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गहू, कांदा, मका, हरभरा । ठिबक तुषारवर वाढे भरभरा। 
उत्ादनाची रास येता घरा । साजरा होई ठदवाळी दसरा।।



ठिबक ससचंनाला एक ‘यज्ञ’ म्हणून मी माझ्ा आयुष्ात स्ीकारले आहे.

– डॉ.भवरलाल जैन 
पुस्तक - मुरलेलं लोणचं, पान २0
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बदल हा माणसाचा स््ायीभाव आहे. त्ाला 
रोज तीच तीच गोष्ट करणे आवडत नाही. भोजनात 
जसे नवनवीन पदा््थ हवे असतात तसे कामातही 
नाववन्यता हवी असते. हे नवेपण जगण्ाला ऊममी 
देते, बळ देते. माणसाला सतत नवे काही तरी 
करावेसे वाटते. या नवतेपणातून सज्थनशील 
वनवम्थती होत असते. ही वनवम्थती जीवनाला 
प्रभावीपणे पुढे नेत असते. या प्रवासातला ज्ञान, 
ववज्ञान आणण तंत्रज्ञानाचा टप्ा फार मोलाचा व 
पररणामकारी असतो. त्ाला डावलून व वगळून 
कोणीही पुढे जावू शकत नाही. या त्त्रमूततींचा 
आधार व पािबळ जोपययंत शेतकऱयाच्ा पािीशी 
आहे तोवर तो अनेक संकटांचा सम््थपणे मुकाबला 
करू शकतो. पण जर का हे पािबळ सुटले तर मग 
संकटांशी लढणे त्ाला अशक्यप्रायच: हाेऊन 
बसते. यासािी या त्त्रमूततींना आपण सतत 
सांभाळले पाठहजे. याचे ध्ान व भान प्रत्ेक 
शेतकऱयाला बाळगावेच लागेल. या त्त्रमूवतयंची 
आराधना करीत असताना आणखीन एक महत्ताचा 
घटक आहे आणण तो ठदवसेंठदवस दवुम्थळ होत 
चालला आहे तो म्हणजे माणसाचे पायखत शेतीला 
लाभण्ाचा. मालक जोवर स्वत: शेतात जाऊन 
त्पकांशी संवाद करीत नाही तोवर त्पकांनाही 
आपण नटून्टून तयार वहावे, चांगले आकष्थक 
ठदसावे असे वाटत नाही. शेवटी त्पके, झाडे, 
वनस्पती, फुले, फळे ही सजीव असतात. कदाचचत 
त्ांना माणसांसारखे शब्ांमधून व्यक्त होता येत 
नसेल पण इतर अनेक माध्मातून उदा. आकार 
रंग, डाग, रोग व कीड, वास, टवटवी, सुरकुत्ा 
वगैरे. ती आपल्ा भावना व्यक्त करीत असतात. 
आपण त्ा समजून घेण्ासािी त्ांच्ापाशी 
जाऊन ्ांबले पाठहजे. '' शबे्ववन संवाठदजे। इंठरिये 
नेणता भोगगजे।'' अशा प्रकारचा हा खेळ आहे. तो 
मनापासून खेळला तर त्पकांनाही अानंद वाटेल 
आणण मोठ्ा औत्सुक्याने ती भरभरून आपल्ा 
घराकडची वाट चालायला लागतील. 

कोरोना कोविड-19 चे संकट जगभर आणखीन विस्ार् चालले आहे. जणू काही दसुरी लाट 
आली आहे अशा पधद्ीने ही महामारी पसर्े आहे. याचा अत्ं् विपरी् पररणाम सि्व क्ेत्रांिर आणण 
विशेष्: उद्ोगधंदे ि छोट्ा छोट्ा व्यिसायरांिर झालेला आपल्ाला पाहायला वमळ् आहे. अशाही 
संकटसमयी सिवांना जो आधार ददला आहे ्ो कृषषक्ेत्ाने ि शे्ी व्यिसायाने. माणसाची षकमान दोन 
िेळची अन्ाची गरज भागिून पोटाची सुधा शरां् करण्ाची जबाबदारी शे्ीिर आहे आणण शे्करी 
स्व्: अडचणी् अस्ानाही अनं् संकटरांचा सामना करी् समर्वपणे आपली जबाबदारी पार 
पाडण्ाचा मनोभािे प्रयत्न कर्ो आहे. ही मोठी गौरिाची आणण अभभमानाची बाब आहे. सि्वसाधारणपणे 
संकटे आली ्र एकदम ये्ा्. अनेक संकटरांशी लढणे हे आ्ा शे्कऱयाला वनत्ाचे झाले आहे. 
काहीसे अंगिळणी पडले आहे. ्री देखील शेिटी ्ोही माणूस आहे. रोज लढून लढून ्ाेही रक्ो. 
त्ालाही लढण्ासाठी परमेश्वराने दोनच हा् ददलेले आहे्. अरथा् हे हा् वनवम्वकाचे आहे्. सज्वनशील 
वनवम्व्ी हेच शे्कऱयाचे िैशशष्ट्य आहे. त्ामुळे भविष्ाची सिप्े पहा्  त्ाचे दोनही हा् अहोरात् राब् 
राह्ा्. शे्ा् जेवहा भरघोस षपक ये्े ्ेवहरां श्रमलेल्ा, खपलेल्ा, रात्ंददन आम्हरां युद्ाचा प्रसंग असा 
शजिं् चलचचत्पट पादहलेल्ा शे्कऱयरांचया मेहन्ीला यश आले आणण वनसगथानेही त्ाचयािर कृपेचा 
िषथाि केला असे आपण म्हण्ो

बऱयाचदा वनसग्व अिकृपाही कर्ो जसे यािेळी अव्िृष्ी ि पुराने केले आहे ्रीदेखील शे्करी 
रब्ी हंगामा्ली षपके घेण्ास उत्ुकच आहे. त्ाची ्यारी त्ाने सुरू केलेली आहे. त्ाला वित्ीय 
संसररांकडून कजथाच्ा रोड्ा मद्ीची अपेक्ा आहे. कारण खरीप हंगामा्ील षपकरांचे पुरेपूर माप 
त्ाचया पदरा् पडलेले नाही. अव्पािसाने षपके खराब झाली. उत्ादन घरापययं् पोहोचलेच नाही. 
आणण आ्ा ्र रब्ी हंगामा्ली गहू, हरभरा, करडई यरांची पेरणी करायची आहे. करांदा लािायचा आहे. 
बरेच शे्करी आधी करांद्ाची रोपे ्यार कर्ा्, िाफ्ा् लागण कर्ा्. िास्विक करांदा 
लागणीसाठी आमच्ा जैन इररगेशन कंपनीने मशीन ्यार केले आहे. करांद्ाचे बी पेर्ाही येईल. मजुर 
उपलब्ध्ा आणण मजुरीचा खच्व हे दोनही प्रश्ना शे्कऱयासमोर आिासून उभे आहे्च. एकरी ८ ्े १० 
हजारे रूपये जर करांदा लागणीसाठी मजुरीचा खच्व ये् असेल ्र षपक परिडणार कसे? हा प्रश्ना 
लागिडीपासूनच स्िायला लाग्ो.

सुदैिाने यंदा पाऊस भरपूर झालेला असल्ामुळे कुठेही पाण्ाची फारशी टंचाई नाही. अरथा् 
अशी षसर्ी असली ्री पाणी फार जपून ि काटकसरीनेच  िापरले पादहजे. हे मोलाचे दवुम्वळ असे 
संसाधन आहे. त्ाचा मोजूनमापून िापर होण्ासाठी दठबक ि ्ुषार ्ंत्ज्ानाचाच िापर केला पादहजे. 
बाष्ीभिन कमी करण्ासाठी मल्चगंचा िापर केला पादहजे. नैसरग्वक संकटे आणण रोग ि कीडी यरांचा 
सामना करण्ासाठी बंददस् िा्ािरणा्ील शे्ीकडे गेले पादहजे. ही काळाची हाक आहे. काळानुसार 
पररि््वन करणाराच संकटरांिर प्रभािीपणे मा् करू शक्ो ि  अंव्म ध्ेयापययं् पोहचू शक्ो. सुदैिाने 
शे्ी उत्ादना्ला ‘पाणी’ हा जो महत्ताचा घटक आहे त्ाची पुरेशी उपलब्धी आहे. अव्शय दवुम्वळ 
असणारे हे संसाधन यंदा उन्ाळ्ा्ल्ा षपकरांचीही पुरेपूर गरज भागिेल अशी स्थि्ी आहे. मात् ्ी 
्ेव्ाच प्रत्क्ा् उ्रण्ाची शक्य्ा आहे जेव्ा रब्ी हंगामा् आपण त्ाचा मोजूनमापून, काटेकोरपणे, 
गरजे इ्काच आणण ्ोही दठबक-्ुषार सारख्ा आधुवनक शसचंन ्ंत्ज्ानाचा िापर करू ्ेव्ाच. 
आ्ा भरपूर पाणी विदहर ि बोअरिेलमध्े उपलब्ध आहे असे म्हणून स्् उपसा करी् रादहलो आणण 
पाटाने, प्रिाही पद््ीने पाणी दे् रादहलो ्र हा जलसाठा लिकरच संपुष्ा् येईल. बँके्ल्ा 
पैशाप्रमाणेच पाणी या संसाधनाचाही जपून, हा्चे राखूनच िापर करण्ाची सिय आपण प्रत्ेकाने 
स्व्:च्ा मनाला ि शरीराला लािली पादहजे. ‘असल्ािर्ी  कणाकणा, नसल्ािर मग ठणाठणा’,  
अशी एक म्हण आपल्ाकडे फार प्रशसद् आहे. आपल्ा बहु्ेक सिवांचे िागणे अशाच पद््ीचे अस्े. 
पण हे ि््वन फार काळ चालणारे ि आपल्ा दह्ाचे नाही हे आ्ा शे्कऱयरांनी ओळखून ि््वना् बदल 
करायला हिा. कमी पाण्ा् ि आधुवनक ्ंत्ाच्ा सहाय्ाने आपण कोणकोण्ी षपके घेऊ शक्ो 
ज्ा्ून जास्ीचे दोन पैसे आपल्ाला वमळू शक्ील याचा विचार करून अभ्ासपूण्वरर्ीने षपकरांची 
वनिड करायला हिी. शेजाऱयाने लािले म्हणून मी लािले हा युरतििाद आ्ा ररांबायला हिा. ्ो 
कुणालाच परिडणारा नाही. डोळस दृष्ी ि बाजारपेठी नजर आणण व्यािसारयक काय्वक्म्ा ही आ्ा 
शे्कऱयाने विकसी् करायला हिी. यासाठी एकमेकरांशी मनमोकळा संिादही हिा. आज 
शे्कऱयरांमधली विचाररांची प्रामाणणक देिाणघिेाण कुठे्री ररांबल्ासारखी ददस्.े ्ी पुन्ा एकदा सुरू 
व्ायला हिी. या्च सिवांच ेदह् आहे.

अशोक जैन
अध्क्, जैन इररगेशन शसस्ीम्स् शल.

अध्यक्षी्य

परिवर्तनानेच  अंतरम ध्ेय गाठणे शक्य
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उपलब्ध असलेल्ा मययाठदत संसाधनाचा पुरेपूर व 
काय्थक्षम पद्धतीने वापर करणे म्हणजे व्यवस्ापन. 
व्यवस्ापन हे एक शास्त्र आहे. पाण्ाचे व्यवस्ापन 
हा अवतशय गुंतागुंतीचा व त्कचकट ववषय आहे. 
तो नुसता बोलण्ाइतका सोपा नाही. कारण 
दरवषमीची पाण्ाची उपलब्धता ही बदलणारी 
असते. ती एकसारखी नसते. त्ामुळे एकच गणणत 
व तत्व त्ाला लावून जमत नाही. पावसातली 
दोलायमानता लक्षात घेऊन उपलब्ध पाणी 
वापराचे वनयोजन व व्यवस्ापन करावे लागते. ते 
करताना उत्ादन व उत्ादकतेवर कोणताही 
ववपरीत पररणाम होणार नाही याचे भान िेवावे 
लागते. ही शेतकऱयाची परीक्षा असते. रब्ी 
हंगामापासूनच या परीक्षेला प्रारंभ होतो. ही परीक्षा 
यशस्ीपणे पार पडली तरच पुढच्ा उन्ाळी 
परीक्षेला बसता येते. परीक्षेत पास होण्ासािी 
व्यवत्स््त अभ्ास करावा लागतो. पठहल्ा क्रमाने 
उत्ीण्थ वहायचे असेल तर ववठहत कम्थ म्हणजे 
शेतीचे प्रत्ेक काम चचत्त देऊन वन:शंकपणे 
आचरणे श्ेयस्कर आहे. कोणत्ा तरी तात्क्थ क 
सबबी पुढे करून वाचाळपणे पलायनवाद 
स्ीकारणे योग्य नवे्.ववठहत कमयाची हेळसांड, 
पलायनवाद व भोगवाद या दोन अवतरेकी 
प्रवृत्तींमुळे केली जाते. कोणत्ाच कामात काही 
ववशेष अ््थ नाही,असे मानून वनष्क्रियपणे रसहीन 
जीवन जगणे त्कंवा देहाचे चोचले पुरववत भौवतक 
सुखवादाच्ा आहारी जाऊन केवळ 
श्ेयप्राप्ीसािीच ववशेष कम्थ करणे हे दोन्ी 
आत्ंवतक दृष्टीकोन हानीकारक आहेत याचे भान 
प्रत्ेक शेतकऱयाला िेवावेच लागेल. 

पािसाचे आपण मालक नाही. ्ो आपला गुलाम नाही. वनसगथाच्ा इचे्िरच त्ाचा 
सारा खेळ अिलंबून आहे. ्ो जसा मानिाच्ा कह्ा् नाही, ्सा विज्ानाच्ा कमंडलू्ही 
जेरबंद नाही. त्ामुळे विज्ानाच्ा आधाराने िेधशाळेने व्यक्् केलेले अंदाज ्ं्ो्ं् खरे 
ठर्ील असे सरांग्ा ये् नाही. ्से ददस्ही नाही. बऱयाचदा ्र िैज्ावनक अनुमानािरच 
पािसाने कडी केलेली अस्े ्ेव्ा प्रश्न पड्ो विज्ान आणण वनसग्व यरांच्ा् खरा कोण 
आणण श्रेष्ठ कोण? विज्ानाच्ा सहाय्ाने वनसगथािर मा् करण्ाचा मानि अनेक 
श्करांपासून प्रयत्न करी् आला आहे. क्णभर, एखाद्ा घटनेपुर्े यशाचे शशखर गाठून 
वनसगथािर विजय वमळविल्ासारखे िाट्ेही, पण अचानक एका क्णा् वनसग्व पािसाच्ा, 
गारपीटीच्ा, भूकंपाच्ा, िादळाच्ा, ज्ालामुखीच्ा, ढगफुटीच्ा षकंिा पुराच्ा रूपाने 
असे काही रौद्र रूप धारण करून ्रांडिनृत् कर्ो की ज्ामुळे क्णाधथा् होत्ाचे नव््े 
हो्े. एका सेकंदा् सगळ्रांच्ा ‘मी’पणाचे सा्बारे िाहून जा्ा्, नामशेष हो्ा्. 
कशाचाही मागमूस लाग् नाही. मग माणूस म्हण्ो वनसग्व कोपला आहे. ्ो आ्ा आपल्ा 
विरूद् झाला आहे. त्ाच्ाशी लढणे व््के सोपे रादहलेले नाही. वनसगथाशी एकटा माणूस 
लढू शक् नाही हे जरी शंभर टके् खरे असले ्री माणसाचे मन कायमची हार मानायला 
कधीच ्यार नस्े. जगण्ाची उममी ढुसन्ा मारून मारून त्ाला लडखड् का होईना उभे 
करण्ाचा पुन्ा पुन्ा प्रयत्न करी् अस्े. आशेचा षकरण मनाला कोंब फुटवि् अस्ो. 

िब्बी हंगामारबील पपकांचे सिचंन व्यवस्ापन

डॉ. सुधीर भोंगळे
संपादक

संपादकषी्य
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मरांगल्ाचा विश्वास ऊराऊरा् संुद्ाना आ्ा यािेळी ्री वनसग्व सार 
देईल या आत्मविश्वासाच्ा बळािर पाभरीिर मूठ चढ्े. धरणीमा्ेच्ा 
पोटी बीजाचा इिलासा जीि पडून अंकुर उभारी धर्ो. हीच वनसगथाची 
्ाकद ि श्रेष्ठ्ा आहे. कारण वनसग्व कायम सख्ख्ा आईच्ा भूवमके् 

जसा नस्ो ्सा कायम साित्आईच्ा भूवमके्ही नस्ो. त्ाचे अवनत् 
असणे हेच जगण्ाचे बळ आहे. हेच अंव्म सत् आहे. पूिथानुभिरांिर 
उभारलेल्ा विचाररांच्ा आश्रयाने सत्ाचा दश्वन घेण्ाचा प्रयत्न करणे 
म्हणजे सत्ाला सा्त्ाच्ा (continuity) चाकोरी् जखडण्ाचा 
प्रयत्न करणे. सत्ाचे आविभ्विन वनत्नू्न स्वरूपा् घड्े; ्े वििशक्् 
चाकोरी्ून घड् नाही. वनत्नू्न्ा चच्ंन्त्ाची (eternity) वनदश्वक 
आहे; सा्त्ाची नवे्? म्हणूनच सा्त्ािर आधारलेल्ा कल्पनरां्ून 
चचरं्नाचा िेध घे्ा ये् नाही. सा्त् म्हणजे चचरं्नत् नवे्! 
सा्त्ामध्े शशळेपणा ्र चचरं्नत्ामध्े चै्न्ाचा टिटिी्पणा 
अस्ो. वनत्नू्न गव्शील स्वरूपा् आविष्ारणारे सत् कोणत्ाही 
विचाररांच्ा चौकटी् सामािू शक् नाही. त्ामुळे ‘िारादह जेर न शशरे। 
विचाररांचा’ (६.३१९) ि ‘जे पािूवन चच्ंिणे। दहपंुटी जाहले’ (१२.४३) अशा 
मोजक्याच अर्वघन शब्रां्ून विचाराची ि चच्ंनाची मयथादा स्पष् करून 
सं् ज्ानेश्वररांनी ज्ेयाचे अनं् ि चचरं्न स्वरून वनददेशशले आहे. ् ेध्ाना् 
ठेिनू आ्ा आपल्ाला पढुची म्हणजे या िषमीच्ा रब्ी हंगामाची िाटचाल 
करायची आहे.

पर्तन्ाचा िुकाळ िंपवेल धान्ाचा दषु्ाळ
महाराष्ट् ाचे एक-दोन शजले् िगळले ्र बहु्ेक सि्व शजल्हरांमध्े 

सरासरी इ्का षकंिा त्ाहून अभधक पाऊस यािषमी झाला आहे. अनेक 
दठकाणी अव्िृष्ीने खरीपा्ली मूग, मटकी, उडीद, सोयाबीन, कपाशी, 
भा् यरांसारखी षपके खराब झाली, सडली. काही दठकाणी पूराने िाहून 
गेली. शे्कऱयरांच्ा हा्ा्ोंडाशी आलेला घास बघ्ा बघ्ा वनसगथाने 
दहरािून घे्ला. काही िेळा िाईटा्ून चरांगले घड्े असे म्हण्ा्. 
आपणही बऱयाचदा याचा अनुभि घे्ो. यंदा असंख् शे्करी त्ा 
अनुभिाच्ा मरांडिाखालून वनशचि् गेले आहे्. खरीपाच्ा षपकरांचे प्रचंड 
नुकसान झाले आहे. पण रब्ीच्ा षपकासाठी या पािसाने मुबलक पाणी 
उपलब्ध करून ठेिले आहे. बहु्ेक सि्व धरणे, बंधारे, पाझर ्लाि, 
नालाबंड, भरून गेले आहे्. नदी, नाले, ओढे यरांना अनेकदा पूर येऊन 
अजूनही पाणी िाह्े आहे. विदहरी, बोअरिेल्स, आड, कूपनशलका 
ओसंडून िाह्ाहे्. ऑक्ोबर मदहन्ा्ही िादळामुळे पुणे, सोलापूर 
यासह अनेक भागा् जोरदार पािसाने हजेरी लािल्ामुळे उजनी, 
जायकिाडीसह षकत्ेक मोठ्ा धरणरांचे दरिाजे उघडे करून पाणी 
नदीपात्ा् सोडािे लागले. त्ामुळे पंढरपूर, सोलापूरसह अनेक गािरांना 
पूररांचा मोठा फटका बसला. कधी नवे् ्े मराठिाड्ाची िरदारयनी 

पिकाला इतक्ा िाण्ाची गरजच नाही. िाणी जमिनीला देताय का?

अती पाण्ामुळेच सोयाबीनचे पपक पपवळे पडले.
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असलेले जायकिाडी धरण ओव्रफ्ो झाल्ामुळे ्ीन-चार िेळा 
त्ा्ून पाणी सोडािे लागले. वनसग्व जेव्ा खूष ि प्रेमळ आईच्ा भूवमके् 
अस्ो ्ेंव्ा षक्ी पाणी छप्पर फाडफाडके दे्ो याचा अनुभि आपण 
सिवांनी यािषमी घे्ला आहे. या पाण्ाने काही शे्कऱयरांचे खरीप षपकरांचे 
नुकसान झालेले असले ्री पुढची रब्ी आणण उन्ाळी हंगामा्ली षपके 
वनशचि् चरांगली येऊ शक्ा्. त्ासाठी लागणारा शाश्व् पाण्ाचा 
पुरिठा ि उपलब्धी या पािसाने वनमथाण करून ददली आहे. आपण त्ा 
पाण्ाचा अचूक, पुरेपूर ि काटेकोरपणे िापर करून अभधक मूल्दायी 
असणारी षपकपद््ी कटाक्ाने उभी केली पादहजे.

िब्बीरलबी मूल्यदायबी पपकपद्धरबी
गहू, ज्ारी, हरभरा, करडई, सूय्वफूल, ्ीळ, करांदा, लसूण आणण 

भाजीपाल्ामध्े िालिर, पािटा, वबन्स, डबल बी (डफळ) शेिगा, िरांगी, 
कारली, भोपळा, पडिळ, ्ोंडली ही रब्ी हंगामा्ली प्रमुख षपके आहे्. 
काही राज्रांमध्े रब्ी्ही भा्ाची लागिड केली जा्े. परं्ु महाराष्ट् ा् 

मुख्त्े खरीप हंगामा्च भा् लािला जा्ो. कोकण आणण पूि्व 
विदभथा्ील काही शजल्हरांमध्े उदा. गोंददया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचचरोली, 
उन्ाळ्ा्ही भा् षपक घे्ले जा्े पण हे प्रमाण अगदी नगण् आहे. 
खरीपापेक्ा उन्ाळी भुईमुगाचे उत्ादन अभधक ये् असल्ामुळे शजरे 
पाण्ाची उपलब्ध्ा उन्ाळ्ा्ही राहू शक्े व्रे उन्ाळी भुईमूग 
लािला जा् आहे. उपलब्ध पाण्ाचा काटेकोर ि बारकाईने िापर 
करण्ाच्ा दृष्ीने रब्ी ि उन्ाळी हंगामा् आपण जेिढी षपके घेऊ 
इलच््ो ्ी सि्व षपके दठबक ि ्ुषार शसचंनािर घे्ली ्र पाण्ाची 
बच् होऊन अभधक क्ेत् ्र भभजू शक्ेच पण वमळणारे उत्ादनही 
जास्ीचे राह्े. उत्ादक्ा िाढ्ी रादहल्ाने उत्ादन खच्व कमी हो्ो. 
एिढेच नवे् ्र मालाची गुणित्ा ि दजथा अव्शय उत्म असल्ाने 
मालाला भािही चरांगला वमळ्ो. ग्ाहकरांच्ा ्ो लगेच पसं्ीला उ्रून 
अनेकदा षप्रवमयम दरही वमळ्ो. आ्ा काही जणरांना लगेच प्रश्न पडेल 
गहू, ज्ारी, हरभरा ही धान्ाची षपके दठबकिर कशी घ्ायची? एकिेळ 

तुषार संचावर गव्ाचे पिक उत्तम येते.
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्ुषार संचािर दठक आहे. पण 
दठबकिर कुठे गहू, हरभरा येऊ 
शक्ो का?

अनुभव काय िांगरो?
दत्शशरोळ येरील आप्पासाहेब 

उफ्व  सा.रे. पाटील सहकारी साखर 
कारखान्ाचे विद्मान चेअरमन श्री. 
गणप्राि पाटील यरांनी दठबक 
शसचंनािर गव्ाचे षपक घेण्ाचा 
पदहला प्रयोग सुमारे दहा िषवांपूिमी 
केला. पाटाच्ा पाण्ापेक्ा 
दठबकिरचा गहू अभधक उंच होऊन 
ओबंीही लरांबलचक पडली हो्ी. 

सगळं षपक एकसारखं ददस् हो्ं. उत्ादना् जी ३० ्े ४० टके् िाढ 
झाली ्ी केिळ दठबक शसचंनामुळे. दठबकमधूनच सि्व ख्े ददल्ामुळे  
ि रेट षपकाच्ा मुळरांना ्ी वमळाल्ाने कमी ख्रांचा िापर करूनही 
उत्ादन िाढविणे शक्य झाले. ख्रांिरचा खच्व कमी झाला. िास्विक 
गव्ाचा षपकाच्ा विचार करू लागलो ्र दोन गोष्ी अत्ािश्यक 
अस्ा्. एक म्हणजे ददघ्वकाळची म्हणजे जास् ददिस चालणारी रंडी 
लाग्े आणण ही रंडी कडक लाग्े. महाराष्ट् ाच्ा हिामानाचा विचार 
केला ्र या दोन्ीही गोष्ी फारशा अनुकूल नाही्. कारण महाराष्ट् ा् 
रंडीचे ददिस कमी अस्ा् आणण रंडी ददल्ी, पंजाब, उत्रप्रदेश, 
हररयाना इ्की कडक नस्े. त्ामुळे गव्ाच्ा षपकाला पादहजे ्सा 
उ्ार वमळ् नाही आणण ्ेिढी उत्ादक्ा ये् नाही. मात् पाटाने पाणी 
ददले ्र गव्ाच्ा षपकाला षकमान ६ ्े ७ पाळ्ा द्ाव्या लाग्ा्. या 
पाळ्रांमधून पाण्ाचा जो एकूण िापर हो्ो त्ापेक्ा ३० ्े ४० टके् 
पाणी दठबकने कमी लाग्े. काही शे्करी िाटाण्ाच्ा षपकामध्े 
पुंजक्याने गहू लाि्ा्. काहीजण गादीिाफ्ािर एक ओळ िाटाण्ाची 
षकंिा करांद्ाची आणण एक ओळ गव्ाची लाि्ा्. महाराष्ट् ा् गव्ाच्ा 
षपकाला हिामान अनुकूल नसले ्री घरच्ा गव्ाचीच पोळी खाल्ी 
पादहजे आणण नव्याची पूनि (पौणण्वमा षकंिा होळीला) येईल ्ेव्ा 
पुरणपोळी ही घरच्ा गव्ाचीच बनली पादहजे अशा प्रकारची मानशसक्ा 
षक्ी्री शे्करी कुटंुबरांमध्े ददसून ये्े. त्ामुळे गव्ाचे उत्ादन ि 
उत्ादक्ा षक्ी ये्े यापेक्ा घरच्ा गव्ाची पोळी खायला वमळ्े ही 
अभधक समाधानाची गोष् आहे. शे्कऱयाच्ा दृष्ीने अर्वशास्तापेक्ा 
समाधानाचे शास्त जास् महत्ताचे आहे. ्े चूक आहे की बरोबर आहे हा 
िादाचा आणण चचदेचा विषय आहे.

