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“फळबागांमध्येच अधिकाधिक रोजगार दयेण्ाचये सामर्थ्य असल्ामुळये  महाराष्ट् ातील  
ककमान २५ टक्ये  क्येत्र (५० लाख हयेक्टर) फळबागांखाली नयेलये  पाहहजये.”

– भवरलाल जैन
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गयेली काही वर्षे आपण सारये जण आणण 
ववशयेर्तः आपल्ा कंपनीशी जोडलयेलये  लोक 
मोठ्ा संकटातून जात होतो. एक आनंदाची 
आणण समािानाची गोष् म्हणजये बँका व 
ववत्ीय संस्थांनी कंपनीवर असलयेल्ा 
कजजाची पुनरथ्यचना करण्ास मान्यता हदली 
आहये व ती प्रकरियाही पूणथ्य झाली आहये. त्ामुळये  
अडचणीतून बाहयेर पडण्ास आपल्ाला 
मोठा हातभार लागणार आहये. पररणामी 
आपण हळूहळू पूवथ्यपदावर वनश्चित ययेऊ. 
दरम्ानच्ा या अडचणीच्ा काळात आपण 
सववांनी चचत्ाचये समत्व राखून आम्हाला व 
कंपनीला जये प्रचंड सहकायथ्य कये लये  त्ाबद्दल 
तुमचये आभार मानायला माझ्ाकडये शब्द 
अपुरये आहयेत. त्ामुळये  मी तुमच्ा ऋणातच 
राहणये पसंत करतो. आभार याचा मूळ अथथ्य 
मिाळ आहये. ज्ानये आसमंतातल्ा कत्थ्यत्वानये 
आपल्ावर जो भार टाकला, त्ा बद्दलची 
उत्कट भव्य क्तज्ञता म्हणजये आभार. आ 
म्हणजये संपूणथ्य वन भार म्हणजये अलौकककत्व. 
सोनये भारात मोजतात. हा भार ओझये नसतो. 
तो समाजाच्ा वन संस््तीच्ा पररपक्वतयेला 
पोर्क असतो. जो मनापासून आदर व्यक्त 
करावासा वाटतो; त्ाची शब्दफुलये  म्हणजये 
आभार. आभारातलये  शब्द मुकये  होतात. 
म्हणून फक्त हात जोडतो. या भावनयेतून या 
अध्क्ीयकडये पाहा.

संकटे प्रत्ेक माणसाच्ा पाचवीला पुजलेली असतात. ती फक्त प्रत्ेकाच्ा जीवनात 
ननरननराळी रूपे घेऊन येतात. या संकटांशी दोन हात करण्ाची तयारी सववांनाच ठेवावी लागते. 
त्ाशशवाय संकटांवर मात करता येत नाही आणण त्ांचा पराभवही करता येत नाही. या संकटांचे 
आणखी एक महत्ताचे वैशशष्ट्य असते ते म्हणजे ती एकेकटी कधीही येत नाहीत. 

एकाशी सामना करावा तो दसुरे पुढयात उभेच असते. एका वेळी संकटाच्ा दहा तोंडांशी 
लढणे हे आव्ान असते. त्ासाठी मजबूत व खंबीर मन लागते. नवचारांची पक्की बैठक 
लागते. घरातील जवळच्ा व्यक्ततींची व सहकाऱयांची उत्कृ ष्ट नवश्ासू साथ आवश्यक असते. 
संकटांचा यशस्ीपणे ननपटारा करून त्ावर प्रभावीपणे मात करायची आहे असा खंबीर 
ननधधार करून उभे राहहल्ाशशवाय चोखाळावयाच्ा वाटेचा व प्रवासाचा माग्गही हदसत नाही. 
न डगमगता उभे राहण्ातच संकटाचा ननम्ा पराभव असतो. संकटांनी खचून जायचे नसते. 
सगळ्ांना नवश्ासात घेऊन एकजुटीने त्ा संकटांवर मात करण्ाची रणनीती डोळे उघडे ठेवून 
आखायची असते ही जैन इररगेशनचे संस्ापक व आमचे परमपूज्य पपताजी कै. भवरलालजी 
जैन यांनी हदलेली शशकवण यावेळी आमच्ा कामी आली आहे. पूववी त्ांनीही अशा संकटाचा 
सामना केलेला होता. त्ामुळे अनुभवाची ती शशदोरी आमच्ा पाहठशी होतीच. अथधात यावेळचे 
कंपनीवरील संकट थोडे ननराळे आणण स्रूपाचे व्यापक होते. त्ामुळे त्ातून बाहेर पडण्ासाठी 
थोडा जास्त कालावधी लागला. मुख्य म्हणजे या संकटाचा कंपनीतील सव्ग कम्गचारी सहकारी, 
त्ांचे कुटंुनबय ग्ाहक, कच्च्ा मालाचा पुरवठा करणारे पुरवठादार, आमचे नवके्ते- डीलर, 
भागधारक त्ा सववांना प्रचंड त्ास सोसावा लागला. अनंत अडचणींचा सामना करावा लागला. 
संघर्धाचे असंख्य प्रसंग उभे राहहले. तरी देखील कंपनीशी बांधधलककी मानून नतची संस्कृ ती जपत 
कंपनीशी संबंधधत असणाऱया सववांनी मनापासून सहकाय्ग केले त्ाबद्दल कंपनी सवधाची ककृ तज्ञ 
आहे. संकटे व अडचणींमुळे सववांना जो मनस्ताप झाला त्ाबद्दल कंपनी व्यवस्ापनाच्ा वतीने 
मी अंत: करणापासून हदलगगरी व्यक्त करतो.

आता आनंददायी गोष्ट म्हणजे कंपनीच्ा कजधाची पुनर्गचनेची प्रपक्या पूण्ग झाली आहे आणण 
सव्ग नवत्ीय संसथानी त्ाला मान्यताही हदलेली आहे. त्ामुळे भांडवल उपलब्धतेचा माग्ग मोकळा 
झाला आहे. पररणामी कंपनीचे सव्ग कामकाज हळूहळू पूव्गपदावर येऊ शकेल. मालाचा उत्कृ ष्ट 
दजधा, उच्च प्रतीची गुणवत्ा आणण नावीन्यपूण्ग संशोधनातले सातत् यामुळे जैन कंपनीच्ा 
उत्ादनांना कायम भरघोस मागणी होती, ती आजही पटकून आहे, एवढेच नवे् तर ती सातत्ाने 
वकृण्धगंतही होते आहे. आपण सववांनी दाखनवलेल्ा बांधधलककी व आपुलककीला धरून आपल्ा 
अपेक्ा पूण्ग करण्ाचा आमचा ननधधार आहे. जो नवश्ास ठेवला तो कायम असू द्ा.

चुका आणण अनुभवातून माणूस शशकत असतो. त्ाच त्ाच चुका पुन्ा न करण्ातच 
शहाणपण असते. मागील काही वर्धात आमच्ाकडून ज्या चुका झाल्ा आहेत त्ा आमच्ा 
लक्ात आल्ा असून अंतमु्गख होऊन त्ावर आम्ही नवचार केला आहे. त्ामुळे आता त्ा चुका 
पुन्ा होणार नाहीत याची आम्ही तुम्हाला ग्ाही देतो! आपल्ाला समकृ्धीच्ा व प्रगतीच्ा मूळ 
मागधाकडे जायचे आहे. त्ासाठी सारे जण कोणतीही कटुता न बाळगता पुन्ा एकदा मजबुतीने 
खांद्ाला खांदा लावून एकजुटीने उभे राहूया. ददु्गम्य इच्ाशक्तकी आणण प्रबळ मेहनत आपल्ा 
सवधाना ननशचित वैभवाच्ा शशखरावर नेईल या आशेसह सववांना मनापासून नमस्ार!

अशोक जैन
अध्यक्, जैन इररगेशन शसस्ीम्स् शल.

अध्यक्षीय

कंिनी कर्जाच्या िुनर्दचनषेची प्रपरि्यया िूर्द 
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माणूस, प्राणी, वनस्पती या सगळ्ांच्ा 
जगण्ासाठी पाणी आवश्यक आहये. म्हणून 
पाणी जीवन आहये. हये पाणी उपलब्ध होण्ाचा 
पाऊस हा मुख्य मोठा मागथ्य आहये. ऋग्येदात तर 
पजथ्यन्य ही दयेवता मानलयेली आहये. अजगररूपी 
व्त्रानये अडववलयेला, रोिलयेला पाऊस इंद्र 
त्ाच्ाशी युद्ध करून व त्ाचा पराभव करून 
मोकळा करतो अशी कल्पना प्राचीन ग्ंथामध्ये 
मांडलयेली आहये. पजथ्यन्यामुळये  प्थ्ीवरील सवथ्य 
स्ष्ी हहरवीगार, टवटवीत होतये. जीवनात 
चैतन्य ययेतये पण आपल्ाकडये हा पाऊस फक्त 
चार महहनयेच पडतो. बारमाही पावसाचये वरदान 
आपल्ाला लाभलयेलये  नाही. त्ामुळये  शयेतकरी 
हा जून महहना किी एकदा उजाडतो आणण 
पजथ्यन्यिारा कोसळण्ास कये व्ा प्रारंभ होतो या 
ववचारांनी घयेरलयेला असतो. त्ाची ही उत्ुकता 
एकप्रल महहन्यात शीगयेला पोहोचतये कारण 
भारतीय हवामान वयेिशाळयेकडून पावसाचा 
पहहला अंदाज यावयेळी जाहीर कये ला जातो. 
तो अंदाज आता जाहीर झाला आहये. दसुरा 
अंवतम अंदाज मये महहन्याच्ा शयेवटाला जाहीर 
होईल. ९९ टक्ये  पाऊस यावर्षी पडयेल या 
भाककतामुळये  शयेतकऱयांसह सारयेजण सुखावलये  
आहयेत. हये सुखावलयेपण मूल्व्द्धीत रूपांतरीत 
करण्ासाठी आपल्ाला काही प्रयत्न करावये 
लागणार आहयेत. या प्रयत्नांची हदशा काय 
असावी याची मांडणी या संपादकीयमिून ययेथये 
कये ली आहये. 

डॉ. सुधषीर भोंगळे
संपादक

संपादकषीय

नाहषी मोजता येत मोसमषी पावसाचे ऐश्वय्य!

पै पज्यन्ाचचया धारा। वरी लेख करवेल धनुधधारा।

का पृथ्षीचचया तृणांकुरा। होईल हषी।। (ज्ञानेश्री १०.३००)

संत श्ेष्ठ ज्ञानदेवांनी ज्ञानेश्रीच्ा दहाव्या अध्यायात नवभूती योगाचे महत्त सांगताना 
भगवंताच्ा नवभूनत महत्ताचे उचचत नवश्लेर्ण केले आहे. हे मुळातून वाचावे असे आहे. 
भगवंताच्ा अस्स्तत्ाचा प्रत्य संपूण्ग सकृष्टीत येतो. ज्ञानदेव म्हणतात, “अजु्गना, पावसाच्ा 
धारा मोजता येतील का? पावसानंतर पकृथ्ीच्ा गभधातून उगवणाऱया तकृणांकुरांची मोजदाद 
कुणाला करता येईल काय? तू कुशल आहेस. पण हे करणे जमेल काय? ज्ञानदेवांचा हा प्रश्न 
महत्ताचा आहे. पावसाचे ऐश्य्ग मोजता येत नाही. नवश्वाला तकृप्त करणारे ते महादान आहे. हे 
दान आकाशाने पकृथ्ीला हदले आहे. इतर ग्हांवर हे ऐश्य्ग नाही. मंगळावर पाणी सापडले असे 
आपण आता ऐकतो आहोत; पण त्ा पाण्ाचा आपल्ाला उपयोग काय? अजून मंगळावर 
माणसांची वस्ती कुठे आहे.? पेपरात जाहहराती येतात मंगळावर राहायला जाण्ासाठी बुपकंग 
करा. पण अजून तरी कुणी बुपकंग केलंय असे हदसत नाही.

पकृथ्ीवर कोसळणारा पाऊस म्हणजे सकृष्टीचे हळदीकंुकू आहे. आकाशाने पकृथ्ीवर 
पावसाच्ा धारांचा वर्धाव केला, ककी संपूण्ग सकृष्टी मंत्भाररत होते. असा काही मकृदस् गंध सुटतो 
ककी तो माणसाला भारून टाकतो. सुगंधाच्ा या लहरींनी तो क्णभर बेचैन होतो, बावचाळतो 
आणण जसजसा सुगंध पोटात सामावतो तो समाधानाने तकृप्त होतो. नदी, नाले, ओढे, ओहोळ 
इतकेच काय भूजलातले प्रवाहही वेगाने वाहू लागतात. या वेगवान प्रवाहातून वीज ननमधाण 
होते. वकृक्ांच्ा हालचालीतून वायू खेळतात. वारा आणण सूय्गपकरणांचा लपंडाव सुरू होतो. 
अनेक नवनवे अंकुर भूमीतून ननमधाण होतात. जणूकाही ननसगधाचा हहरवागार गाशलचा पकृथ्ीवर 
अंथरला जातो. हे हहरवेपण डोळ्ांना सुखावते. उन्ाने त्ासलेल्ा जीवाला ते शांत करते. 
हवेत गारवा येतो. चातकांना ढगातले पाणी पपता येते. मोरपपसातले पाणी माेती होते. पक्षांचे 
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थवे पाण्ात बागडतात, हंुदडतात. त्ांना बगघतले ककी मन पौणण्गमा 
होते. पक्षांच्ा चोचीतले थेंब हदवसांची स्प्े होतात. सवधात जास्त वाट 
पाहणारा शेतकरी तकृप्त होतो. लगबगीने कामाला लागतो. जनमनीला 
पाळी घालतो. तण वेचतो. रान स्च् करतो. पाभर धरतो. दाणा जनमतीत 
टाकतो. उगवून आलेल्ा लवलवत्ा नाजूक नमचनमच्ा कोंबाकडे पाहात 
समाधानाचा हंुकार सोडतो. हे माणसाला पावसाने हदलेले वरदान आहे. 
यासाठी सारेजण मोठ्ा कुतुहलाने पुढच्ा वर्वीच्ा पावसाचे भनवष्य 
ऐकण्ासाठी आसुसलेले असतात. शेतकरी तर दोन्ी हात जाेडत, 
आकाशाकडे पाहात, तुझी ककृ पादृष्टी राहू दे, वेळेवर बरस, भरपूर पड म्हणून 
प्राथ्गना करीत असतात. या प्राथ्गनेला दरवर्वी थोडी मदत भारतीय हवामान 
वेधशाळेच्ा अंदाजाने होते. ते पावसाचा काय अंदाज व्यक्त करतात हे 
ऐकण्ासाठी सगळ्ांचे कान आसुसलेले असतात. असा या वर्वीचा 
पहहला अंदाज १४ एपप्रल, २०२२ रोजी ‘पकृथ्ी नवज्ञान मंत्ालय’ (नमननस्ट् ी 
ऑफ अथ्ग सायन्ेस) आणण ‘भारत मौसम नवज्ञान नवभाग’ (इंपडयन 
मेटट् ोलाॅशजकल पडपाट्गमेंट) जाहीर केला आहे. तो सववांना सुखावणारा आहे. 

वषेधशयाळषेचया ्ययावर्षीचया ियावसयाचया अंरयार्
आपल्ाकडे जून ते सप्ेंबर या काळात जो पाऊस पडतो तो मुख्यत्े 

नैऋत् मोसमी वाऱयांवर अवलंबून असतो. जून ते सप्ेंबर या काळात ८५ 
टके् पाऊस नैऋत् मोसमी वाऱयांमुळे पडतो. सव्गसाधारणपणे आजपययंत 
आपण असे मानीत आलो आहोत ककी ७ जूनला मकृगाचा पहहला पाऊस 

येतो आणण १५ ऑक्ोबरला आपला पावसाळा संपतो. यात दरवर्वी काही 
ना काही प्रमाणात फरक होतच असतो. कारण पाऊस हा ननसगधावर 
अवलंबून आहे आणण ननसग्ग काही माणसाचा गुलाम वा नोकर नाही. तो 
त्ाच्ा इचे्प्रमाणे वागतो. त्ाचा कुणी मालक नाही. यावर्वी वेधशाळेने 
सरासरीच्ा ९९ टके् पाऊस होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे तर 
‘स्ायमेट’ या खाजगी संस्ेने ९८ टके् पावसाचा अंदाज हदला आहे.

१९६१ ते २०१० या ५० वर्धातील दशक्ण-पशचिम मोसमी पावसाची 
सरासरी ८८०.६ नमशलमीटर होती ती १९७१-ते २०२० या काळात ८६८.६ 
नमलीनमटर झाली म्हणजे १२ नमशलमीटर मोसमी पाऊस कमी झाला 
असे मत वेधशाळेने व्यक्त केले आहे. १९६१ ते २०१० या काळातली 
भारतात वर््गभर पडणाऱया पावसाची सरासरी ११७६.९ नमशलमीटर होती 
ती १९७१ ते २०२० या ५० वर्वांच्ा काळात ११६०.१ नमशलमीटर झाली. 
म्हणजे १६.८ नमशलमीटरने पाऊस कमी झाला अशी माहहती भारतीय 
वेधशाळेने प्रसुत केली आहे. भारतात एकूण ७०३ शजले् असून पावसाची 
मोजणी करण्ासाठी ४१३२ रेनगेज से्शन् उभारलेली आहेत. अथधात 
ही से्शन् पुरेशी नाहीत. कारण प्रत्ेक गावात, भागाभागात पडणारा 
पाऊस ननरननराळा आहे. त्ामुळे पावसाचा सव्गसाधारण अंदाज काढता 
येत असला तरी अचूक अंदाज नमळू शकत नाही. त्ामुळे प्रत्ेक गावात 
पज्गन्यमापक यंत्े बसनवली पाहहजेत. पाऊस मोजणे हे फार अवघड 
काम नाही. प्रत्ेक शाळेत नवज्ञान हा नवर्य शशकनवला जातो. शाळेतले 

पुणे वेधशाळा 
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नवद्ाथवीदेखील हे पाऊस मोजण्ाचे काम करू शकतात. आपण 
त्ांच्ाकडून ते करवून घ्ायला तयार आहोत का, हा पहहला प्रश्न आहे.

सुधाररत सरासरीनुसार यावर्वीची देशाची ‘मान्ून’ची सरासरी 
८७ सेेंपटनमटर म्हणजे ८६८.६ नमलीनमटर ननशचित करण्ात आली आहे. 
सरासरीच्ा ९६ ते १०४ टके् पाऊस सव्गसाधारण मानला जातो. 
यंदाच्ा ‘मान्ून’मध्ये सव्गसाधारण पाऊस पडण्ाची शक्यता सवधाधधक 
(४० टके्), तर दषु्ाळाची शक्यता १४ टके् असल्ाचे वेधशाळेने 
स्पष्ट केले आहे. गेल्ा वर्वी हवामान नवभागाने देशात ९८ टके् पावसाचा 
अंदाज व्यक्त केला होता. प्रत्क्ात सरासरीच्ा तुलनेत ९९ टके् 
पाऊस पडला होता. ‘सॅ्टेस्स्कल एन सेंबल फोरकास्ींग शसस्स्म’ 

(एसईएफएस) चा वापर करून वेधशाळेने हवामानाचा यावर्वीचा अंदाज 
व्यक्त केला आहे. त्ानुसार देशात यंदा ९९ टके् पावसाची शक्यता असून, 
दशक्ण हविपकल्ाचा उत्र भाग, मध्य भारत, हहमालयाचा पायथा, वायव्य 
भारताच्ा काही भागात सरासरी ते सरासरीपेक्ा अधधक पावसाची 
शक्यता आहे. तर ईशान्य भारतातील राज्ये, वायव्य भारताचा उत्रेकडील 
भाग, दशक्ण भारतातील राज्यात सरासरीपेक्ा कमी पावसाची शक्यता 
आहे. अथधात हा वेधशाळेचा पहहला अंदाज आहे. मे महहन्याच्ा अखेरीस 
वेधशाळा नवभागननहाय सुधाररत अंदाज जाहीर करेल त्ानंतरच सव्ग चचत् 
स्पष्ट होईल.

गेल्ा वर्वी जून ते सप्ेंबर या चार महहन्यांच्ा कालावधीत देशात 
सव्गसामान्य पाऊस पडला होता. सरासरी एवढी पावसाची नोंद झालेले 
हे सलग नतसरे वर््ग होते. २०१९ आणण २०२० मध्ये सरासरीपेक्ा जास्त 
पाऊस झाला होता. तर मागच्ा वर्वी मराठवाडा, नवदभ्ग, दशक्ण महाराष्टट्  
येथे कमी वेळेत अधधक वेगाने पाऊस होऊन काही भागात दोन-तीन 
वेळा पूरही आले होते. 

प्रशांत महयासयागरयातील लया- नननयाची स्थिती 
आपल्ाकडे जो मोसमी पाऊस पडतो तो मुख्यत्े प्रशांत 

महासागरात म्हणजे पेरू देशात एल. नननोची स्स्ती कशी आहे यावर 
अवलंबून असल्ाचे सांगगतले जाते. ही स्स्ती अनुकूल असेल तरच 

पाऊस वेळेवर येतो व पुरेसाही होतो. दोन-तीन वर्वांपूववी एल. नननोची 
स्स्ती एकदम अनुकूल होती. पाऊस भारताच्ा जवळही आला होतो पण 
वाऱयाची हदशा एकदम पफरली आणण मान्ूनचा पाऊस येमेन देशाच्ा 
हदशेने ननघून गेला. यंदा मात् तशी स्स्ती होणार नाही असा वेधशाळेचा 
अंदाज आहे. मॉन्ून नमशन मॉडेल आणण इतर जागनतक मॉडेल्सनुसार 
प्रशांत महासागरातील ला. नननाची स्स्ती कायम राहहल असा अंदाज 
आहे. त्ामुळे भारतात चांगला पाऊस पडेल यातच बंगालच्ा उपसागर 
आणण अरबी समुद्ातील तापमानाचा फरक (आयओडी - इंपडयन 
ओशन डायपोल) सध्या सव्गसाधारण स्स्तीत आहे. मॉन्ून हंगामाच्ा 

प्रशांत महासागरातील ला- नननाची स्स्ती
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सुरुवातीला ही स्स्ती कायम राहणार असली तरी, नंतर आयओडी 
नकारात्मक (ननगेपटव्) होण्ाची शक्यता असल्ाचेही वेधशाळेने स्पष्ट 
केले आहे. 

कोकण आणण गोव्यामध्ये दरवर्वी पाऊस साधारणपणे ३०० सें.मी 
पेक्ा अधधक होतो. भारताच्ा पूववेकडील राज्यामध्ये हे पावसाचे प्रमाण 
२०० ते २८० सें.मी. च्ा दरम्यान आहे. पशचिम राजस्ानमध्ये सवधात कमी 
म्हणजे वर््गभरात फक्त ३३ नम.मी. च्ा आसपास पाऊस पडतो. मान्ून 
संपल्ानंतर म्हणजे ऑक्ोबर ते पडसेंबर या काळात तानमळनाडू आणण 
केरळमध्ये ३५० नम.मी. पेक्ा अधधक पाऊस होतो आणण तेव्ा शेजारच्ा 
राज्यांमध्ये १५० ते ३५० नम.मी. पय्गत पाऊस होतो.

ियाऊस िकडून ठषे वण्याची कलया
 महाराष्टट् ासारख्या राज्याला पावसाचे पाणी फक्त चार महहनेच 

नमळते. त्ातही प्रत्क् पावसाचे हदवस १० ते १५ असतात. या काळात 
पडणाऱया पावसाचा प्रत्ेक थेंब न थेंब अडनवणे, शजरनवणे, भूगभधात 
मुरनवणे, साठनवणे आणण काळजीपूव्गक काटकसरीने आवश्यक असते. 
पावसाचे पाणी हे अडवून साठनवण्ासाठी आपण भूपकृष्ठावर अनेक मोठी 
लहाने धरणे बांधली, बंधारे केले, साठवण तलाव, गावतळी, पाझर 
तलाव केले. उघड्ावर हे सव्ग पाणी जे साठनवतो त्ाची गुणवत्ा व 
प्रत नोव्ेंबर-पडसेंबर नंतर खराब व्ायला सुरुवात होते. सूय्गपकरणांमुळे 

बाष्ीभवनही मोठ्ा प्रमाणात होते. नागपूर जवळ आपण महाराष्टट्  
सरकार आणण मध्यप्रदेश सरकार यांनी नमळून पेंच हा संयुक्त प्रकल् 
केला आहे. या प्रकल्ातील पाण्ाला नोव्ेंबर नंतर घाण वास यायला 
सुरुवात होते. पेंचच्ा जंगलातील कुजलेल्ा पालापाचोळ्ामधून 
पाणी वाहात धरणात येते. त्ामुळे या पाण्ाला कुजका वास येतो. 
भूपकृष्ठापेक्ा भूगभधात मुरलेले व साठलेल्ा पाण्ाचे बाष्ीभवन होत 
नाही आणण प्रदरू्णही होत नाही. अथधात भूगभधात पाणी मुरण्ासाठी 
भूगभ्गस्स्ती तशी अनुकूल असणे गरजेचे आहे. ज्या हठकाणी कहठण 
काळा पार्ाण म्हणजे अगनिजन्य (बेसॉल्ट) खडक आहे नतथे फारसे पाणी 
मुरु शकणार नाही, शजथे खडकाला चिदे्, रंध्े आणण पोरस भाग असेल व 

तो मऊ, लुसलुशीत, मुरमाड असेल तर नतथे पाणी मोठया प्रमाणात मुरु 
शकते,असे अनुकूल भाग शोधून काढून नतथे भूगभधात पाणी मुरनवण्ाचे 
काम मोठ्ा प्रमाणावर हाती घेणे गरजे आहे.

र्ैन हहल्सचया आरश्द ियारलोट
जैन इररगेशनचे संस्ापक अध्यक् कै. भवरलाल जैन यांनी 

जळगावातील जैन हहल्सवर जवळपास दोन अडीच हजार एकरावर 
शास्त्रशु्धपणे असा पाणलोट नवकशसत केला आहे. ज्या जनमनीवर 
पाण्ाचा एक थेंबही लागणार नाही असे भूगभ्गतज्जांनी सांगगतले 
होते नतथे भवरलालजींनी सलग समतल चर (सीसीटी) टेरेशसगं, लूज 

शास्त्रशु्ध प्धतीने नवकशसत केलेला जळगावच्ा जैन हहल्सवरील पाणलोट
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बोल्डर स्ट्क्चर, गवताची वाढ, वनीकरण व झाडाझुडपांची लागवड, 
नालाबंड,खाली सवधात शेवटी बांधाऱयाचे जाळे आणण नंतर साठवण 
तलाव असे सव्ग उपक्म राबवून पावसाचा पडणारा प्रत्ेक थेंब अडनवला 
पाहहजे. कोट्ावधी शलटर स्त:चे पाणी तयार केले. पाऊस पकतीही कमी 
जास्त होवो तो शेताच्ा बाहेर जाताच कामा नये या प्धतीचे व्यवस्ापन 
प्रत्ेक शेतकऱयाने देखील करणे गरजेचे आहे. आपल्ा नवहहरी आणण 
बोअरवेल्स पुन्ा-पुन्ा ररचाज्ग कशा होत राहतील अशा प्धतीने त्ांच्ा 
जागांची ननवड करून आखणी डोळसपणे करायला हवी. शजथे कच्च्ा 
मालाचे उत्ादन होते. नतथेच त्ावर प्रपक्या करणारी कारखानदारी 
उभी करून स्ाननक मनुष्य नतथल्ा नतथेच रोजगारात सामावून घेणे 
हे पाणलोट क्ेत् नवकासाच्ा काय्गक्माचे मुख्य व अंनतम उपद्दष्ट असते. 
त्ाची तंतोतंत पूत्गता व पूण्गता आपल्ाला जळगावातील जैन हहल्स 
च्ा पाणलोटात झालेली पाहायला नमळते. यासाठी पाणलोटातील 
सगळी कामे एकाचवेळी सुरू करावी लागतात. ती तुकड्ा- तुकड्ाने 
करून जमत नाही आणण त्ाचे ररझल्टही पाहायला नमळत नाहीत. जैन 
हहल्स सारखे पाणलोट सव्गत् नवकशसत होणे ही काळाची गरज आहे. 
म्हणजे एखाद्ा वर्वी पाऊस कमी जरी झाला तरी तुटवड्ाचेे ननयोजन 
पपकप्धतीत बदल करून करता येईल. 

