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“ फळबागांमध्े बारमाहवी रोजगार देण्ाचे सामर्थ्य असल्ामुळे आपण ककमान २५ 
टके् क्ेत्र तरी फळबागांखालवी आणून त्ांना ठिबक ससचंनाचा आधार ठदला पाठहजे.”

– भवरलाल जैन
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देशाची लोकसंख्ा आता १३० कोटींचा 
टप्ा ओलांडून पुढे गेली आहे. खाणाऱ्ा 
तोंडांची संख्ा वाढते आहे आणण ज्ा 
शेतजमिनींिधून लोकांच्ा उदरभऱणाची 
व्यवस्ा होते ती शेतजिीन ददवसेंददवस 
किी किी होत चालली आहे. इतकेच नवे् 
तर ् ा शेतजमिनींना मिळणारे पाणीही किी 
किी होताना ददसते आहे. वाढते शहरीकरण, 
मवस्ारणारे उद्ोगधंदे व नागरीकरण ् ािुळे 
शेतीचे पाणी आक्रसताना ददसते आहे. िोठी 
गावे व शहरांचे आक्रिण ग्ािीण भागावर 
व शेतीवर आहे पण तसे म्हटलेले शहरी 
लोकांना आवडत नाही. शहरात राहा्ला 
गेलेली िाणसे ही खेड्ापाड्ातली, 
गावाकडचीच आहेत. पण गावात राहून 
पोटाची खळगी भरत नाही, पुरेसा रोजगार 
मिळत नाही. आणण शशकलेल्ा िुलािुलींना 
शेतीत जाऊन काि करावेसे वाटत नाही. 
्ािुळे शहरांकडे िाणसांचे लोंढेच्ा लोंढे 
जात आहेत. शहरे ककती वाढू द्ा्ची आणण 
ग्ािीण भागातला रोजगार कसा वाढवा्चा 
्ा ददशेने मवचार व चचतंन करून प्रत्यक्ष 
कृतीसाठी पाऊले टाकावी लागणार आहेत. 
ग्ािीण भागात बारिाही शेती आणण मतही 
आधुमनक पद्धतीने बंददस् वातावरणातील 
फळे, फुले, भाजीपाला ्ांचे उत्ादन 
करणारी केली तर िोठ्ा प्रिाणात हातांना 
काि मिळण्ाची शक्यता आहे.

महाराष्ट् ात मोठे व मध्यम असे एकूण ३२६७ प्रकल्प आहेत. सववाधिक म्हणजे ९६४ 
प्रकल्प मराठवाड्ात असून सववात कमी म्हणजे १७६ प्रकल्प कोकणात आहेत. महाराष्ट् ात 
जून ते सप्टेंबर या चार महहन्यांच्ा काळात जो मोसमी पाऊस पडतो त्ातला सुमारे ४० टके् 
पाऊस एकट्ा कोकणात पडतो. सािारणत: दरवर्षी ४२५० टीएमसी एवढे पाणी कोकणात 
पावसाच्ा रूपाने पडते. त्ातले पाच-दहा टके् पाणी सुद्ा आपण अजून अडवू शकलेलाे नाही. 
जवळपास ९५ टके् पाणी आजही वाहून समुद्ाला जाते आहे. ननसर्वाने आपल्ाला भरभरून 
हदलेले आहे पण आपलीच झोळी फाटकी आहे. या पडणाऱया पावसाला पुरेपूर पकडणे, अडनवणे, 
साठनवणे, जजरनवणे, मुरनवणे आणण एका हठकाणाहून दसुऱया हठकाणी वाहून नेणे आपल्ाला 
शक्य झालेले नाही. त्ामुळे पाण्ाची चणचण, टंचाई, तुटवडा जाणवतो आहे. इस्ाईलच्ा 
ितषीवर आपणही पाण्ाची ग्ीड केली असती तर राज्ाची पाण्ाची संपूण्ण र्रज भार्ू शकेल 
एवढे पाणी ननसर्वाने आपल्ाला उपलब्ध करून हदलेले आहे. हे पाणी काटकसरीने, ननयोजन 
करून आणण सूक्ष्मजसचंन पद्तीचा म्हणजे हठबक-तुर्ार संचाचा वापर करून जसचंनासाठी 
वापरले तर जवळपास ८० ते ९० टके् जमीन आपण ओजलता खाली आणून लोकयांना आठमाही 
व बारमाही रोजर्ार उपलब्ध करून देऊ शकू. मात्र पाणी उपलब्धता दरवर्षीची लक्ात घेऊन 
त्ाप्रमाणे पपकपद्तीची ननवड करावी लार्ेल. फळबार्यांखालील क्ेत्र पकमान २५ टके् ठेवले 
पाहहजे आणण आता ग्ोबल वॉनमिंर् व बदलत्ा हवामानाच्ा संकटामुळे फळबार्ा या उघड्ा 
रानात उभ्ा न करता बंहदस्त ननयंपत्रत वातावरणात उभ्ा करण्ाचा प्रय�न केला पाहहजे. 

