वर आलेल्ा पेरापासून 
फुटतात आणण जेव्ा झाड वाढते व शेंड्ाकडून कणीस लागल्ामुळे 

जड होऊ लागते तेव्ा त्ाला जवमनीत िरून ठेवून आिार देण्ाचे काम 
ती करतात. ज्ारी पपकाची उंची ६० सें.मी. पासून ४५० सें.मी. पययंत 
असते. पुष्बंिाक् (Peduncle) सोडून प्रत्ेक कांड्ावर एक खोबण 
(Groove) असते. खोबणीची रचना कांड्ाच्ा अनुक्रमाने एका बाजूने 
दसुऱया बाजूकडे एकान्तरीत (Alternately) अशी असते. काही जातीत 
खोडातील गर गोड आणण रसाळ असतो तर काही जातीत गोड नसून 
नुसताच रसाळ असतो. शास्त्रीयदृष्ट्या ज्ारी हे सी-४ या वगगातील पपक 
आहे व या वगगात प्रकाश संश्ेर्णाची पक्रया अवतशय काय्वक्मतेने केली 
जाते. ज्ारीच्ा कणसाचा आकार, घट्पणा व दाण्ाचा आकार यावरून 
ज्ारीचे बायकलर, कॉडटम, गुईना, कपफर आणण ड्ुरा असे पाच प्रकार 
आढळतात. 

आज जगातील ४४ देशांमध्ये ज्ारीचे पपक घेतले जात असले तरी 
त्ाची मुळ उत्पत्ती इध्ओपपया या आफ्ीकन देशात झालेचे संशोिनातून 
पुढे आले आहे. आता हे पपक उष्, कपटबंि, समशीतोेष् व उप उष् 
कपटबंि प्रदेशात तसेच उबदार ्ंड प्रदेशात देखील घेतले जाते. जगात 
ज्ारी खाली सवगात जास्त क्ेत् भारतात आहे. परंतु एकूण उत्पादनात 
भारताचा दसुरा क्रमांक असून सरासरी उत्पादनात सातवा क्रमांक 

सोरगम बायकलर

ज्ारीतली रंगसूत्े (क्रोमोसन्स)
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लागतो. भारतातील ज्ारीची उत्पादकता आणण प्र्म क्रमांकावर 
असणाऱया अमेररका देशाच्ा उत्पादकतेत पाच पटीचा फरक आहे. 
ज्ारीची जागवतक उत्पादकता हेक्टरी १४२० पकलो इतकी आहे. 
महाराष्ट् ाचा ववचार केला तर ज्ारीची सवगाधिक म्हणजे हेक्टरी १० 
कक्वटंलपेक्ा अधिक उत्पादकता कोल्ापूर व जळगांव शजल्हाची 
आहे. ती मुख्यत्े भारी जवमनी व शसचंन सुवविा यामुळे. सातारा, िुळे, 
उस्ानाबाद व नांदेड शजल्हांची उत्पादकता हेक्टरी ७ ते १० कक्वटंल 
आहे. यामध्ये हलकी ते मध्यम प्रकारची जमीन व रब्ी हंगामात येणाऱया 
पावसामुळे या ववभागात हे उत्पादन येते. रब्ी ज्ारीचे सवगात जास्त क्ेत् 
असणारे अहमदनगर, सोलापूर, पुणे या शजल्हात मात् उत्पादकता सवगात 
कमी म्हणजे हेक्टरी ५ कक्वटंलपेक्ा कमी आहे. या शजल्हात ज्ारीचे 
उत्पादन वाढववण्ासाठी मोठी संिी आहे. 

ज्ारीसािी लागणारे िवामान व जवमनी
उष् व समशीतोष् हवामानात हे पपक चांगले येऊ शकते. परंतु 

फारच जास्त तापमानाचा उत्पादनावर अवनष् पररणाम होतो. तसेच १२ 
ते १५ अंश सेंटीग्रेडच्ाखाली तापमान गेल्ास पपकाच्ा वाढीवर व 

दाणे भरण्ात व्यत्य वनमगाण होतो. िुके व हहमवर्गाव नसलेल्ा भागात 
१३० हदवसात हे पपक घेता येते. वापर््वक ५०० ते १००० वम.मी. पाऊस 
असलेल्ा भागात हे पपक घेतले जाते. संकररत व लवकर तयार होणाऱया 
तसेच अवर््वण प्रवतकारक शक्ती असलेल्ा जातींच्ा वनवम्वतीमुळे १५ 
ते २० इंच (३७५ ते ५०० वम.मी.) पाऊस पडणाऱया भागातही कोरडवाहू 
मशागत पद्धतीचा अवलंब करून ज्ारी पपक घेणे शक् झाले आहे. 
पुरेसा ओलावा, तापमान व आद्र्वता व १२ सेंटीग्रेड खाली रात्ीचे तापमान 
गेल्ास चचकटा रोगाचा प्रादभुगाव होऊन पपकाचे मोठ्ा प्रमाणावर 
नुकसान होते. तसेच पाणी साठणाऱया व वनचरा लवकर न होणाऱया 
जवमनीत सुद्धा ज्ारी पपकाच्ा वाढीवर ववपररत पररणाम होतो. कृर्ी 
हवामानदृष्ट्या महाराष्ट् ाचे नऊ ववभाग पडत असले तरी ज्ारीचे पपक १) 
संक्रमण प्रदेश, २) दषु्काळी प्रदेश, ३) वनशश्चत पावसाचा प्रदेश ४) जास्त 
पावसाचा प्रदेश आणण ५) संवमश्र खडकापासून तयार झालेली माती 
असलेला अधिक पावसाचा प्रदेश या पाच ववभागात घेतले जाते. ज्ा 
ववभागात सरासरी उष् तापमानात २७ सेंटीग्रेडच्ा वर असते ते्े पपक 
चांगले येते. लागवडीच्ा काळात सरासरी तापमान २७ ते ३२ सेंटीग्रेडच्ा 

कोरडवाहू 
जमीन

सुपीक भारी 
काळी जमीन

मालदांडी ज्ारी
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दरम्ान असावे. त्ापप अनेक जाती पकमान तापमान १६ अंश सेंटीग्रेड 
व कमाल तापमान ४० अंश सेंटीग्रेड सहन करू शकतात. ज्ा ववभागात 
शेती सव्वस्ी पावसावर अवलंबून असते वत्े लागवडीसाठी हे आदश्व 
पपक आहे. या पपकात अवर््वण काळात बाष्ोच्वासाची पक्रया वनयवमत 
करण्ाची व सुप्तावथिेत राहण्ाची व जवमनीतील ओलावा वाढला की 
पुन्ा जलद वाढ सुरू करण्ाची क्मता आहे. 

ज्ारी ही लहान हदवसाची वनस्पती असून जेव्ा लहान हदवसाचा 
काऴ असतो तेव्ा ती फुलावर येण्ास प्रोत्ाहहत होते. बऱयाच प्रकारच्ा 
जवमनीत ती वाढते. त्ापप या वनस्पतीची वाढ चांगल्ा वनचऱयाच्ा 
चचकण गाळाच्ा जवमनीत सवयोत्तम होते. ती काही प्रमाणात क्ारयुक्त व 
ववम्लजवमनींना सोशशक असते. तसेच ५.५ आम्लववम्ल वनदजेशांकापययंतच्ा 
मध्यम आम्ल जवमनीतही चांगली वाढते. उत्तर भारतात खररप आणण रब्ी 
या दोन्ी हंगामात ज्ारीचे कोरडवाहू पपक घेतात परंतु दशक्ण भारतात व 
महाराष्ट् ात तीनही हंगामात हे पपक घेतात. 

ज्ारी रब्ीच्ा पपकाकररता भारी, काळी जमीन वनवडावी. कारण 
अशा जवमनीत पावसाचे पाणी खोलवर मुरले जाते. या ओलीचा मात् 
पाऊसकाळ झाल्ानंतर चचकण मातीच्ा भारी जवमनीतील ओलावा 
लवकर कमी झाला तर जवमनीस भेगा पडतात व पपक वनसवून 
कणसे भरण्ास सुरूवात झाल्ावर पपक जवमनीवर लोळते म्हणून 
काळी, पोयट्ाची व जास्त काळ ओलावा पटकवून ठेवण्ाची क्मता 
असलेलीच जमीन लागवडीसाठी वनवडावी. जवमनीच्ा खोलीनुसार 
आणण पाण्ाच्ा उपलब्धतेनुसार सुिारीत वाणांची पेरणीसाठी वनवड 
करावी. भारी जवमनीसाठी (९० सें.मी. पेक्ा जास्त खोल) फुले यशोदा, 
मध्यम जवमनीसाठी (४५ ते ९० सें.मी. खोल) चचत्ा, फुले माऊली, 
मालदांडी ३५-१आणण हलक्ा जवमनीसाठी 
(३० सें.मी. खोल) शसलेक्शन ३, फुले माऊली 
या जातींची वनवड करावी. कोरडवाहू ज्ारीची 

पेरणी १ सप्ेंबर ते १५ ऑक्टोबर या कालाविीत पावसाच्ा ओलीवर ५ 
सें.मी. खोल करावी. रब्ी ज्ारीची पेरणी सप्ेंबरच्ा दसुऱया पंिरवाड्ात 
करणे फायदेशीर ठरते. शसचंनाची सोय असल्ास ३० ऑक्टोबरपययंत 
पेरणी केली तरी चालते. सप्ेंबरच्ा दसुऱया पंिरवाड्ात रब्ी ज्ारीची 
पेरणी केल्ास लवकर केलेल्ा पेरणी पेक्ा ४० टके् आणण उशशरा 
केलेल्ा पेरणीपेक्ा १८ टके् सरासरी उत्पादनात वाढ होते. 

वबयाणे व िेक्टरी रोपांची संख्या - 
अपेशक्त उत्पादन वमळण्ासाठी हेक्टरी रोपांची / ताटांची संख्या 

योग् प्रमाणात असणे जरूरीचे आहे. त्ासाठी हेक्टरी १० पकलो वबयाणे 
वापरावे. पेरणीपूव्व वबयाण्ास गंिकाची व जीवाणू संवि्वनाची प्रपक्रया 
करावी. एक पकलो ज्ारीस ४ ग्रॅम गंिक पेरणीपूवषी लावावे. गंिक 
प्रपक्रयेनंतर १० पकलो वबयाण्ास प्रत्ेकी २५० ग्रॅम अझोटोबॅक्टर 
पकंवा अझोस्स्परीलम जीवाणू संवि्वन नत् पुरववण्ासाठी व पी.एस.बी. 
या सु्रद ववरघळणाऱया जीवाणूची प्रपक्रया करावी. जीवाणू संवि्वन 
प्रपक्रयेमुळे िान् उत्पादनात ६.४२ टके् व कडब्ाच्ा उत्पादनात ९.५० 
टके् वाढ झाल्ाचे आढळून आले आहे. 

ज्ारीची पेरणी दोन चाढ्ाच्ा पाभरीने ४५ सें.मी. अंतरावर करून 
एकाच वेळी खते व वबयाणे दोन स्तंत् चाढ्ातून पेरावे. खत खाली व 
त्ावर वबयाणे पडेल अशा ररतीने पेरणी करावी. कोरडवाहू ज्ारीसाठी 
दोन रोपातील अंतर १५ सें.मी. तर बागायतीसाठी १२ सें.मी. ठेवावे. 
पेरणीनंतर १० ते १२ हदवसांनी ववरळणी करून दोन रोपातील अंतर 
अपेक्ेप्रमाणे ठेवता येते. पेरणी केल्ानंतर ववरळणी करण्ास शेतकरी 
सहसा तयार होत नाहीत. बऱयाचदा पेरणी दाट केली जाते. अशा ज्ारीस 
दोन पाणी वमळाले तरी अपेशक्त उत्पादन वमळत नाही. बागायतीत 

हेक्टरी १.८५ लाख तर कोरडवाहूमध्ये 
१.४८ लाख रोपे ठेवणे फायदेशीर 
ठरते. ववरळणीद्ारे मयगाहदत रोपसंख्या 
ठेवल्ाने सूय्वप्रकाश, खते आणण पाणी ज्ारी वबयाणे

करडई पीक

करडई वबयाणे
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यासाठी रोपांमध्ये स्पिगा कमी होते. भरघोस उत्पादनासाठी ववरळणी ही 
सवगात महत्ाची बाब आहे. ववरळणीमुळे कोरडवाहू ज्ारीचे उत्पादन 
दपुटीने वाढल्ाचे आढळून आले आहे.

आंतरमशागत
ज्ारीची उत्पादकता ही मुख्यत्े जवमनीत साठलेल्ा ओलाव्यावर 

अवलंबून असते. जवमनीच्ा वरच्ा ्रातील पाणी बाष्ीभवनामुळे उडून 
गेल्ास जवमनीला भेगा पडतात. पेरणी केल्ानंतर पाऊस न झाल्ास 
३० ते ३५ हदवसांनी जवमनीला भेगा पडण्ास सुरूवात होते. भेगांच्ा 
खोलीचा अभ्ास केला असता १४० सें.मी. खोली पययंत भेगा पडलेल्ा 
आढळून आल्ा. या भेगांमुळे ओल लवकर उडून जाते. त्ामुळे उत्पादनात 
लक्णीय घट येऊ शकते. ही प्रपक्रया लांबववण्ासाठी जवमनीच्ा वरच्ा 
२ ते ३ सें.मी. ्रांची हलकीशी मशागत करावी. पेरणीनंतर कोरडवाहू 
जवमनीमध्ये तीन कोळपण्ा कराव्यात. एका कोळपणीमुळे १० ते १२ सें.
मी. इतके उडून जाणारे पाणी ्ोपववले जाते. ज्ारीची पेरणी दोन ओळीत 
४५ सें.मी. अंतर ठेवून केल्ास कोळपणी करणे सोपे जाते. पहहली 
कोळपणी पेरणीनंतर तीन आठवड्ांनी फटीच्ा कोळप्ाने करावी. या 
कोळपणीमुळे तणांचा बंदोबस्त होऊन मातीचा बारीक ्र जवमनीवर 
तयार होऊन मातीचे आच्ादन तयार होते. त्ामुळे भेगा उशशरा तयार 
होतात. पेरणीनंतर पाच आठवड्ांनी दसुरी कोळपणी सलग पासेच्ा 
कोळप्ाने करावी. त्ामुळे रोपांना मातीचा आिार वमळतो. पीक ८ 
आठवड्ांचे झाल्ानंतर दातेरी कोळप्ाने कोळपणी करावी. या 
सव्व कोळपणींमुळे पीक हमखास हाती येते. जवमनीतली ओल पटकून 
राहहल्ाने ज्ारीच्ा उत्पादनात १५ ते २६ टके् वाढ झाल्ाचे आढळून 
आले आहे.

पाणी व्वस्ापन
ज्ारीचे पीक तयार होण्ास ११० ते १३० हदवस लागत असल्ाने 

मोठ्ा प्रमाणात िान् व कडब्ाचे उत्पादन घेण्ासाठी पपकाला पाण्ाची 

गरज असते. रोपावथिेतील सुरूवातीच्ा ७ ते १० हदवसाच्ा कालाविीत 
कमी (दररोज २ ते ३ वम.मी.) पाणी लागते. नंतरच्ा काळात पाण्ाची 
गरज वाढते. पोटरीनंतर कणीस वनसवण्ापययंत सवगात अधिक (दररोज 
८ ते १० वम.मी.) आणण कणीस वनसववल्ानंतर दाणे चचकटून येईपययंत 
पूवषीच्ा अवथिेपेक्ा कमी (६ ते ८ वम.मी.) पाणी लागते. पेरणीच्ा वेळी 
पाऊस नसल्ास जवमन खोलवर (१२० वम.मी.) ओलवून घ्ावी. नंतरच्ा 
पाण्ाच्ा पाळ्ा जवमनीच्ा प्रकारानुसार द्ाव्यात. भारी जवमनींसाठी 
कमी तर हलक्ा जवमनींसाठी ज्ादा पाळ्ा लागतील. पाणी पुरेसे 
उपलब्ध असल्ास रब्ी ज्ारीस खालील अवथिेत पाणी द्ावे. 

१) जोमदार वाढीची अवथिा - २० ते २५ हदवस

२) पोटरीची अवथिा - ५० ते ५५ हदवस

३) फुले येऊन दाणे तयार होताना - ७० ते ७५ हदवस

४) दाणे भरत असताना - ९० ते ९५ हदवस. 