ियारी उिलब्धतषेनुसयार िीकिद्धतीची ननवड
पडणाऱया पावसाच्ा प्रमाणावरून पाण्ाची उपलब्धता नेमककी पकती 

होणार आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. या उपलब्धतेच्ा आधारावर 
पपके कोणती घ्ायची याचे ननयोजन व्ायला हवे. परंतु बऱयाचदा तसे 
घडताना हदसत नाही. पाऊस चांगला व वेळेवर झाला पकंवा धरणाचे 

पाणी उपलब्ध झाले ककी शेतकरी लगेचच ऊस लागणीच्ा मागे लागतो.
वास्तनवक ऊसापेक्ा अन्य पपकांमध्ये शेतकऱयांना जास्तीचे दोन पैसे 
नमळवून देण्ाचे ननशचित सामर््ग आहे. परंतु इतर पपकांमध्ये ऊसाच्ा 
तुलनेत कष्ट व मेहनत थोडी जास्त आहे. बऱयाच शेतक-यांची ही कष्ट 
करण्ाची मानशसकता नसते. कमी कष्टाचे पीक या भावनेने ते ऊस 
शेतीकडे पाहतात. याचा पररणाम आज असा होताना हदसतो आहे ककी 
महाराष्टट् ातील ऊसाचे क्ेत् आजनमतीस साडे बारा लाख हेक्रवर जाऊन 
पोहोचले आहे आणण पुढील वर्वी ९९ टस्के् म्हणजे बऱयापैककी चांगला 
पाऊस होणार असल्ामुळे ५०-६० हजार हेक्रने ऊसाचे क्ेत् आणखीन 
वाढेल असा अंदाज आहे. महाराष्टट् ातील ऊसाचे क्ेत् वाढू देणे आपल्ाला 
परवणारे नाही. उलट ऊसाचे क्ेत् थोडे कमी करून सगळा ऊस हठबक 
शसचंनाखाली कसा नेता येईल याचा नवचार करून त्ादृष्टीने काय्गक्म 
आखला पाहहजे. कारण हठबक संच वापरला तरच ऊसाची उत्ादकता 
व साखरेचा उताराही वाढू शकेल. जैन इररगेशनने काही साखर 
कारखान्यांवर एकरी २०० टन ऊस उत्ादनाचे प्रयोग मागील तीन 
वर्धापासून चालनवले आहेत. एकरी १७० टनापययंत उत्ादन शेतकऱयांनी 
या प्रयोगातून नमळनवले आहे. आज महाराष्टट् ातील बहुसंख्य शेतकऱयांचे 
ऊसाचे एकरी उत्ादन ३०-४० टनाच्ा आसपास आहे. हेक्री ८० टन 
आहे. हे फारसे भूर्णावह नाही. एवढ्ा प्रचंड प्रमाणावर पाणी वापरून 
आणण इतर पपकांवर अन्याय करून आपण ऊसापासून पकती उत्न्न व 
उत्ादन नमळवीत आहोत याचा गंभीरपणे शेतकऱयांनी नवचार करणे 
गरजेचे आहे. क्ेत् वाढनवण्ापेक्ा ऊसाचे उत्ादन, उत्ादकता कशी 
वाढवून खच्ग कसा कमी करता येईल याकडे लक् द्ायला हवे. हठबक 

इस्ामपूर येथे अशोक खोत यांच्ा शेतावर जैन इररगेशनच्ा मदतीने राबनवण्ात आलेला एकरी २०० टन ऊस उत्ादनाचा प्रयोग
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संचामधूनच ऊसाला खते हदली पाहहजेत. हे फपट्गगेशनचे तंत्ज्ञान 
उत्ादन वाढीस साहाय्यकारी तर आहेच पण खतांचा वापर कमी करून 
त्ावरील खच्ग ही घटनवणारे आहे. 

पाऊस चांगला , सरासरी एवढा झाला, मग 
आपण पाणी कसेही वापरायला मोकळे आहोत 
हा गैरसमज मनातून काढून टाकला पाहहजे.
कमीत कमी पाणी वापरून अधधकाधधक क्ेत्ाला 
व अधधकाधधक लोकांना शसचंनाच्ा काय्गक्मात 
कसे सामावून घेता येईल अशा प्धतीचे 
ननयोजन करायला हवे. ज्यामधून आधथ्गक आणण 
सामाशजक समता वकृण्धगंत होण्ास हातभार 
लागेल. त्ातूनच स्ैय्ग व शांतताही प्रस्ापपत 
होऊ शकेल.

सयाखर उत्यारनयात महयारयाष्ट्र  र्गयात नंबर 
रोनवर

महाराष्टट् ातील साखर कारखान्यांचा गळीत 
हंगाम साधारणपणे १६० हदवस चालतो. 

यंदा तो २०० हदवसांहून अधधक चालेल असे चचत् हदसते आहे. कारण 
एपप्रल संपत आला तरी राज्यात ७० ते ७५ लाख टन ऊस शशल्लक 
होता आणण त्ातला ५५ लाख टन एकट्ा मराठवाड्ातला होता. 

एककीकडे मराठवाडा दषु्ाळी आहे, 
लोकांना प्ायला पाणी नाही असे चचत् 
आपण बघतो आणण नतथे मात् ऊसाची 
हहरवीगार शेती आहे हा नवरोधाभास आहे. 
हा सगळा ऊस पाटपाण्ावरती प्रवाही 
प्धतीने धभजतो. यातला १० टके्सु्धा 
ऊस हठबक शसचंनावर नसेल. पाणी हे 
अनतशय मौल्वान संसाधन आहे आणण 
नवकासाचा सवधात समथ्ग घटक आहे पण 
त्ाचा असा अनागोंदी प्धतीने वापर 
चालू आहे. त्ामुळे मराठवाड्ात ऊसाचे 
क्ेत् आणखीन पकती वाढू द्ायचे याचा 
गंभीरपणे नवचार करण्ाची वेळ आता 
आली आहे. गोदामात साठवलेली साखरेची पोती

ध्षे्य हवषे, डयाळी व तषेलनब्यांच्या उत्यारन वयाढीचषे
स्ातंत्रानंतर भारताने शेतीच्ा क्ेत्ात मोठी प्रगती केली. अन्नधान्याच्ा उत्ादनात आपण स्यंपूण्ग होऊन जगातील 

२५ देशांना आज धान्यही ननयधात करतो आहोत. ही अत्ंत अधभमानाची गोष्ट आहे. पण त्ाच वेळी आपल्ाला डाळी आणण 
तेलनबया यांची आयात करावी लागते व त्ासाठी परदेशांवर अवलंबून राहून मोठे परककीय चलनही खच्ग करावे लागते 
ही मोठी दःुखाची गोष्ट आहे. रशशया- युके्न यु्धामुळे डाळी व खाद्तेलाची आयात मंदावून भाव पकती गगनाला धभडले 
हे आपण आता अनुभवतो आहोत. या डाळी आणण तेलनबयांचे उत्ादन वाढनवण्ासाठी आपल्ाला जाणीवपूव्गक प्रयत्न 

करावे लागतील. स्तंत्पणे पपके घेऊन क्ेत्नवस्तार करावा 
लागेल. सूक्ष्म शसचंनाखाली व नवशेर्तः हठबकवर पपके 

घेऊन व हठबक मधूनच फपट्गगेशन करून उत्ादकता 
वाढवावी लागेल. कें द् व राज्य सरकारनेही डाळी व 
तेलनबयांच्ा उत्ादन व क्ेत्वाढीसाठी अनुकूल असे 
धोरण स्ीकारून नवशेर् असा काय्गक्म राबनवला 

पाहहजे व मुख्य म्हणजे आधारभूत पकंमतही चांगली 
भरघोस हदली पाहहजे. ककृ र्ी नवद्ापीठांनीही ककीड व रोग 

प्रनतबंधक जाती तयार करण्ाकडे लक् हदले पाहहजे. मुख्यत्े अनत 
पाणी व पाण्ाचा ताण या दोन्ी समस्ांचा प्रभावीपणे सामना करू शकतील असे वाण 
तयार करण्ाला प्राधान्य हदले पाहहजे.
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महाराष्टट् ात यावर्वी १३३ लाख टन साखर उत्ाहदत होईल असा 
अंदाज आहे. महाराष्टट् ाची साखरेची वर्धाची गरज ३५ ते ४० लाख टनाची 
आहे. उव्गरीत साखरेचे करायचे काय असा प्रश्न साखर कारखान्यांपुढे 
नेहमीच आवासून उभा असतो. सुदैवाने यंदा महाराष्टट् ातून जवळपास 
८० लाख टन साखर दबुई, इंडोनेशशया, युरोप आणण आशशयाई 
देशांना ननयधात झाल्ामुळे साखर कारखान्यांचा श्ास थोडा मोकळा 
झाला आहे. अन्यथा सगळ्ा कारखान्यांची गोदामे नवत्ीय संस्ांकडे 
गहाण पडलेली हदसायची. साखरेवर मोठ्ा प्रमाणावर बॅंकांचा 
कजधाचा बोजा असायचा. आजही तो नाही अशातला काही भाग 
नाही. बहुतांश साखर कारखाने कजधाच्ा बोज्याखाली वाकलेलेच 
आहेत. महाराष्टट् ातील ऊसाचे क्ेत् यावर्वी १२.३२ लाख हेक्र होते. ते 
पुढच्ा वर्वी १२.९० लाख हेक्रच्ा आसपास जाईल असा अंदाज 
आहे. सरासरीच्ा ९९ टके् पाऊस होईल असा अंदाज यावर्वी 
वेधशाळेने व्यक्त केलेला असल्ामुळे शेतकरी नवीन ऊसाची मोठ्ा 
प्रमाणावर लागवड केल्ाशशवाय स्स् बसणार नाही. यावर्वी सव्ग 
ऊसाचे गळीत करताना सरकार, साखर कारखाने आणण शेतकरी या 
सववांना प्रचंड त्ास झाला आहे. ऊसाला सव्गत् मोठ्ा प्रमाणावर आगी 
लागताहेत हे कशाचे लक्ण आहे? ऊस उत्ादक शेतकरी गळीताला 
ऊस वेळेवर जात नसल्ामुळे प्रचंड अडचणीत सापडला आहे आणण 
मेटाकुटीस आला आहे. 

साखरेच्ा उत्ादनात महाराष्टट्  आता जगात क्मांक दोनवर आला 
आहे. पहहला क्मांक ब्ाझीलचा आहे. त्ाच्ा खालोखाल महाराष्टट्  राज्य 
आहे. ऑस्ट् ेशलया, चीन आणण थायलंड या देशांना मागे टाकून महाराष्टट्  
पुढे गेला आहे. साखर कारखाने बंद झाले तरी महाष्टट् ातील पडस्ीलरी 
आता ३०० हदवस चालतील अशी पररस्स्ती आहे. महाराष्टट् ात इथेनाॅलचे 
उत्ादन १२ टके् झाल्ात जमा आहे. भारताचे इथेनाॅलचे उत्ादन 
१०.२५ टके् झाले आहे. २०२३ पययंत वाहनांमध्ये २० टके् इथेनाॅल 
नमसळायचे प्रमाण ननशचित करण्ात आले आहे. परंतु इथेनाॅलचे तेवढे 
उत्ादनच आपल्ा देशात होत नाही त्ामुळे ही वीस टक्क्यांची अपेक्ा 
पूण्ग होणार नाही. यावर्वी १४० कोटी शलटस्ग इथेनाॅल तयार करण्ाचे 
आपले उपद्दष्ट आहे. आत्ापययंत फक्त ३५ कोटी शलटस्गचा पुरवठा झाला 
आहे. त्ामुळे उपद्दष्टापययंत पोहोचण्ास मयधादा येणार आहेत. इथेनाॅलला 
भाव जरी चांगले असले तरी सव्ग साखर कारखान्यांना अद्ाप पडस्ीलरी 
उभ्ा करता आलेल्ा नाहीत. पडस्ीलरी उभी करण्ासाठी जो 
कोट्ावधींचा खच्ग येतो ती रक्म कोठून व कशी आणायची हा प्रश्न 
अनेक कारखान्यांपुढे उभा आहे. एककीकडे एफआरपीची रक्म एक 
रकमी देता येत नाही म्हणून शेतकरी संघटना आंदोलन करते आहे आणण 
दसुरीकडे बॅंका साखर कारखान्यांना मोठ्ा प्रमाणावर कज्ग हदल्ाने व ते 
थककीत झाल्ाने अडचणीत सापडल्ा आहेत. ही कोंडी कशी फोडायची 
हा प्रश्न आजतरी अनुत्रीत आहे. 

मळीपासून इथेनॉल बननवणारा प्रकल्
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गयाळ कयाढरषे व कॅररओव्हर कररषे
मोसमी पाऊस हा लहरी आणण 

नबनभरवशाचा आहे. तो दरवर्वी हमखास 
येईलच आणण खूप बरसेलच असे 
काही ठामपणे सांगता येत नाही. आता 
यावर्वी वेधशाळेने चांगल्ा पावसाचा 
अंदाज हदला आहे तो खरा होईल असे 
मनोमन मानून व त्ावर नवश्ास ठेवून 
आपण पावसाचे पडणारे सव्ग पाणी व्यवस्स्तपणे साठनवण्ाची तयारी 
केली पाहहजे. या दृष्टीने आणखीन दोन गोष्टी महत्ताच्ा आहेत. पहहली 
म्हणजे, आपण पाणी साठनवण्ासाठी धरणे, बंधारे, लघु पाटबंधारे 
तलाव, पाझर तलाव, गावतळी, वसंत व गॅनबयन बंधारे, कोल्ापूर 
प्धतीचे बंधारे यासारखी जी व्यवस्ा उभी केलेली आहे त्ात मोठ्ा 
प्रमाणावर मागील काही वर्धात गाळ येऊन साठलेला आहे. बऱयाच 
लोकांनी त्ातच कचरा, राडारोडा, घाण टाकली आहे. त्ामुळे पाण्ाची 
साठवण क्मता कमी झाली आहे. नतचे पुनरुज्ीवन करायचे असेल तर 
त्ातील गाळ काढण्ाचा काय्गक्म वेगाने हाती घ्ावा लागेल. उन्ाळ्ात 
जेव्ा प्रकल्ातले पाणी पूण्गपणे आटलेले असते तेव्ाच मोठी यंत्सामग्ी 
लावून हा गाळ काढणे शक्य आहे. यासाठी सरकारने लोकसहभागाची 
अट घालण्ाची काहीही आवश्यकता नाही. लोकसहभागाची अट घातली 
तर काम फारसे वेगाने होत नाही आणण साव्गजननक व सरकारच्ा 

कामात लोकांना फार नसतो. त्ामुळे 
ते मनापासून त्ात सहभागीही होत 
नाहीत असा आजपययंतचा अनुभव 
आहे. त्ामुळे मजुरांमाफ्ग त काम, 
लोकसहभाग, खचधाचा रेशो ६०:४० 
असल्ा काहीही अटी घालू नका. 
आपल्ाला भरपूर पाणीसाठा करायचा 
आहे एवढेच उपद्दष्ट समोर ठेवून गाळ 

काढण्ाचा काय्गक्म हाती घ्ा. त्ातील अपप्रवकृत्ी व गैरप्रकारांना कसा 
पायबंद घालायचा याचा सरकारने जरूर नवचार करावा. पण उन्ाळ्ातच 
हे काम करणे शक्य असल्ामुळे ते त्ररत हाती घ्ावे. आता नवीन 
प्रकल् करणे हे नततके सोपे नाही. जागा सहसा कुणी देत नाही आणण 
प्रकल् करण्ासारख्या जागाही शशल्लक राहहलेल्ा नाहीत. बहुतांश 
जागा संपुष्टात आल्ा आहेत. त्ामुळे आहेत त्ा जागा व केलेले प्रकल् 
कसे पटकवून त्ांचे आयुष्य वाढनवता येईल याचा नवचार व त्ा प्धतीने 
ननयोजन केले पाहहजे. शशवाय नवीन प्रकल्ासाठी येणारा खच्गही खूप 
मोठा आहे. कारण भूसंपादनाची पकंमतच प्रचंड झालेली आहे. 

दसुरी गोष्ट म्हणजे, ज्या जागी नवीन प्रकल् करणार आहे नतथे आणण 
नवशेर्त: मोठ्ा धरणांमध्ये कॅररओव्र केला पाहहजे. कॅररओव्र म्हणजे 
मोठ्ा क्मतेची धरणे बांधून व त्ात जास्तीचे पाणी साठवून संकटसमयी 
व अडचणीच्ा वेळी ते वापरायचे. तोपययंत त्ाला हात लावायचा नाही. 

धरणातील गाळ काढून त्ातील पाणी साठवण क्मता वाढनवण्ाचे काम चालू असताना

कोयना धरण
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अशा प्रकारचा कॅररओव्र आपण कोयना धरणामध्ये केलेला आहे 
आणण तो थोडाथोडका नाही तर १० टी.एम.सी.चा आहे. कोयना धरण हे 
पहहल्ा दोन पंचवापर््गक योजनांच्ा काळात हाती घेण्ात आले. म्हणजे 
आता कोयना धरण करून जवळपास ६०-७० वर्वे होऊन गेली आहेत. 
तेव्ादेखील कॅररओव्र ही संकल्ना आस्स्तत्ात होती. कोयनेच्ा नंतर 
आपण अनेक मोठी धरणे केली. उदा. उजनी, जायकवाडी, अप्परवधधा, 
नीरा देवघर वगैरे. पण कोणत्ाही धरणात कॅररओव्र केला नाही. ही 
ननयोजनात झालेली मोठी चूक आहे. ती आता कशी दरुुस्त करणार? 
त्ामुळे यापुढे तरी जे नवीन प्रकल् करू त्ात कॅररओव्र करता येईल 
का याचा प्राधान्याने नवचार केला पाहहजे. कोयना धरणावरती फ्ॅप्स 
बसवून आपण त्ातील पाणीसाठा पाच टी.एम.सी.ने वाढनवला आणण 
त्ा धरणाची क्मता ९८.८ टी.एम.सी. वरुन १०३ टी.एम.सीच्ा पुढे नेली. 
अत्ंत कमी खचधात हा ५ टी.एम.सीचा साठा आपण वाढवू शकलो. अशाच 
प्धतीने इतर धरणांमधला साठाही वाढनवता येईल याचा नवचार केला 
पाहहजे. ऑस्ट् ेशलयाने मुऱहे डाशलयंग खोऱयामध्ये या प्धतीने नवचार करुन 
धरणांच्ा साखळीतली तूट कशी वाटायची याचे ननयोजन केेले आहे व 
मोठ्ा आकाराची धरणे बांधून ठेवली आहेत. कदाचचत ती दरवर्वी पूण्ग 
भरतही नसतील. पण ज्यावेळेला ननसग्ग अनुकूल असेल व चांगला भरपूर 
पाऊस होईल तेव्ा तो वाहून न जाता साठून राहील व संकटसमयी ते पाणी 
पुरवून वापरता येईल अशा प्धतीचा नवचार व ननयोजन त्ांनी केले आहे. 
बाष्ीभवनाचा प्रश्नही खूप मोठा आहे. जागनतक तापमान (ग्ोबल वाॅनमयंग) 
ज्या प्धतीने वाढते आहे ते लक्ात घेता प्रकल्ांमधले बाष्ीभवनाचे 

प्रमाणही खूप वेगाने मोठे होत जाणार आहे. हे बाष्ीभवन रोखायचे कसे? 

ते कसे कमी करता येईल या दृष्टीनेही भनवष्यकाळात नवे्, आत्ाच नवचार 

करून तसे काय्गक्म हाती घ्ावे लागतील. अन्यथा एवढा मोठा खच्ग करून 

साठनवलेले हे संसाधन सूयधाला आंदण हदल्ासारखे होईल.

ियाण्याचया सं्युक्तिक वयािर हवया
पूव्ग नवदभधातील नवशेर्तः चंद्पूर, गडचचरोली, भंडारा शजल्हातील 

भूजल पातळी आजही बऱयापैककी चांगल्ा स्स्तीत आहे. भूजल मोठ्ा 

प्रमाणात उपलब्ध असून त्ाचा म्हणावा नततका वापर व उपसा झालेला 

नाही. यंदाच्ा आंतरराष्टट् ीय जलहदनाची संकल्ना ‘भूजलाचा वापर व 

त्ाची वाढ’ हाच आहे. बऱयाच हठकाणी भूजलाचा प्रचंड उपसा झालेला 

आहे. नवहहरी, बोअरवेल यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. 

उपशाच्ा प्रमाणात पुनभ्गरणाची व्यवस्ा केलेली नसल्ामुळे भूजल 

पातळी हदवसेंहदवस खाली जात असून अनेक भाग हे डाक्ग  झोनमध्ये गेले 

आहेत. सुदैवाने पूव्ग नवदभधात भूजल स्स्ती आजही चांगली असल्ामुळे 

शेतकऱयांनी धरणाचे पाणी आणण भूजल यांचा एकपत्त वापर करण्ाचा 

प्रयत्न केला पाहहजे. या एकपत्त पाणी वापरामुळे जनमनीत क्ार नमसळण्ाचे 

प्रमाण कमी राहून त्ांचा दजधा चांगला पटकू शकेल. पाटाने पाणी देण्ापेक्ा 

भारी काळ्ा जनमनींना हठबकविारेच पाणी देणे जास्त हहताचे आहे.

गोसीखुद्ग धरणाचे पाणी ज्या लाभ क्ेत्ाला उपलब्ध होणार आहे 

तो भाग हमखास पावसाचा प्रदेश आहे. १९२७ साली ‘सेंटट्ल प्रोव्व्यन् 

अॅन्ड बेरार’ कनमशन नेमण्ात आले होते. तेव्ा नागपूर, चंद्पूर, वधधा 

ऑसटट् ेशलयातील मुऱहे डाशलयंग नदी खोरे
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येथील शजल्ाधधकाऱयांनी कनमशनला स्पष्टपणे लेखी ननवेदन हदले 
होते, ककी नवदभ्ग हा हमखास पावसाचा प्रदेश आहे. येथे दरवर्वी १२०० ते 
१५०० नमलीनमटर पाऊस पडतो. शेतात बी पेरले ककी पीक काढायलाच 
जायची प्धत आहे. पावसावर आमची पपके येतात. त्ामुळे येथे मोठी 
धरणे बांधण्ाची काहीही आवश्यकता नाही. म्हणून १९८० सालापययंत 
येथे फारशी धरणाची कामे झाली नाहीत. पण आता आपण सव्गत् असे 
चचत् पाहतो आहोत ककी पावसाचे पाणी साठवून ठेवून वर््गभर वापरायचे 
असेल तर मोठ्ा धरणांशशवाय पयधाय नाही. शशवाय पुरांचे ननयंत्ण 
करण्ासाठीही मोठी धरणे उपयुक्त ठरतात. पुराचे पाणी अडवून 
साठनवले आणण शक्य असेल तर दषु्ाळी पकंवा पाण्ाची टंचाई, 
चणचण असलेल्ा भागात ते पाईपलाईनविारे पकंवा कालव्यातून वाहून 
नेले तर पुरामुळे होणारी हानीही टळू शकते आणण पाऊस कमी पडणाऱया 
अवर््गण प्रवण भागातील जनतेची पाण्ाची गरजही भागू शकते. शशवाय 
भूजल पातळीही वाढण्ास त्ामुळे मदत होते.

अर्दव्यवथिषेची संिूर्द मरयार ियावसयावर अवलंबून 
भारत हा ककृ पर्प्रधान देश आहे असे आपण म्हणतो. शेतीवरच 

आपली सव्ग अथ्गव्यवस्ा अवलंबून आहे. देशातला ८२ टके् शेतकरी हा 
अल्भूधारक म्हणजे पाच एकराच्ा आत शेती असणारा आहे. ६५ टके् 
लोकांची रोजची उपशजवीकाही आज शेतीवरच अवलंबून आहे आणण ही सव्ग 

शेती पावसाच्ा पाण्ावर अवलंबून आहे. 
पाऊस पडला तरच धरणांमध्ये पाणी येणार, 
भूजल पातळी वाढणार आणण नदी-नाले 
वाहणार. शेती पपकली नाही तर अथ्गव्यवस्ा 
संकटात येते. नबनपाण्ाची शेती करणे 
जगात अजून कुणालाही जमलेले नाही. 
त्ामुळे पावसाचे आमच्ा जीवनातले महत्त 
अनन्यसाधारण आहे. पावसाचे सामर््गही 
महत्ताचे आहे. शजथे शजथे पाऊस कोसळतो 
नतथे नतथे धान्य ननमधाण होते. पावसाची 
गती सकृष्टीला चैतन्य देते. पावसातील थेंबाचे 
आणण जलप्रपातांचे वेगवेगळे आनवष्ार हे 
जगण्ाचे काव्य ठरले आहेत. ज्ञानदेवांनी 
पज्गन्याच्ा प्रनतमेतून फार मोठा अथ्ग हदलेला 
आहे. सुपीक शेताचा स्ामी रूद् आहे. 
धो धो कोसळणारा पाऊस म्हणजे रूद्. 
रू म्हणजे आवाज करणे. द् म्हणजे दवणे. 
सुपीक जनमनीची रूद् ही देवता होय. रूद्ाची 
मदत घेऊन आपण शेतजनमनीची ननगराणी 
करतो. मशागत करून शेतातील तण काढून 
टाकतो. बांध व बंहदस्ती करून आकाशातील 
ककृ ष्णमेघाला आणण त्ातील पकरणांना 

संरक्ण देऊन त्ांचे पोर्ण करणारा तो रुद् आहे. म्हणून जलधारांना 
धेनुधारा असेही म्हणतात. वेगाने जाणारे वारे सुखदपणा देतात. म्हणून वारे 
मधु होतात. थेंबात थेंब नमसळतात. आर्ाढात पावसाला धीर ननघत नाही. 
त्ाला अनावर होते. मग तो नवजांचे नत्गन करतो. मेघमल्ार गातो आणण 
पकृथ्ीला आशलंगन देतो. कवी कुलगुरू काशलदास आपल्ा ‘मेघदतू’ या 
अप्रनतम काव्याचा आरंभ करताना म्हणतात,

आषाढस्य प्रथम ददवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं।

वप्रक्रिडा पररणत गज: प्रेक्णषीय ददर्य।।

धान्य उगवण्ास पाऊस, ऊन आणण वारा या नतन्ी गोष्टी लागतात. 
सीता या शब्ाचा अथ्ग नांगराने शेतात पन्ळीच्ा रेर्ा पाडतात. त्ात 
पाणी साठते. त्ामुळे अंकुर फुटतात. उत्म केलेल्ा नांगरणीत सकस 
धान्य येते. शेतातील ढेकळे उत्मररतीने फोडलेली असतील तर पीक 
िान येते. ज्ञानदेवांना याची जाणीव होती. म्हणून त्ांनी पसायदानात 
‘वर््गत सकळ मंगळी। ईश्रननष्ठांची मांहदयाळी।।’ असे म्हटले आहे. 
पावसावर देशाचे अथ्गशास्त्र अवलंबून आहे. म्हणून ऋर्ींनी आणण 
संतश्ेष्ठ ज्ञानदेवांनी पावसाला यज्ञ म्हटले आहे. सुजलामस् ! मलयजस् 
शीतलामस् ! या पावसाला सांभाळण्ाची तयारी आपण आता सारेजण 
नमळून करूया. 