आपण जळर्ावच्ा जैन हहल्सवर केळी, मोसंबी, डाळळंब, कॉफी, काळी नमरी या पपकयांची 
लार्वड बंहदस्त वातावरणात म्हणजे ग्ीनहाऊस, पॉजलहाऊस, शेडनेट यासारख्ा माध्यमातून 
केली आहे. आता तर आणखी ५० एकर क्ेत्रावर पॉजलहाऊसेस व ग्ीनहाऊसेस उभी करून सव्ण 
प्रकारची पपके त्ात घेण्ाचा  प्रय�न आम्ही करणार आहोत. त्ादृष्ीने ननयोजन सुरू झाले आहे. 
यापुढील काळात वारंवार उद्भवणाऱया नैसरर््णक संकटयांपासून शेती व पपके वाचवायची असतील 
आणण हदवसटेंहदवस जसचंनाच्ा कमीकमी होत जाणाऱया पाण्ाच्ा संकटाला समर्णपणे तोंड 
द्ायचे असेल तर बंहदस्त शेतीचा मार््ण चोखाळणे अननवाय्ण व क्रमप्राप्त होणार आहे. ननसर््ण 
आपल्ा हातात नाही. आपण त्ाचे मालक नाही. त्ामुळे ननयंत्रण करू शकणार नाही. ननसर्वाचा 
अंदाज बयांिता येत नाही. वेिशाळेने यंदा सरासरी इतका पकंबहुना १०३ टके् पाऊस होईल 
असा अंदाज व्यक्त केला होता. आता १५ ऑर्स्ट उजाडली तरी अजून हमखास पावसाचा प्रदेश 
म्हणून ओळखल्ा जाणाऱया नार्पूर व अमरावती नवभार्ातील िरणयांमध्ये अनुक्रमे ४९ व ४२ 
टके् पाणी साठा आहे. मराठवाड्ातील िरणयांमध्ये ३६ टके् तर नाजशक मिील िरणयांमध्ये 
४३ टके् आणण जायकवाडी िरणात ४१ टके् पाणीसाठा आहे. हा साठा वर््णभर पुरणार नाही. 
त्ामुळे सारे जण आतुरतेने सलर् मोठ्ा व संततिार पावसाची वाट पाहात आहेत. खरीप पपके 
वाचनवण्ासाठी शेतकरी आता कालव्यातून पाणी सोडा अशी मार्णी जलसंपदा नवभार्ाकडे 
करीत आहेत. खरीपातच पाणी सोडून िरणे खाली केली आणण पुढे ती पूण्ण भरली नाहीत तर 
लोकयांना प्ायचे पाणी कुठून पुरवायचे असा मोठा प्र�न समोर उभा राहहला आहे. पावसाने दडी 
मारल्ाने उभे झालेले हे संकट मोठे ळचतंनीय आणण भरीव कृती करण्ाच्ा हदशेने पाऊले 
टाकावीत अशा प्रकारचे आहे. 

अशोक जैन
अध्यक्, जैन इररर्ेशन जसस्टीम्स् जल.