दाणे भरल्ानंतर पाणी देऊ नये. नाही तर नववन पांगशा फुटतील 
व पपक तयार होण्ास उशीर लागेल. पाणी पुरेसे उपलब्ध नसल्ास 
कमीत कमी दोन पाळ्ा देणे आवश्यक आहे. त्ापैकी पहहले पाणी 
पपक गुडघ्ाइतके उंच झाल्ावर (३० ते ३५ हदवसांनी) व दसुरे पाणी 
पपक फुलोऱयावर (५५ ते ६५ हदवसांनी) असताना द्ावे. केवळ एक 
पाणी देणे शक् असेल तर ते पोटरीच्ा अवथिेत द्ावे. त्ावेळी पाणी न 
हदल्ास उत्पन्नात ३५ ते ४० टके् घट येते. ज्ारीला पाणी देण्ासाठी 
सारा पद्धतीचा अवलंब करणे अधिक फायद्ाचे असते. त्ाकररता सारा 
यंत्ाच्ा सहाय्ाने जवमनीस २५ ते ३० सें.मी. उंचीचे बांि तयार करावे. 
साऱयाची रंूदी जवमनीच्ा प्रकारानुसार पकंवा उतारानुसार दोन ते तीन 
मीटर रंूद व १०० ते १५० मीटर लांब ठेवावी. पाण्ाच्ा ५ ते ६ पाळ्ा 
द्ाव्यात. साऱयामुळे जवमनीवरील माती वाहून जात नाही आणण पाणी 
जास्त वाया जात नाही. 

ज्ारीवरील पकडी आणण रोग
रब्ी ज्ारीवर मावा पकडीचा प्रादभुगाव झाल्ावर चचकटा रोगही 

पसरतो. ्ंडीचे प्रमाण जास्त असल्ास चचकटा रोग जास्त वाढतो. ही 
पकड पानातील रस शोर्ून घेते. त्ावेळी पानास जखम झाल्ामुळे त्ातून 
रस बाहेर पडतो व त्ाचे पकटण पानावर तयार होते. शशवाय मावापकडीच्ा 
शरीरातून मिासारखा चचकट द्रव बाहेर पानावर टाकला जाऊन त्ावर 
काळी बुरशी वाढते. त्ामुळे पानातील अन्न तयार करण्ाच्ा पक्रयेवर 
अवनष् पररणाम होऊन काही वेळेस पाने पपवळी पडतात. अशा ज्ारीच्ा 
ताटास बऱयाचवेळा कणसे येत नाही. 

उपाय योजना
३५ टके् प्रवाही एन्डोसल्फान ३० वम.ली. पकंवा ३० टके् 

्ायमे्ोराट ५०० वम.ली. पकंवा २५ टके् कक्वनालफॉस ६०० वम.ली. 
५०० लीटर पाण्ात वमसळून प्रवत हेक्टरी फवारावे. 

ज्ारी पपकात आंतरमशागत करताना शेतकरी
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ज्ारीवर खोड माशी, खोड पकडा, लष्करी अळी, कोळी (माईटसस्) 
कणसावरील मीज माशी व कणसातील अळ्ा, मावा, तुडतुडे या प्रमुख 
पकडी होत. तसेच कानी, अरगट, केवडा, करपा, खडखड्ा, तांबेरा हे 
प्रमुख रोग ही ज्ारीवर येतात. 

ितांचा वापर
संकररत व अधिक उत्पादन देणाऱया जातींना शेणखताच्ा बरोबर 

रासायवनक खते देणे आवश्यक आहे. थिावनक जातींना देखील खते 
देण्ाची आवश्यकता आहे. खतावदारे नत्, सु्रद व पालाश हह अन्नद्रव्ये 
पपकांना हदली जातात. नत्ाने पपकाची जलद वाढ होते. पपक रसरशीत 
हदसते व पपक लवकर तयार होण्ास मदत होते. सु्रदामुळे रोपांच्ा 
मुळांची योग् वाढ होऊन पुष् व फल िारणेस मदत होते. पालाश मुळे 
पपकास कणखरपणा येतो व पपक रोगास यशस्ीररत्ा प्रवतकार करू 
शकते. शशवाय ज्ारीचा दाणा भरण्ास जरूर असलेला पपष्मय पदा््व 
सुलभतेने तयार होतो. पालाशमुळे पपकाची पोर्णशक्ती ही सुिारते. 
ज्ारीस पकती प्रमाणात व कोणत्ा खताची आवश्यकता आहे हे 
समजण्ासाठी शेतातील मातीची तपासणी करून घ्ायला हवी. ज्ारीचे 
पपक बहुतेक दषु्काळी व कमी पावसाच्ा भागात घेतले जाते. पाऊसमान 
पाहून ४० ते ५० पकलो नत् व २० ते २५ पकलो 
सु्रद द्ावे. मात् संकररत व भरघोस उत्पादन 
देणाऱया जातींना चांगला पाऊस असल्ास 
८० ते १०० पकलो नत् व ५० ते ६० पकलो 
सु्रद हेक्टरी दोन हप्तात ववभागून द्ावे. 
वनम्े पेरणीच्ा वेळी व वनम्े एक महहन्ाने 
द्ावे तर संपूण्व सु्रद पेरणीच्ा वेळी द्ावे. 
खत पेरणीच्ा हदशेने पाभरीने खोल पेरावे.

नत्, सु्रद आणण पालाश ही पोर्कद्रव्ये 

वेगवेगळ्ा खताद्ारे द्ावीत पकंवा ती वमश्र खते पकंवा संयुक्त खते यांच्ा 
स्रूपात द्ावीत. अमोवनयम सले्फटमिील नत् पकंवा युररयामिील नत् 
यांचे कालांतराने नायटट् ेट मध्ये रूपांतर होते तोपययंत ते नत् मुळाच्ा पोर्ण 
क्ेत्ात राहत असल्ाने मुळावाटे त्ांचे शोर्ण चालू राहते व पपकाला ते 
उपयुक्त होते. परंतु नत् हे नायटट् ेटच्ा स्रूपात पपकाच्ा सुरूवातीच्ा 
अवथिेत वापरल्ास पपकाच्ा मुळावाटे शोर्ले जात नाही कारण मुळांची 
वाढ झालेली नसते. ती कणाभोवती िरले न गेल्ाने पाण्ाबरोबर 
खालच्ा ्रात मुळाच्ा शोर्ण क्ेत्ाच्ा खाली जाते. त्ामुळे त्ाचा 
पपकाला उपयोग होत नाही. सु्रद हे पोर्णद्रव्य सुपर फॉसे्टच्ा 
स्रूपात द्ावे. वमश्र खत पकंवा संयुक्त खताच्ा माध्यमातून द्ावयाचे 
झाल्ास त्ात पाण्ात ववरघळणारा सु्रद एकुण सु्रदाच्ा ५० 
टके् पकंवा अधिक असावा. पालाश म्ुरेट ऑफ पोटॅश पकंवा पोटेशशयम 
सले्फट स्रूपात वापरावा. अन्नद्रव्याच्ा शोर्णासंबंिीच्ा अभ्ासात 
असे आढळले की, पपक चचकावर येईपययंत जास्त नत् शोर्ण केले जाते 
व त्ानंतर त्ाचे शोर्णप्रमाण कमी होते. सु्रद शोर्ण करण्ाचे काय्व 
कणसातील दाणे भरण्ापययंत चालते. याउलट पालाश शोर्ण्ाची 
पक्रया पपकाच्ा सुरूवातीच्ा काळातच मुख्यत्े असते. एकूण पालाश 
शोर्णाच्ा ५० टके् शोर्ण सुरूवातीच्ा ४० ते ४५ हदवसात होते. नत् 

व सु्रदाचे एवढे शोर्ण होण्ासाठी ६० ते 
७० हदवस लागतात. हेक्टरी ५०-६० कक्वटंल 
िान् उत्पादनासाठी अनुक्रमे १३० ते १८० 
पकलो नत्, ५० ते ६५ पकलो सु्रद व १०० ते 
१३० पकलो पालाश पपकांकडून शोर्ले जाते. 
पपक काढण्ाच्ा वेळी अन्नांशाच्ा एकूण 
शोर्णाच्ा अनुक्रमे ६० ते ७०, ७० ते ८० व 
२५ ते ३० टके् सु्रद व पालाशाचे प्रमाण 
दाण्ात राहहलेले आढळते.  ज्ारीवरील चचकटा रोग

ज्वारीचवा ववापर : खवाणे की इंधन कशवासवाठी ? 
गहू, ज्ारी, बाजरी, मका, बालषी, रागी, नाचणी या व यासारख्या तृणिान्ाला आता आैद्ोक्गक मूल् प्राप्त झाले आहे. नुसत्ा ज्ारी 

या एका पपकाचा ववचार केला तर अमेररकेत जवळपास दोनशे प्रकारचे पदा््व ज्ारीपासून बनववले जातात. आपल्ा देशातही ज्ारीचे 
पापड, लाह्ा, काॅन्वफ्ेक्, वबस्ीट-पाव सारखी बेकरी उत्पादने, पोहे, चचवडा, कुरकुरे सारखे स्ॅक् बनतात. आज भारतात व जगभर 
एका ववर्याची मोठी चचगा चालू आहे ती म्हणजे या अन्निान्ाचा पाॅवर अल्ोहोलसाठी म्हणजे इंिनाकररता वापर करणे 
पकतपत योग् आहे? या ववर्यी वनरवनराळी मते आहेत. आपल्ा देशात मात् बहुसंख्य लोकांचा ववचार असा 
आहे की ज्ारीचा वापर इंिन बनववण्ासाठी होवू नये. आपफ्केत ज्ारीपासून मोठ्ा प्रमाणावर वबयर 
बनवली जाते. भारतातूनही त्ाकररता आपफ्केला ज्ारी वनयगात होते. आपल्ा देशात देखील जी वबयर 
बनते त्ासाठी २५ टके् अन्निान् वापरायला परवानगी आहे. याशशवाय ज्ारीपासून स्ाच्व, गुल्ोज, 
हायफु्क्टोज शसरप बनववतात. ज्ारीचा माटि तयार करून तो बेबीफूडमध्ये वापरला जातो. 
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 ज्ारी, बाजरी सारखी तृणिान्े, शजरायत पपके म्हणून आपण घेतो. 
त्ामुळे सव्व पपके पावसावर अवलंबून असतात. जर आपण शेतकरी 
बांिवांनी या शजरायत पपक लागवडीमध्ये काही प्रमाणात फरक केला तर 
या तृणिान् पपकातून आपल्ाला दर एकरातून काही पटीचे उत्पादन 
अधिक घेता येणे शक् आहे.

जमषीन : ज्ारी, बाजरी, नाचणी, राळे इत्ादी तृणिान्ाला 
कोणत्ाही प्रकारची जमीन चालते. जर वरकड, (माळ जमीन) असल्ास 
पाणी ्ोडेफार अधिक लागेल. काळी जमीन असल्ास पाणी कमी 
लागेल. काळया कसदार जवमनीत माळजवमनीपेक्ा आपल्ाला या 
पपकांचे उत्पादन प्रवत एकर अधिक वमळेल.

पाणषी : आपण शेतकरी फक्त पावसाच्ा पाण्ावरच आपली पपके 
आणण्ाचा प्रयत्न करतो. परंतु सध्याच्ा वातावरण बदलामुळे, पाऊस 
पडण्ाचे हदवस कमी झाले आहेत. पूवषी म्हणजे १९५०च्ा आसपास 
१०० हदवस पाऊस पडत होता. तो आज २०२२ ला अंदाजे ४० हदवसावर 
आला आहे. परंतु सरासरी पडणाऱया पावसात फार फरक नाही. म्हणजे 
आपल्ाला पाणी वनसगगातून वमळणारे तेवढेच आहे. ते आपल्ाला 
वापरात आणण्ासाठी - “साठवा व वापरा” हे सूत् वापरावे लागेल.

त्ासाठी प्रत्ेक शेतकऱयाने छोटी छोटी शेततळी तयार करावी 
लागतील. व त्ातून आपल्ाला आपल्ा पपकासाठी हठबक तंत्ज्ान 

वापरून माफक प्रमाणात पाणी उपलब्ध करून घ्ावे लागेल. असे 
केल्ास आपली तृण िान्ाची पपके उत्तम प्रकारे आणता येईल.

लागिड पद्धत : आपल्ा तृण िान् पारंपाररक लागवड पद्धतीत 
बदल करावा लागेल. सध्या आपण ज्ारी १ ½ फुटावर (४५ सें.मी.) एक 
ओळ या पद्धतीने (मापाने) पकंवा अंतराने पेरणी करतो. त्ात ्ोडासा 
बदल करून पहहल्ा व दसुऱया ओळीमिील अंतर १ फूट (३० सें.मी.) 
ठेवावे. आणण दसुऱया व वतसऱया ओळीमिील अंतर४ फूट ठेवावे. वतसऱया व 
चौर्ा ओळीतील अंतर परत एक फूट ठेवावे. आता पाण्ासाठी डट् ीपलाईन 
टाकतांना पहहल्ा व दसुऱया सेंटरला एक लॅटरल टाकणे. जेणेकरून 
पहहल्ा व दसुऱया ओळीला त्ाचे पाणी वमळेल. तसेच वतसऱया व चौर्ा 
ओळीच्ा मध्ये एक लॅटरल टाकणे. म्हणजे वतसऱया व चौर्ा ओळीला 
पाणी वमळेल. या प्रमाणे पूण्व शेतात आपल्ाला लॅटरल टाकावे लागतील. 
प्रत्ेक लॅटरल ते लॅटरल अंतर ५ फूटाचे असणार आहे. व त्ा लॅटरलला 

ठिबकवर ज्ारी उत्ादन
राजगोंडा पाटषील

प्रयोगशील शेतकरी 
बेळंकी, सांगली 

मो. ९८५०५११५९०
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प्रत्ेक एक फूटास चार शलटरचे एक डट् ीपर बसवलेल्ा आपल्ाला 
पपकाला मोजकेच पाणी व खते आवश्यक त्ा वेळी देता येतील.

आपल्ाला प्रत्ेक ओळीमध्ये प्रत्ेक ज्ारीच्ा ताटातील अंतर 
एक फूट ठेवणेच आहे. यासाठी आपल्ाला टोकन पद्धती ऐवजी रोप 
तयार करून लागवड करावी लागेल. म्हणजेच प्रत्ेक हठकाणी एकच 
रोप (ज्ारीचे ताट) असेल असे वनयोजन करता येते, ते व्यवस्थित व 
जोमाने वाढते. त्ामुळे त्ाला मोठे कणीस पडते, ते कणीस जेव्ा हुरडा 
से्जला येते तेव्ा त्ा कणसाच्ा खाली असलेल्ा पानातून साईड फूट 
बाहेर येते व त्ाला परत कणीस पडते. या प्रमाणे त्ा ज्ारीच्ा ताटास 
या प्रमाणे त्ा ज्ारीच्ा ताट्ास ४ ते ५ कणसे आपल्ाला वमळतात. 
आपल्ाला प्रत्ेक कणीस तयार झाल्ावर (वाळल्ावर) खुडून (फक्त 
कणीस कापून काढणे) काढावे लागते. त्ा ताटावरून दोन ते तीन कणसे 
काढताच, त्ा ताटाला जवमनीजवळून तीनचार कोंबी (फूटी) येतात. ते 
पूवषीच्ा ्ाटाप्रमाणेच पूण्व वाढतात आणण त्ांना वरील प्रमाणेच कणसे 
वमळतात. या लागवड पद्धतीत 
जमीनीच्ा प्रतीनुसार कणसाचा 
आकार वमळतो पकंवा खत व पाणी 
व्यवथिापन चांगले झाल्ास 
कणसाचा आकार व्यवस्थित वमळतो. 
त्ामुळे आपल्ाला ज्ारीच्ा एका 
ताटापासून कमीत कमी १० ते १५ 
कणसे व्यवस्थित वमळवता येतात. 
आपल्ा वनघे प्रमाणे (खत-पाणी 
व्यवथिापन) या कणसाचा साईज 
वमळतो. त्ामुळे आपल्ाला प्रत्ेक 
एकरातून अनेक पटीने उत्पादन 
काढता येते.

वमश्र पपक-पद्धतषीः या आपल्ा ज्ारीच्ा ओळी (रांगा) मध्येच मुग, 
मटकी, िणे, तीळ यासारखी पपकांचे टोकण करता येते. वरील सव्व पपके 
सव्वसािारण ७० हदवसाच्ा आसपास वनघतात. त्ांनाही खत, पाणी 
वमळत असल्ाने त्ांचे उत्पन्न ही चांगल्ा पैकी वनघते आणण प्रत्ेक 
एकरमिून अधिक उत्पादनांचा आपला उदे्श सफल होऊन आपले 
आध््वक गणणत चांगले राहू शकते.

पाणषी ि खतांिे व्यिस्ापन : काळ्ा कसदार जवमनीत 
आठवड्ातून एकदा प्रत्ेक डट् ीपरमिून दोन ते तीन शलटर पाणी या 
पपकाला पुरेसे आहे. हलक्ा पकंवा माळजवमनीस आठडयातून दोनदा 
पाणी द्ावे. म्हणजे ओल व्यवस्थित राहून पपक जोमाने वाढते. याच 
पाण्ातून पाण्ात ववरघळणारी खते (N.P. K.) अत्ंत कमी प्रमाणात 
आठवडयातून एकदा द्ावीत. त्ाच प्रमाणे गाईच्ा शेणाची स्लरी तयार 
करून कापडातून तीन वेळा गाळून ती पाण्ातून १५ हदवसाला एकदा 

या प्रमाणात हदल्ास कणसाचा आकार मोठा पडतो व चवही चांगली 
रहाते. जर आपण दशपणषी अक्व  तयार करून पपकावर फवारणी केल्ास 
रोग कीड येण्ाचे रोखता येते. हाच अक्व  पाण्ावाटे हठबकमिून ही देता 
येतो. यामुळे पपकाला सव्व घटक वमळतात व अपेशक्त उत्पन्नात वाढ होते.