महाबळेश्र येथे कोसळणारा पाऊस
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गयाषेसीखुर्दच्या लयाभक्षेत्यात बसवया्यची     नवीन िीकिद्धती 
आंबया, कषे ळी, संत्या-मोसंबी आणर ऊस     ही पिकषे  वयाढवया

शषेतकऱ्यांनो, भयात पिकयाच्या प्रषेमयातून   आधी बयाहषेर िडया!
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ववदभथ्य पाटबंिारये ववकास महामंडळ, 
नागपूर अंतगथ्यत गोसीखुदथ्य राष्ट् ीय प्रकल्प 
आणण मुंबई अथथ्यशास्त्र व सावथ्यजवनक 
िोरण संस्ा, मुंबई (स्ायत् संस्ा) 
ववद्ापीठ यांच्ा संयुक्त उपरिमांतगथ्यत मूल  
(श्ज. चंद्रपूर) ययेथये आंतरराष्ट् ीय जलहदन व 
जलजाग्ती सप्ाहावनवमत् २२ माचथ्य २०२२ 
रोजी आयोश्जत गोसीखुदथ्य प्रकल्पातील 
लाभिारकांच्ा सम्द्धीसाठी हदशादशथ्यन 
या ववर्यावर झालयेल्ा एकहदवसीय 
कायथ्यशाळयेला नामवंत क्र्ी व जलतज्ज्ञ 
आणण क्कर्तीथथ्य माश्सकाचये संपादक  
डॉ. सुिीर भोंगळये  यांनी कये लयेलये  हये मागथ्यदशथ्यन

गयाषेसीखुर्दच्या लयाभक्षेत्यात बसवया्यची     नवीन िीकिद्धती 
आंबया, कषे ळी, संत्या-मोसंबी आणर ऊस     ही पिकषे  वयाढवया

शषेतकऱ्यांनो, भयात पिकयाच्या प्रषेमयातून   आधी बयाहषेर िडया!
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नवर्य आपल्ा सगळ्ांच्ा शजव्ाळ्ाचा आणण सगळ्ांच्ा 
संसाराशी अत्ंत ननकटचा आणण संबंधधत असा आहे. गोसीखुद्ग 
प्रकल्ाचे मुख्य अधभयंता आशशर् देवगडे व अधीक्क अधभयंता अंकुर 
देसाई आणण त्ांचे सव्ग सहकारी यांना शेतकऱयांच्ा नवकासाची तळमळ 
आहे म्हणून या चचधासत्ाचे आयोजन करण्ात आले आहे. अन्यथा 
आंतरराष्टट् ीय जलहदनाचा काय्गक्म जलपूजना सारख्या एखाद्ा नवधीने 
साजरा करता आला असता. चचधासत् करायची काय गरज पडली नसती. 
पण, तुमच्ा जीवनामध्ये चैतन्याची काही एक नवीन पहाट ननमधाण व्ावी 
असं स्प् उराशी बाळगून ते काम करताहेत म्हणून मला एवढा आग्ह 
करून त्ांनी पुण्ाहून बोलावलंय. 

आज आपण सगळेजण गाेसीखुद्ग धरणाचे पाणी ज्या क्ेत्ाला 
नमळणार आहे, त्ा लाभक्ेत्ात नवीन पीकप्धती काय असली पाहहजे, 
या नवर्याची प्रामुख्याने चचधा करणार आहोत. सगळेजण आपण आज 
पययंत परंपरागत प्धतीनं भाताची शेती करत आलो आहोत. आज पूव्ग 
नवदभ्ग म्हटला, ककी साडेसहा लाख हेक्र भाताचं क्ेत् आपल्ासमोर 
उभं राहतं. कोकण म्हटलं, ककी भाताचे चार-साडेचार लाख हेक्र क्ेत् 
समोर येते, पूव्ग नवदभधातलं सहा-साडेसहा लाख हेक्र, कोकणचे 
साडेचार लाख हेक्टर आणण आपण नाशशक, इगतपुरी, घोटीपासून 
कोल्ापूरच्ा गगनबावड्ापययंत आलो, तर ते साधारणत: साडेतीन 

लाख हेक्र क्ेत्, म्हणजे महाराष्टट् ातलं जवळपास पंधरा लाख हेक्र 
क्ेत् भात या पपकाखाली आहे. हा सगळा भात पपकवणारा प्रदेश प्रचंड 
मुबलक व हमखास पावसाचा आहे. भरपूर पाणी उपलब्ध असलेला आहे. 
पण, त्ाचवेळेला तो अत्ंत दररद्ी, धभकारडा आणण मागासलेला अशा 
प्रकारचा आहे. हे कोणालाच भूर्णावह नाही.

जगामध्ये ४४ देश भात पपकवतात. त्ा सगळ्ा देशांनी २००३ 
साली संयुक्त राष्टट् संघापुढे, म्हणजे युनोकडे अशी मागणी केली, ककी आम्ही 
सगळ्ा जगाची भाताची, अन्नाची गरज भागावी म्हणून भात ननमधाण 
करतो. पण, आमची स्स्ती काय आहे? आम्ही दरवर्वी धभकेचा कटोरा 
घेऊन मदतीसाठी जागनतक बॅंकेपुढे उभं राहतोय, आंतरराष्टट् ीय नाणेननधी 
पुढे मदतीसाठी उभे राहतोय. आशशयाई नवकास बॅंकेपुढे मदतीसाठी 
उभे राहतोय. आमची पररस्स्ती अत्ंत वाईट आहे. जगाची गरज आम्ही 
भागवतो. आम्ही मात् धभकारडे आहोत. सगळं जग आमच्ाकडं त्ा 
भावनेनं पाहात आहे. तेव्ा या भाताच्ा पपकातनं समकृ्धी कशी वाढीला 
लागेल याबाबतचे काही संशोधन नव्याने तुम्ही हाती घेतले पाहहजे. 
यादृष्टीने कमी हदवसामध्ये तयार होणाऱया भाताच्ा जाती तयार करता 
येतील का? कमी पाण्ात व फारश्या उंच न वाढणाऱया आणण कमी 
खतात येणाऱया भाताच्ा जाती करता येतील का? या बाबतचे संशोधन 
हाती घ्ायला हवे. आज आम्ही भात पपकवतो. पण जगाने आमच्ावर 

गाेसीखुद्ग प्रकल्ाचे मुख्य अधभयंता आशशर् देवगडे हे दीपप्रज्वलनाने काय्गशाळेचे उदस् घाटन करताना शेजारी डॉ. सुधीर भोंगळे
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काय शशक्ा मारलाय. सगळे भात पपकवणारे देश हे मोठ्ा प्रमाणावर 
प्रदरू्ण ननमधाण करतायत. कारण भात खाचरांमध्ये जेव्ा तुम्ही खच्चून, 
दाबून पाणी भरून ठेवता, तेव्ा त्ा शेतीमध्ये नमथेन या नवर्ारी वायूची 
नननम्गती होते आणण या नमथेनमुळं मोठ्ा प्रमाणावर जगभर प्रदरू्ण होतंय. 
तेव्ा ही भात खाचरातली शेती आधी बंद करा. या प्रकारची भूनमका 
घेऊन नवकशसत राष्टट्  ेउभी राहहलेली आहेत. 

मग तुम्ही लक्ात घ्ा, आपल्ापुढचे आव्ान पकती मोठे आहे. आज 
संबंध जग जेव्ा एक कुटंुब होऊन बसलेलं आहे, आणण सगळी नवकशसत 
राष्टट्  ंआपल्ावरती दबाव आणतायंत, ककी तुम्ही खाचरातली भाताची शेती 
बंद केली पाहहजे. आणण त्ाचवेळेला सगळा चंद्पूर, गडचचरोली, भंडारा 
अजून मात् भात खाचरं आणण खचाखच पाणी भरण्ात स्तःला धन्य 
मानतो आहे. हे चचत् प्रयत्नपूव्गक आपल्ाला बदलावेच लागेल

काय पररस्स्ती आहे आज आपली भात उत्ादनाची? एवढं प्रचंड 
प्रमाणावर पाणी वापरतोय आपण, एवढं महागडं नबयाणं मातीत घालतो. 
आपली उत्ादकता काय? भाताची आपली हेक्री उत्ादकता फक्त 
दोन ते अडीच टनाची आहे. आंतरराष्टट् ीय चचत् काय आहे ते पहा. जपानची 
१९१० साली भाताची उत्ादकता दोन ते अडीच टनाची होती. आज 
जेवढी आपली उत्ादकता आहे, तेवढी १०० - ११० वर्धापूववी जपानची 
होती. आज जपानची हेक्री उत्ादकता ८ ते ९ टनाची आहे आणण 

आंतरराष्टट् ीय बाजारपेठेमध्ये आपला सगळ्ात मोठा स्पध्गक आहे तो 
व्व्एतनामसारखा देश. पकती िोटंसं राष्टट्  आहे व्व्एतनाम. अमेररकेच्ा 
बाँबफेककीनंतर पूण्ग बेचचराख झालेलं व्व्एतनाम पफननक्स पक्ासारखं 
राखेतनं उभं राहहलंय आणण त्ाची भाताची हेक्री उत्ादकता ११ ते 
१२ टनाची आहे. मग आपल्ाला गाठायचा पल्ला पकती लांब आहे हे 
आपल्ा लक्ात येऊ शकेल. ८ ते ९ टनाने हेक्टरी उत्ादकता आपल्ाला 
वाढवायची आहे. हे मोठे आव्ान आहे.

आंतरराष्टट् ीय बाजारपेठेतली स्पधधा पकती मोठी आहे हे लक्ात घ्ा. 
हे आकडे सगळे ररले रेससारखे आहेत. हे आकडे सगळे स्पष्ट करणारे 
आहेत, ककी स्पधवेमध्ये कोण पुढे जाणार आहे आणण कोण मागं राहणार. 
१९९० साली जेव्ा पंतप्रधान पी. वही. नरशसहंराव आणण अथ्गमंत्ी डॉ. 
मनमोहन शसगं यांनी गॅट करारावर सही केली आणण खुली अथ्गव्यवस्ा 
व मुक्त बाजारपेठेचं धोरण आपण स्ीकारलं, १८७ देशांनी त्ा गॅट 
करारावर सही केली. तेव्ापासून देशाची अथ्गव्यवसथा बदलण्ास 
प्रारंभ झाला आहे. म्हणजे शेलारमामांनी जसा शसहंगडावरचा दोरखंड 
कापला आणण लढा नाहीतर मरा असं सांगगतलं, ती स्स्ती आमच्ावरती 
नरशसहंराव आणण मनमोहनशसगं यांनी आणून ठेवली. आज आपण त्ा 
करारातून मागं येऊ शकत नाही. 

आपल्ाला जशी जगाची बाजारपेठ उघडी झाली, तशी 

डॉ. सुधीर भोंगळे यांचा आशशर् देवगडे 
सत्ार करताना शेजारी गाेसीखुद्ग प्रकल्ाचे 
अधीक्क अधभयंता अंकुर देसाई
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जगालादेखील आपली बाजारपेठ उघडी झालेली आहे. भाताची 
उत्ादकता वाढवण्ाचं फार मोठं आव्ान आपल्ापुढं आहे. आपण 
२००४ सालापासून अरूणाचल आणण पूववांचलामध्ये भात मोठ्ा 
प्रमाणावर उत्ादन करण्ाचा प्रयत्न केला आणण पहहल्ांदा २००९ साली 
आपण शंभर लाख टनाचा भात उत्ादनाचा उच्चांक पार पाडला आणण 
म्हणून पफशलपाईन्मधली जी इंटरनॅशनल राईस ररसच्ग इन्स्टिट्ूट 
आहे, नतनं भारताचे तत्ाशलन ककृ र्ी मंत्ी श्ी. शरद पवार यांचे सन्ानपत् 
आणण पुष्गुच् पाठवून अधभनंदन केलं, ककी भारतानं पहहल्ांदा शंभर 
लाख टनाचा भात उत्ादनाचा टप्पा ओलांडला. मघाशी देवगडे साहेबांनी 
त्ांच्ा मामाच्ा घरी केल्ा जाणाऱया भात शेतीचा उल्लेख केला. 
पण हा भात पपकवून करतोय काय. कुणासाठी पपकवतो? तुम्ही शेती 
कशासाठी करता? कुणासाठी करता? तुमच्ा कुटंुबासाठी करता ना. 
आधी आपला संसार, प्रपंच, दोनवेळची चूल व्यवस्स्त पेटली पाहहजे, 
घरातल्ा मुला-बाळांचं शशक्ण व्यवस्स्त झालं पाहहजे, त्ाच्ानंतर 
पुन्ा म्हातारपणासाठी आपल्ाला जी काय लागेल ती तरतूद केली 
पाहहजे. और्ध, पाणी, अन्न याच्ासाठी आपल्ाला बॅंक बॅलन् ठेवता 
आला पाहहजे. या सगळ्ा गोष्टींचा नवचार करून माणूस शेती करतो ना? 
ककी आता तो अमेररकेतला माणूस जगला पाहहजे, कॅनडातल्ा माणसाला 
तांदळू खायला नमळाला पाहहजे. म्हणून चंद्पूरचा माणूस तांदळू लावतो 
का? नाही ना लावत. तुम्ही तुमच्ा कुटंुबाचा नवचार करून शेती करता 
ना. 

मग शेती करताना नवचार करायला पाहहजे, ककी मला यातून काय 
परतावा नमळणार आहे. ररटन्ग काय आहे. भात कुणासाठी पपकवतोय. 
खररपात भात, पुन्ा उन्ाळी भात. म्हणजे आमच्ा पप्चम महाराष्टट् ात 
जसं ऊस लाऊन लाऊन अख्ख्या महाराष्टट् ाला डायनबटीस (मधुमेह) 
होतोय ककी काय असं वाटावं इतककी गंभीर पररस्स्ती आहे. आज बघा 
ऊसाचं चचत् काय आहे आमच्ाकडं. महाराष्टट् ात जवळपास २०० 
कारखाने आहेत, ते मे महहन्याच्ा शेवटापययंत चालतील अशी पररस्स्ती 
आहे. पण, तरीदेखील पकती लाख टन ऊस शशल्लक राहील सांगता येत 
नाही. आज शेतकरी हतबल आहेत. रोज असंख्य फोन येतात. भाऊ, जरा 
सांगा ना ऊस न्यायला. तुरे यायला लागलेत. पाणी कमी पडले आहे.
इतके कारखाने चालू असतानादेखील आज शेतकऱयांचा ऊस जाईल ककी 
नाही असा त्ाच्ा पोटात मोठा भीतीचा गोळा आहे. हे आमच्ाकडचे 
पशचिम महाराष्टट्  व मराठवाड्ातले चचत् आहे आणण तुमच्ाकडे, ऊसाची 
शेती करा म्हटलं तर लोक म्हणतात, पकती डोळ्ांचा लावायचा. पकती 
खाली दाबायचा. आम्हाला माहहतीच नाही. 

मघाशी मी गाडीतून येताना देवगडे साहेबांना सांगत होतो, तुम्ही 
जर जुन्या काळातली नब्टीश गॅझेपटअर वाचली, नब्पटशांनी इतक्या 
बारीक बारीक नोंदी करून ठेवल्ात, त्ांनी असं शलहहलंय, ककी चंद्पूर 
शजल्हातील शसदेंवाहीला १३० वर्वांपूववी ऊसाचं संशोधन कें द् होतं. 
तुम्ही लक्ात घ्ा, आज आम्ही लोकं काय म्हणतो महाराष्टट् ातली, ककी 
नवदभधातला शेतकरी अडाणी आहे. ऊसाचं त्ाला काय कळत नाही. 

पाणी ही राष्टट् ीय संपत् मानून ती काटकसरीने 
वापरण्ाची शपथ घेताना ॲड. गोनवदं भेंडारकर, अंकुर 
देसाई, आशशर् देवगडे, डॉ. सुधीर भोंगळे, डॉ सुरेश मैंद, 
संजय वैद्, शजतेंद् तुरखेडे
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कसा लावावा ते माहीत नाही. हे साफ खोटं आहे. नब्पटशांनी शलहून 
ठेवलंय, जर शसदेंवाहीला ररसच्ग कें द् होतं आणण उत्र भारतातले कोहळी 
जातीचे लोक येऊन उत्म प्रकारचा गूळ आणण खांडसरी इथं बनवत होते, 
याचा अथ्ग असा आहे, ककी याहठकाणी मोठ्ा प्रमाणावर ऊसाची शेती 
होत होती. दरम्यान, काही काळानंतर ती मागे पडली असेल. ते ऊस पीक 
नष्ट झालेलं आपल्ाला हदसत असेल. मध्ये मोठा गॅप ननमधाण झालेला 
हदसतो. पण, आज आपल्ाला पुन्ा नव्यानं त्ा ऊस शेतीकडं जाण्ाची 
आवश्यकता आहे. पट्ा प्धतीवरती हठबक संचाच्ा सहाय्याने ऊसाची 
लागवड वाढवायची आहे.

महाराष्टट्  सरकारने पाणी वाटप व व्यवस्ापनासंबंधी धोरण 
ठरनवण्ासाठी आंतरराष्टट् ीय ककीतवीचे जलतज्ज डॉ. माधवराव चचतळे 
यांच्ा अध्यक्तेखाली १९९६ मध्ये दसुरा जल व शसचंन आयोग नेमला 
त्ा आयोगाने १९९८ला अहवाल हदला, तेव्ा त्ांनी असं सांगगतलं, ऊस 
जर लावायला पाहहजे होता महाराष्टट् ामध्ये तर तो दोन हठकाणी. एक 
कोकणामध्ये आणण दसुरं या वैनगंगेच्ा खोऱयामध्ये. कोकणामध्ये दरडोई 
पाण्ाची उपलब्धता २० हजार घनमीटर तर या वैनगंगेमध्ये पाण्ाची 
उपलब्धता दरडोई ८ हजार घनमीटरहून अधधक आहे, मी आत्ा सहज 
देवगडे साहेबांना नवचारलं, ककी वैनगंगा नदीतला येवा पकती आहे. येवा 
म्हणजे वर््गभर त्ा नदीतनं पाणी पकती वाहून जातं. त्ांनी मला जो आकडा 
सांगगतला, तो जर ऐकला तर इस्ायली माणूस बेशु्ध पडेल. २००पासून 
साधारण २२५० टीएमसी एवढं पाणी वैनगंगेतनं वाहून जातं. आणण तुम्ही 

गोसीखुद्गचं धरण पकती क्मतेचे बांधलंय? फक्त ४० टीएमसीचं. म्हणजे 
पकती टके्? नवचार तुमचा तुम्ही करा. २२०० टीएमसी पाणी जर वाहून 
जात असेल आणण आपण फक्त ४० टीएमसीचं धरण बांधत असू, तर 
आपल्ासारखे कपाळकरंटे आपणच नाही का? भंडारा शजल्हातली ८० 
गावं बुडवली, २० हजार लोकं नवस्ापपत झाली, त्ांचे संसार देशोधडीला 
लागले. का? तर तुमचे संसार फुलावेत म्हणून. तुम्हाला पाणी द्ावं 
म्हणून. आपण नवचार करायला पाहहजे, ककी त्ा लोकांनी आपल्ासाठी 
पकती त्ाग केलाय. आपला संसार धुळीला नमळवलाय. का, तर तुमचं 
जीवन चांगलं व्ावं म्हणून. त्ाची कायम जाणीव आपल्ा मनात असली 
पाहहजे. त्ाचं भान असलं पाहहजे आणण त्ाबद्दलची ककृ तज्ञतादेखील 
असली पाहहजे. कारण, शेवटी असं आहे, ककी त्ांनी त्ाग केला, त्ांची 
घरं, दारं, जनमनी गेल्ा, तेे प्रकल्ग्स्त झाले. सरकार कधीही चांगलं 
पुनव्गसन कुणाचंही करीत नाही. हा सगळा जगातला अनुभव आहे. 
आपलाच अनुभव आहे असं मानायचं काही कारण नाही. त्ामुळं अनेक 
लोकांचा प्रकल्ाला नवरोध होतो. 

मागच्ा आठवड्ामध्ये अमेररकेचा पाण्ाच्ा संदभधातला अहवाल 
प्रशस्ध झाला. साडेबाराशे धरणं अमेररकेनं पाडून टाकली. आपण 
एककीकडं धरणं बांधण्ाची चळवळ करतोय, अमेररकेत धरणं पाडण्ाची 
चळवळ चालू आहे. १२५० धरणं त्ांनी आता पययंत पाडून टाकली 
आणण नद्ा बारमाही वाहत्ा केल्ा. आज अमेररकेसारखे नवकशसत देश 
आपल्ाला सल्ला देतात ककी मोठी धरणे बांधू नका. त्ामुळे पयधावरणाची 

आंतरराष्टट् ीय जलहदनानननमत् झालेल्ा काय्गशाळेत शपथ घेताना पाणी वापर संसथांचे सभासद शेतकरी आणण जलसंपदा नवभागातील अधधकारी
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हानी होते. त्ांना सांगायला काय आहे, कारण त्ांचा सगळा नवकास 
झालाय. आपला नवकास झालेला नाही. आपलं फक्त २५ टके् पाणी 
देशातलं अडवलंय. ७५ टके् पाणी आजही वाहून आमचं समुद्ाला 
चाललंय. म्हणजे ननसगधानं आम्हाला भरभरून हदलंय, पण, आमचीच 
झोळी फाटककी आहे. आम्हीच कपाळकरंटे आहोत. म्हणून आम्हाला शेती 
सगळी बागायत करता आलेली नाही. 

सुदैवानं आता तुम्हाला संधी आलेली आहे. नव्यानं तुम्हाला अडीच 
लाख हेक्टर क्ेत्ाला पाणी भरपूर उपलब्ध होणार आहे. बारमाही पाणी 
उपलब्ध होणार आहे. अशा वेळेला भाताची शेती पकती काळ करायची? 
या भाताच्ा शेतीतनं बाहेर आलं पाहहजे. त्ा प्रेमातनं बाहेर आलं पाहहजे. 
आणण म्हणून २००३ साली इंटरनॅशनल राईस हे वर््ग साजरं करत असताना 
जगातल्ा देशांनी जेव्ा मागणी केली, तेव्ा यूनोने असं म्हटलं, ककी 
याच्ावरच्ा नवीन संशोधन केलेल्ा जाती आणण भात जेव्ा आपण त्ा 
मशशनरीमध्ये भरडतो, ती जुनी हलर प्धतीची मशशनरी आहे. नतच्ामध्ये 

दाणा अखंडपणानं ननघत नाही. त्ाचे तुकडे तुकडे पडतात. त्ाचा मोगरा 
होते. त्ाची कणी होते. आंतरराष्टट् ीय पकंवा देशाच्ा बाजारपेठेत मोगरा 
आणण कणीला भाव नमळणार नाही. जर भाताचा दाणा अखंडपणानं बाहेर 
पडला, जसं बासमतीचा दाणा, ७ ते साडेसात एमएमचा असतो, आणण तो 
शशजल्ानंतर बारा ते साडेबारा एमएमचा होतो. असा अखंड दाणा जर 
बाहेर पडला मशशनरीमधून, त्ाचा तुकडा झाला नाही, तर त्ा मालाला 
भाव नमळणार आहे. आपल्ाला या नवदभधामध्ये अशा प्धतीची नवीन 
मशशनरी सगळी आणावी लागेल भरडणारी, ककी शजच्ातनं अखंडपणानं 
तांदळू बाहेर पडेल. 

पंजाब, हररयाना आणण उत्र प्रदेशमध्ये ज्या बासमतीच्ा व्रायटी 
लावण्ात येतात त्ातील काही व्रायटी आपण गडचचरोली आणण 
चंद्पूरमध्ये लावण्ाचा पूववी प्रयत्न केला. त्ा प्रयोगाचा ननष्र््ग असा आला, 
ककी त्ांच्ा बासमतीला जी चव, स्ाद आणण सुगंध येते तो चंद्पूर आणण 
गडचचरोलीच्ा बासमतीला येत नाही. कारण, हा माती, हवामान आणण 

हठबकवरती भयातयाचषे 
रपु्पट उत्यारन

भाताची शेते व खाचरे पाण्ाने तुडंुब भरून ठेवण्ाची 
काहीही आवश्यकता नाही. जळगावच्ा जैन हहल्सवर मागील 
१५ वर्वांपासून खरीप हंगामात हठबक शसचंनावरती भाताचे 
पीक घेतले जात आहे. थेंब थेंब पाण्ावरती देखील भाताचे पीक 
उत्म वाढते आणण माेठ्ा आकाराचा दाणा मजबुतीने भरला 
जातो. हठबक संचामधून द्वरूप खते थेट पपकाच्ा मुळाशीच 
हदली जात असल्ामुळे त्ांचा पुरेपूर वापर होतो. शेतात कायम 
वाफसा स्स्ती असल्ामुळे पपकाची मुळेही त्ररत ही खते 
उचलू शकतात. त्ाचा पररणाम पपकाची वाढ आणण उत्ादन 
वाढ यामध्ये ननशचित हदसून येतो. शशवाय खतांचा वापरही कमी 
होतो. त्ामुळे खतावरचा खच्ग कमी होण्ास ननशचित हातभार 
लागतो. जैन इररगेशन कंपनीने जळगाव प्रमाणेच हठबकवरील 
भाताचे प्रयोग तानमळनाडू, केरळ, आंध्प्रदेश आणण कनधाटक 
या राज्यात घेतले असून या संबंधीचा आंतरराष्टट् ीय शोधननबंध 
शसगंापूर येथे झालेल्ा आंतरराष्टट् ीय भात पररर्देत डॉ. सोमण 
यांनी वाचला होतो. हठबक शसचंनाच्ा साह्ाने भाताचे पीक 
जेवहा घेतले गेले तेवहा जवळपास दपुटीने उत्ादन नमळाले आहे. 
आपणही आता गोसीखुद्गच्ा लाभक्ेत्ात हठबक शसचंनावरती 
भाताचे पीक घेण्ा संबंधीचे प्रयोग सुरू करायला हवेत.
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पाणी यातल्ा फरकाचा भाग आहे. त्ामुळं बासमती जरी आपल्ाकडं 
चांगला आला आणण त्ात जर चव, सगंध, सुवास हे गुणधम्ग येत नसतील 
तर आपली बासमती जगाच्ा बाजारपेठेत खपणार नाही. आज तुम्ही बघत 
असाल, सगळ्ा तांदळाला यावर्वी ननयधातीला मोठी संधी आहे. आणण 
साधारणत: अपेक्ा अशी आहे, ककी यावेळी बासमती तांदळू हा खूप मोठ्ा 
प्रमाणावर ननयधात होईल असा अंदाज आहे. आता बासमतीच्ा बरोबर अन्य 
दसुऱया ज्या तांदळाच्ा व्रायटी आहेत, मग चचननोर, इंद्ायणी, घनसाळ, 
रतना, आंबेमोहर असू द्ा पकंवा अन्य काही. आपण नवचार करायला पाहहजे, 
ककी आपल्ा भागामध्ये नेमककी व्रायटी कोणती चांगली येईल, कुठल्ा 
हवामानात नेमकं काय येईल याचा नवचार करून ती पपके व जाती लावल्ा 
पाहहजेत. एक मात् नक्की भाताचं क्ेत् हे कमी करण्ाची गरज आहे हे पहहलं 
तुम्ही तुमच्ा मनावर नबबंवा. कारण कसं आहे, ककी भाताच्ा पपकाच्ा 
प्रेमातनं आता आपण बाहेर आलं पाहहजे. त्ाच्ाशशवाय आपली आधथ्गक 
उन्नती होणार नाही. 