अध्यक्षी्य

पावसाची दडी-संकट मोठे चचतंनीय
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ननसगथ्य सतत बदलतो आहे. त्ाचे स्रूप 
‘कॅसलडोस्ोप’ सारखे बनते आहे. क्णाधधात 
अनतवृष्वी ककंवा गारपवीट होते आणण त्ाच्ा 
पासून २.५ कक. मवी. अंतरावर असणाऱ्ा भागात 
पावसाचा एक थेंबहवी नसतो. नतथे कडक ऊन 
पडून कपके पाणवी नसल्ामुळे माना टाकीत 
असतात. काहवी वेळा हलक्ा सरींमुळे कशवीतरी 
कपके धरून राहतात पण उत्ादन वाढत नाहवी. 
कपकातले दाणे चांगले पोसले जात नाहवीत. हे चचत्र 
मूग, मटकी, उडवीद, सो्ाबवीन, वाटाणा, ज्ारी, 
बाजरी, भात ्ा सगळ्ा खरीप कपकांमधून 
पाहा्ला नमळते. पावसाने ताण ठदला तर 
ककमान एक-दोन पाणवी देण्ाचवी तरी व्यवस्ा 
करण्ाकडे ्ापुढील काळात लक् कें ठरित 
करावे लागणार आहे. कारण जागनतक तापमान 
वाढ आणण बदलते हवामान ्ांचा सामना 
करण्ासािी शेतकऱ्ांना शेततळी, मल्चगं, 
सूक्ष्मससचंन म्हणजे ठिबक-तुषार संचाचा वापर, 
बंठदस्त व नन्ंकत्रत वातावरणातवील शेतवी, कमवी 
पाणवी लागणारी कपके, पाण्ाचा ताण सहन करू 
शकणाऱ्ा नब्ाणे जातींचा वापर ्ा गोष्ींकडे 
लक् द्ावे लागणार आहे, ् ा कामात शेतकऱ्ाला 
सरकार फार मदत करू शकेल अशवी पररस्स्तवी व 
चचत्र आज तरी ठदसत नाहवी. त्ामुळे शेतकऱ्ाला 
स्तःलाच ककंवा शेतकऱ्ांचे गट एकत्र करून 
सामुदाय्कपणे कंबर कसून उभे राहावे लागेल. 
सामुदाय्क कामाचे सामर्थ्यहवी मोिे असते. ते 
ओळखून शेतकऱ्ांनवी आपापसातले मतभेद, 
हेवेदावे, राजकी् नवचार, मानमरातब बाजूला 
िेऊन एकजुटवीने उभे राहण्ाचवी आता ननतांत 
आवश्यकता आहे.

महाराष्ट् ाचा ननम्ा भार् आजही चयांर्ल्ा साठवणुकीच्ा पावसासाठी आसुसलेला 
आहे. मोसमी पावसावरच आपले पुढचे ८-१० महहन्यांचे र्णणत अवलंबून असल्ामुळे तो 
भरपूर पडला पाहहजे आणण सव्ण मोठी िरणे, बंिारे, पाझर तलाव, र्ावतळी पूण्ण भरून 
ओसंडून वाहहली पाहहजेत. नदी, नाले, ओढे ययांना दोन-तीन वेळा तरी पूर आला पाहहजे 
इतका वहावणीचा पाऊस व्ावा आणण भूजलात प्रचंड पाणी मुरुन नवहहरी, बोअरवेल्स, 
कूपनजलका, आड, बारव व भूनमर्त बंिारे पाण्ाने संपृक्त व्ावेत अशी आपली सववांची 
अपेक्ा असते. कारण पुढच्ा सव्ण र्रजयांसाठी लार्णाऱया पाण्ाची पूत्णता या मोसमी 
पावसाच्ा साठ्ातून होत असते. रोडक्यात, काय तर आपली संपूण्ण मदार व जीवन जून ते 
सप्टेंबर या चार महहन्ात पडणाऱया पावसाच्ा १० ते १२ हदवसयांवर अवलंबून असते.

नुसता पाऊस पडूनही उपयोर् नाही. तो कसा, केव्ा व पकती पडतो यालाही नततकेच 
महत्त्व आहे. सध्या राज्ाचा जो भार् म्हणजे १४ जजले् पावसाच्ा प्रतीक्ेत आहे नतरे 
जो पाऊस मार्ील दोन-अडीच महहन्ात झाला आहे त्ाचे स्वरूप आपण पाहहले तर 
असे लक्ात येते की पाऊस भुरभुर स्वरूपाचा म्हणजे अत्ंत हलक्या सरी होत्ा. अर्दी 
रोडावेळ त्ा कोसळल्ा. जनमनीत एक फूट देखील पाणी मुरले नाही. पावसाला वेर् 
नसल्ामुळे व रटेंबयांचा आकार लहान आणण सरी कोसळण्ाचा कालाविी अत्ंत अल्प 
त्ामुळे जनमनीवरून पाणी वाहहलेच नाही. उलट उन्ाळ्ात प्रचंड तापलेली जी जमीन 
होती नतच्ावर झालेल्ा या पावसाच्ा जशडकाव्याने बाष्ीभवनच अधिक झाले. पडलेला 
बहुतेक सव्ण पाऊस बाष्ीभवनाने उडून र्ेला. उन्ाळ्ाचे दोन-तीन महहने जमीन चयांर्ली 
तापावी म्हणून रब्ी हंर्ामातली पपके ननघाल्ाबरोबर आपण टट् रॅक्टरच्ा साहाय्ाने भरपूर 
खोलर्ट नयांर्रट करून ठेवतो, म्हणजे एकप्रकारे जनमनीत असणारी जी ओल आहे ती 
ढेकळयांच्ा रुपाने वर आणून त्ा ओलीचेही बाष्ीभवन होण्ास हातभार लावतो.

