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ठिबक सिचंनामधून  
कडधान्य पिकाला 
ममळे जीवदान 
पिके वाढती 
जोमाने तरारून 
श्रमाला फळ  
येते बहरून 
धनधान्याच्ा राशी 
वाहती ओिंडून !



“डाळी आणि तेलबियांच्ा उत्ादनामध्े भरघोस वाढ होण्ाची शक्यता व संधी उपलब्ध आहे
व त्ांची बनययात करिेही शक्य आहे. तसे केल्ास सध्ा होिारया शेतमालाच्ा
बनययातीतून ५० टके् परकीय चलन आपि बमळवू शकू.”        – भवरलाल जैन



मार्च   २०२२ 3

अनुभवातून मािूस शशकतो. शहािा होतो. 
‘पुढच्ास ठेच, मागचा शहािा’ अशी म्हि 
असली तरीही आपि स्वत:च अनुभव घ्ावा 
अशी िहुतेक सव्व मािसांना ओढ असते. 
त्ामुळे दसुरयाच्ा अनुभवातून शशकण्ाची 
त्ाची फारशी तयारी नसते. अर्यात हा 
मानवी स्वभाव आहे. तो लगेच िदलता येिे 
अवघड असते. पररस्थितीने टके् टोिपे 
ददले की तो स्वत:च िदलाची मानशसक 
तयारी करतो. मग या िदलाची खूिगाठ 
म्हिून त्ाबवषयाच्ा नावाने ददवस साजरा 
होऊ लागतो. हा ददवस म्हिजे मागील 
पूवयानुभवाची एका अर्याने उजळिी आणि 
नवीन िदलाच्ा चचतंनाला प्ारंभ असे 
त्ाचे मूळ स्वरूप असते आणि असावे. 
येत्ा २२ माच्वला आंतरराष्ट् ीय जलददन 
आणि २३ माच्वला जागबतक हवामान ददन 
आपि साजरा करिार आहोत. तेव्ां जुन्ा 
अनुभवातून िोध घेऊन नवीन माग्वक्रमिा 
करण्ाच्ा ददशेने आपल्ा सववांची 
पाऊले पडली पादहजेत. अशी नवी वाट 
चोखाळण्ात जर आपि यशस्वी झालो तर 
आजचे जगिे आणि उद्ाचा भबवष्यकाळ 
र्ोडा सुकर व सुखमय होण्ास बनशचित 
हातभार लागेल याबवषयी माझ्ा मनात 
शंका नाही. शेवटी प्ामाणिकपिे केलेले 
प्यत्न व कष् फलदायी होतातच यावर 
आपल्ा सववांची बनतांत श्रद्ा असिे 
गरजेचे आहे. तशी ती ठेवावी हीच बवनंती!

२२ मार्च हा दिवस जगभर आंतरराष्ट् रीय जलदिन आणि २३ मार्च हा दिवस आंतरराष्ट् रीय 
हवामान दिन म्हिून जगभर साजरा होतो. पािरी आणि हवामान हे िोन्री शेतरी आणि शेतकऱयांशरी 
अत्ंत घननष् असलेले नवषय आहेत. ककंबहुना शेतकऱयारा संसार, जगिे आणि शेतरी कपकिे 
या गोष्री या िोन घटकांवर अवलंबून आहेत. िोन्री घटक ननसगगाशरी संबंधित आहेत. नैसरग्चक 
कृपेनुसार यांच्ा अनुकूलतेमध्े रढ-घट होत असते. रिांगिावर लढत असलेल्ा सैननकांना 
पािरी लागतेर. तहान हा सृष्रीरा िम्च आहे आणि तरी सृष्रीररी िारिा आहे. कुरूक्ेत्र जर िेहक्ेत्र 
मानले तर िेहात जल हवेर. एक वेळ मािूस थोडरीशरी भूक लांबवू शकेल, पि तहान लांबनविे 
त्ाला अशक्य होईल. सृष्रीत जल आहे, म्हिून रस आहे. रसरशरीतपिा नाहरीसा झाला, तर 
कोरड्ा नवश्ाला कोि नवरारेल? पाण्ामध्े जरीव जन्मतो, फुलतो बहरतो. गवत उगवते ते 
पाण्ाच्ा श्ासात. ओलावा असला की, दहरवेपिा हा हरी सौंियगारे बाळसे िरतो. दहरवेपिातला 
ताजेपिा मनाला तरतरी आितो. स्वच्छ निरीरा प्रवाह पादहला की, मनाला जे वाटते, ते व्यक्त 
करता येत नाहरी. पि आजकाल ननिान आपल्ा िेशात तरी स्वच्छ सुंिर वाहतरी गंगा फारशरी 
कुठेहरी पाहायला नमळत नाहरी. सगळ्ा नद्ा आपि गावारे सांडपािरी, मैला सोडून घाि करून 
टाकल्ा आहेत. त्ा पूि्चपिे प्रिकूषत झालेल्ा आहेत. या नद्ांच्ा भोवतालरी जरी गावे वसलेलरी 
आहेत त्ातल्ा अनेक गावांच्ा कपण्ाच्ा पाण्ाच्ा योजना या निरीवर अवलंबून आहेत. 
हे घाि पािरी कपल्ामुळे मोठ्ा प्रमािावर लोकांना ननरननराळ्ा प्रकाररे आजार होताहेत. 
रोगांच्ा साथरी येताहेत. मािसांरे आरोग्य िोक्यात आले आहे.

अशोक जैन
अध्क्, जैन इररगेशन ससस्रीम्स् सल.

अध्यक्षीय

जलठदन व हवामान ठदन आिण किा िाजरा करणार?
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स्वरीडनमध्ेहरी अशरीर निरी प्रिकूषत व खराब झालरी होतरी. नतथल्ा 
सरकारने निरी स्वच्छ करून नतच्ा पुनरूज्रीवनारा काय्चक्रम हातरी 
घेतला. असंख्य कडक ननयम केले. त्ांररी काटेकोरपिे अंमलबजाविरी 
केलरी तरी िेखरील निरी मूळ पिावर आिायला स्वरीडनला ५० वषषे लागलरी. 
म्हिून स्वरीडनच्ा राजाने पाण्ाच्ा क्ेत्रात भरीव व उल्ेखनरीय काम 
करिाऱयाला एक कोटरी रूपयांरा नोबेल पाररतोकषकाच्ा समतुल् 
समजला जािारा ‘स्टॉकहोम जलपुरस्ार’ जाहरीर केला आहे. डटॉ. 
मािवराव चरतळे आणि श्री. राजेंद्रससहं या भारतातरील िोन व्यक्ततींना हा 
पुरस्ार नमळाला आहे. आज आपल्ा िेशातरील, राज्ातरील व गावातरील 
नद्ांररी ििु्चशा पाहवत नाहरी. त्ांच्ा स्वच्छतेरा काय्चक्रम आपि किरी 
हातात घेिार आहोत? आणि त्ासाठी ककतरी वषषे लागतरील हा प्रश्न नुसता 
समोर आला तरी अस्वस्थ व्ायला होते. या सगळ्ा नद्ांमिले पािरी 
आपि मोठी िरिे, बंिारे यात साठनवतो. वष्चभर हे पािरी सव्च कामांसाठी 
वापरतो. आज उजनरी, गोसरीखुि्च, वसंत पुसि, पेंर यांसारख्या मोठ्ा 
िरिांररी अवस्था ककतरी वाईट आहे. लोक ते पािरी कपऊ शकत नाहरीत. 
काळेकुट्ट झालेल्ा या पाण्ात आंघोळ केलरी तर अंगाला खाज सुटते 
या िरिांरे बॅकवटॉटर ज्ा निरी, नाले, ओढे, नवहरीरी, बोअरवेल यात गेले 
नतथलेहरी रांगले पािरीसाठे खराब झाले. आज त्ा भागातरील लोकांना 
कपण्ारे पािरी लांबून शोिून आिावे लागते आहे. शेतरीलाहरी हे घाि पािरी 

दिल्ामुळे जनमनरी खराब होऊ लागल्ा आहेत. काहरी वषषांनरी त्ा पूि्च 
नाकपक होतरील की काय अशरी धभतरी वाटते आहे. या पाण्ाररी शुद्धता 
आपि कशरी जपिार आहोत? हे प्रत्ेकापुढे आव्ान आहे. त्ासाठी 
सशस्रीने व स्वत:वर ननयम घालून घेऊन काटेकोरपिे वागावे लागेल. 
पाण्ाररी बरत व काटकसरीने वापर हा कळीरा मुद्ा आहेर पि त्ाररी 
शुद्धता कटकवू शकलो तरर 'इमा आप सशवतम’ पािरी हे अत्ंत पनवत्र 
आहे., इमा राष्ट् स्य वधि्चनरी- ते राष्ट् ाला उन्नतरीकडे नेते आणि इमा सव्चस्य 
भेकषजे - ते सवषांररी भरभराट करते हे ऋग्ेिातरील वरूि सुक्तारे सांगिे 
प्रत्क्ात उतरू शकेल.

 हवामान बिल आणि जागनतक तापमान वाढ यांरा सामना आज 
जगातरील अनेक िेशांना करावा लागतो आहे. आपला भारत िेशहरी त्ारा 
अनुभव घेत आहे. समुद्रावर सतत कमरी िाबारे पटे्ट तयार होिे, त्ामुळे 
अवेळी पाऊस पडिे, िुके येिे व ढगाळ वातावरि तयार होिे, पररिामरी 
कपकांवरील रोगराई वाढिे, यार बरोबर अनतवृष्री व गारपरीट होिे, 
ढगफुटरी, पूर येिे, एकिम थंडरी पडिे ककंवा उष्णतामान वाढिे, वारंवार 
वािळे व रक्री वािळे येिे यांसारख्या असंख्य घटना आपि मागरील 
१०-१५ वषषांपासून रोज अनुभवतो आहोत. त्ामुळे शेतरी आणि शेतकरी 
िोघेहरी मोठ्ा संकटात सापडले आहेत. समुद्राच्ा पाण्ाररी पातळी 
वाढू लागलरी आहे. पररिामरी जरी शहरे व गावे समुद्राला लागून आहेत 
त्ांच्ामध्े समुद्रारे पािरी घुसते आहे. रांगल्ा कपण्ाच्ा पाण्ारे 
साठे खारट होताहेत. लोकांना स्थलांतरीत करण्ाररी वेळ आलरी आहे. 
बफ्च  मोठ्ा प्रमािावर नवतळू लागल्ामुळे उत्तरेतरील नद्ांना उन्ाळ्ात 
अवेळी मोठमोठे पूर येताहेत. त्ामुळे होिाऱया नुकसानरीरे प्रमाि वाढते 
आहे. उघड्ा रानात कपके घेिे, शेतरी करिे मोठे अडरिरीरे झाले आहे.

हवामान बिलारा सामना शेतकऱयांना प्रभावरीपिे करावार लागिार 
आहे. कारि ज्ांररी उपसजनवका, उिरननवगाह व रोजरा संसार शेतरीवर 
अवलंबून आहे त्ांना िसुरा पयगाय नाहरी. त्ामुळे शेतरी करण्ाच्ा पद्धतरी, 
कपकपद्धतरी, कपके लावण्ाच्ा वेळा, बंदिस् वातावरिातरील शेतरी म्हिजे 
(पटॉसलहाऊस, ग्रीन हाऊस, शेडनेट, ग्ासहाऊस) याकडे जावे लागिार 
आहे. जगातरील अनेक िेशांप्रमािेर आता भारतातहरी काहरी शेतकऱयांनरी 
बंदिस् वातावरिात फळबागा उिा. आंबा, द्राक्े, डाचळंब, अॅव्ोकडो 
वगैरे यांररी लागवड सुरू केलरी आहे. अशा शेतकऱयांररी संख्या आज तरी 
हाताच्ा बोटावर मोजण्ाइतकी आहे. पि पुढील काळात तरी वाढत 
जाईल. ननसगगाच्ा हातात हात घालूनर आपल्ाला पुढररी वाटराल 
करावरी लागिार आहे. ननसगगावर मात करण्ारा प्रयत्न करिे म्हिजे 
स्वत: स्वत:वर संकट ओढवून घेण्ासारखे आहे. ननसग्च जेव्ां रौद्र रूप 
िारि करेल तेव्ा क्िािगात होत्ारे नव्ते होते याराहरी अनुभव आपि 
किरी ना किरी घेतलेला आहे. तेव्ा हवामान बिलाशरी जुळवून घेण्ातर 
आपले दहत आहे हे कायम ध्ानात ठेवले पादहजे.
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स्वातंत्राचा अमृतमहोत्सव आता आपि देशात 
मोठ्ा उत्साहाने साजरा करण्ाच्ा तयारीत 
आहोत. मागील ७५ वषयात देशाने बवबवध 
क्ेत्ांमध्े मोठी व दैदीप्यमान प्गती करून 
जगाच्ा नकाशावर देशाचे नाव उंचावले आहे. 
याचा प्त्ेक भारतीयाला जरूर अभभमान 
वाटला पादहजे. पि ज्ा क्ेत्ांमध्े आपि प्गती 
करून स्वयंभूपि प्ाप्त करू शकलो नाही 
त्ािद्दल खंत आणि खेदही वाटला पादहजे. 
अभभमान आणि खेद हे हातात हात घालूनच पुढे 
गेले तर प्गतीच्ा ददशेने काही ठोस पाऊले 
बनशचित पडू शकतील. स्वातंत्रानंतर आपि 
प्यत्नपूव्वक व मोठ्ा मेहनतीने अन्नधान्ात 
स्वयंपूि्वत: बमळवू शकलो पि डाळी व गळीत 
तेलबियांच्ा उत्ादनात आजही आपि 
परकीय राष्ट् ांवर अवलंिून आहोत. त्ांच्ाकडून 
कडधान्े व तेलबिया आयात कराव्ा लागत 
आहेत ही मनाला बनशचित वेदना देिारी गोष् 
आहे. या डाळी व तेलबियांची आयात करून 
परदेशातील शेतकरयांना पैसे देण्ापेक्ा तोच 
पैसा आपल्ाच देशातील शेतकरयांना देऊन 
त्ांना ही पपके घेण्ासाठी प्ोत्सादहत व उदु्क्त 
करता येिार नाही का? याचे बववेचन करिारे 
हे संपादकीय. ते आपल्ाही मनाला भावले 
तर त्ा ददशेने दोन पाऊले टाकण्ाचा जरूर 
प्यत्न करा. तुमची दोन पाऊले देशासाठी 
वरदान ठरतील अशी अशा आहे.

वेगवेगळ्ा प्रकारच्ा डाळी खाण्ामिून मािसाच्ा शरीराला आवश्यक असिारी 
प्रधथने (प्रोटरीन्स) नमळतात. शाकाहारी मािसांना तर प्रधथने नमळनवण्ारा डाळी हार 
एक महत्तारा माग्च आहे. त्ामुळे तूरडाळ, हरभरा डाळ, मूगडाळ, उडरीिडाळ, मटकी, 
मसूरडाळ, कुळीथ, राजमा-घेवडा (बरीन्स) यासारख्या डाळवगगीय कपकांना वष्चभर िेशाच्ा 
कानाकोपऱयातून सातत्ाने मागिरी असते. स्वातंत्र्यपूव्च काळात सव्च प्रकारच्ा डाळींरा 
िेशात तुटवडा होता. त्ामुळे डाळी परिेशातून आयात करुनर िेशातरील जनतेररी गरज 
भागवावरी लागत होतरी. स्वातंत्र्यानंतर आपि डाळवगगीय कपकाखालरील क्ेत्र वाढवून 
स्वयंपूि्चता नमळनवण्ारा सातत्ाने प्रयत्न केला. त्ातून काहरी प्रमािात उत्ािन ननसचित 
वाढले.पि ध्ेय गाठण्ात पूि्चपिे यश प्राप्त झाले नाहरी. त्ामुळे आजहरी आपल्ा 
िेशाला बाहेरुन मोठ्ा प्रमािावर डाळींररी आयात करावरी लागते आहे. अशरीर गोष् 
गळीतिान्य व तेलनबयांररी िेखरील आहे. िेशातरील शेतकऱयांनरी मोठ्ा प्रमािावर डाळी 
व तेलनबयांरे उत्ािन केले तर परिेशातरील शेतकऱयांना जो पैसा दिला जातो तो वारेल 
आणि हरीर रक्कम िेशातरील शेतकऱयांना दिलरी व मुख्यत्े डाळी आणि तेलनबयांच्ा 
आिारभूत हमरी ककमतरीत सरकारने भरघोस वाढ करुन दिलरी तर शेतकरी मोठ्ा 
संख्येने व आवडरीने या कपकाच्ा लागवडरीकडे वळतरील अशा प्रकाररा युक्तीवाि व 
प्रयोगहरी अनेकिा झालेले आहेत. या प्रयोगातून क्णिक व तात्ासलक यश नमळते. 
परंतु प्रयोगात सातत् नसल्ामुळे प्रश्न कायमरा सुटत नाहरी. खऱया अथगाने प्रश्नांररी 
कायमररी सोडविूक करावयाररी असेल तर प्रश्नाच्ा मुळ खोलरीपययंत जाऊन नेमके 
िखुिे काय आहे ते बारकाईने समजून घेतले पादहजे आणि तात्ुरत्ा मलमपट्टा 
लावण्ारे बंि केेले पादहजे. शास्तरीय पद्धतरीने उपाययोजना करून व नवरीन तंत्रज्ानाररी 
कास िरीत प्रश्न कायमरा सोडनवण्ारा प्रयत्न केला पादहजे. अथगात शेतरी क्ेत्रामध्े रोज 

डॉ. सुधषीर भोंगळे
संपािक

संपादकषीय

देशातषील कडधान्यांचे उत्ादन केव्ा व कसे वाढेल?
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नवनवरीन प्रश्न व समस्या ननमगाि होत असतात. त्ामुळे सव्च प्रश्नांररी 
कायमररी सोडविूक झालरी असे किरी होत नाहरी. नवरीन प्रश्न उद्भवला 
की त्ारे संशोिन हातरी घ्ावे लागते. संशोिनासाठी ककमान ८-१० 
वषषांरा कालाविरी लागतो. त्ामुळे ‘परी हळि अनस् हो गोरी’ हे तत्त येथे 
लागू पडत नाहरी. संशोिन हे प्ररंड कष्ारे, बुद्धरीरे, खरगारे, सातत्ारे, 
मेहनतरीरे, चरकाटरीरे, सबुरीरे आणि दृढननचियारे काम आहे. मरी 
यशस्वरी होिारर हा ननिगार व हरी पक्की खूिगाठ मनाशरी बांििारा 
मािूसर संशोिनाच्ा मागगावरतरी वाटराल करू शकतो. अथगात 
त्ासाठी ध्ेय ननसचित असावे लागते आणि कामातहरी एकाग्ता राखून 
नवनवि शास्तांच्ा सरनमसळीरा अनुभव घ्ावा लागतो. या पाश््चभूमरीवर 
डाळवगगीय कपकांच्ा वाटरालरीरा व नवकासारा आढावा आपि घेऊ 
लागलो तर कोित्ा ठळक गोष्री व मयगािा दृष्ोत्त्तरीस येतात यारा 
िावता व संसक्प्त आढावा या संपािकीयमध्े घेतलेला आहे.

कोरडवाहू व िाविाधाररत पिके
तूर वगळता बहुतांश सव्च डाळवगगीय कपके हरी आपल्ा िेशात खरीप 

हंगामात घेतलरी जातात. या हंगामात ननसगगाररी साथ असते. िेशाच्ा 
बहुतेक सव्च भागात जून ते ऑक्ोबर या काळात कमरी अधिक प्रमािात 
का होईना पाऊस पडत असतो. त्ामुळे कपकांना वरून पािरी िेण्ाररी 
म्हिजे ससरंनाररी सोय करण्ाररी शेतकऱयांना फारशरी आवश्यकता 
भासत नाहरी. मूग, मटकी, उडरीि यासारखरी कपके तर ६० ते ७५ दिवसात 
काढायरा येतात. हरी कपके प्रामुख्याने कोरडवाहू रानात व हलक्या 
जनमनरीत घेतलरी जातात. पावसाने जास् ताि दिला तर हरी कपके कटकू 
शकत नाहरीत. तरी लगेर जळतात. मात्र तुषार संराद्ारे यांना पािरी 

िेऊन िोन पावसातला ताि वा खंड भरून काढला तर यांरे उत्ािन 
िपुटरीने येते. गरजेपेक्ा जास् पाऊस झाला तर हरी कपके खराब होतात, 
सडून जातात. पूर आला तर वाहून जातात. पावसारे पािरी एका जागरी 
सारून रादहले आणि पाण्ार लवकर ननररा झाला नाहरी तर हरी कपके 
कुजून जातात. थोडक्यात काय, या कपकांना पािरी कमरी पि गरजेइतके 
व वेळेवर लागते. तेवढे ननसगगाकडून नमळाले तर कपके उत्तम येतात. 
सशवाय या डाळवगगीय कपकांच्ा मुळांवर गाठी असतात. त्ा नायटट् ोजन 
कफक्सगंरे (नत्र वाढीरे) काम रांगले करतात. म्हिून त्ांच्ाकडे ‘बेवड’ 
या अथगानेहरी पादहले जाते. अनेक नगिरी कपकांमध्े उिा. फळबागा, 
ऊस, कापूस यासारख्या दिघ्चकालरीन कपकांमध्ेहरी हरी डाळवगगीय कपके 
आंतरकपके म्हिून घेतलरी जातात. मात्र उंर वाढिारी व सावलरी पडिारी 
तूरी सारखरी कपके आंतरकपक म्हिून घेतलरी जाऊ नयेत अशरी नवद्ापरीठांररी 
सशफारस आहे. सुरुवातरीला फळबाग लहान असेपययंत म्हिजे पदहलरी 
िोन वषषे तुरी सारखे कपक घ्ायला हरकत नाहरी. मात्र त्ानंतर ते घेऊ नये 
असा तज्जांरा सल्ा आहे.

क्ेत्र व उत्ादनात राजस्ान प्रथम क्रमांकावर
डाळ वगगीय कपकांररी खरीप हंगामातलरी २०२०-२१ सालररी 

आकडेवारी आपि पादहलरी तर वरील मादहतरीला िजुोरार नमळतो. 
राजस्थान हे राज् कमरी पावसारे आणि तुलनेने ससरंनाच्ा सुनविा कमरी 
असिारे. त्ामुळे खरीप हंगामातरील डाळवगगीय कपके घेण्ामध्े िेशात 
राजस्थानरा प्रथम क्रमांक लागतो. त्ानंतर क्ेत्रननहाय नवरार केला तर 
अनुक्रमे मध्प्रिेश, महाराष्ट् , कनगाटक, उत्तरप्रिेश, गुजरात, झारखंड, 
तेलंगिा, ओररसा आणि तानमळनाडू यांरा क्रमांक लागतो. 

दठबक संरावर घेतलेले तुरीरे कपक.
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या राज्यांमधषील डाळवगगीय पपकयांखालषील क्ेत्र व उत्ादन ययांचषी 
माहितषी दश्शववणारा तक्ा पुढीलप्रमाणे-

राज् क्ेत्र  
(लाख हेक्रमध्े)

उत्ादन  
(लाख मेकटट्क टनात)

मध्प्रिेश २१.१४ १२.४९

राजस्थान ३८.३९ १७.४५

महाराष्ट् १९.२८ १२.७२

कनगाटक १८.३२ ११.१५

उत्तर प्रिेश ८.५३ ५.३६

गुजरात ४.१३ ४.१२

झारखंड ४.२३ ३.९५

तेलंगिा ३.९१ २.६५

ओररसा ३.९१ २.२१

तानमळनाडू १.७९ १.४४

वरील आकडेवारीरे नवश्ेषि केले तर आपल्ा असे लक्ात येते 
की राजस्थान आणि महाराष्ट्  यांच्ा क्ेत्रात ननम्म्ाने फरक असला तरी 
महाराष्ट् ाररी उत्ािकता थोडरी अधिक असल्ामुळे 
डाळवगगीय कपकांच्ा उत्ािनात जेमतेम पार 
लाख टनांरा फरक आहे. अथगात ससरंनाररी सोय 
केलरी आणि दठबक-तुषार संराद्ारे कपकांना पािरी 
दिले तर उत्ािकतेत िपुटरीने फरक पडू शकतो. 
तसेर डाळींच्ा आयातरीवर परकीय रलन खरगी 
करण्ापेक्ा सूक्ष्मससरंनाच्ा योजना मोठ्ा 
प्रमािावर राबनवण्ासाठी या डाळ उत्ािक राज्ांना 

कें द्राने ननिरी उपलब्ध करून दिला तर तरी खरी िेशाररी आत्ाननभ्चरतेकडे 
वाटराल होईल. श्री. राजरीव गांिरी पंतप्रिान असताना श्री. सॅम कपत्रोिा 
यांच्ा नेतृत्ाखालरी आपल्ा िेशात फायू टेक्ाॅलाॅजरी नमशन राबनवण्ात 
आले होते. त्ात एक नमशन तेलनबया उत्ािन वाढीरे होते. ते त्ावेळी 
काहरी प्रमािात यशस्वरी झाले. असे नमशन डाळवगगीय कपकांच्ा उत्ािन 
वाढीसाठी राबनवले पादहजे. यात सवगात मुख्य आणि कळीरा मुद्ा आहे 
तो म्हिजे या डाळवगगीय कपकांररी आपलरी िर हेक्री उत्ािकता अत्ंत 
कमरी आहे. तरी कशरी वाढवायररी हे मोठे आव्ान आहे. यासाठी एकात्त्क 
ननयोजनारा शास्तशुद्ध काय्चक्रम आखून तो हातरी घ्ावा लागेल व त्ासाठी 
लागिारा पुरेसा ननिरीहरी उपलब्ध करून द्ावा लागेल.