आपल्ाला कोणत्ा नवीन पपकांकडं जायला पाहहजे? आत्ा मला 
गोनवदं भेंडारकर सांगत होते, ककी पाचगावमध्ये त्ा गावानं एक बदल 
केला आणण भाताच्ा ऐवजी त्ांनी केळी लावली. आता केळीचं वैशशष्ट्य 
तुम्ही बघा. भात खाचरामध्ये गादीवाफा तयार करून त्ावर त्ांनी केळी 
लावलेली आहेत. माझं तर 
तुम्हाला म्हणणं असं आहे, जर 
तुम्हाला खाचरं एकत् करता 
येत असतील, ते बांध मोडून 
सलग पटे् करता येत असतील, 
जसं पंजाब राज्य ननमधाण झालं, 
तेव्ा पंजाबचे पहहले मुख्यमंत्ी 
प्रतापशसहं कैरो यांनी सगळे 
िोटे िोटे तुकडे एकत् केले, 
जनमनीचं सपाटीकरण केलं 
आणण नवस्तकृत असे शेतीचे पटे् 
तयार केले. आपल्ाला तसं 
काय तयार करता येईल का? 
एकत् येऊन काही शेती करणं 
शक्य आहे का? कारण शेतीचं 
काम हे शेवटी सामुदागयक 
काम आहे. एकट्ा एकट्ाने 
शेती करण्ाला खूप मयधादा 
येणार आहेत. कारण, पुढचं 
आंतरराष्टट् ीय बाजारपेठेतलं 
शेतीमाल ननयधातीचं यु्ध जर 
सक्मपणे लढून शजकंायचं 

असेल तर आपल्ाला उत्ादकतेचं अंनतम टोेक गाठलं पाहहजे आणण 
त्ाचवेळेला दसुऱया बाजूला उत्ादन खच्ग अत्ंत खालच्ा पातळीला 
आणला पाहहजे. हा खच्ग केव्ा खाली येऊ शकतो, जेव्ा लाज्ग से्लवरती 
यांपत्क प्धतीने आपण शेती करू शकतो तेव्ाच हा खच्ग खाली येईल. 
आणण उत्ादन खच्ग कमी झाला तरच जगातला ग्ाहक आपला माल 
घेऊ शकेल. म्हणून िोटे िोटे तुकडे, खाचरे एकत् करून शेतीचे मोठे 
पटे् तयार केले पाहहजेत. त्ाशशवाय आधुननक तंत्ज्ञानाचा वापर करून 
हायटेक प्धतीची शेती करता येणार नाही

कारण कुठलाही ग्ाहक जेव्ा माल घेणार आहे, तेव्ा तो पहहला 
नवचार करणार आहे, मला स्स्तात, चांगल्ा रंगाचा, रूपाचा, चवीचा, 
वासाचा माल कोण देणार आहे. इंग्जीमध्ये एक वाक्य आहे. मॅन इटस्स 
नवथ हहज आईज फस््ग. कोणतीही गोष्ट माणसाचे डोळे पहहल्ांदा खातात. 
जेव्ा डोळ्ांनी ती गोष्ट पसंत पडते, त्ाक्णी आपण ननण्गय करतो, ककी 
आता ही खरेदी करायची आहे. मग आपण व्खसा चाचपतो. पकती पैसे 
आहेत आणण मग त्ातनं क्ांपटटी, म्हणजे पकती खरेदी करायचा आहे, 
म्हणजे केळी सहा घ्ायची, एक डझन घ्ायची, ककी दोन डझन घ्ायची 
याचा ननण्गय होतो. 

आज आपल्ाला नवचार करावा लागणार आहे, ककी आपल्ाला 
भात पपकाकडून दसुऱया अन्य 
कोणत्ा पपकांकडे जायचे आहे. 
त्ादृष्टीने मी चार-पाच पपकांचा 
नवचार केलेला आहे. आंबा, 
केळी, मोसंबी, संत्ा व ऊस 
हह पपके माझ्ा डोळ्ांसमोर 
आहेत. आज पप्चम नवदभधामध्ये 
म्हणजे अमरावती महसूल 
नवभाग व नागपूर, वधधा शजल्हात 
संत्ा मोठ्ा प्रमाणावर आहे. 
पण पूव्ग नवदभधामधला नागपूर, 
वध्यधाचा काही पट्ा सोडला, 
तर या भागामध्ये संत्ा कुठेही 
फारसा होताना हदसत नाही. पूव्ग 
नवदभधात संत्ा, मोसंबीच्ा बागा 
उभ्ा करण्ास मोठी संधी आहे.

आता मी तुम्हाला केळी 
लावा असे म्हणालो ककी तुम्ही 
म्हणाल, आमच्ाकडं तापमान 
जातंय, ४७, ४८ पडग्ीपययंत. 
तुमचंच एकट्ाचं जातं का? 
त्ा जळगावातसु्धा तेवढंच 
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नवकयासयाची संधी ररवयार्या ठोठयावतषे आहषे
मागील दोनशे वर्वांपासून नवदभधात संत्राची लागवड होते आहे. 

नवदभधाच्ादृष्टीने संत्ा हे पीक फार महत्ताचे आहे. पण त्ाचा नवकास 
ज्या प्धतीने व ज्या गतीने वहायला पाहहजे होता तो आज पययंत झाला 
नाही. त्ामुळे नवदभधातील संत्राने संपूण्ग जगाची बाजारपेठ पाहहली 
नाही. त्ाच्ा वाट्ाला ते भाग्य आले नाही. ही उणीव आणण खंत जैन 
इररगेशनचे संसथापक अध्यक् असलेल्ा डॉ. भवरलालजी जैन यांना 
वेदना देत असे. ही वेदना कायमची संपुष्टात आणायची असा ननधधार करून 
त्ांनी ब्ाव्झलमधून वहॅलें स्शिया, वेसटीन, पेरा, हॅस्लिन, नेवहल, नटाल 
यासारख्या स्ीट ऑरेंजेसच्ा जाती आणून जळगावातील जैन हहल्सवर 
बंहदसत वातावरणात मातकृवकृक् वाढनवले. त्ापासून पटश्यूकल्चर प्धतीने 
रोगमुक्त, व्ायरस फ्की अशी दजवेदार रोपे बननवली. ती शेतकऱयांना हदली. 
जगात जो ज्यूस काढला जातो तो सायनान्ीस वगधातल्ा संत्ामोसंबीचा. 
नवदभधातले संत्े हे मॅन्डरीन वगधातले आहे. या संत्राची साल अत्ंत पातळ 
आहे. ती काढायला आणण खायला हे फळ अत्ंत सोपे आहे. पण हे फळ 
जासत हदवस पटकू शकत नाही. त्ाला ‘पकपींग क्ाशलटी’ नाही. संत्राचा 
रस एक-दोन तासातच काळा पडतो. नबया क्श झाल्ा तर रसाला 
कडवटपणा येते. संत्राच्ा प्रत्ेक फोडीत दोन ते तीन नबया असतात. 
त्ामुळे प्रपक्येसाठी संत्े वापरता येत नाही. जैन इररगेशनने नवकशसत 
केलेल्ा जैन स्ीट ऑरेंजच्ा व्रायटी या खाण्ासाठी योग्य आहेत 
तसेच प्रपक्येसाठी अनुकूल आहेत. या स्ीट ऑरेंजमध्ये रसाचे प्रमाण 
७०ते ८० टके् असून आंबट गोड पपवळसर असा हा रस आहे. या सवीट 
ऑरेंजवर प्रपक्या करणारा कारखाना जैन कंपनीच्ा वतीने अमरावती 
शजल्हातील मोशवी येथे उभारणे ननयोशजत आहे. नवदभधातील शेतकऱयांनी 
पपकनवलेली ही स्ीट ऑरेंजची फळे कंपनी हमीभाव देऊन खरेदी 
करणार आहे. इतकेच नवहे तर या फळाच्ा बागा कशा उभ्ा करायच्ा 

याचे माग्गदश्गन करून शेतकऱयांना कंपनी दजवेदार रोपेही देत आहे. नवकासाची सुवण्गसंधी नवदभधातील शेतकऱयांचा दरवाजा ठोठावते 
आहे. या संधीचा फायदा प्रत्ेक शेतकऱयाने घेऊन जैन स्ीट ऑरेंजची बाग उभी केली पाहहजे. ही बाग तुमच्ा जीवनात सोन्याची व 
चैतन्याची फुलवेल पहाट आणेल एवढा नव्वास बाळगा!

हॅस्लिन नटाल पेरा वहॅलें स्शिया वेसटीन
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टेम्परेचर आहे आणण तरीदेखील ५० हजार एकरवर केळी उभी आहेत 
त्ा जळगाव शजल्हात. देशातलं सगळ्ात जास्त केळीचं उत्ादन 
जळगावात आहे आणण नतथून सगळ्ा देशभर आणण दबुई, अरब 
अनमराती, ओमान, बहाररन या देशांत त्ांची केळी जाऊ लागलेली 
आहेत. म्हणजे उष्णता आहे म्हणून केळी पपकत नाही हे म्हणणं खरं नाही. 
आपण थोडा नवचार करायला पाहहजे. उलट तुमच्ाकडं जंगलांचा भाग 
जास्त आहे. पररणामी थोडी नाही म्हटलं तरी आद््गता बऱयापैककी उपलब्ध 
आहे. जनमनी देखील चांगल्ा काळ्ाभोर आहेत. ननचऱयाच्ा आहेत. 

पण आपण केळी लावताना खाचरात केळी लाऊ नका. गादी वाफं तयार 
करा. त्ा गादी वाफ्ावरती आपण केळी लावायला पाहहजेत. केळी 
लावल्ानंतर त्ाच्ा दोन्ी बाजूनं हठबकची लाईन टाकली पाहहजे. 
कारण, शेवटी असं आहे, ककी हठबकची लाईन टाकली तरच त्ाच्ातनं 
उत्म गुणवत्ेची केळी येणार आहेत. 

१९८७ साली हठबक शसचंनाचे तंत्ज्ञान जैन इररगेशन कंपनीने 
भारतात सव्गप्रथम आणले. तेव्ा म्हणजे ३०-३५ वर्धापूववी जैन इररगेशनचे 
संसथापक अध्यक् डॉ. भवरलाल जैन यांनी शेतकऱयांना हठबक प्धतीने 
केळी लावायला सांगगतलं तेव्ा लोक म्हणायचे, अहो इतकं खचाखच 
पाणी भरतोय शेतामध्ये तरी पंधरा-सोळा पकलोच्ा पुढं घड पडेना आणण 

या थेंब थेंब पाण्ानं कुठं घड भरणार आहे का. पण प्रत्क्ात जेव्ा 
त्ांनी पाहहलं, ककी २५ आणण ३० पकलोचा एक-एक घड पडतोय या 
हठबकच्ा तंत्ानी, तेव्ा त्ांचा हठबक तंत्ज्ञानावर नवश्ास बसला. आज 
जळगाव, नंदरूबार, धुळे, बऱहाणपूर, सोलापूर, पूणे, सांगली, कोल्ापूर, 
सातारा या सव्ग शजल्हातील केळी बागा हठबक शसचंनावर हदमाखाने 
उभ्ा आहेत. हठबकमधनं द्वरूप खतं त्ाहठकाणी हदली जात आहेत. 
याला फपट्गगेशन असे म्हणतात. केळी या पपकाचे शास्त्रशु्ध व्यवस्ापन 
करणारे माग्गदश्गक तक्ते व कोणत्ा वेळी कोणती कामे करायची याचे 

वेळापत्क जैन इररगेशनने तयार करून शेतकऱयांनी उपलब्ध करून 
हदले आहे. त्ा वेळापत्काप्रमाणे जर शेतकऱयांने काम केले तर केळीची 
बाग उत्मच येणार ही काळ्ा दगडावरची रेघ आहे. केळीचे पीक उत्म 
येण्ासंबंधीच्ा सगळ्ा गोष्टी त्ाच्ातनं मॅनेज केल्ा आहेत. ज्ञान, 
नवज्ञान आणण तंत्ज्ञान यांची कास धरत शास्त्रीय प्धतीने या पुढच्ा 
काळात केळीची बाग उभी करावी लागणार आहे आणण हाच दृपष्टकोन 
समोर ठेऊन शेतीही करावी लागणार आहे. या दृष्टीने आपल्ाला केळीची 
लागवड करताना तीन गोष्टीचा मुख्यत्े नवचार करावा लागणार आहे. ते 
म्हणजे पडट् प करावं लागणार आहे, हठबक शसचंनातून द्वरूप खतं सोडावी 
लागणार आहेत आणण नतसरं म्हणजे त्ाच्ासाठी पटश्यू कल्चर केळीची 

हठबकवरच्ा केळीला असे लांबलचक वजनदार मोठे 
सुंदर घड पडतात. ते पाहणेही आनंददायी असते
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रोपं वापरावी लागणार आहेत. केळीचे कंद कुणीही लागवडीसाठी वापरू 
नयेत. हे कंद रोगमुक्त व वहायरस फ्की असत नाहीत. कंदाची सगळी बाग 
एकावेळी तुटायला येत नाही आणण घडही एकसारखे व मोठ्ा वजनाचे 
पडत नाहीत.

आज भारतामध्ये जवळपास ९५० प्रकारची केळी सापडतात. तुम्ही 
लक्ात घ्ा. याच्ात ननयधात मूल् (एक्सोट्ग वॅ्ल्ू) कोणत्ा वहरायटीत 
आहे? ग्ॅंड नैन नावाची जी व्रायटी आहे, नतला एक्सोट्ग वॅ्ल्ू आहे. 
म्हणजे खालून बुडाला काळी, वरून देठाला हहरवी आणण ज्याच्ावर 
एकही काळा डाग पडलेला नाही अशी गद्ग पपवळी केळी नवकायला, 
ननयधातीला आणण खायला योग्य असं आंतरराष्टट् ीय बाजारातल्ा लोकांचं 
मत आहे. आपलं मत काय आहे? आपण म्हणतो, ककी काळे हठपके 
पडलेली, चचत्ी, चचट्टाची केळी ही खायला चांगली. कसा चुककीचा समज 
आहे आपला लक्ात घ्ा. तुम्ही जर नीट बघायला गेला तर केळीची 
साल आणण द्ाक्ाची साल यांत केळीची साल ही जास्त पातळ आणण 
संवेदनशील (सेन्ेपटव्) आहे. जर घड झाडावर असताना त्ाचवेळी 
माशीनं पकंवा डासानं डंख मारला, तर केळ पपकताना बरोबर नतथं काळा 
डाग पडतो. अशी काळी डागाची केळी परदेशात कुणी फुकट हदली तरी 
खात नाही. इतकंच नवे्, तर त्ांच्ा देशात ते नवले्वाटसु्धा लाऊ 
देत नाहीत. ते म्हणतात, घड उचला, हा सगळा कंटेनर तुमच्ा देशात 
परत घेऊन जा आणण त्ाची काय नवले्वाट लावायची ती लावा. आपण 

मात् ती डागी, चचट्ी केळी खाणे पसंत करतो. आपल्ाकडं हातगाडीवर 
केळी नवकणाऱयाची अवस्ासु्धा पकती वाईट असते. केळी कशी रचतो 
आपण. एकावर एक घड रचलेले असतात. पढगारा लावतात. केळी रेल्ेत 
भरतानासु्धा धडाधड असे घड धरतात आणण फेकतात. अहो, पकती 
नाजूक वस्तू आहे. कशी ठेवली पाहहजेत. कशी पपकवली पाहहजे. त्ाच्ा 
उत्म प्धतीच्ा केळी पपकवण्ाच्ा भट्टा ननमधाण झालेल्ा आहेत. 
त्ाच्ामध्ये इधथशलन नावाचा पदाथ्ग, ती बाटली जर ठेवली तर कमी 
जास्त करता येतं आणण जेव्ा बाजारात जास्त मागणी आहे, जास्त भाव 
आहे, तुम्हाला दोन पैसे नमळण्ाची शक्यता आहे, तेव्ा ती केळी लवकर 
पपकवता येतात. आत्ा आपल्ाला वाटलं, ककी थोडा भाव कमी आहे. 
आठ हदवसांनी वाढणार आहे. तर इधथननलचं प्रमाण कमी केलं तर केळी 
पपकवण्ाचा कालावधी आपल्ाला वाढवता येतो. आणण जेव्ा भाव 
वाढतील तेव्ा ती केळी बाजारात नेता येतात. या पुढच्ा काळात केळी 
ही शासत्ीय प्धतीचे आधुननक तंत्ज्ञान वापरून व मानवी आरोग्याला 
अपायकारक होणार नाही अशा भट्टांमधूनच पपकवावी लागतील.

आपल्ाला हा नवचार करत असताना लक्ात ठेवावं लागणार आहे, 
ककी सहा बाय पाच फुटावरती ही केळीची लागवड आपण करायला 
पाहहजे. म्हणजे काय आहे? तर दोन ओळीतलं अंतर हे सहा फूट असलं 
पाहहजे आणण दोन झाडातलं अंतर हे पाच फूट असलं पाहहजे. म्हणजे 
साधारणत: साडे बाराशे ते साडे तेराशे झाडं ही एकरी केळीची बसली 

उन्ाळ्ात नव्याने लागवड केलेल्ा केळी रोपांना सावली 
देण्ासाठी शेजारी तागाची लागवड करतात व रोपाच्ा बाजूने 
क्ॉप कव्र पेपरचे आवरण घालून हठबकची नळी टाकतात
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पाहहजेत. इतककी जर दाट केळी लावली तर उष्णतेचा फारसा पररणाम 
होत नाही. आणण कसं असतं, ककी काळ्ा जनमनीमध्ये जशी गादी 
वाफ्ावर लावता, तशी लाल-पपवळी शजथं जमीन आहे, नतथं ननचरा 
चांगला असतो. पण त्ा मातीवरतीसु्धा तुम्ही गादी वाफ्ावरच केळी 
लावली पाहहजेत. तुम्हाला सुदैवानं कलकत्ा असू द्ा, ओररसा, हदल्ली ही 
बाजारपेठ उपलब्ध आहे. आज नागपूर हे भारताचं मध्यावधी कें द् आहे. 
नतथून रेल्ेची सगळी व्यवस्ा उपलब्ध आहे. आपण नवचार करायला 
पाहहजे, ककी या प्धतीनं जर उत्ादन करू शकलो तर देशाच्ा आणण 
जगाच्ा बाजारपेठेत आपण ननशचित केळी नवकू शकतो. आज तुम्ही जर 
बगघतले तर जळगाव शजल्हात एकरी ३५ ते ४० टन उत्ादन काढतात. 
तुम्ही आज बाजारात जाऊन बघा, घाऊकचा भाव काय आहे. १८ रूपये 
पकलो केळी आहेत. म्हणजे काय झाला भाव? १८ हजार रुपये टनाचा 
भाव झाला. इतका भाव जर ननघाला आणण ३० टन जर केळी ननघाली 
तुमची, तर तुम्हाला याच्ातनं एकरी ५ लाख ४० हजार रूपये नमळू 
शकतात. कशातनं हो एवढे पैसे नमळू शकतात? आणण कुठल्ा पपकातनं 
नमळू शकतात? भातातनं एवढे पैसे नमळणार आहे का तुम्हाला. 

आपण नीट नवचार करायला पाहहजे आणण ही संबंध जी पटश्यू कल्चरची 
केळी आहेत, ही अकरा महहन्यात कापणीला येतायंत. पूववी जेव्ा लोक 
केळी लावायचे, तेव्ा ती १८-१९ महहन्यात कापणीला यायची. शशवाय ती 
एकदम यायची नाहीत सगळी केळी, मग नवकायचासु्धा प्रॉब्ेम व्ायचा. 

आता या ग्ॅंड नैन केळीमध्ये, पटश्यू कल्चर केळीमध्ये एकावेळेला सगळे 
घड कापायला येतायंत. त्ामुळं तुमची सगळी बाग दोन-तीन हदवसात पूण्ग 
मोकळी होतेय. आणण तुम्ही जर त्ाचा खोडवा, ननडवा, दोन खोडवे, तीन 
खोडवे घेतले, तर तुमचा लागवडीचा खच्ग पुन्ा वाचतोय. 

मी कोस्ाररकाला इंटरनॅशनल केळी कॉन्फरन्ला गेलो होतो. 
साडे सहाशे शास्त्रज्ञ उपस्स्त होते. ते सांगत होते, त्ांच्ा देशामध्ये 
कुणी दहा, वीस, पंचवीस अशा प्रकारचे खोडवे घेतात. कोस्ाररकातल्ा 
शास्त्रज्ञांनी सांगगतलं, ककी आमच्ाकडे २५-३० वर्वे खोडवे घेतले जातात 
केळीचे. म्हणजे एकदा केळी लावली, ककी पुन्ा काढायचं कारणच नाही. 
त्ाला खालून फुटवे फुटतात. पहहली मुख्य केळी तुटून गेली, तो खुंट 
बाजूला काढायचा, त्ातले चांगले जे फुटवे आलेले असतील, त्ातला 
सगळ्ात चांगला फुटवा कुठला आहे हे बघायचं, तो ठेवायचा, बाककीचे 
काढून टाकायचे. मी बाग बघायला गेलो. जॉज्ग अकॉन नावाचा माणूस 
होता त्ाची. पन्नास हजार एकर केळी होती. एक माणूस, पन्नास हजार 
एकर केळी, आणण शेती पकती लोक करतात? आठ-दहा माणसं फक्त. 
इतक्या कमी माणसांवरती पन्नास हजार एकर केळी होती. आपण 
रोज रडतो. मजूरच नमळत नाहीत. आता काढणीलाच माणसं नाहीत. 
फलानंच झालेलं आहे. ते कशी शेती करतात? नवमानातनं और्धाची 
फवारणी करतायंत. पावसावरती केळी येतायंत. बारमाही पाऊस 
पडतोय. पाण्ाचा ननचरा व्ावा म्हणून मोठमोठे चर काढलेले असतात. 

प्ॅस्स्कच्ा मलल्चगंवर लावलेली केळी एक महहना अगोदर काढायला येतात आणण शेतात तण अशजबात वाढत नाही
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पाणी पाझरून ननघून गेलं पाहहजे. ते जागेवर थांबता कामा नये. सगळ्ा 
अमेररकेत आणण युरोपमध्ये आज कोस्ाररकाची केळी चाललेली आहेत. 
आपल्ाला नवचार करायचाय, ककी अशीच केळी आपल्ाला ननमधाण 
करायची आहेत. ज्याच्ावर एकही डाग नाही. पूण्ग सोनेरी कलर ज्याचा 
आहे. आपण जर त्ा प्धतीचं काम करू शकलो, तर आपल्ाला नवी 
पीक प्धती केळीच्ा रूपानं आपल्ा हाताशी उपलब्ध आहे. 

सुदैवानं पाचगावात ज्यांनी केळी केली, त्ांना मी नवचारलं आत्ा, ककी 
कुठल्ा कुठल्ा व्रायटी लावल्ा. त्ांनी बहुतेक ग्ॅण्ड नैन लावलेली 

नाही. त्ांनी दसुऱया व्रायटी लावल्ा असतील. बसराई, श्ीमंती पकंवा 
अधधापुरी, नेंद्न. हीसु्धा जात चांगली आहे. तुम्ही जर बघायला गेलात, 
तानमळनाडू आणण केरळमध्ये ही नेंद्न जात फार मोठ्ा प्रमाणावर 
लावतात. नवशेर्त: कसं आहे, ककी भाजीसाठी लागणारी केळी, वेफस्ग 
बनवण्ासाठी लागणारी केळी पकंवा गोड फू्टस्समधल्ा वहरायटी वेग 
वेगळ्ा आहेत. केळाच्ा कापून चकत्ा केल्ा आणण त्ा तुपामध्ये 
परतल्ा. साखरेच्ा पाकात धभजवल्ा, इतका सुंदर पदाथ्ग तयार होतो, 
लालबुंद केळी. आम्हाला कोस्ाररकामध्ये रोज हॉटेलमध्ये ती केळी 

िूव्द नवरभजासयाठी ियारी हषे नवषे अमृत

नैसगग्गक संपत्ीच्ा दृष्टीने पूव्गनवदभ्ग हा सोन्याच्ा खाणीवर बसलेला आहे. इथे पाणी, जमीन, वकृक्राजी, घनदाट जंगले, 
कोळसा - बॉक्साईट सारखी खननज संपत्ी, पशू व प्राणीधन, प्रखर सुय्गप्रकाश यांची प्रचंड मुबलकता आहे. वैहदक ऋर्ींनी 
या ननसगधातच ईश्वरतत् बगघतले होते. ननसगधाची लय ओळखली. ननसग्ग आणण आपण सख्े आहोत याची जाणीव करून 
घेतली. ननसग्ग प्रसन्न असेल, तर माणसाची पपढी सक्म घडते. माणसाला पकतीही जीवनसत्ांचा पुरवठा नमळाला तरीही मूळ 
चैतन्य ननसगधातून नमळते. चैतन्य शु्ध असेल, तर माणसाचे जगणे मंगलप्रभा ठरते. हे चैतन्य रसरशीत आणण नवकासोन्ुख, 
करणे हे माणसाच्ा हातात असते. त्ाच्ा काय्गकतकृ्गत्ावर ते अवलंबून असते. नुसते ननसगधाने हदले म्हणून माणूस श्ीमंत होत 
नाही. मानवी जीवन समकृ्ध करण्ात ननसगधाचा वाटा ननशचित असतो. पण या समकृ्धीसाठी नवीन ज्ञान, नवज्ञान, तंत्ज्ञान संशोधन 
आणण मेहनत यांची कास धरावी लागते. नवज्ञानाने माणसाला बौण्धक सामर््ग हदले आहे. ते ककृ तीत उतरावे लागेल. ननसगधाने 
माणसाला आस्त्मक सामर््ग देऊन त्ाच्ा जीवनाच्ा कक्ा नवस्तकृत केल्ा आहेत. त्ा प्रत्क्ात उतरनवण्ासाठी भाताच्ा 
पपकातून बाहेर पडून नवीन पीकप्धती आपल्ाला स्ीकारावी लागेल. त्ादृष्टीने गोसीखुद्ग धरणाचे शेतीला नमळणारे पाणी 
हे जीवनाला नमळणारे नवे अमकृत आहे या भावनेने त्ाच्ाकडे पाहून त्ाच्ा प्रत्ेक थेंबाचा अधधकाधधक उत्ादनासाठी कसा 
वापर करता येईल याचा नवचार प्रत्ेक शेतकऱयाने केला पाहहजे.
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जेवणाच्ा बरोबर, स्ाईस केलेली केळी खायला नमळायची आणण 
इतका सुंदर स्ाद आणण टेस् त्ाला असायची. आपण नवीन प्रकारची 
उत्ादने तयार करायला शशकलं पाहहजे. या केळीची पावडर लहान 
मुलांसाठी प्रोटीनयुक्त आहे. फार महत्त आहे केळीला. यात सगळी 
प्रोपटन् आहेत. त्ाच्ामध्ये मोठ्ा प्रमाणावरती कॅल्शियम आहे. आपण 
रोज एक केळ त्ा शाळेतल्ा मुलांना देऊ शकतो का? याचाही नवचार 
करायला पाहहजे. 