या नयांर्रटीच्ा तंत्राचा खूप खोलीचा अभ्ास करून भारतीय कृर्ी अनुसंिान 
पररर्देने १९९५-९६ च्ा सुमारास कमी पाऊस पडणाऱया आणण दषु्ाळ व अवर््णणाचा 
वारंवार सामना कराव्या लार्णाऱया प्रदेशयांनी नयांर्रटी दरवर्षी करणे र्रजेचेच आहे 
का? आणण केल्ाच तर त्ा पकती खोलवर कराव्यात यासंबंिी काही ननष्र््ण व मते 
जाहीरपणे मयांडली होती. हा अभ्ास पूण्णपणे नवज्ानावर आिाररत होता. दषु्ाळी प्रदेशात 

ससचंनाला नवा आधार- प्रक्रियायुक्त सांडपाणी

डॉ. सुिीर भोंर्ळे
संपादक

संपादकषी्य
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दरवर्षी नयांर्रट आणण तीही खोलवर करण्ाची र्रजच नाही असे स्पष् 
मत ‘आयसीएआर’ ने या अहवालात व्यक्त केले होते. आपल्ा कृर्ी 
नवद्ापीठयांनी व नतरे काय्णरत असणाऱया शास्त्रज्यांनी याची फारशी 
दखल घेतली नाही. शेतकरी तर या अभ्ासाकडे ढंुकूनही बघायला 
तयार नाहीत. बऱयाच शेतकऱययांची आजची अवस्ा ‘नवना अभ्ास 
सव्णज् पंडीत’ अशा प्रकारची आहे. 

वास्तनवक शेती हे एक शास्त्र आहे. ती नवज्ान व तंत्रज्ानाच्ा 
आिारेच करावी लार्ते. याचे भान पकती शेतकऱययांना आहे? 
नबनपाण्ाची शेती जर्ात असून कुणालाही जमलेली नाही हे मला 
मान् आहे. पण म्हणून सर्ळी मदार ननसर्वावर, पावसावर ठेवून आपण 
स्वस् बसणार आहोत का? पकतीही संकटे आणण आव्ाने आली तरी 
शेती करावीच लार्ेल. ग्ामीण भार्ातील व खेड्ापाड्ातील अनेकयांचा 
रोजचा संसार व दैनंहदन उदरननववाह या शेतीवरच अवलंबून आहे. 
तेव्ा नवनवीन मार््ण शोिून, नवज्ान व तंत्रज्ानाचा वापर करीत आणण 
आिुननक ज्ानाची कास िरीत या नैसरर््णक आव्ानयांचा समर्णपणे 
मुकाबला करावा लार्ेल.