महाराष्ट् ा् गहू षपक करािे की नाही याबाब् बऱयाचदा चचदेचे गुऱहाळ 
रंगलेले आहे. अनेकरांनी अनुकूल-प्रव्कूल म्े व्यति केली आहे्. पण 
शे्कऱयरांनी मात् गहू लािण्ाचे सोडलेले नाही. शे्करी बाजारा्ून 
विक् आणून गहू खायला ्यार नस्ील आणण घरच्ाच गव्ाची पोळी 

ठिबकवरचा ग्ू , जममनीिेक्ा थेट पिकालाच िाणी
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त्रांना चरांगली लाग् असेल ्र ही मानशसक्ा बदलण्ाचा अट्ाहास 
धरण्ा् ्री काय अर्व आहे? त्ापेक्ा त्ाला दठबक िा ्ुषार संचािर 
गहू लािून कमी खचथा् अभधक उत्ादन कसे काढ्ा येईल याचे शास्त 
ि ्ंत्ज्ान संशोधन संथिरांनी ि शास्तज्रांनी उपलब्ध करून द्ायला हिे. 
अनेक शे्करी गहू आणण मोहरी षकंिा गहू आणण ्ीळ ही षपके एकत् 
घे्ा्. बऱयाचदा यामागील उदे्शही घरची िष्वभराची गरज भागविणे 
हाच अस्ो. फार रोडे शे्करी बाजारासाठी गहू, 
मोहरी, ्ीळ यरांचे उत्ादन कर्ा्. आपली 
िष्वभराची खाण्ाची गरज भागल्ानं्र षकंिा 
भागेल एिढे धान् घरा् ठेिून गरजेपेक्ा 
जास्ीचे उत्ादन झाले ्र त्ाला 
शे्करी बाजारपेठ दाखवि्ो. पंजाब, 
हररयाणा, मध्प्रदेश सारखे गव्ाचे 
धान्ाचे कोठार महाराष्ट् ा् होऊ 
शक् नाही हे शे्कऱयाला कळ् 
नाही अशा्ला भाग नाही. पण ्ो ज्ा 
मानशसक स्थि्ी् अडकलेला आहे 
त्ा्ून ्ो बाहेरच पडायला ्यार 
नाही. याचे दसुरेही एक महत्ाचे 
कारण आहे ्े म्हणजे देशाची षकंिा 
राज्ाची अन्धान्ाची स्वयंपूण्व्ा 
यापेक्ा आपल्ा कुटंुबाची िष्वभराची 
अन्धान्ाची गरज भागविणे ि ्ी 
स्वयंपूण्व्ा गाठणे शे्कऱयाच्ा दृष्ीने 
जास् महत्ाचे आहे. त्ामुळे कोणी 
षक्ीही सरांरग्ले ्री शे्करी स्व्ःच्ा 
घरच्ा गरजेपुर्ा ्री गहू लािणारच ही 
काळ्ा दगडािरची रेघ आहे. अशािेळी 
कमी रंडी, कमी पाणी लागणाऱया ि ्रांबेरा 
आणण अन् रोगरांचा प्रव्कार करू शक्ील ि 
फार उंच न िाढणाऱया बुटक्या पण अभधक उत्ादन 
देणाऱया संकरी् जा्ी विकसी् करण्ाकडे 
आपल्ा संशोधन संथिरांनी लक् द्ायला हिे.

ठठबकवि दोन वर्त ज्ािीचे पपक
सरांगलीचे श्री. राजगोंडा पाटील यरांनी पाच 

िषवांपासून स्व्ःच्ा बेळंकी येरील शे्ीिर आणण 
दत्िाड येरील अण्ासाहेब लढ्े शशक्ण संथिेच्ा 
शे्ीिर दठबक ्ंत्ज्ानाचा िापर करून ज्ारीच्ा एका 
्ाटव्याला दीड ्े दोन िषथा् षकमान १० ्े १२ कणसे 
घेण्ाचा प्रयोग चालविलेला आहे. हा प्रयोग अभभनि ्र 
आहेच पण जबरदस् उत्ादन देणाराही आहे. िास्विक 
रब्ी हंगामा्ली ज्ारी हे ४ ्े ५ मदहन्रांचे षपक आहे. 

आपल्ाकडे गोकुळ अष्मी म्हणजे दहीहंडी झाली की ज्ारी पेरण्ाची 
पद्् आहे. कारण त्ािेळी जवमनी् पुरेशी ओल अस्े. अजून पािसाळा 
पूण्व संपलेला नस्ो. शेिटी जा्ा जा्ा पािसाचे एक-दोन पाणी वमळाले 
्र त्ा पाण्ािर ज्ारीचे षपक येऊन जा्े. िरून फारसे पाणी देण्ाची 
गरज पड् नाही. विशेष्ः कोरडिाहू जवमनीिर जे ज्ारीचे षपक घे्ले 
जा्े व्रे हेच ्ंत् िापरले जा्े. सोलापूरच्ा कोरडिाहू संशोधन संथिेने 

ठिबक संचावरच्ा ज्ारीला्ी अशी 
जोमदार कणसे िडतात.
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या षपकािर खूप काम करून अनेक निनिीन जा्ी ि ्ंत्े विकसी् 
केली आहे्. हैदराबाद येरील इक्ीसॅट संथिेनेही ज्ारीच्ा षपकािर 
बरेच संशोधन करून ज्ारीच्ा जिळपास ४० हजार जा्ी जमिून 
त्रांची जीन बँक ्यार केली आहे. पण आपल्ा मालदरांडी ज्ारीला 
पयथाय ठरू शकेल अशी एकही जा् अजून ्री कोणालाही विकसी् 
कर्ा आलेली नाही.

श्री. पाटील यरांनी आ्ा दसऱयाच्ा मुहू्थािर हुरड्ासाठी िापरल्ा 
जाणाऱया गोड ज्ारीची आणण कोरोनासाठी प्रव्कार शतिी िाढविणाऱया 
झझकं बाजरीची लागण केली आहे. त्रांनी ज्ारीअाणण बाजरीचा एकेक 
दाणा लािून आधी रोपे ्यार करून घे्ली. दोन ओळी्ले अं्र एक 
फूट ठेिून मधोमध दठबकची नळी टाकली आहे. एक फुटाच्ा दोन 
ररांगानं्र दोन्ीकडची कणसे काढ्ा यािी् म्हणून ्ीन फूट अं्र 
ठेिले आहे. ज्ारीला पाणी अत्ं् कमी लाग्े. व्यिस्थि् िाफसा 
स्थि्ी कायम रादहल अशी काळजी घेऊन दठबक संचामधूनच ख्े 
द्ायची. षपकािर सूक्ष्म अन्घटकाचे फिारे घे्ले ्र पानरांचा आकार ि 
लरांबी िाढ्े. पानाचे आयुष् िाढ्े. फोटोशसनं्ेशसस चरांगले होऊन 
ज्ारीच्ा ्ाटाला भरपूर अन् वमळ्े. त्ामुळे कणणस मोठे पड्े. 
कणसा्ले दाणे आकाराने मोठे हो्ा्. ज्ारीचे षपक घे्लेली जमीन 
जर भारी काळीभोर असेल ्र चार ददिसा्ून एकदा अधथा ्ास दठबक 
संच चालिािा. जमीन हलकी मुरमाड असेल ्र एक ददिसा आड १५ ्े 
२० वमवनटे दठबक संच चालिािा. ज्ारीच्ा ्ाटव्याला १६ ्े १७ पाने 
आलेली अस्ील ्ेव्ा पदहले कणणस ये्े. त्ा कणसाचा जेव्ा हुरडा 
व्ायला सुरूिा् हो्े ्ेव्ा कणसाच्ा बाजूने िरून दोन पाने वनघ्ा्. 
व्रून पर् फूट ये्े. नं्र व्रे कणीस पड्े. मग खालच्ा दोन पाना्ून 
कणीस पड्े. िरून दोन आणण खालून दोन फुटी झाल्ानं्र िरच्ा 
पदहल्ा कणसा्ून पर् एक फूट ये्े. ही कणसे जेव्ा वनबार हो्ा् 
म्हणजे दाणे पररपक्व होऊन काढायला ये्ा् ्ेव्ा जवमनीजिळ खालून 
पर् एक फूट ये्े. ज्ारीच्ा एका ्ाटव्याला षकमान १० ्े १२ कणसे 
पड्ा्. ही कणसे फति काप् रहायची. ्ाटव्याला काहीही करायचे 
नाही. याप्रमाणे दीड ्े दोन िषथापययं् सलग ज्ारीचे उत्ादन घे्ा ये्े.

आ्ा शे्करी असा प्रश्न विचार्ा् की ज्ारी पािसा् सापडली की 
कणीस काळे हो्े. माणूस ही काळी ज्ारी खाऊ शक् नाही. मग व्चे 
करायचे काय? समजा २० ्े २५ टके् कणसे काळी झाली ्र ्ी ज्ारी 
जनािररांना खाद् म्हणून देऊ शक्ा. या ज्ारीला आ्ा औद्ोरगक मूल् 
प्राप्त झाले असून त्ापासून वबयर ि मद्ाक्व  बनू शक्े. ज्ारीची 
हुरड्ाची ि चिीला गोड असणारी व्रायटी लािली ्र िष्वभर हुरडा 
उपलब्ध होऊ शक्ो. हा हुरडा शे्करी स्् विक् रादहला ्र त्ाला 
दधूासारखे उत्न् चालू राहील. कणसे लिकर काढली गेल्ामुळे जास् 
कणसे ज्ारीच्ा ्ाटव्याला ये् राहणार. षपकाच्ा फ्लॉिररगंमुळे 
मधमाशा ि पक्ी, कीडे स्् ये् रादहल्ाने परागीभिनाची षक्या 
सा्त्ाने चालू राहील. त्ाचा फायदा ज्ारीच्ा आजूबाजूला जी षपके 
षकंिा फळबागा अस्ील त्रांना वनशचि् होईल. कारण मधमाशरांमुळे 
परागीभिन चरांगले होऊन इ्र षपकरांचेही उत्ादन िाढेल. माणसाची 
प्रव्कारशतिी िाढविणारी बाजरी् जी निीन व्रायटी वनघाली आहे 
व्च्ा लागिडीमुळे कोरोनासाठी ज्ा झझकंच्ा गोळ्ा लोक खा्ाहे् 
त्रांना ्ो घटक बाजरी्ून वमळेल. त्ामुळे रब्ी हंगामा्ही बाजरी 
दठबकिर लािली आहे.
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ठठबक / रुराि सिचंनावि हिभिा उत्ादन
महाराष्ट् ा् रब्ी हंगामा् मोठ्ा प्रमाणािर हरभऱयाचे षपक घे्ले 

जा्े. बहु्ेक शे्कऱयरांचा समज असा आहे की कडक ि दीघ्वकाळची 
रंडी पडली आणण पहाटेच्ा िेळी दि पडले की त्ा ओलीिर हरभऱयाचे 
षपक ये्े. काही प्रमाणा् या् सत््ा आहे पण हे अंव्म ि पूण्व सत् 
नवे्. शे्करी कोण्ेही षपक लाि्ो ्े जास्ी् जास् उत्ादन ि उत्न् 
वमळािे, नफा राहािा या करर्ाच. जवमनी्ल्ा ओलीिर हरभऱयाचे षपक 
येईल पण उत्ादन ि उत्ादक्ा कमी रादहल. शे्कऱयाने जर त्ा 
हरभरा षपकाला शसचंनाची व्यिथिा केली, ्ुषार संचाद्ारे पाणी ददले ्र 
उत्ादक्ा षकमान ३० ्े ५० टक्क्यरांनी िाढेल. विदभथा्ील दयथापूर 
भागा् ब्ॅक कलॉटन सलॉईल (भारी काळी मा्ी) आहे. व्रे मोठ्ा 
प्रमाणािर रब्ी् हरभऱयाचे षपक घे्ले जा्े. हरभरा पेरण्ापूिमी व्रले 
शे्करी ्ुषार संचाच्ा मद्ीने जमीन ३ ्े ४ इंच ओली करून घे्ा्. 
मग हरभरा पेर्ा्. त्ामुळे उगिण चरांगली हो्े. बऱयाचदा पाणी पर् 
देण्ाची गरजही पड् नाही. कोरडिाहू क्ेत्ा्ूनही ८ ्े १० लक्वटंल 
उत्ादन येऊन जा्े. गरज पडलीच ्र एक ्े दोन पाणी ्ुषार शसचंन 
पद््ीने दे्ा्. विदभथा् ३००० चौ.षक.मी. चा मोठा खारपाण पट्ा आहे. 
या सलाईन टट्कॅ मध्े हरभऱयाचे षपक खूप चरांगले ये्े. हरभरा हे भारी 
काळ्ा जवमनी्ले षपक आहे. काही शे्करी संत्ा बागे्ही हरभऱयाचे 
आं्रषपक घे्ा्. खानदेशा् केळी ्ुटल्ानं्र त्ा जवमनी् हरभरा 

घे्ला जा्ो. ्ूर, मूग, उडीद, हरभरा ही षपके डाळिगमीय असून ्ी 
लेग्ूमोनस आहे्. म्हणजे त्रांच्ा मुळरांिर ज्ा गाठी अस्ा् त्ामुळे 
नायटट् ोजनचे षफक्सगं चरांगले हो्े. म्हणून षपकरांचा फेरपालट 
करण्ासाठी बरेच केळी बागाय्दार केळी कापून झाल्ािर हरभरा 
लाि्ा्. आज शे्कऱयरांचा ओशल्ािर हरभरा लािण्ाकडे फारसा 

ठिबक संचावरती ्रभरा उत्ादन
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कल नाही. बरेच जण आजही हरभरा हे कोरडिाहू षपक आहे असेच 
मान्ा्. पण िस्ु्ः विचार केला ्र कोणत्ाही षपकाला जर त्ाच्ा 
गरजेइ्के पाणी वमळू शकले ्र ्े पूण्व क्म्ेने उत्ादन देिू शक्ो. 
वबन पाण्ाची शे्ी जगा् अजून कुणाला जमलेली नाही असे जेव्ा 
आपण म्हण्ो ्ेव्ा त्ाचा दसुऱा अर्व असा अस्ो की षपकाला जगून 
उत्ादनक्म राहण्ासाठी त्ाच्ा षकमान गरजेइ्के ्री पाणी वमळालेच 
पादहजे. पाणी वमळाले नाही ्र अन् ्यार होऊ शक् नाही आणण झाडे, 
िनस्प्ी, षपके यरांची मुळे ही पाण्ािाटेच अन् ग्हण करी् अस्ा्. 
त्ामुळे पाण्ाशशिाय षपक ्ग धरू शक् नाही. हरभऱयाला जर त्ाच्ा 
गरजेइ्के पाणी ददले ्र वनशचि् उत्ादना् भरघोस िाढ हो्े. 
शे्कऱयरांनी आपले समज ि पूि्वग्ह आ्ा टाकून द्ायला हिे्.

मध्प्रदेशा् शेकडो एकर हरभरा षपकाचे पटे् ददस्ा्. हा सि्व 
हरभरा दठबक ि ्ुषार संचािर अस्ो. इस्ाईलमध्े कपाशीच्ा दोन ्े 
चार ओळींमध्े वमळून एक दठबक शसचंनाची नळी टाकलेली अस्े. 
त्ाप्रमाणे मध्प्रदेशा् हरभऱयाच्ा २ ्े ४ लाईनमध्े दठबकची नळी 
टाक्ा्. त्रांच्ाकडे मुख्त्ते मोठा काबुली चना (ज्ाला आपण छोले 
म्हण्ो) लािला जा्ो. त्ाला पाणी ददले ्र उत्ादन दपुटीने िाढ्े.

किडईच्ा सिचंनाचे काय?
्ेलवबयरांमध्े भुईमुगाइ्केच षकंबहुना त्ाहून रोडे अभधक महत् 

करडईच्ा ्ेलाला आहे. कारण ्े कोलोस्ोरोल मुति आहे. त्ामुळे 

करडईचे ्ेल महागही आहे आणण सि्व दठकाणी सहजपणे ्े उपलब्ध 
हो्ाना ददस् नाही. आपल्ाकडे मुख्त्े ज्ारीमध्े आं्रषपक म्हणून 
करडई लािली जा्े. ज्ारीचे बहु्रांश क्ेत् कोरडिाहू ि शजराय्ी आहे. 
त्ाला पाणी देण्ाची व्यिथिाच नाही. पािसामुळे जवमनी् जी ओल 
वनमथाण झालेली असेल त्ािर जशी ज्ारी ये्े ्शी करडई ये्े. त्ामुळे 
करडईला देखील पाणी लाग् नाही असा सोयीचा गोड गैरसमज बऱयाच 
लोकरांनी करून घे्ला आहे. पाणी न ददल्ामुळे करडईच्ा षपकाची 
जास्ीची मोठी िाढ हो् नाही. पररणामी लागणाऱया फुलरांची आणण 
करडईच्ा दाण्रांची संख्ा कमी राह्े. ्ुषार शसचंनाद्ारे षकंिा दठबक 
पद््ीने करडईला पाणी ददले ्र उत्ादन आणण उत्ादक्ा षक्ी्री 
िाढू शकेल. पण त्ादृष्ीने कोणीही प्रयत्न कर्ाना ददस् नाही. मागे 
पाच-सा् िषवांपूिमी परभणी कृषष विद्ापीठाने जिळपास पाचशे एकर 
क्ेत्ािर सलग करडईची लागिड केली हो्ी. पण ्ी संपूण्व कोरडिाहू 
हो्ी. विद्ापीठाने करडईला शसचंन केलेच नाही. त्रांनी प्रायोरगक 
्त्तािर षकमान ५-१० एकराला दठबक, ्ुषार, प्रिाही, षपयोट अशा 
िेगिेगळ्ा पद््ीने शसचंनाचे प्रयोग करून पादहले अस्े ्र प्रत्ेकाचा 
वनष्ष्व (ररझल्ट) काय येिू शक्ो ्े लक्रां् आले अस्े. परं्ु ददुदैिाने 
कृषष विद्ाषपठानेही संशोधन ि अभ्ास न कर्ा करडई हे पीक पूण्वपणे 
कोरडिाहू आहे आणण त्ाला शसचंनाची गरज नाही असा वनष्ष्व 
काढल्ामुळे सलग पाचशे एकर करडई करूनही आमच्ा हा्ी ज्ान ि 

ठिबक संचावरती करडई उत्ादन
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संशोधनाचा एक दाणाही लागला नाही. करडई उत्ादनासाठी सरकारने 
विद्ापीठाला जमीन ददलेली नाही. संशोधन, प्रयोग, चाचण्ा, अभ्ास 
आणण त्ा्ून शे्कऱयरांना योग् ्े माग्वदश्वन यासाठी सरकारने 
शे्कऱयरांच्ा जवमनींचा िापर करणे अपेशक्् आहे. परं्ु ्े घडले नाही ही 
ही िस्ुस्थि्ी आहे.

िूक्ष्म सिचंनाविील कांदा
महाराष्ट् ा् रब्ी हंगामा् रोपे ्यार करून करांदा मोठ्ा प्रमाणा् 

लािला जा्ो. हा बहु्ेक सि्व करांदा लाल रंगाचा अस्ो. दठबक षकंिा 
्ुषार शसचंनािर लािल्ा जाणाऱया करांद्ाचे प्रमाण फार अल्प आहे. 
िास्विक प्रिाही पद््ीने म्हणजे पाटाने पाणी देण्ापेक्ा दठबक िा 
्ुषार शसचंनािर केलेल्ा करांद्ाचे उत्ादन जास् चरांगले 
ये्े. जैन इररगेशन कंपनी मागील १५-२० िषवांंपासून या 
सूक्ष्म शसचंनािर परांढऱया करांद्ाचे षपक घे् आहे. 
प्रषक्येसाठी मुख्त्े परांढऱया रंगाचा करांदा 
लाग्ो. जगा् त्ालाच मागणी 
अस्े. लाल करांदा प्रषक्येला 
चाल् नाही आणण 
आभर्वकदृष्ट्या परिड्ही 
नाही. लाल करांद्ा् पाण्ाचे 

प्रमाण अभधक अस्े आणण एकूण साररूप घनभागाचे (ज्ाला आपण 
टी.एस.एस. म्हणजे टोटल सोल्ूबल सलॉशलडसस् म्हण्ाे.) प्रमाण कमी 
अस्े. या उलट परांढऱया करांद्ा् टी.एस.एस. चे प्रमाण अभधक अस्े. जैन 
कंपनी मागील २० िषवांपासून शे्कऱयरांशी करार करून, त्रांना परांढऱया 
करांद्ाचे वबयाणे देऊन त्रांच्ाकडून रास् ि ठरलेल्ा दराने आणण 
बाजारभािाप्रमाणे करांदा खरेदी कर्े आहे. परांढरा करांदा जैन कंपनीला 
देणाऱया शे्कऱयरांना दरिषमी लाखो रूपये वमळ् आहे्. कराराच्ा 
शे्ीचे एक उतृ्ष् आणण अत्ं् यशस्वी झालेले मलॉडेल म्हणूनच 

त्ाच्ाकडे पादहले जा् आहे. भार्ाचे पं्प्रधान मा. नरेंद्र 
मोदी यरांनी नव्याने जे कृषषबील आणले आहे त्ा् करार 
शे्ीचा समािेश आहे. जैन कंपनीने २० िषवांपूिमीच या 

संबंधीचे मलॉडेल उभे करून ्े देशासमोर 
ठेिले आहे. कंपनीचे संथिापक ि 
दरूदृष्ीचे विचारिं् भिरलाल जैन 

यरांच्ा अभ्ास ि चच्ंना्ून 
साकारलेले हे करार शे्ीचे 
मलॉडेल सि्व षपकरांमध्े देशाला 
माग्वदश्वक ठरू शक्े. शेिटी 
शे्करी आणण खरेदीदार या 

ठिबक संचावरती िांढऱया कांद्ाचे उत्ादन
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दोघरांचा एकमेकरांिर असणारा गाढ विश्वास आणण श्रद्ा हाच या मलॉडेलचा 
आत्मा आहे. ्ो भिलालजींनी अत्ं् व्यिस्थिपणे बसविला आहे. पण 
अजूनही आपले बहुसंख् शे्करी लाल करांद्ा्ून ि त्ाच्ा प्रेमा्ून 
बाहेर पडायला ्यार नाही्. करांद्ाचा िाफा खच्ून पाण्ाने भरण्ापेक्ा 
आणण सगळ्ा जवमनीला पाणी देिूनही खराब करण्ापेक्ा षपकाच्ा 
मुळालाच दठबकने पाणी ददले आणण गादी िाफ्ािर करांद्ाची लागिड 
केली ्र उत्ादन षक्ी्री अभधक ्र वमळेलच पण पाण्ाचीही बच् 
होऊन ्े पाणी अन् षपकरांसाठीही िापर्ा येईल. कमी् कमी पाण्ा् 
अभधकाभधक क्ेत् भभजिून उत्ादक्ा ि मालाची गुणित्ा िाढविण्ाचे 
सामर््व केिळ सूक्ष्मशसचंन ्ंत्ा्च आहे हे शे्कऱयरांना ज्ा ददिशी स्व्ः 
होऊन पटेल ्ो त्ाच्ा आयुष्ा्ला महत्ताचा ि मोलाचा ददिस असेल.

थोडे डोळे उघडे ठेवून पाहा
वनसगथाने म्हणजे पािसाच्ा रूपाने उपलब्ध होणारे पाणी साठिून, 

जपून काटकसरीने िापरणे याशशिाय दसुरा माग्व आपल्ाला उपलब्ध 
नाही. कारण आपला पािसाळा फति चार 
मदहन्रांचाच आहे. त्ा्ही काही मोजके ददिसच 
पाऊस पड्ो. डट् ायस्पेल (खंड) पडण्ाचे प्रमाणही 
अभधक आहे. अशािेळी आणण पािसाळा 
संपल्ानं्रचे पुढचे आठ मदहने शे्ीला पाणी 
व्यिस्थि्पणे देऊन बारमाही रोजगार ि उत्न्ाचा 
माग्व िा स्ो् वनमथाण करायचा असेल ्र त्ासाठी 
दठबक ि ्ुषार शसचंन पद््ीचा िापर करणे अत्ं् 
आिश्यक आहे. माझ्ाकडे भरपूर पाणी आहे, मी ्े 
कसेही िापरीन अशी फुशारकी मानणाऱया 
विदभथा्ील संत्ा उत्ादकरांची, नाशशक ि ्ासगाि 
मधल्ा द्राक् उत्ादकरांची आणण यािल – रािेर ि 
खानदेश मधल्ा केळी उत्ादक शे्कऱयरांची काय 
अिथिा आज झालेली आहे ्े एकदा डोळे उघडे 
ठेिून पाहा. वनसग्व जे आपल्ाला पाणी उपलब्ध करून दे्ो आहे त्ाचा 
प्रत्ेक रेंब रास् कामासाठी ि उत्ादक्ा िाढविण्ासाठी खच्व झाला 
पादहजे आणण त्ाची सुरूिा् रब्ी हंगामापासूनच झाली पादहजे याचे 
भान – शे्कऱयरांनी बाळगणे अत्ं् गरजेचे आहे.

शे्कऱयाची प्राव्भ वनरीक्णशतिी कुठिर झेप घेऊ शकेल ि 
कसला 'िेध’ घेऊ शकेल हे केिळ समोर ददसणाऱया गोष्ी ि घटनरांच्ा 
संबंधी असणाऱया शसद्रां्ाने अजमाि्ा येणार नाही. इंदद्रयरांना 'ददस्े’, 
उपकरणरांच्ा आिाक्या् ये्े िा बुद्ीला मग ्ी  कुणाचीही बुद्ी असो. 
आकलन होणे, ्ेिढेच सत् न मान्ा मन मोकळे ठेिणे ि त्ाची 
सिवांगीण अंगाने साधक बाधक चचथा करणे हीच खरी शास्तीय दृष्ी आहे. 
मोकळ्ा मनाचे आगळे महत्त अनेक विख्ा् शास्तज्रांनी आिजू्वन 
प्रव्पाददले आहे. नील्स बोहरसारख्ा प्रव्भािं् िैज्ावनकाच्ा 
चच्ंना्ून प्रकटलेल्ा एका मूलभू् विधानाचे स्व्:ला बुद्ीिादी 
म्हणविणाऱया प्रत्ेकाने अिश्य मनन केले पादहजे. हायझेनबग्वशी चचथा 

कर्ाना बोहर एकदा म्हणाला हो्ा की, ‘जे काही सरांप्र् 'व्यति' हो् 
आहे, आकलन हो् आहे, ्ेिढेच सत् नसून त्ाच्ा अगदी विरूद् 
असलेलेही सत् असू शक्े.’ ‘The oppositive of a truth can 
also be a truth!’ प्रथिाषप् सत्ाच्ा विरूद् िाटणारी घटनाही सत् 
असू शक्े! बोहरच्ा या विधाना्ील आशय षक्ी प्रगाढ आहे! या मुति 
चच्ंना्ील सखोल्ा शास्तीय घटनरांच्ा आधारेही स्पष्पणे उमजून घे्ा 
येईल.