आपण नवचार करत असताना आपल्ाला आणखी एका नवीन 
प्रकारच्ा पपकाचा नवचार करायचा आहे, ज्याचा उल्लेख मघाशी देवगडे 

साहेबांनी येताना केला, ककी याहठकाणी फार मोठ्ा प्रमाणावर पूववी 
आंब्ाच्ा बागा होत्ा. आज आंब्ाच्ा बागा तुटलेल्ा आहेत. आज 
तेवढ्ा बागा रहहलेल्ा नाहीत. त्ाचं कारण काय? तर कुणाला तरी 
टोमॅटोची लागवड करायची होती. ती टोमॅटो लाकडी पेट्ांमध्ये भरून 
बाजारात न्यायची होती. त्ा लाकडी पेट्ा तयार करण्ासाठी आंब्ाची 
जुनी झाडे सव्गत् तोडण्ात आली. त्ामुळे आंब्ाच्ा बागा आता उदस््वस्त 
झालेल्ा आहेत. जगामध्ये आता जे नवीन देश आंबा लावतायंत, त्ाचं 
नवीन तंत् आहे. आपल्ा सगळ्ा नवद्ापीठांची शशफारस काय आहे, 
ककी दहा बाय दहा मीटरवरती आंब्ाची लागवड करा. म्हणजे एकरी ४० 

ते ४४ झाडं बसतात. अत्ंत जुनी आणण कालबाह् झालेली संकल्ना 
आहे. नवद्ापीठंसु्धा इतककी जुनाट आणण मागास आहेत, ककी त्ातल्ा 
प्राध्यापकांचंसु्धा आता प्रशशक्ण आणण शशक्ण करण्ाची आवश्यकता 
ननमधाण झालेली आहे. जगामध्ये नवीन तंत् काय आहे? जगामध्ये असं 
सांगगतलं जातंय, सगळ्ा देशामध्ये ज्यांच्ाकडे सघन आणण अनतसघन 
प्धतीने आंबा लागवड होते, ज्याला आपण इंग्जीमध्ये हाय डेस्न्टी आणण 
अल्टट् ा हाय डेस्न्टी असं म्हणतो, म्हणजे ४ बाय १ पकंवा ४ बाय २ नमटर 
वरती आंब्ाची लागवड करायची. याचा अथ्ग काय? एकरी पाचशे ते 
एक हजार आंब्ाची झाडं लावायची. म्हणजे दोन रोपातलं अंतर समोरचं 

फक्त १ मीटर ठेवायचं आणण आडवं अंतर जे आहे ते ४ नमटर ठेवायच 
म्हणजे मधूनं टट्कॅ्र चालला पाहहजे, तुम्हाला और्ध मारता आलं पाहहजे, 
फवारणी करता आली पाहहजे, म्हणून हे अंतर चार नमटर ठेवायचं. आणण 
जे काय तण वगैरे उगवून येईल ते सगळं तण उपटून नतथंच झाडाच्ा 
खाली टाकलं पाहहजे. म्हणजे ज्याला आपण मलल्चगं म्हणतो, नॅचरली 
मलल्चगं. प्ास्स्कचा कागद मलल्चगंसाठी वापरण्ापेक्ा हे सगळं तण, 
गवत, पाला-पाचोळा, आंब्ाच्ा वाळक्या फांद्ा हे जे काय सगळं खाली 
पडेल ते त्ाच्ा खाली टाकलं पाहहजे. ते कुजेल आणण त्ाचं पुन्ा सेंहद्य 
खत ते त्ा झाडाला नमळेल.

जळगावच्ा जैनहहल्सवर सघन प्धतीने केलेली आंबा लागवड
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आता हे लावायचं तर कसं लावायचं? कुठल्ा व्रायटी लावायच्ा? 
रोप लावत असताना साधारणत: चार फुटाची सरी केली पाहहजे. लक्ात 
घ्ा. आंबा लावायचा कसा? चार फुटाची सरी करायचीआणण बरोबर 
तीन फुटावरती मध्यभागी झाड लावायचं. आणण त्ाच्ा दोन्ी बाजूंनी 
हठबकची नळी त्ाला चचकटून टाकायची. म्हणजे पाण्ाचा पडणारा 
प्रत्ेक थेंब नस् थेंब हा खाली सोटमुळाकडं गेला पाहहजे. कारण शेवटी 
झाडाचं सोटमूळ हे फार महत्ताचं आहे. ते शजतकं खोलवर जाणार आहे, 
नततकं काळ त्ा झाडाचं आयुष्य (लाईफ) जास्त पटकणार आहे. आणण 

म्हणून पडट् पची लाईन रोप लावल्ाबरोबर दोन्ी बाजूंनी टाकली पाहहजे. 
गादीवाफ्ावर लावलेली झाडाची मुळे समजा डाव्याबाजूने सहा फूट 
आणण उजव्या बाजूने आठ फूट, पसरली असतील, तर ती मूळं एकदा 
तपासली पाहहजेत. पकती फूट गेली. आणण ते बघून हठबकची नळी 
टाकली पाहहजे. 

त्ाचप्रमाणे मग त्ा झाडाला नतसऱया पकंवा चौर्ा वर्धापासून 
पॅक्लोब्ुटट् ॉझोल हे संजीवक पाण्ात नमश्ण करून व झाडाभोवती 
आळे करून टाकले पाहहजे आणण नंतर ते आळे बुजवून टाकले पाहहजे. 

आंब्याची पटश्ूकल्चर रोिषे भनवष्यासयाठी रषेर
सघन आणण अनतसघन प्धतीने फळबागा उभ्ा करण्ाचे तंत्ज्ञान आता मोठ्ा प्रमाणावर नवकशसत झाले आहे. या 

तंत्ज्ञानाचा वापर करून पूव्ग नवदभधात आंबा, मोंसंबी. संत्ी, आवळा, शसताफळ यांच्ा बागा उभ्ा करणे सहज शक्य आहे. त्ाच 
बरोबर केळीच्ा बागा मोठ्ा प्रमाणावर उभारणीला येथै संधी आहे. मात् त्ासाठी चांगली दजवेदार व रोगमुक्त राेपांचा पुरवठा 
शेतकऱयांना होणे आवश्यक आहे. ती जबाबदारी जैन इररगेशन कंपनी घेण्ास तयार असून आंब्ाच्ा केशर, तोतापुरी, रतना, 
बेंगनपल्ली, टॉनमॲटपकन्, केनट, ककीट, हेडन, नीलम, मन्सल्लका या जातींची रोपे कंपनीने मोठ्ा प्रमाणावर तयार केली आहेत. 
जळगावच्ा जैनहहल्सवर कंपनीने आंब्ाच्ा १७० जातींची लागवड केली असून व्रायटींची जीन बॅंक तयार केली आहे. जैन 
कंपनीने जगात सव्गप्रथम आंब्ाचे पटश्यूकल्चर यशसवी करून दाखनवले असून आता त्ा पटश्यूच्ा झाडांना २०२१ पासून आंबे 
येऊ लागले आहेत. आंब्ाची पटश्यूकल्चर प्धतीने रोपे तयार करून ती शेतकऱयांना भनवष्यात पुरनवण्ाचा कंपनीचा मानस 
आहे. त्ादृष्टीने प्रयत्न व ननयोजनास प्रारंभ झाला आहे. आंब्ाची पटश्यूकल्चरची रोपे ही भनवष्यकाळात कंपनीची शेतकऱयांसाठी 
मोठी देणगी असेल. शेतकऱयांनी देखील आता नवीन तंत्ज्ञान सवीकारण्ाची तयारी करून आंतरराष्टट् ीय बाजारपेठेवर लक् 
कें हद्त केले पाहहजे.

बंहदसत व ननयंपत्त वातावरणात जैन इररगेशन कंपनीने जळगावात तयार केलेली आंब्ाची दजवेदार रोपे
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आपल्ाला पॅक्लोब्ुटट् ॉझोल हे नाव माहहती नाही. हे त्ाचे शास्त्रीय 
नाव आहे. पण आपण सगळेजण त्ाला कंपनीच्ा कल्टार याच नावाने 
आेळखतो. कलटार नावाचं केनमकल टाकलं पाहहजे, पण कशासाठी 
टाकायचं ते केनमकल? झाडाची अनावश्यक वाढ आपल्ाला नको आहे. 
नुसतीच भरपूर भसाभसा पानं आली, हहरवंगार झाड हदसतंय, ताडामाडा 
सारख उंच झालंय, आमच्ा डोक्यापुढे गेलंय, कशाला असलं झाड 
पाहहजे आपल्ाला. काय ते सावली देण्ासाठी आंब्ाचं झाडं लावतोय 
का आपण? आपण आंब्ाचं झाड कशाला लावतो? आपल्ाला आंबा 
खायला नमळावा, उत्ादन नमळावं, तो नवकून पैसे नमळावेत म्हणून लावतो 
ना. का सावलीसाठी कुणी आंबा लावतं. मला जरा हात वर करून सांगा 
बरं, ककी सावलीसाठी आंबा लावलांय. नवकण्ासाठी पकंवा खाण्ासाठी 
नाही लावला. आहे का कुणी माणूस असा, ककी आता शेतात जातोय, 
बायको भाकरी घेऊन येतेय, आणण मला झाडाखाली बसून ती घास 
भरवणार आहे अन्नाचा आणण तो झाडाच्ा सावलीत भरवावा म्हणून मी 

आंब्ाचं झाड लावलंय. आहे का कुणी असा? आपण कशासाठी लावतो 
आंबा. उत्न्नासाठी. आपल्ा घरी खाण्ासाठी आणण जो जास्तीचा होईल 
तो बाजारात नेऊन नवकण्ासाठी. 

आता नवीन गोष्टीच्ा तंत्ज्ञानामध्ये जर आपण हे करू शकलो. काही 
हठकाणी तर, इस्ायलमध्ये ४ बाय ४ मीटरवर लागवड आहे. ते साधारणत: 
एकरी २५० झाडं लावतात. पण आता हे जे नवीन तंत्ज्ञान आहे, काल 
मी सहज रात्ी देवगडेंना सांगत होतो, ज्यांनी खूप काम केलं आंब्ामध्ये 
भारतात ते सवधात मोठे शास्त्रज्ञ म्हणजे डॉ. रामचंद् गुंजाटे. ते ३० वर्वे 

कोकण ककृ र्ी नवद्ापीठाचे आंब्ाचे प्रमुख होते आणण त्ाच्ानंतर २० 
वर्वे ररलायन्चे. गुजरात येथील जामनगरमध्ये जी ररफायनरी काढलेली 
आहे, नतथे त्ांनी अडीच हजार एकर आंबा लावलांय एका तळावरती. 
धीरूभाई अंबानींनी या रामचंद् गुंजाटेंना त्ा प्रकल्ाचं प्रमुख नेमलं. 
नेमताना त्ांनी एकच प्र्न नवचारला गुंजाटेंना, ककी मला तुम्ही नतसऱया 
वर्वी आंबा खायला देणार का? आणण जर तुम्ही नतसऱया वर्वी झाडाला 
फळ लाऊन तो आंबा खायला हदला, तर तुमची नोकरी पम्गनंट, नाहीतर 
तुमची नोकरी गेली असं समजा. आता आपल्ाला सगळ्ांना काय 
माहहती आहे, आजोबांनी, बापजाद्ांनी झाडं लावायची आणण कधीतरी 
नातवांनी त्ाची फळं खायची. असं आपलं सगळ्ांचं गणणत. साधारणत: 
आठ-दहा वर्वे आंब्ाला फळं लागायला लागतात. असा आजपययंतचा 
सगळ्ांचा आपला अनुभव होता. 

या गुंजाटेंनी असं काम केलं, दसुऱया वर्वीच आंब्ाला आंबा आणून 
दाखवला. आता हे जे नवीन तंत् आहे, अल्टट् ा हाय डेस्न्टीचं, त्ात दसुऱया 

वर्वीपासून झाडाला फळं लागतात. आपण नवचार करायला पाहहजे, ककी 
दसुऱया वर्वी घ्ायचं का? समजा एक वर््ग नाही घेतलं, नतसऱया वर्धापासून 
घ्ायचं. आपण जर तसं प्ॅननगं केलं, तर ती बाग आपल्ाला पुढं पुढं 
त्ाचं उत्ादनाचं प्रमाण वाढवता येतं. समजा, नतसऱया वर्वी एक दहा 
फळं लागली, हळूहळू वाढवत वाढवत ती साधारणपणानं ७०-८०पययंत, 
सातव्या पकंवा आठव्या वर्वी एक साधारणत: ७०-८० फळं धरली, १०० 
फळं धरली. याचं नवीन लागवडीचं तंत् आहे. हे लक्ात घ्ा, फळबागा 
लागवडीचं तंत् काय आहे? याच्ामध्ये आंबा असू द्ा, शलची असू द्ा, 

िाटणी केलेली सघन प्धतीची आंबा बाग
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रामफळ असू द्ा, जे इस्ायलमध्ये लावतायंत, ती झाडं बुटककी बुटककी 
ठेवायची. आपल्ाला हदसतं आंब्ाचं झाड पार डोक्याच्ा वर गेलंय, 
आकाशाला धभडायला लागलंय इतकं मोठं झालंय. अहो, कशाला करता 
इतकं मोठं? काय त्ाचं आपल्ाला मॅनेजमेंट जमतंय का? त्ाला काय 
और्ध मारता येतंय, फवारणी करता येतीय, का नीट पाणी देता येतंय, 
का त्ाच्ा डोक्यावरची फळं तरी काढता येतायंत का? काय उपयोग 
काय? त्ाच्ावरच्ा वाळलेल्ा फांद्ा काढता येत नाहीत. बांडगुळ 
वाढलेलं आहे झाडावर तेसु्धा काढता येत नाही. झाड पकती वाढवायचं? 
सहा ते सात फुटापययंतच वाढवायचं. त्ापेक्ा जास्त झाड वाढू द्ायचं 
नाही. सगळी झाडं ती िाटत जायची सारखी. दरवर्वी फळं तोडून झाली, 
ककी लगेच मशीन लावायची, गोल चकत्ा असतात, सगळ्ा बाजूनं 
फांद्ा िाटत जातात. आता इस्ाईलने नवीन तंत् काढलंय, वरूनसु्धा 
ते फांद्ा िाटतात. म्हणजे पूववी ते फक्त दोन्ी बाजूंनी िाटायचे, 
आणण आता त्ांनी वरूनसु्धा िाटल्ा. तुम्ही कुठून जरी बगघतलं तर 
सगळीकडून तुम्हाला आंब्ाची बाग एकसारखी हदसते. पकंवा कुठलीही 
फळबाग एकसारखीच हदसते. यांपत्कप्धतीनं िाटणी करायची. आणण 
जेवढी िाटणी कराल तेवढा नवीन फुटवा जास्त येतो. नवीन पालवी 
येते. नवीन फुटवा आणण नव्या पालवीलाच मोहोर येतो. जुन्या झाडाला 
मोहोर येत नाही. त्ामुळं आपल्ाला कळलं पाहहजे, ककी या झाडाची 
िाटणी आपल्ाला केली पाहहजे. आज आपण फक्त द्ाक् व बोरामध्ये 
िाटणी करतो. पण बाककी कुठल्ाही पपकामध्ये िाटणी करत नाही असा 
भेदाभेद का बाळगतोय? 

मग आपल्ाला नवचार करायचांय, ककी जवळ जवळ अंतरावरती झाडं 
लावायची आहेत. १ बाय ४ पकंवा ४ बाय २ नमटर या प्धतीनं जर आपण 
झाडं लाऊ शकलो. आता असं गकृहहत धरा, ककी एका झाडावरती ५० फळं 
धरली मोजून, म्हणजे एकरी एक हजार आंब्ाची झाडं, एकावरती पन्नास 
म्हणजे ५० हजार फळं झाली. एक आंबा जरी दहा रूपयांना नवकला गेला, 
तरीदेखील आपल्ाला एकरी ५ लाख रूपये नमळतात. असे नमळतात का 
एवढे पैसे कुठल्ाही एका एकरातनं? कुणाला नमळालेत का? जर हात 
वर करून सांगा, ककी पाच लाखापेक्ा जास्त पैसे मला एका एकरातनं 
नमळाले आणण कुठल्ा शेतीतनं नमळाले हे जरा सांगा. आहे का कुणाचं 
उदाहरण असं? बर हे जर कलटार नावाचं केनमकल वापरलं, तर त्ाला 
दरवर्वी मोहोर येणारच आहे. 

आता असं आहे, आपण जर याहठकाणी आंबा लावायचा असेल, 
तर कुठला लावायला पाहहजे. आपण हापूस आंबा लावायचा आग्ह 
धरू नका. कोकणामध्ये हापूस येतो, आपल्ाकडेही हापूस येईल. 
हापूसमध्ये तीन मोठे दोर् आहेत. एक तर त्ाला अल्टरनेट इयर 
बेअररगं आहे. म्हणजे वर्धाआड फळं येतात. दसुरा त्ातला मोठा दोर् 
आहे, म्हणजे त्ातल्ा मादी फुलांचं प्रमाण कमी असतं, फक्त दहा 
ते अकरा टके् मादी फुलं असतात. त्ामुळं जास्तीची फळधारणा 
होत नाही. आणण म्हणून आधथ्गकदृष्ट्या आंब्ाचं पीक घेणं परवडत 
नाही. नतसरा मोठा दोर् आहे हापूस आंब्ामध्ये, तो म्हणजे १५ मेच्ा 
आधी जर हापूस आंबा काढला नाही, तर त्ात स्पॉज्युपटश्यू येतो. 
म्हणजे पांढऱया रेर्ा येतात पकंवा पांढऱया गाठी येतात. त्ाला साका 

टॉनमॲटपकन् केनटककीट
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येणे असे म्हणतात. तुम्ही जर कधी खाल्ला असेल हापूस आंबा, तर 
तुमच्ा लक्ात येईल. त्ाला उग् वास आहे. परदेशामध्ये हा आंबा 
फारसा चालत नाही. फॉरेनचा माणूस हापूस आंबा फारसा खात नाही. 
आपले जे भारतीय नतथे गेलेले आहेत, तेच खातात. पण, तुम्ही जर 
युरोपपयन बाजारपेठेचा नवचार केला, तर नतथं मुख्यत्े चार व्रायटी 
चालतात. टॉमीअॅटपकन्, कें ट, पकट आणण हेडन. आणण इस्ायलने दोन 
आणखी व्रायटी नवकशसत केल्ा, माया आणण अॅडनेल, ज्या लोकल 
बाजारपेठेमध्ये त्ांना नवकता याव्यात. 

आपल्ाला मोठी अडचण काय आहे? ककी आंब्ाच्ा झाडासाठी 
खूंट (रूटस्ॉक) म्हणून काय वापरायचं? कशावरती ते कलम 
बांधायचं? फारसे संशोधनच नाही आमच्ाकडे. आपण काय करतो, 
कुठल्ातरी बाजारातनं कोया आणतात नस्गरीवालेसु्धा. मोठा धोका 
लक्ात घ्ा बरं का. तुम्ही आंब्ाची रोपं आणता ना जेव्ा लावायला, 
त्ाला नवचारत जा नस्गरीवाल्ाला, ककी याचा मातकृवकृक् कुठे आहे? हे 
मातकृवकृक् रोगमुक्त व वहायरसफ्की आहेत का? ते बंहदसत वातावरणात 
आहेत का? कशातनं तू रोपं तयार केलेली आहेस? तू कुठूनतरी 
आंब्ाच्ा प्रोसेशसगं फॅक्रीमधनं कोया आणतो. त्ा कोयांना डॅमेज 
झालेलं असतं. नुकसान पोहोचलेलं असतं. अशा कोयांची उगवण व 
रोपे चांगली होत नाही. म्हणून शक्यतो फूड प्रोसेशसगं फॅक्टरीमधल्ा 
कोया रोपे तयार करण्ासाठी वापरू नयेत.

कोय लावल्ाबरोबर त्ातून लालसर, चॉकलेटी रंगाची पाने बाहेर 
येतात. त्ाला अंकुर फुटला असं आपण म्हणतो. नंतर ती पोपटी रंगाची 

केशर हेडन तोतापुरी

तोतयािुरी आंब्यालयाही प्रचंड मयागरी
सवधात जासत उत्ादन देणारी आणण प्रपक्येसाठी 

सवधाधधक मागणी असणारी आंब्ाची तोतापुरी ही एकमेव 
व्रायटी आहे. शेतकऱयाच्ा दृष्टीनेही ताेतापुरीची लागवड 
मोठी फायद्ाची आहे. महाराष्टट् ात शेतकरी सहसा तोतापुरी 
आंबा लावत नाहीत. पण त्ांनी आता नवचारात बदल 
करून तोतापुरीच्ा लागवडीकडे जाणीवपूव्गक गेले पाहहजे. 
याची काही मुख्य कारणे आहेत ती म्हणजे या आंब्ाला 
दरवर्वी फळे येतात. परंपरागत प्धतीने लागवड केली तर 
एकरी ४ ते ६ टन उत्ादन येते आणण सघन व अनतसघन 
प्धतीने लागवड केली तर एकरी १० ते १२ टन उत्ादन 
येते. प्रत्ेक फळ सुमारे ४०० ते ५०० ग्ॅमचे असते. काही 
फळै ८०० ग्ॅम पययंतही जातात. तोतापुरी आंब्ाच्ा झाडाचा 
व्यवसथापन खच्गही थोडा कमी असतो. प्रपक्या उद्ोगाकडून 
या ताेतापुरीला सवधाधधक मागणी असते. तो ब्ेंडींगसाठी 
देखील वापरली जाते. एखाद्ा वर्वी उत्ादन कमी आले 
तर तोतापुरीला हापूस इतकाच भाव प्रपक्या उद्ोगाकडून 
नमळतो. मागणी, उत्ादन व उत्न्न या दोनही दृष्टीने ताेतापुरी 
आंबा चांगला असून शेतकऱयांनी त्ाची लागवड मोठ्ा 
प्रमाणात करणे हहताचे आहे.
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होतात. जेव्ा ती पोपटी रंगाची पानं होतात, तेव्ाच त्ावर आपल्ाला 
पाहहजे त्ा जातीचं कलम करायला पाहहजे. आता कुणाला वेळ आहे 
एवढा, त्ाचवेळेला करायला. त्ाचवेळेला मनुष्यबळ उपलब्ध होईल 
का? कुणालाही उपलब्ध होत नाही. नस्गरीवाले सवडीनं कधीतरी माणसं 
उपलब्ध होतील तेव्ा कलम करतात. चांगल्ा कोयी नमळत नाहीत. 
पॉशलएम्बॉयननक ज्याला म्हणतात कोय, ककी ज्याच्ापासून दहा, बारा 
फुटवे येतात एका कोयीला आणण त्ातनं चांगला जो अंकुर आहे, तो 
ठेवायचा आणण बाककीचे काढून टाकायचे. हे तंत् आपण नीट समजून 
घेतलं पाहहजे. हे पॉशलएम्बॉननकचं तंत् आणण कोय हे श्ीलंकेमध्ये उपलब्ध 
आहे. आपण गेली चाळीस वर्वे त्ावर काम करतोय. पण आपल्ाला 
अजून संशोधनात यश आलेलं नाही. आजही आपल्ाला आंब्ाचं खालचं 

रूट स्ॉक काय करावं आणण वरचं सायन काय करावं, म्हणजे कशाचं 
कलम बांधावं याचा अभ्ासच नाही. संशोधनसु्धा नाही. ६०-७० वर्वे 
होऊन गेली नवद्ापीठं काढूनसु्धा. अजून त्ांनाही काय सांगता येत 
नाही. म्हणजे अजून आपण सगळे चाचपडतोय. आत्ा कुठेतरी मेक्सिको, 
ऑस्ट् ेशलया आणण इस्ायल यांनी काही कोलॅबोरेशन करून अशा वेगळ्ा 
संशोधनाचं काम चालू केलंय आणण आंब्ाची नवीन जीन बॅंक फक्त 
आता ऑस्ट् ेशलयामध्ये तयार करण्ाचं काम चालू आहे. अजून जगात 
कोणी आंब्ाची जीन बॅंक केलेली नाही.

भारतातसु्धा आंब्ाच्ा चार हजार जाती सापडतात. आपल्ाला 
नावंसु्धा माहहती नाहीत. आपल्ा भागात पपकतं तेवढंच आपल्ाला 
माहहती. पण, आपल्ाला नवचार करावा लागणार आहे, आपल्ाला 

मधमयाशांमुळषे  उत्यारनयात ३५ तषे ४० टक्षे  वयाढ
उत्ादन वाढीच्ा दृष्टीने अत्ंत महत्तपूण्ग असलेले परागीभवनाचे (पाॅशलनेशन) 

काम मधमाश्यांमाफ्ग त केले जाते. साधारणपणे १) सातेरी, २) फुलोरी, ३) आग्या, 
४) पोया, आणण ५) अॅपफस मेलीफेरा या पाच प्रकारच्ा मधमाशा असतात. 
जैन कंपनी पाॅशलनेशनसाठी अॅपफस मेलीफेरा ही इटाशलयन जातीची मधमाशी 
वापरते. मधमाशीच्ा एका पेटीत आठ चौकटी असतात (कप्पे). एका चौकटीवर 
तीन ते चार हजार मधमाश्या असतात. एका पेटीत जवळपास २४ ते २५ हजार 
माशा बसतात त्ात फक्त एक राणी माशी असते बाककी सगळ्ा कामकरी माशा 
असतात. त्ा परागकण गोळा करून आणतात. त्ापासून मध तयार होते. या सव्ग 
मधमाशा हदवसभर ननरननराळ्ा फुलांवर जात असल्ामुळे सहजपणे परागगभवन 

होते. त्ामुळे उत्ादनात ३५ ते ४० टके् वाढ होते. सव्गसाधारणपणे ८० टके् पपकांमध्ये परागगभवनाची प्रपक्या आवश्यक 
असते त्ामुळे क्ॉस पॉशलनेशमध्ये मधमाश्यांना फार महत्त आहे. रब्ी हंगामात जैन कंपनी जेव्ा पांढऱया कांद्ाचे नबयाणे 
तयार करते तेव्ा कांद्ाला फुले यायला सुरवात झाल्ाबरोबर शेतात एकरी सात ते आठ 
मधमाशांच्ा पेट्ा ठेवल्ा जातात. या पेट्ा दरमहा १५०० ते २००० रूपये या दराने भाड्ाने 
नमळतात. जळगावच्ा जैन हहल्सवर जी लाखीबाग (आंबा, काजू, फणस, शलंब, चचचं, बोर, 
शसताफळ, शेवगा, कॉफकी, काळीनमरी, लवंग याची लागवड आहे.) उभी करण्ात आली आहे. 
नतथे मधमाशीच्ा पेट्ा ठेवल्ा जातात. एका पेटीपासून वर््गभरात दहा ते बारा पकलो मध 
नमळते. दोन पक.मी. पररसरात माशा हहडंत असल्ामुळे परागगभवनही होते. या माश्यांसाठी 
मातीच्ा भांड्ात पपण्ाचे पाणी ठेवले जाते व त्ात एक काडी टाकली जाते. या काडीवरून 
माशा पाणी पपण्ासाठी भांड्ात उतरतात. एक ते हदड महहन्यानंतर राणीमाशी एका पेटीतून 
काढून दसुऱया पेटीत शशफ्ट केली जाते. जुलै-ऑगस् हा मधमाश्यांच्ा नब्डींगचा हंगाम असतो. 
खरीप हंगामात ज्वारी, बाजरी, उडीद, मूग, तूर, या पपकात तर रब्ी हंगामात सूय्गफूल, मोहरी 
या पपकातही पॉशलमेशनसाठी मधमाश्यांच्ा पेट्ा ठेवल्ा जातात.
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चंद्पूरमध्ये जेव्ा आंबा लावायचांय, तेव्ा आपण काय लावणार आहोत? 
नतथं कोणता आंबा लावणार आहोत? तर यादृष्टीनं आपल्ाला नवचार 
करताना, मग आपल्ाला केशर आंब्ाचा प्राधान्यानं नवचार करावा 
लागेल. केशर लावता येईल, रत्ना लावता येईल. सोनपरी नावाची एक 
उत्कृ ष्ट व्रायटी आहे, जी डॉ. गुंजाटे यांनी नवकशसत केली. साधारणत: 
साडे तीनशे ते चारशे ग्ॅमचं फळ आहे. पल्ला अनतशय चांगली आहे. 
सुंदर सोनेरी कलर येतो. सोनपरी हा हापूस आणण बैंगनपल्लीचा संकर 
आहे. हापूसचा ब्ड असल्ामुळे त्ाच्ामध्ये, हापूसची टेस् आणण 
फ्ेवर या सोनपरीला येतो आहे. सोनपरीला स्पांजीपटश्यू येत नाही. 