महाराष्ट् ातील डाळवर्गीय पिके-िमस्ा व उिाय
१) िरभरा : रब्री हंगामात घेतल्ा जािाऱया या कपकारे क्ेत्र 
महाराष्ट् ातरील नविभ्च, मराठवाडा आणि काहरी प्रमािात खानिेशातहरी 
वाढते आहे. पदहले खरीपारे कपक ननघाल्ानंतर जनमनरीत जरी ओल 
उपलब्ध असते त्ावर हे हरभऱयारे कपक येते असा बहुसंख्य शेतकऱयांरा 
समज होता आणि तो काहरी प्रमािात खराहरी होता. मात्र यात एक मुख्य 
अडरि होतरी व आहे तरी म्हिजे हरभऱयारे झाड नरीट पोसले जात नाहरी 

व त्ाररी भरपूर वाढहरी होत नाहरी. त्ामुळे उत्ािन 
कमरी येते. उत्ािकता वाढत नाहरी. ४० वषषांपूवगी 
हरभऱयाररी महाराष्ट् ातरील हेक्री उत्ािकता ३०० 
ककलो होतरी. तरी आता ११०० ककलो झालरी आहे. 
पि तरी ककमान िरीड ते िोन टन व्ायला पादहजे 
असे मत डाळवगगीय कपकांवर आयुष्यभर संशोिन 
केलेल्ा व राहूरी येथरील महात्ा फुले कृषरी 
नवद्ापरीठारे कुलगुरुपि भूषनवलेल्ा डाॅ. राजाराम 
िेशमुख यांनरी व्यक्त केले आहे.

तुषार संरावरतरी घेतलेले हरभऱयारे कपक.
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डाॅ. िेशमुख पुढे म्हिाले, “हरभऱयारे बहुतेक क्ेत्र कोरडवाहू आहे. 
फार थोडस् य़ा क्ेत्राला ससरंनाररी सोय आहे. मर हा या कपकावररा रोग आहे. 
कोरडवाहूमध्े नवजय नावाररी जरी व्रायटरी आहे तरी खरीपाच्ा ओसलवर 
येिारी आहे. नतला वरुन पािरी असजबात दिले नाहरी तरी रालू शकते. 
पि पाण्ाला प्रनतसाि िेतरील असे वाि नवकसरीत करायला हवेत. मर 
प्रमािेर मूळकुज' हा एक रोग आहे. तो हरभऱयामुळे सोयाबरीनवर आणि 
सोयाबरीनमुळे हरभऱयावर येऊ शकतो. िोन्री कपकांवर येिाऱया या रोगाला 
प्रनतबंि करु शकतरील असे वाि तयार करायला हवेत. मूळकुज हरी िोन 
प्रकारररी असते. तरी कोरडवाहूत हरी असते आणि बागायतरीतहरी असते. 
नवशेषत: तरी सोयाबरीनमध्े हमखास आढळते. पि खरे आव्ान हरभऱयात 
आहे. त्ाला प्रनतकारक्म असे वाि संशोिनाने शोिून काढले पादहजेत. 
हरभरा काढिरीसाठी मजूरहरी मोठ्ा संख्येने लागतात. मजुरांररी उपलब्धता 
आणि मजुरीरा वाढता खर्च या िोघांररी सांगड घालिे दिवसेंदिवस अवघड 
होऊन बसते आहे. त्ामुळे यंत्रांच्ा सहाय्ाने काढता येईल अशा उंर 
वाढिाऱया हरभऱयाच्ा जातरी नवकसरीत करिे गरजेरे आहे.”

जनमनरीत ओलावा असो की नसो नवतभर उंररीररी रोपे झालरी की मुळे 
सडतात. फ्ुजाररयम नावाच्ा बुरशरीमुळे हा मर रोग येतो. त्ाला प्रनतबंि 
करायरा असेल तर पेरिरीपूवगी नबयाण्ावर प्रकक्रया करिे आवश्यक आहे. 
नंतर वरून औषिांच्ा फवारण्ा ककतरीहरी मारल्ा तरी काहरीहरी उपयोग 

होत नाहरी. कारि औषि मुळापययंत पोहरत नाहरी. यासाठी जरीवािू 
संवि्चके व जैनवक बुरशरीनाशके रायझोनबयम, परीएसबरी, टट् ायकोडमगा व 
सूडोमोनस यांररी नबयाण्ावर प्रकक्रया करावरी. बरेर शेतकरी घरातलेर 
नबयािे वापरतात आणि पेरिरीपूवगी एकिा त्ाला ऊन िेतात. पि त्ामुळे 
प्रश्न सुटत नाहरी. हरभरा कपकाला फार मोजके पािरी लागत असल्ामुळे 
ते तुषार संरानेर दिले पादहजे. पेरिरीनंतर पदहले पािरी दिल्ावर उगवि 
रांगलरी होते. उगविरीनंतर २१ दिवसांनरी पाण्ारा ताि दिला पादहजे. हा 
ताि दिला नाहरी तर कारयक वाढ रांगलरी होते. झाडे मोठी उभरी वाढतात. 
पि ताि दिला तर आडव्या फांद्ा जास् फुटतात व या फांद्ावर फुले व 
घाटे लागतात. आडवरी वाढ होिे शेतकऱयाच्ा जास् दहतारे आहे. इतकी 
आडवरी वाढ व्ावरी की तास झाकून जावेत. यासाठी व घाटेअळीपासून 
संरक्ि होण्ाकररता मुख्य व सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्ा िोन ते तरीन वेळा 
फवारण्ा केल्ा पादहजेत.

महाराष्ट् ात २०१४-१५ ते २०१८-१९ पययंत हरभऱयारे सरासरी क्ेत्र 
१७ लाख, ४३ हजार २५९ हेक्र होते. ते २०२१ मध्े २५ लाख, 
९३ हजार, ८०० हेक्रवर जाईल असा अंिाज होता. प्रत्क्ात ते २८ 
लाख, ७५६५ हेक्रवर गेले. म्हिजे िोन वषगात ११ लाख हेक्रने 
हरभऱयारे क्ेत्र वाढले. पेरलेल्ा क्ेत्राच्ा सरासरी क्ेत्राशरी तुलना करता 
हरी टके्कवारी १६१ टके्क आहे.

दजुाभाव व िाि�नतेची वार्णूक  
मनातून काढून टाका मर् बघा...

तूर, हरभरा, मूग, मटकी, उडरीि, मसूर यांसारख्या डाळ वगगीय कडिान्य कपकांकडे आजपययंत आपि किरी गांभरीयगाने पादहले 
नाहरी त्ामुळे या कपकांच्ा उत्ािनात िेश स्वावलंबरी होऊ शकला नाहरी हरी सत्स्स्थतरी आहे. मुख्य कपक म्हिून या डाळी 
उत्ािनाकडे किरी कुिरी पादहले नाहरी. बहुतेक शेतकरी आंतरकपक म्हिूनर याच्ाकडे पाहतात. पररिामरी या कपकांना कायम 
सावत्रपिाररी वागिूक नमळते. वास्नवक शेतरीत कडिान्य हेर एकमेव कपक असेल आणि आपल्ाला अधिकाधिक उत्ािन 
काढून जास्रीत जास् पैसा यार कपकातून नमळवायरा आहे असा शेतकऱयारा ननिगार व ननचिय असेल तर त्ासाठी आवश्यक 
असिारी सव्च यंत्रिा व व्यवस्था उभरी करण्ारा तो प्रय�न करतो. यामध्े एकर परीक घेिे, सघन व अनतसघन पेरिरी करिे, 
सूक्ष्मससरंनाद्ारे पािरी िेिे, फकट्चगेशन करिे, रोग व ककडींरे एकात्त्क पद्धतरीने व जैव तंत्रज्ानारा (इंकटग्ेटेड पेस् मॅनेजमेंट 
आणि बायोलटॉसजकल कंटट् ोल) वापर करून ननयंत्रि करिे, व्यवस्स्थत व वेळच्ा वेळी आंतरमशागत करिे, कपकाररी वेळेवर 
काढिरी व झोडिरी करिे यांसारख्या गोष्ींकडे बारकाईने लक् दिले पादहजे. हलकी कपके म्हिून हलक्या रानांरा वापर हे सूत्र 
आजपययंत कळत-नकळत का होईना पि आपि अवलंनबत गेलो हे आता बिलायला हवे. भारी व मध्म जनमनरीत हरी सव्च सोयरी 
सुनविा पुरवून आपि कडिान्यांररी कपके घेऊ शकलो तर उत्ािन आणि उत्ािकता वाढनवण्ाररी मोठी संिरी आपल्ाला प्राप्त 
होऊ शकते. शेवटरी आपल्ा इच्छाशक्तीवरर श्माररी यशस्वरीता अवलंबून असिार आहे. त्ामुळे डाळवगगीय कपकांना आजपययंत 
दिलरी गेलेलरी िजुाभावाररी व साप�नतेररी वागिूक मनातून काढून टाकूया! बघा या डाळी ककतरी पैसे नमळवून िेतात ते!
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२) तूर : यामध्े सािारिपिे पार मदहन्यात कपक काढायला येईल 
अशा जातरी नवकसरीत करिे गरजेरे आहे. सप्ेंबर-ऑक्ोबरमध्े आपला 
पाऊस थांबतो. तुरीच्ा शेंगांमध्े िािे भरायच्ा वेळेला नेमका पाण्ारा 
ताि पडतो. नोव्ेंबरच्ा अखेरीला शेंगा तयार होतरील अशा पधितरीने 
कपकारे ननयोजन केले पादहजे. संशोिनाररी हरी दिशा असलरी पादहजे. आज 
तुरीच्ा कपकावर सप्ेंबर-ऑक्ोबरच्ा िरम्ान शेंडे पोखरिारी अळी येते. 
त्ानंतर नोव्ेंबरच्ा शेवटाला शेंगेवर माशरी येते. नतरा प्रािभुगाव लवकर 
लक्ात येत नाहरी. तूर हे मुख्यत्े खरीप हंगामात घेतले जािारे कपक आहे. 
पि ते ८-९ मदहने रालते. नविभगात बऱयारिा भात खाररांच्ा बांिावर तूर 
लावतात. तुरीच्ा नबयाण्ावरहरी लागवडरीपूवगी प्रकक्रया करिे आवश्यक 
आहे. या कपकात मुख्यत्े पेरिरीनंतर ३० दिवसांनरी, ६० दिवसांनरी अशा 
िोन वेळेला शेंडा खुडिे जरूरीरे आहे. शेंडा खुडला नाहरी तर झाड सरळ 
वाढत जाते. शेंड्ावर फांद्ा येतात आणि त्ा वाकतात. नविभगात आज 
एकरी ८ ते १० क्वटंल उत्ािन घेिारे काहरी रांगले कास्कार आहेत ते 
तुरीच्ा फांद्ांरा आडवा नवस्ार कसा होईल याकडे लक् िेतात. 

भारतात तुरीरे क्ेत्र २०२० मध्े ४४ लाख, २९ हजार हेक्र होते 
आणि उत्ािन ३५ लाख, ६९ हजार में. टन होते. म्हिजे आपलरी सरासरी 
हेक्री उत्ािकता ८०६ ककलो आहे. तरी खूप कमरी आहे आणि िपुटरीने-
नतपटरीने वाढनवण्ास संिरी आहे. दठबक ससरंनावर हे कपक घेतले तर 
उत्ािकता खूप वाढ शकते. िेशात तुरीरे सवगाधिक क्ेत्र २०२० मध्े 
कनगाटकात (१३ लाख हेक्र) होते. पि त्ांरे उत्ािन ९.१ लाख मे.टन 
होते. त्ा तुलनेत महाराष्ट् ातरे क्ेत्र (११.९५ लाख हेक्र) एवढे असले तरी 
उत्ािकता अधिक असल्ामुळे उत्ािन ९.७१ लाख मे.टन झाले होते. 

आज िेशाच्ा एकुि तुर उत्ािनात महाराष्ट् ारा वाटा ३५ टके्क आहे. 
महाराष्ट्  हे तुर उत्ािनात आज प्रथम क्रमांकावर असले तरी फार मोठे 
क्ेत्र कोरडवाहू आहे. त्ाला पािरी िेण्ाररी व्यवस्था केलरी तर उत्ािनात 
आिखरीन ककतरीतरी मोठी वाढ होऊ शकेल आणि यिाकिाचरत तूर 
डाळीररी आज आपल्ाला जरी आयात करावरी लागते तरी बंि होवू शकेल.

उत्तरेकडरील पंजाब, हररयाना, उत्तरप्रिेश या राज्ांमध्े ससरंनाररी 
सुनविा खूप मोठ्ा प्रमािावर नवकसरीत झालेलरी असल्ामुळे तेथरील 
शेतकऱयांरे सव्च लक् प्रामुख्याने गहू, ऊस आणि भात कपकावरर कें दद्रत 
झालेले आहे. तूर हे िरीघ्चकालाविरीरे कपक असल्ाने त्ाच्ाकडे त्ांनरी 
िलु्चक् केले आहे. त्ामुळे उत्तरेतरील तुरीरे क्ेत्र खूप घटले आहे. महाराष्ट्  
आणि कनगाटकात तुरीरे क्ेत्र वाढत असले तरी कीडरीला प्रनतकार करु 
शकतरील अशा जातो नवकसरीत होिे गरजेरे आहे. कापूस कपकामध्े 
जसे बरीटरी नबयािे आले त्ाप्रमािे तुरीतहरी बरीटरी व्रायटरी आिण्ाररी 
गरज आहे. तसेर जेनेकटकलरी माॅडरीफाईड नबयािेहरी वापरण्ाररी गरज 
आहे. आज आपल्ाकडे जेनेकटकलरी माॅडरीफाईड नबयािे वापरण्ास 
व त्ाच्ा संशोिनावर बंिरी आहे. तरी तातडरीने उठनविे गरजेरे आहे. 
सशवाय कीड ननयंत्रिासाठी रासायननक औषिांरा वापर फार न 
वाढनवता एकात्त्क कीड ननयंत्रि (इंटरीग्ेटेड पेस् मॅनेजमेंट) पद्धतरीरा 
वापर वाढवायला हवा. इतर नमत्रकीडींरा वापर करायला हवा. तुर 
रार मदहन्यांररी नको आणि सहा मदहन्यांररीहरी नको. पार मदहन्यात तुर 
तयार होऊ शकेल अशा जातरी नवकसरीत करण्ाकडे संशोिकांनरी लक् 
दिले पादहजे. तो काय्चक्रम कृषरी नवद्ापरीठ व संशोिन संस्थांनरी हातरी 
घेतला पादहजे.

तुरीच्ा शेंगा पोखरिाऱया अळीरे व्यवसथापन व ननयंत्रि हरी आजररी प्रमुख समस्या आहे.
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३) मूग, उडषीद, चवळी, मटकी व इतर कडधान्े : िेशातरील नवशेषतः 
शाकाहारी लोकांना वयाररी पन्नाशरी ओलांडल्ानंतर 'डरी' व्रीटॅनमनररी 
मोठ्ा प्रमािात कमतरता भासू लागते. अशा वेळी डाॅक्र मोड झालेलरी 
कडिान्ये खाण्ाच्ा सल्ा िेतात. त्ामुळे हल्री या कडिान्यांना खूप 
मोठ्ा प्रमािात मागिरी वाढलेलरी आहे. हरी सव्च कडिान्ये प्रामुख्याने 
खरीप हंगामात व कोरडवाहू, सजरायतरी, हलक्या माळरानावरच्ा 
जनमनरीमध्े घेतलरी जातात. तरी पूि्चपिे पावसावर अवलंबून असतात. 
सतत होिाऱया पावसामुळे मागरील िोन-रार वषषांपासून मूग, उडरीि 
यांच्ा उत्ािनात मोठी अननसचितता ननमगाि झालरी आहे. एकरी २५-५० 
ककलोपेक्ा अधिक उत्ािन येत नाहरी असा बऱयार शेतकऱयांरा अनुभव 
आहे. ज्ामुळे असंख्य शेतकऱयांनरी या कपकांकडे पाठ वळवून त्ाऐवजरी 
सोयाबरीनररी लागवड करिे पसंत केले आहे. पररिामरी सोयानबन 
कपकाखालरील क्ेत्रात लक्िरीय वाढ झालरी आहे. महाराष्ट् ात मागच्ा वषगी 
४५ लाख हेक्र आणि त्ाच्ा आिरीच्ा वषगात ४१ लाख हेक्र क्ेत्रावर 
सोयाबरीनररी लागवड झालरी होतरी. 

२०२० मध्े भारतात मूग कपकाखालरी ३० लाख, ४८ हजार हेक्र 
क्ेत्र होते आणि उत्ािन १३ लाख, ४५ हजार मे. टन झाले होते. 
म्हिजे सरासरी हेक्री उत्ािकता ४४१ ककलो होतरी. हरी उत्ािकता 
वाढनवण्ास मोठी संिरी आहे. मात्र त्ासाठी ठोस काय्चक्रम हातरी घ्ावे 
लागतरील. मूगाच्ा उत्ािनात आजनमतरीस राजस्थान हे राज् आघाडरीवर 
असून नतथे २३ लाख, २३ हजार हेक्रवर मूगारे कपक घेतले जाते. त्ांरे 
उत्ािन १२ लाख, ८७ हजार मे. टन आहे. राजस्थानच्ा खालोखाल क्ेत्र 
व उत्ािनात िसुरा क्रमांक महाराष्ट् ारा लागतो. पि या िोघात प्ररंड 
अंतर आहे. महाराष्ट् ात ३ लाख, ३६ हजार हेक्र जमरीन मूग कपकाखालरी 

मवदभभात लाखी 
डाळीला मोिी मार्णी

भजरी, वडे हे शब्द जरी नुसते उच्ारले तरी तोंडाला 
पािरी सुटत नाहरी आणि तो पिाथ्च खाऊशरी वाटत 
नाहरी असा मािूस सापडिे नवरळार. नविभगात लाखरी 
डाळीपासून हे पिाथ्च बननवले जातात. 
या लाखरी डाळीला प्ररंड 
रांगलरी रव अ स ल् ा मु ळे 
घ र ा घ र ा त नतरा वापर 
होतो. काहरी वषषांपूवगी या 
ड ा ळ ी ब द् ल प्ररंड गैरसमज 
पसरला होता की सहा मदहन्यापेक्ा 
अधिक काळ सलगपिे तरी खाल्री तर लखवा मारला 
जातो. अिषांगवायू होते. त्ामुळे सरकारने बरीर वषषे यावर 
बंिरी घातलरी होतरी. पि श्री. कोठारी यांनरी केलेले आंिोलन 
व उभा केलेला जनमतारा रेटा यामुळे सरकारला माघार 
घेऊन लाखरी डाळीवरररी बंिरी उठवावरी लागलरी. आता 
शेतकरी राजरोसपिे या डाळीरे कपक घेऊ शकतात आणि 
या डाळीपासून बनिारे भजरी, वडे, बेसन, वरि मनसोक्त 
खाऊ शकतात. तुम्हालाहरी ते खायरे आहेत का? मग 
एकिा लाखरी डाळ खरेिरी करुनर बघा!
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असून उत्ािन जेमतेम १ लाख, ३९ हजार मे.टन आहे. नतसऱया क्रमांकावर 
कनगाटक असून त्ांरे मूगाखालरील क्ेत्र ३ लाख, ५ हजार हेक्र आहे व 
उत्ािन अगिरीर नगण् म्हिजे फक्त ९२ हजार मे.टन आहे. 

मूग, उडरीि हरी कपके ७० ते ७५ दिवसात तयार होिारी आहेत. पाऊस 
वेळेवर म्हिजे जून मदहन्यात झाला तर या कपकांररी पेरिरी व्यवस्स्थत 
होऊ शकते. १५ जुलैच्ा पुढे पाऊस गेला तर यांच्ा उत्ािनात मोठी 
घट येते. रांगल्ा जातरी असूनिेखरील उत्ािन पादहजे तसे नमळत 
नाहरी. उशरीरा म्हिजे १५ ते ३० जुलैच्ा िरम्ान पाऊस होऊन पेरिरी 
झालरी तरी उत्ािनावर फारसा नवपरीत पररिाम होिार नाहरी अशा 

 व्ाकुळतेनेच र्ािली 
जाईल आत्ममनभ्भरता!

कडिान्य आणि तेलनबयांच्ा उत्ािनात मरी िेशाला 
कायमरे स्वयंपूि्च करेन अशरी व्याकुळता जर शेतकऱयांच्ा 
मनाने घेतलरी आणि सरकारने आिारभावाच्ा पादठंब्ारे 
रांगले सहकाय्च केले तर आपल्ा िेशारे या िोन्री 
गोष्ींसाठीरे परावलंनबत् केव्ार संपुष्ात येईल. 
सृजनाच्ा मुळाशरी व्याकुळता आहे. म्हिून मुळात ननसग्च 
सुंिर आहे. व्याकुळता हरी ननःस्वाथगीपिाहून अधिक ननतळ 
असते. मरी माझ्ारसाठी काय पि गावातरील इतरांच्ा 
िेखरील गरजा भागनवण्ासाठी उत्ािन करेन, त्ासाठी 
पडेन ते कष् सोसेन असा ननिगार प्रत्ेक शेतकऱयाने करुन 
ननव्वळ नकिरी कपकांच्ा (कॅश क्राॅप- उिा. ऊस, फळबागा, 
कापूस, भाजरीपाला वगैरे) मागे न लागता काहरी थोडे क्ेत्र 
जरी कडिान्य व तेलनबयांखालरी नेले तर िेशाच्ा स्वयंभू 
व आत्ननभ्चरतेरे आव्ान केव्ार संपुष्ात येईल? पि 
त्ासाठी तशरी व्याकुळता हवरी. व्याकुळता हे एक तप 
असते. त्ासाठी मनाररी तयारी लागते. कर म्हिून सांगावे 
लागत नाहरी. ते आपले िेिे असते. ते आपिर द्ायरे-
घ्ायरे असते नन यातून सहज मोठे होऊन इतरांना मोठे 
करायरे असते. मनाला पहाडारे सुंिर टोक ननमगाि करुन 
अनंताशरी मैत्ररी करायला लावते, तरी व्याकुळता! उत्ट 
ओढीच्ा अथांगतेला शब्द मौनावतात नन अननवार इंद्रिनुष्ये 
अनुभवाला येतात तरी व्याकुळता! कलहाच्ा कलकलाटात 
अशा व्याकुळता ननमगाि करुन तरी आपि जपण्ारा ननिगार 
करूया, मग शेवटरा गोड दिवस आपलार असिार आहे!

जातरी नवकसरीत करण्ारा काय्चक्रम हातरी घ्ायला हवा. मूग, उडरीि या 
कपकांवर फुलोऱयानंतर शेंगा भरण्ाच्ा काळात व्ायरस येतो. त्ारा 
फटका शेतकऱयांना बसतो. उत्ािन घटते. महाराष्ट् ात भुरी रोग (पावडरी 
मेल्डिओ) या कपकावर येतो. नवषािूमुळे पाने कपवळी पडतात. तेव्ा या 
रोगारा प्रनतकार करू शकतरील अशा जातरी नवकसरीत करायला हव्यात. 
तसेर उशरीरा पेरिरीस योग्य होतरील असे वाि तयार करिे गरजेरे आहे. 