ददवसेंददवस शेतीचे पाणी घटते
मार्ील तीन दशकयांपासून एक संकट सातत्ाने शेतकऱययांचा 

पाठपुरावा करत आहे ते म्हणजे शेतीला िरणयांमिून नमळणारे पाणी 
हदवसटेंहदवस कमी-कमी होत चालले आहे. याला दोन कारणे मुख्त्े 
जबाबदार आहेत. ती म्हणजे आपली लोकसंख्ा प्रचंड वेर्ाने वाढत 
असून शहरात राहायला जाणाऱया लोकयांचे प्रमाण अधिक आहे. आता 
जवळपास ५० टके् लोकसंख्ेचे नार्रीकरण व शहरीकरण झाले आहे. 
या शहरयांना दैनंहदन र्रजा भार्नवण्ासाठी व पपण्ाकररता िरणयांमिले 
पाणी स्वच्छ, शुद् व प्रपक्रया करून पुरवावे लार्ते आहे. त्ामुळे पूवषी जी 
िरणे शेतीला पाणी देण्ासाठी बयांिली होती ती आता र्ावे व शहरयांची 
पाण्ाची र्रज भार्नवत आहेत. पयवायाने शेतीचे पाणी कमी झाले आहे 
पकंवा नमळणे बंद झाले आहे. त्ामुळे शहरे नवरुद् ग्ामीण भार् असा 
संघर््ण सुरू होऊन त्ाला टोक आले आहे. एवढेच नवे् तर ग्ामीण 
भार्ातली शेती उध्वस्त झाली आहे. काही हठकाणी ती उध्वस्त होण्ाच्ा 
मार्वावर आहे. यासंबंिीची आपल्ा राज्ातील अनेक उदाहरणे देता 
येतील. पण नवस्तार भयास्तव दोनच उदाहरणे येरे नमूद करतो.

ननसर्गपुत्र हेच आजचे आधारकाड्ग
पूवषीची र्ावे नदीकाठी होतो. तरीही नदी स्वच्छ होती.  लोकसंख्ा 

मयवाहदत होती. लोक सुसंसृ्त होते. ननसर््णपूजेच्ा माध्यमातून लोकयांनी 
ननसर््ण जपला. त्ामुळे नद्ा, डोंर्र, अरण्े सुरेख राहहली. साध्या-
साध्या र्ोष्ी जर आपण केल्ा तर आपल्ाला ननसर््ण सयांभाळता 
येतो. उदाहरणार्ण, मी नदीत ननमवाल् टाकणार नाही. मी नदीचे काठ 
स्वच्छ ठेवीन. नदीपात्रात, काठाला, उघड्ावर शौचालयास बसणार 
नाही. राडारोडा, माणसे व जनावरयांचे मृतदेह नदीत सोडणार नाही. 
प्रॅस्स्टकच्ा पपशव्या फेकणार नाही. पाण्ाच्ा बाटल्ा एका पपशवीत 
ठेवन त्ा कचराकंुडीत टाकेन. काब्णन जन्ाला येईल, अशी वस्तू व 
यंत्रे शक्यतो घरात आणणार नाही. घर सजनवताना लाकडे कमीत 
कमी वापरीन. माणसयांना स्वच्छता सयांर्त राहीन. स्वत:ही स्वच्छतेचे 
तंतोतंत पालन करीन. पाऊस जेव्ा माझ्ा अंर्णात नाचेल, ती मला 
वारी वाटेल. मी ननसर््णपुत्र आहे, हे माझे आजचे आिारकाड्ण आहे.
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१) नासशक-कोपरराव पाणी संघर्ग : अर्दी नरिपटश काळापासून 
नाजशक-नर्र जजल्हातील र्ंर्ापूर, दारणा, भंडारदरा, नयांदरू-मिमेश्वर 
या िरणयांमिून कोपरर्ाव, श्ीरामपूरच्ा शेतीला पकमान १० 
टीएमसी तरी पाणी नमळत असे. एकलहरे औष्णिक नवद्ुत प्रकल्प 
झाल्ानंतर आणण नाजशक शहराची व इंडस्टट् ीची र्रज वाढल्ानंतर 
कोपरर्ावचे शेतीचे पाणी नमळणे जवळपास बंद झाले. ऊसावर 
आिाररत असलेली साखर कारखानदारी व ऊस शेती मोठ्ा 
संकटात सापडली. साखर िंद्ात झालेली कोट्ाविींची र्ुंतवणूक 
अडचणीत आली. आधर्णक समृद्ीने बहरलेला हा भार् प्रचंड कजवाच्ा 
ओझ्ाखाली वाकला.