 अणुकें द्राच्ा घटक कणरांमध्े (nucleons) आकष्वक प्रेरणा 
अस्स्त्ा् असली, ्री दोन कणरांमधील अं्र एका विशशष् मयथादेपेक्ा 
कमी झाल्ास त्रांच्ा् आकष्वणाऐिजी प्रचंड अपसरण अस्स्त्ा् 
ये्े. या पदार्वकणरांमध्े आकष्वण अस्े हे जसे सत्, ्सेच त्रांच्ामध्े 
अपसरण (repulsion) अस्े हेही सत्च! दोन इलेक्ट् लॉनमध्े अपसरण 
अस्े हे सि्वज्ा् आहे; पण काही वििशक्् पररस्थि्ी् त्रांच्ामध्े 
आकष्वण उपजून अव्विदु्द्ाहकत् (सुपरकंडक्ीव्ीटी) उदयाला येऊ 

शक्े हेही आ्ा सत् म्हणून स्वीकारले गेले आहे. 
प्रकाश हा विलच्न् कणरांचा बनलेला आहे या 
सत्ाप्रमाणेच ्ो अविलच्न् लहरींचा बनलेला आहे 
हेही सत्च मानले जा् असले, ्री एकेकाळी 
िैज्ावनकरां् या दोन परस्परविरोधी शसद्रां्रांिर 
केिढे िादंग झाले हो्े! आ्ा ्र इलेक्ट् लॉन, प्रोटलॉन, 
न्ूटट् लॉन यरांसारखे पदार्व कणही लहरींच्ा स्वरूपा् 
आविष्ारू शक्ा् हा द ब्लॉयलीचा कण-लहरी 
दै््ाचा विख्ा् शसद्ान्त एक मूलभू् शसद्ान्त 
म्हणून विज्ाना् मान््ा पािला आहे.  जे 'एक’ 
आहे ्े िरकरणी दै््ा् आविष्ारू शक्े! 
प्रथिाषप् सत्ाचे विरूद् टोकही सत्च असू 
शक्े; कारण हा बाह् स्स्-अस्स् चा खेळ अपुऱया 
ज्ानाच्ा पाश्व्वभूमीिर घड् अस्ो. जसे की 
काहींना िाटले षटश्यूक्चर केळी रोपरांमधूनच 

'सीएमव्ी’ रोग आला.  पण त्रांना विज्ान ि सत् कळलेच नाही की 
षटश्यूक्चर रोपे ही मुळा्च रोगमुति ि व्ायरस फ्ी अस्ा्. काहींनी 
जाणीिपूि्वक जैनच्ा षटश्यू रोपरांविरूद् खोटा प्रचार केला हा भाग 
िेगळा! असो. वनभदेळ सत् ज्ा् घटनरांच्ा आधारे ठरविल्ा जाणाऱया 
स्स्- अस्स् च्ा पलीकडे अस्े. ‘्ूचच स्स्-अस्स्, ्यादह अ्ी् ्ें ्ूं 
(११.५१३)’ हे सं् ज्ानेश्वररांचे उदस् गार याच िस्ुस्थि्ीचे वनदश्वक आहे्. 
भौव्कशास्तरांनी ज्ा् घटनरांच्ा आधारे संपाददलेले ज्ान हे अनं् ज्ानाचा 
एक लहानसा कण आहे.  भौव्क शास्ते हेच ज्ान साधनेचे माग्व मानणे, 
म्हणजे भौव्क माध्मा्ून व्यति होऊ शक्े, ्ेिढेच ज्ान समजून 
ज्ानाला मयथादद् करणेच आहे. आपल्ाला ज्ा्ा-ज्ान-ज्ेय या 
कृषत्मररत्ा उभारलेल्ा षत्पुटीच्ा पुढे जाऊन िास्ि्ेचे यरार्व ज्ान 
करून घ्ायचे आहे. ्े झाल्ाशशिाय शे्ी िैज्ावनक, यरांषत्क ि आधुवनक 
होणार नाही.
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प्रस्ावना
करांदा भाजीपाला िगमीय षपकामध्े एक महत्ाचे नगदी पीक आहे. 

्ाज्ा करांद्ाचा िापर भार्ीयरांच्ा रोजच्ा जेिणा् वनयवम् केला 
जा्ो. फास्फूडच्ा जीिनशैली् ्र करांद्ाचे मह्त् आणखीनच िाढ्े 
आहे. भाज्रांचा धट्पणा ि चि िाढविण्ा व्यव्ररति करांद्ापासून काही 
औषधी ्त्े देखील शरीराला वमळ्ा्. मसाले, 
केचअप, साॅस, लोणची इ. षटकािू पदारथा् करांद्ाचा 
िापर आिश्यक करािा लाग्ो. 

 भार्ामध्े करांदा षपकाच 5.3 लाख हेक्र 
क्ेत्ा् लागिड हो् असून त्ाची उत्ादक्ा 14.21  मे. 
टन प्रव् हेक्र आहे. भार्ा् महाराष्ट् , गुजरार, कनथाटक, 
मध्प्रदेश ्ावमळनाडू ि आंध्रप्रदेश या राज्ा् प्रामुख्ाने लागिड केली 
जा्े. भार्ा् उत्ादी् होणा-या करांदा मध्े महाराष्ट्  राज्ाचा िाटा 33 
टके् इ्का आहे. करांद्ाचे क्ेत् ि उत्ादन या दोन्ी बाब्ी् महाराष्ट्  
प्ररम क्मरांकािर आहे. 

 िषथा्ील खरीप, रब्ी ि उन्ाळी या व्न्ी हंगामा् उत्ादन 
करणारे महाराष्ट्  एकमेि राज् आहे. महाराष्ट्  राज्ा् प्रामुख्ाने नाशशक, 
पुणे,  नगर, सोलापूर, सा्ारा, धुळे, जळगाि, परभणी, बीड, िधथा, 
अकोला, नागपूर ि अमराि्ी इ. शजल्ाया् करांद्ाची लागिड मोठया 

प्रमाणा् केली जा्े. भार्ा्ील ि महाराष्ट् ा्ील विविध भागामध्े 
गद्वलाल ि हलक्या लाल करांद्ाची लागिड केली जा्े. गुजरार मधील 
भािनगर ्सेच महाराष्ट् ामधील जळगाि, धळे, अकोला, अमराि्ी ि 
सोलापूर या शजल्हा् प्रामुख्ाने परांढ-या करांद्ाची लागिड केली जा्े. 

 प्रग् करांदा उत्ादक देशरांच्ा ्लुन्े भार् देशाची उत्ादक्ा 
फारच कमी असल्ाची कारणे असे की अजनू ही शे्करी 

परांरपारीक पधद्ीन े पाणी दे्रांना आढऴ्ा्, सुधारर् 
वबयाण्ाचा अभाि ्सेच षपक िाढीच्ा काळा् 
पाण्ाचा ्टुिडास, बदल् े हिामान, रोग ि कीडीमंुळे 
होणारे नकुसान महत्ाची कारण म्हणज े सुधारर् 
लागिड ि सूक्ष्म शसचंन ्तं्ज्ानाचा कमी िापर इ. 

कारणामुळे उत्ादक्ा खालािली आहे. याच जाणीिे्ून जनै इररगशेन 
मध् ेआपल्ा संशोधना माफदे ् शे्क-यरांच्ा गरजा लक्ा् घेिनू करांदा 
लागिडीच े निनिी् ्तं्ज्ान विकसी् करणे अविर् सुरु आहे. 
लागिडीच ेसुधारर् ्तं्ज्ान करांदा वबयाणे परेणी यंत्ाचा िापर, दठबक ि 
्षुार शसचंनाचा िापर, फटमीगशेन ्तं्, सूक्ष्म अन्द्रव्याचा िापर, 
काढणीपचिा् सुधारर् ्तं्ज्ानाचा अिलंब करणे अविर् संशोधनाचा 
भाग म्हणून जनै इररगशेन येत्ा कालािधी् करांदा रोप पिू्वलागिड ्तं्ज्ान 
विकशस् करून यरांषत्क पधद्ीन े शे्क-यरां पययं् पोहचविणार आहे.

डॉ. अतनल ढाके
वरीष्ठ कृत्षववद्ा शास्त्रज्ञ, 

जैन इररगेशन ससस्ीम्स सल. 

कांदा लागवड 

रैन इरिगेशनचे
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१) िोपवाटबीका रयाि किण्ाचबी पांिपािीक पधदर 
परांरपारीक पधद्ीने रोपिाटीका ्यार कर्ाना सपाट िाफे करुन 

बी फेकून पेरणी केली जा्े. अशा प्रकारे बी पेरल्ाने योग् खोलीिर 
पड् नाही. अव्उष्ण्ेचा, धुक्याचा उगिण क्म्ेिर पररणाम हो्ो. या 
पधद्ी् पाणी पाट पधद्ीने ददले जा्े त्ामुळे पाण्ाबरोबर बी िाह् 
जाऊन िाफ्ाच्ा कडेला जमा हो्े. रोपरांची िाढ एकसारखी हो् नाही. 
ि गदमी झाल्ामुळे रोपे कमकुि् हो्ा् पररणामी ्ी रोगाला जास् 
प्रमाणा् बळी पड्ा्. 

२) िोपवाटबीका किण्ाचबी  िुधािीर पधदर 
रोपिाटीका ही गादीिाफ्ािरच ्यार केलेली फायदेशीर ठर्े. 

रोपिाटीकेसाठी १० सें.मी. रंुदीचे ि २०-२५ सें.मी. उंचीचे ि शसचंनाच्ा 
सोयीनुसार लरांबीचे भुसभुशी् गादी िाफे ्यार करून द्ािे्. िाफे 
बनविण्ापुिमी िाफ्ामध्े शेणख्, वमश्रख् ि टट् ायकोडमथा व्ीरीडी ही 
जैविक बुरशी वमसळून टाकािी. िाफे समपा्ळीिर असािे्. िाफ्ािर 
रंुदीशी समरां्र १० सें.मी. अं्रािर खुरपीने षकंिा दा्ाळ्ाने २ सें.मी. 
खोलीच्ा रेघा पाडाव्या् ि त्ा् वबयाणे पा्ळ पेरािे. एक एकर 
क्ेत्ामध्े साधारण्: २० ्े २५ षकलो वबयाणे रोपिाटीकेसाठी िापरािे. 
वबयाणे पेरण्ापुिमी २ ग्ॅम रायरम षकंिा काबदेनॅ्झीम हे प्रव् षकलो 
वबयाण्ाला चोळािे. वबयाणे पेरल्ानं्र मा्ीने व्यिस्थि् झाकािे. 

त्ािर दठबक शसचंनाच्ा दोन लॅटरल षकंिा रेनपोट्व स्प्कंलर चा िापर 
शसचंनासाठी करािा. वबयाणे रोपिाटीके् पेरल्ापासून उगिण होईपययं् 
रोज हलके पाणी द्ािे. ओळीने वबयाणे पेरल्ामुळे रोपरांची िाढ 
एकसारखी हो्े. रोपरांच्ा दोन्ी बाजूने हिा खेळ्ी राह्े. रोगरांचा 
प्रादभुथाि कमी हो्ो. खुरपणी, वनदंणी, ख्े देणे ही कामे सुलभ हो्ा्.

पुनलथागिड करण्ापुिमी पाणी कमी करािे. दोन पाण्ाच्ा 
पाळ्रांमधील अं्र िाढिािे, त्ामुळे रोपे काटक बन्ा्. मात् रोप 
उपटण्ापुिमी २४ ्ास अगोदर पाणी द्ािे. त्ामुळे रोप काढणे सोपे हो्े. 
रोपरांच्ा मुळ्ा ्ुट् नाही.

िोपवापटकेिाठी िेनपोट्त माइक्ो स्प्कंलि
रेनपोट्व माइक्ो स्प्कंलर संचाची मरांडणी ३ बाय ३ वमटर ि 

क्म्ेनुसार ि शशफारशीनुसार करािी. मरांडणी झझगझॅग पद््ीने करािी. 
रेनपोट्व माइक्ो स्प्कंलर द्ारे शसचंन करण्ासाठी ११० ्े १८० शल./्ास 
क्म्ेचे माइक्ो स्प्कंलर िापरािे. माइक्ो स्प्कंलरची उंची 
जवमनीपासून २.५ ्े ३ फुट ठेिािी.

३) कांराई कांदा पेिणबी यंत्र
करांदा िाषटका रोप ्यार करण्ापासून ् े करांदा काढणीपययं् 

उत्ादकाला अनेक िळेकाढू खचच्वक समस्रांना सामोरे जाि ेलाग्.े या् 
सिथा् मोठा िाटा करांदा लागिड मजुरीच्ा खचथाचा आहे. दठकदठकाणी 

आधुतनक  रंत्रज्ान

नवबीन िंशोधन
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करांदा लागिडीच्ा काळा् मजरुरांची विशषे्: मदहला मजुररांची टंचाई 
वनमथाण हो्.े मजरुीच ेदर ही या काळा् गगनाला भभड्ा् या अडचणीिर 
मा् करण्ासाठी जैन इररगशेनचे सथंिापक अध्क् पद्मश्री डलॉ.
भिरलालजी जैन यरांच्ा सकंल्पन्ूेन भार्ा् पदहल्रांदा श्ेकऱयरांसाठी 
करां्ाई करांदा वबयाण े पेरणी यतं् विकशस् झाले. करांदा वबयाण े पेरणी 
यतं्ाच े ्तं्ज्ान कंपनीकडे १९९४ पासूनच हो्े. परं् ु हे ्तं्ज्ान 
परदेशा्ील मोठ्ा श्ेकऱयरांच्ा सोयीच े हो्े. आपल्ा कडील 
अल्पभधूारक श्ेकऱयरांना उपयोगी पडेल अशा पद््ीचे ्तं्ज्ान िापरून 
बलैजोडी सचंशल् पेरणी यतं् विकशस् केले आहे.
१) पेरणी करण्ासाठी जवमन ्ण विरदह् ि रोटािेटरने भुसभुशी् 

करून घ्ािी.
२) ररजरच्ा सहाय्ाने ३६-३८ इंच रंुदीचे ि ९ इंच उंचीचे गादीिाफे 

्यार करािे.
३) एकाच िेळी ९ ओळी् वबयाणे पेरले जा्े. दोन ओळी् ४.५ इंच 

अं्र ठेिले जा्े.
४) पेरणीसाठी दोन रोपरां्ील योग् अं्र ठेिण्ासाठी पॅलेषटगं केलेले 

सरासरी ४.५ षकलो वबयाणे लाग्े. 
५) साधे काळे वबयाणे पेर्ाना ३ षकलो वबयाण्ा् १.५ षकलो 

भाजलेली बाजरी वमसळून पेरािी. त्ामुळे दोन रोपरां् योग् अं्र 
राखले जाईल.

६) बैलजोडीच्ा उंचीनुसार पेरणी यंत्ाची लेव्ल अॅडजेस् करण्ाची 
सोय आहे.

७) पेरणीयंत्ाच्ा पेटीमधील वबयाण्ाची पा्ळी ्पासून पहािी ि 
पेरणी चालू-बंद करण्ासाठी चाकाचा िापर करािा.

८) गादीिाफा सपाट करून योग् खोलीिर वबयाणे पडण्ाची 
यंत्ामध्े रचना आहे.

९) गादीिाफ्ािर खाचरांमध्े वबयाणे उघडे ददस् असल्ास बोरकाटी 

षफरिून घ्ािी. त्ामुळे वबयाणे मा्ीने झाकले जाईल.
१०) खरीप हंगामा् पेरणीपासून ४ मदहन्ा् ्र रब्ी हंगामा् ५ 

मदहन्ा् षपक काढणीस ्यार हो्े. करांद्ाच्ा कालािधी् एक 
मदहन्ाची बच् हो्े.

११) रोपिाषटकेचा ि लागिडीचा खच्व लाग् नाही. करांद्ाच्ा उत्ादन 
खचथा् मोठी बच् हो्े.

१२) एकाच ददिशी १० एकर पययं् पेरणी शक्य
१३) कोरड्ा शे्ा् गादीिाफ्ािर पेरणी झाल्ानं्र इनलाईन षकंिा 

क्यूरेन स्प्कंलर पद््ीचा िापर करून पाणी द्ािे.
१४) उगिण होईपययं् िाफ्ािर िाफसा अिथिे् ओलािा कायम 

ठेिािा. नं्र गरजेनुसार पाणी द्ािे.
कांदा त्पकासािी तणनाशकाची फवारणी 
१) पदहली फिारणी - गोल ४ वम.ली. (ऑ्सीफ्ोरफेन) + व्ीप सुपर 

जैन इररगेशनने 
मवकससत केलेले 
प्ायोगगक तत्ावरील 
कांदा रोि िेरणी 
िुन्नलागवड यंत्र. ्ी रोिे 
अत्ाधुमनक िधदतीने 
मातीमवर्ीत माध्यमात 
तयार केली आ्ेत.

जैन इररगेशनने मवकससत केलेले कांदा बी िेरणी यंत्र

शास्तोक्त िद्धतीने औषध फवारणी ्ा ततं्रज्ानाचाच एक भाग आ्े.
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६ वम.ली. (फेनो्साप्रलॉप-पी-इराईल) पेरणी केलेले वबयाणे उगिण 
झाल्ानं्र (हुक से्ज नं्र) खरीप हंगामा् हुकसे्जची अिथिा 
पाणी ददल्ापासून सरासरी ८ ्े ९ ददिसा् ये्े ्र रब्ी हंगामा् 
हुकसे्जची अिथिा पाणी ददल्ापासून सरासरी १२ ्े १४ 
ददिसा् ये्े.

२) दसुरी फिारणी - गोल ८ वम.ली. + व्ीप सुपर १२ वम.ली. (पाणी 
ददल्ापासून २५ ्े ३० ददिसरांनी)

३) व्सरी फिारणी - गोल १२ वम.ली. + व्ीप सुपर २० वम.ली. (पाणी 
ददल्ापासून ४५ ्े ५० ददिसरांनी) रोप ्यार करून करांदा लागिड 
केलेल्ा  षपकासाठी ्णनाशक फिारण्ापूिमी करांदा षपकाला 
पाणी द्ािे. िाफसा झाल्ानं्र ्णनाशकाची फिारणी करािी. 
्णनाशकाची फिारणी झाल्ानं्र षपकाला सोसिेल इ्का 
पाण्ाचा ्ाण द्ािा. ्णनाशकाचा िापर योग् प्रमाणा् ि 
षपकाच्ा योग् अिथिे्च करािा. ्णनाशक फिारणीसाठी 
विशशष्ठ नोझल ि नॅपसॅक पंपाचा िापर करािा.

कांदा िोपवाटबीका  प्रगर पधदर
जैन इररगेशनने संशोभध् केलेल्ा गादी िाफा पधद्ीमध्े रोडा 

बदल करुन रोपिाटीका ्यार करणेसाठी ही पधद् िापरली जा्े. 
यामध्े मा्ीविरही् गादीिाफा िनविण्ा् ये्ो. त्ासाठी आधी 
बनविलेल्ा िाफािर प्ँस्ीक षकंिा शेडनेटचे आच्ादन टाकून त्ािर 
मा्ी विरही् माध्म िापरािे. या माध्मा् षपट वम्सचा िापर कर्ा्. 
षपट वम्सचा िापर करुन िाफ्ािरील आच्ादनािर ४-५ सें.मी. चा रर 
्यार करािा. त्ामध्े ५ सें.मी.अं्रािर आडव्या ओळी मारुन वबयाणे 
टाकािे ि झाकून घ्ािे. पाणी देण्ासाठी शक्य्ोिर ्ुषार शसचंन 
प्रणालीचा िापर करािा. 

या पधद्ीमध्े पाण्ाचा िापर कमी प्रमाणा् हो्ो. ि मा्ीचा संबंध 
न येण्ामुळे मुळकुज ्सेच बाकी रोगाचे प्रमाण कमी हो्े. ि चरांगल्ा 
प्र्ीची काटक रोपे ्यार कर्ा ये्ा्. या पधद्ीमध्े जिळपास ३०-
४०% वबयाण्ाची बच् हो्े. 

Zया पधद्ीमध्े एका प्ग मध्े २-३ रोपे एकत् अस्ा् ि 
लागिडीचे अं्रा् रोडा बदल आहे. साधारण्: आपण पुनलथागिडीसाठी 
१५ ्े १० सें.मी. अं्र िापर्ो परं्ु या पधद्ी् २-३ रोपे एकत् असल्ाने 
लागिडीचे अं्र १५ ्े २० षकंिा १५ ्े ३० सेमी इ्के ठेि्ा ये्े.

फायदे : पुनलथागिडीसाठी रोपे उपटण्ाची गरज नाही त्ामुळे 
रोपाला शाँक लाग् नाही ि झाडरांची संख्ा १००% राखण्ास मद् 
हो्े. ्सेच मुळे न ्ुटल्ामुळे रोपरांची िाढ खुंट् नाही ि रोपिाटीके्ील 
िाढ पुनलथागिडीनं्र ही सुरु राह्े. पररणामी करांदा लिकर काढणीला 
ये्ो.

दोन ओळी्ील अं्र जास् असल्ामुळे आं्रमशाग्ीसाठी 
सुलभ्ा ये्े. ्सेच हिा खेळ्ी रादहल्ामुळे रोगाचा, षकडींचा प्रादभुथाि 
कमी हो्ो. दोन-्ीन रोपे एकाच दठकाणी असल्ामुळे करांद्ाची िाढ 
वनयंषत्् रहा्े.

रमबीन व हवामान
करांद्ाची मुळे १५ ्े २५ सें.मी. खोल जवमनी् जा् असल्ामुळे 

नरांगरणी करून रोटोिेटरने जवमन भुसभुशी् करून घ्ािी. एकरी १० ्े 
१२ मे.टन चरांगले कुजलेले शेणख् जवमनी् वमसळािे. करांदा कंदमुळ 
िगथा्ील जवमनी् िाढणारे पीक असल्ामुळे त्ासाठी भुसभुशी् उत्म 
वनचऱयाची ि भरपूर सेंद्रीय पदार्व असलेली जमीन योग् अस्े. हलक्या 
मुरमाड जवमनी् सेंद्रीय ख्ाचा पुरिठा चरांगला असेल ्र उत्ादन 
चरांगले ये्े. भारी जवमनी् खरीप हंगामा्ील करांदा लागिड करू नये. 

जैन इररगेशनची कांदा रोिांची आधुमनक रोिवाटीका
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रब्ी हंगामा् भारी वनचरा चरांगला हो् असल्ास चरांगले उत्ादन 
वमळ्े. क्ारयुति चोपण जवमनी् करांद्ाची लागिड करू नये. जवमनीचा 
सामु ६.५ ्े ७.५ असािा. पाण्ाचा वनचरा न होणाऱया जवमनी् करांदा 
लािल्ास रोगास लिकर बळी पड्ो.

करांदा हे मुख््: रंड (दहिाळी) हंगामा्ील पीक आहे. करांद्ाच्ा 
उत्म िाढीसाठी रात्ीचे ्ापमान १५ ्े २० डीग्ी सें. ि ददिसाचे २५ ्े ३५ 
डीग्ी सें. ्ापमान. ११ ्े १२ ्ास सूय्वप्रकाश ि ७० ्े ७५ टके् आद्र्व्ा 
आिश्यक अस्े. अशा प्रकारचे हिामान साधारण्: रब्ी हंगामा् 
वमळ्े. त्ामुळेच रब्ी हंगामा्ील उत्ादन ि प्र् चरांगली अस्े.

लागवडबीचा हंगाम - खिीप 
साधारण्: या हंगामासाठी करांद्ाच्ा रोपिाटीके् मे जून मदहन्ा् 

वबयाणे टाक्ा् ि रोपरांची पुनलथागिड जुलै ऑगस् मदहन्ा् केली 
जा्े. करांदा काढणी् ऑक्ोबर-नोव्ेंबर मदहन्ा् ्यार हो्ो. खररप 
हंगामासाठी शशफारस केलेल्ा जा्ीचेच वबयाणे िापरािे. रब्ी 
हंगामा्ील जा्ी खरीप हंगामा् लािल्ास उत्ादना् मोठ्ा प्रमाणा् 
घट ये्े. खररप हंगामा् स्् पडणारा पाऊस, दमटपणा, पाण्ाचा 
वनचरा न होणे, कमी सूय्वप्रकाश यामुळे काळा करपा, मुळकुज, जरांभळा 
करपा या रोगरांचा प्रादभुथाि मोठ्ा प्रमाणा् हो्ो. या सि्व बाबींचा 
पररणाम उत्ादनािर हो्ो. खररप हंगामा् करांदा सुकिणे शक्य हो् 

नाही. त्ामुळे या करांद्ाची साठिण कर्ा ये् नाही. काढणी नं्र ्ो 
लगेच विकािा लाग्ो. ऑक्ोबर नोव्ेंबर या करांदा काढणीच्ा 
कालािधी् रब्ी हंगामा्ील साठिणुक केलेला करांदा संप् आलेला 
असल्ामुळे बाजारभाि चरांगला वमळ्ो. ज्ा भागा् पाऊस कमी, 
हलकी जमीन ि प्रसंगी पाणी देण्ाची सोय असेल ्र खरीप हंगामा् 
करांदा लागिडीचा विचार करािा. 

िब्बी हंगाम
या हंगामासाठी करांद्ाच्ा रोपिाटीके् ऑगस्-सप्ेंबर मदहन्ा् 

वबयाणे टाक्ा् ि रोपरांची पुनलथागिड ऑक्ोबर-नोव्ेंबर मदहन्ा् 
केली जा्े. करांदा काढणीस फेब्ुिारी अखेर ्े माच्व मदहन्ा् ये्ो. करांदा 
िाढीच्ा कालािधी् षडसेंबर मदहन्ा् िा्ािरण रंड असल्ामुळे 
करांदा चरांगला पोसला जा्ो. काढणीच्ा कालािधी् ्ापमाना् िाढ 
हो्े. त्ाच्ा माना पड्ा्. काढणी नं्र सुकिणी चरांगली हो्े. करांदे 
िजनाने चरांगले भर्ा् त्ामुळे उत्ादन चरांगले ये्े. 

उन्ाळी हंगाम
या हंगामासाठी करांद्ाची रोपिाटीके् ऑक्ोबर-नोव्ेंबर मदहन्ा् 

वबयाणे टाक्ा् ि रोपरांची पुनलथागिड षडसेंबर ि जानेिारीच्ा 
सुरूिा्ीला कर्ा्. या हंगामा्ील लागिड जस-जशी उशीरा हो् जा्े 
्स-्शी उत्ादना् घट ये्े. करांदे आकाराने लहान राह्ा्, करांदा 

रेनगन वरती िांढऱया कांद्ाचे उत्ादन
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काढणीस एषप्रल-मे मदहन्ा् ्यार हो्ो. करांद्ाची काढणी ि सुकिणी 
व्यिस्थि् केल्ास करांदा साठिणण् अभधक काळ षटक्ो. करांदा 
काढणीस ्यार झाला आणण िळिाचा पाऊस आल्ास करांद्ाची 
सुकिणी व्यिस्थि् हो् नाही. त्ाचा करांदा साठिणुक क्म्ेिर ि 
गुणित्ेिर पररणाम हो्ो.

िुधािीर रारबी
अ) खररप हंगाम (पोळ करांदा): जेव्ी-५, एन-५३, बसिं्-७८०, 

ग्ीफाऊंड डाक्व  रेड, अकथा कल्ाण, फुले समर्व
ब) रब्ी हंगामा्ील जा्ी (ररांगडा षकंिा हळिा): फुले समर्व, बसिं्-

७८०, जेव्ी-१२, एन-५३, अकथा कल्ाण
क) उन्ाळी (गरिा) जा्ी: पुसा रेड, अकथाप्रग्ी, अकथा वनके्न, 

ग्ीफाऊंड लाईट रेड.