आता आपल्ाला नवचार करावा लागणार आहे, ककी या व्रायटी 
आपण लाऊ शकू का? आता लगेच तुम्ही प्र्न नवचाराल मला, ककी 
मग याची रोपं कुठं नमळणार. याची रोपं कोण तयार करतंय? ती कोण 
आम्हाला देईल. म्हणजे आपलं सगळं काम लोकांवर अवलंबून आहे. 
आपण असा नवचार करणार नाही, ककी आम्ही स्त: काही काम करतो. 
आम्ही स्त: याचे आंबे बाजारातनं आणतो. सोनपरीच्ा दोन पेट्ा 
नतकडून घेऊन येतो. दत्वाडला नस्गरी आहे कोल्ापूर शजल्हामध्ये, 
नतथं या सोनपरीची रोपं तयार होतात. पकंवा जामनगरला धीरूभाई 
अंबानीच्ा नतथं आंब्ाची रोपं नमळतात. या व्रायटी आणल्ा पाहहजेत. 
आणण लावताना नवचार असा करायला पाहहजे, ककी एक व्रायटी ८० 
टके् लावायची. सगळा एकाच व्रायटीचा आंबा शंभर टके् लावायचा 
नाही. ८० टक्क्यामध्ये एक व्रायटी लावायची आणण उरलेल्ा वीस 
टक्क्यांमध्ये वेगळ्ा दोन व्रायटी लावायच्ा. कशाकरता हे करायचं, 
तर याच्ामुळं पॉशलनेशन चांगलं होतं. दर एकरी बागेत एक मधमाश्यांची 
पेटी ठेवली पाहहजे. या मधमाश्यांमुळे मोठ्ा प्रमाणावर परागीभवण होते 

आणण झाडावर जासतीची फळधारणा होते. परागीभवन ज्याला आपण 
म्हणतो ते म्हणजे एका फुलावरून दसुऱया फुलावर ती मधमाशी जात 
राहते. तुम्हाला सगळ्ांना शेती इस्ायलची हे पुस्तक आज पाटबंधारे 
नवभागाने हदले आहे. त्ाच्ावर एक पकड्ाचं चचत् दाखवलंय बघा. ती 
मधमाशी आहे. ती नेदरलॅंडमधली त्ांनी नवकशसत केलेली बम्बल बी 
म्हणतात नतला. म्हणजे आपली मधमाशी जास्त आक्मक आहे. आपली 
मधमाशी चावते पकंवा आपल्ाला त्ासदायक आहे. ही बम्बल बी तशी 
त्ासदायक नाही. पण पॉशलनेशन करायला ही बम्बल बी आपल्ा 
मधमाशीपेक्ा जास्त उपयुक्त आहे. 

या बम्बल बीच्ा पायामध्ये खाली केसं असतात आणण ती जेव्ा एका 
फुलावरून दसुऱया फुलावर जाऊन बसते, म्हणजे मध गोळा करायला 
जाते, तेव्ा फुलातले परागकण नतच्ा केसामध्ये चचटकतात आणण ते 
चचकटलेेले परागकण नतच्ा पपल्लांना खायला आवडतात. ननसगधानं कसं 
शास्त्र बनवलंय हे लक्ात घ्ा. आणण मग ती पपल्लं ते परागकण खातात 
म्हणून हदवस उजाडल्ापासून रात् होईपययंत ती बम्बल बी हदवसात २१ 
हजारवेळा एका फुलावरून दसुऱया फुलावर जाते आणण ती मध गोळा 
करते. पण त्ाचवेळेला हे सगळं करते आणण म्हणून त्ांचं पॉशलनेशनचं 
काम इतकं जबरदस्त आहे, इस्ायललासु्धा मागं टाकून हा नेदरलॅंड 
टोमॅटो उत्ादनात पुढं गेलांय. आज एकरी टोमॅटोचं उत्ादन नेदरलॅंड या 
देशाचं सहाशे ते साडे सहाशे टन आहे. इस्ायलचं उत्ादन ३०० टन होतं 
पूववी, जेव्ा मी पहहल्ांदा ९३ साली इस्ायलचा अभ्ास करायला गेलो, 
तेव्ा त्ांचं एकरी टोमॅटोचं उत्ादन ३०० टन होतं. आज ते चारशे टन आहे. 
पण इस्ायलला मागं टाकून नेदरलॅंड पुढं गेलंय. आज आपलं उत्ादन 
मात् ३० टनाच्ा आसपास आहे. आता बघा बरं, कसं व्ायचं? कुठं ते 

सहाशे, साडेसहाशे टन टोमॅटो एकरातनं काढणार, 
आपण तीस टन काढणार आणण मग आंतरराष्टट् ीय 
बाजारपेठेतलं यु्ध कसं लढणार? म्हणजे आपल्ाला 
नवचार करावा लागेल, आपली उत्ादकता वाढवावी 
लागेल आणण उत्ादकता वाढवण्ासाठी हे सगळं 
नवीन तंत्ज्ञान आपल्ाला स्ीकारावं लागणार 
आहे आणण त्ाची कास धरल्ाशशवाय आपण प्रगती  
करू शकत नाही.

आता त्ांनी दसुरं तंत् नवकशसत केलेलं आहे, 
ककी झाडाला बारमाही पाणी द्ायचं. कोकणामध्ये 
कोकणी माणूस अंगावर येतो, त्ाला जर सांगायला 
गेला तुम्ही, ककी आंब्ाच्ा झाडाला पाणी दे. तो 
म्हणतो, बापजाद्ांनी झाडं लावली. केवहा पाणी हदलं 
नाही आजपययंत आणण तुम्ही काय सांगता पाणी द्ा 
म्हणून. पण तुम्ही जर नीट बारकाईनं बघायला गेलात, 
तर झाडाला मोहोर जेव्ा येतो, तेव्ापासून दर आठ आंब्ाच्ा झाडावर और्धाची फवारणी
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हदवसांनी तुम्ही जर त्ाला ननयनमतपणे पाण्ाच्ा पाळ्ा हदल्ा, तुम्ही 
जर पाटाचं पाणी देणार असाल तर पकमान सात ते आठ पाळी पाणी हदलं 
पाहहजे आणण पडट् पनं पाणी देणार असाल तर रोज पकंवा हदवसाआड पाणी 
हदलं, तर तो झाडाचा आलेला मोहोर पटकून राहू शकतो. तो मोहोर गळत 
नाही. कारण खाली आद््गता, ओलावा तयार होतो. जर खाली आद््गता 
नसेल, तर तो मोहोर गळून जातो. लहान लहान लागलेली फळं गळून 
जातात. पाण्ाचा ताण सहन करू शकत नाही झाड. वर उन्ाळा प्रचंड 
झालेला असतो. अशावेळी झाडच्ाखाली ओलावा व वाफसा पटकून 
राहण्ासाठी हठबकसंचाविारे पाणी देणे आणण नैसगग्गक मलल्चगं करणे 
आवश्यक आहे. 

कोकणामध्ये जून-जुलैमध्ये कल्टट् ार झाडाला घालतात. झाडाचं 
वय बघून नतसऱया वर्धापासून पकंवा चौर्ा वर्वांपासून साधारणत: ३ 
एमएल एवढं त्ाला कल्टट् ार घातलं पाहहजे. जेव्ा सात-आठ वर्धाचं 
झाड होईल, तेव्ा त्ाच्ा पांढऱया मुळ्ा कुठवर पसरलेल्ा आहेत, 
समजा एका बाजूची मुळी सहा फूट गेलेली आहे. दसुऱया बाजूच्ा मुळ्ा 
आठ फूट गेलेल्ा आहेत. याचा अथ्ग असा आहे, ककी साधारणत: सात 
फुटाला आपण एक गोल ररगंण केलं पाहहजे. थोडंसं खणलं पाहहजे 
आणण त्ात पॅक्ोब्ुटट् ॉझॉल पाण्ामध्ये नमसळून घातलं पाहहजे. म्हणजे 
काय होणार आहे? ते घातलं तर तुमच्ा झाडाला एक महहन्यानंतर, 

दोन महहन्यानंतर मोहोर येणार आहे. मोहोर आला, ककी तो सांभाळायचं 
काम आपल्ाला करायचंय. पण तो सांभाळायचा कसा? त्ाच्ासाठी 
खताची मात्ा आपल्ाला जपली पाहहजे. शेणखत, लेंडीखत, आपली 
बाककीची सेंहद्य खतं घातली पाहहजेत. खतं जर तुम्ही भरपूर घालू 
शकला, त्ा पॅक्ोब्ुटट् ॉझॉल नंतर तर तुम्हाला नमळणारं उत्ादन हे 
अनतशय चांगलं असणार आहे. 

आज तुम्ही बघा, इस्ायलची आंब्ाची उत्ादकता पकती आहे? ५० ते 
५२ टनाची आहे. आपली काय आहे? सगळ्ा कोकणमधल्ा आंब्ाची, 
दोन ते अडीच टनाची उत्ादकता आहे. आपल्ापेक्ा उत्र प्रदेश फार 
पुढं आहे. उत्र प्रदेशची आंब्ाची उत्ादकता हेक्री १७.३ टनाची आहे. 
कनधाटक १२-१३ टनाला आहे. आंध् सु्धा १३-१४ टनाला आहे. आपली 
उत्ादकता फक्त २ ते अडीच टनाची आहे. आणण ऑस्ट् ेशलयामध्ये 
नवलायकोलंबन नावाचा बाटा वापरून जी नव्यानं आंब्ाची लागवड केली 
जाते, नतथं हेक्री उत्ादन ४० टन आहे. ४० टनाच्ा खाली उत्ादन घेणं 
परवडतच नाही त्ांना. पुन्ा लक्ात घ्ा, आपण २ ते अडीच टनाला, ते ४० 
टनाला. जगातला माणूस असं म्हणणार आहे का, ककी चंद्पूरचा शेतकरी 
जगायला पाहहजे म्हणून मी आंबा घेतो. त्ाला काय घेणं पडलंय. तुम्ही 
जगला का मेला. त्ाला स्स्तात, चांगल्ा दजधाचा, पाहहजे असा माल 
कोण देईल, त्ाचा माल तो घेणार आहे. आणण म्हणून मग आपल्ाला असा 

जैन इररगेशन कंपनीने जळगावातील जैनहहल्सवर नव्याने ग्ीन हाऊसमध्ये आंबा लागवड करून संशोधन सुरू केले आहे
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नवचार करावा लागणार आहे, जगातले सगळ्ात मोठे आंब्ाचे उत्ादक 
आपण आहोत. जगातलं ६३ टके् आंब्ाचं उत्ादन एकटा भारत करतो. 
पण आंतरराष्टट् ीय बाजारपेठेमध्ये आमचा एक टक्क्याचासु्धा वाटा नाही 
आंब्ाच्ा नवक्कीमध्ये. वे्नेझुएलासारखा देश, जो जगाच्ा १ टके् 
उत्ादन करतोय, त्ाचा आंतरराष्टट् ीय बाजारपेठेतला वाटा १७ टक्क्याचा 
आहे. पकती देश पुढे गेलेत. ही संबंध केळी पपकवणारी राष्टट्  ं तुम्ही जर 
बगघतली, होंडुरास, इक्वेडोर, ग्ाटेमाला, पफलीपाईन्, पेरू पकती िोटे 
िोटे देश आहेत. पण काय प्रमाणात उत्ादन करतायंत. इतक्या मोठ्ा 
प्रमाणावरती नवर्ुववकृत्ावरती मघाशी मी त्ांना सांगगतलं, ककी जगातला 
सववोत्कृ ष्ट गुलाब तयार होतो. आपल्ाला काय अडचण आहे? आपण 
सारखं म्हणत बसणार, नाही ते हवामान असं आहे, ते वातावरणच 
असं आहे. उष्णताच एवढी आहे. फलानं आहे. इथं काहीच होत नाही. 
कोकणवाल्ांनी म्हणायचं, इथं मोकाट जनावरांचाच प्र्न आहे. लोकं 
जनावरं सोडून देतात. रानातली पपकं खाऊन टाकली जातात. म्हणजे 
नकटीच्ा लनिाला सतराशे साठ नवघ्ं, तसं आमचं सगळ्ांचं वागणं 
आहे. आपल्ाला मुळात आच नाही, ककी हे आपल्ाला उभं करायचंय. 

आता लोकं ग्ीन हाऊसमध्ये आंबा लावायला लागली. कुठं चाललंय 
जग. ग्ीन हाऊसमध्ये केळी लावायला लागली. आमच्ा डोक्यात तर 
तो नवचारच नाही अजून. आज जपानमध्ये आणण ऑस्ट् ेशलयामध्ये ग्ीन 
हाऊसमध्ये आंबा लावतात आणण एक आंबा ८ ते ९ हजार रूपयांना 
नवकला जातो. तुम्ही गुगलवर जा आणण जॅपनीज मॅंगो एवढं हेपडगं मारा. 

तुम्हाला लगेच आंबा हदसेल, त्ाचं माकवे ट हदसेल. मी माझ्ा मनचं काय 
सांगत नाही. तुम्ही लगेच टेस् करू शकता तुमच्ा मोबाईलमध्ये. झाड 
तर दोन-तीन फुटाचं असतं आणण त्ाला लागलेला आंबा तारेला बांधतात. 
वर चढवतात. गद्ग जांभळ्ा रंगाचा आंबा असतो. त्ाला टॉमीअॅटपकन् 
म्हणतात. त्ाचं फळ आकारानी मोठं असतं. सहाशे, साडेसहाशे ग्ॅमचं 
फळ असतं. हदसायला अत्ंत सुंदर आंबा आहे. आपल्ाकडं वनराज 
जातीचा जो आंबा आहे, तो हदसायला या टॉमीअॅटपकन्सारखा आहे. 
पण बेचव असतो. वनराजचं फळ तेवढ्ा क्ाशलटीचं नाही आणण 
वनराजचा साईज तेवढा येत नाही. पण हे संबंध युरोपपयन बाजारपेठेमध्ये 
टॉमीअॅटपकन्, कें ट, पकट आणण हेडन या मेजर चार व्रायटी आहेत. 
आज जपाननी बरोबर ओळखलं, ककी जयाला पडमांड आहे. ते लावलं 
पाहहजे, जपानी लोक ८-९ हजाराला एक आंबा खातायंत तर खाऊ द्ा ना. 
तुम्ही पपकवा ना तसला आंबा. नका खाऊ तुम्ही, तुम्हाला नाही आवडत 
तो आंबा. तुम्ही दसुरा नवकत घेऊन खा. पण आठ हजाराला तुमचा आंबा 
गेला तर काय उलटी होईल का तुम्हाला. तुम्हाला पैसे नमळतायत ना. 
देशाला परककीय चलन नमळतंय ना. लाव ना रे आंबा, त्ा ग्ीन हाऊसमध्ये 
लाव. उगं टेम्परेचरचं नाटक पकती हदवस सांगतो. 

ग्ीन हाऊसमध्ये वाटे्ल ते क्ायमेट तयार करता येतं. तुम्ही 
इगतपुरीला जाऊन बघा. पेरीनवकंल नावाची कंपनी आहे. अमेररकन 
टुररस्र नावाच्ा बॅगा आपण वापरतो ना, त्ा दोन-चार प्रकारच्ा बॅगा ती 
कंपनी तयार करते. नतनं ५६ एकर जागा शेतीसाठी नवकत घेतली. त्ांना 

जपानने ग्ीनहाऊसमध्ये केलेली आंबा लागवड
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सगळे माग्गदश्गन आणण शसचंनाचे साहहत् जैन इररगेशनेच पुरनवले आहे. 
त्ांनी काय केलंय, तर ग्ीन हाऊसमध्ये द्ाक्ं, आंबा आणण अॅवाकडोची 
झाडं लावली आहेत. आता अॅवाकडोला इतककी प्रचंड पडमांड आहे 
सॅलडमध्ये, कारण त्ाला मेपडशसनल खूप वॅ्ल्ू आहे. सगळ्ा सॅलडमध्ये 
हे अॅवाकडो फळ खाल्लं जातं. अत्ंत बेचव फळ असतं. पण शरीराला 
अत्ंत उपयुक्त आहे. त्ामुळं प्रचंड पडमांड आहे. २००-३०० रूपयाला एक 
फळ नमळतं. माझा मुलगा नेदरलॅंडमध्ये शशकतो. मी त्ाला नवचारतो, ककी 
तू अॅवाकडो आणतो का? आणतो ना म्हटला बाबा, फार भारी असतं ते 
अॅवाकडो. म्हटलं, केवढ्ाला नमळतं? ३०० रूपयाला एक फळ नमळतं 
म्हणाला. म्हणजे साधारणत: दोन ते चार यूरोला. ९० रूपये एक युरो आहे. 
साधारणत: ३ युरोला एक फळ नमळतं. आज जगभरामध्ये इतक्या मोठ्ा 
प्रमाणावर पडमांड आहे, मेक्सिकोसारखा देश त्ाच्ा ननयधातीमध्ये प्रथम 
क्मांकावर आहे. आपल्ाकडं फक्त शसस्क्मला ते फळ होतंय आणण 
एक-दोन राज्यात तुरळक आहे. आपल्ाला सगळं बाहेरून इम्पोट्ग होतंय 
ते. तुमच्ा चंद्पूर, गडचचरोलीला अॅवाकडो लावता येईल का? त्ाला 
समजा ३६ पडग्ीपययंतचं तापमान लागत असेल, आपण ग्ीन हाऊसमध्ये 
३६ पडग्ीच्ा पुढं तापमान जाऊ द्ायचं नाही, या प्धतीनं ग्ीन हाऊस 
तयार करू शकतो ककी नाही? जाऊ द्ा, ग्ास हाऊस आपल्ाला 
नाही परवडणार. कारण त्ाचा खच्ग कोटीत असतो. पण, शेडनेट, पॉली 
हाऊस, शेतकऱयांनी एकत् येऊन जर केलं, उत्म प्धतीनं. तुम्ही येऊन 

बघा, आमच्ाकडं सातारा, सांगली, कोल्ापूर त्ा भागामध्ये, िोटे िोटे 

शेतकरी, पाच गुंठ्ाचं, दहा गुंठ्ाचं असं एकत् येतात, सगळी नमळून 

एकत् माकवे पटगं करतात, तो कंटनेर भरेल, ककी वॅ्न भरेल इतका माल 

उत्ाहदत करतात आणण मग त्ा त्ा बाजारपेठेमध्ये घेऊन जातात. 

सामुदागयक कामाचं म्हणून एक सामर््ग असतं. त्ाचं एक स्त:चं 

आत्मबल आणण ननष्ठा असते. ददैुवानं आपण सगळेजण एक-एकटे 

चांगलं काम करतो. पण सगळे नमळून संघपटतपणे, हातात हात घालून 

काम करू, खांद्ाला खांदा लाऊन काम करू, एकमेकांच्ा नव्वासानं 

काम करू असं म्हटलं तर आपल्ा सगळ्ांचे हातपाय लटपटायला 

लागतात. हे सामुदागयक काम शेतीच्ा क्ेत्ामध्ये या पुढच्ा काळामध्ये 

आपल्ाला करावं लागणार आहे आणण त्ाच्ासाठी आपल्ाला आपली 

एकजूट, संघटन करावं लागणार आहे. 

ज्याचा आत्ा उल्लेख पाणी वाटप सोसायट्ांचा झाला, १९९६ साली 

जेव्ा चचतळे आयोग नेमला आणण ९८ साली चचतळे आयोगानी अहवाल 

हदला, तेव्ा अहवाल देताना आयोगानं पहहलं सूत् घातलं, ककी यापुढच्ा 

काळात धरणातल्ा पाण्ाचं वाटप आणण वापर हे दोन तत्तांच्ा 

आधारे झालं पाहहजे. म्हणजे काय, तर व्ॉल्ूमेपटट्क बेशससवर घनमापन 

प्धतीनं मोजून पाणी हदलं पाहहजे आणण सोसायट्ांच्ा माफ्ग त पाण्ाचं 

वाटप झालं पाहहजे. पाटबंधारे खात्ानं पाणी वाटता कामा नये. त्ांची 

ॲवॅ्कडो गोसीखुद्गचा कालवा
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मालककी आता पाण्ावर नाही. पाण्ाच्ा प्रत्ेक थेंबाची पकंमत पाटबंधारे 

खात्ानं वसुलच केली पाहहजे. पण, जो पाणी वापरतोय, त्ानेसु्धा 

पाण्ाच्ा प्रत्ेक थेंबाची पकंमत हदली पाहहजे. कारण ती पकंमत जेव्ा 

देण्ाची वेळ येईल आणण आपल्ा व्खशातनं पैसा जाईल पाणीपट्ीचा 

त्ाच्ाशशवाय तुम्हाला आच लागणार नाही, ककी पाणी मोजून वापरलं 

पाहहजे. काटकसरीनं वापरलं पाहहजे. डोळ्ात तेल घालून वापरलं 

पाहहजे. नाहीतर डुबक शसचंन चालू आहे. रानोमाळ पाणी सोडून हदलंय. 

याचं लक्च नाही आणण याची चचधा काय चाललीय, ककी आज मोदी 

काय म्हणाला, तो राहूल गांधी काय म्हणत होता. मग त्ाला असं काय 

कळतंय का. तो कशाला अशा भानगडी करत बसलांय. म्हणजे जगाचं 

धुणं धुण्ात आपल्ाला खूप रस आहे आणण आपल्ा स्त:च्ा शेतात 

काँग्ेस गवत डोक्यापययंत वाढलंय. त्ाच्ाकडं आमचं लक् नाही. ही अशी 

फुटकळ चचधा, फोकनाड चचधा करण्ात आपल्ाला लय रस आहे. 

पण आपल्ा शेतात काय चाललंय, आपल्ा शेतात पाणी भरून 

नदी, नालं, ओढ्ा-ओघळीनं वाहायला लागलं, पार वाटोळं झालं त्ा 

शेताचं, ती मातीसु्धा वाहून गेली, माती नवटभट्टांना नवकली. अरे, 

केवढी मोलाची महागडी माती. एक इंच मातीचा थर तयार व्ायला 

शंभर वर्वे लागतात आणण लोकं येड्ासारखी ती माती कुठतंरी पाच-

दहा हजार रूपये नमळतायंत म्हणून टट्कच्ा टट्क नवकतायंत. काय 

ठेवतांय पुढच्ा पपढ्ांसाठी तुम्ही? तुम्हाला बापजाद्ांनी चांगली जमीन 

हदली. अहो ती वाढवा. जशी वसुंधरा हदली होती, नाही तुम्हाला चांगली 

ठेवता आली. पण ननदान जशी नमळाली होती, आपल्ा बापजाद्ांनी 

हातात हदली होती, तशी तरी पटकवा. तुम्हाला चांगलं करता आलं तर 

उत्मच आहे. त्ाच्ामध्ये आणखी वाढ करा. नतचा दजधा वाढवा आणण 

मग ती आपल्ा पोराबाळांच्ा हातात द्ा. ती मुलं तुमचं नाव काढतील. 

नाहीतर म्हणतील, बाप असाच भंगार होता, पार वाटोळं करून टाकल 

सगळ्ाचं. मला वाटतं, असं म्हणावं असं कुठल्ाही आई-बापाला 

वाटणार नाही. पण वाटू नये असं वाटत असेल तर आपण आधी नीट 

वागायला शशकलं पाहहजे. आपण काय करतोय? आपल्ा वागण्ाचा 

काय पररणाम होणार आहे या संबंध क्ेत्ावर? कारण शेवटी असं आहे, 

ककी शेती हीच आपल्ाला पुढं तारणारी आहे. शेतीतनंच आपलं कुटंुब 

चालणार आहे आणण सगळ्ात मोठा रोजगार देण्ाचं सामर््ग हे शेती 

क्ेत्ामध्येच आहे. 

२५० वर्धापूववी काल्ग  मासि्ग असं म्हणाला होता, ककी सरकार मरणासन्न 

स्स्तीत आहे, नतरडीवर आहे. लोक म्हणली, काय मूख्ग माणूस आहे हा 

काल्ग  मासि्ग. याला काय अक्ल आहे ककी नाही? असं कुठं असतं का 

म्हणली. सरकारचं काय महत्त संपुष्टात येतं का आपल्ा जीवनातलं. 

ते अखंड राहणारच आहे असं आम्हाला वाटत होतं. आज २५० वर्धात 
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ससचंचत वनषे ही संकल्पनया रयाबवया
पूव्ग नवदभधातील गडचचरोली, चंद्पूर, भंडारा, गोंहदया या शजल्हातला बराच मोठा भाग हा जंगलांनी, झाडांनी व्यापलेला 

आहे. सगग्गकरीत्ा तयार झालेले हे जंगल आपल्ाला चांगल्ा प्धतीने पटकवून ठेवायचे असेल तर शसचंचत वने ही संकल्ना 
राबनवण्ाची गरज आहे. या भागातून वाहणाऱया वैनगंगा, इंद्ावती, कनहान व इतर मोठ्ा नद्ांना बारमाही पाणी असून या 
पाण्ाचा आज शसचंनासाठी फारसा वापर होत नाही. नद्ांच्ा दतुफधा लाखो एकर सुपीक काळी जमीन असून मोठ्ा प्रमाणावर 
जंगले व झाडे आहेत. या झाडांना पावसाळ्ाचे चार महहने मुबलक पाणी नमळते. पण पावसाळा संपल्ानंतर पाण्ाचा ताण त्ांना 
सहन करावा लागतो. या जंगलांमध्ये साग. बांबू मोह, लाख, ऐन, पळस, बाभूळ, नबब्ा यांची मोठ्ा प्रमाणावर झाडे असून ऐनाच्ा 
झाडावर रेशीम कोश तयार करून त्ापासून रेशमाचे कापड (टसर शसल्क) तयार कण्ाचा व्यवसाय नवकसीत झालेला आहे. 
नद्ांमधून वाहणारे पाणी आणण भूजल यांचा संयुक्त वापर करून ‘शसचंचत वने’ (इररगेटेड फॉरेसटी) ही संकल्ना येथे राबनवणे 
गरजेचे व फायद्ाचे आहे. त्ादृष्टीने वन नवभाग, जलसंपदा नवभाग यांनी एकपत्त काय्गक्म आखण्ाची आवश्यकता आहे. हठबक 
शसचंनाविारे जंगलातील झाडांना आपण वर््गभर पाणी देऊ शकलो तर ही झाडे मोठ्ा प्रमाणात उत्न्न देऊ शकतील आणण नतथे 
राहणाऱया आहदवासी माणसांना रोजगार व कच्चा माल नमळू शकेल.
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आपण काय चचत् बघतोय. सरकार आपल्ा जबाबदाऱया कमी करायला 
लागलंय. झटकायला लागलंय. आम्हाला काय सांगू नका. खासगी 
क्ेत्ात जा. भांडवलशाहीकडं जा. बीओटी तत्ताकडं जा. आता बघा, 
ननतीन गडकरी सगळे रस्ते करतायंत बीओटीवर. लगेच टोल. आपल्ा 
व्खशातनं पैसे चालले. आता तो काढलांय बघा, मोठ्ाच्ा मोठ्ा नागपूर-
मुंबई रस्ता. २७०० रूपये टोल बसणार आहे एका वेळेला जायला. 
तंत् कुठं चाललंय, जग कुठं चाललंय. सरकार कुठं चाललंय. सरकार 
आता यापुढच्ा काळात आपल्ाला फारसं उपयोगी पडू शकणार 
नाही. सरकारवर अवलंबून राहू नका. मासि्गने जे सांगगतलं ते बरोबर 
आहे, सरकार मरणासन्न स्स्तीत आहे. नतरडीवर आहे. त्ाचं आपल्ा 
जीवनातलं महत्त हदवसेंहदवस कमी होत जाणार आहे. तेव्ा आम्हाला 
स्तःला सव्गगोष्टी कराव्या लागतील. 