२) खडकवासला धरण साखळीतला संघर्ग : पुणे शहराला व 
नवशेर्त: नरिपटशयांची वसती असलेल्ा करॅ न्ोन्टेंट भार्ाला आणण दौंड-
इंदापूर तालुक्यातील दषु्ाळी भार्ातल्ा शेतीला पाणी पुरनवता 
यावे म्हणून एफ. एच. बील नावाच्ा इंग्जी अमदानातील अिीक्क 
अधभयंत्ाने घोड्ावरून पफरून खडकवासला िरणाची जार्ा 
१८४५-४६ च्ा सुमारास शोिून काढली. १८७५ मध्ये नरिपटशयांनी 
खडकवासला आणण भाटघर या दोन िरणयांची कामे सुरू केली. साडे 
चार टीएमसीचे खडकवासला िरण कमी पडू लार्ल्ानंतर हळूहळू 
टप्प्ाटप्प्ाने पुणे शहराची पपण्ाच्ा पाण्ाची र्रज भार्नवण्ासाठी 
पानशेत, वरसर्ाव व टेमघर अशी तीन िरणे बयांिण्ात आली. या 
चारही िरणयांची नमळून पाणी साठवण क्मता ३० टीएमसी आहे. 
पुणे शहराची आजच पाण्ाची र्रज १८ टीएमसीवर र्ेलेली आहे. 
आता आणखी नवीन २३ र्ावे पुणे महानर्रपाजलकेत समानवष् 

करण्ाचे राज् 
शासनाने जाहीर 
केले आहे. त्ामुळे 
क्ेत्रफळाच्ा दृष्ीने 
पुणे महापाजलका 
राज्ात प्ररम 
क्रमयांकाची होणार 
आहे आणण शहराची 
लोकसंख्ा एक 
कोटीच्ा आसपास 

जाऊन दोन तृनतययांशहून अधिक पाणी आता शहराच्ा र्रजा 
भार्नवण्ासाठी लार्णार आहे. साहजजकच त्ामुळे दौंड-इंदापूरच्ा 
शेतीचे पाणी कमी होणार असल्ामुळे नतरेही शहर नवरुद् ग्ामीण 
भार् असा संघर््ण उभा राहून पाण्ासाठी शेतकरी न्ायालयाचा 
दरवाजा ठोठावत आहेत.

 असाच संघर््ण आपल्ाला जायकवाडी, अप्पर विवा, पटेंच, पवना, 
मुळशी, भामा आसखेड, उजनी, कुकडी, रर्रणा, दारणा, जसदे्श्वर, 

नयांदरू मिमेश्वर िरण आणण कोपरर्ावातील साखर कारखानदारी
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येलदरी आणण नवणिूपुरी व इतर छोट्ा-मोठ्ा प्रकल्पयांमध्येही 
पहावयास नमळत आहे. या संघर्वाची कारणे ननरननराळी आहेत. 
पण शेवटी त्ाचा पररणाम जसचंनाचे पाणी कमी होण्ावरच होतो 
आहे. म्हणजे पुरेसा मोसमी पाऊसही नाही आणण िरणातले पाणीही 
नमळणार नाही. शेती कशी पपकवायची?

सांडपाण्ावर प्रक्रिया केव्ा होणार?
शहरयांच्ा वापरातून जे सयांडपाणी तयार होते ते परत र्टारे, नाल्यांमिून 

वाहून नदीपात्रात येते. याला ‘ररजनरेशनचे वॉटर’ असे आपण म्हणतो. 
हे पाणी वापरलेल्ा पाण्ाच्ा सािारणपणे ८० टके् असते. जशवाय 
उद्ोर्िंदे व कारखाने ययांचेही पाणी यात नमसळलेले असते. संपूण्णपणे 
प्रदपूर्त झालेले हे पाणी आपण जसेच्ा तसे शेतीला वापरू शकत नाही. 
त्ावर प्रपक्रया करून ते शुद् करावे लार्ते. त्ातले बीओडीचे प्रमाण कमी 
करावे लार्ते. मानवी आरोग्ाला अपायकारक होणार नाही अशा पद्तीने 
पाणी शुद् करावे लार्ते. ही शुद्ीकरणाची जबाबदारी महानर्रपाजलका, 
नर्रपाजलका व इतर स्ाननक स्वराज् संस्ा आणण उद्ोर्िंदे ययांची आहे, 
पण ते आपली जबाबदारी प्रामाणणकपणे पार पाडत नाहीत. प्रदपूर्त केलेले 

सयांडपाणी तसेच नदी-नाले-ओढे यात सोडून देतात. हे पाणी भूर्भवातही 
मुरते. त्ामुळे सव्ण नद्ा प्रदपूर्त होऊन र्टारर्ंर्ा झाल्ा आहेत. उदा. 
मुळा-मुठा, पंचर्ंर्ा, पवना, भीमा, नार्, कन्ान, कऱहा, चंद्भार्ा, वाघूर, 
नाजशकातील र्ोदावरी पकती म्हणून नद्यांचा उल्ेख करू. महाराष्ट् ात 
एकूण ३८० नद्ा वाहतात. त्ातल्ा जवळपास ३५० नद्ा प्रदपूर्त आहेत. 
या स्वच्छ व प्रदरू्णमुक्त केव्ा व कशा होणार?