उडरीिरे क्ेत्र व उत्ािन यात िेशात मध्प्रिेश अग्ेसर म्हिजे प्रथम 
क्रमांकावर आहे. त्ांरे उडरीिखालरी १७ लाख, ५२ हजार हेक्र क्ेत्र असून 
उत्ािन ८ लाख, ८५ हजार मे.टन आहे. िसुऱया क्रमांकावर उत्तरप्रिेश 
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असून त्ांरे क्ेत्र ५ लाख, १९ हजार हेक्र व उत्ािन २ लाख, १३ हजार 
हेक्र आहे. नतसऱया क्रमांकावर राजस्थान आणि रौथ्ा क्रमांकावर 
महाराष्ट्  आहे. राजस्थानरे उडरीिारे क्ेत्र ५ लाख, २ हजार हेक्र असून 
उत्ािन १ लाख, २८ हजार मे.टन आहे. महाराष्ट् ारे क्ेत्र उडरीिरे ३ लाख, 
८ हजार हेक्र असून उत्ािन १ लाख, २८ हजार मे.टन आहे. राजस्थानरे 
क्ेत्र िोन लाख हेक्रने अधिक असले तरीहरी उत्ािकता महाराष्ट् ापेक्ा 
खूपर कमरी आहे. त्ामुळे उत्ािनारे आकडे सारखेर दिसतात.

जार्मतक तुलनेत भारत कुिे आहे?
कें द्र सरकारच्ा कृषरी मंंत्रालयातरील कडिान्य नवकास नवभागाने एक 

ननबंि प्रससद्ध केला आहे. त्ात म्हटले आहे, की जगातरील ८१ िशलक् 
हेक्र क्ेत्रावर कडिान्याररी कपके घेतलरी जातात आणि ७३ िशलक् 
मे.टन उत्ािन नमळते. एकुि जगाच्ा ३५ टके्क क्ेत्र आणि २५ टके्क 
उत्ािन भारतारे आहे. जागनतक कडिान्य उत्ािनात भारतारा वाटा 
प्रथम क्रमांकावर आहे. कडिान्यारे जागनतक चरत्र िश्चनविारा तक्ता 
पुढीलप्रमािे-

देश क्ेत्र (लाख िे.) जागवतक वाटा टके्

भारत २८१.७० ३४.८८

ननजेर ४८.४१ ६.००

म्ानमार ३८.८८ ४.८१

नायजेररया ३३.३ ४.१२

ररीन २८.८४५ ३,५७

ब्ाझरील २८.५५ ३.५४

कॅनडा २४.२२ ३.००

ऑस्ट् ेसलया १९.१८ २.३८

रसशया १७.७१ २.११

पाककस्ान १४.८०४ १.८३

जग ८०७.५४ --

(संिभ्च- एफएओ-२०१३)

क्ेत्र आणि उत्ािनात भारत िेश प्रथम क्रमांकावर असला तरी 

तेवढ्ावर भूषि आणि समािान आपल्ाला मानता येिार नाहरी. 

कारि उत्ािकतेत आपला क्रमांक सवगात खालरी शेवटरी आहे. कडिान्य 

उत्ािनाररी जागनतक सरासरी हेक्री ९०४ ककलोररी असताना आपले 

उत्ािन फक्त ६५० ककलो आहे. उत्ािनकतेत प्रथम क्रमांकावर 

असिाऱया आय्चलंड या िेशाररी उत्ािकता हेक्री ५३३३ ककलो आहे. 

म्हिजे आपल्ा जवळपास नऊपट आहे. आपि किरी या उत्ािकतेला 

पोहोरिार? आणि आंतरराष्ट् रीय बाजारपेठेतरील शेतरीमाल ननयगातरीरे युद्ध 

कसे लढून सजकंिार?

देशाचे राज्यमनहाय चचत्र काय िांर्ते?
१) खरीप आणि रब्री या िोन्री हंगामात कडिान्याररी कपके घेिारी 

भारतात मुख्यत्े सहा राज्े आहेत. त्ांरा उत्ािनातला वाटा 
पुढीलप्रमािे- मध्प्रिेश (२४.७ टके्क), महाराष्ट्  (१५.१ टके्क), 
राजस्थान (१२.४ टके्क), उत्तरप्रिेश (११.८ टके्क), आंध्रप्रिेश (८.३ 
टके्क) आणि कनगाटक (७.३ टके्क).

२) खरीप हंगामात कडिान्यारे उत्ािन घेिारी ७ राज्े व त्ांरा 
उत्ािनातरील वाटा पुढीलप्रमािे- महाराष्ट्  (२५ टके्क), राजस्थान (१५ 
टके्क), कनगाटक (११.२ टके्क), उत्तरप्रिेश (१०.५ टके्क), मध्प्रिेश 
(९.७ टके्क), गुजरात (६.९ टके्क) आणि आंध्रप्रिेश (६ टके्क).

३) रब्री आणि उन्ाळी हंगामात उत्ािन घेिारी ६ राज्े व त्ांरा 
उत्ािनातला वाटा पुढीलप्रमािे- मध्प्रिेश (३२.३ टके्क), उत्तरप्रिेश 
(१२.५ टके्क), राजस्थान (१०.९ टके्क), महाराष्ट्  (१०.२ टके्क), 
आंध्रप्रिेश (९.५ टके्क) आणि कनगाटक (५.८ टके्क). जगातरील नवनवि 
िेशांररी कडिान्याररी उत्ािकता िश्चनविारा तक्ता पुढीलप्रमािे-

देश उत्ादन (पकलो/िेक्टरी)

आयलयंड ५३३३

तासजककस्ान ४७५३

बेकजियम ४२२४

फ्ान्स ३६२६

इंग्ंड ३५२६

नेिरलॅन्ड ३४४१

डेन्माक्च ३४१६

स्वरी�झलयंड ३३०२

लक्ेम्बग्च ३१९१

भारत ६५०

जग ९०४

आयात कशी थांबेल?
भारताला िरवषगी सािारिपिे ४० ते ५० लाख मे.टन कडिान्ये 

आयात करावरी लागतात. भारताला जे िेश हरी कडिान्ये पुरनवतात 
त्ांररी नावे जरी वारलरी तरी ते िेश ककतरी आणि उत्ािनारे केवढे 
काम करतात हे आपल्ा लक्ात येईल. भारताला कडिान्य पुरनविारे 
िेश पुढीलप्रमािे- म्ानमार, टांझाननया, ररपस्लिक ऑस्ट् ेसलया, रसशया, 
अमेररका, कॅनडा, युके्रन आणि उझबेककस्ान.

आपल्ा िेशारे कडिान्यारे उत्ािन कमरी असण्ारे मुख्य 
कारि म्हिजे कोरडवाहू, सजरायतरी शेतरीत हरी कपके घेतलरी जातात. 
त्ांना पाण्ाररी सोय नसते. त्ामुळे उत्ािन व उत्ािकता िोन्रीतहरी 
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घट येते. पावसाळ्ात अनतवृष्री झालरी ककंवा पाऊस संततिार, सलग 
लागून रादहला तरी परीक खलास होते. पावसाने ताि दिला व िषु्ाळी 
पररस्स्थतरी ननमगाि झालरी तर परीक जळून जाते. थोडक्यात हरी शेतरी 
नबनभरवशाररी आणि पूि्चपिे ननसगगावर 
अवलंबून आहे. त्ामुळे ननसग्च कृपेवरर 
कडिान्याररी कपके हातरी पडिे अवलंबून 
आहे. आपि या कपकांखालरील क्ेत्र 
वाढनवण्ापेक्ा उत्ािकता कशरी 
वाढनवता येईल, कोरडवाहू क्ेत्र मोठ्ा 
प्रमािावर ओसलताखालरी कसे नेता 
येईल, अधिक उत्ािन िेिाऱया व प्रत्ेक 
हवामानाला योग्य ठरतरील अशा जातरी 
कशा नवकसरीत करता येतरील यारा नवरार 
करुन त्ाप्रमािे संशोिन व कायगाररी 
दिशा ठरनवलरी पादहजे. यासाठी िोरिकतषे, शास्तज्, नवद्ापरीठ, खाजगरी 
संस्था व उद्ोजक यांनरी एककत्रतपिे हातात हात घालून काम केले 

पादहजे. रासायननक व सेंद्ररीय, जैनवक खतांरा वापरहरी वाढनवला पादहजे. 
सूक्ष्मससरंनारा वापर करिार असू तर त्ातून फकट्चगेशन केले पादहजे. 
मुख्य म्हिजे शेतकऱयांरा या कपकांकडे बघण्ारा दृष्रीकोन हरी हलकी, 

ियु्म िज्गाररी व फारसे उत्न्न नमळवून 
न िेिारी कपके अशा प्रकाररा असतो. 
तो मुळात बिलला पादहजे. बेवडसाठी 
उतृ्ष् कपके या दृकष्कोनाबरोबरर त्ावर 
प्रकक्रया करुन मूल्वृद्धरी करिे शक्य आहे 
हरी भावना ठेवून ननरननराळ्ा प्रकाररे 
उपपिाथ्च (बायप्राॅडक्) कसे तयार करता 
येतरील या दृकष्ने नवरार व कृतरी केलरी 
पादहजे. शेवटरी जगाररी बाजारपेठ खूप 
मोठी आहे. कारि कोिता पिाथ्च किरी 
लोककप्रय होईल आणि मानारे स्थान प्राप्त 

करून घेईल हे सांगता येत नाहरी. आपि असा काहरी पिाथ्च बनवू शकतो 
का? यारा नवरार प्रत्ेकाने करायला हवा. 

पपक
सरासरी

क्ेत्र (लाख िे.) उत्ादन (लाख टन) उत्ादकता (पकलो/िेक्टरी)

तूर ३९.२८ २८.३५ ७२२

हरभरा ८८.२१ ८३.५२ ९४७

उडरीि ३१.२५ १६.८२ ५३८

मूग ३३.२८ १३.९९ ४३२

मसूर १४.८१ १०.३७ ७००

वाटािा/बरीन्स ७.९५ ७.४८ ९४१

कुळीथ ४.८० २.२८ ४७५

लाख/खेसरी ४.८६ ३.४ ७००

इतर ९.३० ५.१७ ५५६

माॅथ १२.४ ३.७७ ३०४

एकूि कडिान्ये २४५.२४ १७५.१५ ७१४

टषीप : हरी आकडेवारी २००९-१० ते २०१४-१५ पययंतररी असलरी तरी यात िरवषगी कमरी अधिक बिल होत राहतो. क्ेत्र बिलले तरी 
उत्ािकतेत फार फरक पडलेला दिसत नाहरी. भारत सरकारच्ा कृषरी मंत्रालयातरील अथ्चशास्त व सांख्ख्यकी नवभागाने हरी आकडेवारी 
प्रससद्ध केलरी असून आजहरी त्ामध्े आमूलाग् बिल झालेला दिसत नाहरी. 

देशातील कडधान्याचे पिकमनहाय क्ेत्र, उत्ादन व उत्ादकता दश्भमवणारा तक्ा-
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भारतरीय कृषरी व्यवस्थेत भाजरीपाला कपकांना 
पोषिमूल्ांच्ा दृष्रीने अनन्य सािारि असे महत्त 
ननमगाि झाले आहे. भाजरीपाला कपकांच्ा उत्न्नाच्ा 
बाबतरीत भारत िेश ररीन नंतर िसुऱया क्रमांकावर आहे. 
नॅशनल हटॉकट्चकल्चर बोड्च (वष्च २०१९) द्ारे प्रकासशत 
आकडेवारीनुसार, भारत िेशात १०.४३ िशलक् हेक्र 
इतके भाजरीपाला लागवड क्ेत्र असून १८७.७७ िशलक् 
टन इतके भाजरीपाला उत्न्न करीत असून प्रनत हेक्टरी 
१७.९० टन इतकी भाजरीपाल्ाररी उत्ािकता आहे.

भारतात नवनवि प्रािेसशक हवामानावर आिाररत 
एकंिर ४३ प्रकारररी भाजरीपाला कपके घेतलरी जातात. 
या हवामानामध्े उष्णककटबंिरीय, समसशतोष्ण व कोरडे 

या वातावरिात प्रामुख्याने फळ भाजरीपाला: नमरररी, 
टोमॅटो,वांगरी, भेंडरी,ढोबळी नमरररी, आकफ्का, भोपळा, 
रगलकी, िोडके, गंगाफळ, कारले, काकडरी, टरबूज, 
खरबूज, रवळी, शेवगा, फरसबरी, वाटािे, गवार. 
कंिवगगीय भाजरीपाला : कांिा, बटाटे, रताळे, गाजर, 
बरीट, मुळा, सुरि. कोलवरग्चय भाजरीपाला: पत्ताकोबरी 
आणि फुलकोबरी, परिेशरी भाजरीपाला: ब्ोकोलरी, लेटूस 
आणि अमेरॅनंथस हरी भाजरीपाला कपके होतात.

भाजरीपाला कपकांवर बरेर संशोिन गेल्ा रार पार 
िशकात होऊन संपूि्च भारतात प्रािेसशक हवामानारा 
कल बघून नवनवरीन भाजरीपाला कपके व त्ांरे 
नावाजलेले वाि तसेर संकररत वाि घेऊन भाजरीपाला 

उच्च तंत्रज्ान युक् रोिवापटकेतून  
ििई व भाजीिाला रोिांच्ा 
 मनमम्भतीचे महत्त्व व वैसशष्टे

डॉ. ज्ानेश्वर िाटील  
 शास्तज्, नस्चरी नवभाग 

मो. ९४२२७७६८५९
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कपकात काम सुरू झाले. या सव्च भाजरीपाला कपकांमध्े िजषेिार रोपांसाठी 
कृषरी नवद्ापरीठांरे नवनवरीन संशोिन तसेर वातावरिात अनुकूल अशा 
भाजरीपाला यांच्ा नवनवरीन संकररत जातरी तसेर वाि ननमगाि झाले.

भाजरीपाला रोपवाकटका उत्ािनामिरील रोप नननम्चतरी हा खरोखरीर 
तंत्रज्ानािाररत व्यावसारयक व्यवसाय होऊ पाहत आहे. ज्ामध्े 
अलरीकडच्ा काळात भाजरीपाला उत्ािक शेतकरी व्यवसारयक 
रोपवाकटकेतूनर रोपे खरेिरी करण्ारा कल वाढत आहे. जगातरील 
भाजरीपाला कपकांच्ा बाबतरीत प्रगत िेश जसे अमेररका, स्ेन व इतर 
युरोकपयन राष्ट्  े तसेर आसशयातरील टककी यामध्े रोपवाकटकेरे महत्त 
अनन्यसािारि असे आहे. त्ादृष्रीने, प्रत्ेक अवस्थेत 
ननरोगरी,सशक्त व काटक 
रोपनननम्चतरीकडे त्ांरा 
कल असतो. भारतात 
गेल्ा तरीन िशकापासून 
उच् तंत्रज्ानाररी व 
आिुननकतेररी कास िरून 
नवनवरीन संकररत तसेर 
भाजरीपाला रोपांररी नननम्चतरी व 
पुरवठा करिे शक्य झाले आहे.

जैन हायटके िीडलींर् नि्भरी
भारतात गेल्ा सहा िशकांपासून 

शेतकरी सेवाथ्च काय्च करिारी कंपनरी म्हिजे जैन इररगेशन ससस्रीम 
सलनमटेड यांरे नाव अग्ेसर असे आहे. सन १९९४ पासून कटशू कल्चर 
रोपनननम्चतरीत फळ कपकांच्ा बाबतरीत भारतरीय शेतरी व शेतकरी कें द्रनबिं ू
मानून काय्च करत आहे. "जैन कटशू कल्चर" हा नामांककत ब्रँन्ड संपूि्च भारत 
िेशात नावारूपास आलेला आहे. तसेर भाजरीपाला प्रकक्रया उद्ोगात जैन 
उद्ोग समूह गेल्ा तरीन िशकापासून काय्चरत आहे. यामध्े, प्रामुख्याने 
पांढरा कांिा, नमरररी आणि टोमॅटो इत्ािरी भाजरीपाला कपकांरा मोठ्ा 
प्रमािावर करारशेतरी करीत आहोत. भाजरीपाला कपकांमध्े जैन हायटेक 
नस्चरी मिून करारशेतरीतरील शेतकऱयांना िजषेिार रोप नननम्चत करून िेत 

आहोत. 

भारतासारख्या कृकषप्रिान 
िेशात अलरीकडे 

भ ा ज री प ा ल ा 
र ो प व ा क ट के त री ल 
रोपनननम्चतरी या दृष्रीने 

बघण्ारा कल वाढत 
आहे. परंतु, जैन इररगेशन 
ससस्रीम सलनमटेड, 

जळगाव. या कृषरी समकप्चत 
कंपनरीने रोपवाकटकेरे महत्त 

गेल्ा िोन िशकापासून 

ग्रीनहाऊसमध्े छोटे टट् े ठेवून त्ात लागवडरीसाठी 
रोपे तयार करण्ात येतात.

पपईररी रोपे
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ओळखले असून त्ादृष्रीने भक्कम कृतरी 
करून िजषेिार भाजरीपाला रोपे पुरवठा 
याबाबतरीत स्वतःला ससद्धहरी केले आहे.

जैन उच्-तंत्रज्ान पपई व भाजरीपाला 
रोपवाकटका हरी कटशू पाक्च , टाकरखेडा, 
जळगाव येथे काय्चरत आहे. राष्ट् रीय बागवानरी 
मंडळ (एन.एर.बरी.) द्ारे भाजरीपाला 
उच्तम रोपांररी नननम्चतरी व पुरवठा 
यासाठी रोपवाटरीकेला सववोत्तम िेखभाल 
व काय्चप्रिालरी साठी तरीन स्ार प्रमािपत्र 
िेण्ात आले.

भाजीिाला रोिमनमम्भती चे महत्व.
उच् गुिवत्ता प्राप्त भाजरीपाला 

रोपनननम्चतरी मध्े खालरील घटक 
अंतभू्चत होतात. यामध्े प्रथम ननयंकत्रत 
वातावरि,ससडसलंग मशरीन रा वापर, 
उगविरी रे माध्म, रोपांररी ननगा व 
िेखभाल आणि रोपांररी हाताळिरी व पुरवठा 
या घटकांरा प्रामुख्याने नवरार केला जातो.

सव्च प्रकारच्ा भाजरीपाला रोपांमध्े नवसशष् 
प्रो टट् े वापरले जाऊन या कपा मध्ेर नबयांररी 
उगविशक्ती रांगलरी होऊन रोप वाढीस 
रालना नमळते. या प्रो टट् े कपामध्े नवसशष् असा 
ननजयंतुक मरीकडयारा वापर होऊन तो मुळांच्ा 
वाढीस लवकर प्रोत्ाहन नमळते व प्रो टट् े कपात 
मुळांरा गारवा रांगला वाढतो. पररिामरी, 
रोपे लवकर तयार होतात तसेर रूपे उघड िरी 
नंतर प्रतवारी करण्ास लवकर तयार होते. 
त्ात अशक्त,ऑफ टाईप व वेडरीवाकडरी रोपे 
नाकारलरी जाऊन फक्त ननवडक रांगलरी रोपर 
पुढे प्राथनमक दृढीकरिासाठी पाठवले जातात.

जैन िीडलींर् नि्भरी: ििई रोिांची 
वैसशष्टे
१) नामांककत कंपन्यांच्ा नबयाण्ांपासून 
बनवलेलरी रोपे.

२) सशक्त काटक व रोगमुक्त रोपांररी खात्ररी.

३) मातरीनवरदहत मरीकडयामध्े रोपांररी  
संपूि्च वाढ.

जैन इररगेशनररी तरीन स्ार प्रमािपत्र असलेलरी टाकरखेडा येथरील रोपवाकटका.
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टेबल क्र. १ :पपई व ठराववक भाजषीपाला रोपयांसाठी शास्तोक् माग्शदश्शक माहितषी

भाजषीपाला पपके प्रमुख जातषी रोपयांचषी एकरी संख्ा लागवडषीचा कालावधषी

पपई तायवान 786 ( रेड लेडरी), आईस बेरी ११०० महाराष्स् जानेवारी ते मे उत्तर-भारत : जून ते 
ऑगस् िसक्ि-भारत:ऑगस् ते नोव्ेंबर

कांिा खरीप :JV-5, ऍग्री फाईड डाक्च  रेड भरीमा रेड रब्री: 
JV-12, भरीमा रेड, भरीमा श्ेता 

२,००,००० जून जुलै ऑगस् नोव्ेंबर

टोमॅटो UG101, UG159, S-41, अधभनव ७५०० ऑक्ोबर नोव्ेंबर

नमरररी JC-1, JC-2, JC-3, JC-4, JC5,बलराम- 5907, 
ससतारा तेजल्स्वनरी लालरी

१७०००-१८००० खरीप:मे-जून रब्री: सप्ेंबर ऑक्ोबर

ढोबळी नमरररी इंद्रा ७५००-८००० सप्ेंबर ऑक्ोबर

वांगे असजत-111, पन्ना, तापरीराज महारुबरी ४५००-५०००  मे- जून कडसेंबर-जानेवारी

फुलकोबरी बरखा,सुहाससनरी १९०००-२२००० ऑगस् ते नोव्ेंबर

पत्ताकोबरी BC-79, BC-90 १९०००-२२००० ऑगस् ते नोव्ेंबर

टरबूज शुगर ्वरीन ३५००-३८०० कडसेंबर-जानेवारी

खरबुज  कंुिन ३५००-३८०० कडसेंबर-जानेवारी

भाजरीपाल्ाररी रोपे बननविारी ग्ासहाऊस मिरील हायटेक स्वयंरसलत नस्चरी.
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४) नबडरी कप बायोकडग्ेडेबल कप मध्े नवशेष पोषिमूल् िेऊन 
रोपनननम्चतरी.

५) रोपवाकटकेत ननरोगरी, एकसमान आणि जोमिार रोपे 
असल्ाने शेतात एक समान परीक उभे राहते.

६) पटॉसलहाऊस व शेडनेट हाऊस मध्े शास्तोक्त 
पद्धतरीने रोप नननम्चतरी.

७) कोरोगेटेड बटॉ्स/ के्रटस्स मिूनर रोपांरा 
पुरवठा.

८) रोपांरा पुरवठा भारतातरील इतर राज्ात 
( लांब पल्ा) करिे शक्य.

जैन िीडलींर् नि्भरी: शास्तोक् 
िद्धतीने रोिमनमम्भतीचे महत्त्व व वैसशष्टे.
• जैन भाजरीपाला रोपवाकटकेत भाजरीपाला 

रोपे यांररी ननयंकत्रत वातावरिातरील 
हररतगृहातरील नबयाण्ाररी योग्य उगवि तसेर रोपांररी 
प्राथनमक व दद्तरीय िढुीकरि हे नेट हाऊस मध्े केल्ा 
जाते.

• जैन भाजरीपाला रोपवाकटकेत रोपे ननयंकत्रत वातावरिात 

म्हिजेर ग्रीनहाऊस नेटहाऊस मध्े बननवल्ामुळे काटक, सशक्त, 
जोमिार व ननरोगरी रोपे तयार होतात.

• रोपवाकटकेत नननम्चत भाजरीपाला, रोपांना ससरंन प्रिालरी आणि 
स्वयंरसलत ससरंन प्रिालरीने मोजून-मापून पािरी व खते 

दिल्ाने रोपांररी उत्तम वाढ होते.

• रोपवाकटकेत रोपे नननम्चतरीसाठी 
प्रो टट् े कपांरा वापर योग्य प्रकाररे 
करून रोपे टेबलावर ठेवून 

बननवल्ाने रोपे सशक्त बनतात.

• मातरीनवरदहत मरीकडया आणि प्रो टट् े कपामध्े पूि्च 
वाढ झालेलरी भाजरीपाला रोपे वाटप करताना रोपांररी 

मुळे फुटण्ापासून वारतात.

• नामांककत कंपन्यांच्ा नबयाण्ांपासून भाजरीपाला रोपे 
पुनलगागवडरीनंतर बागेत खात्ररीशरीर जगतात पररिामरी 
कमरी वेळेत रोपांररी वाढ होते.