पक्षी ि मधमािषी िाढ : हे त्ा तृणिान्ाची पपके घेतल्ास, 
सतत िान् शेतात रहातात. त्ामुळे मिमाशीला सतत खाद् वमळते. 
त्ामुळे त्ांचे प्रमाण वाढीस लागल्ास मदत होते. सतत पक्षांना खाद् 
वमळाल्ाने पक्ांची संख्या वाढीस लागेल. त्ामुळे अनेक पपकांवर 
येणाऱया पकडीचे वनयंत्ण होण्ास मदत होईल.

बारा धान्य आंतरपषीक पद्धत : भरड िान्े ही पारंपाररक पपके 
आहेत. यांचा आहारात समावेश केल्ाने भरपूर पोर्णमूल्े आपल्ाला 
वमळतात. अन्न सुरक्ा, पोर्ण सुरक्ा आणण चारा सुरक्ा ही भरडिान्े 
पूण्व करतात. म्हणून या पपकांचे आपल्ा जीवनात खूप महत् आहे. या 
साठी आपण ज्ारी, बाजरी या पपकात यांची आंतरपीक म्हणून लागवड 

करून एकरी उत्पादन व आध््वक 
उन्नती करण्ास पूण्व वाव आहे. आणण 
शेतकऱयांनी हे करणे अन्न टंचाई कमी 
करण्ासाठी खूप आवश्यक आहे. 
तसेच या पद्धतीचा उपयोग कडिान्े 
पुरेशी उपलब्ध होण्ासाठी खूप 
हातभार लागणार आहे.

शेती अन्न देते. रस, रक्त, मांस, 
मेंद,ू अस्थि, मज्ारज्ू आणण शुक्र 
या सप्त िातूंचे पोर्ण अन्न करते. 
हा अन्नयोग केवळ शेतीतून सािता 
येतो. त्ासाठी शेतकऱयांनी शेती 
पपक उत्पादन पद्धतीमध्ये सातत्ाने 

नवनवीन पद्धतींचा अभ्ास करून, चांगले गुणवत्तापूण्व, आरोग्दायी, 
ववर्मुक्त प्रवत एकरातून अधिकात अधिक उत्पादन करावयास शशकले 
पाहहजे. तरच शेतकऱयांना सद् पररस्थितीत उत्तम प्रकारे वनभाव लागेल. 
ददुदैवाने गेल्ा २५० वर्गात शेती व्यवसायात कमी शशकलेल्ा पकंवा 
कमी प्रगत लोकांचा व्यवसाय आहे, असे झाले आहे. या पाश्व्वभूमीवर 
स्ातंत्रानंतर गेल्ा ७५ वर्वांबाबत वववेचन करतांना शेतीच्ा 
दैहदप्मान इवतहासास नजरेआड करणे ही कष्कऱयांशी प्रतारणा 
ठरेल. परंतु जागवतक शोती उत्पादनाशी तुलना करताना, एक एकर 
शेतीमिून वनघणारे वाढते जाणारे उत्पादन अत्ंत कमी आहे. त्ासाठी 
तरूण शेतकऱयांनी सध्याचे नवनवीन तंत्ज्ानाचा वापर करून प्रत्ेक 
एकरातून उत्पादन वाढवल्ास जीडीपीमध्ये शेती उत्पादन कमी झालेले 
हदसते. ते वाढेल. त्ाच बरोबर शेतकऱयांची आध््वक स्थिती सुद्धा 
चांगल्ापैकी सुिारेल. 

हठबकवरील ज्ारी पपक
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शेकडो वर्वांपासून भारतात लोक रोजच्ा अन्नात ज्ारीची 
भाकरी खात आले आहेत. गव्ापेक्ा ज्ारी ही पचायला हलकी 
आणण गोड रूचकर असते. परंपरा सेवनामुळे भारतीय माणसांचा 
जीन हा ज्ारी-बाजरीचा बनलेला आहे आणण तो भारतीयांना 
अगदी सूट झालेला आहे. त्ामुळे देशातील अनेक वैद् व 
आयुवजेदीक डाॅक्टर हे त्ांच्ा पेशंटला रोजच्ा आहारात ज्ारी 
पकंवा बाजरीची भाकरी असावी. शक्तो गव्ाची पोळी पकंवा 
चपाती खावू नये, अशी स्पष् सूचना देतात. कणकवलीचे एक वैद् 
तर काय खाऊ नये याचा एक छापील कागद पेशंटच्ा हातावर 
ठेवतात. त्ात ३६ पदा्वांचा समावेश आहे. त्ात गहू आघाडीच्ा 
क्रमांकावर आहे. गव्ात असणारा ग्ुटेन हा आपल्ा जीनसाठी 
सूट नाही म्हणून गहू खाऊ नये असे ते आवजू्वन बजावतात. 
आपल्ा देशात ज्ारीवर संशोिन सुरू झाले यालाही शंभर वर्जे 
होऊन गेली आहेत. १९४५ साली देशाला स्ातंत्र वमळाल्ानंतर 
आपल्ा राष्ट् ापुढे सवगात मोठी पहहली समस्ा उभी राहहली होती 
ती अन्निान् तुटवड्ाची. त्ामुळे १९५१ पासूनच आपण अधिक 
िान् पपकवा ही मोहीम राबवायला सुरूवात केली आणण या 
काय्वक्रमातंग्वत तृणिान्ाच्ा पपकावर संपूण्व लक् कें हद्रत 
करण्ात आले. देशातील अनेक संशोिन संथिा, कृर्ी ववद्ापीठे 
यांनी ज्ारीच्ा ववववि जातींचा संकर करून वनरवनराळ्ा जाती 
तयार केल्ा. आज भारतात ज्ारीच्ा जवळपास ४० हजार 
जाती आहेत आणण या सव्व जातींची जीनबँक हैदराबादच्ा 
इक्रीसॅट या संथिेमध्ये करण्ात आली आहे. कें द्रात श्री. शरद 
पवार हे कृर्ीमंत्ी असताना भारतीय कृर्ी अनुसंिान पररर्देचे 
तत्ाशलन महासंचालक श्री. मंगला राय यांनी आम्हाला ती 
ज्ारीची जीनबँक दाखववली होती. इतक्ा प्रचंड जाती एका 
पपकाच्ा पाहून कोणीही ्क् होईल. त्ात काही नवल नाही. 
पण त्ावेळी श्री. मंगला राय जे बोलले ते एेकून मी तरी ्क् 
झालो. ते म्हणाले, देशभरात ज्ारीच्ा ४० हजार जाती असल्ा 
तरी सोलापूरच्ा मालदांडीला मागे टाकू शकेल अशी एकही 
जात अजून तरी बनलेली नाही. त्ामुळे देशात मालदांडी ज्ारी 
ही प्र्म क्रमांकावर आहे आणण सोलापूरच्ा कोरडवाहू संशोिन 
कें द्राने ती ववकसीत करून देशावर मोठे उपकार केले आहेत. ही 
ज्ारी एकदम पांढरी शुभ्र व खायला गोड आहे. म्हणूनच वतला 
खूप मागणी आहे. 

सोलापूरची मालदांडी ज्ारी देशात प्ररम क्रमांकावर
मालदांडी ज्ारी

हैदराबादच्ा इपक्रसॅटमिील ज्ारीची जीन बँक 



नोव्हेंबर  २०२२ 35

जगाचे भरणपोर्ण करणारी दोन मुख्य तृणािाऩय आहेत. ती म्हणजे 
तांदळू आणण गहू वनम्े जग भात खाते. वनम्े जग गव्ापासून बनणारी रोटी 
(चपाती) आणण पाव (ब्ेड) खाते. भारताचे ही उत्तर हहदंथुिान आणण दशक्ण 
हहदंथुिान असे दोन सरळ भाग पडतात. उत्तर हहदंथुिानातल्ा लोकांचे 
मुख्य अन्न गहू आहे. तर दशक्ण हहदंथुिानातील लोकांचे मुख्य अन्न भात 
आहे. महाराष्ट् ीयन माणूस मात् गहू, ज्ारी, बाजरी आणण तांदळु या चारही 
तृणिाऩयाचा रोडच्ा आहारात कमी- अधिक प्रमाणात वापर करीत 
असतो. गहू हे रब्ी हंगामात घेतले जाणारे पपक आहे. ते वर्गातून एकदाच 
घेतले जाते. वनदान भारतात तरी नैऋत् मोसमी पावसाळा संपल्ानंतर 
जो हहवाळ्ाचा हंगाम येतो. (नोव्ेंबर ते फेब्ुवारी) त्ा काळात गव्ाची 
पेरणी केली जाते. गव्ाचे एक वेगळे वैशशष्ट्य म्हणजे गव्ाच्ा कणकेतच 
हलके, चछद्रमय, आंबवून पाव करण्ासाठी लागणारी ववशशष् प्रकारची 
प्रध्ने हव्या त्ा वमश्रणाच्ा प्रमाणात उपलब्ध असतात. त्ामुळे जगभर 
जो पाव खाल्ा जातो तो गव्ापासून बनत असल्ामुळे ते जगाचे मुख्य 
अन्निान् समजले जाते.

वनस्पवतशास्त्रदृष्टा वगगीकरण
लागवडीची पकंवा वन् असा सव्व प्रकारचा गहू ‘ग्रॅवमनी’ कुलातला 

असून पटट् टीसायनी (Triticinae) कुटंुबातील व पटट् पटकम (Triticum) 
गोत्ातील आहे. या गोत्ात जवळपास ५०० जाती आढळत असल्ा तरी 
१८ जाती लागवडी खाली आहेत आणण त्ातल्ा पाच जाती भारतात 
लावल्ा जातात. यातही बारकाईने पाहहले तर टी. सॅ्रोकोकम व 
टी.टशज्वडमचे क्ेत् नगण् आहे. म्हणजे लागवडीच्ा दृष्ीने टी.एत्स्व्म, 
टी.ड्ुरम आणण टी.डायकोकम या तीन जाती महत्ताच्ा आहेत. 

गिू उत्ादन
डॉ. प्रकाश पंिभाई
ज्ेष्ठ कृपर् शास्त्रज् व संकरक 

जैन इररगेशन, जळगाव 
मो. ९४२२७७४९६२
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टी.एत्स्व्म ही मुख्यत्े उत्तर भारतात लावतात. मध्य आणण पशश्चम 
भारतात टी.ड्ुरम प्रामुख्याने लावतात. तर महाराष्ट् त, कनगाटक आंध्प्रदेश 
आणण तावमळनाडुत फार ्ोढ्ा क्ेत्ात टी.डायकोकमची लागवड होते. 
आज आपण जो अनेक प्रकारचा गहू पाहतो ते वनरवनराळ्ा जातींचे वमश्रण 
असून, त्ाचे वगषीकरण वनस्पवतशास्त्रदृष्ट्या त्ांचे इतर गुणिण्व लक्ात 
न घेता, त्ांच्ा दाण्ाच्ा पकंवा गव्ाच्ा ओबं्ांचा पपवळसर पकंवा लाल 
रंग, मऊ पकंवा कठीण, कुसळ असलेला पकंवा वबन कुसळीचा इत्ादी 
गुणिमगावर आिारलेले होते. संकर पधदतीने गव्ाच्ा नवीन जाती तयार 
करण्ाचे काम१९०६ मध्ये सर आल्बट्व हॉवड्व व त्ांची पत्नी ग्रॅववराल 
हॉवड्व यांनी सुरु केले.१९३५ मध्ये डॉ.बी.पी.पाल यांनी संकर पधदतीच्ा 
काय्वक्रमाची पुन्वरचना करुन, खोड व पानावरील तांबेरा आणण पट्टाचा 
तांबेरा प्रवतबंिक गुणांचा लागवडी खालील जातीत समावेश करण्ाचा 

काय्वक्रम हाती घेतला मागील ११७ वर्गात भारतात गव्ाच्ा अधिकृतपणे 
(नोटी फाईड व्रायटी) ४४८ जाती ववकसीत करण्ात आल्ा असून 
त्ातल्ा ३७८ जाती ब्ेडव्ीट, ५९ डयुरम, 
७ डीकोकम व चार टट् ायटीकेल म्हणउन 
ओळखल्ा जातात.

जमीन व वतची मशागत
गव्ाला खोल नांगरलेली व ढेकळे 

नसलेली आटपशीर मऊ व भुसभुशीत 
जमीन लागते. चांगली मशागत करण्ाने 
ते साध्य होते. महाराष्ट् ात शजरायत आणण 

बागायत अशा दोन्ी पधदतीने गव्ाचे पीक घेतले जाते. बागायती 
गव्ासाठी चांगला वनचरा होणारी, मध्यम ते भारी म्हणजे ६० ते ९० 
सें.मी. खोलीच्ा जवमनीची आवश्यता असते. परंतु पाणी व खताचा 
योग् पुरवठा झाल्ास हलक्ा जवमनीतही पीक बरे येते. शजरायती 
गव्ासाठी ६० ते ९० सें.मी. खोलीची व ववशेर् करुन ज्ामध्ये पावसाळा 
संपल्ानंतर जास्त काळपययंत ओलावा पटकुन राहील अशी. भारी जमीन 
वनवडावी लागते. आरंभीची मशागत ही जमीन आणण हवामान तसेच 
गव्ाचे बागायती पकंवा शजरायती पीक घ्ावयाचे आहे. यावर अवलंबून 
राहते.उत्तर भारतातील गाळाच्ा पकंवा मळईच्ा कोरडवाहु जवमनी 
पावसाळ्ात हलक्ा पकंवा माती उलटणाऱया लोखंडी नांगराने सुमारे ८ 
ते १० वेळा व काही प्रसंगी १५ वेळा नांगरतात. पावसाळा संपल्ावर 
आणखी २ ते ३ वेळा नांगरट करुन देशी फळीने जमीन घट् करतात. 

बागायती गव्ासाठी नांगराच्ा खुपच कमी पाळ्ा देतात. महाराष्ट्  आणण 
मध्य भारतातील भारी चचकणमातीच्ा व चचकणगाळाच्ा जवमनीची 

कोरडवाहू पपकासाठी जी मशागतीची 
पधदत आहे ती उत्तर भारताच्ा पधदती 
पेक्ा अगदी वनराळी आहे.

महाराष्ट् ात बहुतेक सव्व हठकाणी 
खरीपाचे पीक वनघाल्ानमतर त्ा 
जवमनीत दबुार पीक म्हणुन गहू घेतला 
जातो. गव्ाच्ा पपकात उपयुक्त मुळ्ा ६० 
ते ७५ से.मी. खोलवर जात असल्ामुळे 

संकरासाठी एकाच शेतात लावलेल्ा गव्ाच्ा वनरवनराळ्ा जाती.

जेनेपटकली मॉडीफाईड गहू वबयाणे
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जमीन चांगली भुसभुशीत होण्ासाठी योग् व पुरेशी मशागत करणे 
आवश्यक असते. या कररता खरीपातील पीक वनघाल्ानंतर लोखंडी 
नांगराने १५ ते २० से.मी. खोलवर जमीन नांगरावी आणण ३ ते ४ वेळा 
वखराच्ा पाळ्ा घ्ाव्यात. ही मशागत करीत असतांना पूवषीच्ा 
पपकाची िसकटे व तण वेचून जमीन स्च् करावी. बरेच शेतकरी 
कापूस, ऊस, भुईमूग व संकररत ज्ारी, बाजरी ही खरीप हंगामातली 
पपके वनघाल्ानंतर त्ात गहू करतात. अशा वेळी खरीप पपकांसाठी 
खोल नांगरट केली असेल तर पुन्ा नांगरट करण्ाची आवश्यकता 
नाही. अशा वेळी वखराच्ा ३ ते ४ पाळ्ा (आडव्या, उभ्ा) देणे हहताचे 
असते. गव्ाच्ा पपकास हेक्टरी २५ ते ३० गाड्ा शेणखताची जरूरी 
आहे. एवढे शेणखत उपलब्ध नसेल तर हेक्टरी पकमान ५ ते १० गाड्ा 
शेणखत पेरावे. त्ामुळे जवमनीची प्रत सुिारते.पाणी िरीन शेवण्ची 
क्मता वाढते व उपयुक्त जीवाणूंची पण वृधदी होते.

वरिते
वेळेवर पेरणीच्ा गव्ासाठी हेक्टरी १०० ते २०० पकलो नत्, 

५० ते ६० पकलो सु्रद व ४० ते ५० पकलो पालाश द्ावे. जवमनीची 
तपासणी करुन गरज असल्ास पालाश द्ावे. ही खते दोन हप्तात 
द्ावीत. पहहल्ा हप्तात ५० ते ६० पकलो नत्, संपूण्व सु्रद व पालाश 
पेरणीपूवषी पकंवा पेरणीच्ा वेळेस द्ावे. उरलेला ५० ते ६० पकलोचा 
नत्ाचा दसुरा हप्ता पीक २० हदवसांचे झाल्ावर पहहल्ा पाण्ाच्ा 
अगोदर द्ावा. उशीरा पेरणीसाठी ८० ते १०० पकलो नत्, ४० ते ५० 
पकलो सु्रद व ४० ते ५० पकलो पालाश वरील प्रमाणे दोन हप्तात 
द्ावे. शजरायती गव्ासाठी पेरणीपूवषी हेक्टरी ४० पकलो नत् व २० 
पकलो सु्रद जवमनीत पेरावे. 