कांद्ाचबी िोपवाटबीका
करांद्ाचे अभधक उत्ादन वमळिण्ासाठी दजदेदार रोपिाटीका असणे 

आिश्यक अस्े. रोपिाटीका ही गादीिाफ्ािरच ्यार केलेली 
फायदेशीर ठर्े. रोपिाटीकेसाठी १० सें.मी. रंुदीचे ि २०-२५ सें.मी. 
उंचीचे ि शसचंनाच्ा सोयीनुसार लरांबीचे भुसभुशी् गादी िाफे ्यार 
करून घ्ािे्. िाफे बनविण्ापुिमी िाफ्ामध्े शेणख्, वमश्रख् ि 
टट् ायकोडमथा व्ीरीडी ही जैविक बुरशी वमसळून टाकािी. िाफे 
समपा्ळीिर असािे्. िाफ्ािर रंुदीशी समरां्र १० सें.मी. अं्रािर 
खुरपीने षकंिा दा्ाळ्ाने २ सें.मी. खोलीच्ा रेघा पाडाव्या् ि त्ा् 
वबयाणे पा्ळ पेरािे. एक एकर क्ेत्ामध्े साधारण्: २० ्े २५ षकलो 

वबयाणे रोपिाटीकेसाठी िापरािे. वबयाणे पेरण्ापुिमी २ ग्ॅम रायरम षकंिा 
काबदेनॅ्झीम हे प्रव् षकलो वबयाण्ाला चोळािे. वबयाणे पेरल्ानं्र 
मा्ीने व्यिस्थि् झाकािे. त्ािर दठबक शसचंनाच्ा दोन लॅटरल षकंिा 
रेनपोट्व स्प्कंलरचा िापर शसचंनासाठी करािा. वबयाणे रोपिाटीके् 
पेरल्ापासून उगिण होईपययं् रोज हलके पाणी द्ािे. ओळीने वबयाणे 
पेरल्ामुळे रोपरांची िाढ एकसारखी हो्े. रोपरांच्ा दोन्ी बाजूने हिा 
खेळ्ी राह्े. रोगरांचा प्रादभुथाि कमी हो्ो. खुरपणी, वनदंणी, ख्े देणे ही 
कामे सुलभ हो्ा्. पुनलथागिड करण्ापुिमी पाणी कमी करािे. दोन 
पाण्ाच्ा पाळ्रांमधील अं्र िाढिािे, त्ामुळे रोपे काटक बन्ा्. मात् 
रोप उपटण्ापुिमी २४ ्ास अगोदर पाणी द्ािे. त्ामुळे रोप काढणे सोपे 
हो्े. रोपरांच्ा मुळ्ा ्ुट् नाही.

िोपवापटकेिाठी िेनपोट्त माइक्ो स्प्कंलि
रेनपोट्व माइक्ो स्प्कंलर संचाची मरांडणी ३ बाय ३ वमटर िर 

क्म्ेनुसार ि शशफारशीनुसार करािी. मरांडणी झझगझॅग पद््ीने करािी. 
रेनपोट्व माइक्ो स्प्कंलर द्ारे शसचंन करण्ासाठी ११० ्े १८० शल./्ास 
क्म्ेचे माइक्ो स्प्कंलर िापरािे. माइक्ो स्प्कंलरची उंची 
जवमनीपासून २.५ ्े ३ फुट ठेिािी.

िोपांचबी पुनललागवड
खररप करांद्ाची रोपे ६ ्े ७ आठिड्ा् ्र रब्ी करांद्ाची रोपे ७-८ 

आठिड्ा् ्यार हो्ा्. कोिळी रोपे लािल्ास त्रांची मर जास् हो्े 
ि करांदा काढणीस अभधक िेळ हो्ो. जास् ियाची रोपे लािल्ास जाड 
मानेचे ि डेंगळे करांद्ाचे प्रमाण िाढ्े. त्ामुळे योग् ियाची रोपे लािणे 

मॉड्ूलर स्प्कंलरवरती िांढऱया कांद्ाचे उत्ादन
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गरजेचे आहे. रोपे लाि्ाना रोपरांची प्र्िारी करूनच लागिड करािी. 
त्ामुळे एकसारखी िाढ होईल. एकसमान आकाराचे करांदे वमळ्ा्. 
करांदा लागिडीसाठी टट्कॅ्रच्ा ररजरने ९० सें.मी. रंुदीचे ि २०-२५ सें.मी. 
उंचीचे ि शसचंनाच्ा सोईनुसार लरांबीचे भुसभुशी् गादीिाफे बनिािे्

करांदा लागिडीपूिमी द्ाियाचा ख्ाचा पदहला डोस देऊन िाफे 
सपाट करून घ्ािे्. लागिडीपूिमी दठबक शसचंन षकंिा ॲक्यूरेन 
स्प्कंलरचा िापर करून पाणी द्ािे. िाफसा आल्ानं्र १ ददिसरांनी 
रोपरांची पुनलथागिड करािी ि लागिडीनं्र पुरेसे पाणी द्ािे. 
पुन्वलागिडीसाठी रोप उपटल्ानं्र पानरांचा एक ्ृत्ीयरांश भाग कापून 
मुळे पाण्ा् धुिून घ्ािी्. ्यार केलेल्ा रोपाला काबदेने्झीम, १ ग्ॅम 
बुरशीनाशक ि डेल्टामेरीन २.५ ईसी ह्ा कीटकनाशकाच्ा द्रािणा् 
बुडिून लागिड करािी. लागिड कर्ाना दोन रोपामध्े १० सें.मी. ि 
ओळीमध्े १५ सें.मी. अं्र ठेिून लागिड करािी. लागिडीचे अं्र योग् 
राखण्ासाठी १५ से.मी. अं्रािर दा्े असलेल्ा दा्ाळ्ाने िाफ्ािर 
रेषा ओढून घ्ाव्या्. करांद्ाची पारंपारीक लागिड सपाट िाफा आणण 
सरीिरंबा पद््ीने कर् असल्ाने मोकाट शसचंन पद््ीचा शे्करी 
िापर कर्ा्. या पद््ीमध्े करांदा षपकाची िाढ एकसारखी हो् नाही. 
त्ामुळे एकसारख्ा आकाराचे करांदे वमळ् नाही. िरंब्ाकडील करांदे 
आकाराने मोठे हो्ा् ि सरी मधील षकंिा सपाट िाफ्ामधील करांदा 
आकाराने लहान वमळ्ो. करांदा एकसारखा पोसण्ासाठी कमी पाण्ा् 
जास् उत्ादन घेण्ासाठी इनलाईन षकंिा ॲक्यूरेन  स्प्कंलरचा िापर 
करणे गरजेचे आहे. 

कांद्ािाठी ठठबक, रुराि व इनलाईनचा वापि
जनै इनलाईन दठबक शसचंनाचा िापर कर्ाना ९० सें.मी. रंुदीच्ा 
िाफ्ािर इनलाईनच्ा दोन नळ्ा टाकाव्या्. डट् ीपरचा प्रिाह ४ शलटर /
्ास असलेला १२ षकंिा १६ एम.एम. इनलाईनची वनिड करािी. दोन डट् ीपर 
मधील अ्ंर ४० ् े५० सें.मी. असािे. नळ्ा व्यिस्थि् सरळ रेषे् ओढून 
टोकाकडे खुटंीला बरांधाव्या्. इनलाईन दठबक पद््ी् जनै टबबो ए्ेसल, 
जनै टबबो क्यरूा, जनै टबबोलाईन सपुर, जैन टबबो स्लिम ही उत्ादन ेउपलब्ध 
आहे्. दोन नळ्रांचा िापर केल्ान ेकमी िळेे् एकसारख ेशसचंन वमळ्.े

१) दठबक शसचंन पद््ी् पाण्ाची ४५ ्े ५० टके् बच् हो्े ्र 
उत्ादन ३०-४० टक्क्याने िाढ्े.

२) दठबक शसचंन पद््ीने षपकाला एकसारखे पाणी ददले जा्े.

३) जवमनी् िाफसा स्थि्ी कायम रादहल्ाने करांद्ाची िाढ जोमदार हो्े 
ि जोडकरांद्ाचे प्रमाण घट्े. 

४) करांद्ाचा आकार एकसारखा राहून गुणित्ापूण्व उत्ादन वमळ्े.

५) दठबक शसचंन पद््ीने पाण्ा् विरघळणारी ख्े (विद्राव्य) ददल्ाने 
रासायवनक ख्रांच्ा िापरामध्े २५-३० टके् बच् हो्े.

६) षकड, रोग ि ्णरांचा प्रादभुथाि कमी हो्ो.

७) विजेची उपलब्ध्ा कमी (लोडशेडींग) असणाऱया काळा् कमी िेळे्, 
कमी पाण्ा् अभधक क्ेत् शसचंन करणे शक्य हो्े.

जनै ठ्ल्सवर ठिबक ससचंन वािरून घतेलेले िांढऱया कांद्ाचे उत्ादन
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अॅक्यूिेन स्प्कंलि
अॅक्यूरेन स्प्कंलरची मरांडणी १० बाय १० वमटर अं्रािर कर्ा्. 

दोन लॅटरल ि दोन नोझलमध्े १० वमटर अं्र ठेि्ा्. यापद््ी् २५ 
ि ३२ एम.एम. लॅटरलचा िापर कर्ा्. शे्ामधील स्प्कंलर पूण्व 
ि्ु्वळाकार षफर्ा् ्र बरांधािरील स्प्कंलर सोयीनुसार अध्वि्ु्वळाकार 
षफरू शक्ा्. स्प्कंलरची उंची एक वमटर पययं् ठेिलेली अस्े. 
स्प्कंलर चालविण्ासाठी कमी् कमी दोन षकलो ग्ॅम/सें.मी. २ इ्का 
दाब असािा. या पद््ीमध्े ५०२२ एस.डी.यू. ि ५०२२ एस.डी.यु.पी.सी. 
या स्प्कंलरचा िापर करािा. शसचंन करण्ासाठी ४८० ्े ५१० शल/्ास 
क्म्ेचे स्प्कंलस्व िापरािे. एका स्प्कंलरमधून १० वमटर षत्ज्ेपययं् 
एकसारखे शसचंन केले जा्े.

१)  क्यूरेन स्प्कंलरमुळे उत्ादना् ३० ्े ४० टके् िाढ हो्े.

२)  ४५-५० टक्क्यरांपययं् पाण्ाची बच् हो्े. पाटाने पाणी दे्ाना 
रब्ी हंगामा् ८० हेक्र सें.मी. पाणी लाग्े ्र अॅक्यूरेन 
स्प्कंलरद्ारे ५०-५५ हेक्र सें.मी. पाणी लाग्े.

३)  करांद्ाच्ा मुळाच्ा कक्े् कायम िाफसा स्थि्ी ठेि्ा येणे शक्य 
हो्े. त्ामुळे मुळरांना पाण्ाचा ्ाण बस् नाही. पाणी ि 
रासायवनक ख्रांचा काय्वक्म िापर िाढ्ो. पररणाम्: उत्ादना् 
िाढ ्र हो्ेच शशिाय विक्ीयोग् करांद्ाचे प्रमाण ्ुलने् सिथाभधक 
वनघ्े. करांदा काढणीस १०-१५ ददिस लिकर ये्ो.

४)  िीज टंचाईच्ा काळा् कमी पाण्ा् कमी िेळे् अभधक क्ेत्ाचे 
शसचंन करणे शक्य हो्े. िीज िापरामध्े बच् होिून मजुरी खच्व 
िाच्ो. िीज टंचाईच्ा काळा् क्यूरेन स्प्कंलरने रात्ी देखील 
शसचंन करणे सुलभ हो्े.

५)  क्यूरेन स्प्कंलर पद््ीमुळे करांद्ाच्ा क्ेत्ा् पाणी नेण्ासाठी 
दरांड-पाटचारी करण्ाची गरज पड् नाही. त्ामुळे रोपरांची संख्ा 
िाढ्े, पयथायाने उत्ादना् िाढ हो्े.

६)  शसचंनाचे ्ुषार हलके असल्ामुळे जमीन भुसभुशी् राह्े. 
यामुळे करांद्ाच्ा िाढीस िाि वमळ्ो. करांदे मोठे एकसारख्ा 
आकाराचे वमळ्ा्. जोड, डेंगळा ि चचगंळी करांद्ाचे प्रमाण 
अत्ल्प राह्े. ्ण काढणे सोपे हो्े ि खचथा् बच् हो्े.

७)  लागिड केल्ानं्र संच सुरू केल्ास कमी पाण्ा् रोप चरांगले 
रुज्े. नरांगे पड् नाही.

८)  दहिाळ्ा् करांद्ाच्ा पा्ीिर पडणारे दि / धुके धु्ले जा्े 
पा्ीिर येणाऱया करपा रोगाचा प्रादभुथाि कमी हो्ो ि पा्ीच्ा 
बेचक्या् लपलेली फुल षकडी ्ग धरू शक् नाही.

९)  क्यूरेन स्प्कंलरची हलिाहलि करण्ाची आिश्यक्ा नस्े. 
त्ामुळे षपक ्ुडिले जा् नाही आणण मजुरी खचथा् बच् हो्े.

१०) क्यूरेन स्प्कंलर संचाची जोडणी अव्शय सुलभ, सहज ि साधी 
असल्ामुळे, कमी िेळे् ि कमी खचथा् मरांडणी कर्ा ये्े.

११) प्रत्ेक लॅटरलला व्लॉल्व असल्ामुळे पाण्ाची पा्ळी खाली जाणे, 
विजेचे व्ोले्टज कमी असणे, या कारणरांमुळे पाण्ाचा प्रिाह कमी-
अभधक झाल्ास, व्लॉल्वद्ारे स्प्कंलरचा प्रिाह योग् राखण्ास 
मद् हो्े.

१२) क्यूरेन स्प्कंलर सुद्ा इनलाईन दठबक संचाप्रमाणेच शासकीय 
अनुदानास पात् आहे. पाण्ाच्ा काय्वक्म िापरासाठी दठबक 
षकंिा ्ुषार शसचंन अव्शय महत्ाचे आहे. इनलाईन दठबकचा 
करांदा काढल्ानं्र केळी, कापूस, ऊस ि इ्र भाजीपाला 
षपकरांसाठी ्र क्यूरेन स्प्कंलरचा िापर भाजीपाला षपके, भुईमूग, 
आले, लसूण, बटाटा, गाजर, उडीद, मूग, सोयाबीन, घासगि् इ्र 
षपकरांसाठी कर्ा ये्ो.

पाण्ाचे तनयोरन
करांद्ाला पाणी देण्ासाठी दठबक शसचंन संच षक्ी िेळ चालिािे 

असा प्रश्न शे्कऱयरांना नेहमी पड्ो. या पद््ीमध्े पाण्ाचे जेिढे 
बाष्ीभिन हो्े ्ेिढे पाणी झाडाला उपलब्ध करून देणे हे मूळ ्ंत् आहे. 
बाष्ीभिनाचा िेग पािसाळ्ा् सिथा् कमी, दहिाळ्ा् मध्म ्र 
उन्ाळ्ा् सिथा् जास् अस्ो.

षपकाची िाढीची अिथिा, जवमनीचा प्रकार, लागिडीचा अं्र, 
दररोजच्ा बाष्ीभिनाचा दर या सिवांचे गुणोत्र काढून पाण्ाची 
दररोजची गरज काढािी. ्ेिढे पाणी द्ािे लागेल. दठबक शसचंन पद््ी् कांद्ाच्ा रोिांसािी ॲक्रेुन स्प्कंलरचा वािर
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करांदा षपकासाठी पाण्ाची गरज

मठहना पाण्ाची मात्रा (लाख / एकर)

पाटपाणी ठिबक ससचंन

जून (लागिड) १.७९-२.१९ १.४९-१.८३

जुलै ३.२३-३.९५ २.१५-२.६३

ऑगस् ९.०८-११.१० ६.०६-७.४०

सप्ेंबर ३.३९-७.८१ ४.२६-५.२०

ऑक्ोबर ३.४०-४.१६ २.२७-२.७७

एकूण खरीप २३.९०-२९.२१ १६.२३-१९८३

ऑक्ोबर (लागिड) १.५२-१.८६ १.३१-१.६१

नोव्ेंबर २.८०-३.४२ १.८६-२.२८

षडसेंबर ८.२८-१०.१२ ५.५२-६.७४

जानेिारी ५.९०-७.२१ ३.९४-४.८२

फेब्ुिारी ३.८५-४.७१ २.५७-३.१४

एकूण रब्ी २५.९५-३१.७१ १५.२०-१८.५८

जानेिारी (लागिड) १.४९-१.८२ १.२९-१.५७

फेब्ुिारी ३.५७-३.७७ २.२१-२.७०

माच्व १२.२०-१४.९१ ८.१३-९.९३

एषप्रल ९.३९-११.४७ ६.२६-७.३५

मे ५.४५-६.६७ ३.६४-४.४४

एकूण उन्ाळी ३१.८२-३८.९० २१.५१-२६.२९

क्युरेन स्प्कंलर पद््ीने पाण्ाची गरज
एसडीयु क्युरेन दाब  षक.ग्ॅ./सें.मी.  अं्र  बाय  मी प्रिाह  ली./्ास

मठहना पाण्ाची मात्रा 
वमवम. / तास

वेळ तास वेळ

षडसेंबर ०५ ०.१० ६

जानेिारी १.२५ ०.२६ १६

फेब्ुिारी २.५ ०.५२ ३१

माच्व ५.७ १.१९ ७१

एषप्रल ६.१ १.२७ ७६

खर व्यवस्ापन
करांदा षपकासाठी ख्ाच्ा मात्ा षक्ी द्ाियाच्ा हे जवमनीच्ा 

मा्ी-पाणी पररक्ण, लागिडीचा हंगाम, िापरली जाणारी आणण ख् 
देण्ाच्ा पद््ी यािर अिलंबून अस्े. मा्ीपाणी पररक्णानुसार १५० 
षक.ग्ॅम नत्, ५० षक.ग्ॅम सूरद, ८० षक.ग्ॅम पालाश ि ५० षक.ग्ॅम 
गंधकयुति ख्े द्ािी्. रासायवनक ख्रांपैकी एक ्ृव्यरांश भाग नत्, 
संपूण्व सूरद, अधदे पालाश लागिडीच्ा िेळी आणण नत्ाचा दसुरा हप्ता ि 
रादहलेला पालाश ३० ददिसरांनी ्र नत्ाचा शेिटचा हप्ता लागिडीनं्र 
६० ददिसरांनी द्ािा. करांदा षपकास नत् गरजेपेक्ा जास् ददल्ास करांद्ाची 
पा् जास् िाढ्े. माना जाड हो्ा्. करांदा आकाराने लहान राह्ो. जोड-
करांद्ाचे प्रमाण िाढ्े ि साठिणूक क्म्ा कमी हो्े. गरजेप्रमाणे ३०-
४० ददिसरांनी १९:१९:१९+सूक्ष्म अन्द्रव्य, ५० ्े ६० ददिसरांनी 
०:५२:३४+सूक्ष्म अन्द्रव्य ि ७०-७५ ददिसरांनी १३:००:४५+सूक्ष्म 
अन्द्रव्य या विद्राव्य ख्रांची फिारणी करािी. फिारणी करण्ासाठी 
चरांगल्ा गुणित्ेची ख्े िापरािी. 

फपट्तगेशन (लागवडबीच्ा कांद्ािाठी तवद्ाव्य खरे)
खते देण्ाचा 
कालावधी

खताची ग्ेड खताची 
लागणारी 
एकूण मात्र 
त्क./एकर

खत ेदेण्ाची 
मात्रा त्क./ए/ठद.

रोपे 
पुनलथागिडी 
नं्र ७ ्े ३० 
ददिस 
पुनलथागिडी 
पूिमी

सुपर फलॉसेट २५.०० जवमनी् 
वमसळून 
टाकिी

मॅग्ेशशयम 
सले्ट

१०.००

गधंक 
(दाणदेार)

१०.००

पुनलथागिडी 
नं्र ७ ्े ३० 
ददिस

युररया ६६.६० २.२२०

१२:६१:० ९५.६० ०.५२०

०:०:५० १९.०० ०.६३३

३१ ्े ५० 
ददिस

१२:६१:० १८.०० ०.९००

युररया ५०.०० २.५००

०:०:५० १६.०० ०.८००

५१ ्े ७० 
ददिस

युररया ५.०० ०.२५०

०:०:५० ३५.०० १.७५०

िरील ख्रांच्ा मात्ा माग्वदश्वनास्ि असून, यामध्े मा्ी पररक्ण 
अहिाल आणण षपकाच्ा अिथिेनुसार आिश्यक ्े बदल करािे्.

िोग व पकडबी
करांदा षपकाच्ा गुणित्ेिर षकड ि रोग यरांचा पररणाम ददसून ये्ो. 

्सेच करांद्ाच्ा उत्ादक्ेिर सुद्ा पररणाम हो्ो. रोग ि षकड वनयंत्ण 
हा करांदा उत्ादन खचथा्ला एक महत्ाचा घटक असून उत्ादन खचथाचा 
जिळपास ३० टके् खच्व हा षकड ि रोग वनयंत्णासाठी हो्ो. 
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कांदा पपकावि येणािे िोग
१) मर रोग (रोपे कोलमडणे)

ढगाळ िा्ािरण ि पाण्ाचा वनचरा न होणाऱया जवमनी् ि जास् 
पािसामुळे िाफ्ा् पाणी साचल्ास या रोगाचा प्रादभुथाि ददसून ये्ो. हा 
रोग जवमनी्ील असलेल्ा फ्ुजेररयम, से्कलोशशया, फायटोपरोरा इ. 
बुरशीमुळे हो्ो. ह्ा रोगाचे िगमीकरण दोन िगथा् कर्ा येईल.
अ)  उगवणीपूवमीच रोपांची मर होणे - नविनच वबजरांकुरण झालेल्ा 

वबयरांच्ा सुक्ष्म मुळािर ि वबजरांकुरािर जवमनी् असलेली बुरशी 
आघा् करून रोपे उगिणी पूिमीच मर हो्े.

ब)  उगवणीनंतर रोपांची मर होणे - रोपे उगिल्ानं्र रोपरांच्ा 
जवमनीलग्च्ा भागाला त्ा दठकाणी बुरशीचा प्रादभुथाि होऊन 
रोपे मानेजिळून (ररगं पडून) कोलमडून पड्ा्. त्ामुळे रोपरांची 
मर हो्े. बुरशीमुळे होणाऱया िरील रोगरांचे व्यिथिापन 
खालीलप्रमाणे कर्ा येईल.
उत्म गुणित्ेचे ि अनुिंशश् शुद््ा असलेल्ा वबयाण्ाची वनिड 
करािी.
वबयाणे पेरणीपूिमी मेटॅलॅक्ील २-२.५ ग्ॅम/षकलो या प्रमाणा् 
वबज प्रषक्या करािी.
पूिमी करांदा लागिड केलेल्ा षकंिा कोणत्ाही षपकाची रोपिाटीका 
्यार केलेल्ा जवमनीमध्े रोपिाटीका ्यार करू नये.
रोगाचा प्रादभुथाि ददसल्ास िाफ्ामध्े दोन रोपरांच्ा ओळीमध्े 
बािीस्ीन षकंिा ररडोवमलचे द्रािण ओ्ािे. २५ ग्ॅम औषध १५ 
शलटर पाण्ा् वमसळून द्रािण ्यार करािे.
रोपिाटीका ्यार करण्ापूिमी जागेचे २५० गेजच्ा प्ास्स्कने 
सोलरायझेशन करून घ्ािे.
टट् ायकोडमथा झव्रीडी या जैविक बुरशीच्ा १.२५० षक.ग्ॅम/हेक्र या 
प्रमाणा् िापर करािा.
रोपिाटीका उंच गादीिाफ्ािर ्यार करािी.

२) जांभळा करपा
जरांभळा करपा हा महत्ाचा रोग आहे. हा रोग खरीप ्सेच इ्र 

हंगामा् देखील ये्ो. अल्टरनेररया पोराय नािाच्ा बुरशीमुळे हा रोग 

हो्ो. पानािर षफकट षपिळ्ा रंगाचे लरांबट चटे् पड्ा् ि त्ा् 
मध्भागी जरांभळा डाग ददस्ो. जुन्ा पानािर चटे् पडण्ाचे प्रमाण 
अभधक अस्े. अनेक चटे् पडल्ामुळे ्े एकमेका् वमसळ्ा् ि त्ामुळे 
पाने िाळून जा्ा्.
३) तपत्करी करपा

्पषकरी करपा हा रब्ी हंगामा्ील सिथा् हावनकारक रोग आहे. 
‘से्मषफलीयम िॅशसकेररयम’ नािाच्ा बुरशीमुळे हा रोग हो्ो. पानािर 
लहान षपिळसर आणण ओलसर डाग पड्ा्. असंख् डाग एकमेकरांना 
जोडले जाऊन पानाच्ा शेंड्ापासून ्े बेचक्यापययं् आ्ील बाजूिर 
्पषकरी रंगाचे लरांबच्ा लरांब चटे् पड्ा्. त्ामुळे पाने िाळ्ा्. कंद 
पोसण्ापूिमी रोग आल्ास कंदाची िाढ हो् नाही.

िरील दोन्ी प्रकारच्ा करपा रोगाच्ा वनयंत्णासाठी मॅन्ोझेब 
षकंिा प्रापीनेब या बुरशीनाशकाची १५ शलटर पाण्ा् ३७.५ ग्ॅम षकंिा 
किच १५ शलटर पाण्ा् ३० ग्ॅम प्रमाणे ८-१० ददिसरांच्ा अं्राने 
फिारणी करािी.
४) काळा करपा

खररप हंगामा् काळा करपा या रोगाचा प्रादभुथाि मोठ्ा प्रमाणा् 
हो्ो. या रोगाला माना लरांबणे असेही म्हण्ा्. कोलीटोटट् ायकम 
स्लिओस्पोराईडस् सस् नािाच्ा बुरशीमुळे हा रोग हो्ो. रोगाची लागण 

कांद्ावर आलेला डाऊनी मेस्डिओ रोग कांद्ावर आलेला करिा रोग

कांद्ावर आलेला मर रोग
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रोपाच्ा लागिडीनं्र लगेच झाली, ्र झाडरांच्ा माना लरांब्ा्. पाने 
िाकडी हो्ा् ि षपिळी पड्ा्. अशा रोपरांना करांदे लाग् नाही्. 
पानािर ि मानेिर ि्ु्वळाकार काळे डाग पड्ा्. रोगाची ्ीव्र्ा 
िाढल्ानं्र पाने िाक्ा् ि कंद सड्ो. दमट हिामान ि जवमनी्ील 
पाण्ाचा वनचरा न होणे यामुळे काळा करप्ाचा प्रादभुथाि िाढ्ो.

या रोगाच्ा वनयंत्णासाठी २ ्े ३ िषदे षपकरांची फेरपालट, िाफ्ामध्े 
पाणी साठू न देणे ्सेच बािीस्ीन हे बुरशीनाशक १५ शलटर पाण्ा् १५ 
ग्ॅम प्रमाणे फिारणी करािी.
५) गुलाबी मुळे

मुळ गुलाबी होणे हा रोग पायरेनोचेटा टेरेस्स्ट्स या बुरशीमुळे हो्ो. 
मुळे गुलाबी रंगाची हो्ा् ि खोडाची चक्ी राखाडी षकंिा ्पकीरी 
रंगाची हो्े, त्ामुळे कंदाची िाढ हो् नाही. जुनी मुळ गुलाबी हो्ा् ि 
नं्र सडून जा्ा्. ्सेच नविन मुळे ये्ा्. या रोगामुळे पानरांचे शेंडे 
िाक्ा्. या रोगाचा प्रादभुथाि टाळण्ासाठी षपकाची फेरपालट करणे 
आिश्यक आहे.
६) कांद्ाची सड

खररप करांदा ्सेच वबयाण्ाचा करांदा यािर सड हो्े. ही सड 
फ्ुजररयम ऑ्सीस्पोरम नािाच्ा बुरशीमुळे हो्े. या रोगामुळे पाने 
षपिळी पड्ा्. झाडाची िाढ खुंट्े. झाडाचा िरचा भाग मुळाच्ा 
चक्ीपासून उपसून ये्ो. वबयाणाच्ा षपका् लािलेला करांदा सड्ो. 