‘पाण्ाचे ररसायकजलंर्’ आणण ‘ररयूज’ याबद्दल आपण खूप बोलतो 
पण करीत काहीच नाही. अमेररकेत पाण्ाचे ररसायकजलंर् ही फार 
मोठी इंडस्टट् ी झालेली आहे. इस्ाईलमध्ये तर सध्या शेतीला जे पाणी 
वापरतात ते पूण्णपणे सयांडपाण्ावर प्रपक्रया केलेेले असते. हे सयांडपाणी 
ते पपण्ाइतके शुद् करतात. आपण मात्र चयांर्ल्ा पाण्ाचे साठे अशुद्, 
पूण्ण खराब करून ठेवतो. एकच उदाहरण देतो. पुरंदर उपसा जसचंन 
योजनेसाठी पुणे शहराचे पाच टीएमसी सयांडपाणी वापरतात. हे पाणी 
पुरंदर, बारामती या तालुक्यातील ज्ा भार्ात शेतीसाठी वापरतात नतरले 
भूजलसाठे पूण्ण प्रदपूर्त झाले आहेत. लोकयांच्ा नवहहरी व बोअरवेल्सचे 
पाणीही पपण्ालायक राहहलेले नाही. त्यांना लयांबून शोिून पपण्ाचे 

दठबक आठशे वरषांपूववी ज्ानेश्वरांना 
कळले! आपल्ाला केव्ा कळेल?

पाणी हे दमुषीळ संसािन आहे. तो नवकासाचा प्रमुख घटक 
आहे. ननसर्वाची कृपा असेल तरच पाणी नमळू शकते. पाऊस 
पकंवा बफ्ण वृष्ी या दोनच मार्वांनी पाण्ाची उपलब्धता होते. हे 
दोन्ी मार््ण ननसर््ण कृपेवरच अवलंबून असतात. त्ामुळे पाच 
हजार वर्वांपूवषी वरुणसूक्तात इमा आप जशवतम-पाणी हे अत्ंत 
पनवत्र आहे. इमा सव्णस्य भोपर्जे-पाणी हे सववांची भरभराट करते 
आणण इमा राष्ट् स्य वधि्णनी - पाणी हे राष्ट् ाला उन्नतीकडे नेते असे 
म्हटले आहे. आता आपल्ा र्रजा वाढलेल्ा असल्ामुळे आणण 
काटेकोरपणे पाणी व्यवस्ापन करीत नसल्ामुळे  पाण्ाची 
टंचाई, चण-चण, कमतरता भासू लार्ली आहे. प्रवाही पद्तीने 
अनत पाणी वापरून आपण जनमनीही खराब करू लार्लो आहोत. 
त्ामुळे त्यांची उत्ादन क्मता घटते आहे. काही हठकाणी तर 
जनमनी आजच बेिुंद पाणी वापराने पाणरळ, क्ारपड, चोपण व 
पडीक बनल्ा आहेत. त्यांच्ा सुिारणयांचा काय्णक्रम हाती घ्ावा 
लार्त आहे. यासाठी शेतीचे सव्ण पाणी हठबक व तुर्ार जसचंन 
पद्तीनेच वापरून झाडयांच्ा मुळयांना पाणी हदले पाहहजे. आिशे 
वषषांपूववी संत ज्ानेश्वरांना देखवील हे कळले. म्हणून त्ांनवी 
सलठहले, “जैसे मूळ ससचंने सहजे, शाखा पल्लव संतोकषतवी”। 
आपल्ाला हे केव्ां कळणार? 