• अनुभवरी व भाजरीपाला परीक नवशेष तज्ांकडून 
भाजरीपाला बागेरे संपूि्च व्यवस्थापन व सल्ा 

दिला जातो.
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रोिे लार्णीची शेती फायद्ाचीच
आिुननक ज्ान, नवज्ान व तंत्रज्ानाने भारलेल्ा आणि सव्च अद्यावत सोयींनरी पररपूि्च, सुसज् असलेल्ा रोपवाकटका 

(नस्चरी) जगभर मोठ्ा संख्येने उभ्ा रादहल्ा आहेत. या रोपवाकटका ननव्वळ यांकत्रकीकरिाने नटलेल्ा नाहरीत तर त्ा 
पूि्च स्वयंरसलत (अॅटोमेशन), रोबोच्ा सहाय्ाने रालिाऱया आणि डट् ोनच्ा मितरीने रोग व ककडरी शोिून काढून त्ावर 
त्ररत उपाययोजना करिाऱया अशा प्रकारच्ा आहेत. आपि त्ांच्ा क्ेत्राररी िेखरील कल्पना करु शकत नाहरी. अमेररकेत 
काहरी नस्चऱया ४ ते ५ हजार एकराच्ा आहेत. शेतकऱयांना लागिारी फळे, भाजरीपाला, फुले, शोधभवंत झाडे यांररी रोपे ते 
कोटींनरी बनवून पुरनवत आहेत. आता बरी पेरुन रोपे तयार करून तरी लावण्ामध्े शेतकऱयारा जो वेळ, पैसा खर्च होतो तो 
वारनवण्ारे व िजषेिार, उतृ्ष् गुिवत्तेरे रोप शेतकऱयाला उपलब्ध करुन िेण्ारे काम या रोपवाकटकांनरी केले आहे. त्ांच्ा 
या सुंिर कामामुळेर जगभर त्ा लोककप्रय झाल्ा आहेत आणि तो प्रवाह आता भारतात नवे् नवे् जळगावातहरी आलेला 
आहे. जैन इररगेशन कंपनरीने अशरीर अद्यावत नस्चरी उभरी करुन शेतकऱयांना भाजरीपाला उिा. टोमॅटो, ढोबळी नमरररी, पपई, 
झेंडू, हळि, आले व इतर रोपे मोठ्ा प्रमािावर पुरनवण्ास प्रारंभ केला आहे. हरी रोपे श्ेष्ठ प्रतरीररी व रोगमुक्त असल्ाने 
उत्ािन तर उत्तमर येिार. पि कपकांरा कालाविरी कमरी झाल्ाने व लवकर माल तोडायला आल्ाने शेतकऱयारा खर्च 
कमरी होऊन नफा अधिकरा नमळिार. म्हिून रोपे लागिरीररी शेतरी फायद्ाररी आहे हे जगभरातल्ा शेतकऱयांना कळून 
रुकले आहे. आपल्ा शेतकऱयांना ते केव्ा कळेल व वळेल?
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ग्ीनहाऊिमध्े 
व द्ाक्ाची

िेरीमवकंल कंिनीचा
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जागनतक तापमान वाढ आणि हवामान बिलारा फटका शेतरी क्ेत्राला 
आणि त्ातहरी मुख्यत्े द्राक्े, आंबा, केळी संत्रा, डाचळंब बागायतिारांना 
फार मोठ्ा प्रमािावर बसत आहे. वष्चभर अनवरत मेहनत व प्ररंड 
खर्च करुन झाडावर फळे वाढवायररी आणि फळे काढायला आलेलरी 
असताना नेमकी गारपरीट होते ककंवा वािळ येते, अवेळी अनतवृष्री होते 
आणि क्िािगात बाग उद्धवस् होते. शेतकऱयाच्ा तोंडरा घास काढला 
जातो आणि कजगारा डोंगर त्ाच्ा माथरी बसतो. झालेले नुकसान भरुन 
काढायला शेतकऱयाला ककमान ४-५ वष्च जातात. पुन्ा बाग उभरी करिे 
खूप अवघड असते. कारि पदहल्ा कजगाररी थकबाकी झालेलरी असते. 
तरी भरल्ासशवाय नवरीन कज्च बरँका िेत नाहरीत आणि कपकनवम्ाररी 
रक्कम नमळेल याररी हमरी नसते. नमळालरीर तर पूि्च झालेले नुकसान 
भरुन नमळेल एवढी रक्कम पिरात पडत नाहरी. नवमा कंपन्या तोंडाला 
पाने पुसतात आणि झालेल्ा प्ररंड नुकसानरीमुळे शेतकरी हवालदिल 

जळगावातील जैन इररगेशनच्ा सहकाययाने व तांपत्क 
माग्वदश्वनाखाली नाशशक शजल्हयाच्ा इगतपुरी 
तालूक्यातील गोंदे दमुाला या गावात पेरीबवकंल 
कंपनीने महाराष्ट् ात प्र्मच ग्ीनहाऊसमध्े द्ाक्े व 
आंिा िाग उभी केली आहे. देशाच्ा कानाकोपरयातून 
हा प्योग पाहण्ासाठी प्गतशील शेतकरी वारंवार 
येत असतात. या प्योगाची मादहती या लेखातून 
आपल्ा समोर ठेवली आहे.

आंबा
लार्वड 

इर्तिुरीत अभभनव प्रयोर्

एि. एन. िाटील
वररष्ठ व्यवसथापक 

जैन इररगेशन सस स्रीम् सल. 
मो. ९४२२७७६८५९
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होऊन जातो. अथगात ककतरीहरी संकटे आलरी तरी शेतकऱयाला डगमगून 
न जाता खंबरीरपिे उभे राहून त्ांच्ाशरी िोन हात करण्ासशवाय पयगाय 
नसते कारि रोजरे जगिे त्ा शेतरीवरर अवलंबून असते. अशा वेळी 
संरक्िात्क उपाय म्हिून बंदिस् व ननयंकत्रत वातावरिातरील शेतरीकडे 
जाण्ाच्ा पयगाय शेतकऱयांसमोर उभा राहतो. हरी शेतरी पाॅसलहाऊस, 
ग्रीनहाऊस, शेडनेट, ग्ासहाऊस यांररी असते. आपल्ाला पादहजे 
तसे वातावरि (उिा. तापमान, प्रकाश, आद्र्चता, वाफसास्स्थतरी वगैरे) 
या पद्धतरीच्ा शेतरीत ननमगाि करता येते आणि हवामान बिलामुळे ज्ा 
अनेकनवि समस्या उभ्ा राहतात त्ा टाळता येतात म्हिून काहरी लोकांनरी 
आता फळबागा हरी ग्रीनहाऊस व पाॅसलहाऊसमध्े उभ्ा करण्ास 
प्रारंभ केला आहे. जैन इररगेशन कंपनरी मागरील १०-१५ वषषांपासून 
जळगावातरील जैन दहल्सवर पाॅसलहाऊसमध्े केळीररी लागवड करीत 
आहे आणि तो प्रयोग प्ररंड यशस्वरीहरी झालेला आहे. उघड्ा रानापेक्ा 
अधिक मोठे व उत्तम गुिवत्तेरे घड ग्रीनहाऊसमिल्ा झाडाला पडतात 
हे अनेक वषषांच्ा प्रयोगाने ससद्ध झाले आहे. असार प्रयोग इगतपुरीत 
एका कंपनरीने केला त्ाररी मादहतरी या लेखात िेत आहे. 

नासशक सजल्हाच्ा इगतपुरी तालुक्यातरील गोंिे िमुाला या 
गावामध्े अमेररकन टुरीस्र या नावाने प्रवासरी बॅगा बननविाऱया कंपनरीने 
'पेरीनवकंल’ या नावाने जवळपास ५५ एकर जमरीन नवकत घेऊन 
त्ावर शेतरीरे ननरननराळे प्रयोग सुरु केले आहेत. त्ात ग्रीनहाऊसमध्े 
आंबा लागवड, द्राक्ाररी लागवड, ऑरेंजररी लागवड, उघड्ा रानात 
गािरीवाफ्ावर अॅवॅ्कडोररी लागवड आणि व्टगीकल फानमयंगमध्े 

हळिरीररी लागवड यांरा समावेश आहे. या प्रत्ेक प्रयोगाररी मादहतरी 
कृषरीकपकतज्ज श्री. िािासाहेब नमसाळ यांनरी ‘कृकषतरीथ्च’ माससकासाठी 
दिलरी. तरी त्ांच्ार शब्दात तुमच्ासमोर येथे ठेवरीत आहोत.

ग्ीनहाऊिमध्े द्ाक्ाची लार्वड
द्राक्ाच्ा साईन मस्त, ्वरीन हट्च आणि ्वरीन नरीना या तरीन 

जापनरीज व्रायटरी आिून त्ा जपानरी पद्धतरीने ग्रीनहाऊसमध्े लावल्ा 
आहेत. १८ फेब्ुवारी, २०२० ला हरी रोपे लावलरी असून ८ बाय ४ नमटरवर 
लागवड केलरी आहे. म्हिजे िोन रोपातले अंतर ८ नमटर आहे. सािारिपिे 
द्राक्ाररी लागवड ९ बाय ६ ककंवा ९ बाय ५ या अंतरात केलरी जाते. जपानरी 
पद्धतरीमध्े मातरीरा थोडा उंर डोंगर (माऊंट) करतात व त्ावर रोप 
लावतात. या रोपांसाठी िेखरील बेंगलोर डाॅग्रीस हार परंपरागत रूटस्ाॅक 
वापरला आहे. या तरीन व्रायटरीररी प्रत्ेकी तरीन या प्रमािे नऊ मातृवृक् 
आिून ते लावले. द्राक्ारा वेल रढनवण्ासाठी मांडव पद्धत तयार करुन 
िोन्री बाजूने िोन-िोन तारा लावल्ा व त्ावर वेल पसरनवले. गेल्ा 
वषगीच्ा ऑक्ोबर मदहन्यात छाटिरी करुन त्ावर फळे िरलरी. आता 
फेब्ुवारीच्ा शेवटरी खरड छाटिरी घेतलरी असून जून मदहन्याच्ा शेवटरी 
फळांररी छाटिरी करिार आहोत. त्ानंतर जानेवारी मदहन्यात द्राक्ारे 
घड काढायला येतरील.

या संपूि्च प्रकल्पासाठी जळगावच्ा जैन इररगेशन कंपनरीने तांकत्रक 
माग्चिश्चन केले आहे. इतकेर नवे् तर या आिुननक प्रकल्पासाठी 
लागिारे सव्च सादहत् उिा. दठबक ससरंन, पाईप, फाॅगस्च वगैरे. जैन 
कंपनरीनेर पुरनवलेले आहे आणि त्ांरे तज्ज लोकहरी वारंवार भेटरी िेऊन 

ग्रीनहाऊसमध्े लावलेल्ा द्राक् बागेररी िािासाहेब नमसाळ मादहतरी िेताना शेजारी जैन कंपनरीरे नासशकरे ररजनल मॅनेजर
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माग्चिश्चनहरी करीत असतात. ग्रीन हाऊसमिरील द्राक्बागेरे तपमान 
३० अंश सेख्ल्सअस ठेवले असून त्ापेक्ा कमरी होऊ िेत नाहरी आणि 
वाढूहरी िेत नाहरी. हे तपमान कमरी-जास् झाले तर कपकाला िोका पोहरू 
शकतो. म्हिून ते कायम तसेर कटकून कसे राहरील याकडे लक् दिले आहे. 
जसजसे उष्णतामान बाहेररे वाढत जाईल तसतसे आतले तपमानहरी 
वाढण्ाररी शक्यता आहे. अशावेळी ते ननयंकत्रत राखण्ारे माग्च योजावे 
लागतरील. मात्र िोन वषषांच्ा ननरीक्िानंतर आमच्ा असे लक्ात आले 
आहे की ग्रीनहाऊसमध्े या जापनरीज द्राक् व्रायटींररी वाढ अत्ंत 
सावकाश, हळूहळू होते.

नैसरग्चक संकटापासून वारण्ासाठी आपल्ाकडच्ा द्राक् 
बागायतिारांनरी िेखरील सुरुवातरीला थोड्ा थोड्ा क्ेत्रावर प्रायोरगक 
पद्धतरीने ग्रीनहाऊस व पाॅसलहाऊसमध्े आपल्ा द्राक् जातरी मांडव 
व वाईड वाय आणि टरी या नतनहरी पद्धतरीने लावून पाहाव्यात. फे्शफू्ट 
व वाईनच्ा व्रायटरी ननरननराळ्ा असल्ामुळे त्ा स्वतंत्रपिे 
लावून पाहाव्यात. बागेररी छाटिरी उघड्ा रानापेक्ा अगोिर केलरी तर 
नबगर हंगामरी उत्ािन घेिेहरी शक्य होईल. प्रयोग यशस्वरी झाला तर 
ग्रीनहाऊसमध्े वषगातून िोनिा उत्ािन घेता येते का आणि वष्चभर 
रोटेशन करुन उत्ािन घेता येईल का यारेहरी प्रयोग करायला हवेत. 
म्हिजे ज्ा काळात (सप्ेंबर ते नोव्ेंबर) बाहेरील िेशांमिून आपल्ा 
िेशात द्राक् नवकायला येतात त्ांच्ाशरी स्िगा करिे शक्य आहे का याररी 
रारपिरी करता येईल.

हवामानबदल लक्ात घ्ा,   
ग्ीनहाऊिमध्े लावा!

सफररंि खालरीर का पडते? या प्रश्नातून न्यूटनररी 
सजज्ासा जागृत झालरी नन तरी गुरुत्ाकष्चिाच्ा ससद्धांतापुढे 
गेलरी. रर्चमिला लंबक गॅसलसलओने बरघतला नन त्ाच्ा 
सजज्ासेतून घड्ाळ आले. राईट बंिूंनरी सजज्ासेपोटरी नवमानारा 
शोि लावला. सजज्ासा हरी शोिाररी जननरी आहे. हरी सजज्ासा 
साऱयांमध्े असते. फक्त काहरी जिर सजज्ासेररी जाितेपिरी 
जोपासना करतात; काहरी सजज्ासेवर आळशरीपिाने पांघरुन 
घालतात. जैन इररगेशनरे संस्थापक श्दे्धय भवरलालजरी जैन 
यांररी सजज्ासा तर सतत ताजरी टवटवरीत आणि फुललेलरीर 
असल्ाने काय्चतत्रतेसाठी आसुसलेलरी असायररी. एखािा 
नवषय, कल्पना डोक्यात आलरी की िसुऱया क्िरी नतच्ा 
अंमलबजाविरीसाठी िावपळ सुरु झालेलरी असायररी. अशरीर 
एकेदिवशरी केळी ग्रीनहाऊसमध्े लावावरीत या सजज्ासेने 
त्ांना झपाटले. थेंब थेंब पाण्ावर का कुठे केळी येतात? 
आणि मोठमोठे घड पडतात? असा प्रश्न नवरारिाऱयांना त्ांनरी 
प्रत्क् कृतरीतून उत्तर दिले होते. आता ग्रीनहाऊसमध्े केळी 
लाऊन मोठमोठे घड व उघड्ा रानातरील शेतरीपेक्ा अधिक 
िजषेिार केळी त्ांनरी काढून िाखनवलरी. एवढ्ावरर थांबून 
जमिार नाहरी. आंबा, मोसंबरी, संत्ररी व इतर फळांच्ा बागाहरी 
ग्रीनहाऊसमध्ेर लावल्ा पादहजेत या नवराराने त्ांना 
घेरले. त्ांरा हा नवरार आता कंपनरी पुढे नेऊन िेशासमोर 
ग्रीनहाऊसमिल्ा फळबागांरे माॅडेल उभे करते आहे. 
शेतरीच्ा क्ेत्रात व नवशेषतः फळबागांमध्े एक नवरी रळवळ 
उभरी राहते आहे. रला तर, आपिहरी या रळवळीत सहभागरी 
होऊया आणि ग्रीनहाऊसमध्े फळबाग उभरी करुन आपलरी 
सजज्ासा पूि्च करुया!

मातरीरा छोटा डोंगर करून त्ावर लावलेला द्राक् वेल. 
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२९ कडसेंबर, २०१९ ला ४ बाय २ नमटर अंतरावर 
ग्रीनहाऊसमध्े लागवड केलरी आहे. यासाठी 
जपानमिरील ‘इनव्चन’ या व्रायटरीरा वापर करण्ात 
आला आहे. या इनव्चन जातरीच्ा आंब्ाला गि्च जांभळा 
रंग येतो आणि फळे आकाराने खूप मोठी असतात. 
प्रत्ेक फळाला िोरीरा आिार िेऊन बांिून ठेवावे 
लागते. जपानमध्े या जांभळ्ा रंगाच्ा आंब्ाला 
खूप मागिरी असून एक आंबा ६ ते ७ हजार रुपयांना 
नवकला जातो. आपल्ाकडे टाॅनमअॅटककन्स नावारा 
जो आंबा लावला जातो त्ालाहरी गि्च जांभळा रंग 
येतो. हे फळहरी आकाराने मोठे असते. पि या फळाला 
फारशरी रव नसल्ामुळे आपल्ाकडे खाण्ासाठी 
त्ारा वापर कमरीर होतो. मात्र हे फळ दिसायला 
फारर आकष्चक आणि जांभळ्ा रंगामुळे लक्वेिक 
व मोहवून टाकिारे असते.

आंब्ाच्ा झाडाला सुरुवातरीपासूनर िोन्री 
बाजूने एकेक या प्रमािे जैन कंपनरीच्ा िोन डट् रीपलाईन 
टाकल्ा असून दिवसाआड ३० नमननटे पािरी िेतो. 
रार सलटररा डरीसराज्च आहे. ३० सेंटरीनमटर अंतरावर 
डट् रीपर आहे. ८०० मरी.लरी. पािरी एका डट् रीपरमिून म्हिजे 
एक सलटर, ६०० मरी.लरी. एवढे पािरी एका झाडाला 
दिवसाआड िेतो. झाडे लाल मातरीत लावण्ात आलरी 
आहेत. त्ामुळे तरी व्यवस्स्थत लागलरी व या मातरीत 
पाण्ारा ननरराहरी रांगला होतो. िरमहा दिवसातून 
एकिा दठबक संरामिून फटगीगेशन करतो. वषगातून 
िोनिा बेसल डोस िेतो. १९ः१९ पदहल्ा वषगी २ नमलरी 
प्रनतझाड दिले. ह्नुमक अॅससड २ ग्ॅम, मायक्रोन्यूटट् रीयंट 
२ ग्ॅम आणि फाॅसॅ्ररक अॅससड २ ग्ॅम हे सगळे िर 
िहा दिवसांनरी िेतो. बायोझाईम ककंवा फुटवाझाईमहरी 
२ नमलरी िेतो. जून व सप्ेंबरला जो बेसल डोस िेतो 
त्ामध्े ससगंल सुपर फाॅसे्ट अिगा ककलो आणि 
व्मगीकंपोस् पार ककलो असते.

आंब्ासाठी जंगलरी रुटस्ाॅक वापरला आहे. 
कोकि कृषरी नवद्ापरीठाने जापनरीज सायन बननवले 

ग्ीनहाऊिमध्े 
आंबा लार्वड

आंबा लागवड केलेल्ा गािरीवाफ्ावर झाडाच्ा िोन्री 
बाजूने दठबक संराच्ा नळ्ा टाकल्ा आहेत.
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असून आम्हरी जपानच्ा इनव्चन आणि नमयाझाकी 
या िोन आंब्ाच्ा व्रायटरी लावल्ा आहेत. आता 
आम्हरी स्वतःर या आंब्ाच्ा झाडांपासून सायन 
नवकसरीत करीत असून आमच्ासाठी वापरतो 
आहोत. आपल्ाकडरील शेप्ा आंब्ाच्ा कोया 
रुटस्ाॅक म्हिून वापरल्ा तरी रालू शकते. या 
शेप्ा आंब्ाच्ा ३०० ककलो कोया आम्हरी रोपे तयार 
करण्ासाठी आिल्ा होत्ा. त्ांरा रुटस्ाॅक 
म्हिून वापर करायरा होता. पि त्ातल्ा ५० 
टके्क कोयार उगनवल्ा. आंबा खावून झाल्ाबरोबर 
लगेरर कोया ओल्ा असताना रूजायला घातल्ा 
तर उगवि क्मता रांगलरी असते. म्हिून कोया 
ओल्ा असतानार लावाव्यात.

सघन व अनतसघन पद्धतरीने लागवड करण्ाररी 
आवड आता शेतकऱयांमध्े वाढीला लागते आहे. त्ामुळे 
शेतकरी जो पूवगी एकरी ४० ते ४४ झाडे लावायरा तो 
आता सघन पद्धतरीमध्े एकरी ५०० आणि अनतसघन 
लागवड पद्धतरीमध्े एकरी एक हजार झाडे लावू 
लागला आहे आणि नतसऱया वषगापासून प्रत्ेक झाडावर 
मोजून फळे िरु लागला आहे. सातव्या-आठव्या 
वषगापासून प्रत्ेक झाडावर ५० या प्रमािे फळे िरलरी 
तर एकरी ५० हजार फळे नमळू शकतरील. आपल्ाकडे 
१० ते २० रुपयांना एकफळ जरी नवकले गेले तर 
एकरी आंब्ातून शेतकऱयाला ५ ते १० लाख रुपये 
नमळू शकतरील. महाराष्ट्  आणि िेशामध्े सव्चत्र आंब्ारे 
उत्ािन होत असले तरी वेगवेगळ्ा प्रकाररे हवामान, 
मातरी, पािरी, लोकांररी खाण्ाररी आवडननवड या गोष्री 
लक्ात घेऊन आंबा ज्ा रूटस्ाॅकवर वाढवायरा 
ते वेगवेगळे रुटस्ाॅक आपि अजून नवकसरीत करु 
शकलेलो नाहरी. त्ा कामात संशोिन संस्थांनरी लक् 
घालण्ाररी गरज आहे. भारतात आंब्ाच्ा जवळपास 
रार हजार जातरी सापडतात. पि सगळ्ा जातींररी 
जरीन बरँक कुठेहरी उपलब्ध नाहरी. या सव्च व्रायटींरा 
एकमेकांशरी संकर करून नवरीन जातरी तयार करण्ारे 
कामहरी हातरी घ्ायला हवे. या नवरीन जातरी सुरूवातरी 
पासूनर बंदिसत व ननयंकत्रत वातावरिात वाढनवल्ा 
वर त्ा उत्ािनासाठी कसा प्रनतसाि िेतात याराहरी 
अभ्ास करून ननष्ष्च काढण्ारा आमरा प्रयत्न 
आहे. त्ा आिारे नवरीन कोित्ा जातरी वाढवाव्यात हे 
ठरनविे सोपे जाईल.

तेलगाव (ता. माजलगाव, सज. बरीड) येथरील सुंिरराव साेळंके कारखान्यारे रेअरमन 
िैय्चशरील सोळंुके हे ग्रीनहाऊसमध्े लावलेल्ा जपानरी आंबा झाडाररी पाहिरी करताना.
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अॅवॅ्कडो या फळाररी महाराष्ट् ात आणि नवशेषतः नासशक सजल्हात 
काहरी दठकािरी नव्याने लागवड झालरी आहे. या फळाला लोकांकडून 
प्ररंड मागिरी आहे. नवशेषतः ते सॅलेडसमध्े प्रामुख्याने 
वापरले जाते. भरपूर प्रोटरीन्स आणि आरोग्याच्ा 
दृष्रीने खूप महत् असल्ामुळे या फळारा 
वापर भारतात दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र 
आज तरी बहुतांश फळे हरी आपल्ाकडे 
परिेशातूनर येतात. गडचररोलरी 
सजल्हाच्ा दठकािरी जे हवामान उपलब्ध 
आहे नतथे हे फळझाड रांगले वाढू शकेल 
असा अभ्ासकांरा िावा आहे. तथाकप 
अजून गडचररोलरी सजल्हात यासंबंिरीरा 
काय्चक्रम हातरी घेण्ात आलेला नाहरी.

पेरीनवकंल कंपनरीरे मालक श्री. रमेश तेनवाला 

यांनरी या प्रयोग म्हिून इगतपुरीत अॅवॅ्कडोररी १५० झाडे लावलरी आहेत. 
या झाडारे प्रत्ेक रोप ३१०० रुपयांना एक याप्रमािे नवकत घेण्ात 

आले आहे. ३ फुटारा उंर गािरीवाफा करुन मातरीमध्े 
उघड्ा रानात हरी झाडे लावण्ात आलरी आहेत 

आणि वरुन उन्ापासून संरक्ि नमळावे म्हिून 
त्ाच्ावर छोटे कापड अंथरण्ात आले 

आहे. ७ फुटावर झाडाररी लागि करण्ात 
आलरी असून िोन गािरीवाफ्ामिले अंतर 
१२ फूट आहे. या झाडाला फळे लागायला 
ककमान ६ ते ७ वषषांरा कालाविरी लागतो 
असे सांरगतले जाते. प्रत्क्ात केव्ा फळे 

लागतरील हे फळ लागल्ानंतर समजेल. पि 
तोपययंत मिलरी जागा वाया जावू नये म्हिून यंिा 

गािरीवाफ्ावर आम्हरी हरभऱयाररी लागवड केलेलरी 
असून परीक रांगले आले आहे.