आणण म्हणून सगळा पाण्ाचा वापर काटकसरीने करा. गोसीखुद्गचं 
पाणी येणार आहे. तुम्ही नीट व्यवस्स्त वाटून घेतलं पाहहजे. तुमची 
प्रत्ेक हठकाणी पाणी वाटप संस्ा असली पाहहजे. मोजून पाणी घेतलं 

पाहहजे. १९३२ सालापासून माळीनगरचा साखर कारखाना मोजून पाणी 
घेतोय. सगळे शेतकरी एकत् आले. कदाचचत त्ाला त्ाकाळी सहकार 
हे नाव हदलं नसेल. आपण ४८ सालच्ा प्रवरेला पहहला सहकारी साखर 
कारखाना म्हणतो. पण, १९३०च्ा मंदीच्ा लाटेत सगळे दषु्ाळातून 
सासवड या पररसरातून लोक उठले आणण माळीनगरला गेले आणण त्ांनी 
साखर कारखाना काढला. शेतकऱयाच्ा मालककीचा हा पहहला कारखाना 
आहे. तो तेव्ापासून पाणी मोजून आणण नवकत घेतोय. म्हणजे जर पाणी 
आपण मोजून, नवकत घेतलं, काटकसरीनं वापरलं, तर पकती उत्म 
प्धतीनं कारखाना चालवता येतो. आपल्ाला नवचार करावा लागेल, 
ककी आपल्ाला इररगेशन खातं आता मोजून पाणी देईल, इतका कोटा 
ठरवून हदलांय सोसायटीला, आपण तसं बरोबर वापर करायला पाहहजे. 
तुम्ही जाऊन बघून या, नाशशकमध्ये वसंतराव उपाध्येंनी समाज पररवत्गन 
कें द् नावाची संस्ा काढली ४० वर्धापूववी. ८८ साली मी पहहल्ांदा 

वसंतरावांची मुलाखत घ्ायला गेलो. मला जेव्ा अभ्ास करायचा 
होता तेव्ा. आज त्ा पाणीवापर संस्ा शंभर टके् प्रॉपफटेबल आहेत. 
स्त:च्ा मोठ्ा मोठ्ा नबस्ल्डगंा संस्ेच्ा उभ्ा राहहल्ात. १०० टके् 
पाणीपट्ी ते सरकारला देतायंत आणण पीक प्धती पूण्गपणानं बदललीय. 
म्हणजे ज्या वाघाडच्ा प्रकल्ातनं ४०० एकराला पाणी नमळत नव्तं, 
नतथं आज १६०० एकर जमीन धभजतेय आणण ९०० एकर द्ाक् बागा 
एकट्ा वाघाडमध्ये उभ्ा राहहल्ात. 

पीक प्धतीमध्ये बदल करून नवकासाचे नवे चचत् तुम्हाला 
या भागात उभे करायचे आहे. पाणी आल्ानंतर साधारणत: २० ते 
२५ वर्धामध्ये त्ा भागाचा पूण्ग चेहरा मोहरा बदलतो. रशशया आणण 
अन्य देशांची उदाहरणं तुम्ही पाहायला गेलांत, तर तुम्हाला हे फार 
प्रकर्धानं हदसून येईल, ककी शसचंन सुनवधा झाल्ामुळे आपली संस्कृ ती 
बदललेली असते. आपल्ा गावातले रस्ते बदललेले असतात, 
आपलं राहणीमान बदललेलं असतं. आपली घरं बदललेली असतात. 
आपल्ा मुला-बाळांचं चांगलं शशक्ण झालेलं असतं. घराच्ा पुढं 
गाड्ा उभ्ा राहहलेल्ा असतात. आपलं राहणीमान (स्ॅंनडड्ग ऑफ 
शलव्व्गं) बदललेलं व उंचावलेले असते. आपल्ा खाण्ामध्ये चांगली 
प्रोपटन्युक्त फळं, भाजीपाला आलेला असतो. हा सगळा बदल केव्ा 
होतो? जेव्ा हे पाणी उपलब्ध होतं तेव्ा. सुदैवानं ते आता तुम्हाला 
उपलब्ध होणार आहे. तुम्हाला त्ावेळी नवचार करावा लागणार आहे, 
ककी आता भाताच्ा प्रेमात नाही अडकायचं. आपल्ाला नवीन पपकाकडं 
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जायचंय. मग आपल्ाला आंबा लावायचांय, मोसंबी लावायचीय, 
आपल्ाला केळी लावायचीय. आपल्ा बांधावर फक्त तुरी लाऊन 
जमणार नाही. आपल्ाला मध्यभागी तुरी लावली पाहहजे. लाखी 
डाळीची चव पकती चांगली असते. पण ती फारशी घेतली जात नाही. 
परवडत नाही. मग आपल्ाला आपल्ा मालाचं भांडवल करता आलं 
पाहहजे ककी नाही? श्ी. कोठारी यांनी आंदोलन केलं. लाखी डाळीवरची 
बंदी उठवली. ५० वर्वे डाळीवर बंदी होती. आता त्ाचं उत्ादन 
व्ायला पाहहजे. लाखी डाळ आमच्ा चंद्पुरात पपकतेय. याची भजी, 
वडा उत्म होतोय. आपल्ाला आपल्ा मालाचं भांडवल करता आलं 
पाहहजे. माकवे पटगं ज्याला म्हणतात, ब्ॅणण्डगं, नेम हे शशकलं पाहहजे ना 
करायला. आणण हे एकटा शेतकरी करू शकणार नाही. याच्ासाठी 
सगळ्ांनी एकत् आलं पाहहजे आणण त्ा प्धतीनं आपल्ाला काम 
करावं लागणार आहे.

आता सुदैवानं ही बंदी उठलेली असल्ामुळं आज आपल्ाला 
डाळीची चचतंा आहे बघा. यु्ध चालू झालंय युके्न आणण रशशयामध्ये. 
आपल्ाला डाळ यायची बंद झाली. तुम्ही बगघतलं असेल, आपल्ाला 
जी डाळ येत होती, रशशयाकडनं, ७५ टके् डाळ त्ांच्ाकडनं येत होती. 
सूय्गफूल ते त्ांच्ाकडनं येत होतं ७५ टके्. आज सगळ्ा डाळींचे भाव 
वाढलेत. तेलाचे भाव वाढायला लागलेत. काय करतोय स्ातंत्रानंतर 
आपण? आता अमकृत महोत्सव साजरा करायला ननघालोय. आपल्ाला 
जरासु्धा लाज वाटत नाही, ककी आपला देश अजूनसु्धा आयात करतोय. 
४० लाख टन डाळी दरवर्वी आपला देश आयात करतो. पकती हजारो कोटी 
रूपये त्ाच्ासाठी जातायंत. हेच पैसे सरकारने इथल्ा शेतकऱयांना 
हदले, बाबा तु चांगलं पपकवं आम्ही तुला पैसे देतो. तर सरकारला काय 
ओकाऱया होतील का? पण सरकारसु्धा चांगल्ा आधारभूत पकंमती देत 
नाही शेतकऱयाला आणण शेतकऱयालाही वाटत नाही, ककी आपण स्ावलंबी 

व्ावं. आपण कशाला इम्पोटवेड डाळ खावी. काय गरज आहे का. कशाला 
ते सनफ्ॉवर आणण इम्पोटवेड तेल खात बसतोय आणण सगळ्ाचं एकत् 
करून पाम तेल आपल्ाला नवकतायंत. शु्ध तेल आपल्ाला कुणाला 
नमळतंय का खायला? 

आता घाण्ाचं तेल. घाण्ाचं तेल परवडतं का खायला? आज पुणे 
शहरामध्ये लाकडी घाण्ाचं तेल ७०० नस् ८०० रूपये पकलो आहे. कसं 
परवडेल सांगा बघू. करडई तेल, शेंगदाण्ाचं तेल जर ७०० आणण ८०० 
रूपयाला जात असेल, ज्यांच्ाकडं पैसा आहे ती माणसं खातील. पण, 
सव्गसामान्य माणसांनी कुठून खायचं? म्हणजे आपल्ाला नवचार करावा 
लागणार आहे, ककी कमशश्गयल क्ॉप्स कोणती आहेत. आपल्ाला कोणतं 
नवीन तंत् वापरावं लागणार आहे. आपण आता फळबाग उभी करायला 
ननघालेलो आहोत. साध्या साध्या गोष्टी आहेत. बोडवो नमश्ण वापरायचंय. 
बोडवो नमश्ण म्हणजे काय, तर चुना आणण गंधक एकत् करून झाडाच्ा 
खोडाला लावायचे पकंवा त्ाची फवारणी झाडावर करायची. रोज 
आपण एकमेकांना चुना लावतोच ना? ख्याती आहे आपली सगळ्ांची. 
एकमेकांना टोपी घालून कसा चुना लावतो ती. आता झाडाला चुना 
लावायला काय प्रॉब्ेम आहे तुम्हाला. वर्धातनं दोनदा लावायचांय. 
पाऊस पडण्ाच्ा आधी आणण पाऊस पडल्ाच्ानंतर. ते जर कोरडं 
नमश्ण झाडाला लावलं, तर झाडाला ककीड लागत नाही. आणण जेव्ा 
झाडावरती फळ लागलेलं आहे, टेम्परेचर वाढलं, ४० झालं, ४२ झालं, 
फळ नमळतंय ककी नाही. अरे त्ा चुन्याची फवारणी हाण ना त्ा अख्ख्या 
झाडावर. अॅटोमॅटकली टेम्परेचर कमी होतंय. त्ा झाडावरती उन्ाचा 
मारा कमी होतोय. ५-७ पडग्ीनं फरक पडतोय. सोपी गोष्ट आहे. एक 
फवारा चुन्याच्ा ननवळीचा मारायचांय. एकदा-दोनदा फवारा मारला, तर 
काहीच अडचण येत नाही. पण, आपण ते तंत् नवकशसत करायला पाहहजे. 

आपण झाडाच्ा मुळाला जसं पाणी हदलं पाहहजे, तशी झाडावर मोजून 

झाडाच्ा खोडाला बोडवोनमश्ण लावलेली नवदभधातील संत्राची बाग
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पूव्ग नवदभधाच्ा नवकासाच्ा दृष्टीने वैनगंगा नदीवर उभारण्ात आलेल्ा गोसीखुद्ग प्रकल्ाला प्रचंड महत्त आहे. 
बराच काळ ननरननराळ्ा कारणांनी गाजलेला व दीघ्गकाळ रेंगाळलेला हा प्रकल् आता बांधून पूण्ग झाला आहे. 
यावर्वी त्ांत शंभर टके् पाणीसाठा करण्ात आला आहे आणण हे पाणी जवळपास अडीच लाख एकर जनमनीला 
देण्ाचा जलसंपदा नवभागाचा मानस आहे. तसा प्रयत्न आहे. मात् हे पाणी ननव्वळ भात या पपकाला देण्ापेक्ा नवीन 
नगदीची पपकप्धती (उदा. आंबा केळी, संत्ा, मोसंबी यांच्ा फळबागा उभ्ा राहाव्यात, ऊसाची लागवड व्ावी, 
गादीवाफ्ावर सलग तुरीची लागवड व्ावी वगैरे) उभी राहावी अशी मननर्ा बाळगून प्रकल्ाचे मुख्य अधभयंता 
आशीर् देवगडे, अधीक्क अधभयंता अंकुर देसाई व त्ांचे सव्ग सहकारी प्रयत्न करताहेत. त्ांच्ा या प्रयत्नांना 
राज्याचे जलसंपदा मंत्ी जयंत पाटील आणण नवदभ्ग पाटबंधारे मंडळाचे काय्गकारी संचालक राजेंद् मोहहते यांचे मोठे 
सहकाय्ग व माग्गदश्गन लाभले आहे. शेतकऱयांना परंपरागत भात पपकाकडून नवीन पपकप्धतीकडे नेण्ाचा त्ांचा 
प्रयत्न आहे. ते याकररता सातत्ाने प्रयत्न करताहेत. १० ते १३ एपप्रल या काळात त्ांनी ननवडक शंभर शेतकऱयांना 
वाघाड प्रकल्, यांचे सोसायटयांमाफ्ग त होणारे पाणीवाटप, सहयाद्ी फाम्ग, जैन इररगेशनचे जळगाव मधील शेतीचे 
सव्ग प्रयोग, तांदलवाडी येथील केळी बागा नेऊन दाखनवल्ा. एखाद्ा गोष्टीचा ध्यास लागला, ककी तो मनात मुरतो.  
चांगल्ा ध्यासानवर्यीची आंतररक घनओढ म्हणजे व्याकुळता. कुठल्ाही नव्या आसाच्ा आभाळाला नवशाल 
अंगण देणे व्याकुळतेत येते. यासाठी आधी संवेदना असावी लागते. अधधकाऱयांमध्ये ननमधाण झालेली ही व्याकुळता 
पाटबंधारे खात्ाचा नावलौपकक वाढवून गोसीखुद्ग धरण लाभक्ेत्ातील शेतकऱयांच्ा जीवनात चैतन्याची नवी 
पहाट फुलवेल अशी आशा वाटू लागली आहे. जैन इररगेशन कंपनीही यासाठी शेतकऱयांना प्रशशक्ण व माग्गदश्गन 
करण्ासाठी सज् आहे. 

ससचंन नवभयागयाच्या अधधकयाऱ्यांचया  
ध्यास, फुलवषेल नवी िहयाट!

पहहल्ांदा शंभर टके् भरलेले गोसीखुद्ग धरण
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पावसाचे व पुराचे येणारे पाणी साठवून ते वर््गभर वापरण्ासाठी आपण राज्यात उजनी, जायकवाडी, गोसीखुद्ग, अप्पर 
वधधा, पेंच, मुळा, भंडारदरा, कोयना यांसारखे अनेक मोठमोठे प्रकल् व धरणे बांधली आहेत. प्रत्क्ात या धरणांची अवस्ा 
काय आहे आणण पकती ददु्गशा झाली आहे हे थोडे डोळे उघडून बघण्ाची गरज आहे. स्तःला सुशशशक्त म्हणवणारी, 
चांगली शशकली सवरलेली आणण खेडयातल्ा लोकांना अडाणी हहणवून त्ांना रोज उपदेशाचे डोस पाजणारी शहरातली 
मंडळी पकती बेजबाबदार पधदतीने व बेपफककीरीने आणण स्ाथवी ररतीने वागतात याबद्दल आता स्पष्टपणे व जाहहररीत्ा 
बोलण्ाची गरज आहे. मुंबई शहराचे सव्ग सांडपाणी व मैला अरबी समुद्ात सोडून देण्ात आला आहे. त्ामुळे आपल्ाला 
मुंबईतल्ा समुद्ाचे पाणी कायम पपवळसर गढुळ पाहायला नमळते. पुणे आणण पपपंरी-चचचंवड शहराचे सांडपाणी व उद्ोग 
धंद्ातले प्रदपूर्त पाणी राज्यातील सवधात मोठा उजनी(११७ टीएमसी) जलाशय त्ात जात आहे. उजनी धरणाच्ा वर २१ 
धरणे आहेत. या सव्ग धरणांमधूनही घाण पाणी, कचरा उजनीत जातो आहे. नतच अवस्ा आता वैनगंगेवरील ४० टीएमसी 
क्मता असलेल्ा गोसीखुद्ग धरणाची झाली आहे. नागपूर शहराचे सव्ग सांडपाणी, उद्ोगांमधले प्रदपूर्त पाणी नाग नदीत 
कोणतीही प्रपक्या न करता सोडण्ात येते. नतथून ते कन्ान नदीमागवे गोसीखुद्ग धरणात जाते. उजनी, गोसीखुद्ग, वसंत 
पुसद या मोठ्ा धरणातले पाणी आता कोणताही माणूस पपऊ शकत नाही इतके ते घाण आणण आरोग्याला अपायकारक 
झाले आहे. हे पाणी पपणे तर सोडाच पण आंघोळ केली तर अंगाला खाज सुटते. हजारों कोट्ावधी रुपये खच्ग करून 
बांधलेल्ा या धऱणातले पाणी माणूस मुखात घेऊ शकत नसेल तर त्ा धरणाचा काय उपयोग? पुणे, नागपूर, मुंबई 
सारख्या शहरातील महानगर पाशलकांना या सांडपाण्ावर व प्रदपूर्त पाण्ावर प्रपक्या करून ते शु्ध करून सोडण्ाची 
बु्धी कोण आणण कधी देणार? ही मोठी धरणे घाण पाणी साठनवण्ाच्ा मोठ्ा टाक्या बनू नयेत एवढीच अपेक्ा !

धररषे घयार ियारी सयाठनवण्याच्या मोठ्या टयाक्या

धरणातील पाण्ात वाढत असलेली जलपणवी 
आणण शेवाळ हे प्रदरू्णाचेच लक्ण आहे
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फळं धरली पाहहजेत. आणण फळं धरताना नवीन तंत् काय आहे? सगळ्ा 
झाडावर नाही फळं धरायची. सूय्गपकरण ज्या बाजूनं झाडावर येतायंत, 
म्हणजे पूव्ग-पप्चम हदशेनं जेव्ा सूय्गपकरण झाडावर येतात, तेव्ा त्ाच 
बाजूनं फळं धरायची. आणण म्हणून पूव्ग-पप्चम हदशेनं झाडाचं अंतर 
वाढवत न्यायचं, आणण दशक्ण-उत्र हदशेनं झाडं चचकटायला आली तरी 
हरकत नाही. दशक्ण-उत्र हदशेला आपल्ाला फळं धरायचीच नाहीत 
झाडावर. आपल्ाला सूय्गपकरणांचा पुरेपूर वापर करता आला पाहहजे. 
फार मोठी देणगी आहे. ५ हजार वर्धापूववी ऋग्ेदातल्ा संस्कृ तीमध्ये 
सु्धा सूय्ग ही देवता, त्ाच्ातनं जी पकरणं ननघतात ती उर्ा यांना देवता 
मानलंय. लक्ात घ्ा तुम्ही. ५ हजार वर्धापूववी ऋग्ेदामध्ये शलहून ठेवलंय 
आमच्ा. आम्हाला कुठं कळतंय, ककी एवढा सूय्ग आमच्ासाठी चांगला 
आहे. पपकांच्ासाठी देखील. उत्म प्रकारचा आंबा या सौरशक्तीतून 
तयार होऊ शकणार आहे. ज्या बाजूनं सूय्गपकरण येतात नतकडूनच फळं 
धरायची. म्हणजे उत्म प्रकारचा फळाचा साईज तयार होतो. फळाला 
चांगली चकाककी येते. त्ाच्ात २५ ब्ीसि तयार होते. ब्ीसि म्हणजे 
साखरेचं प्रमाण. 

ननसगधानं प्रत्ेक गोष्टीची क्मता ठरवून हदलेली आहे. आपण 
त्ाच्ावर मात करायचा प्रयत्न करतो. पण ननसग्ग काय इतका लेचापेचा 
नाही. त्ाला तुम्ही कमी समजू नका. जोपययंत १५ माच्ग उजाडत नाही, 
तोपययंत द्ाक्ामध्ये २० ब्ीसि येत नाही. तोपययंत द्ाक्ं खायला गोड लागत 
नाहीत. आणण म्हणून मी सगळ्ांना सांगतो, ककी द्ाक्ं खायची आहेत 
तर १५ माच्गनंतर खा. त्ाच्ा आधी खाऊ नका. त्ाच्ा आधीची द्ाक्ं 
आंबट आहेत. और्धं मारलेली आहेत. ती आरोग्याला अपायकारक आहेत. 
परदेशातल्ा माणसाला खायची तर खाऊ देत. तसा आंबा. १५ मे नंतर 
खायला पाहहजे. कारण १५ मेनंतरच आंब्ामध्ये २५ ब्ीसि येऊ शकते. 
आणण २५ ब्ीसि जोपययंत येत नाही ननसग्गत:, तोपययंत आंबा खायला गोड 
लागत नाही. पण आपल्ा सगळ्ांना पकती घाई झालेली असते. त्ा 
शेजारच्ांनी आणला ना. आपली पोरं मागायला लागली ना. पोरं रोज 
रडत्ात ना. झालं बाबा, आता त्ा बाईनं ढोसलं, ककी बाप्ाचं तर काय 
चालत नाही. तो हतलबच असतो नबचारा. तो लगेच म्हणतो, ककी आता 
गकृहमंत्राचा आदेश आहे. जाऊ द्ा एक डझन, दोन डझन. कसा का असेना, 
मग हजार असू दे, पंधराशे असू दे, ८०० असू दे. आणतोच एक डझन. 

आपण नवचार करायला पाहहजे, ककी आपण काय काम करतोय. 
आपल्ाला अशी प्रेरणा का नमळत नाही. आज नवीन तंत्ज्ञानाकडं आपण 
सगळ्ांनी जाण्ाची गरज आहे. मी म्हणालो तसं मघाशी, आता भाताच्ा 
प्रेमातनं जसं बाहेर या, तसं वरंब्ावरती तूर लावा. तुरीला पाणी जास्त झालं 
तर रोग येतो आणण मग ती जळते. म्हणून आपण ती बांधावरती लावतो. पण 
खचरात पाणी साचू न देता तूर वरंब्ावर जर लावलं, तर आपल्ाला त्ा 
प्धतीनं सु्धा नवचार करता येईल. बटाटा आज तुमच्ाकडं चांगला मोठ्ा 
प्रमाणावरती होऊ शकतो. बटाट्ाची लागवड आपल्ाला करता येईल. पण 
केव्ा करता येईल? तर ऑक्ोबर-नोव्ेंबरच्ा शेवटी जेव्ा साधारणत: २० 

पडग्ीला तापमान येईल, त्ावेळेला जर आपण बटाट्ाची लागवड केली तर 
तो आपल्ाला जानेवारीमध्ये हाववेस् करता येतो. पकती महहन्याचं पीक आहे? 
तुम्ही जर बघायला गेला तर साधारणत: बटाट्ाचं पीक तीन महहन्यात, चार 
महहन्यात तयार होतं आणण एकराला पकमान एक लाख रूपये नमळतात 
बटाट्ाला असं लोकं सांगतायंत. १७० ते २०० लक्टंल एकरी बटाटा जरी 
ननघाला आणण ७ रूपये पकलोला भाव नमळाला, तरी तीन महहन्यात एक लाख 
रूपये देऊ शकेल असं कोणतं पीक आहे? 

आणखी एक पयधाय आपल्ापुढं उपलब्ध आहे. आपल्ाला ऊस 
लावायचांय. ऊस लावायचा असेल तर साखर कारखानदारी उभी करावी 
लागेल. नुसती साखर करून उपयोग नाही. आपल्ाला इथेनॉलकडं 
जावं लागेल. आज आपलं सरकारचं धोरण २० टक्क्याचं आहे. पकंवा 
साधारणत: एवढं नमसळा. बेशसकली इथेनॉल हा ऑक्सिजीनेपटगं एजंट 
आहे. ते शंभर टके् पयधाय पेटट् ोलला पकंवा इंधनाला पयधाय नाही. ते 
नमसि करून आपल्ाला वापरावं लागणार आहे. ब्ाझीलचा एकेकाळी 
इथेनॉलचा वापर हा ८४ टक्क्याला होता. तो आज कमी कमी होत २४ 
टक्क्यावरती आला. आपण अभ्ास करायला पाहहजे, ककी त्ांचासु्धा 
वाहनातला इथेनॉलचा वापर कमी का झाला. आपल्ा देशाचं चचत् 
जर तुम्ही अभ्ासलं, तर ८५ टके् वाहनं ही पडझेल वाहनं आहेत 
आणण १५ टके् वाहनं ही फक्त पेटट् ोल आहेत. आपल्ाला नेमके पकती 
नमसळता येईल? इथेनॉलचे पकती उत्ादन करता येईल? साखरेला 
केव्ा भाव येईल? पकंवा त्ापासून आणखीन बायप्रोडक् असतील, 
मग चचपाडापासून पापट्गकल बोड्ग असेल पकंवा वीज ननमधाण करता 
येत असेल त्ाच्ातनं. या सगळ्ा गोष्टींचा नवचार आपण करायला 
पाहहजे. सुदैवानं सूय्ग आपल्ाला इतका प्रकाश देतोय, आज चायनानं 
केवढं मोठं काम केलंय. त्ांची लाखो एकरची ग्ीन हाऊसेस आज 
सोलर पॅनेलवर चालतायंत. आज सोलरवरती ते दोन लाख मेगावॅट 
वीज तयार करतायंत. आपल्ालासु्धा ननसगधानं एवढं हदलंय, आपण 
काहीच करत नाही. याची खंत आपल्ाला वाटली पाहहजे. आता वेळ 
संपलेली आहे. तुम्ही शांतपणानं बसलात. मी जे काही तोडकं मोडकं 
बोललो ते ऐकून घेतलंत. आज ही सुरूवात आहे. यापुढच्ा काळात 
आपल्ाला वेळोवेळी अनेक गोष्टींबाबत खोलात जाऊन बोलावे लागेल. 
आज फक्त भोज्याला वरवरचा हात लावलांय. पुढच्ा वेळेला दोन 
तास फक्त आंब्ावरच ऐकावं लागेल. दोन-तीन तास मोसंबी, केळी या 
सारख्या दसुऱया नवर्यावर ऐकावं लागेल. ती मानशसकता तयार करा. 
अभ्ास करा. अभ्ासाशशवाय शेती चांगली होऊ शकणार नाही. समथ्ग 
रामदासांनी शलहून ठेवलंय, अभ्ासोनी प्रकट व्ावे, नाहीतर झाकोनी 
असावे, प्रकट होऊनी नासावे, हे बरे नवे्. माझ्ा या प्रयत्नाकडे तुम्ही या 
दृष्टीने पाहा. तुम्ही माझं बोलणं शांतपणानं ऐकून घेतलं, त्ाबद्दल तुम्हा 
सववांना मनापासून नमस्ार करतो आणण संयोजकांनी मला बोलण्ाची 
संधी हदली त्ाबद्दल त्ांचेही मनापासून आभार मानतो आणण माझ्ा 
शब्ांना नवराम देतो. धन्यवाद!
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उन्ाळ्ामध्ये वातावरणातील तापमान जास्त असते त्ामुळे 
आद््गता आपोआप कमी होते. तसेच उष्ण वारे, कोरडी हवा, याचा नवपररत 
पररणाम नवीन लावलेल्ा फळझाडांना आणण फळे 
देणाऱया बागांवर होतो. त्ामुळे झाडाची कोवळी फुट, 
फळ गळ, फळांचा आकार लहान राहणे, झाडांची 
वाढ थांबणे, झाडाचे खोड तडकणे, (फाटणे), झाडे 
मरणे असे प्रकार होतात. तसेच झाडांची मोठी 
शक्तकी ही स्तःची पानगळ व फळगळ करून स्तः 
जगण्ासाठी धडपड करण्ात खच्ग होते. याकररता 
पाणी व उपलब्ध साधनांचा काय्गक्म वापर करून 
बाष्ीभवनाचा वेग कमी करून खालील उपाय 
योजनांचा पुरेपूर वापर केला तर आपण फळबाग 
वाचवू शकतो व चांगल्ा प्रकारे फळबागांचे उत्ादन 
घेऊ शकतो.