इंपडयन ॲक्ग्रकल्चर ररसच्व इन्स्टिट्ुट, भारतीय कृर्ी अनुसंिान 
पररर्द आणण प्रदेश कृर्ी ववभागांतफजे  गव्ाला खते वापरण्ा संबंिी 
जे अनेक प्रयोग १९३१ पययंत करण्ात आले त्ांचा सारांश वैद्ना्न 
(१९३३) आणण पानसे इ.नी (१९४७) आणण पानसे व खन्ना (१९६४) 
यांनी प्रशसधद केला आहे. त्ा सारांशातुन पुढे आलेले वनष्कर््व  
खालील प्रमाणे

१) गव्ाचा केवळ नत्ाला जवळजवळ सव्वत् प्रवतसाद वमळतो. पण 
सु्रदाला त्ा मानाने कमी व मयगाहदत क्ेत्ात वमळतो. केवळ 
नत् पकंवा सु्रद देऊन जो प्रवतसाद वमळतो त्ापेक्ा नत् आणण 
सु्रद दोन्ी ही हदल्ामुळे जास्त वमळतो. केवळ पालाश पकंवा 
इतर अन्नद्रव्यां बरोबर हदलेल्ा पालाशला वनशश्चत प्रवतसाद वमळेल 
असे सव्व सािारणपणे आढळुन आले नाही. या अन्नद्रव्यांचा गहू 
पपकाकडून शोर्ण होण्ाचा प्रकार पाहहला तर त्ात सािारणपणे 
दोन गोष्ी हदसतात एक, फुटवे येण्ाच्ा आरंभीच्ा काळात व दोन 
पीक ओबंीवर व फुलावर येण्ाच्ा वेळी ज्ामुळे गव्ाच्ा दाण्ाचा 
दजगा वाढण्ास मदत होते.

२) सेंद्रीय खतामुळे जवमनीचा पोत आणण ज्ामुळे कोरडवाहु गव्ाच्ा 
पपकाचा मोठा फायदा होतो जलिारण शक्ती या दोन्ीमध्ये सुिारणा 
होते. शेणखत, कंपोस्, हहरवळीचे खत आणण पेंडखते यापैकी 
पेंडखतांना सवयोत्तम प्रवतसाद वमळतो. जे्े पाणी देण्ाची सोय आहे 
ते्े हहरवळीच्ा खताला चांगला प्रवतसाद वमळतो. परंतु कोरडवाहु 
पपकात हहरवळीचे खत कुजल्ानंतर जर जवमनीत पुरेसा ओलावा 
राहीला तरच त्ा खतापासून फायदा होतो. हहरवळीचे खत गाडण्ापूवषी 
जर सु्रदयुक्त खताची मात्ा हदली तर हहरवळीच्ा खताचा जास्त 
चांगला पररणाम होतो. त्ामुळे हवेतील नत्युक्त अन्नांश तयार 
करणाऱया रायझोवबया सारख्या सुक्ष्म जंतूंची फार झपाट्ाने वाढ 
होते व जवमनीत हेक्टरी ५० ते ७५ पक.ग्रॅ. नत्ांशाची भर पडते. गव्ाचा 
रासायवनक खताच्ा मानाने सेंहद्रय खतांना कमी प्रवतसाद वमळतो. 

घरच्ा गव्ाची पुरणपोळी
गहू पपकासाठी मुख्यत्े दोन 

गोष्ींची आवश्यकता असते. 
एक, हदघ्वकाळची ्ंडीहवी 
असते. दोन, कडक ्ंडीची 
गरज असते. या दोन्ी गोष्ी 
महाराष्ट् ामध्ये फारशा उपलब्ध 
नाहीत. गहू पपकासाठी जे 
अत्ावश्यक असे हवामान 
लागते ते महाराष्ट् ात नसतानाही 
शेतकऱयाचा आग्रह मात् गहू पपक 
रब्ी हंगामात घेण्ाचा मोठ्ा प्रमाणात 
आढळून येतो. याला कारण नव्याची पौणण्वमा येते तेव्ा गहू पपक 
कापणीला आलेले असते. या नववन गव्ाची पुरणपोळी तयार 
करून त्ाचा नैवेद् देवाला दाखववला जातो. या नव्या पुनवेला 
घरच्ाच गव्ाची पुरणपोळी करण्ाचा अट्ाहास शेतकरी का 
िरतो हे न उलगडलेले कोडे आहे. बाजारातून गहू ववकत घेऊन 
त्ाची पुरणपोळी केली तर देवाला आणण माणसांना चालत नाही 
का? असा प्रश्न कोणी ववचारला तर शेतकऱयाला ते आवडत नाही. 
वास्तववक रब्ी हंगामातल्ा गव्ाचे पपक चांगले भरघोस यायचे 
असेल तर पाण्ाच्ा ६ ते ८ पाळ्ा द्ाव्या लागतात. एवढ्ा मोठ्ा 
प्रमाणावर पाणी वापरून गव्ाचे पपक घेण्ापेक्ा त्ाच पाण्ात 
इतर मौल्वान व नकदीची अन् पपके जर हठबक शसचंनावर 
घेतली तर शेतकऱयाला वमळणारे आध््वक उत्पन्न हे पकती तरी 
अधिक असेल. तेंव्ा शेतकऱयाने आिी अ््वशास्त्र समजून घेऊन 
मग कोणते पपक लावायचे याचा वनण्वय केला पाहहजे. 
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३) रासायवनक खतांना प्रवतसाद- बागायती गव्ाचा नत्ाला सव्व 
प्रदेशात भक्म प्रवतसाद वमळतो. थिावनक आणण मेक्क्कन 
गव्ाला १ पक.ग्रॅ. नत् हदल्ाने अनुक्रमे १० ते १२ पक.ग्रॅ. व १६ 
ते १८ पक.ग्रॅ. गव्ाच्ा दाण्ाचे उत्पन्न वमळते. सु्रदाला कमी 
म्हणजे नत्ापेक्ा सुमारे अध्यगाहून ही कमी प्रवतसाद वमळतो. आणण 
नत् व सु्रद वमळून हदले तरी त्ाच्ा बेरेजेइतकाच प्रवतसाद 
वमळतो. पालाशला त्ाहून कमी म्हणजे १ ते २ पक.ग्रॅ. इतकाच 
प्रवतसाद वमळतो. 

४) जरी ओशलतामुळे चांगला प्रवतसाद वमळत असला तरीही पेरणीची 
तारीख, दोन ओळीमिील अंतर, वबयाण्ाचे हेक्टरी प्रमाण, 
रासायवनक खते देण्ाची क्मता यावर पकती प्रवतसाद वमळेल 
हे ठरते. 

पाणी व्वस्ापन

गहू हे हदवाळी हंगामातील पपक असल्ामुळे पावसाळ्ात जे पाणी 

जवमनीत साठवून जो ओलावा तयार झालेला असेल पकंवा ववहीर व 

बोअरवेलचे पाणी देणे शक् असेल तर त्ावर पपकाची वाढ होते. त्ामुळे 

एकूण पकती पाऊस पडला याला महत् नसून तो कसा, कें व्ा व पकती 

तीव्रतेने की हळूवार पडला (भीज) याला महत् आहे. सप्ेंबरच्ा शेवटी 

व ऑक्टोबरच्ा सुरूवातील पुरेसा पाऊस पडला तर भारी व पाणी 

िरून ठेवणाऱया जवमनीत कोरडवाहू पपकाच्ा वाढीला तो फार उपयुक्त 

ठरतो. त्ाचप्रमाणे जर पडसेंबर-जानेवारी महहन्ात एक पकंवा दोन वेळा 

ईशान् मोसमी वाऱयांपासून पाऊस पडला तर पीक चांगले येण्ाचा 

संभव असतो. जसजसा गहू वाढतो तसतसा जवमनीतला ओलावा कमी 

कमी होत जातो व पपकाच्ा वाढीसाठी, ववशेर्त: फुटवे येत असताना, 

फुलावर असताना व दाणे भरत असताना, या तीन्ी अवथिेत पपकाला 

पाणी वमळम्ाची वनतांत गरज असते. त्ावेळी जर ते वमळाले नाही तर 

त्ाचा पररणाम उत्पादन घटण्ावर होते. म्हणुन अधिक उत्पादन घ्ायचे 

असेल तर पपकाला पाणी देण्ाची व्यवथिा करणे अत्ंत आवश्यक आहे. 

पाण्ाची सोय असल्ाशशवाय शेतकरीही खत देण्ास िजावत नाही. 

गव्ाच्ा पपकास खाली हदलेल्ा पपकवाढीच्ा अवथिेप्रमाणे पाणी देणे 

गरजेचे आहे.

पषीक िाढीच्ा अिस्ा पेरणषी नंतर एकुण ददिस

आिारमुळे फुटण्ाची वेळ १८ ते २१

कांडी िरण्ाची वेळ ४० ते ४२

पीक ओबंीवर येण्ाची वेळ ६५ ते ७०

दाण्ात चीक भरण्ाची वेळ ९० ते ९५

पाण्ाची पहहली पाळी पेरणी नंतर १८ ते २० हदवसांनी द्ावी. 
त्ानंतर सािारणपणे २१ हदवसाच्ा अंतराने ४ ते ६ पाळ्ा द्ाव्यात. 
पाणी कमी असल्ास खताचा वापर हेक्टरी ६० पकलो नत् व ३० पकलो 
सु्रद असा करावा पाणी समपातळी व सारखे हदले जाईल असे पाहावे. 
वरील पाण्ाच्ा पाळ्ाचे प्रमाणभारी व खोल जवमनीवरुन ठरववले 
आहे. हे प्रमाण जवमनीच्ा मगदरुा प्रमाणे ठरवावे.

पाणीपुरवठा जर अपुरा असेल तर पाण्ाच्ा उपलब्धते नुसार 
पेरणीपूवषीचे ओशलत सोडुन खालील प्रमाणे पाण्ाच्ा पाळ्ा द्ावात

पपक तापमान वनयंत्रणासािी 
जैनचा फवारा संच 

सध्या भारताला आणण जगाला तापमान वाढीच्ा समस्ेचा मोठा 
सामना करावा लागतो आहे. तापमान वाढीचा पररणाम शेती क्ेत्ावर 
व पपकांवर मोठ्ा प्रमाणात होत आहे. ३० अंश सेन्सल्सअसच्ा पुढे 
तापमान गेले तर गव्ाच्ा अोंबीमध्ये दाणा भरण्ास अडचण येते. 
बऱयाचदा दाणा भरला जात नाही आणण भरलाच तर तो अगदी बारीक 
राहतो. यावर प्रभावी उपाययोजना करण्ासाठी जैन इररगेशन 
कंपनीने एक फवारा संच (स्प्कंलर) ववकसीत केला आहे. तापमान 
वाढीचा पररणाम कमी करण्ासाठी हा फवारा संच मदत करतो. 
तापमान वाढल्ाबरोबर हा संच चालववल्ास ४ ते ६ डीग्रीने तापमान 
कमी होते. मागील वर्षी पंजाब, हररयाना व नाॅ््व ईस्मध्ये तापमान 
वाढले असता बऱयाच गहू उत्पादक शेतकऱयांनी हा संच वापरला. 
त्ाचा चांगला फायदा त्ांना झाला. वनस्पती, पपकांची पाने सकच्द्र 
असतात. तापमान वाढल्ानंतर त्ांची पाणी साठववण्ाची पक्रया बंद 
होते. त्ामुळे पपकाला पाण्ाचा ताण बसतो. या पररस्थितीत जर हा 
फवारा संच चालववला तर तापमान वनयंपत्त होते. रशशया-युके्रन युद्ध 
सुरू झाल्ानंतर भारताकडून 
अनेक देशांना गहू वनयगातीची 
अपेक्ा होती. पण अचानक 
उत्तर हहदंथुिानात व पंजाब-
हररयाणात उष्तेची लाट 
आल्ामुळे गव्ाच्ा पपकाचे 
नुकसान झाले. अपेक्ेइतके 
उत्पादन आले नाही. त्ामुळे 
गहू वनयगातीपासून आपल्ाला 
माघार घ्ावी लागली. 
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पाण्ाच्ा उपलब्धते नुसार द्ाियाच्ा पाळ्ा  

ओशलताच्ा पाळ्ा पाणषी देण्ािषी िेळ 
(पेरणषी नंतरिे ददिस)

एक ओलीत करणे शक् ४२

दोन ओलीत २१, ६५

तीन ओलीत २१,४२,६५

 चार ओलीत २१,४२,६५,९५

शेतीला पाणी देण्ाची कला प्राचीन असली तरी आता पाणी 

देण्ाचे नवीन शास्त्र ववचारात घेऊन त्ा पधदतीने पाणी हदले पाहहजे. 
पाण्ाचा पकती व कसा उपयोग करायचा या अत्ंत महत्ताच्ा बाबीकडे 
शेतकऱयांनी आज पययंत दलु्वक् केले पण आता तसे करुन चालणार नाही. 
सवगात महत्ताचे म्हणजे शेतकऱयाने आता सवगात जुनी, अकाय्वक्म पाणी 
देण्ाची पधदत, जवमनीवर पाणी मोकाट सोडण्ाची पधदत बंद केली 
पाहीजे. हठबक व फवारा (तुर्ार) संचाने पाणी देणे शक्ा असेल तर तो 
पयगाय प्रािान्ाने वापरला पाहीजे. ते शक् नसेल तर सारा पधदत पकंवा 
ओळीने पाणी देण्ाची पधदत अत्ंत उपयोगी आहे. त्ामुळे पाणी कमी 
लागते व रासायवनक खते व्यवथिीतपणे ववरघळून झझरपून मुळांच्ा 
खाली जाणे गरजेचे असते पण बऱयाचदा तशी शक्ता कमी असते 
म्हणून जवमनीचा प्रकार, उतार व पाण्ाचा प्रवाह यावरुन साऱयांची रंुदी 
व लांबी ठरववणे आवश्यक आहे. या पधदतीसाठी जवमनीचे सपाटीकरण 
केले तरच योग् प्रमाणात पाणी देणे शक् होते उदा. ०.३ टके् उताराच्ा 
जवमनीवर ३ मीटर रंुद व ४० मीटर लांब ओळीत ५ मीटर प्रवतसेकंद 
पाण्ाचा प्रवाद सोडल्ास धभजवण चांगली होते. २.२५ मीटर रंुद 
ओळीत ४.५ मीटर प्रवत सेकंद प्रवाह सोडल्ास ओळीची लांबी १०० 
मीटरने वाढवता येते. गहू वाढीच्ा ववशेर्त: प्रा्वमक व शेवटी दाणे 
भरण्ाच्ा अवथिेत जवमनीत भरपूर ओलाव्याची गरज असते. हलक्ा 
जवमनीस १ ते २ पाण्ाच्ा पाळ्ा जास्त देणे जरुरीचे आहे.

पाण्ाच्ा पाळ्ा पकती अंतराने द्ावयाच्ा हे पपकाला पाण्ाची 
खास गरज केव्ा असते त्ावर अवलंबून आहे. प्र्म पपकाची सारखी 
व योग् वाढ होण्ासाठी जवमनीची मशागत करुन शेवटची कुळवणी 
सरण्ापूवषी एक भाजी पाणी देतात. पेरणी केल्ानंतर दसुरे पाणी 
जोमदार फुटवे येण्ासाठी २० ते २५ हदवसांनी देतात. हीच मुकुटमुळे 
(आिारमुळे) फुटण्ाची अवथिा असून (Crown root initintion) 
असुन मेक्क्कन गव्ात ती सुमारे एक आठवडा अगोदर येते. ही पाण्ाची 
पाळी जर हुसली तर कमी फुटवे येतात व ओबं्ा येणारे सुपीक फुटवे तर 
आणखी कमी येतात आणण शेवटी लहान आकाराच्ा ओबं्ा आल्ामुळे 
उत्पादनात चांगलीच घट येते. त्ानंतरच्ा तीन पाण्ाच्ा पाळ्ा (१) 
काडी िरण्ाच्ा वेळेस, (२) पीक ओबंीवर, फुलावर येण्ाच्ा वेळेस 
आणण (३) दाण्ात चीक भरण्ाच्ा वेळेस द्ाव्यात एकच पाणी देता 
येणे शक् असेल तर ते कांडी िरण्ाच्ा वेळेस म्हणजे पेरणीनंतर ४० 
ते ४२ हदवसांनी द्ावे.