उघड्ा रानात अॅवॅ्कडोची लार्वड

गािरीवाफ्ावर ॲवॅ्कडो व हरभऱयाररी लागवड.
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केरळ मिरील इंकडयन इख््टिट्ूट ऑफ स्ाईस ररसर्च, कासलकत 
येथून हळिरीच्ा वेगवेगळ्ा प्रकारच्ा २१ जातरी आिून त्ा प्रायोरगक 
तत्ावर व्टगीकल फानमयंगमध्े लावण्ात आल्ा आहेत. 
यासाठी १२ लेअर करण्ात आले आहेत. पि या 
सव्च लेअरमध्े पादहजे तसा सूय्चप्रकाश नमळू 
शकत नाहरी. त्ामुळे ५ ते ६ लेअरर ठेवले 
पादहजेत या ननष्षगाला आम्हरी आलो 
आहोत. रघुवरीर नावारा कासलकत येथरील 
एक नवद्ाथगी हळिरीच्ा या व्रायटींवर 
परीएर.डरी. साठी अभ्ास करीत असून 
त्ाच्ामते महाराष्ट् ात वाढनवण्ासाठी 
हळिरीच्ा सांगलरी वायगन, राजापुरी, प्रगतरी 
या व्रायटरी खूप रांगल्ा आहेत. प्रगतरी आणि 
वायगनरे १८५ दिवसात ६ ते ७ टन उत्ािन येते. 

हळिरीत काहरी व्रायटरी ८ ते ९ मदहन्याच्ा तर काहरी १० ते ११ मदहन्यांच्ा 
आहेत. िरीघ्चकाळ व्रायटींपासून हेक्री ३० ते ४० टन उत्ािन नमळते 

तर अल्पकालरीन व्रायटींपासून सहा मदहन्यात २० ते 
३० टन उत्ािन नमळू शकते. हळिरीमध्े सरासरी 

४ ते ५ टके्क कक्यु्चनमनरे प्रमाि असते. पि 
केरळमिल्ा काहरी जातींमध्े हे प्रमाि 

५ ते ६ टके्क असते आणि मेघालयामध्े 
‘लकाडाॅंग’ नावाररी जरी व्रायटरी लावतात 
नतच्ात कक्य्चनमनरे प्रमाि जास् असते. 
नतला सवगाधिक भाव नमळतो. आम्हरी 
व्टगीकल फानमयंगमध्े हळिरीरा प्रयोग 

केला. पि तो आधथ्चकदृष्टा फारसा यशस्वरी 
होईल असे दिसत नाहरी. अथगात यासाठी अजून 

खूप काळ रारण्ा कराव्या लागतरील. 

व्टगीकल फाममिंर् : हळद लार्वड
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महाराष्ट् ामध्े २०२१ रा पावसाळा सव्चर नवभागामध्े व 
सजल्हामध्े रांगला राहरीला. पाण्ाररी घटलेलरी पातळी सुद्धा भरून 
ननघालरी त्ा मुळे अनेक केळी बागायतिार उन्ाळ्ात केळी लागवडरी 
करण्ाच्ा मनःस्स्थतरीत आहे. मागरील वष्च तसे केळी साठी फार 
काहरी रांगले गेले नाहरी. केळीरे भाव अनतशय कमरी राहरील्ा मुळे 
जवळपास जुलै पासून तर फेब्ुवारी २०२२ पययंत केळी उत्ािकांमध्े 
प्ररंड ननराशा होतरी. परंतु हवामानारा नवरार केला तर 
मागरील वषगारा उन्ाळा जािवला नाहरी वातावरिात 
उन्ाळ्ातहरी गारवा राहरीला तापमान उच्अंकी 
पोहरले नाहरी त्ा मुळे बागाहरी रांगल्ा होत्ा. तसे 
म्हटले तर केळीला दहवाळ्ातरील थंड तापमान सुद्धा 
त्रासिायक आहे चरलींगमुळे ननयगातरीवर पररिाम 
होतो. परंतु उष्ण तापमाना एवढे नुकसान दहवाळ्ात 
होत नाहरी. हवामानाच्ा अंिाजनुसार या वषगी उन्ाळा 
जासत तापेल व जून मध्े लवकर पाऊस पडेल असा 
आहे. त्ामुळे उष्णतेररी िाहकता वाढण्ाच्ा आिरीर 
आपि बगांच्ा उन्ाळ्ातरील व्यवस्थापनासाठी 
तयार असलो पादहजे आणि सशक्त बागा उभ्ा करून 
उष्णतेपासून नवरीन लागवडरीच्ा लहान रोपांरे मोठ्ा 

बागांरे व घडारे व्यवस्थापन अरूक ररत्ा केल्ास नुकसान टळते 
मालाररी गुिवत्ता उत्तम नमळते त्ा मुळे केळी उत्ािनात रांगला 
फायिा तर होतोर परंतु गुिवत्तेच्ा बागा मुळे केळी ननयगातरीला सुद्धा 
रालना नमळते. त्ासाठी उन्ाळ्ातरील केळी बागारे व्यवस्थापन हे 
तंत्रज्ान समजून घेिे गरजेरे आहे.

उन्ाळ्ातील नमवन बार्ेच्ा लार्वडीचे व्वस्ािन
या वषगाच्ा उन्ाळ्ात रावेर, बऱहािपूर, 

मुक्ताईनगर, सोलापूर, बडवािरी या पररसरामध्े 
पाण्ाररी पातळी रांगलरी आहे. तसेर काहरी 
शेतकऱयांच्ा केळीररी कापिरी संपलरी आहे. त्ामुळे 
त्ांच्ा जवळ पािरी आहे तरी काहींनरी मुळात लागवड 
कमरी केलरी आहे. त्ामुळे ननवन लागवड करू इक्थत 
आहे. त्ासाठी लागवडरीरे ननयोजन महत्तारे आहे.

• सव्च प्रथम शेत नांगरूि, कल्रीवेटर करून 
रांगले तयार करावे. प्रनत एक हजार रोपांसाठी 
५ टट् टॉलरी रांगले कुजलेले शेिखत टाकावे आणि 
बेड मेकरच्ा सहाय्ाने ४० इंर उंर व २ फुट रंुि 
गािरी वाफे तयार करावे. लागवडरीच्ा अंतराप्रमािे 
गािरी वाफे तयार करुन गािरी वाफ्ावर प्रनत 

के. बी. िाटील
आंतरराष्ट् रीय केळी तज्ज व

व्ा. प्रेससडेंट (कटश्यू नवपनि)
जैन इररगेशन ससस्रीम् सल. जळगांव

(मो. ९४२२७७४९४१)

उन्ाळ्ात केळी बार्ांचे व्वसथािन
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हजारी १० बॅग सजप्सम, ३ बॅग सुपर फटॉसे्ट, २५ ककलो पोटॅश, १० 
ककलो फेरस सले्ट आणि १० ककलो झझकं सले्ट टाकावे पुन्ा 
बेड रोटावेटर करून रांगले नमसळून घ्ावे पुन्ा बेड तयार करावा.

•  ज्ा केळी उत्ािकांकडे अनतशय कमरी पािरी उपलब्ध आहे त्ांनरी 
िोन ओळीतरील अंतरानुसार सहा फुटावर ककंवा साडेपार फुटावर जैन 
प्ेन लॅटरल टाकावरी. त्ावर ताशरी ४ लरी प्रवाहारा टबवोक कडट् पर पार 
फुटावर ककंवा साडेपार फुटावर एक डट् रीपर लावावा व त्ा डट् रीपर जवळ 
रोपाररी लागवड करावरी जेिे करून फक्त रोपाजवळ ओल होईल 
आणि पाण्ाररी बरत होईल.

• जून मदहन्यामध्े एक पाऊस झाल्ानंतर ऑनलाइन दठबक ससरंन 
नळी काढून जैन एक्युरा इनलाइन ससत्स्म् टाकावरी.

• जैन कटश्युकल्चर केळी रोपे लागवडरीच्ा एक मदहना आिरी पक्रम 
ककंवा िसक्ि बाजुने तागाररी (सन) लागवड करावरी. ताग एक ते दिड 
फुट उंररीरा झाल्ानंतर तागाच्ा सावलरीत रोपांररी लागवड करावरी. 
जेिे करून रोपांरे प्रखर उष्णतेपासुन संरक्ि होईल आणि रोपांना 
शटॉक बसिार नाहरी. रोपे त्रीत सेट होतरील.

• रोपे सेट झाल्ानंतर ककंवा एक मदहन्यानंतर उष्णता कमरी झाल्ानंतर 
तागाररी छाटिरी (शेंडे कापिे) करावरी.

• ताग रोपाच्ा वाढीनुसार कापत रहावा. तागाररी उंररी रोपांच्ा उंररी 
पेक्ा फक्त सहा इंर जास् ठेवावरी. जर आपि तागारे टटॉपींग करीत 
राहरीलो नाहरी तर ताग ३ ते ५ फुट उंररीरा होतो व रोपे अशक्त होतात. 
रोपांररी वाढ होत नाहरी. उष्णतेमध्े पूि्च पिे ताग कापू नये ककंवा काढू 
नये. जूनमध्े १ पाऊस झाल्ानंतरर पूि्चपिे तागाररी कापिरी करून 
बेडवर आच्छािन करावे. 

• रोपांच्ा लागवडरी नंतर पानातरील बाष्रीभवन कमरी करण्ासाठी व 
रोपे सेट होण्ासाठी रोपावर अॅन्रीस्ट्से ग्रीन मॅरॅकल ककंवा केओलरीन 
हे ४० नमलरी १५ सलटर पाण्ात नमसळून फवारिरी करावरी.

• उन्ाळ्ातरील लागवडरीला प्रनत रोप १० ते १२ सलटर पािरी िररोज दिले 
तरी सुद्धा उत्तम बाग येवू शकते. श्री. शैलेष पाटरील (पहूर), श्रीननवास 
(राजू) पाटरील (नेरी दिगर), भागवत पाटरील (कपपंळगाव कमानरी), 
संजय िेशमुख व दिलरीप िेशमुख (पहूर) हे शेतकरी गेल्ा बारा 
वषषांपासून कमरी पाण्ात केळीररी शेतरी करीत आहेत.

• एकप्रल, मे लागवडरीच्ा बागेला, युररया - ४ ककलो, पांढरे पोटॅश ६ ककलो, 
१२:६१:० एक ककलो आणि मॅग्ेसशयम सले्ट अिगा ककलो या प्रमािे 
िर रौथ्ा दिवशरी ननयनमत फकट्चगेशन करावे. जेिे करून बागेवर 
उष्णतेरा पररिाम होिार नाहरी व बागा प्रखर उष्णतेत तग िरतरील.

उभ्ा केळी बार्ांचे व्वस्ािन
एकप्रल, मे, जून हा केळी कापिरीरा मुख्य हंगाम आहे. आणि 

दिवसेंदिवस पाण्ाररी पातळी कमरी होत आहे. तापमानात प्ररंड वाढ 
होवून ४५ अंशापययंत जाण्ाररी शक्यता आहे. तर हवेतरील आद्र्चता कमरी 
होवून रात्ररी ६६ % तर िपुारी २९ % आद्र्चता आज आहे. म्हिजे वातावरि 
उष्ण व कोरडे झाले आहे जे केळी कपकास अनतशय हाननकारक आहे व 
पािरी बाष्रीभवनारा िर ४.४ मरीमरी. आहे ते ९ ते १० मरीमरी. पययंत जाण्ाररी 
शक्यता आहे. म्हिजे झाडाच्ा पानातून पाण्ारा ऱहास मोठ्ा प्रमािात 
होईल. त्ामुळे झाडाररी पाण्ाररी गरज वाढिार आहे. पािरी कमरी 
झाल्ास बागेला पाण्ारा ताि बसतो तर जनमनरीच्ा पृष्ठभागावरून 
पाण्ारे बाष्रीभवन जास् होते व जनमनरीरा पृष्ठभाग म्हिजे मुळाररी 
कक्ा त्रीत कोरडरी होते.

उन्ाळ्ात लागवड केलेल्ा केळीच्ा छोट्ा रोपांशेजारी तागाररी सावलरीसाठी केलेलरी लागवड व केळी रोपाला केलेेले क्रटॉप कव्र
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अशा पररस्स्थतरीत आपि िररोज १० ते १५ सलटर प्रनतझाड पािरी न 
िेता एक दिवसा आड पािरी द्ा. म्हिजे पाण्ाररी ओल खोलवर होईल 
आणि पाण्ारा ऱहास कमरी होईल व झाड कमरी पाण्ात तग िरू शकेल. 
तसेर बाष्रीभवन मे पययंत १० ते १२ नममरी एवढे होवू शकते. तेव्ा पाण्ाररी 
गरज ३० ते ३५ लरीटर प्रनत झाड होईल, त्ासाठी ननयनमत दठबक ससरंन 
रालवून ओल कायम ठेविे गरजेरे आहे. 

केळी बार्ांचे उष्ण वारयािािून िंरक्ण
महाराष्ट् ात प्रामुख्याने सव्चर केळी उत्ािक सजल्हांमध्े तापमान 

४२ अंशापययंत जाते. जळगाव, नंिरुबार, बऱहािपूर मध्े हवा कोरडरी आहे, 
वारे उष्ण आहे आणि तापमान ४५ अंश सेख्ल्सअस पययंत जािार आहे.

अशा पररस्स्थतरीमध्े बागेतरील आद्र्चता व थंड हवा बागेच्ा बाहेर 
ननघून जावू नये आणि उष्ण हवा बागेत सशरू नये म्हिून बागेभोवतरी, 
गजराज गवत लागवड केले नसल्ास, ज्ारीच्ा, मक्याच्ा ककंवा 
केळीच्ा कोरड्ा पानांच्ा ताट्ा तयार करून बागेभोवतरी बांिाव्या 
ककंवा ७५ टके्कररी शेडनेट बागे सभोवतालरी बांिावरी. कमरी खरगात काम 
करायरे असल्ास जुन्या साड्ा बागेभोवतरी बांिाव्या जेिे करून बागेत 
आद्र्चता कायम राहून पाण्ाररी गरज कमरी होईल.

बेडवरील पाण्ारे बाष्रीभवन कमरी होवून मुळाच्ा कक्ेत ओल 
कटकून राहावरी यासाठी बेडवर ज्ारीरा ककंवा लाकडारा भुसा, पारट 
टाकावे, तानमळनाडूमध्े नारळारा भुस्ा अत्ंत स्वस् नमळतो. त्ाला 
कोकोपरीट म्हितात. ते टाकावे ककंवा ६० सेंमरी रंूिरीरे प्ास्रीकरे 
मकल्चगं करावे जेिे करून मुळाच्ा कक्ेत ओल कटकून राहरील. बाग कमरी 
पाण्ात रांगलरी राहू शकेल.

झाडाला पाण्ारा ताि पडल्ास, ननसविरीरा कालाविरी वाढतो. 
घडांररी गुिवत्ता ढासळते, वाढ व रकाकी कमरी होते, तसेर झाडे 
कमरेतून मुडतात सुद्धा. यावर पयगाय म्हिून पाण्ासोबत अन्नघटक िेिे, 
झाडांना िोरी बांिून आिार िेिे गरजेरे आहे.

िषु्ाळी भागात झाडाला गरजेप्रमािे पािरी िेिे शक्य नाहरी. अशा 
पररस्स्थतरीत केळी उत्ािकांरा खूप मोठा गैरसमज असा आहे की पािरी 

कमरी असतांना आणि एवढी उष्णता असताना केळीला रासायननक खते 
िेिे म्हिजे अजून उष्णता ननमगाि करिे असा समज आहे.

झाडाच्ा पानात पालाशरे प्रमाि ३ टके्क आणि नत्रारे प्रमाि 
२.१ टक्का असल्ास बागेला उष्णते सोबत प्रनतकार करण्ास ताकि 
नमळते. झाड उष्णतेला कमरी बळी पडते. त्ासाठी वाढीच्ा अवस्थेतरील 
बागेला ननयनमत एक दिवसा आड फकट्चगेशन करिे म्हिजे कमरी पाण्ात 
गुिवत्ता राखिे व नुकसान टाळिे म्हिून प्रनत एक हजार झाडांना युररया 
६ ककलो, १२:६१:० एक ककलो ककंवा फटॉसे्ररक अॅससड ८०० ग्ॅम, पांढरे 
पोटॅश ६.५ ककलो आणि मॅग्ेसशयम सले्ट १ ककलो िर िोन दिवसा आड 
दठबक मिून ननयनमत िेिे अनतशय महत्तारे आहे.

िसुरी महत्ताररी संकल्पना म्हिजे झाड जेव्ा-जेव्ा पािरी उरलेल 
त्ा सोबत अन्नघटक उरलले तर ननक्रत कमरी पाण्ात उष्णतेवर मात 
करता येईल. झाडाच्ा पानातरील अन्नघटकांरे प्रमाि कमरी झाल्ास 
झाडारे पान उष्णतेला बळी पडते आणि पाण्ारे बाष्रीभवन सुद्धा 
जास् होते. म्हिून अशाहरी पररस्स्थतरीत अन्नघटक िेिे गरजेरे आहे. 
झाडामध्े प्रनतकार शक्ती ननमगाि करण्ासाठी प्रनत एक हजार झाडांना 
चरलरीटेक झझकं, चरलरीटेक फेरस, चरलरीटेक सुक्ष्म अन्नद्रव्य २५० ग्ॅम, 
बोरटॉन २०० ग्ॅम िर पंिरा दिवसाला दठबकद्ारे सोडावे पाण्ाररी 
पातळी अत्ंत घसरलेलरी असतांना बागेला खते िेवून झाडाच्ा 
शरीरात आग होईल असा गैरसमज आहे परंतु रासायननक खत हे 
झाडारे अन्न आहे म्हिून झाडारे पोषि करिे अनतशय महत्तारे आहे. 
ज्ा बागांना जैन दठबकरे अॅटोमेशन आहे त्ाबागांरे पािरी व्यवस्थापन 
अरूक करिे सोपे आहे.

बागेला पाण्ाररी कमरी असताना घड सटकून पडण्ाररी शक्यता असते. 
त्ामुळे घडाच्ा िांड्ावर सुकलेल्ा पानांररी पेंढी ठेविे गरजेरे आहे. 
त्ामुळे ‘सनस्ाडि’ न होता िांड्ारे प्रखर उन्ापासून संरक्ि होईल.

केळी बागेतला थंडपिा कटकून राहावा व उष्णवारे आत मध्े सशरु 
नयेत म्हिून बागेभोवतरी लावलेलरी दहरवरी शेडनेटररी जाळी

केळी घडाररी ननयगातक्म गुिवत्ता जोपासण्ासाठी घडाला घातलेलरी 
स्कटयंग बॅग व फु्टकेअर व्यवस्थापन
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मनिवणीवर अिलेल्ा केळी बार्ांची काळजी
जून, जुलै आणि ऑगस्च्ा बागांररी ननसवि सुरु आहे. मे, जुन च्ा 

बागांररी ननसवि झालरी आहे. उष्णता एकिम वाढलरी आहे व तापमान 
४० वर पोहरले आहे. व तापमानात वाढ होतर राहिार आहे. त्ा मुळे 
ननसविरीच्ा बागांना पाण्ारा ताि पडिार नाहरी याररी काळजरी घ्ावरी. 
उष्णतेत पािरी कमरी झाल्ास वािा आखूड होतो, गुिवत्ता ढासळते, 
केळीला गोलाई रांगलरी येत नाहरी त्ामुळे वजनहरी घटते. जसे तापमान 
वाढते तसे फकट्चगेशन ननयनमत केले पाहरीजे. बागेत रांगलरी ओल ठेवावरी. 
प्रनत झाड ३० ते ३५ लरी. पािरी द्ावे पूि्चपिे ननसवलेल्ा बागांना यूरीया 
अडरीर ककलो, पांढरे पोटॅश ६.५ ककलो ककंवा ०:०:५० पार ककलो, 
मॅग्ेसशयम अिगा ककलो, फटॉसे्रीक २५० ग्ॅम प्रनत हजारी िर रौथ्ा 
दिवशरी डट् रीपद्ारे सोडावे. चरलेटेड झझकं, चरलेटेड फेरस, बोरटॉन, सुक्ष्म 
अन्न काम्बरी, प्ॅन्ो िर िहा दिवसाला प्रत्ेकी २०० ग्ॅम असे एक मदहना 
सोडावे. उष्ण वाऱया पासून संरक्ि करावे. ननसवलेले घड सुकलेल्ा 
पानांच्ा पेंढीने ककंवा स्टटींग बॅगने झाकावे.

पिल बार्ांचे व्वस्ािन
•  एकप्रल, मे, जून २०२१ च्ा लागवडरीच्ा बागांररी कापिरी सुरू झाल्ा 

आहे. त्ामुळे त्ा बागेमध्े प्रत्ेक झाडाजवळ एकसारखा एकदिशेने 
शक्यतोवर न कापलेला ककंवा कापलेला परील एकसारख्या अंतरावर 
एकार दिशेने एक कपल ठेवावा. इतर सव्च कपले ननयमरीत कापत रहावे.

• बागेररी कापिरी झाल्ानंतर खोडावरील दहरवरी पाने कापावरी व खोड 
उभे ठेवावे. 

• मुख्य कपकाच्ा कापिरीमुळे जमरीन घट्ट झालेलरी असते. त्ामुळे कापिरी 
संपतार जमरीन भुसभुशरीत करावरी. पुन्ा नव्याने बेड तयार करावा 
त्ावर दठबकररी नळी व्यवस्स्थत ठेवून पािरी व फकट्चगेशन सुरू करावे.

• मोठ्ा कापिरीच्ा अवस्थेतरील केळीला ३२ सलटर िररोज पाण्ाररी 
गरज आहे. पािरी कमरी असल्ास कपलाला फक्त िररोज ककंवा एक 
दिवसा आड १० सलटर द्ावे.

• जे केळी उत्ािक एवढे सुद्धा पािरी िेवू शकत नाहरी त्ांनरी सुद्धा परील बाग 
ठेवायरा आहे. अशा पररस्स्थतरीत आपि आठवड्ातुन फक्त िोन वेळा 
कपलाला २० लरी. पािरी िेवू शकले तरी सुद्धा आपि परीलबाग घेवू शकतो.

• हा कपलबाग पाण्ाअभावरी जून अखेर पययंत कपवळा होईल काहरी पाने 
जळतरील परंतु एक पाऊस पडल्ानंतर कपलाररी वाढ जोमाने होईल 
आणि कपल बाग अनतशय रांगलरी येईल. जेिे करून केळी उत्ािकारे 
वष्च वाया न जाता कमरी पाण्ात एक कपक हातात येईल.

• या परील बागाररी कापिरी येिाऱया फेब्ुवारी अखेरपययंत पूि्च होईल. 
जेिे करून पुढच्ा उन्ाळ्ाच्ा आत शेत खालरी होईल आणि कमरी 
पाण्ात परीक घेवून केळी उत्ािकास रांगला पैसा त्ा बागेतून नमळेल.

• या वषगी लागवड कमरी असल्ामळेु पढुील वषगी केळीर े िर रांगले 
राहतरील त्ारा फायिा या बागसे होईल. परंत ुबहुतांश केळी बागायतिार 
या वषगी करपा रोगामळेु परीलबाग ठेवण्ाच्ा मनस्स्थतरीत नाहरी.

• श्री. ियालससगं आण्ा पाटरील वराड बु.॥ ता. बोिवड यांनरी मागरील 
वषगी एक तास पाण्ावर म्हिजे झाडाला एक दिवसा आड १५ 
ते २० लरी. पािरी िेवून ८५०० जैन कटश्यू केळीररी बाग वारवलरी 
त्ा बागेररी कापिरी सुरू असून सरासरी २० ककलोररी रास 
नमळत आहे. व १२०० ते १३०० रु. प्रनत क्वटंल भाव नमळत आहे.

• जून मदहन्यारा एक पाऊस होतार कपल बागेला युररया - ६ ककलो; 
पांढरे पोटॅश -६.५ ककलो आणि फटॉस्रीक अॅससड १ ककलो, मॅग्ोसशयम 
सले्ट १ ककलो प्रनत हजारी िर रौथ्ा दिवशरी असे पार मदहने 
ननयनमत फकट्चगेशन करावे.