वबयाण्ाचा दरांडा कमकुि् वनघ्ो ि िाळून जा्ो,
त्ामुळे वबयाण्ाचे संपूण्व नुकसान हो्े. या रोगाचा प्रसार 

जवमनी्ील बुरशीपासून हो् असल्ामुळे त्ाच-त्ाच जवमनी् करांद्ाची 
लागिड टाळािी ि षपकाची फेरपालट करािी.

पकडबी
१) फुलत्कडे (थ्रिप्स): ही षपिळसर रंगाची गळुगळुी् आणण सकु्ष्म षकड 
अस्े. ही कीड पानरांच्ा बचेक्यामधे् लपनू बस्.े षपले ि प्रौढ फुलषकडे 
पाना्ील रस शोषनू घे्ा् ि त्ामळेु पानािर परांढरे दठपके पड्ा्. 
षकडीचा प्रादभुथाि मोठ्ा प्रमाणा् झाल्ास दठपक्यरांच ेप्रमाण िाढ् ेि 
पान े परांढरी ददसायला लाग्ा्. षपकाच्ा सरुिा्ीच्ा काळा् पाने 
िाकडी हो्ा्. या षकडीचा वनयंत्णासाठी ८ ् े १० ददिसरांच्ा अ्ंराने 
डेल्टामेभरिन षकंिा सायहॅलोरिीन १० शलटर पाण्ा् ४-५ वम.ली. ्सचे 
प्रोफेनोफलॉस २० वम.ली./१० शलटर पाण्ा् या प्रमाण े आलटून पालटून 
फिारणी केल्ास भरिप्स षकडीपासनू संरक्ण वमळेल. फिारणीच्ा क्मा् 
वनबंोळीयुति षकटकनाशकरांचा १० शलटर पाण्ा् ४० वम.ली. प्रमाण ेिापर 
करािा. यामळेु षकटकनाशकरांच ेअिशेष करांद्ामध् ेकमी य्ेा्.
२) पाने त्कंवा खोड कुरतडणारी अळी : या षकडीच्ा अळ्ामुळे ि 
पा्ीला कुर्डून चछद्र करून बाहेर ये्ा्. एकच अळी अनेक करांद्ाना 
नुकसान कर्े.
३) कटवम्थ : ही अळी वनशाचर असून करांद्ाचे रोप जवमनीलग्च कट 

कांदा पिकावर यणेाऱया वगेवगेळ्ा प्कारच्ा पकडी
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कर्े ि रोप खाऊन टाक्े. ही अळी ददिसा जवमनी्च राह्े. जवमन 
कोरून पादहल्ास ्ेलकट, चंदेरी रंगाची अळी सापड्े. जैविक पीक 
संरक्णामध्े बी.टी. (बलॉशसलस रुरॅशजनॅशसस) या शजिाणूजन् 
षकटकनाशकाची फिारणी १० शलटर पाण्ा् २० ग्ॅम प्रमाणे उपयोगी 
ठर्े. ्सेच वनबंोळी पेंड १५०० षक.ग्ॅम प्रव् हेक्री या प्रमाणे जवमनी् 
वमसळून षकंिा वनबंोळी अक्व  १० शलटर पाण्ा् ४० वम.ली. प्रमाणे 
फिारणी केल्ास या षकडींचा बंदोबस् हो्ो. रोप लागिडीनं्र 
षफप्रोवनल (ररजंट एकरी ५ षकलो) या प्रमाणा् िापरािे.
उत्ादन

भार्ाचे खरीप करांद्ाचे सरासरी उत्ादन ४ मे.टन ्र रब्ी करांद्ाचे 
सरासरी ७ मे.टन/एकर आहे. जैन अत्ाधुवनक करांदा लागिडीचे ्ंत्ज्ान 
िापरून श्री. रामकृष्ण माधिराि पाटील, गाि भामपुर, ्ा.शशरपुर, शज.
धुळे यरांनी खरीप, जेव्ी-५ करांद्ाच्ा जा्ीचे अॅक्यूरेन स्प्कंलरचा िापर 
करून १५.४३ मे.टन/एकर ्र श्री. रविदं्र शामराि महाजन गाि 
अदहरिाडी, ्ा. रािेर, शज.जळगाि यरांनी रब्ी करांद्ाचे जेव्ी-१२ करांद्ाच्ा 
जा्ीचे इनलाईन दठबक शसचंनाचा िापर करून २६.८० मे.टन/एकर 
विक्मी उत्ादन घे्ले आहे.

कांदा काढणबी, िुकवणबी व हाराळणबी
करांदा काढणी, साठिणूकी् करांदा दीघ्वकाळ षटकण्ाच्ा दृष्ीने 

करांद्ाची काढणी योग् िेळी करणे अव्शय महत्ाचे आहे. करांदा 
काढणी पययं् पाणी ददले गेले ्र जवमनी्ील ओलाव्यामुळे करांद्ाच्ा 
माना पड् नाही. ि निीन मुळे फुट् अस्ा्. अशा करांद्रांना काढणी 
नं्र कोंब ये्ा्, हे टाळण्ासाठी षपकाची अिथिा पाहून दोन ्े ्ीन 

आठिडे पूिमीच पाणी बंद करािे. करांदा पक्व होिू लागला की निीन पाने 
येणे ररांब्े, पा्ीचा रंग षपिळसर हो्ो. करांद्ाच्ा मानेचा भाग मऊ पडून 
पा् कोलमड्े यालाच माना पडणे असे म्हण्ा्. खरीप हंगामा् डट् म 
षफरिून पा् पाडून घ्ािी. त्ामुळे पा्ी्ला रस करांद्ाच्ा साठिणुकीच्ा 
काळा् लगेच कोंब फुट्ा्. त्ामुळे करांद्ाचे मोठे नुकसान हो्े.
कांदा सुकववणे:  शे्ा्ून काढलेल्ा करांद्ा् पाण्ाचे प्रमाण ८५-९० 
टके् अस्े. यामुळे ्ो ्साच साठिणुकीसाठी योग् ठर् नाही. म्हणून 
त्ाला विशशष् पद््ीने सुकविणे आिश्यक अस्े. त्ासाठी काढणी 
केल्ानं्र प्रत्ेक िाफ्ा्ील करांदा अशा रर्ीने ठेिािा की पदहल्ा 
ओळीचा करांदा दसुऱया ओळीच्ा करांद्ाच्ा पा्ीने झाकला जाईल. असे 
केल्ाने करांदे उन्ा् खराब न हो्ा करांद्ाचा िरील पापुद्रा सुकून त्ाला 
आकष्वक रंग ये्ो. आणण माने्ून ओलािा कमी होिून पा्ी् असलेले 
अबसेशसक अॅशसड करांद्ा् उ्र्े. सुकलेली पा् पीळ देिून १ ्े १.५ 
अं्र ठेिून कापािी. त्ामुळे करांद्ाचे ्ोंड पूण्वपणे बंद होऊन 
जं्ुसंसगथापासून करांद्ाचा बचाि होिून साठिणुकी् करांद्ाची सड हो् 
नाही. हा्ाळणी - शे्ा् पा्ीसह करांदा ४-५ ददिस सुकविल्ानं्र 
पुन्ा १०-१५ ददिस सािली् िाळिािा. सािली् िाळिलेल्ा करांद्ास 
पापुद्रा सुटून आकष्वक रंग प्राप्त हो्ो. ि असा करांदा साठिणुकी् 
चरांगला षटक्ो. साठिणुकीपुिमी जोड, दभुाळके, लहान आकाराचे करांदे 
वनिडून एकसारख्ा  आकाराचे वनिडक करांदेच साठिणुकीसाठी 
िापरािे. करांदा हा्ाळ्ाना आदळ आपट झाल्ास त्ा्ील श्िसनाचा 
िेग िाढून ्ो लिकर खराब हो्ो त्ामुळे करांद्ाची हा्ाळणी कर्ाना 
काळजी घ्ािी.

काढणी केल्ानंतर िातीने कांदा झाकून शेतामध्ये सुकमवणे
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्ुर आपल्ा राज्ा्ील खरीप हंगामा्ील कडधान्ापैकी महत्ाचे 
षपक आहे. ह्ा षपकाखाली १२.०९ लाख हेक्र क्ेत् असून ्ुर षपकाची 
उत्ादक्ा ९ ्े १० लक्वटंल प्रव् हेक्र एिढी आहे. ्ुर षपकाची 
उत्ादक्ा कमी येण्ाची कारणे ्ुर हे कोरडिाहू षपक असून पािसाच्ा 
भरिश्यािरही पेरणी केली जा्े. बहु्रांश ्ुर षपक हे सोयाबीन आणण 
कापूस षपकामध्े आं्रषपक म्हणून घे्ले जा् असल्ाने दलु्व शक्् हो्े. 
प्रग् ्ंत्ज्ानाचा ्ुर षपकामध्े शे्करी िापर कर्ाना ददस् नाही्. 
बरीचशी लागिड ही पारंपाररक आहे. पाऊस संप्ो त्ािेळी ्ुर षपकास 
फुले, शेंगा लागण्ाची सुरूिा् हो्े. त्ामुळे पुढे शेंगामध्े दाणे 
भरण्ासाठी जवमनी् पुरेशी ओल नस्े, सं्ुली् पोषणाच्ा अभािामुळे 
ही दाणे चरांगले भरले जा् नाही् ्सेच ्ुर षपकािर येणाऱया षकडी आणण 

रोगरांचे िेळीच वनयंत्ण न केल्ाने ही ्ुर षपकाचे उत्ादन कमी वमळ्े. 
्ुर षपक शसचंनास उत्म प्रव्साद दे्े.

जैन दठबक शसचंन पद््ीिर बोदिड शज.जळगरांि येरील श्री. 
सत्नारायण जी खंडेलिाल ह्रांनी एकरी २५ लक्वटंल उत्ादन घे्ले 
आहे. ्ुर षपकामध्े प्रग् ्ंत्ज्ानाचा अिलंब केला. लागिडीमध्े दोन 
ओळी् अं्र ८ इंच आणण दोन रोपरांमध्े अं्र १.५ इंच ठेिले हो्े. 
लागिड टोकण पद््ीने केली हो्ी. षकडी आणण रोगाचे िेळीच वनयंत्ण 
केले हो्े. मुख् षपकानं्र ्ुर षपकरांचा पूनब्वहार घे्ल्ामुळेच एकरी 
२५ लक्वटंल उत्ादन वमळाले. ्ुर षपकामध्ेही प्रग् ्ंत्ाचा िापर करून 
विक्मी उत्ादन वमळवि्ा ये्े ्सेच आभर्वक नफाही वमळवि्ा ये्ो हे 
खंडेलिालजी ह्रांनी सलग ५ िषदे ्ूरीचे जैन दठबकिर सा्त्ाने एकरी 

रुिीविील 
    िोगांचे 
 व्यवस्ापन
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-बी.डी.जडे
िरीष्ठ कृषषविद्ा शास्तज्, 

जैन इररगेशन शसस्ीम् शल. 

२४ ्े २५ लक्वटंल उत्ादन वमळविले आहे. त्रांच्ा पासून शे्करी प्रेरणा 
घेऊ शक्ा्. ज्रांच्ाकडे शसचंनाची सुविधा आहे त्रांनी जैन दठबक 
शसचंन पद््ीिर कापूस षपकाची जशी पूि्व हंगामी म्हणजे पाऊस 
पडण्ापूिमी मे मदहन्ाच्ा शेिटच्ा आठिड्ा् टोकण पद््ीने केली 
जा्े त्ाच पद््ीने ्ुर षपकाची सुद्ा पूि्वहंगामी लागिड करून विक्मी 
उत्ादन घे्ा ये्े.

्ुर षपकामध्े खालील रोग आढळून ये्ा्.
१. मर
२. िरांझ
३. खोडािरील करपा
४. पानािरील दठपके

१) मि
ह्ा रोगाचा प्रादभूथाि हो्ो. हा रोग जवमनी्ून आणण वबयाण्ा्ून 

हो्ो. रोगाचा प्रादभूथाि झाल्ािर पाने शेंड्ाकडून खाली मलूल होऊ 
लाग्ा् रोगग्स् झाडे सहज उपटली जा् नाही्. परं्ु खोड आणण 
मुळरांचा उभा छेद घे्ल्ास आ् पेशी काळ्ा झालेल्ा ददस्ा्. 
ह्ामध्े पाने षपिळी होऊन गळ्ा्. भारी जवमनी् षकंिा पाणी धरून 
ठेिणाऱया जवमनीमध्े ह्ा रोगाचा प्रादभूथाि जास् ददस्ो. 

उपाय : ्ुर षपकाची पेरणी/लागिड करण्ाआधी बुरशीनाशकरांची बीज 
प्रषक्या करणे आिश्यक आहे. प्र्ी षकलो वबयाण्ास आयरन २ ग्ॅम + 
बािीस्ीन १.५ ग्ॅम ची बीज प्रषक्या करािी. षकंिा काबबोक्ीन अभधक 
रायरम ची ३ ग्ॅम प्रव् षकलो वबयाणेस बीज प्रषक्या करािी. बुरशी 
नाशकाची बीज प्रषक्या झाल्ानं्र जैविक बुरशी टट् ायकोडमथा ४ ग्ॅम 
प्रव् षकलो वबयाण्ास बीज प्रषक्या करािी. ्ुर षपकािर शक्य्ोिर ्ुर 
षपक न घे्ा षपकाची फेरपालट करािी. उन्ाळ्ामध्े जमीन जादा ्ापू 
द्ािी. रोग प्रव्कारक जा्ीचे वबयाण्रांचा िापर करािा. मेटॅकॅक्ील 
षकंिा कलॉपरऑ्सीक्ोराईड चे द्रािण मुळाजिळ जवमनी् टाकािे ि 
रोगट झाडे उपटून टाकािी्.

२) वांझ (स्ररशलटी मोझेक) 
्ूरीिरील िरांझ षकंिा से्रीशलटी मोझेक हा अत्ं् महत्ाचा 

विषाणूजन् रोग आहे. ह्ा रोगाचा प्रादभूथाि इररओफाईड माईट नरांिाच्ा 
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षकडीमुळे हो्ो. रोगग्स् झाडाची पाने षपिळसर हो्ा्, 
पाने आकाराने लहान हो्ा्, पाने मलूल हो्ा्. 
रोगग्स् झाडास फुले आणण शेंगा लाग् नाही. त्ामुळे 
उत्ादन वमळ् नसल्ाने खूप नुकसान हो्े. ्ुरीची 
झाडे झूडूपा सारखी ददस्ा्. पानरांिर गोलाकार 
दठपकेही ददस्ा्. रोगट झाडे उपटून टाकािी्.
उपाय : बी.एस.एम.आर. ७३६ विपूल, ्ारा ह्ा सारख्ा 
िरांझ रोग प्रव्कारक जा्ीच्ा वबयाण्ाची लागिड 
करािी. कोळी षकडीचे वनयंत्ण करािे. ह्ा करी्ा गंधक, 
२५ ग्ॅम १० शलटर पाणी षकंिा रोगोर अरिा मेरील 
डेमीटलॉन १० वमली १० शलटर पाण्ा्ून फिारणी करािी 
षकंिा ओमाईटची फिारणी करािी.

३) खोडाविील किपा 
्ुर षपकािर खोडािरील करपा हा रोग आढळून 

ये्ो. ह्ा रोगाचा प्रादभूथाि कोलोषटट्कम आणण 
फायटोफ्ोरा ह्ा बुरशीमुळे हो्ो. कोलोषटट्कम 
बुरशीमुळे होणाऱया खोडािरील करपा रोगामध्े खोडािर 
फरांद्रांिर काळ्ा ि करड्ा रंगाचे चटे् आढळून ये्ा्. रोगाची व्व्र्ा 

अभधक असल्ास काही िेळेस काही फरांद्ा िाळ्ा् ्र कधी संपूण्व 
झाड िाळ्े.

फायरोफ्ोरा बुरशीमुळे होणाऱया खोडािरील करपा रोगामध्े 
पानरांिर ओलसर चटे् जवमनीलग् खोडािर ि षकंिा जवमनीपासून काही 
उंचीिर ्पषकरी चटे् पडलेले ददस्ा्. नं्र खोडािर खोलगट भाग 
्यार हो्ो. काही िेळा खोडािर गाठी ्यार हो्ा्.
उपाय : अव्शय भारी, चचकण मा्ी मध्े जेरे पाणी साचून राह्े, वनचरा 
हो् नाही अशा जवमनी् ्ूरीचे षपक घेऊ नये. ्ूरीची पेरणी करण्ापूिमी 
वबयाण्ास अॅलीयट २ ग्ॅम षकंिा बािीस्ीन २ ग्ॅम षकंिा रायरम ३ ग्ॅम 
प्रव् षकलो वबयाण्ास बीज प्रषक्या करािी. षपक िाढीच्ा अिथिे् 
रोगाचा प्रादभूथाि आढळून आल्ास ररडोवमल षकंिा एलीएट २० ग्ॅम  १० 
शलटर पाण्ा्ून फिारणी करािी.

४) पानाविील ठठपके 
्ुर मध्े पानािरील दठपके ह्ा रोगाचा प्रादभूथाि बुरशीमुळे हो्ो. 

पानािर सुरिा्ीस षपिळसर लहान दठपका ददस्ो कालरां्राने ्ो 
्पषकरी हो्ो. दठपका मोठा हो्ो. 
उपाय : पानरांिर दठपके ददसून आल्ास बािीस्ीन १५ ग्ॅम १५ शलटर 
पाण्ा्ून अरिा कलॉपर ऑ्सीक्ोराईड ३० ग्ॅम १५ शलटर पाण्ा्ून 
फिारणी करािी.

्ुर षपकामध्े मर आणण िरांझ हे अत्ं् हावनकारक रोग आहे्. 
ह्रांच्ा मुळे उत्ादना् मोठी घट हो्े आणण आभर्वक नुकसान हो्े. 
त्ामुळे ह्ा रोगरांचे प्रादभूथाि होऊ नये म्हणून बीज प्रषक्या पेरणीपूिमी 
अिश्य करािी. ्सेच रोग प्रव्कारक जा्ीची वनिड करािी.

्ुर षपकाचे अभधक उत्ादन वमळण्ाकरर्ा शसचंनाची सुविधा 
असल्ास ८ x १.५ फूट, ९ x १.२५ फूट, १० x १ फूट अं्रािर दठबक 
शसचंन पद््ीिर ्ूरीची लागिड करािी. त्ामुळे ्ुर षपकाच्ा कोणत्ाही 
अिथिे् षपकास पाण्ाचा ्ाण पडणार नाही. दोन पािसरांमध्े अभधक 

िानावरील ठििके िानावरील ठििके 

रूि पपकाचे ठठबक  
सिचंनाविील अथ्तशास्त्र

्ूर हे खरीप हंगामा्ील महत्ताचे कडधान् षपक आहे. 
्ूर हे षपक प्रामुख्ाने कोरडिाहू षपक घे्ले जा्े. ्ूर 
षपकाच्ा आभर्वक उत्ादन घेण्ासाठी शे्कऱयरांची 
मानशसक्ा बदलणे खूप गरजेचे आहे. पारंपाररक पद््ीने 
लागिड करून कोरडिाहू शे्कऱयरांना ्ुरीचे एकरी ३ ्े ४ 
लक्वटंल उत्ादन वमळ्े. त्ामुळे ्ूर षपकापासून अभधक 
आभर्वक नफा वमळणे शक्य नाही. परं्ु राज्ा्ील काही 
शे्कऱयरांनी जैन दठबक िर ्ुरीची लागिड करून एकरी 
१५ ्े २४ लक्वटंल उत्ादन वमळविले आहे. ्ूर षपकाचे 
सरासरी एकरी १५ लक्वटंल जरी उत्ादन वमळाले ि ्ूर 
षपकास दर ५००० रू प्र्ी लक्वटंल जरी वमळाला ्री 
्ूरषपकापासून एकरी ७५००० रू.  ढोबळ उत्न् वमळेल 
त्ा्ून दठबकसाठी केलेला एकरी २५००० रू. खच्व िजा 
केल्ास ्ूर षपकापासून एकरी ५०००० रू, वनव्वळ नफा 
वमळू शक्ो. शशिाय ्ूरीची लागिड ८' x १.२५',  ९' x १ 
अं्रािर करी् असल्ाने आं्रषपक घेणे सहज शक्य 
आहे. म्हणून ्ूर षपकासाठी दठबक शसचंनाचा िापर करून 
अभधक उत्ादन ि अभधक आभर्वक नफा वमळिािा.
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खंड पडल्ास खंडी् पािसाच्ा कालािधी् ही षपकास त्ाच्ा 
गरजेइ्के दठबक शसचंन पद््ीने पाणी देणे सहज शक्य हो्े. ्सेच 
दठबक शसचंन पद््ीमधून व्ेंचूरी अरिा फषट्वलायझर टँक द्ारे ्ुर 
षपकास विद्राव्य ख्े ही दे्ा ये्ा् त्ामुळे षपकाची िाढ चरांगली हो्े, 
फुले भरपूर लागून शेंगा भरपूर लाग्ा्, शेंगामध्े दाणे ही चरांगले भरली 

जा्ा्. ्ुर षपकािर विद्राव्य ख्े त्ाच्ा अिथिेनुसार सुरूिा्ीपासून 
१९:१९:१९, १३:४०:१३, ०:५२:३४ आणण १३:०:४५ची फिारणी केल्ास 
्ुर षपकाच्ा उत्ादना् िाढ हो्े. अशा पद््ीने शे्कऱयरांनी ्ुर षपकाचे 
व्यिथिापन करून ्ूरीचे अभधक उत्ादन वमळिून ्ूरीपासून अभधक 
आभर्वक नफा वमळिािा.

खोडावरील करिा वांझ (स्टररसलटी मोझेक)

शेंगा पोखिणािी अळी
्ुरीिरील शेंगा पोखरणारी आळी ही अत्ं् महत्ाची कीड 

असून त्ामुळे ्ुर षपकाचे अ्ोना् नुकसान हो्े. शेंगा 
पाेखरणारी आळी ही ्ुरषपक फुलाेऱया् अस्ाना षपकािर 
आक्मण कर्े ि नं्र फुलाहून शेंगे् जाऊन शेंगे्ील दाणे 
खा्े. ही आळी स्् िाढ् ि पसर् जा्े. ्ुरषपक जोपययं् 
शेंगा अिसरे् शे्ा् ऊभे अस्े ्ोिर या आळीचा प्रादभुथाि 
सुरूच राह्ो. ्ुरीचे दाणे षकडके झाल्ामुळे ि अध्विट 
खाल्लामुळे उत्ादन कमी हो्े ि असे दाणे बाजारा् विकणे 
अिघड अस्े. या आळीच्ा वनयंत्णासाठी सपश्वजन् 
षकटकनाशके उदा. क्ोराेपायरीफलॉस षकंिा लक्वनलॉलफलॉस  
षकंिा प्रोक्ेम षकंिा कोराजन यरांची आलटून पालटून गरजेनुसार 
फिारणी करािी. या षकडीचे फुलािसरे्च वनयंत्ण करू 
शकलो ्र ्े अभधक फायद्ाचे हो्े. नं्र कीड वनयंत्ण करणे 
अिघड जा्े.
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शे्करी बंधुनो,
ह्ा िषमी पाऊस िेळेिर सुरू झाल्ाने खरीप हंगामा्ील मूग, उडीद, 

ज्ारी, कापूस, सोयाबीन, ्ूर षपकरांची पेरणी िेळेिर झाल्ाने शे्करी 
आनंदा् हो्े. षपकरांची पररस्थि्ी ही समाधानकारक हो्ी. पुन्ा ग् 
िषथाप्रमाणे दोन पािसामध्े खंड पडल्ाने शे्करी बंधू चच्ंेमध्े हो्े 
नं्र पाऊस जो सुरू झाला ररांबण्ाचे नाि काही घेई ना. त्ामुळे सि्व 
प्ररम मुग षपक काढणीस आला हो्ा त्ाचे अ्ोना् नुकसान झाले, 
त्ानं्र उडीद, ज्ारी, सोयाबीन, कापूस षपकरांचे नुकसान झाले. उडीदास 
शेगरांमध्े कोंब आले, ज्ारीचे दाणेचा रंग बदलला, सोयाबीनची फुलगळ 
होऊन शेंगा कमी लागल्ा, कापूस षपकाची खालची पररपक्व बोंडे 
सडली. त्ामुळे शे्कऱयरांचे नुकसान झाले. उत्ादन ्र कमी वमळाले 
्सेच गुणित्ा चरांगली न वमळल्ाने त्रांना भाि ही चरांगला वमळ् नाही. 
खरीपाच्ा हंगामा्ील ज्ारी, मका, सोयाबीन षपकरांचे काढण्ाचे काम 
सुरू आहे, काहींची काढणी संपली आहे. ह्ािषमी हिामाना्ील बदल 

आणण अव्पाऊस ह्ामुळे शे्कऱयरांच्ा करांद्ाच्ा नस्वरी्ील रोपे 
बसली्, शे्ा्ील लागिड केलेल्ा करांद्ािर ढगाळ हिामान, अव् 
आद्र्व्ा, पहाटेचे धुके यामुळे करांदा षपकािर बुरशीयुति रोगरांचा प्रादभुथाि 
झाल्ाने करांदा षपकाच्ा िाढीिर विपरी् पररणाम झाला. करांदा षपकाची 
रोपे मेल्ाने करांद्ाची एकरी रोपरांची संख्ा कमी झाली. करांदा विरळ 
झाला. त्ामुळे करांदा उत्ादक शे्करी ही अडचणी् आलेले आहे्. 
सध्ा शे्करी खरीपा्ील षपकरांची कामे आटोपून रब्ी हंगामा्ील 
वनयोजनाच्ा विचारा् आहे्. ह्ा िषमी पाऊस चरांगला झालेला आहे. 
त्ामुळे विहीरी, बोअरिेल, शे््ळे, धरणे पूण्वपणे भरल्ाने 
जलस्तो्रांमधील पाण्ाचा साठा समाधानकारक आहे. ह्ा िषमी 
अ्ीपािसाने खरीप हंगामा्ील षपकरांचे नुकसान झाले आहे हे मान् 
आहे. ्री उपलब्ध पाण्ाचा योग्  िापर करून रब्ी हंगामा्ील षपकरांचे 
विक्मी उत्ादन घेण्ास संधी आहे. विहीरी, बोअरिेल, धरणरांमध्े भरपूर 
पाणी उपलब्ध असल्ामुळे रब्ी 

िब्बी पपके
िूक्ष्मसिचंनानेच 
तवक्मबी उत्ादन
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हंगामा्ील षपकरांची 
लागिड वनशचि् िाढणार 
आहे. पाणी भरपूर आहे 
म्हणून शे्करी पारंपारीक 
मोकाट शसचंन पद््ीिर 
गहू, हरभरा, करांदा, मका, 
ज्ारी लागिड कर्ा्. 
आ्ा शे्कऱयरांनी आपली 
मानशसक्ा बदलली 
पादहजे, गेल्ा अनेक 
िषथापासून गहू, हरभरा, 
मका ही षपके मोकाट 
शसचंन पद््ीिर घे् 
आहे् आणण जास् पाणी 

ि अभधक रासायवनक ख्े िापर करून ही या षपकरांचे अभधक उत्ादन 
वमळ्रांना ददस् नाही, त्ामुळे ह्ा षपकरांपासून अभधक आभर्वक फायदा 
वमळ् नाही. म्हणूनच शे्कऱयरांनी हे लक्ा् घे्ले पादहजे की ज्ादा 
पाणी ददले म्हणजे जास् उत्ादन वमळ् नाही. आ्ा जमीनीला पाणी 
देण्ाऐिजी षपकरांना पाणी देण्ाचे शशकले पादहजे. मोकाट शसचंन 
पद््ीने ज्ादा पाण्ाचा िापर ्र हो्ोच ्सेच ददलेल्ा रासायवनक 
ख्रांमधील अन्द्रव्येही जमीनी् झझरपून जा्ा्. त्ामुळे पारंपाररक 
पद््ीने ददलेल्ा पाण्ाची आणण रासायवनक ख्रांचा काय्वक्म्ा अिधी 
३० ्े ४० टके् वमळ्े. रासायवनक ख्े जवमनी् झझरपल्ामूळे जवमनी 

अभय जैन
विपणन विभाग प्रमुख, महाराष्ट् ,  

जैन इररगेशन शसस्ीम् शल. 
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ही क्ारयुति हो् जा्ा् त्ामुळे जवमनीची उत्ादक्ा ही कमी कमी 
हो् जा्े.  पारंपाररक मोकाट शसचंन पद््ीमध्े पाण्ाच्ा रेंबािर 
आपले कोण्ेही वनयंत्ण नसल्ाने पाणीचा अपव्यय जास् हो्ो. 
त्ामुळे आ्ा शे्कऱयरांनी अभधक उत्ादन ि अभधक आभर्वक फायदा 
वमळण्ाकरी्ा प्रग् ्ंत्ज्ाचा आणण आधुवनक शसचंन पद््ीचा अिलंब 
करणे गरजेचे आहे. सूक्ष्मशसचंन पद््ीमध्े दठबक शसचंन आणण ्ुषार 
शसचंन ह्ा दोन्ी पद््ीचा समािेश आहे. षपकवनहाय त्रांच्ा गरजेनुसार 
ह्ा पद््ीचा उपयोग कर्ा ये्ो.