रोग व पकडी : गव्ावर येणाऱया मुख्य रोगात काळा, तपपकरी व पपवळा 
अशातीन प्रकारचा तांबेरा (Rust), काजळी (Smut) आणण मूळ कुजण्ा 
व रोप कुजण्ा यांचा समावेश होतो. तांबेऱयापासून गव्ाचे सवगाधिक 
नुकसान होते. त्ाच्ा वनयंत्णासाठी तांबेरा प्रवतबंिक जाती वापरणे 
हाच मुख्य उपाय आहे. अधिक उत्पादन देणाऱया बऱयाच जाती तांबेऱयाला 
बळी पडतात. म्हणुन गहू पोटरीवर असतांना रोग हदसताच व त्ानंतर 
१५ हदवसांनी बागायत गव्ावर दोनदा हेक्टरी १८७५ ग्रॅम झायनेबच्ा 

ठिबक लसचंनावर गिू लागवड
जैन इररगेशन शसस्म् शल. २००४ सालापासून गहू लागवडीसाठी 

पाणी बचत आणण उत्पन्न सुिारण्ाच्ा तंत्ावर काम करत आहे. 
आमच्ा संशोिन फाम्ववर तसेच गहू संशोिन कें द्र वनफाड, महाराष्ट् .
आय सी ए आर -भारतीय गहू आणण बालषी संशोिन संथिा ये्े 
केलेल्ा संशोिनांतग्वत हे शसद्ध झाले आहे. की हठबक शसचंनामुळे 
गव्ाचे उत्पादन १५% पेक्ा जास्त वाढू शकते आणण त्ाच बरोबर 
२५-३०% पेक्ा जास्त शसचंन पाण्ाची बचत होते.

गहू संशोिन कें द्र, वनफाड, महाराष्ट् ाच्ा वनकालांनी हे शसद्ध केले 
की २०-२८% कमी पाण्ात १५ टके् अधिक उत्पादन वमळू शकते. 
त्ाच प्रमाणे IIWBR मिील संशोिनात असे हदसून आले आहे की 
२०-४० टके् कमी पाणी वापरून हठबक आणण तुर्ार शसचंनावदारे 
गव्ाचे यशस्ी पपक घेता येते.

हठबक शसचंनाद्ारे फपट्वगेशन केल्ाने खतांची बचत होण्ास 
मदत होते, प्रायोक्गक पररणाम दश्वववते की २०% कमी नायटट् ोजन 
वापरुन सुधदा तेवढेच उत्पादन घेता येतो. हवामान बदलामुळे व 
जागवतक उष्तेच्ा ताणामुळे गव्ाच्ा उत्पादकतेला गंभीर िोका 
वनमगाण झाला आहे. हठंबक आणण तुर्ार शसचंनाचा वापर करुन 
जागवतक उष्तेमुळे होणारे नुकसान वनयंपत्त करता येतो.
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(डाय्ेन झेड-७८, लोनॅकॉल) फवारण्ा कराव्यात. त्ाचे वमश्रण १०० 
शलटर पाण्ात करावे व त्ात १० पकलो युररया वमसळावा.

१) काळा तांबेरा - गहू पीक वाढीच्ा काळात व पोटरीवर असतांना 
हा आढळतो. त्ाची प्रमुख लक्णे म्हणजे पानावर प्र्म गोलाकार 
पपवळसर रंगाचे चटे् हदसू लागतात. त्ानंतर त्ाच हठकाणी 
तांबुस, तपपकरी, ववटकरी अ्वा गेरव्या रंगाचे बारीक हठपके हदसू 
लागतात. नंतर हे हठपके मोठे होतात व एकमेकात वमसळतात. या 
हठपक्ातून गेरव्या रंगाची भुकटी बाहेर पडते. ही भुकटी म्हणजेच या 
रोगाचे ववष्ू होत.

२) नाररगंषी तांबेरा - हा मुख्यत्े पानावर येतो. या तांबेऱयाचे हठपके 
गोलाकार असतात. ते एकमेकात वमसळत नाहीत. हठपके पानाच्ा 
वरच्ा बाजुस इतस्तत: ववखुरलेले असतात. हठपक्ात नाररगंी 
रंगाचे ववर्ाणू असतात. पुढे ते बदलीन काळे होतात. हठपके काळसर 
हदसतात.

३) करपा - या रोगाचे चटे् पानावर पडतात ते लांबट गोलाकर असतात. 
अनुकूल हवामानात ते वाढत जाऊन सव्व पान करपाल्ासारखे 
हदसते. सव्व पाने करपल्ाने ओबं्ा लागत नाहीत. रोग हदसताच 
मॅन्ोझेब पकंवा झायनेब यापैकी कोणतेही एक और्ि १.५ पकलो 
५०० शलटर पाण्ात वमसळून फवारणी करावी

४) मर ि काजळी - पीक वाढीच्ा सव्व अवथिेत तो आढळतो. त्ाची 
लक्णे म्हणजे बुरशीचा वाढ होऊन मुळे कुजतात व खोड कुजते 
आणण झाड सुकुन मरते. मूळ कुजव्या व रोपांची मर यावर उपाय 
म्हणजे एक पकलो वबयाण्ास एक टक्ा पारायुक्त और्ि २.५ 
ग्रॅम पकंवा ्ायरम पावडर ३ ग्रॅम या प्रमाणात पेरणीपूवषी चोळावे. 

काजळीच्ा उपायासाठी एपप्रल - मे महहन्ात वबयाणे सकाळी 
८ वाजता ्ंड पाण्ात बुडवून ते १२ वाजेपययंत ४ तास उन्ात 
तापत ठेवावे. त्ानंतर ते खळ्ात पातळ पसरुन दोन तास कडक 
उन्ात वाळवावे. नंतर वरील प्रमाणे और्ि लावून भरुन ठेवावे. 
उभ्ा पपकामध्ये काजळी हदसल्ास रोपे उपटून जाळून टाकावीत. 
काजळी ओबंीतून बाहेर येते.

कीडी
१) खरोडपकडा- पीक वाढीच्ा अवथिेत आढळतो. पकडीचे पतंग 

तपपकरी असून अळी गुलाबी रंगाची असते. वतची लांबी २ ते ३ सें.
मी. असते. या पकडीमुळे शेंडा सुकून जातो. अळी खोडात शशरुन 
आतील भागावर उपशजववका करते. त्ामुळे रोपे सुकून जातात व 
त्ांना ओबं्ा येत नाहीत. पीक फुलोऱयात असताना प्रादभुगाव झाला 
तर ओबं्ामध्ये दाणे भरत नाही व त्ा पोचट राहतात. यावर उपाय 
म्हणजे उभ्ा पपकातील कीडग्रस्त रोपे आठवड्ाच्ा अंतराने २-३ 
वेळा मुळापासून उपटून जाळावेत. पपकाची कापणी झाल्ावर 
िसकटे गोळा करुन जाळावीत व गाडावीत पीक पोटरीवर 
येण्ाच्ा सुमारास २ पकलो काबगाररल ४० टके् (पा.शस.) पकंवा २ 
पकलो बी.एच.सी. भुकटी ५० टके् (पाण्ात वमसळून) ५०० शलटर 
पाण्ाहून फवारावी.

२) तुडतुडे ि मािा - पपकास्या पानावर पांढरे पपवळसर हठपके हदसतात 
पीक लहान असल्ापासूनच ते नुकसान करतात. सोंडेने पानातील 
रस शोर्ुन घेतात. त्ामुळे उत्पादनात मोठी घट येते. यावर उपाय 
म्हणुन डायमे्ोराट ३० टके् प्रवाही ३३० वम.शल. पकंवा फंेे्ीऑन 
५० टके् प्रवाही २०० वम.शल. पकंवा फॉस्ोवमडौन ८५ टके् प्रवाही 
११८ वम.शल. पकंवा वमध्ल पडमेटॉन २५ टके् प्रवाही ४०० वम.शल. 
पकंवा काबगाररल ५० टके् १ पकलो ५०० शलटर पाण्ात वमसळुन 
फवारणी करावी.

३) िाळिषी- पपकाच्ा वाढीच्ा अवथिेत आढळते. वाळवी व हुमणी 
गव्ाच्ा रोपांची मुळे खातात. त्ामुळे रोपे वाळतात. संपुण्व झाड 
मरते वाळवीचा बंदोबस्त करण्ासाठी बांिावर असलेली वारुळे 
खणून काढावीत व राणीचा नाश करावा. वारुळात बी.एच.सी. 
१० टके् भुकटी टाकावी तसेच हेक्टरी ६५ पकलो क्ोरोडेन पकंवा 
हेप्कॅ्ोर यांची ५ टके् भुकटी अ्वा १२५ पकलो १० टके् बी.एच.
सी. भुकटी शेतात पेरणी पूवषी पसरावी व वरवरपाळी देवून जवमनीत 
चांगली वमसळावी व नंतर पेरणी करवी. 

४) उंदषीर - पीक ओबंीवर असताना खोड व ओबं्ा कुरतडून उभ्ा 
पपकाची नासाडी करतो आणण साठलेल्ा िान्ाचेही नुकसान 
करतो. त्ासाठी कोणत्ाही ५०भाग भरडलेल्ा िान्ात १ भाग 
झझकंफॉस्ोराईड व ्ोडे गोडेतेल हे वमश्रण करून प्रत्ेक वबळात 
चहाचा एक चमचा टाकावे व वबळे बुजवून घ्ावीत. १५ ते २० 
हदवसांनी दोन हे वेळा हे करावे पकंवा भरडलेली बाजरी अधिक 
५ टके् शेंगदाणा तेल अधिक २ टके् साखर वमसळून अवमर् 
तयार केल्ास जास्त पररणामकारक आढळते. मेलेले उंदीर 
गोळा करून जवमनीतत पुरावेत अन््ा पक्ी पकंवा कुत्ी त्ांच्ा 
खाण्ात आल्ास त्ापासून िोका असतो. ही उपाययोजना 
नुसती एकट्ा शेतकऱयाने करून भागणार नाही. सव्व शेतकऱयांनी 
सामुदाक्यकररत्ा एकपत्त येऊन तो प्रयोग करावा. म्हणजे उंदरांचा 
पूण्व बंदोबस्त होतो. 

गव्ावर येणारा तांबेरा (नाररगंी व काळा) आणण करपा रोग



नोव्हेंबर  २०२२ 41

आंबा पण्वगुच् (Malformation) रोग हा बुरशीजन् रोग आहे 
फ्ुजेररयम मैंगीफेरा बुरशी व वतच्ा अनेक प्रजातीमुळे हा रोग भारतासह 
जगात अनेक आंबा उत्पादक देशांमध्ये आढळतो. आंबा पण्वगुच् रोग 
हा भारतात सव्वप्र्म वबहारमिील दरभंगा शजल्हामध्ये १९८१ साली 
आढळून आला तसेच जगात ऑस्ट् ेशलयामध्ये २००७ साली आढळून 
आला. आंबा उत्पादक बऱयाचशा देशात हा रोग आढळून येतो, तसेच या 
रोगाचे प्रमाण हदवसेंहदवस वाढत आहे. या रोगग्रस्त झालेल्ा झाडामध्ये 
फुलांचा आणण पानांचा असामान् ववकास होतो. पररणामी झाडाची 

वाढ खुंटते, या रोगग्रस्त झाडांवर गुच्ामध्ये मोहोर येतो व त्ामध्ये 
नर फुलांचे प्रमाण जास्त असते व फ्ुजेररयम मैंगीफेरा या बुरशीचे 

आंबा 

व्वस्ापन
रोगाचे 

पण्थगुच्छ 
झाडावरील 

वनतीन पाटील
कृर्ीतज्ज,  

जैन इररगेशन शसस्ीम् शल.  
(मो. ९४२३७७४३०५)
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बीजाणू असल्ामुळे त्ा मोहोरावर फलिारणा होत नाही. नवीन रोग 
ग्रस्त झाडांमध्ये येणारे फुटवे व कळ्ा लहान असतात लहान पानासह 
गुच् स्रूपात कोंब आलेले हदसतात. अशा रोपांची वाढ खुंटते पररणामी 
वनरोगी रोपापेक्ा अशी रोपे लहान हदसतात.

रोग कशामुळे येतो
१) फ्ुजेररयम मैंगीफेरा या बुरशीमुळे हा रोग येतो. 

२) संक्रवमत आंबा बागेतील वनस्पती सामग्री (कलम काडी) 
वापरल्ामुळे याचा प्रादभुगाव बागेमध्ये हळूहळू पसरत जातो 

३) कलम करताना संक्रवमत उपकरणांचा वापर. 

४) वातावरणातील बदल उदा : तापमान व आद्र्वता यामध्ये 
अचानक होणारे बदल ही पररस्थिती रोग वाढीस पोर्क असते. 

५) झाडांमिे (हामयोन्स इन बॅलन्स) संजीवकाचे चढउतार कारणीभूत 
असते. 

६) जवमनीमध्ये, झाडांमध्ये अन्नद्रव्याची कमतरता. 

७) बागेमध्ये पाण्ाची अवनशश्चतता. 

८) बागेमिील झाडावर (माईटस्स) कोळी या पकडीचे संक्रमण रोग 
पसरवण्ास कारणीभूत असतो. हह पकड पानावर जाळे तयार 
करते व पानातील अन्न शोर्ण करते, पानावर जखमा तयार 
होतात, झाडाच्ा पानांमध्ये हररत द्रव्य तयार करण्ाच्ा प्रपक्रयेत 
बािा येते, अशा पानावर बुरशीजन् रोगाचा प्रादभुगाव सुरू होतो 
त्ामुळे कमी जास्त प्रमाणात पानगळ होते. त्ामुळे झाडे रोगास 
बळी पडतात. 

रोगाची लक्णे
 हा रोग आंबा झाडांमध्ये दोन अवथिांमध्ये येतो. 

१) िाखषीय अिसथा (व्व्शजटेपटि मॉल फॉममेिन) : नवीन लागवड 
केलेल्ा झाडांमध्ये हा रोग सव्वप्र्म आढळून येतो. नवीन झाडांमध्ये 
येणारे फुटवे व कळ्ा लहान असतात, पानांसह गुच्ा स्रूपात 
कोंब आलेली हदसतात अशी रोपे (कलमे) वनरोगी कलमांपेक्ा लहान 
असतात व अशा झाडांची वाढ खुंटलेली असते. 

२) उत्ादनक्म बागेतषील मरोहरोरािरील पण्गगुच्छ ररोग (फ्रोररगं 
मॉल फॉममेिन) : रोग ग्रस्त झाडांवर गुच्ामध्ये मोहर येतो व 
त्ामध्ये नर फुलांचे प्रमाण जास्त असते व फ्ुजेररयम मैंगीफेरा 
या बुरशीचे बीजाणू व इतर कीटक मोठ्ा प्रमाणात असल्ामुळे 
अशा मोहोराच्ा फुलांवर फलिारणा होत नाही. सामान् मोहोर पेक्ा 
(फुलांपेक्ा) हा मोहोर गुच् स्रूपामध्ये हदसते. 

रोगावरील उपाय योजना
१) िाखषीय अिस्ा मधे ररोगािे व्यिस्ापन : नवीन संक्रवमत 

झाडांमिील रोगग्रस्त फांद्ांची छाटणी दोन ते तीन इंच खाली 
छाटावी, छाटणी केलेल्ा हठकाणी कॉपरऑझिीक्ोराइड (COC) 
पकंवा काबजेन्डाझझम (Bavistin) या बुरशीनाशकाची पेस् लावावी. 
तसेच कपटगं केलेल्ा गुच् ग्रस्त फांद्ा जाळून टाकाव्यात. अशा 
झाडांवर कॉपरऑझिीक्ोराइड पकंवा काबजेन्डाझझम, पकंवा एम - 
४५, पकंवा रेडोवमल गोल्ड यापैकी एक बुरशीनाशकाची फवारणी 
घ्ावी. प्रमाण- प्रवत शलटर पाण्ात २ ग्रॅम याप्रमाणे. अशा झाडावर व 
बागेवर सप्ेंबर व ऑक्टोबर महहन्ात दोन वेळा नॅप्ालीन ऍशसपटक 
ऍशसड NAA (plinofix ) या वाढवनयामक संजीवकाची ३००ते 
४०० ppm ची फवारणी करावी. (प्रमाण १०० शलटर पाण्ात ४० 
वम.ली. याप्रमाणे) 

मोहरा वरील पण्वगुच् रोग

शाखीय अवथिा पण्वगुच् रोग
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२) उत्ादनक्म बागेतषील मरोहरोरािरील पण्गगुच्छ ररोगािे व्यिस्ापन: 
रोगग्रस्त गुच्मध्ये आलेला मोहोर दोन ते तीन इंच खाली कपटगं 
करून काढून टाकावा व असा मोहोर गोळा करून जाळून नष् 
करावा, त्ानंतर वरील शशफारस केलेल्ा बुरशीनाशकाची तसेच 
प्ॅनो पफक् या संजीवकाची फवारणी घ्ावी व ऑक्टोबर महहन्ात 
कोळी या पकडीचे वनयंत्णासाठी सल्फर २ ग्रॅम प्रवत शलटर पकंवा 

omite पकंवा phosmite या कोळी नाशकाची फवारणी १ वमली 
प्रवत शलटर याप्रमाणे घ्ावी. बागेची वनयवमत छाटणी करावी. त्ामुळे 
संपूण्व झाडावर सूय्वप्रकाश सम प्रमाणात पडतो व हवा खेळती राहते. 
त्ामुळे पकड व रोगाचा प्रादभुगाव टाळता येतो. 