केळीचे बाजारभाव
आंध्रप्रिेश व सोलापुर मध्े यावषगी केळी कमरी आहे. आपल्ाकडे 

करपा रोगामुळे सरासरी वजन कमरी आहे. जानेवारी ते मार्च लागवडरीच्ा 
बागांररी कापिरी संपलरी आहे. त्ामुळे पुढील ३ ते ४ मदहने केळीरे िर 
कटकून राहतरील. सध्ा चरसलंग असल्ामुळे ननयगात कमरी आहे परंतु मार्च 
अखेरपासून ननयगातहरी वाढेल. पुढील वषगी उन्ाळ्ात केळीरा तुटवडा 
राहरील. त्ामुळे जून-जुलैच्ा लागवडरीस रांगला वाव आहे. 

जानेवारी, फेब्ुवारी, मार्च लागवडरीच्ा केळी बागेमध्े थंडावा ननमगाि करण्ासाठी िोन झाडांच्ा मध्े तागाररी लागव़ड
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कडिान्य हे प्रधथनांरा उत्तम स्तोत असुन त्ांरे आहारामध्े खुप 
महत् आहे. राज्ात कडिान्य कपकांखालरी ४३.९० लाख हे. क्ेत्र असुन 
उत्ािकता ९१८ ककलो / हे. म्हिजेर एकरी फक्त ३७२ ककलो आहे. 
राज्ात तूर, हरभरा, मुग, उडरीि, कुळीथ, मसुर, मटकी, 
रवळी, वाटािा ह्ा कडिान्यांररी कपके घेतलरी जातात. 
कडिान्यांरे उत्ािन कमरी येत असल्ामुळे त्ा पासुन 
आधथ्चक नफा हरी कमरी नमळतो.

कडिान्यांरे उत्ािन वाढनवण्ासाठी कें द्र शासन 
आणि राज् शासन गनतमान कडिान्य अधभयान अंतग्चत 
तूर, मुग, उडरीि, हरभरा आणि मसूर कपकांसाठी नवशेष 
योजना राबवरीत असुन शेतक-यांना प्रोत्ाहन िेत आहे. 
जैन इररगेशन हरी कडिान्य उत्ािन वाढीसाठी प्रयत्न 
करीत आहे. कडिान्या बरोबर रोजच्ा आहारामध्े 
तेलारे सुद्धा खुप महत् आहे. राज्ात तेलनबया 
कपकांखालरी ४४.२० लाख हेक्टर क्ेत्र असून उत्ािकता 

११२१ ककलो/हे म्हिजेर एकरी ४५४ ककलो एवढेर आहे त्ा मुळे 
तेलनबया कपकांपासून सुद्धा कडिान्याप्रमािे शेतकऱयांना अाधथ्चक फायिा 
जास् नमळत नाहरी. राज्ात भुईमुग, सोयाबरीन, मोहरी, तरीळ, सूय्चफुल, 

करडई, जवस, एरंडरी, कारळा हरी तेलनबया कपके घेतलरी 
जातात.

कडधान्य आणण तेलमबया पिकांचे उत्ादन कमी 
येण्ाची कारणे
• बहुतांश कडिान्य आणि तेलनबया कपकांररी कोरडवाहू 
लागवड केलरी जाते 

• पाऊस योग्य वेळी पडत नसल्ामुळे अयोग्य वेळी 
पेरिरी.

• सव्च प्रकारच्ा (हलक्या ते भारी तसेर खारवट) 
जनमनरीत लागवड

• सुिारीत वािांररी उिरीव

कडधान्य आणण तेलमबया पिकांच्ा  
उत्ादन वाढीिािी िुक्ष्मसिचंन  

िद्धतीचा वािर - काळाची र्रज!

बी. डी. जडे
वरीष्ठ कृकष नवद्ा शास्तज्

जैन इररगेशन ससत्स्म् सल., जळगांव 
मो. ९४२२७७४९८१
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• खंडरीत पाऊस

• पािरी व्यवस्थापनामिरील उिरीवा

• असंतुलरीत पोषि

• रोगांरा प्रािभूगाव

• प्रगत तंत्रज्ान वापराबाबत उिाससनता

• अयोग्य वेळी काढिरी

िुक्ष्म सिचंन िद्धतीवर दृष्ीक्ेि
संपुि्च िेशात सूक्ष्म ससरंनाखालरी १३० लाख हेक्र क्ेत्र आहे. 

सूक्ष्मससरंन तंत्रारा वापर वाढू लागलेला आहे ह्ा तंत्रारा आपला राज्ात 
१९८८/८९ पासुन मोठ्ा प्रमािात वापर करण्ास सुरूवात झालरी. िेशात 
दठबक ससरंनाखालरी ५७ लाख हेक्र क्ेत्र आले असून िेशात महाराष्ट्  
दठबक ससरंन तंत्र वापरण्ात अग्ेसर असून आंध्रप्रिेश, कनगाटक, 
तानमळनाडू, गुजरात आणि मध्प्रिेश या राज्ांमध्े मोठ्ा प्रमािात 
वापर होत आहे. िेशात तुषार ससरंनाखालरी ७३ लाख हेक्र क्ेत्र आहे. 
राज्ात दठबक ससरंन तंत्राखालरी 
१८ लाख हेक्र क्ेत्र आले आहे. 
तर तुषार ससरंनाखालरी ७ लाख 
हेक्र क्ेत्र आले आहे. ह्ा तंत्रारा 
वापर सुरूवातरीस फळबागांसाठी 
झाला. या तंत्रामुळे उत्ािनात 
भरीव वाढ झालरी, गुिवत्ता 
सुिारलरी, पाण्ाररी बरत झालरी, 
उत्ािन खर्च कमरी झाल्ारे 
बघून त्ांरा वापर वाढीस 

सुरूवात झालरी. फळबागा नंतर भाजरीपाला मध्े तसेर फुलशेतरीमध्े 
वापर वाढला त्ारे अनुकरि ऊस आणि कापूस कपकांमध्े मोठ्ा 
प्रमािात सुरू झाले. कापूस कपकामध्े उत्ािनात झालेलरी क्रांतरी बघून 
ह्ा कपकामध्े आता कमालरीरा वापर होऊ लागला आहे. सुक्ष्म ससरंन 
पद्धतरी-रा वापर आता कांिा, हळि, आले, सोयाबरीन, भुईमूग, सूय्चफुल, 
तूर, हरभरा मध्े हरी शेतक-यांनरी अनुभवला आहे. आता तर भात, गहू, 
ज्ारी, बाजरी शेतरीसाठी दठबक ससरंनारा वापर होऊ लागला आहे. 
मुग, उडरीि, सोयाबरीन साठी तुषार ससरंनारा वापर करीत आहेत. ऊस 
शेतरीमध्े दठबक ससरंनारा वापर जनमनरी अंतग्चत हरी होऊ लागला आहे.

िाणी व्वस्ािनाचे महत्व
शेतरी व्यवसायामध्े वापरण्ात येिाऱया नवनवि घटकांपैकी ‘पािरी’ 

हा अत्ंत महत्ारा घटक आहे. कोितेहरी कपक जनमनरीत ओलावा 
असल्ासशवाय वाढू शकत नाहरी. उत्ािन घेण्ासाठी कपकांना 
जनमनरीत वाफसा स्स्थतरी कायम राहिे गरजेरे आहे. अन्यथा कपकांररी 

समािानकारक वाढ होत नाहरी. 
त्ासशवाय दिलेलरी खते हरी 
कपकांना उपलब्ध होऊ शकत 
नाहरीत. जनमनरीत वाफसा 
अवस्था नसेल तर उगवि 
सुद्धा व्यवस्स्थत होत नाहरी. 
त्ामुळे अपेसक्त रोपांररी संख्या 
नसल्ामुळे हरी उत्ािनावर 
नवपरीत पररिाम होतो. सूक्ष्म 
ससरंन पद्धतरी पेक्ा कोित्ाहरी 

दठबकवर घेतलेल्ा तुर कपकाररी खोडे व फांद्ा अशा जाडजूड होऊन उत्ािन िेतात.
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जैन रेनिोट्भ सिचंन िंचाचा आराखडा

ससरंन पद्धतरी मध्े जनमनरीत वाफसा ठेवता येत नसल्ाने पाट पािरी 
पद्धतरीमध्े कपकांना जािा पािरी िेऊन हरी अधिक उत्ािन नमळत नाहरी.

कडधान्य मध्े िुक्ष्मसिचंनाची र्रज का?
कडिान्य आणि तेलनबया कपकांरे उत्ािन जरी योग्य वेळी पेरिरी, 

सुिारीत वाि, संतुसलत पोषि यार बरोबर योग्य पािरी व्यवस्थापन 
ह्ावर अवलंबून असते. कडिान्य आणि तेलनबया कपकांच्ा महत्ाच्ा 
अवस्थांच्ा वेळी पाण्ारा ताि पडल्ास त्ांच्ा उत्ािनात मोठी घट 
येते. जनमनरीत जर कायम वाफसा अवसथा दठबक ककंवा तुषार पद्धतरीने 
ठेवल्ास कडिान्य आणि तेलनबया कपकांरा कोित्ाहरी अवसथेत ताि 
पडत नाहरी. रासायननक खतांररी काय्चक्मता वाढते आणि त्ामुळे अधिक 
उत्ािन नमळते.

कडधान्य आणण तेलमबया पिकांचया महत्वाच्ा अवस्ा
•  उगवि 
• वाढीररी अवस्था
• फुलो-याररी अवस्था

• शेंगा लागण्ाररी अवस्था

• शेंगामध्े िािे भरण्ाररी अवस्था

वरील सव्च अवस्थांच्ा वेळी म्हिजेर जनमनरीत सातत्ाने वाफसा 
अवस्था असल्ास नवक्रमरी उत्ािन हमखास नमळू शकते. जनमनरीत 
वाफसा अवस्था खंडरीत पडिा-या पाऊसामुळे अथवा पारंपाररक ससरंन 
पद्धतरीमध्े शक्य होत नाहरी. जनमनरीत जास् पािरी सारून रादहले तर मर 
रोगामुळे झाड मरतात. त्ामुळे ननररा होिे हरी अत्ंत गरजेरे असते. 
मोकाट ससरंन पद्धतरीमध्े िोन पाण्ाच्ा पाळ्ांमध्े िहा दिवसांरे अंतर 
असल्ास पदहले ३ दिवस जनमनरीत खुप पािरी सारून राहते. त्ामुळे 
जनमनरीतरील हवेररी जागा पािरी घेते. त्ामुळे जनमनरीत दिलेलरी खते, जािा 
पािरी असुनहरी कपकांररी पांढरी मुळं, खतांरे पाण्ारे शोषि करू शकत 
नाहरी. तरीन दिवसानंतर बाष्रीभवनामुळे तसेर ननररामुळे जनमनरीत हवेरे 
संतुलन होते, वाफसा अवस्था ननमगाि होते त्ावेळी कपकांररी पांढरी 
मुळे खते, पािरी ह्ांरे शोषि करू लागतात. हरी अवस्था ३ ते ४ दिवस 
राहते. बाष्रीभवन आणि ननररा होण्ाररी कक्रया सतत सुरु राहते. त्ामुळे 
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कपकांच्ा मुळांच्ा काय्चक्ेत्रात सात दिवसानंतर पुढील ३ दिवसात 
दिलेलरी खते आणि हवा राहते, पािरी मुळांच्ा कक्े बाहेर ननरराद्ारे ननघून 
जाते. त्ामुळे कपकास पाण्ारा ताि बसतो, पाने कपवळी पडू लागतात. 
त्ामुळे कपकास पाण्ाररी गरज असल्ारे बघून पुन्ा ससरंनास सूरूवात 
केलरी जाते. प्रत्क्ात िहा दिवसांपैकी फक्त ३ ते ४ दिवसर वाफसा 
अवस्था ह्ा मोकाट ससरंन पद्धतरीत रादहल्ाने कपकाररी वाढ जािा खते 
आणि जािा पािरी िेऊनहरी अपेसक्त होत नाहरी. जािा पाण्ामुळे दिलेलरी 
खते हरी झझरपून जातात. मोकाट ससरंन पद्धतरीमध्े रासायननक खतांररी 
काय्चक्मता ४० ते ५० टके्क पेक्ा अधिक नमळत नाहरी. मोकाट ससरंन 
पद्धतरी मध्े पािरी वापर काय्चक्मता ३० ते ४० टके्क नमळते. तर तुषार 
ससरंन पद्धतरीमध्े ७० ते ७५ टके्क नमळते तर तुषार ससरंन पद्धतरी 
मिरील रेनपोट्च ससत्स्म् मध्े पािरी वापर काय्चक्मता ८० ते ९० टके्क 
नमळते. तर दठबक ससरंन पद्धतरी मध्े ९० ते ९५ टके्क काय्चक्मता 
नमळते. सुक्ष्म ससरंन पद्धतरीमध्े जमरीन कायम वाफसा अवस्थेत ठेवता 
येते त्ामुळे कपकांररी जोमिार वाढ होते. 
त्ामुळे कडिान्याच्ा अधिक 
उत्ािनासाठी सुक्ष्म ससरंन 
पद्धतरी (तुषार ससरंन/ 
दठबक ससरंन पद्धतरी) 
वापरिे. काळाजरी गरज 
आहे. सुक्ष्म ससरंन 
पद्धतरीमुळे उगवि 

अनतशय रांगलरी होते. नांग्या पडत नाहरीत. झाडांररी अपेसक्त संख्या 
नमळते, कपकाररी वाढ जोमिार होते, दिलेलरी रासायननक खते जनमनरीत 
सतत ओलावा असल्ामुळे कपकांना अधिक उपलब्ध होतात. फुलोरा 
अवस्थेत पाण्ारा ताि न पडल्ाने फुलांररी गळ होत नाहरी, शेंगा भरपूर 
लागतात तसेर शेंगातरील िािे रांगले वजनिार भरतात. त्ामुळे नवक्रमरी 
उत्ािन नमळते असा अनुभव तूर आणि हरभरा उत्ािक शेतक -यांनरी 
घेतला आहे. त्ामुळे तुर आणि हरभरा कपकासाठी दठबक ससरंनरा 
वापर वाढू लागला आहे. कडिान्यांरे उत्ािन वाढण्ासाठी सुक्ष्म 
ससरंन पद्धतरी-रा वापर होिे गरजेरे आहे. एकीकडे पाण्ाररी उपलब्धता 
दिवसेंदिवस कमरी होत राललरी आहे. नवजेररी टंराई, लोडशेडींग ररी 
कटकट आणि मजूरांररी अनुपलब्धता ह्ा भरीषि समस्यांवर सुक्ष्मससरंन 
पद्धतरी रामबाि उपाय आहे.

कडधान्य आणण तेलमबया पिकांमध्े िुक्ष्मसिचंन िद्धतीचे फायदे
• कडिान्यांरे उत्ािन िरीडपट ते िपु्पटरीने वाढते.

• पािरी वापरामध्े ५० ते ६० टके्क पययंत बरत होते.

• जनमनरीत कायम वाफसा अवस्था ठेवता येते. त्ामुळे उगवि 
रांगलरी होते.

• सव्च झाडांना एकसमान पािरी िेता येते. कपकांररी वाढ 
जोमिार होते.

• दठबक ससरंन पद्धतरीमिून नवद्राव्य खते िेता येतात. 
रासायननक खतांररी काय्चक्मता वाढते.

• फुलगळ कमरी होते.

दठबकवर घेतलेल्ा तुररे परीक
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• शेंगात िािे रांगले भरले जातात. वजनिार भरतात.

• कमरी पाण्ात, कमरी वेळेत, कमरी नवजेत अधिक क्ेत्रास ससरंन करिे 
शक्य होते.

• तिांरा प्रािभूगाव कमरी होतो. • वेळेत, मजूरी खरगात, नवजेत बरत होते.

कडधान्य आणण तेलमबया पिकांिािी िुक्ष्म सिचंन िद्धतीची मनवड
कडिान्य आणि तेलनबया कपकांसांठी सुक्ष्म ससरंन पद्धतरीररी 

ननवड करतांना कपके बघून तुषार ककंवा रेनपोट्च ससस्रीम् ककंवा दठबक 
ससरंन पद्धतरीररी ननवड करावरी. ननवड करतांना ससरंन पद्धतरी बहुपयोगरी 
असावरी. संर िरीघ्चकाळ काय्चरत राहण्ासाठी पाण्ाररी गुिवत्ता बघून 
कफल्रररी ननवड करावरी. प्रामुख्याने दठबक ससरंन पद्धतरी वापरतांना 
अधिक महत्ारे ठरते. संर बसवरीत असतांना पाण्ात नवरघळिारी खते 
िेण्ासाठी फकट्चलायझर टरँक ककंवा व्ेंरुरी बसवून घ्ावरी. कडिान्याररी 

कपके जवळच्ा अंतराररी असल्ामुळे तुर, भुईमुग, सूय्चफूल हरभरा 
सारख्या कपकांसाठी इनलाईन दठबक ससरंन पद्धतरीरा अवलंब करावा.

कपकानुसार ससरंन पद्धतरीररी ननवड

दठबक ससरंन पद्धतरी तुर, हरभरा, वाटािा, रवळी, भुईमुग, 
सुय्चफूल, सोयाबरीन, मोहरी, एरंडरी

तुषार ससरंन पद्धतरी मुग, उडरीि, मटकी, वाटािा, रवळी, मसुर, 
कुळथरी, भुईमुग, सोयाबरीन

सुक्ष्म तुषार, रेनपोट्च 
ससस्रीम

मुग, उडरीि, मटकी, मसुर, कुळथरी, हरभरा, 
भुईमुग, सोयाबरीन, मोहरी, करडई

िुक्ष्म सिचंन िद्धतीचा वािर किा करावा
दठबक ससरंन पद्धतरी - ह्ा मध्े िोन पद्धतरी आहे. १) इनलाईन  
२) ऑनलाईन

कपयोट या फवारा संरावरतरी इस्सराईलमध्े घेण्ात आलेले हरभरा व मक्यारे परीक.
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इनलाईन ठिबक सिचंन िद्धती
• ह्ात दठबक साठीच्ा नळ्ा १२ नममरी आणि १६ नममरी जाडरीमध्े 

नवनवि क्ास मध्े उपलब्ध आहे. कारखान्यात नळी तयार होत 
असतांनार कडट् पस्च नळीमध्े बसनवले जातात.

• कडट् पर रा प्रवाह ४ सलटर/तास ननवडावा

• िोन कडट् पस्च मिरील अंतर ४० ते ५० से.मरी. ननवडावे

• इनलाईन मध्े जैन टबवो अॅक्युरा (पट्टी कडट् पर) आणि जैन टबवो लाईन 
(गोल कडट् पर) उपलब्ध आहेत.

ऑनलाईन हठबक ससचंन पद्धतषी

• ह्ात दठबक साठीच्ा नळीवर बाहेरुन चछद्र करुन कडट् पर  
बसनवले जातात.

• ह्ात सुद्धा नळी १२ आणि १६ नममरी जाडरी मध्े उपलब्ध आहेत.

• कडट् पर प्रवाह ४ सलटर/तास ननवडावा.

• िोन कडट् पर मिरील अंतर ४० ते ५० सेमरी ननवडावे.

• तुर साठी दठबक ससरंनाच्ा िोन नळयातरील अंतर ८ ते १० फुट 
ननवडावे.

• हरभरासाठी दठबक ससरंन िोन नळ्ातरील अंतर ४.५ ते ५ फुट 
ननवडावे.

तुषार ससरंन पद्धतरीमध्े नेहमरीररी तुषार ससरंन संर अथवा रेनपोट्च 
(जैन ॲक्युरेन) ल्प्कंलर हरी उपयोग करता येईल. रेनपोट्च ससरंन पद्धतरी 
मध्े मायक्रो ल्प्कंलस्चरा हरी उपयोग करता येतो. िोन ल्प्कंलर मध्े 
अंतर ३ ते ४ मरीटर ठेवता येते. मायक्रो ल्प्कंलस्च नवनवि रंगामध्े, नवनवि 
प्रवाहामध्े उपलब्ध आहेत.

रेनपोट्च ससस्रीम् मध्े नवनवि प्रकाररे ल्प्कंलस्च उिा. ५०१ यू. ५०२ 
एर, ५०२२ यु. सुपर १० उपलब्ध आहेत. ह्ांरा वापर करतांना ६ ते १० 
नमटर अंतरा वर उभारिरी करावरी.

कपकाररी पाण्ाररी गरज प्रत्ेक नवभागासाठी हवामान, तापमान 
वेगळे असल्ामुळे संर रालनवण्ारा कालाविरी बिलेल. त्ामुळे 
जनमनरीत कायम वाफसा अवस्थेत राहरील एवढार काळ संर रालवावा. 
खुप जािा पािरी िेऊ नये. फुलातरील पराग कि िुऊन जािार नाहरी याररी 
काळजरी तुषार ससरंन वापरतांना अवश्य घ्ावरी.

कडधान्य आणण तेलमबया पिकांमधील  
िुक्ष्मसिचंन िद्धतीचा अनुभव

कडिान्याच्ा ससरंनासाठी सुक्ष्मससरंन पद्धतरीरा अवलंब केल्ाने 
पेरिरी योग्य वेळी सहज करता येते. खंडरीत पावसाच्ा कालाविरीत हरी 
कपकांना हुकुमरी ससंंरन करता येते. त्ामुळे खात्ररीशरीर नवक्रमरी उत्ािन 
नमळते. राज्ात तूर आणि हरभरा कपकांरे क्ेत्र अधिक आहे. त्ांरे एकरी 
४ ते ५ क्वटंल कोरडवाहू शेतरीत नमळते, गेल्ा ३ ते ४ वषगापासून 
शेतकऱयांनरी तूर कपकांमध्े दठबक ससरंन पद्धतरीरा अवलंब करून 
एकरी १५ ते २५ क्वटंल उत्ािन नमळनवले आहे. हरभरा कपकांमध्े 
दठबक ससरंन तंत्रारा वापर केल्ाने उत्ािनात भरीव वाढ झाल्ारे 
शेतकऱयांनरी अनुभवले आहे. त्ार बराेबर तेलनबया कपकांमध्े शेतकरी 
दठबक ससरंन आणि तुषार ससरंन पिस् ितरीरा अवलंब करून अधिक 
उत्ािन नमळनवल्ारा अनुभव घेत आहेत. कडिान्य आणि तेलनबया 
कपकांरे उत्ािन अधिक नमळण्ासाठी शेतकरी बंिूंनरी (दठबक ससरंन 
आणि तुषार ससरंन पद्धतरीरा) सुक्ष्म ससरंन पद्धतरीरा अवलंब करिे 
काळाररी गरज आहे.

तुर कपकारे बोिवड येथरील श्री. सत्नारायि खंडेलवाल ह्ांनरी जैन 
दठबकवर एकरी २४ क्वटंल उत्ािन नमळनवले आहे. कंडारी येथरील 
श्री. बाळकृष्ण पाटरील, दहवरखेडा येथरील श्री. िािाभाऊ हटकर, ररसोड 
येथरील श्री. ओकंारमल तोष्णरीवाल ह्ांनरी तुरीरे जैन दठबक वर नवक्रमरी 
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उत्ािन घेतले असून सोयानबनमध्े जैन दठबकवर पलूस सजल्ा सांगलरी 
येथरील श्री. प्रशांत पाटरील यांनरी एकरी २८ क्वटंल उत्ािन घेऊन 
नवक्रम सथाकपत केला आहे. सांगलरी पररसरामध्े शेतकरी दठबक ससरंन 
पद्धतरीत सोयाबरीन कपक घेत आहेत. म्हिूनर कडिान्य आणि तेलनबया 
कपकांरे अधिक उत्ािन नमळण्ाकररता जैन सुक्ष्म ससरंन पिस् तरीरा वापर 
हरी काळाररी गरज आहे.

कडधान्य आणण तेलमबया पिकांिािी जैन ॲक्ुरेन (रेनिोट्भ) 
तंत्रज्ान - एक वरदान 

 हरभरा, मुग, उडरीि, मटकी, रवळी, मसूर, वाटािा तसेर 
भुईमूग, सोयाबरीनाकररता जैन ॲक्युरेन ल्प्कंलस्च वापरा आणि 
अधिक उत्ािन नमळवा.