१) फळबयागषेतील आच्यारन
उन्ाळ्ामध्ये फळबागेला आच्ादन करणे खूप गरजेचे आहे कारण 

माच्ग ते १५ जून पययंत तापमान जास्त असते. अशा 
काळात आपण बागेला कोरडया गवताचे, भाताचा 
पेंढा, गव्ाचा भुसा, पालापाचोळा पकंवा उसाचे 
पाचट, नारळाच्ा फांद्ा, अशा नवनवध प्रकारांपैककी 
आपल्ाकडे जे उपलब्ध असेल त्ाचे १५ ते २० 
सेंटीमीटर जाडीचे आच्ादन करावे. आच्ादनामुळे 
जनमनीचा ओलावा पटकून राहतो. दोन पाण्ाच्ा 
पाड्ांमधील अंतर वाढण्ास मदत होते. सेंहद्य 
पदाथवांचे आच्ादन असेल तर कालांतराने ते कुजून 
त्ापासून उत्कृ ष्ट सेंहद्य खत झाडालाच नमळते. 
जनमनीत ओलावा पटकून राहतो. पाणी कमी प्रमाणात 

फळबागांची उन्ाळ्ात 
घ्ावयाची निगा (व्यवस्थापन)

पनतीन ियाटील
ककृ र्ी तज्ज, जैन इररगेशन शसस्स्म् शल., 

मो. ९४२३७७४३०५



एप्रिल  २०२२ 45

लागते. आच्ादनामुळे गवताची वाढ होत नाही. वाळवीचे प्रादभुधाव होत 
नाही. त्ाकररता आच्ादन करणे खूप गरजेचे आहे. जनमनीची धूप होत 
नाही. जनमनीला भेगा कमी प्रमाणात पडतात. आच्ादनामुळे खतांचा 
काय्गक्म वापर होतो. बाष्ीभवनाचा वेग कमी होतो. ओलावा पटकुन 
राहण्ास मदत होते. तसेच प्ॅस्स्क मलल्चगं पेपरचाही (५० ते १०० 
मायक्ोन) वापर आपण करू शकतो. पेपर हा पांढऱया रंगाचा असावा.

२) वयारया प्रनतबंधक झयाडांची लयागवड
उन्ाळयात वारा मोठया प्रमाणात असतो. वाऱयाचा वेग ताशी १८ ते 

२० पकमी असतो. त्ामुळे जनमनीतील ओलाव्याचे बाष्ीभवन मोठया 
प्रमाणात होते. तसेच फळगळ होते .हे रोखण्ासाठी आपल्ाला फळबाग 
लावतानांच बागेभोवती चारही बाजूने बांधावर शेवरी, मलबेरी, चीलार, 
नवलायती चचचं, सुरू, ननवडंुग, अशोक, जांभुळ, बांबू, सागरगोटी, नारळ , 
फणस , शसताफळ हया झाडांची लागवड ५X५ पकंवा ८X८ फूट अंतरावर 
करावी. या सजीव कंुपणामुळे वारावादळा पासून व उष्ण वाऱयापासून 
तसेच जंगली प्राणी या पासून फळबागेचे संरक्ण होते. फळांना इजा होत 
नाही. बाष्ीभवनाचा वेग कमी होतो.

३) ियारी व्यवथियािन
उन्ाळयामध्ये फळबागेला मोकाट प्धतीने पाणी हदल्ाने पाण्ाचे 

बाष्ीभवन मोठया प्रमाणात होते. तसेच जनमनीतील ओलावा जास्त वेळ 
पटकून राहत नाही. गवताचा प्रादभुधाव जास्त होतो. खतांचा ऱहास होतो. 
पाणी जास्त प्रमाणात लागते. याकरीता आपण बागेला हठबक शसचंनाने 
फळझाडांच्ा मुळांपाशी गरजेनुसार पाणी देता येते. त्ामुळे मोकाट 
प्धतीपेक्ा ५० ते ६० %टके् पाण्ाची बचत होते. यामध्ये २० ते ३०% 
खताची बचत होते व उत्ादनामध्ये १० ते १५ % वाढ होते. या प्धतीमुळे 
पाणी मोजून झाडाच्ा मुळाशी देता येते. तणांचा प्रादभुधाव कमी होतो व 
त्ामुळे उदभवणाऱया ककीड रोगांचे प्रमाण कमी होते. पाणी व खत देणे, 
आणण तण ननयंत्ण, यात मजुरी खचधात बचत होते. झाडांची मर कमी 
होते. हठबक व फटवीगेशन तंत् वापरल्ामुळे खतांचे व पाण्ाचे हवेत 
बाष्ीभवन होत नाही. तसेच जनमनीत पाझरून न जाता झाडाला उपलब्ध 
होतात. त्ामुळे झाडांची वाढ होते. हठबकविारे पाणी हदल्ाने जमीन मऊ 
व भुसभुशीत राहते. ओलावा पटकून राहतो. आंतर मशागत करण्ास त्ास 
होत नाही. जनमनी क्ारपड होत नाही हठबकविारे पाणी हदल्ाने झाडांच्ा 
तंतूमुळांची संख्या वाढते आणण झाडांना हदलेले आच्ादन कुजण्ाचे 
काम वेगाने होते, जेणेकरून मातीतील सेंहद्य कबधाचे प्रमाण वाढून पाणी 
धरून ठेवण्ाच्ा क्मतेत वाढ होते. फळांच्ा गुणवत्ेत सुधारणा होऊन 
उत्ादनात वाढ होते.

बाहेरचा गरम वारा व हवा केळी बागेत शशरू नये म्हणून बागेभोवती 
शेडनेट लावावी

खोडाला पी.वही.सी. पाईप लावल्ामुळे उन्ापासून खोडाचे स्रंक्ण 
होते तसेच फुटवे येत नाही
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४) फळझयाडांवर बयाष्परोधक रसया्यनांची व खतांची फवयाररी
उन्ाळी हंगामात झाडांच्ा पानांमधील बाष्ीभवन मोठया प्रमाणात 

होते. पानांचे तापमान वाढते. पानातील अन्नअंश तयार होण्ाचे प्रमाण 
मंदावते. याकररता उपाययोजना म्हणून फळझाडांवर केओलीन या 
और्धाची ५% फवारणी पकंवा ग्ीन-नमरॅकल ३ नम.ली./ प्रती लीटर पाणी 
या प्रमाणात घेऊन झाडावर फवारणी करावी यामुळे बाष्ीभवनाचा वेग 

कमी होतो. त्ामुळे झाडातील पाण्ाचे प्रमाण कमी होत नाही, उन्ामुळे 
झाडे वाळत नाही तसेच पोटॅशशयम नायटट् ेट २% टके् (१३:००:४५ पकंवा 
डायअमोननयम फॉसे्ट २% टके्) या नवद्ाव्य खतांची १५ हदवसांच्ा 
अंतराने दोन फवारण्ा कराव्यात. त्ामुळे पानांतील अन्नअंश तयार 
होण्ाची पक्या गतीमान होते. 

५) बोडडोिषेस्टचया वयािर
उन्ामुळे झाडातील पाण्ाचे प्रमाण कमी झाल्ास झाडाच्ा 

खोडावरील साली तडकण्ाचे प्रमाण वाढते तसेच खोड तापते. 
वाळवीचा प्रादभुधाव होतो. उन्ामुळे खोड तडकते. याकररता 
सव्गसाधारणपणे जनमनीपासून १ मीटर उंचीपययंत बोडवोपेस् 
पकंवा चुन्याची पेस् लावावी. त्ामुळे सुय्ग पकरण परावनत्गत 
होऊन खोडाचे तापमान कमी राहते व साल तडकत नाही. 
बोडवोपेस् तयार करण्ाचे प्रमाण – (कळीचा चुना १ पकलो, १ पकलो 
मोरचूद [कॉपर सले्ट १ पकलो]) व १० शलटर पाणी यांचे नमश्ण हे १०% 
टके् द्ावण तयार होईल. (चुना १ पक. ५ शल. पाणी प्ॅस्स्क बादलीत घ्ा, 
दसुऱया प्ॅस्स्क बादलीत मोरचूद १ पक. ५ शल. पाणी घेऊन ते नतसऱया 
प्ास्ीकच्ा बादलीत एकत् करावे व त्ाचा पी. एच शलटमस पेपरने 
चेक करावा पी.एच ७ आल्ावर ते द्ावण झाडांच्ा खोडांना लावावे. 

६) फळझयाडांनया सयावली
नवीन लागवड केलेल्ा फळझाडांना पहहले १ वर्वे कडक उन्ापासून 

संरक्ण करण्ासाठी सावली करणे गरजेचे आहे. याकररता नारळाच्ा 
फांद्ा, वाळलेले गवत, पकंवा ग्ीन, पांढरी, काळी या पैककी एकशेडनेट चा 
वापर करून सावली करावी . पकंवा झाडाच्ा दशक्ण व पशचिम हदशेने (L) यल 
आकारात पकंवा © ररगं प्धतीने झाडांपासून १५ ते २० सेंटीमीटर अंतरावर 
पकंवा झाडाच्ा लाईनला लागून पशचिम पकंवा दशक्ण हदशेने झाडापासून 

गादीवाफ्ावर लागवड केलेल्ा झाडांना दोनही बाजूने हठबकची नळी टाकलेली

आंब्ाच्ा खोडाला बोडवोनमश्ण लावून दोनही बाजूने टाकलेली हठबकची नळी
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२५ ते ३० सेंपटमीटर अंतरावर एक लाईन ताग पकंवा ढेंचा पपकाची १५ 
फेब्ुवारीनंतर हहरवळीच्ा पपकाची पेरणी करून घ्ावी. त्ामुळे झाडांना 
सावली नमळेल व ते पीक जूनमध्ये जनमनीत झाडांजवळ कापून गाडून 
दयावे. त्ाचे उत्कृ ष्ट सेंहद्य खत तयार होऊन दहेुरी फायदा होतो. 
फळांचे उन्ापासून संरक्ण करण्ासाठी फळांना बटर पेपर पकंवा इतर 
कागदाच्ा पपशव्या तयार करून फळांना झाकावे. केळीच्ा घडांना 
केळीच्ा पानांनी केळी चे घड झाकावे पकंवा स्पटयंग बॅग लावाव्या. 

त्ामुळे फळे उन्ाने भाजत नाही व फळांचे उन्ापासून संरक्ण होते. असे 
उपाय केल्ाने फळे वाचवू शकतो व गुणवत्ापूव्गक उत्ादन घेऊ शकतो.  
शेतामधील शेततळे, तलाव, नवहीर यांचे बाष्ीभवन रोखण्ासाठी 
नीम तेल पकंवा एरंड तेल पाण्ावर टाकावे . ते पाण्ावर टाकल्ावर 
तरंगते त्ामुळे पाण्ाचे बाष्ीभवन होत नाही. अशा सव्ग उपाययोजना 
केल्ानंतर आपण फळबागा उन्ाळ्ात वाचवू शकतो व चांगल्ा 
प्रकारे उन्ाळ्ातही गुणवत्ापूव्गक उत्ादन घेऊ शकतो.

नैसगग्गक संकटांपासून (उदा. ऊन, वारा, पाऊस, गारपीट, टोळधाड, ककीड, पशुपक्षांचा हल्ला वगैरे) बचाव करण्ासाठी 
फळबागांवर जाळी पसरणे, शेडनेट टाकणे पकंवा ग्ीनहाऊसमध्येच लागवड करणे यासारखे ननरननराळे प्रयोग नवनवध हठकाणी 
सुरू झाले आहेत. काही शेतकरी पांढऱया रंगाचे जाड कापड डाचळंब, टोमॅटो, ढोबळी नमरची यासारख्या पपकांवर अंथरतात. काही 
डाचळंब उत्ादक शेतकरी संपूण्ग झाड थमवोकोलच्ा पेपराने झाकून टाकतात. तर काही पेरू उत्ादक शेतकरी पेरूच्ा फळांना 
थमधाेकोलची जाळी घालून वरून प्ॅस्स्कची पपशवी घालतात. फळे व झाडे अशी बंहदस्त केल्ामुळे कोणत्ाही नैसगग्गक 
संकटाचा अपाय त्ांच्ापययंत पोहचू शकत नाही. अनतसघन प्धतीने आंबा लागवड करणारे काही शेतकरी झाडांची िाटणी 
(प्रूननगं) करताना जनमनीला चचकटून पाने राहतील व खालून सूयधाची पकरणे पकंवा वारा झाडाच्ा खोडापययंत पोहचू शकणार 
नाही अशा प्धतीने खाली दाट पानांचा थर करतात व बाष्ीभवन रोखण्ासाठी नैसगग्गकररत्ा अनुकूल होईल असे गवत, 
काडीकचरा, तण यांचे मलल्चगं करतात. हठबकच्ा नळ्ा दोन्ी बाजूने सोडून झाडाखाली वाफसा स्स्ती व ओलावा कायम 
राहील अशी काळजी घेतली जाते.

सयावलीसयाठी झयाडांवर र्याळी व शषेडनषेट टयाकरषे

जळगावच्ा जैन हहल्सवर जैन स्स्ट ऑरेंजच्ा झाडांना घालण्ात आलेली जाळी
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नवरभजाच्या भूमीमध्षे 
कषे ळी लयागवडीलया अनुकूल स्थिती 

गोसीखुद्ग प्रकल् आता पूण्गत्ाकडे आला असून साधारण ४८ 
टीएमसी पाण्ाची साठा करण्ाची या प्रकल्ाची क्मता आहे. लाभ 
क्ेत्ातील प्रत्ेक शेतकऱयाच्ा बांधापययंत पीव्ीसी 
पाईपाने पाणी पोहचवण्ाची तरतूद असून हे काम 
सु्धा प्रगतीवर आहे. या प्रकल्ाचे मोठे लाभक्ेत् 
म्हणजे चंद्पूर, गडचचरोली, भंडारा शजल्ा आहे. 
केळी पपकासाठी शाश्त पाण्ाची उपलब्धता असणे 
गरजेचे आहे. केळी हे बारमाही पीक असल्ामुळे 
उन्ाळ्ात पाण्ाची गरज जास्त आहे. त्ामुळे 
केळी पपकाच्ा क्ेत् नवकासासाठी मोठा वाव या 
लाभ क्ेत्ात ननमधाण झाला आहे. सध्याची पपक 
प्धती बगघतल्ास धानाचे पीक हे मुख्य पीक 
आहे. बांध्यावर तुरीची लागवड करणे, रब्ी मध्ये 
थोडाफार गहू पकंवा मक्याचे पीक घेणे अशी पीक 

प्धती आहे. परंतु एखाद्ा प्रदेशात आधथ्गक सुबत्ा आणायची असेल 
तर ती धान पकंवा गहू आणण मक्याने येणार नाही हे नननव्गवाद सत् 

आहे. त्ासाठी पपक प्धती बदलणे आणण आधथ्गक 
दृष्ट्या महत्ताची पकंवा मूल्वधवीत पीक प्धतीचा 
अवलंब करणे गरजेचे आहे. त्ामध्ये प्रामुख्याने 
फळबागायत हा महत्ताचा मुद्दा आहे. जसे केळी, 
आंबा, मोसंबी, संत्ा, पेरु यासारखी फळपपकांची 
लागवड करणे फायद्ाचे आहे. परंतु या शजल्हातील 
शेतकऱयांची नवचारधारा पकंवा अनुभव लक्ात घेता 
त्ांना सहजररत्ा पीक घेता येईल व एक वर्धात 
पीक कापणी होऊन पैसा हातात पडेल अशा 
पपकाची ननवड करणे सुरुवातीला योग्य ठरेल असे 
मला वाटते. त्ासाठी पटश्यूकल्चर केळी हे पीक 
सहज करता येण्ासारखे आहे.

कषे. बी. ियाटील
आंतरराष्टट् ीय केळी तज्ज व

व्ा. प्रेशसडेंट (पटश्यू नवपणन)
जैन इररगेशन शसस्ीम् शल. जळगाव

(मो. ९४२२७७४९४१)
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कषे ळी पिकयासयाठी िूरक हवयामयान
गोसीखुद्गच्ा लाभक्ेत्ातील शजल्ामध्ये केळीसाठी पोर्क 

वातावरण आहे. तापमान कधी कधी ४५ अंशाला जात असले तरी सु्धा 
सरासरी तापमान ४२ ते ४३ अंश असते. तसे बगघतले तर जळगाव पेक्ा 
कमीच असते. जळगाव शजल्हात उन्ाळ्ात आद््गता २० ते २५ टके् 
असते तर चंद्पूर, गडचचरोली पकंवा भंडारा शजल्हात आद््गता ४० अंश 
टक्क्यापेक्ा जास्तच असते. केळीला पाऊस २००० नममी पेक्ा कमी 
नसावा असे आंतरराष्टट् ीय तंत्ज्ञान सांगते परंतु जळगावमध्ये पाऊस 
७०० नममी पेक्ा जास्त नसतो तर चंद्पूरमध्ये १२०० ते १५०० नममी 
पाऊस असतो. त्ाचप्रमाणे केळीला अनत थंड तापमान मानवत नाही 
परंतु आपण जर बगघतले तर चंद्पूरमध्ये तापमान ९ अंशाच्ा खाली 
जात नाही तर जळगावमध्ये तापमान ६ अंशाच्ा खाली येते. जळगाव 
शजल्हा देशामध्ये केळी पपकाच्ा उत्ादनात प्रथम क्मांकावर आहे. परंतु 
वातावरण पोर्क नाही तरीसु्धा देशात जळगावचे उत्ादन व गुणवत्ा 
नंबर एकला आहे. जळगावची देशातील केळीचे “बाऊल ऑफ बनाना” 
म्हणून ओळख आहे. याचा अथ्ग हठबक शसचंन, पटश्यूकल्चर व फटवीगेशन 
या तंत्ज्ञानाने गेल्ा तीस वर्धात जळगावच्ा केळी पपकात मोठी आधथ्गक 
क्ांती घडवली आहे. याच धतवीवर जर गोसीच्ा लाभ क्ेत्ात काम झाले 
तर तेथील वातावरण जळगाव पेक्ा चांगले आहे त्ामुळे येथे केळीचे 
पपक उत्म येवू शकते हे आपल्ा लक्ात येईल.

कषे ळीसयाठी िोर्क र्मीन
गोसीच्ा लाभक्ेत्ात केळी पपकासाठी अत्ंत अनुकूल पोर्क अशा 

जनमनी आहेत. केळीला उत्म ननचरा असणारी पपवळी माती, लाल माती, 
चुनखली युक्त काळी जमीन, वाळू नमश्ीत काळी जमीन चांगली मानली 
जाते. मी आपणास जळगावची तुलना पकंवा उदाहरण यासाठी देतो ककी 
जळगावात चचकट काळ्ा मातीच्ा व ८.२ ते ८.७ पीएचच्ा जनमनी 
आहेत ज्या ककी शास्त्रोक्तररत्ा योग्य जमीन नाही. परंतु आपण चंद्पूर, 
गडचचरोली आणण भंडारा या पकंवा पूव्ग नवदभधातील जनमनीचा प्रकार जर 
बगघतला तर केळीला अनतशय पोर्क अशा जनमनी आहे या शजल्हामध्ये 
७.२ पासून ७.९ पययंतचाच पीएच आहे. नवद्ुत वाहकता ०.२ ते ०.४ आहे. 
जनमनीस उत्म ननचरा आहे. त्ामुळे केळीचे पीक अनतशय जोमदार 
येवू शकते यात माझ्ा मनात शंका नाही. परंतु त्ासाठी आधुननक 
तंत्ज्ञानाची कास धरणे गरजेचे आहे. पाऊस जास्त असल्ामुळे व केळी 
पपकाच्ा मुळांचा नवकास व पयधायाने केळीची वाढ व उत्ादन चांगले 
नमळण्ासाठी केळीची लागवड ६ बाय ५ फुटावर व प्रामुख्याने गादी 
वाफ्ावर करणे गरजेचे आहे. 

कषे ळीच्या नवकयासयासयाठी सकयारयात्मक मयानससकतषेची गरर्
चंद्पूर, भंडारा, गडचचरोली शजल्हातील शेतकऱयांचे जीवनमान 

बदलायचे असेल तर त्ासाठी केळी सारख्या नवीन पपकाची भूनमका 

महत्ताची असेल परंतु कुठलीही नवीन गोष्ट करण्ाचा नवचार केला 
ककी हे होणार नाही, हे जमणार नाही, आम्ही म्हणतो तेच खरं, कुणीतरी 
आपले काही नवकण्ासाठी सांगतो आहे. ह्ाला तर फार खच्ग लागतो. ते 
आम्हाला परवडत नाही. ते कोणी नवकत घेणार नाही, भाव नमळत नाही 
असे अनेक प्रश्न आपण उपस्स्त करतो आणण नवीन काम करण्ाआधीच 
ते जमणारच नाही असा कयास आपण बांधतो परंतु ‘केल्ाने होत आहे रे 
आधी केलेची पाहीजे’ या उक्तकीप्रमाणे व “Seeing is believing and 
learning by doing” या ककृ र्ी नवस्तार शशक्णातील म्हणी नुसार 
आपल्ाला प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आपल्ाला नवश्ास वाटावा म्हणून 
मी सोलापूर शजल्हाचे उदाहरण देतो. नतथे श्ी. अरुण संदीपान पवार रा. 
श्ीपूर अकलूज यांच्ाकडे २००४ सालामध्ये २७०० जैन पटश्यूकल्चर 
केळी रोपांची लागवड करुन सोलापूर शजल्हात केळी पपकाच्ा 
लागवडीची सुरुवात केळी, आणण आज सोलापूर शजल्हात एक कोटी जैन 
पटश्यूकल्चर केळी रोपांची लागवड होते. पोपट तात्ा अनपट, सोमनाथ 
दलुगे, नवनाथ भांगे, महेंद् पाटील, दत्ा माळी, उदय यादव या सारखी अनेक 
माणसं उभी राहीली. सोलापूर आज देशात केळी ननयधातीचे हब म्हणून उभे 
राहीले. पकरण ढोके सारखे केळी ननयधातदार ननमधाण तयार झाले. मागील 
वर्वी जवळपास २५०० कंटेनर केळी एकट्ा सोलापूरमधून ननयधात झाली 
याला ननव्वळ जैन इररगेशनचे तंत्ज्ञान त्ावरील शेतकऱयाचा नवश्ास 
आणण बदल स्स्कारायची तयारी यामुळे हे शक्य झाले. 

कषे ळी पिकयातील आधुननक तंत्ज्यानयानषे िूव्द नवरभजात आधर्दक 
िररवत्दन शक्: 

केळी पपकाला पूव्ग नवदभधात यशस्ी करण्ासाठी जमेची बाजू आहे 
ती म्हणजे प्रत्ेक शेतकऱयाच्ा बांधापययंत पीव्ीसी पाईपाने प्रेशराइज 
पाणी पुरवठा गोसी खुद्ग प्रकल्ामध्ये समानवष्ट आहे. त्ामुळे शेतकऱयांना 
हठबक शसचंन जोडणीसाठी सोपे आहे पकंवा त्ांनी आपल्ा नवहहरीत 
पाणी साठा करावा पकंवा शेततळे करावे. परंतु संपूण्ग ह्ा तीनही 
शजल्हामध्ये भूगभधातील पाणी पातळी खाने्शापेक्ा फारच वर आहे. 
त्ामुळे सतत मुबलक पाणी उपलब्ध आहे. केळी लागवडीसाठी जैन 
पटश्यूकल्चर ग्ॅड नैन या रोपांची लागवड करणे गरजेचे आहे कारण-

 पटश्यूकल्चर ग्ॅड नैन केळी रोपे एक वर्धाच्ा आधीच कापणी पूण्ग होते.

  रोपांची वाढ एक समान असते, रोपे आनुवंशशक व शु्ध असतात.

  रोपांची ९० ते ९५ टके् कापणी होते.

  सरासरी घडाचे वजन २५ ते २६ पकलोचे नमळते.

  एकरी ३५ ते ४० टन केळीचे उत्ादन १२ महहन्यात नमळते.

 १८ महहन्यात एक मुख्य पीक व एक खोडवा अशी दोन पपके नमळतात.

 ननयधातक्म गुणवत्ा नमळते. समकृ्धी मागधामुळे व मा. गडकरी 
साहेबांच्ा प्रयत्नाने वधधा येथे डायपोट्ग होत आहे. त्ामुळे केळी 
ननयधातीला चालना नमळेल.
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परंतु उत्म गुणवत्ेच्ा व भरघोस उत्ादन 
काढण्ासाठी जैन तंत्ज्ञानाचा अवलंब करणे 
गरजेचे आहे. हठबक शसचंन, पटश्यूकल्चर 
रोपे व त्ाला हठबक मधून खते म्हणजे 
फपट्गगेशनच्ा तंत्ाची जोड देणे महत्ताचे आहे. 
मुळात चंद्पूर, भंडारा, गोहदयंा, गडचचरोली या 
शजल्हातील शेतकरी कष्टाळू आहे. त्ांना योग्य 
माग्गदश्गनाची गरज आहे आणण ते देण्ास 
आम्ही कटीब्ध आहोत. आपण बदलत्ा 
युगात पारंपररक शेतीस बदल घडवण्ासाठी 
सज् असले पाहीजे कारण आपले हवामान व 
जमीन केळीसाठी पोर्क आहे. आपणासमोर 
उभा या टाकलेल्ा संधीचा फायदा घेऊन 
शेतकरी समाजात आधथ्गक पररवत्गनाची ही 
नांदी ठरेल असे मला वाटते.

सध्या तापमान खूप वाढले आहे. एपप्रलमध्येच ४४ अंशावर 
पोहचले आहे. मे मध्ये तापमानात खूप वाढ होईल असा अंदाज आहे. 
त्ामुळे केळी बागांचे उष्णतेपासून संरक्ण करणे गरजेचे आहे.

 सध्या एपप्रलच्ा बागांची लागवड सुरू आहे. जैन पटश्यूकल्चर 
रोपांच्ा संरक्णासाठी व रोपांचे प्रखर उष्ण व कोरड्ा 
वातावरणात सेटींग होण्ासाठी उपाय करणे गरजेचे आहे. 

 रोपे लागवडीच्ा एक महहना आधी आपण पशचिम आणण 
दशक्ण बाजूने ताग पेरला असेल तर त्ा तागाच्ा सावलीत 
रोपांची लागवड करा. 

 तागाची पेरणी केली नसल्ास रोपे लागवडीनंतर त्रीत 
रोपावर क्ाॅप कव्र घाला जेणे करुन क्ाॅपकव्र व 
हठबकच्ा ओलाव्यामुळे आद््गता वाढते. रोपांचे प्रखर 
उष्णतेपासून संरक्ण होवून रोपे त्ररत सेट होतात.

 रोपे लागवडीनंतर रोपांना त्रीत एक शलटर पाणी टाका. 
जेणे करून मुळांच्ा कक्ेत हवा राहता मुळे मुळांच्ा कक्ेत 
जासतीची पोकळी न राहता, मुळे व माती एक जीव होऊन 
रोपांना उष्णतेचा शाॅक न बसता रोपे सेट होतील.

 लागवड केलेल्ा लहान रोपावर अंटीसटट् सेची फवारणी करा.

 रोपांना ननयनमत पाणी व फपट्गगेशन करा.

 फेब्ुवारी - माच्ग लागवडीच्ा बागांमध्ये दोन झाडांच्ा मध्य 
भागी ताग पेरा जेणेकरून एपप्रल, मे, जूनच्ा उष्णतेत माक्ो 
क्ायमेट ननमधाण होऊन बागेचे संरक्ण होईल.

 मोठ्ा बागांना चोहोबाजूंनी ताट्ा, साड्ा पकंवा शेटनेट 
बांधा जेणे करुन बागेमध्ये कोरडी व उष्ण हवा शशरणार नाही 
व बागेत मायक्ोक्ायमेट ननमधाण होईल.

 घडावर ऊन पडू नये म्हणून घडांना स्टटींग बॅग घाला व 
त्ावर कोरड्ा पानांची पेंढी ठेवा व घडाचे उष्णतेपासून 
संरक्ण करा.

 ज्या बागांचे पोंगे उमलत नाही त्ा बागांना कॅल्शियम, व्झकं, 
फेरस व बोराॅनची फवारणी द्ा हठबक मधून चचलेटेड व्झकं, 
फेरस व प्ॅनटोझाइन साडा.

 मोठ्ा बागांना दररोज ३० ते ३५ शल. पाणी द्ा.

 पाण्ाचा ताण पडू देऊ नका.

 बागांना दर चौर्ा हदवशी ननयनमत युररया, पोटॅश, मॅनिेशशयम 
सले्ट फपट्गगेशन विारे द्ा.

अशा प्रकारे बागांचे व्यवस्ापन केल्ास नुकसान टाळता येईल.

उन्याळ्यात नव्ययानं लयावलषेल्या बयागांची ननगया कशी रयाखयावी
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