रोग येऊ नये त्ासािी काय काळजी घ्ावी
१) पकड व रोगमुक्त नस्वरी मिूनच आंबा (कलमे) रोपे खरेदी करावी 

कृर्ी ववद्ापीठे, कृर्ी ववज्ान कें द्र, भारतीय कृर्ी अनुसंिान कें द्र 
तसेच महाराष्ट्  शासन सरकार मान्ता प्राप्त पकँवा राष्ट् ीय बागवानी 
बोड्व मान्ता प्राप्त नस्वरी मिूनच आंबा कलमे खरेदी करावी. 
उदा. : जैन हायटेक प्ान्ट फॅक्टरी (महाराष्ट्  शासन व राष्ट् ीय 
बागवानी बोड्व मान्ता प्राप्त थ्ीस्ार नस्वरी) जळगाव, महाराष्ट्  

२) संक्रवमत बागेतून कलम काड्ा (सायन मटेररयल) किीही घेऊ नये. 

३) संक्रवमत फळबागेत किीही रोपवापटका थिापन करू नये. 

४) आंबा बागेचे छाटणी करण्ाचे साहहत् शसकेटर, करवत, इत्ादी 
व नस्वरी मध्ये कलम करण्ाचे साहहत् यांचे बुरशीनाशकाने पकंवा 
हायडट् ोक्ॉइड पकंवा सलु्फररक ऍशसड या और्िाने वनजयंतुकीकरण 
करून घ्ावे पकंवा वारंवार करावे त्ामुळे रोगाचा प्रसार टाळता येतो. 

५) नस्वरी मध्ये कलम करताना कलम काड्ा कीटकनाशक व 
+ बुरशीनाशक यांच्ा द्रावणात पाच वमवनट बुडवूनच कलम 
करण्ासाठी वापराव्यात. 

६) वनरोगी, जोमदार, उत्पादनक्म व पकड व रोगमुक्त आंबा बागेतील 
कलम काड्ाच आंबा कलमे करण्ासाठी नस्वरीत वापरावी.

वनयंत्ीत वातावरणातील जैन हायटेक नस्वरी

वनयंत्ीत वातावरणातील जैन हायटेक नस्वरी
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या वर्गात अवतवृष्ीमुळे रब्ी हंगामातील कांदा रोपांना मोठा फटका 
बसला आहे. रोपवापटकेत सातत्ाने पाणी साचल्ाने रोपांची मोठ्ा 
प्रमाणावर मर झाली आहे. ववशेर्तः पारंपररक सपाट वाफ्ातील 
रोपांना पावसाचा मोठा फटका बसला आहे. गादी वाफ्ावर व तुर्ार 
शसचंनाचा वापर करून तयार केलेली रोपे यामुिून वाचली आहेत. 
त्ाची तुरळक लागवड चालू झाली आहे. रोपांची अल् उपलब्धता व 
मजुर टंचाईमुळे लागवडीस उशशर होत आहे. हदवाळीनंतर रब्ी हंगामाचा 
कांदा लागवडीचा जोर वाढतो परंतु यंदा हे प्रमाण अत्ल् आहे. मोठ्ा 
प्रमाणात रोपवाटीका तयार करूनही रोपांचे नुकसान झाल्ाने दबुार 
रोपवाटीका तयार करण्ाची शेतकऱयांची मानशसकता नाही. नोव्ेंबर 
अखेर रोपवाटीका तयार केल्ास त्ाची लागवड जानेवारी अखेर होईल. 
उशशरा लागवड झाल्ास उत्पादनात मोठी घट होईल. 

या सव्व बाबींचा ववचार केल्ास आता रोपवाटीकेत रोप तयार करून 
लागवड करण्ापेक्ा पेरणीयंत्ाचा वापर करून कांदा पीक घेण्ाचा 
पयगाय शेतकऱयांना उपलब्ध आहे. पेरणी केल्ामुळे कांदा पपकाचा 
कालाविी एक महहन्ाने कमी होतो वेळेवर पेरणी केल्ामुळे उत्पादनात 
मोठी भर पडते व मजुरी खचगात बचत होतो. शाश्वत कांदा लागवडीचे तंत् 
आणण मंत् प्रस्तुत लेखात देण्ात आलेला आहे… 

भाजीपाला वगगामध्ये कांदा पपकाचे महत्ताचे थिान आहे. भारतीय 
आहार व्यवथिेत कांद्ाला पूवषीपासूनच अनन् सािारण महत् आहे. 
भारतामध्ये कांदा पपकाची मोठ्ा प्रमाणात लागवड होते. देशात 
प्रामुख्याने महाराष्ट् , गुजरात, कनगाटक, आंध्प्रदेश, वबहार, मध्यप्रदेश, 
राजथिान आणण उत्तर प्रदेशात कांदा लागवड केली जाते. देशात कांदा 
पपकाची उत्पादकता गुजरात राज्ामध्ये सवगात जास्त आहे. कांद्ाचे क्ेत् 
आणण उत्पादन ह्ा बाबतीत मात् महाराष्ट्  अग्रेसर आहे.

भारतामध्ये कांदा पपकाची १२.३ लाख हेक्टर क्ेत्ात लागवड होत 
असून त्ाची उत्पादकता १६.१ मे.टन/हेक्टर आहे. भारतात उत्पाहदत 
होणाऱया कांद्ामध्ये महाराष्ट् ाचा वाटा ३० टके् आहे देशामध्ये गुजरात 
राज्ाची सरासरी उत्पादकता २५.४ मे.टन/हेक्टर आहे तर महाराष्ट् ाची 
१२.५ मे.टन/हेक्टर आहे. एकूण राज्ाची व देशाची उत्पादकता का 

रब्ी कांदा लागवड तंत्र आणण मंत्र…रब्ी कांदा लागवड तंत्र आणण मंत्र…
श्ीराम पाटील

(ॲग्रोनॉवमष्) करारशेती ववभाग 
जैन इररगेशन शसस्ीम् शल.  

(मो. ९४२२२८३४०६)
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खालावली आहे. कारण अजूनही शेतकरी कांद्ासाठी पारंपाररक पद्धतीने 
पाणी देतांना आढळतात. तसेच सुिाररत जातीच्ा वबयाण्ाचा अभाव, 
पीक वाढीचा महत्ताच्ा काळात पाण्ाचा तुटवडा, बदलते हवामान, रोग 
व कीडींमुळे होणारे मोठे नुकसान व सुिाररत लागवड व सुक्ष्मशसचंन 
तंत्ज्ानाचा कमी वापर इत्ादी कारणांमुळे उत्पादकता खालावली आहे. 
देशामध्ये महाराष्ट्  हे प्रगत कृर्ी तंत्ज्ान अवलंबण्ामध्ये नेहमी अग्रेसर 
राहीले आहे. लागवड तंत्ज्ान, कांदा वबयाणे पेरणी यंत्ाचा वापर, हठबक 
व तुर्ार शसचंनाचा वापर, रासायवनक खतांचा वापर अधिक काय्वक्म 
होण्ासाठी फटषीगेशन तंत्, सुक्ष्म अन्नद्रव्यांचा वापर, काढणीपशचात 
सुिाररत तंत्ज्ान ह्ाचा मोठ्ा प्रमाणात अवलंब करणे गरजेचे आहे. 
याच जाणणवेतून जैन इररगेशन मध्ये आपल्ा संशोिनामाफ्व त कांदा 
लागवडीचे नवनवीन तंत्ज्ान ववकशसत करणे अववरत सुरु आहे.

सध्या कांदा लागवड ही रोपवाटीका तयार करुन 
पुनलगागवड पधदतीने केली जाते. तसेच जैन इररगेशन 
संशोिीत कांदा वबयाणे पेरणी यंत्ाचा वापर करुन 
सुधदा करता येते. कांद्ाचे अधिक उत्पादनासाठी 
दजजेदार रोपवाटीका असणे आवश्यक आहे.

१) रोपवाटीका तयार करण्ाची 
पांरपारीक पधदत

पांरपारीक पधदतीने रोपवाटीका तयार 
करताना सपाट वाफे करुन बी फेकून पेरणी 
केली जाते. अशा प्रकारे बी पेरल्ाने योग् 
खोलीवर पडत नाही. अवतउष्तेचा, िुक्ाचा उगवण 
क्मतेवर पररणाम होतो. या पधदतीत पाणी पाट पधदतीने 
हदले जाते. त्ामुळे पाण्ाबरोबर बी वाहत जाऊन वाफ्ाच्ा कडेला 
जमा होते. रोपांची वाढ एकसारखी होत नाही. व गदषी झाल्ामुळे रोपे 
कमकुवत होतात. पररणामी ती रोगाला जास्त प्रमाणात बळी पडतात.

२) रोपवाटीका करण्ाची सुधारीत पधदत
रोपवाटीका ही गादीवाफ्ावरच तयार केलेली फायदेशीर ठरते. 

रोपवाटीकेसाठी १० सें.मी. रंुदीचे व २०-२५ सें.मी. उंचीचे व शसचंनाच्ा 
सोयीनुसार लांबीचे भुसभुशीत गादी वाफे तयार करून द्ावेत. वाफे 
बनववण्ापुवषी वाफ्ामध्ये शेणखत, वमश्रखत व टट् ायकोडमगा व्ीरीडी ही 
जैववक बुरशी वमसळून टाकावी. वाफे समपातळीवर असावेत. वाफ्ावर 
रंुदीशी समांतर १० सें.मी. अंतरावर खुरपीने पकंवा दाताळ्ाने २ सें.
मी. खोलीच्ा रेघा पाडाव्यात व त्ात वबयाणे पातळ पेरावे. एक एकर 
क्ेत्ामध्ये सािारणत: २० ते २५ पकलो वबयाणे रोपवाटीकेसाठी वापरावे. 
वबयाणे पेरण्ापुवषी २ ग्रॅम ्ायरम पकंवा काबजेनॅ्डझीम हे प्रवत पकलो 
वबयाण्ाला चोळावे. वबयाणे पेरल्ानंतर मातीने व्यवस्थित झाकावे. 
त्ावर हठबक शसचंनाच्ा दोन लॅटरल पकंवा रेनपोट्व स्प्कंलर चा 
वापर शसचंनासाठी करावा. वबयाणे रोपवाटीकेत पेरल्ा पासून उगवण 

होईपययंत रोज हलके पाणी द्ावे. ओळीने वबयाणे पेरल्ामुळे रोपांची 
वाढ एकसारखी होते. रोपांच्ा दोन्ी बाजूने हवा खेळती राहते. रोगांचा 
प्रादभुगाव कमी होतो. खुरपणी, वनदंणी, खते देणे ही कामे सुलभ होतात.

पुनलगागवड करण्ापुवषी पाणी कमी करावे. दोन पाण्ाच्ा 
पाळ्ांमिील अंतर वाढवावे, त्ामुळे रोपे काटक बनतात. मात् रोप 
उपटण्ापुवषी २४ तास अगोदर पाणी द्ावे. त्ामुळे रोप काढणे सोपे होते. 
रोपांच्ा मुळ्ा तुटत नाही.

रोपवापटकेसािी रेनपोट्थ माइक्रो स्प्कंलर
रेनपोट्व माइक्रो स्प्कंलर संचाची मांडणी ३ बाय ३ वमटर व 

क्मतेनुसार व शशफारशीनुसार करावी. मांडणी झझगझॅग पद्धतीने करावी. 
रेनपोट्व माइक्रो स्प्कंलर द्ारे शसचंन करण्ासाठी ११० ते १८० शल./
तास क्मतेचे माइक्रो स्प्कंलर वापरावे. माइक्रो स्प्कंलरची उंची 

जवमनीपासून २.५ ते ३ फुट ठेवावी.

कांदा रोपवाटीका प्रगत पधदत
जैन इररगेशनने संशोधित केलेल्ा गादी वाफा 

पधदतीमध्ये ्ोडा बदल करुन रोपवाटीका तयार 
करणेसाठी ही पधदत वापरली जाते. यामध्ये 
मातीववरहीत गादीवाफा वनववण्ात येतो. 
त्ासाठी आिी बनववलेल्ा वाफ्ावर प्ँस्ीक 

पकंवा शेडनेटचे आच्ादन टाकून त्ावर माती 
ववरहीत माध्यम वापरावे. या माध्यमात पपट वमक्चा 

वापर करतात. पपट वमक्चा वापर करुन वाफ्ावरील 
आच्ादनावर ४-५ सें.मी. चा ्र तयार करावा. त्ामध्ये ५ 

सें.मी.अंतरावर आडव्या ओळी मारुन वबयाणे टाकावे व झाकून घ्ावे. 
पाणी देण्ासाठी शक्तोवर तुर्ार शसचंन प्रणालीचा वापर करावा. या 
पधदतीमध्ये पाण्ाचा वापर कमी प्रमाणात होतो. व मातीचा संबंि न 
येण्ामुळे मुळकुज तसेच बाकी रोगाचे प्रमाण कमी होते. व चांगल्ा 
प्रतीची काटक रोपे तयार करता येतात. या पधदतीमध्ये जवळपास ३०-
४०% वबयाण्ाची बचत होते.

कांताई कांदा पेरणी यंत्र
कांदा वापटका रोप तयार करण्ापासून ते कांदा काढणीपययंत 

उत्पादकाला अनेक वेळकाढू खचच्वक समस्ांना सामोरे जावे लागते. यात 
सवगात मोठा वाटा कांदा लागवड मजुरीच्ा खचगाचा आहे. हठकहठकाणी 
कांदा लागवडीच्ा काळात मजुरांची ववशेर्त: महहला मजुरांची 
टंचाई वनमगाण होते. मजुरीचे दर ही या काळात गगनाला धभडतात या 
अडचणीवर मात करण्ासाठी जैन इररगेशनचे संथिापक अध्यक् 
पद्मश्री डॉ.भवरलालजी जैन यांच्ा संकल्नेतून भारतात पहहल्ांदा 
शेतकऱयांसाठी कांताई कांदा वबयाणे पेरणी यंत् ववकशसत झाले. कांदा 
वबयाणे पेरणी यंत्ाचे तंत्ज्ान कंपनीकडे १९९४ पासूनच होते. परंतु हे 
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तंत्ज्ान परदेशातील मोठ्ा शेतकऱयांच्ा सोयीचे होते. आपल्ा कडील 
अल्भूिारक शेतकऱयांच्ा उपयोगी पडेल अशा पद्धतीचे तंत्ज्ान 
वापरून बैलजोडी संचशलत पेरणी यंत् ववकशसत केले आहे.

१) पेरणी करण्ासाठी जमीन तण ववरहहत व रोटोवेटरने भुसभुशीत 
करून घ्ावी. २) ररजरच्ा सहाय्ाने ३६-३८ इंच रंुदीचे व ९ इंच 
उंचीचे गादीवाफे तयार करावे. ३) एकाच वेळी ९ ओळीत वबयाणे 
पेरले जाते. दोन ओळीत ४.५ इंच अंतर ठेवले जाते. ४) पेरणीसाठी 
दोन रोपांतील योग् अंतर ठेवण्ासाठी पॅलेपटगं केलेले सरासरी 
४.५ पकलो वबयाणे लागते.५) सािे काळे वबयाणे पेरतांना ३ पकलो 
वबयाण्ात १.५ पकलो भाजलेली बाजरी वमसळून पेरावी. त्ामुळे दोन 
रोपांत योग् अंतर राखले जाईल. ६) बैलजोडीच्ा उंचीनुसार पेरणी 
यंत्ाची लेव्ल अॅडजेस् करण्ाची सोय आहे. ७) पेरणीयंत्ाच्ा 
पेटीमिील वबयाण्ाची पातळी तपासून पहावी व पेरणी चालू-
बंद करण्ासाठी चाकाचा वापर करावा. ८) गादीवाफा सपाट 
करून योग् खोलीवर वबयाणे पडण्ाची यंत्ामध्ये रचना आहे. ९) 
गादीवाफ्ावर खाचांमध्ये वबयाणे उघडे हदसत असल्ास बोरकाटी 
पफरवून घ्ावी. त्ामुळे वबयाणे मातीने झाकले जाईल. १०) खरीप 
हंगामात पेरणीपासून ४ महहन्ात तर रब्ी हंगामात ५ महहन्ात पपक 
काढणीस तयार होते. कांद्ाच्ा कालाविीत एक महहन्ाची बचत 
होते. ११) रोपवापटकेचा व लागवडीचा खच्व लागत नाही. कांद्ाच्ा 
उत्पादन खचगात मोठी बचत होते. १२) एकाच हदवशी १० एकर पययंत 
पेरणी शक् १३) कोरड्ा शेतात गादीवाफ्ावर पेरणी झाल्ानंतर 
इनलाईन पकंवा क्ूरेन स्प्कंलर पद्धतीचा वापर करून पाणी द्ावे. 
१४) उगवण होईपययंत वाफ्ावर वाफसा अवथिेत ओलावा कायम 
ठेवावा. नंतर गरजेनुसार पाणी द्ावे.