 ह्ा वषगी परतरीरा पाऊस रांगला झाल्ाने पाण्ारे सव्च स्ोत 
िरिे, नवहरीरी, बोअरवेल, शेततळे यामध्े पािरी भरपूर उपलब्ध 

आहे. पारंपारीक पाटपािरी ससरंन पद्धतरीमध्े पािरी कपकांना न िेता 
जनमनरीला दिले जाते, सशवाय दिलेलरी रासायननक खतेहरी जनमनरीतून 
झझरपून जातात. शेतकऱयांच्ा मनात मोठा गैरसमज आहे की, खूप 
जास् पािरी दिले की कपकांरे उत्ािन वाढते, मात्र तसे किरीर होत 
नाहरी. कपकांच्ा मुळांजवळ जनमनरीत कायम वाफसा पादहजे असतो. 
पाटपािरी पद्धतरीमध्े कायम वाफसा राहत नसल्ाने किरी कपकांच्ा 
मुळाजवळ खूप पािरी असते त्ामुळे कपकांररी पांढरी मुळे पािरी आणि 
खतांरे हवेरे संतुलन नसल्ाने शोषि करू शकत नाहरी. काहरी वेळा 
मुळांजवळ ओलावा / पािरी नसल्ानेहरी मुळे अन्नद्रव्यांरे शोषि करू 
शकत नाहरीत. म्हिजेर कपकांना मुळाजवळ जािा पािरी झाल्ाने 
आणि पािरी नसल्ाने ताि पडतो नन त्ामुळे कपकांच्ा उत्ािन 
िेण्ाच्ा क्मतेवर पररिाम होतो. त्ामुळे शेतकऱयांनरी अधिक उत्ािन 
नमळनवण्ासाठी तसेर पाण्ाच्ा काय्चक्म वापरासाठी गहू, हरभरा, 

रेनपोट्चच्ा साहाय्ाने गािरीवाफ्ावर भूईमुगाररी लागवड.
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कांिा, बटाटा कपकांसाठी रेनपोट्च ल्प्कंलस्चरा उपयोग करावा. ते अधिक 
फायिेशरीर ठरेल. मका कपकासाठी दठबक ससरंनारा उपयोग करावा.

 जैन अॅक्ुरेन (रेनिोट्भ) स्प्कंलि्भचे फायदे
१. जैन अॅक्युरेन ल्प्कंलर वापरामुळे उत्ािनात भरीव वाढ. 

२. जैन अॅक्युरेन ल्प्कंलर वापरामुळे उत्तम गुिवत्ता नमळते.

३. जैन अॅक्युरेन ल्प्कंलर वापरामुळे पािरी वापरामध्े ४० - ४५ % बरत 
होते.

४. जैन अॅक्युरेन रेनपोट्च ल्प्कंलस्चररी पािरी वापर काय्चक्मता  
८० - ८५% आहे.

५. जैन अॅक्युरेन रेनपोट्च ल्प्कंलस्चरा 
पाण्ारा थेंब लहान असल्ाने कपकावर 
आिळत नाहरी, अलगि पडत असल्ाने 
कपकारे नुकसान होत नाहरी.

६. थेंब जनमनरीवर आिळत नाहरी, जमरीन िबत 
नाहरी, कडक होत नाहरी.

७. पाण्ाच्ा प्रत्ेक थेंबावर ननयंत्रि असते.

८. कपकास एकसमान पािरी िेता येते, 
पाटपािरी प्रमािे कमरी अधिक होत नाहरी. 

९. जमरीन नेहमरी वाफसा अवस्थेत ठेवता येते. 

१०. जैन अॅक्युरेन रेनपोट्च ल्प्कंलस्चच्ा 
वापरामुळे रासायननक खतांररी 
काय्चक्मता वाढते.

 ११. कपकांच्ा अवस्थेनुसार कपकास ससरंन 
करता येते.

१२. जनमनरीत कायम वाफसा राहरील्ाने 
वापर केलेल्ा वािाररी उत्ािन क्मता 
वाढनवता येते. 

१३. रेनपोट्चमुळे रस शोषि करिाऱया ककडींरा त्रास कमरी होतो.

 १४. रेनपोट्चमुळे कमरी पाण्ात, कमरी वेळेत, कमरी नवजेत अधिक क्ेत्रास 
ससरंन करता येते.

१५. जैन अॅक्युरेन रेनपोट्चमुळे कपकांरे िुके, थंडरीपासून संरक्ि करता येते.

१६. रेनपोट्चच्ा वापरामुळे कपकांना होिारा उष्णतेरा ताि कमरी होतो. 

१७. रेनपोट्च ररी उभारिरी सहज, सुलभ, सोपरी आहे. सहज करता येते.

१८. रेनपोट्च संर कपक ननघाल्ावर गुंडाळून घरी नेता येतो.

१९. रेनपोट्च ल्प्कंलस्चररी उभारिरी १० x १० नमटर अंतरावर करावरी.

२०. रेनपोट्च ल्प्कंलस्चररी फारशरी ननगा िेखभालरीररी गरज पडत नाहरी.

२१. रेनपोट्च ल्प्कंलस्च नेहमरीच्ा कपतळी ल्प्कंलस्चपेक्ा कमरी िाबावर 
म्हिजे दठबकच्ार िाबावर १.५ कक.रौ.मरी. वर उत्तम रालतात.

२२. रेनपोट्च ससस्रीमला कमरी िेखभाल करावरी लागत असल्ाने िरीघ्चकाळ 
उत्तम रालतात. 

२३. रेनपोट्च ल्प्कंलस्चमुळे कपकांरे कमरी व अधिक तापमानापासून 
संरक्ि करता येते. 

२४. कपक ननहाय रेनपोट्च ल्प्कंलस्च ररी उंररी वाढनवता येते. 

२५. जैन अॅक्युरेन रेनपोट्च ल्प्कंलंस्चरा वापर सपाट जनमनरीवर, सरी वरंबा 
आणि गािरी वाफ्ावर लागवड केलेल्ा कपकांसाठी करता येतो. 

२६. जैन अॅक्युरेन रेनपोट्च ल्प्कंलस्चरा वापर भुईमुग, मुग, उडरीि, वाटािा, 

 आले, हळि, सोयाबरीन, गहू, हरभरा, कांिा, बटाटा, लसुि कपकांसाठी 
अधिक उपयुक्त नन फायिेशरीर आहे.

िारांश
कडिान्य आणि तेलनबया कपकांरे उत्ािन वाढीसाठी पारंपाररक 

पद्धतरीने करण्ात येिाऱया शेतरी पद्धतरीमध्े बिल करण्ाररी गरज 
आहे. पािरी व्यवस्थापन या नवषयाकडे हरी गांभरीयगाने पाहण्ाररी गरज 
आहे. सुक्ष्मससरंन पद्धतरीरा अवलंब केल्ाने पेरिरीसाठी पावसाररी वाट 
बघावरी लागिार नाहरी, योग्य वेळी पेरिरी, खंडरीत पावसाच्ा कालाविरीत 
हरी कपकांना पाण्ारा ताि बसिार नाहरी, फूल गळ होिार नाहरी. तसेर 
शेंगात िािे रांगले भरण्ास मित होईल. त्ामुळे कडिान्य आणि 
तेलनबया कपकांच्ा उत्ािनात हमखास वाढ होईल. म्हिूनर कडिान्य 
आणि तेलनबया कपकांरे उत्ािनवाढीसाठी सुक्ष्मससरंन पद्धतरीरा वापर 
हरी काळाररी गरज आहे.

रेनपोट्चवरतरी घेतलेले हरभऱयारे परीक
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ठिबक व अॅटोमेशनमुळे
उििा योजनांमध्े क्रांती
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कोल्ापूर व सांगलरीच्ा पररसरात १९६० च्ा नंतर सहकारी साखर 
कारखान्यांररी उभारिरी मोठ्ा प्रमािावर व वेगाने सुरु झालरी. त्ाला 
नननमत्त ठरले १९६० ला महाबळेश्र येथे आिुननक महाराष्ट् ारे पदहले 
मुख्यमंत्ररी श्री. यशवंतराव रव्ाि यांच्ा नेतृत्ाखालरी झालेले काॅंग्ेस 
पक्ारे अधिवेशन. या अधिवेशनात कृकष-औद्ोरगक क्रांतरीरा पाया 
घालिाऱया िोरिाररी ननसचितरी झालरी. साखर कारखानिारी सहकार 
क्ेत्रामध्ेर वाढवायररी आणि त्ासाठी लागेल तरी सव्च प्रकारररी मित 
सरकारने सहकार क्ेत्राला करायररी असा ननि्चय घेण्ात आला. खाजगरी 
क्ेत्रात साखर कारखानिारी उभरी राहू द्ायररी नाहरी व नतला प्रोत्ाहनहरी 
द्ायरे नाहरी असे िोरि पक्रीय आणि शासकीय पातळीवरहरी ननसचित 
करण्ात आल्ामुळे खाजगरी क्ेत्रात साखर कारखाना उभारण्ारा 
नवरार कुिरी प्रत्क्ात आिण्ारे िाडस िाखनवले नाहरी. सहकारात 
मात्र साखर कारखाने काढण्ासाठी राजकीय नेत्ांमध्े अहमहनमका 
लागलरी. त्ातून वसंतिािा पाटरील, राजारामबापू पाटरील, र�नाप्पा कंुभार, 
दहिंरूाव पाटरील, अप्पासाहेब नलावडे, सा.रे. पाटरील व इतरांरे सहकारी 
साखर कारखाने उभे रादहले. या कारखान्यांना उसारा शाश्त व मुबलक 
पुरवठा होिे आवश्यक होते. निरीकाठच्ा गावांना कडझेल इंसजनामिून 
पािरी उरलिे शक्य होत होते पि लांबवर पािरी नेऊन ऊस शेतरी 
धभजनविे शक्य होत नव्ते. कारि त्ावेळेस वरीजेवर आिाररत उपसा 
जलससरंन योजना हरी संकल्पनार आल्स्त्ात नव्तरी. 

महाराष्ट् ातला नवद्मान 
पािरीवापर आणि भनवष्यातलरी 
गरज यांरा अभ्ास करुन 
त्ासंबंिरीररी आकडेवारी 
गोळा करण्ासाठी व भावरी 
ननयोजनाकररता १९६० मध्े श्री. 
स. गो. बवषे यांच्ा अध्क्तेखालरी 
महाराष्ट्  सरकारने पदहला ‘जल 
व ससरंन आयोग’ नेमला. िोन 
वषगात या आयोगाने अहवाल 
दिला. त्ावेळी उपसा जलससरंन 
योजना (सलफ्ट इररगेशन) हरी 

कोल्ािूर, िांर्ली, िातारा व िोलािूर सजह्ातील
अनेक योजनांचे जैन इररर्ेशनने केले िुनरुज्ीवन 

आनंद र्ुळदर्ड
नवभागरीय व्यवसथापक

जैन इररगेशन ससत्स्म् सल., सांगलरी
मो. ९४०३७७०६००
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संकल्पनार आल्स्त्ात नसल्ामुळे त्ासंबंिरी अहवालात एक शब्दहरी 
सलदहण्ात आला नाहरी. १९६२ मध्े अहवालावर नविानमंडळात ररगा 
झालरी आणि त्ानंतर िोन-तरीन वषगात उपसा जलससरंन योजनांरे पेव 
फुटले. ज्ांना निरीतले पािरी उरलून लांबवर नेिे शक्य होत नव्ते 
ते सव्च नवनवि भागातले शेतकरी एकत्र आले. साखर कारखान्यानेहरी 
त्ांना भाग भांडवल गोळा करण्ास मित केलरी. काहरी मोठ्ा साखर 
कारखान्यांनरी आपला स्वतःरा पैसा खर्च करुन कारखान्यामाफ्च त उपसा 
जलससरंन योजना उभ्ा केल्ा. सामुिारयक सहकारी उपसा ससरंन 
योजना आणि कारखान्यामाफ्च त राबनवल्ा गेलेल्ा योजना यामुळे 
मोठ्ा प्रमािावर शेतरी बागायत होऊन ऊसारे परीक प्ररंड प्रमािात 
वाढले. निरी बारमाहरी वाहात होतरी. पािरी मुबलक होते. त्ामुळे पाण्ारा 
ककतरीहरी उपसा केला तरी निरी आटत नव्तरी. सशवाय वरतरी बांिलेल्ा 
िरिांमिूनहरी निरीपात्रात पािरी सोडण्ात येत असल्ामुळे ससरंनाच्ा 
पाण्ारा तुटवडा नव्ता. पररिामरी या उपसा योजनांमाफ्च त १५-२० 
ककलोनमटरपययंत सुद्धा नद्ांमिले पािरी जाऊन पोहोरले. काहरी शेतकरी 
व कारखान्यांनरी कालव्यांवरूनहरी उपसा ससरंन योजना राबनवल्ा. या 
पाण्ारा िर म्हिजे पािरीपट्टी नाममात्र म्हिजे जवळपास फुकटातर 
असल्ामुळे शेतकऱयांनरी मनमानरी पद्धतरीने पािरी वापर सुरु केला. 
ऊसाच्ा सरीत एकिा पािरी सोडून दिले की ते शेताच्ा बाहेर पडून 
ओढ्ावगळीने वाहू लागले तरी ते बंि करण्ाकडे शेतकऱयारे लक् जात 
नव्ते. ऊसाच्ा सऱया व शेत पाण्ाने तुडंूब भरलरी जात होतरी. त्ातून 
‘डूबक ससरंन’ वाढीला लागले. या अनतपािरी वापरामुळे जनमनरी खराब 
व्ायला सुरुवात झालरी. त्ा पांढरट पडू लागल्ा. त्ातरील क्ारांरे प्रमाि 
वाढले. हळूहळू त्ा पािथळ, रोपि व क्ारपड आणि नंतर नाकपकहरी 

झाल्ा. कोित्ाहरी गोष्रीरा अनतरेक केला की तो नवनाशाकडेर जातो 
यारे प्रत्ंतर येथेहरी आले.

सामुिारयक व सवषांच्ा मालकीच्ा योजना म्हिजे प्रत्क्ात 
कुिाररीर मालकी व बांधिलकी नाहरी. त्ामुळे या योजनांबद्ल पादहजे 
तसे प्रेम व आपुलकी शेतकऱयांना रादहलरी नाहरी. बऱयार शेतकऱयांनरी 
पािरीपट्टी भरलरी नाहरी. सरकारला वरीजनबल दिले नाहरी. थकबाकी 
वाढत गेलरी. एकेदिवशरी वरीजेरे कनेक्शन तुटले. उपसा जलससरंन 
योजना वरीजेअभावरी बंि पडल्ा. योजनेकडे पूि्च िलु्चक् झाल्ामुळे व 
तरी वापरात नसल्ामुळे मसशनरी, मोटारी, लोखंडरी पाईप गंजून गेले, 
रोरीला गेले. पाईपलाईन फुटल्ा. योजना होत्ारे नव्ते झाल्ा. ज्ा 
राऱया, पोटराऱया, कालवे यातून पािरी वाहून नेण्ात येत होते त्ांररी 
िेखभाल िरुुस्री व स्वच्छतेररी कामे थांबलरी. व्यवस्थापन बंि पडले. 
त्ात गवत, झाडे झुडपे वाढलरी. गाळ सारला. पाण्ाररी वहन क्मता 
कमरी झालरी. पाटात पािरी माईना. एकंिरीत योजनेररी पूि्च िरुावस्था 
झालरी. अनेक योजनांररी कजषेहरी कफटलरी नाहरीत. इतकेर काय पि 
शेवटरी सरकारला या सलफ्ट योजनांसाठी काढावे लागलेले सरकारी 
महामंडळहरी सलक्वडेशनमध्े काढावे लागले. मागरील ५०-६० वषषांरा 
उपसा जल ससरंन योजनांरा पूव्च इनतहास संसक्प्त व िावत्ा स्वरुपात 
मुद्ाम तुमच्ापुढे अशाकररता ठेवला की आता या योजनांना नवे रुप 
येऊ लागले आहे. या जुन्या पाटपाण्ावरच्ा प्रवाहरी उपसा ससरंन योजना 
जैन इररगेशनने नवकसरीत केलेल्ा अॅटोमेशन (स्वयंरसलत) तंत्रज्ानामुळे 
पूि्चपिे दठबक ससरंनावर रुपांतरीत होऊ लागल्ा आहेत आणि 
सगळे पािरी पाईपात बंदिस् होऊन शेतकऱयाच्ा शेतापययंत पाईपातून 
थेट कपकाच्ा मुळाशरी पािरी जाऊ लागले आहे. यामुळे पाण्ारा नाश 

कृष्णा निरीतून उपसा योजनेद्ारे उरलून आिलेले पािरी 
अदहरवाडरी संसथेच्ा नवदहरीत प्रथम टाकले जाते.
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(वेसे्ज) व अपव्यय पूि्चपिे थांबण्ास हातभार लागून अधिक क्ेत्राला 
पािरी उपलब्ध होऊ लागले आहे. पािरी नमळिाऱया शेतकऱयांच्ा 
संख्येतहरी यामुळे वाढ झालरी आहे. 

जुन्या बहुसंख्य उपसा योजनांररी मसशनरी खराब झाल्ाने व 
गंजल्ामुळे त्ा व्यवस्स्थतपिे रालत नव्त्ा. पूि्च क्मतेने पािरी उरलले 
जात नव्ते आणि शेतकऱयांनाहरी पुरेसे पािरी नमळत नव्ते. त्ामुळे 
योजनांररी यंत्रसामुग्री व संबंधित सादहत्हरी बिलण्ाररी आवश्यकता 
ननमगाि झालरी होतरी. यार सुमारास म्हिजे १९९६ सालरी आंतरराष्ट् रीय 
ककतगीरे जलतज्ज डाॅ. मािवराव चरतळे यांच्ा अध्क्तेखालरी नेमलेल्ा 
'िसुऱया जल व ससरंन आयोगाने’ १९९८ सालरी राज् सरकारला आपला 
अहवाल पार खंडात सािर केला. त्ात मुख्य सशफारस अशरी होतरी की 
िरिांमिले पािरी शेतकऱयांना संस्थांमाफ्च तर वाटावे आणि घनमापन 
पद्धतरीने मोजून पािरी द्ावे. जेिेकरुन पाण्ाच्ा प्रत्ेक थेंबारे मोजमाप 
होईल. काटेकोर पािरी वापर होईल आणि सरकारलाहरी पाण्ाररी ककंमत 
पािरीपट्टीच्ा रुपाने पूि्चपिे वसूल करता येईल. महाराष्ट्  शासनाने हा 
अहवाल स्वरीकारल्ानंतर सोसायट्ांमाफ्च त घनमापन पद्धतरीने पािरी 
मोजून िेण्ाच्ा ननि्चयाररी अंमलबजाविरी सुरु झालरी आणि उपसाजल 
ससरंन योजनांना पािरी मोजून नमळू लागले. उरललेल्ा पाण्ाररी 
पािरीपट्टी पूि्चपिे भरण्ाररी वेळ आलरी. त्ामुळे या योजनांना बिलिे 
अपररहाय्च झाले. त्ातून अनेक उपसा जलससरंन योजनांनरी आपल्ा 
पािरीवापराच्ा पद्धतरीत आमूलाग् बिल घडवून आिला. पाटाने पािरी 
िेण्ाऐवजरी लाभक्ेत्रात सव्चत्र पाईपलाईन्स टाकल्ा आणि पाईपातून 
शेतापययंत पािरी पोहोरनवण्ाररी व्यवस्था केलरी. शेतात ऊस कपकाला 
दठबक संर बसनवला. त्ामुळे पाईपातून थेट पािरी कपकाच्ा मुळाशरीर 
जावू लागले. मोठ्ा प्रमािावर पाण्ारा अपव्यय टळला. बाष्रीभवन 

कमरी झाले. वाटेतले गळतरीरे प्रकार बंि झाले. अॅटोमेशन व फटगीगेशनररी 
व्यवस्था केल्ामुळे सव्च रासायननक खते दठबक संरामिूनर दिलरी जाऊ 
लागलरी. त्ामुळे खतांरा वापर कमरी झाला. थेट मुळांनार खते पोहोरल्ाने 
त्ांरा शंभर टके्क वापर होऊ लागला. कपके जोमिार व उतृ्ष् प्रतरीररी येऊ 
लागलरी. शेतकऱयांरा खतांवररा खर्च कमरी झाला. पि ऊसारे उत्ािन व 
उत्ािकता आणि साखरेरा उतारा (ररकव्री) वाढल्ामुळे शेतकऱयाला 
जास् भाव व पैसा नमळू लागला. पािरीपट्टी व वरीजनबल नवभागून येऊ 
लागल्ामुळे शेतकऱयांना ते भरिे सहज शक्य झाले.

अॅटोमेशनमुळे कपकारे वष्चभरारे संपूि्च वेळापत्रक तयार केले जाऊ 
लागले. शेतकऱयाला आपल्ाला कोित्ावेळी व ककतरी पािरी नमळिार 
आहे हे अगोिरर कळल्ामुळे तो व्यवस्स्थतररत्ा परीकपद्धतरीरे व 
ओसलतारे ननयोजन करु लागला. अनेक शेतकऱयांनरी तर उंर डोंगरावर 
या योजनांच्ा सहाय्ाने पािरी उरलून नेले. रढ-उताराच्ा माथ्ांवर 
व नागमोडरी वाटा वळिांवर आणि खडकाळ माळरानांवरहरी त्ामुळे 
ऊस, फळबागा व इतर कपके डौलाने, दिमाखाने उभरी रादहलरी. अनेक 
वषषे सजरायत, कोरडवाहू, डोंगराळ, मुरमाड जनमनरी ज्ा कुरकामरी 
म्हिून ओळखल्ा जात होत्ा त्ा लागवडरीखालरी आल्ा. ऊस, केळी, 
फळबागांसारखरी नकिरीररी कपके नतथे होऊ लागलरी. सहकारी उपसा 
ससरंन योजनांना जैन इररगेशन कंपनरीने अॅटोमेशनरे तंत्रज्ान पुरनवले. 
वषगारे पाण्ारे व खतारे (फकट्चगेशन) संपूि्च वेळापत्रक तयार करून 
दिले. पंजाब राज्ातरील होसशयारपूर सजल्हात तर पार उपसाससरंन 
योजना कॅनाॅलवर करून त्ा सौर उजषेवरतरी रालनवल्ा आहेत. या सव्च 
योजनांना कंपनरीने जे नवे रुप दिले त्ामुळे कोल्ापूर, सांगलरी, सातारा 
या सजल्हातरील शेतकऱयांच्ा जरीवनात आधथ्चक सुबत्तेररी व समृद्धरीररी 
पहाट फुललरी आहे. 

श्री. भैरवनाथ सहकारी पािरीपुरवठा संस्था, 
युननट- १ व २, अदहरवाडरी, या संस्थेच्ा 
सभासिांना जैन इररगेशनरे नवभागरीय 
व्यवसथापक श्री. फुके मादहतरी िेताना.
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महाराष्ट् ात परंपरागत अल्स्त्ात असिाऱया उपसा ससरंन पद्धतरी 
या प्रामुख्याने तरीन प्रकारच्ा आहेत. १. खाजगरी- स्वतः शेतकऱयांनरी 
वैयरक्तक केलेल्ा उपसाससरंन २. सामूदहक- समूहाने एकत्र येऊन 
व ककंवा पािरी वापर संस्था स्थापन करून उभारलेल्ा उपसा ससरंन 
योजना ३. साखर कारखाना पुरसृ्त सामूदहक - यामध्े वरील प्रमािे 
समूहाला साखर कारखान्यांनरी पुढाकार 
घेऊन योजना करून कायगात्वित करून 
दिलेल्ा आहेत. यामध्े पाण्ारा मुख्य 
स्ोत निरी, िरिे, बारमाहरी कॅनटॉल, नवदहरी, 
साठवि तलाव इत्ािरी आहेत. म्हिजे 
बऱयापैकी वष्चभर पािरी उपलब्ध असिारा 
शा्वत स्ोत आहे. या अशा प्रकारच्ा 
योजनांनरी सुरुवातरीच्ा काळात पडरीक, 
कोरडवाहू ककंवा हंगामरी कपकाखालरी 
असिाऱया जनमनरी वष्चभर बागायतरी 
करण्ास व उत्ािन वाढनवण्ास मोठी 
मित केलरी. मात्र काळाच्ा ओघात, 

त्ावेळी अल्स्त्ात असिारे तंत्रज्ान, बिललेले हवामान, नवजेररी 
उपलब्धता, परीक पद्धतरी, त्ारे आधथ्चक गणित, योजना रालवण्ारा खर्च 
इत्ािरीमुळे यामध्े अलरीकडे मोठ्ा समस्याहरी ननमगाि झालेल्ा आहेत. 
यातरील काहरी प्रमुख समस्या खालरीलप्रमािे-

पाण्ाररी उपलब्धता आवश्यक तेवढी वष्चभर होत नाहरी.