िूक्ष्मसिचंन पद्धरबीचे फायदे
उत्ादनामध्े भरीि िाढ
उत्म गुणित्ा वमळ्े.
पाणी िापरामध्े ४० ्े ५० टके् बच् हो्े.
जमीन कायम िाफसा अिथिे् ठेि्ा ये्े.
जमीन-पाणी-षपक ह्रांचा परस्पर समन्वय साधला जा्ो.
दठबक शसचंन पद््ीमधून पाण्ा् विरघळणारी ख्े दे्ा ये्ा्.
रासायवनक ख्रांची काय्वक्म्ा िाढ्े.
जवमनी क्ारयुति हो् नाही्.

कमी पाणी, कमी विज, कमी िेळे् अभधक क्ेत् लागिडीखाली 
आण्ा ये्े ि शसचंन कर्ा ये्े.
प्रत्ेक झाडास एक समान पाणी वमळाल्ाने षपकाची एक समान 
िाढ हो्े.
रात्ीसुद्ा हूकूमी शसचंन कर्ा ये्े.
िेळ, मजूरी, विजेमध्े बच् हो्े.
सूक्ष्मशसचंन पद््ीमध्े पाण्ाच्ा प्रत्ेक रेंबािर आपले वनयंत्ण 

असल्ाने षपकास अव् पाणी षकंिा षपकास त्ाच्ा कोणत्ाही अिथिे् 
पाण्ाचा ्ाण बस् नसल्ाने षपकरांची उत्ादन देण्ाची क्म्ा िाढ्े.

सदरच्ा लेखामध्े रब्ी हंगाममध्े कोणकोण्ी षपके घे्ा ये्ा् 
आणण त्रांची सूक्ष्म शसचंन पद््ीिर लागिड कशी करािी हे नमुद  
केले आहे.

िब्बी हंगामारबील पपके -
्ृणधान्े  – गहू, मका आणण ज्ारी
्ेलवबया  –  सूय्वफूल, करडई, 
कडधान्े  –   हरभरा
भाजीपाला  –  बटाटा, हरभरा, 
िरील सि्व षपकरांची जरी लागिड हो् असली ्री गहू, मका, हरभरा, 

ज्ारी ही रब्ी हंगामा्ील प्रमुख षपके आहे्. खरीप हंगामा्ील 
षपकरांप्रमाणे रब्ी हंगामा्ील षपके पािसािर अिलंबून नस्ा् त्रांना 

अल्पकालीन त्पकांसािी बहुपयोगी ठिबक संच उपयुक्त
वमत्रांनो दठबक शसचंन पद््ीचा िापर केल्ाने उत्ादन िाढ्े 
हे शसद् झालेले आहे. ्री ही मात् आपण ठराविकच षपकरांसाठी 
दठबक शसचंन ्ंत् िापरािे ही मानशसक्ा आहे. जर शे्ीमध्े 
घे् असलेल्ा सि्व षपकरांचे अभधक उत्ादन घेऊन त्ा पासून 
अभधक आभर्वक नफा वमळिायचा असेल ्र मात् मानशसक्ा 
बदलणे काळाची गरज आहे. ज्रांच्ाकडे शसचंनाची सोय आहे 
असेच शे्करी रब्ी षपक घे् अस्ा्. मका, ज्ारी, बाजरी, 
गहू, हरभरा, करांदा, सूय्वफूल ही षपके साधारणपणे ३ ्े ४ 
मदहन्रांच्ा कालािधीची आहे्. व्यिस्थि्पणे वनयोजन 
केल्ास एकाच दठबक शसचंन संचाचा िापर िष्वभरा्ील ्ीन 
षपके घेऊन करू शक्ो आणण चरांगला आभर्वक नफा वमळिू 
शक्ो. ज्ारी, बाजरी, मका, गहू, सूर्वफूल यरांचे दठबक शसचंन 
पद््ीिर विक्मी उत्ादन घे्लेले आहे. मराठिाडा कृषी 
विद्ापीठ परभणी ह्रांनी ज्ारीसाठी दठबक शसचंनाचा उपयोग 
करून एकरी २५ लक्वटंल उत्ादन घे्ले आहे. शैलेश मुळे, 
भादली शज. जळगाि ह्रांनी बाजरी षपकाचे जैन दठबक शसचंन 
पद््ीिर एकरी १८.५ लक्वटंल उत्ादन घे्ले आहे. 
सूय्वफूलाची दठबक शसचंन पद््ीिर लागिड करून एकरी १२ 
्े १५ लक्वटंल उत्ादन घे्ले आहे. अल्प कालािधीची िषथा्ून 
्ीन षपके दठबक शसचंन पद््ीिर घे्ा येणे शक्य आहे. या 
करर्ा बहुपयोगी दठबक शसचंन पधद्ीचा उपयोग करािा. 
दोन इनलाईन नळ्ा्ील अं्र ४ ्े ५ फूट ठेिािे, षडट् परचे 
अं्र ४० सें.मी. आणण प्रिाह ४ शल/्ास घ्ािा.
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शसचंन करािेच लाग्े. रब्ी हंगामा्ील षपकरांची लागिड पारंपाररक 
पद््ीमध्े गहू षपकाची सपाट िाफ्रांमध्े सारे पाडून शसचंन कर्ा्. 
्र हरभरा साठीही सपाट िाफे अरिा सरी िरंबा पद््ीने पेरणी करून 
शसचंन कर्ा्. मका षपकाची सुद्ा सरी िरंबा पद््ीिर लागिड करून 
शसचंन केले जा्े. करांदा षपकाची लागिड ही सपाट िाफा आणण सरी 
िरंबा पद््ीने केली जा्े. ्र बटाटा लागिड सरी िरंबा पद््ीिर केली 
जा्े. गेल्ा अनेक िषथापासून शे्करी अशा पद््ीने रब्ी हंगामा्ील 
षपकरांची लागिड करी् असून पारंपारीक पाटपाणी पद््ीने मोकळे 
पाणी दे् आहे्.

शे्कऱयरांनी आ्ा पारंपाररक पद््ीने लागिड आणण शसचंन न 
कर्ा प्रग् ्ंत्ाचा िापर करून गादी िाफ्ािर लागिड करािी आणण 
आधुवनक सूक्ष्मशसचंन पद््ीचा अिलंब करािा. गादी िाफ्ािरील 

लागिड अभधक फायदेशीर अस्े. गादी िाफ्ामध्े कायम िाफसा 
हमखास ठेि्ा ये्ो. हिा आणण पाणी ह्रांचे सं्ुलन राख्ा ये्े. जास्ीचे 
पाणी िाफ्ा्ून झझरपून जा्े त्ामुळे मुळरांजिळ अ्ी पाणी राहा् 
नसल्ाने षपकरांची परांढरी मुळे िाफसा अिथिा असल्ामुळे हिा ि पाणी 
ह्रांचे सं्ुलन असल्ामुळे अन् ि पाण्ाचे शोषण चरांगल्ा रर्ीने 
कर्ा् त्ामुळे षपकरांची िाढ जोमदार हो्े ि उत्ादन अभधक वमळ्े. 

िब्बी हंगामारबील पपकांिाठी िूक्ष्म सिचंन पद्धरबी
जेव्ा रब्ी हंगामा्ील षपकरांसाठी दठबक षकंिा रेनपोट्व शसस्ीम 

जैन टबबो एक्सेल जैन टबबो लाईन जैन िॉली स्लिम जैन टबबो स्लिम

पाणबी बचर, वि दपुटबीने उत्ादन
जैन इररगेशनचे संथिापक कै. भिरलाल जैन यरांनी १९८७ 

मध्े भार्ा् पदहल्रांदा सूक्ष्मशसचंनाचे म्हणजे 
दठबक-्ुषार संचाच्ा सहाय्ाने षपकरांना पाणी 
देण्ाचे ्ंत्ज्ान आणले. ्ेव्रां लोक आचियथाने 
प्रश्न विचारायचे की, आम्ही गुडघाभर, पूण्व 
िाफा भरून पाणी दे्ोय ्री १०-१५ 
षकलोच्ापुढे केळीला घड पड् नाही. 
एकरी २ ्े ३ लक्वटंल कापूस हो्ो. प्रचंड 
पाणी िापरूनही शे्करी पादहजे ्से 
उत्ादन वमळिू शक् नाही आणण दठबकने 
कुठे षपक येईल का? सगळी शे्ी आ्बट्टाची होईल. पण 
पदहल्ा १-२ िषथा्च जेव्रां दठबकिर च्ा केळी झाडाला २५ 
्े ३० षकलोचा घड पडला आणण कपाशीचे एकरी २० ्े ३० 
लक्वटंल उत्ादन आले ्ेव्रां त्रांचे खाडकन डोळे उघडले.  
मागील ३३ िषथा् जैन इररगेशनने जळगािच्ा जैन दहल्सिर 
भा्ासह जिळपास १00 षपकरांना दठबक ि ्ुषार शसचंनाचा 
िापर करून अनेक वनरवनराळे प्रयोग करून पादहले  आणण ्े  
यशस्वीही झाले. त्ामुळे ्ंत्ज्ानािरचा विश्वास हळूहळू 
िृद्ींग् हो् गेला आणण आ्ा ्र शंभराहून अभधक षपके या 
दठबक-्ुषार शसचंन पद््ीने अव्शय उत्म ये्ा्. इ्केच 
नवे् ्र पाण्ाची वनम्म्ाने बच् होऊन उत्ादना् दपुटीने 
िाढ झालेली आहे. केिढी षकमया या ्ंत्ज्ानाची!
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(्ुषार शसचंन) पद््ीचा अिलंब करण्ाचे वनशचि् केले आहे. त्ा िेळी 
्ंत्ज्ान िापर्ाना दठबक शसचंना्ील घटक अरिा रेनपोट्व, 
स्प्कंलस्वच्ा गुणित्ेमध्े ्डजोड कर्ा नये. दठबक शसचंन अरिा 
रेनपोट्व शसस्ीम आपण एक दोन िष्व िापराकरी्ा घे् नाही. संच 
दीघ्वकाळ व्यिस्थि्पणे काय्वर् राहण्ासाठी उच््म गुणित्ेचे दठबक 
शसचंन अरिा रेनपोट्व शसस्ीमचा पूण्व संच विक् घे्ला पादहजे. ्सेच 
संचाची शे्ामध्े उभारणी करण्ाआधी कृषी अभभयं्ा अरिा षडलर 
कडून त्ाचे ्रांषत्क षडझाईन करून मगच शे्ामध्े उभारणी करािी. 
पाण्ाचा स्तो् आणण पाण्ाची गुणित्ा ह्ा नुसारच षफल्टरची वनिड 
करािी. षफल्टर हे दठबक शसचंन संचानुसारच षफल्टरची वनिड करािी. 
षफल्टर हे दठबक शसचंन संचाचे हृदय आहे. ्रच दठबक शसचंन संच 
दीघ्वकाळ कार्वर् राहील. जर पाणी खोल बोअरिेल मधून घे् असल्ास 
घुमर अरिा सँड सॅपरेटर चा िापर करािा. त्ामुळे पाण्ा् येणारी िाळू 
अरिा मा्ी, गाळ िेगळा कर्ा ये्ो. षडट् पर मध्े िाळूचे अरिा मा्ीचे 
कण अरिा शेिाळ ये् असेल, पाणी गढूळ ये् असेल ्र अशा िेळी 
सँड षफल्टर िापरणे गरजेचे आहे. त्ामुळे पाण्ा् येणारे शेिाळ, चचकण 
मा्ीचे कण षफल्टर मधील िाळूच्ा िरच्ा रररांिर ररांबून पाणी गाळले 
जा्े आणण स्वच् पाणी शसस्ीमला जा्े. षडट् पर बंद पड् नाही्. जर 

पाण्ा् फति पालापाचोळा अरिा कचरा असे ्रंग्े पदार्व ये् 
अस्ील ्र फति जाळीचा म्हणजेच स्स्कन षफल्टर अरिा षडस्क 
षफल्टरचा िापर करािा. शे्कऱयरांनी हे लक्ा् घे्ले पादहजे की रेनपोट्व 
शसस्ीमचा िापर कर्ाना ही स्कीन षफल्टर बसिून घे्लं पादहजे. 
दठबक शसचंन ्ंत्ाचा संपूण्व फायदा वमळण्ासाठी दठबक शसचंन संचाची 
उभारणी कर्ाना दठबक मधून पाण्ा् विरघळण्ासाठी रासायवनक 
ख्े देण्ासाठी व्ेंच्ुरी अरिा फटमीलायझर टँक बसिून घ्ािा म्हणजे 
फषट्वगेशन कर्ा येईल. दठबक शसचंनामधून पाण्ा् विरघळणारी /
विद्राव्य ख्े देण्ाच्ा ्ंत्ास फटीगदेशन ्ंत् असे म्हण्ा्. आपण ज्ा 
ज्ा िेळी दठबक ने पाणी द्ाल त्ा प्रत्ेक िेळी दठबक मधून पाण्ा् 
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विरघळणारी ख्े ददली पादहजे त्ामुळे उत्ादना् भरीि िाढ हो्े. 
गुणित्ा उत्म वमळ्े. ्सेच दठबक शसचंनामध्े क्ार साच् नाही्, 
षडट् पर बंद पड् नाही्, षपकरांना सि्व दठकाणी एक समान पाणी ि ख्े 
ददली जा्ा्. विद्राव्य ख्े ही आम्लधममीय असल्ामुळे षडट् पर मध्े क्ार 
साच् नाही्.

रब्ी हंगामा्ील सि्वच षपके जिळच्ा अं्राची असल्ाने त्ासाठी 
इनलाईन दठबक शसचंन अरिा रेनपोट्व/्ुषार शसचंन ह्रांचा िापर 
करािा.

जैन इनलाईन दठबक शसचंनाच्ा नळ्ा ह्ा १२ वममी, १६ वममी 
आणण २० वममी. व्यासामध्े उपलब्ध आहे्. ह्ा नळ्ा व्जमीन एल.
एल.डी.पी.ई. ह्ा मटेररयल पासून बनविलेल्ा आहे्. कारखान्ामध्े 
नळ्रांची वनवम्व्ी हो् अस्ाना षडट् पस्व त्ा् बसविले जा्ा् म्हणूनच 
त्ा नळ्रांना इनलाईन दठबक शसचंन म्हण्ा्.

जैन टबबो ए्सेल : ह्ा नळ्ामधील षडट् पस्व हे पट्ी षटट्पर अस्ा्. ह्ा 
नळ्ा ही १२, १६ आणण २० वममी व्यासामध्े उपलब्ध असून षडट् पर ३०, 
२०, ५०, ६०, ७५, ९० आणण १०० सेमी अं्रािर उपलब्ध असून षडट् परचा 
प्रिाह ०.८ शल. ्ास पासून ्े ४ शलटर/्ास मध् उपलब्ध आहे्.

जैन टबबोलाईन : ह्ा नळ्ामधील षडट् पर गोल आकाराचे अस्ा्. 

ह्ा नळ्ा ही १२, १६ आणण २० वममी व्यासामध्े उपलब्ध असून ह्ा्ील 
षडट् पस्वचा प्रिाह २ शल. आणण ४ शल./्ास मध्े उपलब्ध आहे्. जैन टबबो 
ए्सेल आणण जैन टबबोलाईन इनलाईन नळ्ा ह्रांना शासन अनुदान 
आहे.

जैन कंिनी उत्ादन करीत असलेले ससचंन साठ्त् व त्ाचे सुटे् भाग.

रेनिोट्नवर गाजर लागवड
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जैन इररगेशनकडे कमी खचथाच्ा सुद्ा इनलाईन नळ्ा उपलब्ध 
आहे्. त्ा सुद्ा व्जमीन मटेररयल पासून बनविलेल्ा अस्ा्. आणण 
त्ा् सुद्ा िरील नळ्ामध्े जे षडट् पर बसविलेले आहे् ्ेच षडट् पस्व ह्ा 
कमी खचथाच्ा नळ्ामध्े बसविलेले अस्ा्. िरील नळ्ाप्रमाणेच 
षडट् पस्व मधील अं्र आणण षडट् परचा प्रिाह उपलब्ध आहे.

जैन पलॉलीलिीम आणण जैन टबबोलिीम ह्ा कमी खचथाच्ा नळ्ा 
उपलब्ध आहे्. या नळ्रांना शासन अनुदान नाही. रब्ी हंगामा्ील काही 
षपकरांसाठी रेनपोट्व शसस्ीमचा उपयोग कर्ा येईल त्ा मध्े मायक्ो 
स्प्कंल्स्व, ॲक्वामास्र, ५०१U सुपर-१० आणण ५०२२ उपलब्ध आहे्. 
मायक्ोस्प्कंस्व ४ x ४ वमटर, ४ x ३ वमटर, ्र ॲक्वा मास्र ५ x ५ वममी, 
५०१U ६ x ६ वमटर, ८ x ८ मीटर, सुपर-१० आणण ५०२२ हे रेनपोट्व 
स्प्कंलर १० x १० वमटर अं्रािर िापर कर्ा ये्ील. रेनपोट्व 
शसस्ीममध्े पाणी िापर काय्वक्म्ा ८० ्े ८५% वमळ्े. षपक वनहाय 
सुक्ष्म शसचंन पद््ीची वनिड- 

दठबक शसचंन पद््ी- गहू, मका, ज्ारी, हरभरा, 
सूय्वफूल, करडई, बटाटा आणण करांदा

रेनपोट्व शसस्ीम- गहू, हरभरा, बटाटा, करांदा
सुक्ष्मशसचंन पद््ीिर रब्ी षपकरांची लागिड 

कशी करािी?
१) गहु : गहु षपकाची लागिड करण्ासाठी 
जवमनीची चरांगली पूि्वमशाग् करून घ्ािी, 
रोटॅिेटरने जमीन भुसभुशी् करुन घ्ािी. त्ानं्र 
गादी िाफे बनिािे्. गादी िाफ्ाची रंुदी ९० सेमी 
असािी ्र उंची २५ ्े ३० सेमी असािी. गादीिाफे 
बनविल्ानं्र दठबक शसचंन संचाची उभारणी 
करून घ्ािी.  गहू षपकासाठी इनलाईन नळ्ा्ील 
अं्र ४.५ इंच ्े ५ इंच असािे. दोन षडट् पर मधील 
अं्र ४० ्े ५० सेमी आणण षडट् परचा प्रिाह २ शल. 

षकंिा ४ शल./्ास जवमनीच्ा प्रकारानुसार वनिड करािी. गादी 
िाफे ्यार कर्ाना रासायवनक ख्रांचा बेसल डोस एकरी 
१०:२६:२६ ५० षकलो, १० षकलो मॅगे्शशयम सले्ट, ५ षकलो झझकं 
सले्ट, बोरॅ्स २ षकलो जवमनी् चरांगले वमसळून द्ािे. गादी 
िाफ्ाच्ा मध्भागी इनलाईन नळी ठेिािी. गादी िाफ्ािर २२.५ 
सेमी अं्रािर ४ ओळी पेराव्या्, दठबक शसचंन जमीन िाफसा 
येईल पययं् चालिािा. अभधक पाणी देऊ नये. जमीन कायम िाफसा 
ठेिािी. गहू षपकाची उगिण पूण्व झाल्ािर दठबक शसचंनद्ारे 
राहीलेली ख्रांची मात्ा दठबक शसचंना द्ारे द्ािी. अशा पद््ीने 
दठबक शसचंन पद््ीिर गहू षपकाची लागिड करािी. दठबक शसचंन 
पद््ीिर एकरी ३० ्े ३५ लक्वटंल उत्ादन वमळणे सहज शक्य 
आहे. साकरी ्ा. भुसािळ येरील षकरण चोपडे ह्ा शे्कऱयाने जैन 
दठबकिर एकरी ३० लक्वटंल गव्ाचे उत्ादन घे्ले.

 रेनपाेट्थ वापरामुळे टवम्थनल हीट-स्टट्सेला प्रवतबंध होऊन उत्ादनात मोिी वाढ
गहू हे राज्ा्ील रब्ी हंगामा्ील महत्ताचे षपक असून राज्ा् दरिषमी ९ ्े १० लाख हेक्र क्ेत्ािर लागिड केली जा्े. परं्ु गहू 
षपकाची हेक्री उत्ादक्ा राज्ा् अिघी १४.९० लक्वटंल म्हणजे एकरी ६.०० लक्वटंल आहे. १४ जानेिारी नं्र राज्ा्ील ्पमान 
िाढायला सुरूिा् हो्े. त्ामुळे गव्ाच्ा उत्ादना् २० ्े ३० टके् घट ये्े. रेनपोट्वचा िापर केला ्र ५ ्े ६ डीग्ीने ्पमान कमी 
हो्े. हा  टवम्वनल हीट-सटट् से कमी झाल्ाने गवहाचे उत्ादन िाढण्ास मद् हो्े. अभधक ्ापमानामुळे गहू षपकाचे उत्ादन कमी 
वमळाल्ाने आभर्वक नफाही कमी वमळ्ो.  पारंपाररक लागिड पद््ीने आणण मोकळे पाणी, मोकाट शसचंन पद््ीिर उत्ादन कमी 
वमळ्े. अभधक उत्ादन वमळण्ासाठी गव्ाच्ा अभधक उत्ादन देणाऱया जा्ींची वनिड करून नोव्ेंबरच्ा दसूऱया व्सऱया आठिड्ा् 
पेरणी केली पादहजे. गहू षपकाची गादी िाफ्ािर दठबक शसचंन अरिा रेनपोट्व शसस्ीमचा िापर करून लागिड केल्ास गहू षपकाचे 
एकरी २५ ्े ३० लक्वटंल उत्ादन सहज वमळवि्ा येे्े. गव्ाच्ा ओबंी मध्े दाणे भर्ाना ्ापमान िाढल्ास उष्ण्ेच्ा ्ाणामुळे 
(Heat stress) उत्ादना् घट हो्े. रेनपोट्वच्ा िापरामुळे उष्ण्ेचा ्ाण पड् नाही, गव्ाच्ा उत्ादना् भरीि िाढ हो्े ि गुणित्ा 
ही चरांगली वमळ्े. दठबक अरिा रेनपोट्व शसस्ीम िर गव्ाचे उत्ादन एकरी ३० लक्वटंल वमळाल्ास आणण दर १७०० रुपये प्र्ी 
लक्वटंल वमळाल्ास गहू षपकापासून एकूण ढोबळ उत्न् एकरी ५१, ००० रू. वमळेल. त्ा्ून गहू उत्ादनाचा खच्व एकरी रुपये िीस 
हजार िजा केल्ास गहू षपकापासून एकरी ३१,००० रू. वनव्वळ नफा वमळू शक्ो. त्ामुळे शे्कऱयरांनी आपली मानशसक्ा बदलून 
गहू षपकाची दठबक शसचंन अरिा रेनपोट्व िर लागिड करािी.
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२) मका:  मका षपकाची लागिड करण्ापूिमी जवमनीची चरांगली पूि्व 
मशाग् करून घ्ािी. रोटॅिेटरची पाळी देऊन जमीन चरांगली 
भुसभुशी् करुन घ्ािी. अभधक उत्ादन देणाऱया मक्याच्ा जा्ीची 
वनिड करािी. मक्याची लागिड सरी िरंबा पद््ीने न कर्ा गादी 
िाफ्ािर अरिा सपाट जवमनीिरही कर्ा ये्े. परं्ु 
गादीिाफ्ािरील लागिड अभधक फायदेशीर अस्े. गहू 
षपकाप्रमाणेच मका लागिडीपूिमी दठबक शसचंन संचाची उभारणी 
करून घ्ािी. मका षपकासाठीही इनलाईन दठबकची वनिड करािी. 
मका षपकासाठी इनलाईन दठबकचा िापर कर्ाना दोन नळ्ा्ील 
अं्र जवमनीच्ा प्रकारानुसार ४ ्े ५ फूट वनिड करािी. दोन षडट् पर 

मधील अं्र आणण षडट् परचा प्रिाह ही जवमनीच्ा प्रकारानुसार वनिड 
करािी. मध्म प्रकारच्ा जवमनीकरी्ा दोन नळ्रांमधील अं्र ४.५’ 
असािे, दोन षडट् पर मधील अं्र ४० सेमी ्र षडट् परचा प्रिाह ४ शल/
्ास असािा. मका षपकासाठी फषट्वगेशन करण्ासाठी/दठबक 
मधून पाण्ा् विरघळणारी ख्े देण्ाकरी्ा व्ेंचूरी षकंिा 
फषट्वलायझर टॅकचा उपयोग करािा. मका षपकासाठी लागिड 
करण्ापूिमी गादी िाफे ्यार करून घ्ािे्. गादी िाफे ्यार 
कर्ाना िाफ्ामध्े रासायवनक ख्रांचा बेसल डोस एकरी 
१०:२६:२६ ख् १०० षकलो, १५ षकलो मॅग्ेशशयम सले्ट, ५ षकलो 
झझकं सले्ट, ५ षकलो फेरस सले्ट आणण बोरॅ्स ३ षकलो 
जवमनी् चरांगले वमसळािे. गादी िाफे ्यार कर्ाना िाफ्ाची रंुदी 
६० सेमी आणण उंची ३० सेमी ठेिािी. गादी िाफ्ाच्ा मध्भागी 
इनलाईन नळी ठेिािी. नळी सरळ राहाण्ासाठी नळीच्ा शेिटी 
खुंटी बरांधािी. दठबक शसचंनाने गादीिाफा िाफसा अिथिे् आणून 
घ्ािा. त्ानं्र टोकण पद््ीने मका वबयाणेची लागिड करािी. 
लागिड कर्ाना एका दठकाणी एकच वबयाणे टाकािे. दोन 
ओळी्ील अं्र ३० ्े ४० सेमी ्र दोन झाडा्ील अं्र २० सेमी 
ठेिािे. अशा पद््ीने लागिड करािी. संपूण्व उगिण झाल्ािर मका 
षपकासाठी दठबकद्ारे राहीलेली ख्रांची मात्ा द्ािी. दठबक शसचंन 
पद््ीिर रब्ी हंगामा्ील मका षपकाचे एकरी ६० ्े ७० लक्वटंल 
उत्ादन घेणे शक्य आहे. एकलग् ्ा. धरणगाि येरील शे्करी श्री. 
गयभूदादा पाटील ह्रांनी जैन दठबकिर एकरी ६८.५ लक्वटंल उत्ादन 
घे्ले आहे.