कांदा पपकासािी तणनाशकाची फवारणी
१) पहहली फवारणी - गोल ४ वम.ली. (ऑक्ीफ्ोरफेन) + व्ीप सुपर 

६ वम.ली. (फेनोक्ाप्रॉप-पी-इ्ाईल) पेरणी केलेले वबयाणे उगवण 
झाल्ानंतर (हुक से्ज नंतर) खरीप हंगामात हुकसे्जची अवथिा 
पाणी हदल्ापासून सरासरी ८ ते ९ हदवसात येते तर रब्ी हंगामात 
हुकसे्जची अवथिा पाणी हदल्ापासून सरासरी १२ ते १४ हदवसात 
येते. २) दसुरी फवारणी - गोल ८ वम.ली. + व्ीप सुपर १२ वम.ली. (पाणी 
हदल्ापासून २५ ते ३० हदवसांनी) ३) वतसरी फवारणी - गोल १२ वम.ली. 
+ व्ीप सुपर २० वम.ली. (पाणी हदल्ापासून ४५ ते ५० हदवसांनी) 
रोप तयार करून कांदा लागवड केलेल्ा पपकासाठी तणनाशक 
फवारण्ापूवषी कांदा पपकाला पाणी द्ावे. वाफसा झाल्ानंतर 
तणनाशकाची फवारणी करावी. तणनाशकाची फवारणी झाल्ानंतर 
पपकाला सोसवेल इतका पाण्ाचा ताण द्ावा. तणनाशकाचा वापर 
योग् प्रमाणात व पपकाच्ा योग् अवथिेतच करावा. तणनाशक 
फवारणीसाठी ववशशष्ठ नोझल व नॅपसॅक पंपाचा वापर करावा.

प्लग लागवड पधदत

या पधदतीमध्ये एका प्ग मध्ये २-३ रोपे एकत् असतात व लागवडीचे 

अंतरात ्ोडा बदल आहे. सािारणत: आपण पुनलगागवडीसाठी १० ते 

१५ सें.मी. अंतर वापरतो परंतु या पधदतीत २-३ रोपे एकत् असल्ाने 

लागवडीचे अंतर १५ ते २० पकंवा १५ ते ३० सेंमी इतके ठेवता येते.

फायदे : पुनलगागवडीसाठी रोपे उपटण्ाची गरज नाही त्ामुळे 

रोपाला शाँक लागत नाही व झाडांची संख्या १००% राखण्ास मदत 

होते. तसेच मुळे न तुटल्ामुळे रोपांची वाढ खुंटत नाही व रोपवाटीकेतील 

वाढ पुनलगागवडीनंतर ही सुरु राहते. पररणामी कांदा लवकर काढणीला 

येतो. दोन ओळीतील अंतर जास्त असल्ामुळे आंतरमशागतीसाठी 

सुलभता येते. तसेच हवा खेळती राहहल्ामुळे रोगाचा, पकडींचा प्रादभुगाव 

कमी होतो. दोन-तीन रोपे एकाच हठकाणी असल्ामुळे कांद्ाची वाढ 

वनयंपत्त रहाते.

जमीन व िवामान
कांद्ाची मुळे १५ ते २५ सें.मी. खोल जवमनीत जात असल्ामुळे 

नांगरणी करून रोटोवेटरने जवमन भुसभुशीत करून घ्ावी. एकरी 
१० ते १२ मे.टन चांगले कुजलेले शेणखत जवमनीत चांगले वमसळावे. 
कांदा कंदमुळ वगगातील जवमनीत वाढणारे पीक असल्ामुळे त्ासाठी 
भुसभुशीत उत्तम वनचऱयाची व भरपूर सेंद्रीय पदा््व असलेली जमीन योग् 
असते. हलक्ा मुरमाड जवमनीत सेंद्रीय खताचा पुरवठा चांगला असेल 
तर उत्पादन चांगले येते. भारी जवमनीत खरीप हंगामातील कांदा लागवड 
करू नये. रब्ी हंगामात भारी वनचरा चांगला होत असल्ास चांगले 
उत्पादन वमळते. क्ारयुक्त चोपण जवमनीत कांद्ाची लागवड करू नये. 
जवमनीचा सामु ६.५ ते ७.५ असावा. पाण्ाचा वनचरा न होणाऱया जवमनीत 
कांदा लावल्ास रोगास लवकर बळी पडतो.

कांदा हे मुख्यत: ्ंड (हहवाळी) हंगामातील पीक आहे. कांद्ाच्ा 
उत्तम वाढीसाठी रात्ीचे तापमान १५ ते २० डीग्री सें. व हदवसाचे २५ ते ३५ 
डीग्री सें. तापमान. ११ ते १२ तास सूय्वप्रकाश व ७० ते ७५ टके् आद्र्वता 
आवश्यक असते. अशा प्रकारचे हवामान सािारणत: रब्ी हंगामात 
वमळते. त्ामुळेच रब्ी हंगामातील उत्पादन व प्रत चांगली असते.

रब्ी िंगाम
या हंगामासाठी कांद्ाच्ा रोपवाटीकेत ऑगस्-सप्ेंबर महहन्ात 

वबयाणे टाकतात व रोपांची पुनलगागवड ऑक्टोबर-नोव्ेंबर महहन्ात 
केली जाते. कांदा काढणीस फेब्ुवारी अखेर ते माच्व महहन्ात येतो. कांदा 
वाढीच्ा कालाविीत पडसेंबर महहन्ात वातावरण ्ंड असल्ामुळे 
कांदा चांगला पोसला जातो. काढणीच्ा कालाविीत तापमानात वाढ 
होते. त्ाच्ा माना पडतात. काढणी नंतर सुकवणी चांगली होते. कांदे 
वजनाने चांगले भरतात त्ामुळे उत्पादन चांगले येते.
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उन्ाळी िंगाम
या हंगामासाठी कांद्ाचे रोपवाटीकेत ऑक्टोबर-नोव्ेंबर महहन्ात 

वबयाणे टाकतात व रोपांची पुनलगागवड पडसेंबर व जानेवारीच्ा 
सुरूवातीला करतात. या हंगामातील लागवड जस-जशी उशीरा होत 
जाते तस-तशी उत्पादनात घट येते. कांदे आकाराने लहान राहतात, 
कांदा काढणीस एपप्रल-मे महहन्ात तयार होतो. कांद्ाची काढणी व 
सुकवणी व्यवस्थित केल्ास कांदा साठवणणत अधिक काळ पटकतो. 
कांदा काढणीस तयार झाला आणण वाळवाचा पाऊस आल्ास कांद्ाची 
सुकवणी व्यवस्थित होत नाही. त्ाचा कांदा साठवणुक क्मतेवर व 
गुणवत्तेवर पररणाम होतो.

सुधारीत जाती
अ) रब्ी हंगामातील जाती (रांगडा पकंवा हळवा): फुले सम््व, बसवंत-

७८०, जेव्ी-१२, एन-५३, अकगा कल्ाण

ब) उन्ाळी (गरवा) जाती: पुसा रेड, अकगाप्रगती, अकगा वनकेतन, 
ग्रीफाऊंड लाईट रेड.

रोपांची पुनलषागवड
रब्ी कांद्ाची रोपे ७-८ आठवड्ात तयार होतात. कोवळी रोपे 

लावल्ास त्ांची मर जास्त होते व कांदा काढणीस अधिक वेळ होतो. 
जास्त वयाची रोपे लावल्ास जाड मानेचे व डेंगळे कांद्ाचे प्रमाण वाढते. 
त्ामुळे योग् वयाची रोपे लावणे गरजेचे आहे. रोपे लावताना रोपांची 
प्रतवारी करूनच लागवड करावी. त्ामुळे एकसारखी वाढ होईल. 
एकसमान आकाराचे कांदे वमळतात. कांदा लागवडीसाठी टट्कॅ्टरच्ा 
ररजरने ९० सें.मी. रंुदीचे व २०-२५ सें.मी. उंचीचे व शसचंनाच्ा सोईनुसार 
लांबीचे भुसभुशीत गादीवाफे बनवावेत

कांदा लागवडीपूवषी द्ावयाचा खताचा पहहला डोस देऊन वाफे सपाट 
करून घ्ावेत. लागवडीपूवषी हठबक शसचंन पकंवा ’क्ूरेन स्प्कंलरचा 

वापर करून पाणी द्ावे. वाफसा आल्ानंतर १ हदवसांनी रोपांची 
पुनलगागवड करावी व लागवडीनंतर पुरेसे पाणी द्ावे. पुनलगागवडीसाठी 
रोप उपटल्ानंतर पानांचा एक तृत्तीयांश भाग कापून मुळे पाण्ात िुवून 
घ्ावीत. तयार केलेल्ा रोपाला काबजेने्डझीम, १ ग्रॅम बुरशीनाशक व 
डेटिामे्ीन २.५ ईसी ह्ा कीटकनाशकाच्ा द्रावणात बुडवून लागवड 
करावी. लागवड करताना दोन रोपामध्ये १० सें.मी. व ओळीमध्ये १५ सें.
मी. अंतर ठेवून लागवड करावी. लागवडीचे अंतर योग् राखण्ासाठी 
१५ से.मी. अंतरावर दाते असलेल्ा दाताळ्ाने वाफ्ावर रेर्ा ओढून 
घ्ाव्यात. कांद्ाची पारंपारीक लागवड सपाट वाफा आणण सरीवरंबा 
पद्धतीने करत असल्ाने मोकाट शसचंन पद्धतीचा शेतकरी वापर 
करतात. या पद्धतीमध्ये कांदा पपकाची वाढ एकसारखी होत नाही. 
त्ामुळे एक सारख्या आकाराचे कांदे वमळत नाही. वरंब्ाकडील कांदे 
आकाराने मोठे होतात व सरी मिील पकंवा सपाट वाफ्ामिील कांदा 
आकाराने लहान वमळतो. कांदा एकसारखा पोसण्ासाठी कमी पाण्ात 
जास्त उत्पादन घेण्ासाठी इनलाईन पकंवा ‘क्ूरेन स्प्कंलरचा वापर 
करणे गरजेचे आहे.

कांद्ासािी ठिबक, तुर्ार व इनलाईनचा वापर
जैन इनलाईन हठबक शसचंनाचा वापर करताना ९० सें.मी. रंुदीच्ा 

वाफ्ावर इनलाईनच्ा दोन नळ्ा टाकाव्यात. डट् ीपरचा प्रवाह ४ शलटर 
/तास असलेला १२ पकंवा १६ एम.एम. इनलाईनची वनवड करावी. दोन 
डट् ीपर मिील अंतर ४० ते ५० सें.मी. असावे. नळ्ा व्यवस्थित सरळ रेर्ेत 
ओढून टोकाकडे खुंटीला बांिाव्यात. इनलाईन हठबक पद्धतीत जैन टबयो 
एक्ेल, जैन टबयो क्ूरा, जैन टबयोलाईन सुपर, जैन टबयो ल्स्लम ही उत्पादने 
उपलब्ध आहेत. दोन नळ्ांचा वापर केल्ाने कमी वेळेत एकसारखे 
शसचंन वमळते.

१) हठबक शसचंन पद्धतीत पाण्ाची ४५ ते ५० टके् बचत होते तर 
उत्पादन ३०-४० टक्क्ाने वाढते. २) हठबक शसचंन पद्धतीने पपकाला 
एकसारखे पाणी हदले जाते. ३) जवमनीत वाफसा स्थिती कायम 
राहहल्ाने कांद्ाची वाढ जोमदार होते व जोडकांद्ाचे प्रमाण घटते. 
४) कांद्ाचा आकार एकसारखा राहून गुणवत्तापूण्व उत्पादन वमळते. 
५) हठबक शसचंन पद्धतीने पाण्ात ववरघळणारी खते (ववद्राव्य) 
हदल्ाने रासायवनक खतांच्ा वापरामध्ये २५-३० टके् बचत होते. 
६) पकड, रोग व तणांचा प्रादभुगाव कमी होतो. ७) ववजेची उपलब्धता 
कमी (लोडशेडींग) असणाऱया काळात कमी वेळेत, कमी पाण्ात 
अधिक क्ेत् शसचंन करणे शक् होते.

अॅक्ूरेन स्प्कंलर
अॅक्ूरेन स्प्कंलरची मांडणी १० बाय १० वमटर अंतरावर करतात. 

दोन लॅटरल व दोन नोझलमध्ये १० वमटर अंतर ठेवतात. यापद्धतीत 
२५ व ३२ एम.एम. लॅटरलचा वापर करतात. शेतामिील स्प्कंलर पूण्व 
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वतु्वळाकार पफरतात तर बांिावरील स्प्कंलर सोयीनुसार अि्ववतु्वळाकार 
पफरू शकतात. स्प्कंलरची उंची एक वमटर पययंत ठेवलेली असते. 
स्प्कंलर चालववण्ासाठी कमीत कमी दोन पकलो ग्रॅम/सें.मी. २ इतका 
दाब असावा. या पद्धतीमध्ये ५०२२ एस.डी.यू. व ५०२२ एस.डी.यु.पी.सी. 
या स्प्कंलरचा वापर करावा. शसचंन करण्ासाठी ४८० ते ५१० शल/तास 
क्मतेचे स्प्कंलस्व वापरावे. एका स्प्कंलरमिून १० वमटर पत्ज्ेपययंत 
एकसारखे शसचंन केले जाते.

१) क्ूरेन स्प्कंलरमुळे उत्पादनात ३० ते ४० टके् वाढ होते. २) ४५-५० 
टक्क्ांपययंत पाण्ाची बचत होते. पाटाने पाणी देताना रब्ी हंगामात 
८० हेक्टर सें.मी. पाणी लागते तर अॅक्ूरेन स्प्कंलरद्ारे ५०-५५ 
हेक्टर सें.मी. पाणी लागते. ३) कांद्ाच्ा मुळाच्ा कक्ेत कायम 
वाफसा स्थिती ठेवता येणे शक् होते. त्ामुळे मुळांना पाण्ाचा ताण 
बसत नाही. पाणी व रासायवनक खतांचा काय्वक्म वापर वाढतो. 
पररणामत: उत्पादनात वाढ तर होतेच शशवाय ववक्रीयोग् कांद्ाचे 
प्रमाण तुलनेत सवगाधिक वनघते. कांदा काढणीस १०-१५ हदवस 
लवकर येतो. ४) वीज टंचाईच्ा काळात कमी पाण्ात कमी वेळेत 
अधिक क्ेत्ाचे शसचंन करणे शक् होते. वीज वापरामध्ये बचत होवून 
मजुरी खच्व वाचतो. वीज टंचाईच्ा काळात क्ूरेन स्प्कंलरने रात्ी 
देखील शसचंन करणे सुलभ होते. ५) क्ूरेन स्प्कंलर पद्धतीमुळे 
कांद्ाच्ा क्ेत्ात पाणी नेण्ासाठी दांड-पाटचारी करण्ाची गरज 
पडत नाही. त्ामुळे रोपांची संख्या वाढते, पयगायाने उत्पादनात वाढ 

होते. ६) शसचंनाचे तुर्ार हलके असल्ामुळे जमीन भुसभुशीत 
राहते. यामुळे कांद्ाच्ा वाढीस वाव वमळतो. कांदे मोठे एकसारख्या 
आकाराचे वमळतात. जोड, डेंगळा व चचगंळी कांद्ाचे प्रमाण अत्ल् 
राहते. तण काढणे सोपे होते व खचगात बचत होते. ७) लागवड 
केल्ानंतर संच सुरू केल्ास कमी पाण्ात रोप चांगले रुजते. 
नांगे पडत नाही. ८) हहवाळ्ात कांद्ाच्ा पातीवर पडणारे दव 
/ िुके िुतले जाते पातीवर येणाऱया करपा रोगाचा प्रादभुगाव कमी 
होतो व पातीच्ा बेचक्ात लपलेली फुल पकडी तग िरू शकत 
नाही. ९) क्ूरेन स्प्कंलरची हलवाहलव करण्ाची आवश्यकता 
नसते. त्ामुळे पपक तुडवले जात नाही आणण मजुरी खचगात बचत 
होते. १०) क्ूरेन स्प्कंलर संचाची जोडणी अवतशय सुलभ, सहज 
व सािी असल्ामुळे, कमी वेळेत व कमी खचगात मांडणी करता 
येते. ११) प्रत्ेक लॅटरलला व्ॉल्व असल्ामुळे पाण्ाची पातळी 
खाली जाणे, ववजेचे व्ोटेिज कमी असणे, या कारणांमुळे पाण्ाचा 
प्रवाह कमी-अधिक झाल्ास, व्ॉल्वद्ारे स्प्कंलरचा प्रवाह योग् 
राखण्ास मदत होते. १२) क्ूरेन स्प्कंलर सुद्धा इनलाईन हठबक 
संचा प्रमाणेच शासकीय अनुदानास पात् आहे. पाण्ाच्ा काय्वक्म 
वापरासाठी हठबक पकंवा तुर्ार शसचंन अवतशय महत्ताचे आहे. 
इनलाईन हठबकचा कांदा काढल्ानंतर केळी, कापूस, ऊस व इतर 
भाजीपाला पपकांसाठी तर क्ूरेन स्प्कंलरचा वापर भाजीपाला 
पपके, भुईमूग, आले, लसूण, बटाटा, गाजर, उडीद, मूग, सोयाबीन, 
घासगवत इतर पपकांसाठी करता येतो.