उििा ठिबक सिचंन योजना - र्रज व अथ्भशास्त

कृष्णा निरीवरून उपसा ससरंन योजनेद्ारे उरलून आिलेले पािरी नवहरीरीत 
टाकले जाते व तेथून ते सभासिांना पाईपाद्ारे पुरनवले जाते.
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त्ावेळच्ा तंत्रज्ानानुसार पािरी वाहून नेण्ासाठी वापरलेल्ा 
ससमेंटच्ा / आरसरीसरी पाईप लाईन या मोठ्ा प्रमािात खराब होऊन 
दठक-दठकािरी पाण्ाररी गळतरी मोठ्ा प्रमािात होत आहे. 

बहुतांशरी योजनांमध्े उसासारखे एकर परीक सव्च शेतकरी घेतात 
व तेहरी एकार वेळच्ा लागिरी ( आडसालरी) करतात, त्ामुळे कपकाच्ा 
गरजेनुसार सव्च क्ेत्राला पािरी िेिे शक्य होत नाहरी. ननयमानुसार पािरी 
उरलण्ारा परवाना हा खरीप, रब्री व उन्ाळी या कपक पद्धतरीनुसाररा 
असतो. त्ामुळे उसासारख्या कपकाररी सव्च हंगामातरील पाण्ाररी गरज 

पूि्च होत नाहरी. नवजेररी उपलब्धता कमरी झालेलरी आहे व वरीज िरात मोठी 
वाढ झालेलरी आहे. 

पाण्ारा पुढील फेर किरी येईल याररी शाश्तता / ननसचितता 
नसल्ाने प्रत्ेक शेतकरी गुडघाभर, तुडंुब पािरी शेतात भरण्ारा प्रयत्न 
करतो. त्ामुळे पाण्ारा फेर आिखरी लांबतो. ऐन उन्ाळ्ात हरी समस्या 
सतावते. अतरी पािरी वापरामुळे अशा क्ेत्रातरील जनमनरी पािथळ व क्ारपड 
होऊन नापरीक होत आहेत. कमरी उत्ािन िेत आहेत.

या पद्धतरीमध्े ठरानवक उंरावरच्ा दठकािापययंत पाईपलाईनने 
पािरी नेऊन तेथून पाटराऱयांतून शेतापययंत 
पािरी पोहोरवले जाते. त्ामुळे बाष्रीभवन, 
खोल ननररा, गळतरी इत्ािरीमुळे पाण्ारा 
मोठ्ा प्रमािात अपव्यय होतो व पाण्ाररी 
काय्चक्मता कमरी होते. म्हिजे सुमारे ४० 
ते ५० % पािरीर कपकास नमळते. सव्च 
लाभाथगी शेतकऱयांना समान पािरीपुरवठा 
न होता, टोकाच्ा / शेवटच्ा लाभाथटींना 
कमरी पािरी नमळते. यामुळे तक्रारी होिे, 
पािरीपट्टी वेळेत व पुि्च वसूल न होिे 
इत्ािरी समस्यांना संस्थांना तोंड द्ावे 
लागते. तुडंुब पािरी दिल्ामुळे कपकाच्ा 
उत्ािनावर नवपरीत पररिाम होतो. 

श्री ससदे्धश्वर सहकारी पािरी पुरवठा संसथेरे पिाधिकारी व सभासि जैन 
इररगेशने बसनवलेल्ा स्वयंरसलत दठबक ससरंन यंत्रिेररी मादहतरी िेताना. 
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जनमनरीच्ा सखलतेनुसार कमरी वा अधिक प्रमािात पािरी कपकांना नमळते. 
त्ामुळे कपकांररी वाढ हरी समान न होता कमरी अधिक प्रमािात होते.

या सव्च समस्या िरू करण्ासाठी आिुननक काळातरील स्वयंरसलत 
दठबक ससरंन प्रिालरीरा अवलंब करिे आवश्यक ठरते. महाराष्ट् ातरील 
बऱयार उपसा ससरंन संस्थांनरी जैन दठबक तंत्रज्ानारा अवलंब करून, 
अल्स्त्ात असिाऱया उपसा ससरंन प्रिालरी ह्ा स्वयंरसलत दठबक 
ससरंन प्रिालरीवर रूपांतररत करून काय्च क्ेत्रारा कायापालट केलेला 
आहे. तर काहरी शेतकरी बांिवांनरी नवरीन योजनांररी आखिरी व उभारिरी 
हरी पूि्चतः अशा आिुननक जैन स्वयंरसलत दठबक ससरंन प्रिालरीरा 
अवलंब करून केलेलरी आहे. या तंत्रज्ानाने प्रामुख्याने खालरील फायिे 
झालेले आपल्ा ननिश्चनास येतात-

१. पाण्ाच्ा स्ोतापासून बंदिस् पाईपलाईनने पाण्ारा पुरवठा 
कपकांच्ा मुळाच्ा कक्ेपययंत केल्ाने पाण्ाररी काय्चक्मता ९० टके्क 
पेक्ा जास् नमळते. गळतरीररी समस्या राहत नाहरी. पािरी वाहण्ासाठी 
१०० वषगापेक्ा जास् आयुष्यमान असिारे एरडरीपरीई/परीव्रीसरी 
पाइपरा वापर केला जातो.

२. उपलब्ध पािरी व वरीज यानुसार ननयोजन केल्ाने (कडझाइन केल्ाने) 
कपकांना पाण्ारा ताि (कमरी वा अधिक) पडत नाहरी नाहरी व उत्ािनात 
भरीव वाढ होते.

 ३. उंर व सखल भागाला सुद्धा समान पािरीपुरवठा केला जातो. प्रत्ेक 
क्ेत्राला/लाभाथ्गाला समान पािरी कपकाच्ा गरजेनुसार दिले जाते. 
त्ामुळे गुिवत्तापूि्च उत्ािन घेता येते व उत्ािनात मोठी भरीव वाढ 
हरी नमळते.

४. स्वयंरसलत तंत्रज्ानारा वापर केल्ाने, प्रत्ेकाला ककतरी व केव्ा 
पािरी दिले यारा दहशोब राहतो. त्ामुळे तक्रारी न होता पूि्च पािरीपट्टी 
वसूल होऊन योजना रालविे सुकर होते.

५. जनमनरी पािथळ होऊन, रोपि होिे थांबते.

६. खत व्यवस्थापनहरी याद्ारे करता येत असल्ाने खतांवरील मात्रेतहरी 
२५ ते ३० टके्क बरत होते म्हिजे त्ावरील खरगातहरी बरत होते.

७. एकार वेळी गुिवत्तापूि्च माल पररप्व होत असल्ाने त्ाररी 
काढिरी, वाहतूक, साठवि व नवक्री करिे सोयरीरे होते.

८. वरीज, मजुरी इत्ािरीच्ा खरगातहरी बरत होते. 

 अशा पद्धतरीने आपि स्वयंरसलत दठबक ससरंन योजना राबनवण्ारे 
ठरनवल्ास आधथ्चक खर्च ककतरी येतो? त्ाररी परतफेड होते का? 
जास्रीरा फायिा नमळतो का? याबाबतररी मादहतरीसाठी आपि 
महाराष्ट् ातरील सांगलरी येथरील खालरीलप्रमािे तरीन योजनांररी सनवस्र 
मादहतरी सोबत िेत आहोत.

१. अल्स्त्ात असिारी उपसा ससरंन योजना स्वयंरसलत दठबक ससरंन 
योजनेमध्े रूपांतररत केलरी - श्री. भैरवनाथ सहकारी पािरीपुरवठा 
संस्था, युननट- १, अदहरवाडरी, ता. वाळवा, सज. सांगलरी.

२. नवरीन योजनेररी पूि्च आखिरी व उभारिरी हरी स्वयंरसलत दठबक ससरंन 
पद्धतरीने केलरी- श्री. भैरवनाथ सहकारी पािरीपुरवठा संस्था, युननट- २, 
अदहरवाडरी, ता. वाळवा, सज. सांगलरी. 

३. नवनवि कपकांकररता नवरीन योजनेररी आखिरी व उभारिरी केलेलरी 
स्वयंरसलत दठबक ससरंन योजना- श्री. ससदे्धश्र सहकारी पािरीपुरवठा 
संस्था, कवलापूर, ता. नमरज, सज. सांगलरी.
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अ. नं. घटक युवनट-१      युवनट-२ 

१ शेतकरी संख्या  ६९ ७८

२ ससरंनाखालरील क्ेत्र १४० एकर ९९ एकर

३ पाण्ारा स्ोत कृष्णा निरी    कृष्णा निरी    

तयांपत्रक माहितषी

१ नवजेररी उपलब्धता       १६ तास       १६ तास

२ मुख्य जलवादहनरी 
लांबरी    

५.६ कक.मरी.     ५.५ कक.मरी. 

३  एकूि हेड              ६८ मरी.      ६७ मरी.  

४. प्रवाहिर         ६० सल. प्रनत सेकंि     ४५ सल. प्रनत 
सेकंि 

५. अश् शक्ती (निरीवरील)     ८० एरपरी.  ५० एरपरी

६. मुख्य जलवादहनरी व्यास   २५० नम.मरी.   २२५  नम.मरी

हठबक आराखडा तयांपत्रक माहितषी

१. परीक ऊस ऊस

२. िोन दठबक नळीतरील 
अंतर   

२.१३ मरी. २.१३ मरी.

३. डट् रीपररा प्रवाह िर २.४ सल. प्रनत तास २.४ सल. प्रनत 
तास 

४. दठबक नळीच्ा व्यास    १६ नम. मरी.  १६ नम. मरी.  

५. डट् रीपररा प्रकार  नटॉन परीसरी  नटॉन परीसरी  

६. िोन डट् रीपरमिरील अंतर  ४० से.मरी. ४० से.मरी.

७. महत्तम पाण्ाररी गरज  २६३०० सल. /
दिवस/ एकर   

२६३०० सल. /
दिवस/ एकर   

८. दठबक रालवण्ारा 
महत्तम कालाविरी  

२.२५ तास  २.२५ तास  

९. एकूि क्ेत्रारे नवभाग  १२   १४ 

१०. दठबकसाठीररी 
अश्शक्ती  

५० एरपरी  ४० एरपरी

प्रकल्प खच्श व बँक कज्श तपशषील (रूपयामध्ये)

१. मुख्य जलवादहनरी   अगोिर अल्स्त्ात 
असलेलरी   

१,०५,००००० 

२. परीव्रीसरी पाईप नेटवक्च   ३३,३३,८०६    १९, ८८,१५८

३. दठबक संर खर्च   ४०,४३,२३४    २८,८४,५९६ 

४. स्वयंरसलत यंत्रिा  ९,४६,५७९   ७,३५,९०७ 

५. खुिाई   ८,७५,८४०  ११,२०,४६०

६. इलेस्क्ट्कल पंप ७,५०,४३०    ५,६०,९४० 

७. साठवि टाकी  ६,४३,८७६    ६,५०,६३० 

८. कफल्र हाऊस  ४,७५,६४९  ४,८०,४९०

९. नवजेररी हाय टेन्शन 
लाईन   

१७,५०,६८०  १२,५०,४५०

१०. वरीज बोड्च कडपटॉझझट  २,२२,७८७  २,२२,७८७

एकूण खच्श रु.   १,३०,४२,८८१  २,०३,९४,४१८

११. प्रनत एकरी खर्च रु.  ९२,८६६  २,०७,२०८

१२. दठबक व स्वयंरसलत 
यंत्रिेसाठी सरासरी 
शासकीय प्राप्त 
अनुिान  

३०,४००    ३०,४००    

१३. प्रनत एकर ननव्वळ 
खरगासाठी घेतलेले 
बरँक कज्च रु.  

६२,४६६   १,७६,८०८

श्षी. भैरवनाथ सिकारी पाणषीपुरवठा संस्ा, युवनट- १ व २, अहिरवाडषी, संस्ेचषी माहितषी: 
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उत्ादनाचा तपशषील 

अ. नं. वर्श   पषीक  पाटपाण्ावरील 
सरासरी उत्ादन 
(मे.टन / एकर)   

हठबकवरील 
सरासरी 

उत्ादन (मे.
टन / एकर)  

सरासरी वनव्वळ 
वाढीव उत्ादन 
(मे.टन / एकर)

संबंधधत 
वरगी प्रवत 

टन प्राप्त दर 
(रु.)  

वाढीव 
उत्ादनातून 
वमळालेले 
उत्न्न (रु.)    

आंतरपपकाच्ा 
उत्ादनातून 

वमळालेले उत्न्न 
(रु.)  

वनव्वळ 
वाढीव उत्न्न 

(रु.) 

१ २०११-१२  प्रकल्प उभारिरी  

२. २०१२-१३ आडसालरी उसाररी लागि  

३. २०१३-१४  लागि ऊस   ४०   ६५  २५ २८००  ७०००० २५००० ९५००० 

४. २०१४-१५  खोडवा ३०   ५२  २२ २८०० ६१६०० - ६१६००

५. २०१५-१६  जमरीन मशागत व नवरीन आडसालरी उसाररी लागि 

६. २०१६-१७  लागि ऊस   ४० ६८ २८  ३००० ८४०००    ३००००   ११४००० 

७. २०१७-१८  खोडवा ३० ५५  २५  ३००० ७५००० - ७५०००

८. २०१८-१९ जमरीन मशागत व नवरीन आडसालरी उसाररी लागि 

९. २०१९-२० लागि ऊस   ४० ६६ २६ ३००० ७८०००  ३०००० १०८०००

 एकूि              ३६८६०० ८५००० ४५३६००

बँक कज्श परतफेड व वनव्वळ जास्षीचे उत्न्न तपशषील 

अ. नं वर्श बँक कज्श रक्म 
रु. प्रवत एकर    

मुद्दल कज्श 
रक्म (रु.)

बँक व्ाज 
(१२ % दराने)  

परतफेडषीचा बँकेचा 
एकूण िप्ता रु.

वनव्वळ वाढीव 
उत्न्न / एकर (रु.)  

सशल्लक वाढीव 
उत्न्न / एकर (रु.)   

१. २०१२-१३ ६२४६६ - ७४९६ - - -

२. २०१३-१४  ६९९६२  २३३२० ८३९५ ३१७१५   ९५००० ६३२८५ 

३. २०१४-१५  - २३३२० ५५९७ २८९१८ ६१६०० ३२६८२

४. २०१५-१६  - २३३२० २७९९    २६१२०   - २६१२० (-)

५. २०१६-१७  - - - - ११४००० ११४०००

६. २०१७-१८  - - - - ७५००० ७५००० 

७. २०१८-१९ - - - - - -

८. २०१९-२० - - - - १०८००० १०८००० 

६९९६२ २४२८७   ८६७५३ ४५३६०० ३६६८४७ 

टषीप: नतसऱया वषगीरा बरँक हप्ता हा मागरील वष्यगाच्ा सशल्क रकमेतून भरण्ात आला. 

वरील, श्री भैरवनाथ सहकारी पािरी पुरवठा संस्था युननट १ या 
उपसा ससरंन योजनेरे स्वयंरसलत दठबक योजनेत रूपांतर करण्ारा 
एकूि खर्च रु १३०४२८८१ म्हिजे प्रनत एकरी रु ९२८६५ आला. योजना 
कायगात्वित केले पासून ७ वषगात ननव्वळ जास्रीरे उत्न्न प्रनत एकरी 
रु ४५३६०० एवढे नमळाले. बरँक कजगापोटरीररी प्रनत एकरी रक्कम रु. 
८६७५३ परतफेड करून योजनेतरील शेतकऱयांना वाढीव उत्ािनातून

 प्रनत एकरी रु ३६६८४७ एवढा जास्रीरा नफा नमळाला. हा नफा 
अगोिरच्ा पाट पाण्ाच्ा मूळ उत्न्न व्यक्तीवर आहे

  या प्रमािेर संपूि्च नवरीन योजनेररी आखिरी व उभारिरी स्वयंरसलत 
दठबक योजनेत करण्ारा युननट २ रा प्रनत एकरी खर्च रु १७६८०८ एवढा 
आला. ५ वषगात वाढीव उत्न्नातून व्याजायासह कजगाररी परत फेड करून 
शेतकऱयांना ननव्वळ प्रनत एकरी रु ९६१३६ एवढा जास्रीरा नफा नमळाला. 
आज २०२२ मिेहरी िोन्री योजना व्यवस्स्थत व सुस्स्थतरीत रालू आहेत .

त्ाप्रमािे आपि श्री ससदे्धश्र सहकारी पािरी पुरवठा संस्था कवलापूर 
यांररी २४२ एकर क्ेत्रासाठीररी द्राक् व ऊस या नमश् कपकासाठीररी 
स्वयंरसलत दठबक ससरंन योजना सन २०१३-१४ मध्े कायगात्वित 
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“क्ारपड जनमनरी व कमरी उत्ािन यामुळे पािरी पुरवठा योजना 
कशरी रालवायररी, शेतरी कशरी करायररी हा मोठा प्रश्न आमच्ासमोर 
होता. बाजारपेठेतून मादहतरी घेऊन जैन स्वयंरसलत दठबक ससरंन 
पद्धतरीरा अवलंब आम्हरी सन २०१३-१४ पासून केला. यामुळे 
अडरिरी सुटून आमच्ा उत्न्नात व राहिरीमानात रांगलरीर 
सुिारिा झालरी. त्ामुळे आम्हरी समािानरी आहोत. गेले ८ - ९ वषषे 
आमरा प्रकल्प व्यवस्स्थत रालू असून त्ात अद्ाप कोितरीहरी 
अडरि आलरी नाहरी. जैन कंपनरीच्ा प्रनतननिींनरी वेळोवेळी 
मोलारे सहकाय्च केले.”

श्षी अरुण यादव (संस्थापक रेअरमन)
मो. ९८६०१३७४१३ 
श्री भैरवनाथ सहकारी पािरी पुरवठा संस्था अदहरवाडरी 
(युननट १ व २) 

“आम्हरी ५ वषषांपूवगी जैन इररीगेशन ससत्स्म् लरी जळगाव यांच्ा 
सहकायगाने श्री. ससदे्धश्र सहकारी पािरी पुरवठा संस्था मयगादित 
कवलापूर दह स्वयंरसलत दठबक ससरंन असिारी संस्था कायगात्वित 
केलरी. यामुळे आमच्ा सभासिांररी आधथ्चक दृष्या भरपूर प्रगतरी 
झालेलरी आहे. दठबकमुळे कपकाला पादहजे तेवढे व पादहजे तेव्ा 
पािरी िेता आल्ाने पाण्ाररी व नवजेररी बरत झालरी व उत्ािन 
रांगले वाढले. जैन कंपनरीने वेळोवेळी रांगले सहकाय्च केल्ामुळे 

दह स्ीम उत्तम ररत्ा व योग्य पद्धतरीने रालू आहे.”

श्षी सुयश पाटषील (सचचव व संचालक) 
मो. ९८६०९८१७४० 

श्री ससदे्धश्र सहकारी पािरी पुरवठा संस्था मयगादित 
कवलापूर.

करून दिलेलरी आहे. यामध्े सहभागरी 
द्राक् उत्ािक शेतकऱयांना सरासरी प्रनत 
एकरी ४ ते ५ टन जास्रीरे वाढीव उत्ािन 
नमळाले तर उसारे उत्ािन सरासरी प्रनत एकरी 
३२ ते ३५ टनावरून ६२ ते ६५ टनापययंत नमळाले. म्हिजे 
सरासरी प्रनत एकरी ३० टनारे जास्रीरे वाढीव उत्ािन नमळाले. 
सव्च शेतकऱयांनरी योजनेसाठी आलेल्ा खरगाररी बरँकेच्ा व्याजेसह २ 
ते ४ वषगात जास्रीच्ा वाढीव उत्न्नातून परतफेड केलरी .आज २०२२ 

मध्ेहरी हरी योजना सुरळीत रालू आहे. यावरून आपल्ा लक्ात 
येते कक उपसा ससरंन योजनेतरील उिरीवा/त्रुटरी यावर मात करून 
त्ा यशस्वरीपिे रालवून जास्रीरे उत्न्न नमळनवण्ासाठी जैन 
स्वयंरसलत दठबक ससरंन योजनेरा अंगरीकार करिे आवश्यक 
असून तरी काळाररी गरज आहे. नवरीन योजनांररी आखिरी व 

उभारिरी हरी आपि या पद्धतरीनेर केलरी पादहजे, त्ामुळे शाश्त 
उत्न्न नमळत राहून या योजना िरीघ्चकाळ रालू राहतरील.

सांगलरी सजल्ातरील नमरज तालुक्यातरील श्री कवलापूर 
येथे जैन इररगेशने श्री ससदे्धश्वर सहकारी पािरी पुरवठा 
संसथेकरीता उभरी केलेलरी स्वयंरसलत दठबक ससरंन यंत्रिा. 
हरी यंत्रिा वेबबेसच्ा आिारे रालनवलरी जाते.
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जैन इररगेशन माफ्श त उभारण्ात आलेल्ा स्वयंचसलत हठबक ससचंन योजनेचषी यादषी

 अ.क्र.  स्किमचे नाव हठकाण हठबक खालषील 
क्ेत्र (एकर)

शेतकययांचषी 
संख्ा पपक 

१ भैरवनाथ सहकारी पािरी पुरवठा संस्था युननट-१, 
अदहरवाडरी

ता.वाळवा सज.सांगलरी १४० ६७ ऊस, द्राक्े 

२ भैरवनाथ सहकारी पािरी पुरवठा संस्था युननट-२, 
अदहरवाडरी

ता.वाळवा सज.सांगलरी १०० ७४ ऊस 

३ सशवाजरीराव किम सहकारी पािरी पुरवठा संस्था, 
अदहरवाडरी

ता.वाळवा सज.सांगलरी १०० ५२ ऊस 

४ िेववाडरी पािरी पुरवठा संस्था, िेववाडरी ता.सशराळा सज.सांगलरी ३० ४० ऊस 

५ सत्े्वर सहकारी पािरी पुरवठा संस्था, कंुडल ता.पलूस सज.सांगलरी ९० ८५ ऊस 

६ श्री ससधिे्वर सहकारी पािरी पुरवठा संस्था, कवलापूर ता.नमरज सज.सांगलरी २४२ ११० ऊस, द्राक्े 

७ कै. सशवा रामा सहकारी पािरी पुरवठा संस्था, कारभारवाडरी ता.करवरीर सज.कोल्ापूर ९२ ११६ ऊस 

८ क्रांतरीससहं नाना पाटरील सहकारी पािरी पुरवठा संस्था, 
बुरंुगवाडरी

ता.वाळवा सज.सांगलरी ४० २८ ऊस 

९ पांडुरंग जािव व इतर सहकारी पािरी पुरवठा संस्था, 
िौलतवाडरी

ता.कागल सज.कोल्ापूर ६० ५० ऊस 

१०  आनंिराव डाफळे पािरी पुरवठा संस्था, सावडषे बुद्रकु ता.कागल सज.कोल्ापूर ६० ३५ ऊस 

११ कामेरी-येडेननपािरी सहकारी पािरी पुरवठा संस्था, कामेरी ता.वाळवा सज.सांगलरी १६० ११८ ऊस 

१२ शाहू सहकारी पािरी पुरवठा संस्था, सांगाव (कसबा) ता.कागल सज.कोल्ापूर ६० ५० ऊस 

१३ रयत सशक्ि संस्था, रुकडरी ता.हातकिंगले सज.कोल्ापूर १०० १ ऊस 

१४ जवाहर सहकारी पािरी पुरवठा संस्था, तळंिगे ता.हातकिंगले सज.कोल्ापूर ४१२ ३८५ ऊस 

१५ श्री ससधिे्वर सहकारी पािरी पुरवठा संस्था, शेंिरू ता.कागल सज.कोल्ापूर ६५ ५९ ऊस 

१६ नबसूर िडक सलफ्ट इररीगेशन स्ीम , नबसूर ता.नमरज सज.सांगलरी १२०० ४५६ ऊस 

१७ अरुिोिय सहकारी पािरी पुरवठा संस्था, आळसंि ता. खानापूर सज.सांगलरी ८० ६० ऊस 

१८  आदिनाथ सहकारी पािरी पुरवठा संस्था, वसगडे ता.पलूस सज.सांगलरी ४४ २७ ऊस 

१९ फटॉरेस् डेव्लोपमेंट कटॉपवोरेशन गडदहगं्ज ता. गडदहगं्ज सज.कोल्ापूर १६० १ बांबू 

२० प्रिव इंसजनरीअरींग, श्रीपूर ता. माळसशरस सज.सोलापूर १७७ १ ऊस व इतर 

२१ आय्चन फाम्च कळंबोलरी ता. माळसशरस सज.सोलापूर १८० १ ऊस व इतर 
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