३)  हरभरा : हरभरा हे रब्ी हंगामा्ील महत्ताचे कडधान् षपक आहे. 
बरीचशी हरभरा लागिड ही पारंपाररक पद््ीने केली जा्े. मोकाट 
शसचंन पद््ीने षपकास पाणी ददले जा्े. हरभरा षपकाची पेरणी 

मक्याचे ठिबकवर एकरी ६८.५ क्वटंल उत्ादन
मका हे षपक प्रामुख्ान े खरीप हंगामामधे् घ्ेले जा्े. 
ज्रांच्ाकडे शसचंनाची सवुिधा आहे ् ेश्ेकरी रब्ी हंगाममध्े 
मका षपकाची लागिड कर्ा्. दठबक शसचंन िर मका षपकाचे 
विक्मी उत्ादन श्ेकरी घ्े आहे. पाटपाणी/ मोकाट शसचंना 
िरील मका लागिडी पके्ा दठबक शसचंनािर मक्याच ेउत्ादन 
जास् वमळ्.े रब्ी हंगामामध् ेदठबक शसचंन पद््ीिर सरासरी 
एकरी ५० लक्वटंल उत्ादन वमळ्.े त्ासाठी साधारणपणे 
२५,००० रू.खच्व य्ेो. मका षपकास सरासरी १४०० रू. प्र्ी 
लक्वटंल दर वमळाल्ास एकूण ढोबळ उत्न् ७०००० रू वमळेल. 
त्ा्नू २५००० रू खच्व िजा केल्ास एकरी ४५००० रू. 
वनव्वळ नफा वमळू शक्ो. त्ामुळे मका लागिड करणाऱया 
श्ेकऱयरांनी मका षपकाची दठबक शसचंन पद््ीिर लागिड 
करून विक्मी उत्ादन वमळिाि ेआणण अभधक आभर्वक नफा ही 
वमळिािा. एकलग् यरेील श्री गयभ ूदादा यरांनी जनै दठबकिर 
एकरी ६८.५ लक्वटंल उत्ादन घ्ेले आहे. 

गादी वाफ्ावर ठिबक ससचंनाखाली मका. ठिबक ससचंनावर ब्रलेला ्रभरा.
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पारंपारीक पद््ी मध्े सरी िरंबा आणण सपाट जमीनीिर केली 
जा्े. हरभरा षपकामध्े ही प्रग् ्ंत्ज्ानाचा िापर करून विक्मी 
उत्ादन घे्ा ये्े. हरभरा षपकासाठी सुद्ा दठबक शसचंन 
पधदय्ीचा अरिा रेनपोट्व शसस्ीमचा िापर कर्ा येऊ शक्ो. 
हरभरा षपकाची लागिड करण्ापूिमी जवमनीची चरांगली पूि्वमशाग् 
करून घ्ािी. रोटॅिेटरने जमीन भूसभुशी् करुन घ्ािी.  त्ानं्र 
गादी िाफे ्यार करािे्. हरभऱयाची गादी िाफ्ािर लागिड 
अभधक फायदेशीर आहे. गादी िाफे ्यार कर्ाना गादी िाफ्ाची 
रंुदी ९० सेमी ठेिािी. उंच आणण पसरणाऱया जा्ींच्ा दोन ओळी 
िाफ्ािर लािाव्या्. आणण न पसरणाऱया जा्ींच्ा चार ओळी 
लािाव्या्. जाव्नुसार दोन झाडा्ील अं्र कमी जास् कर्ा ये्े. 

गादी िाफे ्यार कर्रांनाच एक बॅग १०:२६:२६ आणण अधमी बॅग 
पोटॅश ्सेच १० षकलो सुक्ष्म अन्द्रव्ये एकरी जवमनी् चरांगले 
वमसळून द्ािे. दठबक शसचंन संचाची उभारणी करून घ्ािी. गादी 
िाफ्ाच्ा मध्भागी इनलाईन दठबकची नळी ठेिािी. दठबकने 
जमीन िाफसा अिथिे् आणून घ्ािी नं्र वबयाणे टोकण पद््ीने 
टोकून घ्ािे. हरभरा षपकासाठी दठबक शसचंन ्सेच रेनपोट्व 
शसस्ीमचा ५०२२ षकंिा ५०१U षकंिा सुपर १० स्प्कंलरचा िापर 
कर्ा येईल. रेनपोट्वने जमीन िाफसा अिथेि् आणून नं्रच 
टोकण पद््ीने पेरणी करािी. हरभरा षपकास जादा पाणी देऊ नये. 
जैन दठबक पद््ीिर बऱयाच शे्कऱयरांनी एकरी १५ लक्वटंल 
उत्ादन वमळविले आहे. 

४)  ज्ारी : रब्ी हंगामा्ील ज्ारी षपकाची सुद्ा दठबकिर लागिड 
कर्ा ये्े. शे्कऱयरांना वनशचि्च ह्ा् आचिय्व िाटणार आहे. ज्ारी 
आणण दठबक शसचंनिर? हे मनास पटणार नाही. परं्ु वमत्रांनो रब्ी 
ज्ारीचे विक्मी उत्ादन घ्ाियाचे असल्ास आपली मानशसक्ा 
बदलणे खूप गरजेचे आहे. ज्ारी षपकाची ही लागिड िर मका 
षपकाची जशी लागिड िर सुचविली आहे अगदी ्शीच लागिड 
ज्ारी षपकाची दठबक शसचंन पद््ीिर करािी. ज्ारी षपकाचीही 
गादीिाफा षकंिा सपाट जवमनीिर लागिड कर्ा ये्े. मराठिाडा 
कृषी विद्ापीठ परभणी येरे डलॉ. उदय खोडके ह्रांनी जैन दठबकिर 
एकरी २५ लक्वटंल ज्ारीचे उत्ादन घे्ले आहे. ज्ारी षपकाचे ही 
दठबक शसचंन पद््ीिर विक्मी उत्ादन घेऊन अभधक आभर्वक 
नफा वमळवि्ा येऊ शक्ो. फति शे्कऱयरांनी आपली मानशसक्ा 
बदलण्ाची गरज आहे.

५)  सूय्थफूल : सूय्वफूल हे ्ेलवबया िगथा्ील खरीप, रब्ी आणण उन्ाळी 
हंगाममध्े घे्ले जाणारे एकमेि षपक आहे. सूय्वफूल षपकाखाली 
क्ेत् कमी हो् चालले आहे. परं्ू सूय्वफूलची दठबक शसचंन 
पधद्ीिर लागिड केल्ास अभधक उत्ादन वमळेल ि अभधक 
आभर्वक फायदा सुद्ा होईल. राज्ा्ील बहु्ेक सूय्वफूल षपक हे 
पारंपररक पद््ीनेच घे्ले जा्े. सूय्वफूल षपक लागिडमध्े प्रग् 
्ंत्ज्ान पद्् ह्ामध्े गादी िाफ्ािर लागिड दठबक शसचंन, 
फषट्वगेशन ्ंत्ाचा िापर करणे गरजेचे आहे. दरिषमी शासन 
परदेशा्ून खाद््ेल आया् कर्े. जर देशा् सि्वच ्ेलवबया षपके 
सूक्ष्म शसचंनाखाली लागिड केल्ास ्ेलवबया षपकरांच्ा उत्ादना् 
िाढ होऊन शासनाला ्ेल आया् करण्ाची गरज पडणार नाही. 
शासनाने ह्ासाठी ्ेलवबया उत्ादक शे्कऱयरांना प्रोत्ाहन देण्ाची 

रेनपोट्थ वापराने हरभरा उत्ादनात हेक्टरी ६  क्वटंल वाढ
हरभरा हे राज्ा्ील रब्ी हंगामा्ील प्रमखु कडधान् षपक 
आहे. राज्ा् या षपकाखाली १४.४० लाख हेक्र क्ते् असनू 
उत्ादक्ा ९.०३ लक्वटंल प्र्ी हेक्री म्हणजचे एकरी ३. ६६ 
लक्वटंल एिढी आहे. हरभरा षपकाची लागिड ही पारंपारीक 
पद््ीन ेकेल्ान ेउत्ादन कमी वमळ्.े त्ामळेु आभर्वक नफा ही 
कमी वमळ्ो. हरभरा षपकामध् े प्रग् ्तं्ज्ानाचा अिलंब 
करण्ाची गरज आहे. हरभऱयाची लागिड गादीिाफ्ािर 
टोकण पद््ीन े करून दठबक शसचंन ्तं्ाचा िापर केल्ास 
एकरी १२ ् े१५ लक्वटंल हरभरा च ेउत्ादन सहज वमळू शक्.े 
दठबक शसचंनाचा अिलंब करून एकरी १२ लक्वटंल हरभराचे 
उत्ादन घेण्ासाठी साधारणपणे एकरी १७००० रू खच्व ये्ो. 
हरभरा षपकास सरासरी दर ४५०० रू. प्र्ी लक्वटंल वमळाल्ास 
हरभरा पासनू एकूण ढोबळ उत्न् १२ लक्वटंलच े५४००० रू. 
वमळ्ील. त्ा्नू एकरी खच्व १७००० िजा केल्ास हरभरा 
पासून एकरी ३७००० रू. आभर्वक नफा वमळू शक्ो. म्हणनू 
श्ेकऱयरांनी हरभरा षपकासाठी दठबक शसचंन अरिा रेनपोट्व 
शसस्ीमचा िापर करून विक्मी उत्ादन घ्ािे ि अभधक 
आभर्वक फायदा वमळिािा. 
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गरज आहे. सूय्वफूलाची लागिड करण्ापूिमी जवमनीचा चरांगली पूि्व 
मशाग् करून घ्ािी. रोटिेटरने जमीन भूसभूशी् करून घ्ािी 
नं्र गादी िाफे बनिून घ्ािे्. गादी िाफ्ाची रंूदी ७५ सेंमी आणण 
उंची २५ ्े ३० सेंमी असािी. गादी िाफे कर्ाना रासायवनक ख्रांचा 
बेसल डोस आणण सूक्ष्म अन्द्रव्ये जवमनी् चरांगली वमसळून घ्ािी् 
नं्र दठबक शसचंनाची उभारणी करून घ्ािी. गादी िाफ्ाच्ा 
मध्भागी इनलाईन नळी सरळ ठेिािी. दठबक शसचंनाने जमीन 
िाफसा अिथिे् आणून घ्ािी. सूय्वफूल लागिडी करी्ा अभधक 
उत्ादन देणारी संकरी् जा्ीची वनिड करािी. सूय्वफूलाची लागिड 
कर्ाना वबयाणे टोकण पद््ीने लािािी्. गादी िाफ्ािर दोन 
ओळी्ील अं्र ४५ सेंमी ्र दोन रोपा्ील अं्र ४.५  ्े ५ इंच 
वनिड करािी. जमीन कायम िाफसा अिथिे् राहील एिढेच 
दठबकचे पाणी द्ािे. सूय्वफूलाची संपूण्व उगिण झाल्ानं्र 
फषट्वगेशन सुरू करािे. अशा पद््ीने सूय्वफूलाची दठबक शसचंन 
पद््ीिर लागिड करून विक्मी उत्ादन वमळिािे.

६) बटाटा : राज्ा् बटाटा षपक खुप कमी घे्ले जा्े. बटाटा षपकासाठी 
दठबक शसचंन षकंिा रेनपोट्व शसस्स्म चा ही उपयोग कर्ा येऊ 
शक्ो. बटाटा षपकाचे अभधक उत्ादन घेण्ासाठी पारंपाररक 
पद््ीने सरी िरंबा पद््ीने लागिड करून पाटपाणी पद््ीचे 
शसचंन न कर्ा प्रग् ्ंत्ािर गादीिाफ्ािर लागिड करून दठबक 
अरिा रेनपोट्वने शसचंन केल्ास उत्ादना् भरीि िाढ होऊन 
आभर्वक नफा अभधक वमळ्ो. बटाटा षपकाची लागिड ही गादी 
िाफ्ािर मका, सूय्वफूल प्रमाणे लागिड करािी. गादी िाफ्ाची 
रंूदी ६० सेंमी ठेिािी आणी उंची ३० सेंमी ठेिािी. दठबक शसचंनाच्ा 

दोन इनलाईन नळ्रांमध्े ४.५ ्े ५ इंच अं्र ठेिािे. गादीिाफ्ािर 
उतृ्ष्ठ गुणित्ेचे अभधक उत्ादन देणाऱया बटाट्ाच्ा जा्ीच्ा 
वबयाणरांची (कंदरांची) लागिड करािी. दोन ओळीमध्े अं्र ३० सेंमी 
्र दोन कंदरांमध्े अं्र २० सेंमी ठेिािे. बटाट्ाची संपूण्व उगिण 
झाल्ानं्र रासायवनक ख्रांचा बेसल डोसच्ा उि्वरी् मात्ा 
फषट्वगेशनने द्ािी. बटाटा लागिड गादीिाफ्ािर करून रेनपोट्वचा 
ही िापर कर्ा येईल. दोन्ी शसचंन पद््ीिर बटाट्ाची लागिड 
कर्ा ये्े आणण खुप फायदेशीर ही आहे.

िूक्ष्मसिचंन पद्धरबीविील बटाट्ाचे फायदे
 सूक्ष्मशसचंन पद््ीमुळे बटाट्ाचे उत्ादना् भरीि िाढ
 बटाट्ाची उत्म गुणित्ा वमळ्े.
 एकसमान बटाटे वमळ्ा्.
 विक्ी योग् बटाट्ाचे प्रमाण जास् अस्े.
 पाणी िापरामुळे ४० ्े ५० टके् बच्
 जमीन कायम िाफसा ठेि्ा ये् असल्ाने उत्ादन अभधक 

देण्ाची क्म्ा िाढ्े.
 सूक्ष्मशसचंन पद््ीमुळे रासायवनक ख्रांची काय्वक्म्ा िाढ्े
 दठबक शसचंनाद्ारे रासायवनक ख्े ददल्ास २५ टके् रासायवनक 

ख्रांची बच् हो्े.
 सूक्ष्मशसचंन पद््ीमुळे िेळ, मजूरी, विजेमध्े बच् हो्े.
 सूक्ष्म शसचंन पद््ीमुळे कमी पाण्ा्, कमी िेळे्, कमी विजे् 

अभधक क्ेत् लागिडीखाली आण्ा ये्े, शसचंन कर्ा ये्े.
 रेनपोट्वच्ा िापरामुळे दि, धुके (फ्लॉस्) पासून बटाटा षपकाचे 

संरक्ण हो्े.
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७) कांदा :  करांदा षपकाची खरीप, रब्ी आणण उन्ाळा हंगाममध्े 
लागिड कर्ा ये्े. बरीचशी करांदा लागिड राज्ामध्े पारंपाररक 
पद््ीने म्हणजे सपाट िाफा षकंिा सरी िरंबा पद््ीिर लागिड 
केली जा्े. पारंपाररक पद््ीने करांदा षपकाचे उत्ादन कमी 
वमळ्े त्ामुळे आभर्वक नफा ही कमी राह्ो म्हणून करांदा षपकाची 
लागिड गादीिाफ्ािर करािी ि शसचंनाकरर्ा दठबक शसचंन 
अरिा रेनपोट्व शसस्ीमचा उपयोग करािा ि करांद्ाचे विक्मी 
उत्ादन घ्ािे आणण आभर्वक नफा वमळिािा.
८)  करडई : करडई सदु्ा ्लेबीया पीका्ील महत्ताचे षपक आहे.
उत्म आरोग् साठी करडई ्लेाची शशफारस कर्ा्. परं्ू 
करडईचे षपक राज्ा्ून हद्पार झालेसारख ेिाट्.े करडई षपकाचे 
क्ते् िाढण्ाची गरज आहे. करडई षपकामध् े दठबक शसचंनाचा 
िापर केल्ास करडईचे अभधक उत्ादन वमळेल. ह्ा िषमी 
मराठिाडामध् े करडई षपकासाठी दठबक शसचंनचा िापर करून 
विक्मी उत्ादन घ्ाि.े
 शे्करी बंधूनो, पारंपाररक पद््ीने शे्ी करण्ाचे हे ददिस 
रादहले नाही. स्पधथा िाढली, राहणीमान बदलले, खच्व िाढला 
त्ामुळे शे्ी्ून अभधक आभर्वक नफा वमळिायचा असेल ्र 
आपली मानशसक्ा बदलली पादहजे षपक लागिडीसाठी प्रग् 
्ंत्ाचा िापर करण्ाची गरज आहे. विहीर, बोअरिेल मध्े पाणी 
भरपूर आहे म्हणून मोकाट शसचंन, पाटपाणी पद््ीिर रब्ी 

सूक्ष्मससचंनामुळे कांद्ात एकरी ८० हजार रुपये नफा
करांदा हे राज्ा्ील भाजीपाला िगथा्ील प्रमुख कंद िगमीय षपक आहे. 
करांदा षपकाची लागिड खरीप, रब्ी आणण उन्ाळी अशा ्ीनही 
हंगामामध्े केली जा्े. राज्ा् करांदा षपकाचे ५.०८ लाख हेक्र क्ेत् 
असून उत्ादक्ा हेक्री १७.४३ टन आहे. म्हणजेच सरासरी एकरी 
७.०५ टन आहे. शे्कऱयरांचे प्रामुख्ाने उत्ादनापेक्ा बाजारभािाकडे 
अभधक लक् अस्े. बहु्ेक करांद्ाची लागिड ही पारंपाररक पद््ीने 
मोकाट शसचंन पद््ीिर केली जा्े त्ामुळे अपेशक्् रोपरांची संख्ा, 
पारंपाररक शसचंन पद््ीमधील उणणिा, षकडी रोगरांचा प्रादभुथाि ह्ामुळे 
अपेशक्् उत्ादन ि आभर्वक नफा वमळ् नाही. त्ामुळे करांदा 
षपकरांपासून अभधक आभर्वक नफा वमळिायचा असेल ्र करांदा 
षपकाची गादी िाफ्ािर लागिड करािी. शसचंनासाठी दठबक शसचंन 
अरिा रेनपोट्व शसस्ीमचा िापर करािा. जे शे्करी करांदा षपकासाठी 
दठबक शसचंन अरिा रेनपोट्व शसस्ीमचा िापर करी् आहे् त्रांनी 
एकरी १२ ्े २४ मेटन उत्ादन वमळविलेले आहे. सरासरी उत्ादन 
एकरी १५ मेटन वमळणे सहज शक्य आहे. करांदा षपकास सरासरी 
८००० रू./- टन जरी भाि वमळाला त्ापासून करांदा १, २०,००० रू. 
एकरी ढोबळ उत्न् वमळेल. त्ा्ून करांदा उत्ादनाचा एकूण खच्व 
एकरी ४०,०००० रू िजा केल्ास ४ मदहन्ामध्े एकरी ८०,००० रू 
वनव्वळ नफा वमळू शक्ो. म्हणून करांदा षपकाची दठबक शसचंन अरिा 
रेनपोट्व िर लागिड करािी.

जनै रेनिोट्नवर आलेले बटाट्ाच ेउत्तम पिक
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ठठबकने भिभिाटबीचबी पकल्बीच गविलबी
ठिबक ससचंन म्हणजेच मायक्रो- इररगेशन, हे भारतीय 
बळीराजाला गवसलेले वरदानच आहे. कष्ट करणे, शेतात 
राबणे आणण पाण्ासािी आकाशाकडे डोळे लावून बसणे हे 
त्ाला कधीच नवे नव्ते. पण आता त्ाच्ा हाती 
मायक्रोइररगेशनची चावी आली आहे आणण त्ारुपाने पाणी 
बचत व भरभराटीची त्कल्ीच जणू त्ाला गवसली आहे. 
हायडट् ोपोवनक्स आणण एरोपोवनक्स या तंत्रज्ञानाने तर आणखीन 
प्रगतीचे पुढचे पाऊल टाकून माती व माध्मांववरहीत शेती 
करण्ाचे तंत्रज्ञान ववकससत केले आहे. जगातील शेतीची 
प्रगती ज्ा गतीने व ठदशेने चालू आहे ते पाहता आपल्ाला 
फार काळ मागे राहून जमणार नाही. जागवतक शेती 
ववकासाची ठदशा पकडण्ात आपण कमी पडलो तर 
आंतरराष्टट् ीय बाजारपेिेमध्े शेतीमाल वनययातीचे युद्ध आपण 
सक्षमपणे कसे लढू शकू याचा प्रत्ेक शेतकऱयाने आता ववचार 
करायलाच हवा! या दृष्टीन जैन इररगेशननें एअर आलू नावाचे 
नवीन उत्ादन बाजारात आणले असून बटाट्ाचे वबयाणेही 
शेतकऱयांना उपलब्ध करून देण्ास नव्याने प्रारंभ केला आहे.

िॉसल्ाऊसमधील बटाटा पिकावर औषधाची फवारणी

एरोिोमनक्स म््णज े्ववेर वाढमवलेले बटाटा पिक
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पांढिा कांदा किाि शेरबीचे, रैनचे मॉडेल अधधक तवश्ािाचे
भारतात करार शेतीचे मॉडेल (प्रारूप) जैन इररगेशनचे संस्ापक डॉ. 
भवरलाल जैन यांनी सव्थप्र्म अथ्धक ववश्ासाह्थ पधदतीने राबवून 
दाखववले. वास्तववक त्ांच्ापूवमीही अनेकांनी मग  तो सहकारी साखर धंदा 
असू द्ा त्कंवा अन्य कोणताही प्रत्क्रया उद्ोग असू द्ा. वत्े हे करार शेतीचे 
मॉडेल राबववण्ाच जरूर प्रयत्न केला होता. परंतू तो पूण्थपणे यशस्ी 
होऊन फार काळ चालू शकला नाही. याचे कारण माल उत्ाठदत करून 
पुरविा करणारे शेतकरी आणण मालाची खरेदी करणाऱया प्रत्क्रया कंपन्या 
यांच्ात ववश्ासाह्थतेचे वातावरण कधी वनमयाण होऊ शकले नाही. कायद्ाने 
ववश्ासाह्थता वनमयाण करता येत नाही. त्कंबहुना करार शेती वृधदतींगत व्ावी, 
ती सव्थ त्पके व क्षेत्रामध्े वाढत राहावी आणण पुरविादार, उत्ादक व 
खरेदीदार यांच्ात आपुलकीचे प्रेमाचे व स्ेहाचे वातावरण वनमयाण व्ावे 
अशा पधदतीने व ठदशेने धोरणांची व कायद्ांची रचनाच केली गेली नाही. 
त्ामुळे काही वववाद वनमयाण झाला तर तो सोडववण्ाची कायदेशीर 
चौकट उपलब्ध नव्ती आणण आजही आहे  असे ठदसत नाही.  या 
पाश््थभूमीवर भवरलालजतींनी पांढरा कांदा खरेदीसािी ववकससत केलेले 
मॉडेल अथ्धक ववश्ासाने प्रेमाचे व आपुलकी वाटणारे िरले. म्हणूनच 
गेल्ा वीस वषयात पांढरा कांदा खरेदीवरून एकही संघषयाची, वादाची 
घटना घडली नाही. एवढेच नवे् तर संयुक्त राष्टट् संघाच्ा (युनो) अन्नधान्य 
आणण शेती संघटनेने करार शेतीच्ा जैन मॉडेलची आवजू्थन दखल घेत हे 
चांगले शाश्त व ववकासाथ्भमुख मॉडेल असल्ाचा अथ्भप्राय नोंदववला.

गादी वाफ्ावर ठिबकसंचाच्ा साह्ाने  
केलेली िांढऱया कांद्ाची लागवड

42



नोव्हेंबर २०२०

हंगामा्ील षपकरांची लागिड न कर्ा दठबक शसचंन अरिा रेनपोट्व 
स्प्कंल्स्व शसस्ीमिर लागिड करून विक्मी उत्ादन वमळिा आणण 
अभधक आभर्वक फायदा वमळिा. जैन इररगेशन आपल्ा सोब् आहे. 
षपकाच्ा लागिडी बाब्ील अरिा सूक्ष्मशसचंन बाब्ील माग्वदश्वन 
हिे असल्ास आमच्ाशी संपक्व  साधा ही विनं्ी.  आ्ा शंभराहून 
अभधक षपके दठबक ्ुषार शसचंनाखाली घेणे शक्य झाले आहे. या 
बाब्चे अनेक प्रयोग जैन कंपनीने देशभर ि जगभर केले आहे्. 
त्ामुळे शे्कऱयरांना कोण्ेही षपक दठबक ्ुषार शसचंन पधद्ीने 
घ्ायचे असेल ्र त्ाचे ्ंत्ज्ान कंपनीमध्े उपलब्ध आहे. आपण 
त्ाबाब् केवहरांही विचारणा करू शक्ा. त्ासाठी काही पैसे लाग् 
नाही्.

रंत्रज्ानाचबी लक्ष्मबी दिवारा 
ठोठावरे आहे!