पाण्ाचे वनयोजन
कांद्ाला पाणी देण्ासाठी हठबक शसचंन संच पकती वेळ चालवावे 

असा प्रशन शेतकऱयांना नेहमी पडतो. या पद्धतीमध्ये पाण्ाचे जेवढे 
बाष्ीभवन होते तेवढे पाणी झाडाला उपलब्ध करून देणे हे मूळ तंत् 
आहे. बाष्ीभवनाचा वेग पावसाळ्ात सवगात कमी, हहवाळ्ात मध्यम 
तर उन्ाळ्ात सवगात जास्त असतो.

पपकाची वाढीची अवथिा, जवमनीचा प्रकार, लागवडीचा अंतर, 
दररोजच्ा बाष्ीभवनाचा दर यासववांचे गुणोत्तर काढून पाण्ाची 
दररोजची गरज काढावी. तेवढे पाणी द्ावे लागेल. 

ित व्वस्ापन
कांदा पपकासाठी खताच्ा मात्ा पकती द्ावयाच्ा हे जवमनीच्ा 

माती-पाणी पररक्ण, लागवडीचा हंगाम, वापरली जाणारी आणण खत 
देण्ाच्ा पद्धती यावर अवलंबून असते. मातीपाणी पररक्णानुसार १५० 
पक. ग्रॅम नत्, ५० पक. ग्रॅम सू्रद, ८० पक.ग्रॅम पालाश व ५० पक. ग्रॅम 
गंिकयुक्त खते द्ावीत. रासायवनक खतांपैकी एक तृवतयांश भाग नत्, 
संपूण्व सू्रद, अिजे पालाश लागवडीच्ा वेळी आणण नत्ाचा दसुरा हप्ता 
व राहहलेला पालाश ३० हदवसांनी तर नत्ाचा शेवटचा हप्ता लागवडीनंतर 
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६० हदवसांनी द्ावा. कांदा पपकास नत् गरजेपेक्ा जास्त हदल्ास कांद्ाची 
पात जास्त वाढते. माना जाड होतात. कांदा आकाराने लहान राहतो. 
जोड-कांद्ाचे प्रमाण वाढते व साठवणूक क्मता कमी होते. गरजेप्रमाणे 
३०-४० हदवसांनी १९:१९:१९+सूक्ष्म अन्नद्रव्य, ५० ते ६० हदवसांनी 
०:५२:३४+सूक्ष्म अन्नद्रव्य व ७०-७५ हदवसांनी १३:००:४५+सूक्ष्म 
अन्नद्रव्य या ववद्राव्य खतांची फवारणी करावी. फवारणी करण्ासाठी 
चांगल्ा गुणवत्तेची खते वापरावी. या खतांच्ा मात्ा माग्वदश्वनास्तव 
असून, यामध्ये माती पररक्ण अहवाल आणण पपकाच्ा अवथिेनुसार 
आवश्यक ते बदल करावेत.

रोग व पकडी
कांदा पपकाच्ा गुणवत्तेवर पकड व रोग यांचा पररणाम हदसून येतो. 

तसेच कांद्ाच्ा उत्पादकतेवर सुद्धा पररणाम होतो. रोग व पकड वनयंत्ण 
हा कांदा उत्पादन खचगातला एक महत्ाचा घटक असून उत्पादन खचगाचा 
जवळपास ३० टके् खच्व हा पकड व रोग वनयंत्णासाठी होतो. पकड व 
रोग ओळख व वनयंत्ण या प्रमाणे.

रोग
१) मर ररोग (ररोपे करोलमडणे) : ढगाळ वातावरण व पाण्ाचा वनचरा न 

होणाऱया जवमनीत व जास्त पावसामुळे वाफ्ात पाणी साचल्ास 
या रोगाचा प्रादभुगाव हदसून येतो. हा रोग जवमनीतील असलेल्ा 
फ्ुजेररयम, से्कलोशशया, फायटोप्ोरा इ. बुरशीमुळे होतो. ह्ा 
रोगाचे वगषीकरण दोन वगगात करता येईल.

अ) उगवणीपूवषीच रोपांची मर होणे - नववनच वबजांकुरण झालेल्ा 
वबयांच्ा सुक्ष्म मुळावर व वबजांकुरावर जवमनीत असलेली बुरशी 
आघात करून रोपे उगवणी पूवषीच मर होते.

ब) उगवणीनंतर रोपांची मर होणे - रोपे उगवल्ानंतर रोपांच्ा 
जवमनीलगतच्ा भागाला त्ा हठकाणी बुरशीचा प्रादभुगाव होऊन 
रोपे मानेजवळून (ररगं पडून) कोलमडून पडतात. त्ामुळे रोपांची मर 
होते. बुरशीमुळे होणाऱया वरील रोगांचे व्यवथिापन खालीलप्रमाणे 
करता येईल. उत्तम गुणवत्तेचे व अनुवंशशत शुद्धता असलेल्ा 
वबयाण्ाची वनवड करावी. वबयाणे पेरणीपूवषी मेटॅलॅझिील २-२.५ 
ग्रॅम/पकलो या प्रमाणात वबज प्रपक्रया करावी. पूवषी कांदा लागवड 
केलेल्ा पकंवा कोणत्ाही पपकाची रोपवाटीका तयार केलेल्ा 
जवमनीमध्ये रोपवाटीका तयार करू नये. रोगाचा प्रादभुगाव हदसल्ास 
वाफ्ामध्ये दोन रोपांच्ा ओळीमध्ये बावीस्ीन पकंवा ररडोवमलचे 
द्रावण ओतावे. २५ ग्रॅम और्ि १५ शलटर पाण्ात वमसळून द्रावण 
तयार करावे. रोपवाटीका तयार करण्ापूवषी जागेचे २५० गेजच्ा 
प्ात्स्कने सोलरायझेशन करून घ्ावे. टट् ायकोडमगा झव्रीडी या 
जैववक बुरशीच्ा १.२५० पक.ग्रॅम/हेक्टर या प्रमाणात वापर करावा. 
रोपवाटीका उंच गादीवाफ्ावर तयार करावी.

२) जांभळा करपा : जांभळा करपा हा महत्ाचा रोग आहे. हा रोग खरीप 
तसेच इतर हंगामात देखील येतो. अटिरनेररया पोराय नावाच्ा 
बुरशीमुळे हा रोग होतो. पानावर पफकट पपवळ्ा रंगाचे लांबट चटे् 
पडतात व त्ात मध्यभागी जांभळा डाग हदसतो. जुन्ा पानावर चटे् 
पडण्ाचे प्रमाण अधिक असते. अनेक चटे् पडल्ामुळे ते एकमेकात 
वमसळतात व त्ामुळे पाने वाळून जातात.

३) तपपकरी करपा : तपपकरी करपा हा रब्ी हंगामातील सवगात 
हावनकारक रोग आहे. ’से्मपफलीयम वॅशसकेररयम’ नावाच्ा 
बुरशीमुळे हा रोग होतो. पानावर लहान पपवळसर आणण ओलसर 
डाग पडतात. असंख्य डाग एकमेकांना जोडले जाऊन पानाच्ा 
शेंड्ापासून ते बेचक्ापययंत आतील बाजूवर तपपकरी रंगाचे 
लांबच्ा लांब चटे् पडतात. त्ामुळे पाने वाळतात. कंद पोसण्ापूवषी 
रोग आल्ास कंदाची वाढ होत नाही. वरील दोन्ी प्रकारच्ा करपा 
रोगाच्ा वनयंत्णासाठी मॅन्ोझेब पकंवा प्रापीनेब या बुरशीनाशकाची 
१५ शलटर पाण्ात ३७.५ ग्रॅम पकंवा कवच १५ शलटर पाण्ात ३० ग्रॅम 
प्रमाणे ८-१० हदवसांच्ा अंतराने फवारणी करावी.

४) काळा करपा : खररप हंगामात काळा करपा या रोगाचा प्रादभुगाव 
मोठ्ा प्रमाणात होतो. या रोगाला माना लांबणे असेही म्हणतात. 
कोलीटोटट् ायकम स्ग्ओस्पोराईडस् सस् नावाच्ा बुरशीमुळे हा रोग होतो. 
रोगाची लागण रोपाच्ा लागवडीनंतर लगेच झाली, तर झाडांच्ा 
माना लांबतात. पाने वाकडी होतात व पपवळी पडतात. अशा रोपांना 
कांदे लागत नाहीत. पानावर व मानेवर वतु्वळाकार काळे डाग 
पडतात. रोगाची तीव्रता वाढल्ानंतर पाने वाकतात व कंद सडतो. 
दमट हवामान व जवमनीतील पाण्ाचा वनचरा न होणे यामुळे काळा 
करप्ाचा प्रादभुगाव वाढतो. या रोगाच्ा वनयंत्णासाठी २ ते ३ वर्जे 
पपकांची फेरपालट, वाफ्ामध्ये पाणी साठू न देणे तसेच बावीस्ीन 
हे बुरशीनाशक १५ शलटर पाण्ात १५ ग्रॅम प्रमाणे फवारणी करावी.

५) गुलाबषी मुळे : मुळ गुलाबी होणे हा रोग पायरेनोचेटा टेरेत्स्ट्स या 
बुरशीमुळे होतो. मुळे गुलाबी रंगाची होतात व खोडाची चकती 
राखाडी पकंवा तपकीरी रंगाची होते, त्ामुळे कंदाची वाढ होत 
नाही. जुनी मुळ गुलाबी होतात व नंतर सडून जातात. तसेच नववन 
मुळे येतात. या रोगामुळे पानांचे शेंडे वाकतात. या रोगाचा प्रादभुगाव 
टाळण्ासाठी पपकाची फेरपालट करणे आवश्यक आहे.

६) कांद्ािषी सड : खररप कांदा तसेच वबयाण्ाचा कांदा यावर सड 
होते. ही सड फ्ुजररयम ऑक्ीस्पोरम नावाच्ा बुरशीमुळे होते. 
या रोगामुळे पाने पपवळी पडतात. झाडाची वाढ खुंटते. झाडाचा 
वरचा भाग मुळाच्ा चकतीपासून उपसून येतो. वबयाणाच्ा पपकात 
लावलेला कांदा सडतो. वबयाण्ाचा दांडा कमकुवत वनघतो व वाळून 
जातो, त्ामुळे वबयाण्ाचे संपूण्व नुकसान होते. या रोगाचा प्रसार 
जवमनीतील बुरशीपासून होत असल्ामुळे त्ाच-त्ाच जवमनीत 
कांद्ाची लागवड टाळावी व पपकाची फेरपालट करावी.
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पकडी
१) फुलपकडे (थ्रिप्स): ही पपवळसर रंगाची गुळगुळीत आणण सुक्ष्म 

पकड असते. ही कीड पानांच्ा बेचक्ामध्ये लपून बसते. पपले व 
प्रौढ फुलपकडे पानातील रस शोर्ून घेतात व त्ामुळे पानावर 
पांढरे हठपके पडतात. पकडीचा प्रादभुगाव मोठ्ा प्रमाणात झाल्ास 
हठपक्ांचे प्रमाण वाढते व पाने पांढरी हदसायला लागतात. पपकाच्ा 
सुरवातीच्ा काळात पाने वाकडी होतात. या पकडीचा वनयंत्णासाठी 
८ ते १० हदवसांच्ा अंतराने डेटिामेधथ्न पकंवा सायहॅलोथ्ीन १० 
शलटर पाण्ात ४-५ वम.ली. तसेच प्रोफेनोफॉस २० वम.ली./१० 
शलटर पाण्ात या प्रमाणे आलटून पालटून फवारणी केल्ास धथ्प्स 
पकडीपासून संरक्ण वमळेल. फवारणीच्ा क्रमात वनबंोळीयुक्त 
पकटकनाशकांचा १० शलटर पाण्ात ४० वम.ली. प्रमाणे वापर करावा. 
यामुळे पकटकनाशकांचे अवशेर् कांद्ामध्ये कमी येतात.

२) पाने पकंिा खरोड कुरतडणारी अळी : या पकडीच्ा अळ्ामुळे व 
पातीला कुरतडून चछद्र करून बाहेर येतात. एकच अळी अनेक 
कांद्ाना नुकसान करते.

३) कटिम्ग : ही अळी वनशाचर असून कांद्ाचे रोप जवमनीलगतच कट 
करते व रोप खाऊन टाकते. ही अळी हदवसा जवमनीतच राहते. जवमन 
कोरून पाहहल्ास तेलकट, चंदेरी रंगाची अळी सापडते. जैववक 
पीक संरक्णामध्ये बी.टी. (बॉशसलस 
्ुरॅशजनॅशसस) या शजवाणूजन् 
पकटकनाशकाची फवारणी १० शलटर 
पाण्ात २० ग्रॅम प्रमाणे उपयोगी ठरते. 
तसेच वनबंोळी पेंड १५०० पक.ग्रॅम प्रवत 
हेक्टरी या प्रमाणे जवमनीत वमसळून 
पकंवा वनबंोळी अक्व  १० शलटर 
पाण्ात ४० वम.ली. प्रमाणे फवारणी 
केल्ास या पकडींचा बंदोबस्त होतो. 
रोप लागवडीनंतर पफप्रोवनल (ररजंट 
एकरी ५ पकलो) या प्रमाणात वापरावे.

उत्ादन
भारताचे खरीप कांद्ाचे सरासरी 

उत्पादन ४ मे.टन तर रब्ी कांद्ाचे सरासरी 
७ मे.टन/एकर आहे. जैन अत्ािुवनक 
कांदा लागवडीचे तंत्ज्ान वापरून श्री. 
रववदं्र शामराव महाजन गाव अहहरवाडी, 
ता. रावेर, शज.जळगाव यांनी रब्ी कांद्ाचे 
जेव्ी-१२ कांद्ाच्ा जातीचे इनलाईन 
हठबक शसचंनाचा वापर करून २६.८० 
मे.टन/एकर ववक्रमी उत्पादन घेतले आहे.

कांदा काढणी, सुकवणी व िाताळणी
कांदा काढणी, साठवणूकीत कांदा दीघ्वकाळ पटकण्ाच्ा दृष्ीने 

कांद्ाची काढणी योग् वेळी करणे अवतशय महत्ताचे आहे. कांदा 
काढणी पययंत पाणी हदले गेले तर जवमनीतील ओलाव्यामुळे कांद्ाच्ा 
माना पडत नाही. व नवीन मुळे फुटत असतात. अशा कांद्ांना काढणी 
नंतर कोंब येतात, हे टाळण्ासाठी पपकाची अवथिा पाहून दोन ते तीन 
आठवडे पूवषीच पाणी बंद करावे. कांदा पक्व होवू लागला की नवीन 
पाने येणे ्ांबते, पातीचा रंग पपवळसर होतो. कांद्ाच्ा मानेचा भाग 
मऊ पडून पात कोलमडते यालाच माना पडणे असे म्हणतात. खरीप 
हंगामात डट् म पफरवून पात पाडून घ्ावी. त्ामुळे पातीतला रस कांद्ाच्ा 
साठवणुकीच्ा काळात लगेच कोंब फुटतात. त्ामुळे कांद्ाचे मोठे 
नुकसान होते.

कांदा सुकविणे - शेतातून काढलेल्ा कांद्ात पाण्ाचे प्रमाण ८५-
९० टके् असते. यामुळे तो तसाच साठवणुकीसाठी योग् ठरत नाही. 
म्हणून त्ाला ववशशष् पद्धतीने सुकववणे आवश्यक असते. त्ासाठी 
काढणी केल्ानंतर प्रत्ेक वाफ्ातील कांदा अशा ररतीने ठेवावा की 
पहहल्ा ओळीचा कांदा दसुऱया ओळीच्ा कांद्ाच्ा पातीने झाकला 
जाईल. असे केल्ाने कांदे उन्ात खराब न होता कांद्ाचा वरील पापुद्रा 
सुकून त्ाला आकर््वक रंग येतो. आणण मानेतून ओलावा कमी होवून 
पातीत असलेले अबसेशसक अॅशसड कांद्ात उतरते. सुकलेली पात 

पीळ देवून १ ते १.५ अंतर ठेवून 
कापावी. त्ामुळे कांद्ाचे तोंड 
पूण्वपणे बंद होऊन जंतुसंसगगापासून 
कांद्ाचा बचाव होवून साठवणुकीत 
कांद्ाची सड होत नाही. हाताळणी 
- शेतात पातीसह कांदा ४-५ हदवस 
सुकववल्ानंतर पुन्ा १०-१५ हदवस 
सावलीत वाळवावा. सावलीत 
वाळवलेल्ा कांद्ास पापुद्रा सुटून 
आकर््वक रंग प्राप्त होतो. व असा 
कांदा साठवणुकीत चांगला पटकतो. 
साठवणुकीपुवषी जोड, दभुाळके, 
लहान आकाराचे कांदे वनवडून 
एकसारख्या आकाराचे वनवडक 
कांदेच साठवणुकीसाठी वापरावे. 
कांदा हाताळताना आदळ आपट 
झाल्ास त्ातील शवसनाचा वेग 
वाढून तो लवकर खराब होतो 
त्ामुळे कांद्ाची हाताळणी करताना 
काळजी घ्ावी.
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