शेतकऱयाला दोन पैसे अथ्धक वमळवून देणाऱया नकदीच्ा 
त्पकांसािी उदा. फळबागा, ऊस, कापूस ग्ीनहाऊस वा 
पॉसलहाऊसमधील भाजीपाला, फुले यांचे उत्ादन 
करण्ाकररताच ठिबक-तुषार संचाचा वापर करण्ाची 
संकल्पना आजपययंत शेतकऱयांच्ा मनावर वबबंलेली 
आहे. पण आता त्ाच्ाही पसलकडे जाऊन गहू, ज्ारी, 
बाजरी, भात, तूर, सोयाबीन, सूय्थफूल, भुईमूग यांसारखी 
त्पके देखील ठिबक-तुषार संचाच्ा साहाय्ाने घेता येणे 
शक्य आहे. या तंत्राच्ा वापरामुळे वनव्वळ उत्ादन व 
उत्ादकताच वाढते असे नवहे तर शेतकऱयाच्ा मालाची 
मूल्वृधदी हाेऊन त्ाला जास्तीचे उत्न्न वमळू शकते. 
भववष्ात शेतीचे पाणी कमी हाेणार असल्ामुळे आपल्ा 
सववांना या सूक्ष्मससचंन तंत्रज्ञानाच्ा वापराकडे जावेच 
लागणार आहे तेवहां खचयाकडे न पाहता आवहान म्हणून या 
ववषयाकडे शेतकऱयांनी पाहावे आणण सूक्ष्मससचंनाचा 
वापर करून अथ्धकाथ्धक उत्ादन व उत्न्न वमळवावे.
तंत्रज्ञानाने भारलेली लक्ष्मी शेतकऱयाचा दरवाजा िोिावते 
आहे. आपण त्ा लक्ष्मीसािी लगेच दरवाजा उघडायला 
पुढे सरसावले पाठहजे.
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कापूि पपकाविील िोग
आणण त्ांचे व्यवस्ापन

-बी.डी.जडे
िरीष्ठ कृषषविद्ा शास्तज्, 

जैन इररगेशन शसस्ीम् शल. 
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कापूस हे आपल्ा राज्ा्ील अत्ं् महत्ताचे नगदी पीक आहे. ह्ा 
षपकाखाली राज्ा् ४२.५ लाख हेक्र क्ेत् असून कापूस षपकाची 
उत्ादक्ा खूपच कमी ३४८ षकलो रुई प्रव् हेक्र एिढीच आहे. कापूस 
षपक राज्ामध्े विदभ्व, मराठिाडा आणण खाने्श विभागामध्े मोठ्ा 
प्रमाणा् घे्ले जा्े. राज्ा्ील घे्ल्ा जाणाऱया कापूस षपकाचे ९०-
९५ टके् क्ेत् हे वनव्वळ पािसाच्ा भरिश्यािर असून कोरडिाहू आहे. 
शसचंनाची सुविधा नसल्ाने कापूस षपकाचे उत्ादन कमी वमळ्े ्रीही 
ज्ा शे्कऱयरांकडे शसचंनाची सुविधा विहीर/बोअरिेल आहे ्े बहु्ेक 
शे्करी कापूस षपकासाठी दठबक शसचंन ्ंत्ाचा अिलंब करून विक्मी 
उत्ादन घे् आहे्. त्ामुळेच राज्ा् सि्व षपकरांमध्े सिथा् जास् 
दठबक शसचंन ्ंत्ाचा िापर कापूस षपकामध्े हो् आहे. जैन इररगेशन ने 
कापूस षपकामध्े दठबक शसचंन ्ंत्ामुळे उत्ादना् भरीि िाढ हो्े हे 
शे्कऱयरांना दाखिून ददले आणण ही संकल्पना गरांि पा्ळीपययं् 
पोहोचविली ह्ाचा आम्हास अभभमान िाट्ो. कापूस षपकाचे उत्ादन 
कमी येण्ामध्े पेरणी पािसािर अिलंबून असल्ाने योग् त्ा िेळेिर 
करणे शक्य हो् नाही, काही शे्करी कापूस हलक्या जवमनी्ही घे्ा्, 
असं्ुशल् पोषणाचा िापर, ्णरांच्ा वनयंत्णाकडे दलु्वक्, षकडी आणण 
रोगरांचा प्रादभूथाि, दोन पािसामध्े खंड पडल्ास षपकाच्ा िाढीिर 
पररणाम हो्ो, पात्ा, फुले गळ हो्े, बोंडे चरांगली पोसली जा् नाही, रस 
शोषणाऱया षकडींचा प्रादभूथाि िाढ्ो. त्ामुळे उत्ादना् मोठी घट ये्े. 
पाऊस कमी, ्ापमान आभधक िाढल्ास ्रीही आकस्मि् मर रोग 
ददसून ये्ो, ्र पाऊस जादा झाल्ास शे्ा् पाणी साचून रादहल्ास 
्रीही मर रोगाचा प्रादभूथाि आढळून ये्ो. आद्र्व्ा िाढल्ास बुरशीयुति 
रोगरांचा प्रादभूथाि िाढ्ो, पाऊस जादा झाल्ास बोंडे सडण्ाची प्रषक्या 
िाढू लाग्े. कापूस षपकािर येणाऱया रोगरांमुळेही कापूस षपकाच्ा 
उत्ादनािर विपरी् पररणाम हो्ो. त्ामुळे शे्कऱयरांनी कापूस षपकाचे 
िेळोिेळी वनयवम् अिलोकन केले पादहजे आणण रोगाचे वनयंत्णाकरर्ा 
उपाय योजना केल्ा पादहजे् म्हणजे होणारे नुकसान टळू शकेल. 

• कािूस पिकांमध्ये खालील 
रोगांचा प्ादभुभाव आढळून येतो  

• मुळकुजव्ा

• आकस्मित मर रोग

• बुरशीजन्य करिा

• कवडी

• दठ्या

• सजवाणूजन्य करिा

• लाल्ा (िाने लाल िडणे)

१)  मुळकुज - ह्ा रोगाचा प्रादभूथाि 
बुरशीमुळे हो्ो. ह्ा रोगाचा प्रादभुथाि लागिडी नं्र रोपािथिेमध्े 
ददसून ये्ो. रोपे एकाएकी कोमेजून िाळ्ा्. रोप जवमनी्ून 

उपटले की सहज वनघ्े. मुळे कुज्ा्. सालीच्ा आ्ील  भाग 
्पषकरी, काळपट हो्ो.

 उपाय - कापूस वबयाणे पेरणी/लागिड करण्ापूिमी बािीस्ीन 
अभधक रायरम ह्ा बुरशी नाशकरांची बीज प्रषक्या करून घ्ािी. 
रोगाचा प्रादभुथाि आढळून आल्ास रोपाच्ा मुळाजिळ जवमनी् 
कलॉपर ऑ्सीक्ोराईड ३ ग्ॅम प्रव् शलटर पाण्ा् वमसळून 
रोपरांना मुळाजिळ २५० ्े ३०० वमली द्रािणाची आळिणी 
(डट् ेचींग) करािे. 

२)  आकस्मित मर रोग - ह्ा रोगाचा प्रादभुथाि कोणत्ाही बुरशी, 
शजिाणू अरिा विषाणूमुळे हो् नाही. हा एक कारयक बदल अरिा 
विकृ्ी संबोध्ा येईल. ददिसाचे ्ापमान ३८ ्े ४०° से.ग्े. पेक्ा 
अभधक जास् दीघ्वकाळ रादहल्ास ्सेच पाण्ाचा ्ाण पडल्ास 

आणण पािसाळ्ामध्े पाऊस जादा झाल्ास शे्ा् पाणी साचून 
रादहल्ास कपाशीच्ा शरीरषक्येिर अवनष् पररणाम हो्ो. 
पाण्ाचा ्ाण पडल्ाने अन्द्रव्ये शोषून घेणाऱया जलिादहन्ा 

मुळकुजव्ा

आकस्मित मर रोग
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फुगीर बन्ा् ि नशलका अध्विट षकंिा पूण्वपणे बंद हो्ा्. 
झाडाची पाने, पात्ा, फुले, बोंडे ह्रांना अन्द्रव्यरांचा पुरिठा न 
झाल्ाने पाने मलूल होऊ लाग्ा्. पानरां्ील ्ाजेपणा कमी 
हो्ो. झाडे हळू हळू िाळू लाग्ा्. पात्ा फुलरांची गळ हो्े, बोंडे 
अपररपक्व राह्ा्, बोंडे पोसली जा् नाही्, त्ामुळे उत्ादना् 
घट ये्े. ह्ा विकृ्ीचा संबंध अन्द्रव्यरांशी वनगडी् आहे. जास् 
्ापमान, पाण्ाचा ्ाण, अन्द्रव्यरांच्ा व्यिथिापनामध्े त्ूटी 
रादहल्ास ह्ा विकृ्ीचे प्रमाण जास् आढळून ये्े.

 उपाय - शे्कऱयरांनी बी.टी. कापसाच्ा जा्ीची पूि्वहंगामी कापूस 
लागिड कर्रांना अशजबा् घाई करू नये. ज्ािेळी ्ापमान खूप 
जादा ४०° से.च्ा िर असल्ास लागिडीची घाई करू नये. 
लागिड मे मदहन्ाच्ा शेिटच्ा 
आठिड्ा्, ्ापमान रोडे कमी झाले, 
मृग छायेचा कालािधीमध्े लागिड 
फायदेशीर ठर्े. जमीन िाफसा अिथिे् 
राहील एिढेच पाणी दठबक ने द्ािे. 
षपकास कमी अरिा जादा पाणी होणार 
नाही ह्ाची काळजी घ्ािी. 
पािसाळ्ामध्े शे्ामध्े पाणी साठणार 
नाही ह्ाची काळजी घ्ािी. दठबक 
शसचंनद्ारे पाण्ामध्े विरघळणाऱया 

ख्रांचा िापर करािा. फषट्वगेशन वनयवम् करािे. विकृ्ीग्स् 
झाडे ददसून आल्ास १.५ षकलो युरीया + १.५ षकलो पोटॅश १०० 
शलटर पाण्ामध्े विरघळून विकृ्ीग्स् झाडरांच्ा मुळरांजिळ 
जवमनी् २५० ्े ३०० वमली. द्रािणाची आळिणी (डट् ेंचींग) करािे.

३) बुरशीजन्य करपा - ह्ा रोगरांचा प्रादभुथाि बुरशीमुळे हो्ो. पानरांिर 
्पषकरी, काळ्ा रंगाचे दठपके आढळ्ा्. पाऊस जादा झाल्ास 
आद्र्व्ा िाढल्ास ह्ा रोगाचा प्रादभूथाि िाढ्ो. कमी ्ापमान 
आणण दमट िा्ािरणा् पाने करपू लाग्ा्, पानरांिर दठपके 
पड्ा्.

 उपाय - पानरांिर दठपके आढळून आल्ास कलॉपर ऑ्सी- 
क्ोराईड ३० ग्ॅम अरिा बािीस्ीन १५ ग्ॅम १५ शलटर पाण्ा्ून 

फिारणी करािी. गरज पडल्ास १५ ददिसरांनी 
पुन्ा फिारणी करािी. सोब् १० वमली स्स्कर 
पाण्ा् वमसळािे. मँकोझेब २५ ग्ॅम १० शलटर 
पाण्ा्ून फिारणी करािी.

४)  जीवाणुयुक्त करपा (बॅके्ररयल 
ब्ाईट) - ह्ा रोगाचा प्रादभूथाि जीिाणू 
(बॅके्ररया) मुळे हो्ो.  ह्ाचा प्रसार रोगग्स् 
वबयाणे अरिा रोगग्स् जवमनी्ून हो्ो. 
ह्ामुळे कापूस षपकाच्ा पानरांिर कोनात्मक 
्ेलकट, काळे, ्पषकरी रंगाचे दठपके ददस्ा्. 
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प्रादभूथाि िाढल्ास पाने गळून पड्ा्, फरांद्ा काळ्ा हो्ा्. 
बोंडािर काळपट डाग ददस्ा्, बोंडे उमल् नाही्.

 उपाय -  कापूस षपकाची पेरणी / लागिड करण्ाआधी वबयाणे स 
बीज प्रषक्या अिश्य करािी. कलॉपबोक्ीन अभधक रायरम ह्ा बुरशी 
नाशकरांची बीज प्रषक्या करािी. पानरांिर ्पषकरी, काळसर 
्पषकरी कोनात्मक दठपके आढळून आल्ािर त्री् कलॉपर 
ऑ्सीक्ोराईड ३० ग्ॅम + स्ट् ेप्ोसायक्ीन १.५ ग्ॅम १५ शलटर 
पाण्ा्ून फिारणी करािी. सोब् १० वमली स्स्कर घ्ािे.

५)  दठहया -  ह्ा रोगाचा बुरशीमुळे प्रादभूथाि हो्ो. आद्र्व्ा िाढल्ािर 
ऑगस्, सप्ेंबर मदहन्ा् कापसाच्ा पानरांिर िरच्ा बाजूस 
्सेच खालच्ा बाजूस भूरकट परांढऱया रंगाची बुरशीची िाढ 
ददस्े. ह्ा बुरशीची िाढ पानािर दही सरांडले सारखे ददस्े म्हणून 
ह्ाला ददहया असेही म्हण्ा्. ह्ा रोगामुळे पाने षपिळी पड्ा्. 
कालरां्राने पाने गळून पड्ा्.

 उपाय - कापूस षपकािर ह्ा रोगाचा प्रादभूथाि आढळून आल्ास 
काब्वन डेझीम (बािीस्ीन) १५ ग्ॅम १५ शलटर पाण्ा्ून अरिा ३० 
ग्ॅम गंधक १५ शलटर पाण्ा्ून फिारणी करािी. सोब् स्स्कर 
वमसळािे.

६)  कवडी - ह्ा रोगाचा प्रादभूथािही बुरशीमुळे हो्ो. ह्ामध्े कपाशीचे 
बोंडे कुज्ा्, बोंडे उमल् नाही. बोंडािर ्रांबूस खोलगट दठपके 
पड्ा्. कापूस बोंडा् घट् चचकटून राह्ो. बोंडे अध्विट उमल्ा् 
षकंिा उमल् नाही्. षकडींनी केलेल्ा चछद्रामधून बुरशी आ् 
प्रिेश कर्े आणण बोंडे कुज्ा्, सरकी खराब हो्े.

 उपाय - कापसाची बोंडे विकशस् हो् अस्ाना षपकािर कलॉपर 
ऑ्सी क्ोराईड ३० ग्ॅम षकंिा बािीस्ीन १० ग्ॅम १० शलटर 
पाण्ा्ून १० ददिसाच्ा अं्राने फिारण्ा कराव्या् सोब् १० 
वमली स्स्कर पाण्ा् वमसळािे.

७)  लाल्ा (पाने लाल पडणे) - ह्ाचा प्रादभूथाि सुद्ा कोणत्ाही 

बुरशीमुळे षकंिा जीिाणूमुळे षकंिा विषाणूमुळे हो् नाही. कापूस 
षपकामधील हा एक कायीक बदल षकंिा विकृ्ी आहे. ह्ामध्े 
कापूस षपकाची पाने लाल पड्ा् म्हणून शे्करी ह्ास लाल्ा 
रोग पडला असे म्हण्ा्.

कपाशीच्ा संकरी् जा्ीच्ा षपकािर ही विकृ्ी आढळून ये्े. 
नत्ाच्ा कम्र्ेमुळे हरी् ग्ंरींचे विघटन होऊन त्ा पदहले षपिळ्ा 
पड्ा् आणण नं्र लाल हो्ा्. बोंडे पक्व होण्ाच्ा काळा् कमाल 
आणण षकमान ्ापमानामधे् फरक कमी असल्ास ह्ा कारणरांमुळे 
बोंडे लागणे, पररपक्व होणे त्ािेळेस नत्ाची उणीि भास्े. त्ािेळेस 
पाने लाल पड्ा्. जसजशी बीटी कापसाच्ा िेचण्ा हो् जा्ा् 
्स्शी षपकास नत्ाची कम्र्ा पडू लागल्ाने मॅग्ेशशयमची उणीि 
भासू लागल्ाने पाने लाल पड्ा्. रस शोषण करणारी षकडी 
प्रामुख्ाने ्ुड्ुड्रांचा प्रादभूथाि जादा झाला ्री ही पाने लाल नं्र 
्पषकरी हो्ा्. 
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उपाय - कपाशीचे 
वबयाणे वनिड कर्ाना त्ा 
जा्ीच्ा झाडाच्ा पानरांिर 
लि असेल ्र रस शोषण 
करणाऱया षकडींचा प्रादभूथाि 
कमी हो्ो. कापसाची पेरणी 
खूप लिकर कडक, जास् 
्ापमानामध्े करू नये. 
कापूस षपकास सं्ुशल् 
पोषणाचा िापर करािा. षपकास नत्, सूरद, पालाश, 
मॅग्ेशशयम, सूक्ष्म अन्द्रव्यरांची उणीि भासणार नाही ह्ाची 
काळजी घ्ािी. फषट्वगेशन करािे. ्सेच विद्राव्य ख्रांची, 
मॅग्ेशशयम सले्टची फिारणी करािी. कापूस लागिड 
कर्ाना मॅग्ेशशयम सले्ट एकरी १० षकलो आणण १०-२६-
२६ ख् ५० षकलो + सुक्ष्म अन्द्रव्ये ५ षकलो जवमनी् 
रासायवनक ख्ाचा बेसल डोस ददल्ाने सं्ुली् पोषण 
वमळाल्ाने ह्ा विकृ्ीचा प्रादभुथाि आढळून येणार नाही. 
आणण कापसाच्ा उत्ादना् घट येणार नाही.

कापूस षपकाच्ा अभधक उत्ादनासाठी कापूस षपकामध्े 
येणाऱया विविध रोगासाठी उपाययोजना सुचल्ा आहे्. 
त्ाप्रमाणे त्रांचे वनयंत्ण करािे त्ाच बरोबर कापूस षपकामध्े 
रस शोषण करणाऱया षकडी मािा, ्ुड्ुडे, फुलषकडे, परांढरी 
माशी, षपठ्ा ढेकूण ह्रांचा मोठ्ा प्रमाणािर प्रादभूथाि 

तुडतुडे, फुलपकडे, मावा िांढरी माशी

लाल्ा रोग

 कपाशबीचा खोडवा  
बोंडअळीला मढवा!

गेल्ा चार वषवांपासून कपाशीवर गुलाबी बोंडअळीचा (त्पकं बोलवम्थ) 
मोठ्ा प्रमाणावर प्रादभुयाव होऊ लागला आहे. बीटी कापूसही या 
अळीला बळी पडतो आहे. या अळीचा उपरिव जास्त वाढू द्ायचा नसेल 
व वतला वेळीच रोखायचे असेल तर शेतकऱयांनी शक्यतो त्डसेंबरच्ा 
पठहल्ा-दसुऱया आिवड्ापूवमीच कापसाची वेचणी पूण्थ करून शेतातून 
कपाशी उपटून टाकली पाठहजे. बरेच शेतकरी गव्ाची त्कंवा हरभऱयाची 
पेरणी करण्ासािी कपाशी नोव्ेंबर पासूनच काढून टाकायला प्रारंभ 
करतात त्कंवा काही वेळा शेळ्ा-मेंढ्ा व जनावरे कपाशीच्ा रानात 
चरण्ासािी सोडून देतात. पण काही शेतकरी जानेवारी मठहना उलटून 
गेल्ावरही कपाशीचा खोडवा (फरदड) घेण्ाचा प्रयत्न करतात. 
उशीरापययंत शेतात कपाशीचे त्पक राठहले तर हमखास बोंडअळींचा 
प्रादभुयाव तर होतोच पण ही बोंडअळी सुप् अवस्ेत जवमनीत राहते 
आणण पुढच्ा वषमी सुरूवातीपासूनच वतचा प्रादभुयाव सुरू होतो. 
कपाशीवरील बोंडअळी वनयंत्रणात िेवायची असेल तर सव्थ प्रकारच्ा 
उपाय योजना सुरूवातीपासूनच केल्ा पाठहजेत. त्ातला एक महत्ताचा 
उपाय म्हणजे कापसाची वेचणी लवकर पूण्थ करून खोडवा घेण्ाच्ा 
फंदात असजबात पडू नये.' कपाशीच्ा खोडवा अन् बोंडअळीला मढवा'  
असे चचत्र वनमयाण करायचे नसेल तर शेतकऱयांनी खोडव्याच्ा मोहातून 
बाहेर येऊन शेते लवकर ररकामी केली पाठहजेत. त्डसेंबर मठहन्याच्ा  
शेवटी सगळी कपाशी उपटून शेत मोकळे करा.
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आढळून ये्ो. त्रांचे वनयंत्णासाठी 
आं्रप्रिाही षकटक-नाशकाची 
फिारणी करािी. सोब् वनबंोळी अक्व  
त्ा् वमसळून फिारणी करािी. षपिळे 
चचकट सापळे लािािे्. गुलाबी बोंड 
अळी मोठ्ा प्रमाणािर येऊन कापूस 
षपकाचे अभधक नुकसान कर्े. व्च्ा 
व्यिथिापनासाठी एकरी ५ कामगंध 
सापळे लािािे्. कापूस षपका्ील 

षपक फुलरांमध्े अस्रांना डोमकळ्ा ्ोडून नष् करािे. ५ टके् वनबंोळी 
अकथाची फिारणी करािी. पाने खाणारी दहरिी अळी, ्ंबाखू खाणारी 
अळी, उंट अळी, गुलाबी बोंड अळी ह्रांचे वनयंत्णाकरर्ा 
क्ोरापायरीफलॉस, रायोषडकाब्व, प्रोफेनोफलॉस, सायपरमेरिीनची फिारणी 
करािी. कापूस षपकाचे विक्मी उत्ादन वमळण्ासाठी विद्राव्य ख्े १९-
१९-१९, १३-४०-१३, ०-५२-३४, १३-०-४५ ची षपकाच्ा अिथिेनुसार दोन 
फिारण्ा कराव्या् दठबक शसचंनाद्ारे पाण्ासोब् पाण्ा् 
विरघळणारी विद्राव्य ख्े व्ेंचूरी षकंिा फषट्वलायझर टँक मधून 
सोडािी्. पात्ा, फुलरांची गळ हो् असेल ्र जवमनी् ओल अस्ाना 
प्ॅनोषफ्सची फिारणी करािी. कापूस षपकास यूरीया जादा ददला गेला 
असल्ास षपकाची कायीक िाढ जास् झाली असेल ्र शलहोसीन 
षकंिा चमत्ार ह्ा िाढ विरोधक संजीिकाची फिारणी करािी. षपक 
्णविरही् ठेिािे. षपकाची वनयवम् पाहणी करून उपाययोजना 
कराव्या् आणण कापूस षपकाचे विक्मी उत्ादन घ्ािे.

पिठ्ा िेकूण गुलाबी बोंड अळी

कापिाचबी लागवड  
ठठबकविच फायद्ाचबी

कापूस हे महाराष्टट्  राज्ातील प्रमुख नगदी त्पक आहे. 
देशामध्े सवयात कमी उत्ादकता कापूस त्पकाची महाराष्टट्  
राज्ामध्े आहे. जर आपण उत्ादनावर दृष्टीक्षेप टाकला 
तर लक्षात येते. की वनव्वळ पावसाच्ा भरवशावरील 
कोरडवाहू कापूस त्पकाचे उत्ादन एकरी ३ ते ४ क्वटंल 
आहे. तर संरसक्षत पाट पाण्ावरील बागायती कापसाचे 
उत्ादन ८ ते १० क्वटंल आहे. आणण ठिबक ससचंनवरील 
कापूस त्पकाचे उत्ादन १५ ते २० क्वटंल आहे. ठिबक 
ससचंन पद्धतीवर कापूस त्पकाचे उत्ादन वाढते. त्ामुळेच 
सव्थ त्पकांमध्े कापूस त्पकासािी ठिबक ससचंन तंत्राचा 
वापर सवयात जास्त होत आहे. मुख्य त्पकापासून त्डसेंबर 
अखेरपययंत एकरी १६ क्वटंल जरी उत्ादन वमळाल्ास 
आणण कापूस खरेदी कें रिावर ५५०० रू.  प्रती क्वटंल दर 
वमळाल्ास कापूस त्पकाचे एकूण ढोबळ उत्न्न ८८००० रू. 
वमळेल आणण त्ातून कापूस त्पकासािी लागलेला एकूण 
खच्थ ३५००० रू वजा केल्ास त्डसेंबर अखेरपययंत एकरी 
५३००० रू वनव्वळ नफा वमळेल. ठिबक ससचंनावर कापूस 
त्पकाचे अथ्धक उत्ादन व अथ्धक जास्त आथ्््थक नफा 
वमळतो. म्हणून कापूस त्पकाची ठिबक ससचंन पद्धतीवर 
लागवड करावी. 
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काही िषथापूिमी आपल्ाकडे दोन प्रकारचे ्ुषार संच हो्े. एक संच 
रोज एका जागेिरून दसुऱया दठकाणी हलवि्ा ये् असे आणण दसुरा एक 
संच असा हो्ो ्ो कायम एकाच जागी स्थिर असे. या दोन्ी संचाच्ा 
मयथादा लक्ा् घेऊन जैन इररगेशन कंपनीने जैन रेनपोट्व नािाचा निीन 
्ुषार संच विकसी् केला आहे. याचे िैशशष्ट्य म्हणजे ही सेमी परमनंट 
शसस्ीम आहे. म्हणजे ्ुम्हाला पादहजे असेल ्ेव्ा सहजपणे एका 
दठकाणाहून उचलून दसुऱया दठकाणी ने्ा येईल म्हणजे  प्रत्ेक 
पीकवनहाय त्ाला इकडून व्कडे ने्ा येईल इ्की याची हा्ाळणी 
सहज शक्य ि सोपी आहे. यामध्े दोन ्ुषार संचामधील अं्र १० बाय 
१० मीटर ्े १२ बाय १२ मीटर पययं् जाऊ शक्े. एका एकरासाठी ४० 
स्प्कंलर लाग्ा्. या् अनेक प्रकार असून त्ा्ला ५०२२ एसडीयू हा 
स्प्कंलर जैन कंपनीचा पेटेंटेड आहे. याचे िैशशष्ट्य म्हणजे त्ाला सुपर 

डीफ्ूजर लािलेला असून त्ामुळे ९० टके् पाण्ाचे वि्रण एकसारखे 
हो्े.याचा नोझल सहजपणे काढून साफ कर्ा ये्ो. त्ाचे व्यिथिापन 
ि देखभाल दरुूस्ी सोपी असून सहज शक्य आहे. पालेभाज्रांसाठी एक 
्े दीड मीटर उंचीपययं् हा ्ुषार संच लाि्ा ये्ो. ५०२२ हा स्प्कंलर 
एका ्ासा् ४.४ वममी एिढा पाऊस पाडू शक्ो. म्हणजे ्ेिढे पाणी 
शे्ा्ील षपकरांिर टाक्ो. ५०२४ हा स्प्कंलर २.५ ्े ५ वमलीवमटर 
पययं् पाणी फेक्ो. नोजल बदलला की पाणी पडण्ाचे प्रमाण बदल्े 
त्ामुळे शे्ा् रेनपोट्व बसविण्ापूिमी शे्कऱयरांना अगोदर सरांगािे लाग्े 
की, शे्ािर षक्ी वमलीमीटरचा पाऊस पाडायचा आहे.  रेनपोट्वच्ा 
माध्मा्ून अत्ं् निे क्रां्ीकारी हत्ार जैन इररगेशनने शे्कऱयरांना 
उपलब्ध करून ददले आहे.

रैन िेनपोट्त िंचाने शेरार एकिािखा पाऊि पडरो

स्प्कंलर  
५०२२
एस डी िीसी

स्प्कंलर  
५०३५
एस डी िीसी

स्प्कंलर  
५०२४
एस डी

स्प्कंलर  
५०३५
एस एल िी
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g§emoYZ d pñn«§H$ba qgMZmV OJmV Aìdb
qgMZ joÌmV gdm}ËH¥$ð> EH$g‘mZVm ...

dmam AdamoYH$ n[apñWVrV XoIrb CËH¥$ð> qgMZ j‘Vm ...
¶mo½¶ AmH$mamÀ¶m W|~m§‘wio {daVU A{YH$ H$m¶©j‘ ...

‘O~yV... {Q>H$mD$... XrKm©¶w...
1 {H$J«m/go‘r2  BV³¶m H$‘rV H$‘r Xm~mda H$m¶©aV...

Añgb ‘mb. Añgb ‘mUg§

1.0 kg/cm²

५०३५ एसडी / युएल

ZH$b 
H$aZodmbo Ed§ 

ZH$br ‘mb ~ZmZo 
d ~oMZo dmbm| go  

gmdYmZ  
a{h¶o&

फोन : ०२५७-२२५८०११; टोल फ्री: १८०० ५९९ ५०००; ई-मेल: jisl@jains.com; वेब : www.jains.com

nmÊ¶mÀ¶m EH$g‘mZ Xam‘wio nmUr 
‘mVrV AmV n¶ªV {PanVo

¶w{ZH$ ZmoPb‘wio EH$gmaIo 
nmUr ’$dmaÊ¶marVm Cn¶w³V

pñn«§H$baMo Am¶wî¶ 
dmT>{dÊ¶mH$[aVm CÀMV‘ 
JwUdËVMo dm°ea

‘O~yV ñQ>oZbog 
pñQ>b pñà¨J

¶w{ZH$ h°‘a d  
gwna {S>â¶wOa

{ñà§JÀ¶m gwajogmR>r  
bmb Q>monr Agë¶mZo 
A{daV H$m¶©j‘Vm

nmZo, ’w$bo d ’$im§Zm Hw$R>ë¶mhr 
àH$mao hmZr/ ZwH$gmZ hmoV Zmhr

‘mVrMr PrO hmoV Zmhr d 
KÅ>nUm ¶oV Zmhr.