हठबक जसचंन पद्तीनुसार  झाडाच्ा मुळयांना 
रेट पाणी हदले तर झाडाला र्ुचछाने टोमरॅटो 
लार्तात हेच या ळचत्रावरून हदसते.
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पाणी आणावे लार्ते आहे. म्हणजे चयांर्ल्ा पाण्ाचे साठेही आम्ही 
खराब करून ठेवले आहेत. अशीच अवस्ा उजनी िरणाची देखील 
आहे. हे पाणी पपण्ालायक तर सोडाच पण आंघोळीच्ाही लायकीचे 
राहहलेले नाही. आंघोळ या पाण्ाने केली तर अंर्ाला खाज सुटते आहे. 
नार्पूर शहराचा सयांडपाणी आणण मैला नार् नदीतून कन्ानमध्ये आणण 
तेरून र्ोसीखुद्ण िरणात जातो आहे. र्ोसीखुद्णच पाणी काळेकुट्ट झाले 
आहे. ते ही पपण्ालायक राहहलेले नाही.

पूर मुक्त पाणलोटातील पावसाने
महाराष्ट् ाचे यावेळचे मोसमी पावसाचे ळचत्र फार र्ंमतीदार आणण 

नवरोिाभासाचे आहे. कोल्ापूर, सयांर्ली, सातारा, पुणे, कोकण येरे 
प्रचंड अनतवृष्ी होऊन महापूर आले; डोंर्र व दरडी कोसळल्ा. 
तीनशेहून अधिक जीनवतहानी झाली. जवळपास २० हजार कुटंुबाची 
घरे-दारे उदस्ध्वस्त झाली. त्यांचे संसार रस्तावर आले. पुराने पपकेच 
काय जनमनी आणण त्ावरील माती देखील वाहून र्ेली. एकेका 
हदवसात ५००-६०० नमजलमीटर पाऊस पडला. कोल्ापूर आणण सयांर्ली 
जजल्हात पूराला कारणीभूत झालेल्ा पावसाची आकडेवारी येरे मुद्दाम 
नमूद करतो. यावरून ननसर््ण कसा सावत्र आईसारखा वार्तो ते तुमच्ा 
लक्ात येऊ शकेल.

नदीला एवढा भार पेलवेल?
संत ज्ानदेवयांनी पाण्ाचे मन नेमके ओळखले होते. 

त्ामुळे पाण्ाला जपणे ही त्यांनी सािना मानली. 
पाण्ाला व्यवष्स्त सयांभाळण्ातच मानवाचे हहत आहे. 
पाण्ाला जपण्ासाठी खूप कष् पडतात. त्ासाठी 
शरीराला जाणीवपूव्णक सवय लावावी लार्ते. पाण्ात 
कसलीही घाण टाकायची नसते. अस्ी टाकण्ासाठी 
वेर्ळे तीर्ण असते. प्रत्ेक माणसाला समजले पाहहजे, 
पाण्ाला मी पकती वापरावे? पकती जपावे? कसे रक्ण 
करावे? नदीवर स्ानाला जाणे, ही भारतीय िारणा. पूवषी 
लोकसंख्ा कमी होती, म्हणून ठीक होती. आता लाखो-
कोटी माणसे तीर्ण स्ानाला र्ेली, तर त्ा नदीने काय 
करायचे? नदीला एवढा भार पेलवणे शक्य नाही. म्हणून 
संत ज्ानेश्वरयांनी तज्णनी आणण मध्यमा या दोन बोटयांच्ा 
टोकावर नदीचे पाणी घेऊन ते आपल्ा मस्तकावर 
प्रोक्ण करावे. त्ामुळे स्ानाचे पुण् नमळते असे 
सूचनवले आहे. नद्यांना पकती भार द्ावा याचा नवचार 
संत वाङस् मयात येतो. वारकरी चंद्भार्ेचे दश्णन घेतात. 
भानवक र्ंर्ास्ानाने िन् होतात. दश्णनातून मन स्वच्छ 
बनते. पयवावरण आणण ननसर््ण हा स्वच्छ ठेवता येतो. 
आपल्ाला असे वार्णे जमेल काय?

सयांर्ली जजल्ा पूर पररप्रती २०२१
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कोल्ापूर सजल्ा - पाणलोट क्ेत्रात पडलेला पाऊस ( नम. मी.)

अ. क्र. पजथ्यन्य मापन
ठद. २१/०७/२०२१ 

रोजवीचा पाऊस 
 ठद.२२/०७/२०२१ 

रोजवीचा पाऊस 
 ठद.२३/०७/२०२१ 

रोजवीचा पाऊस 
 ठद.२४/०७/२०२१ 

रोजवीचा पाऊस 
ठद.२५/०७/२०२१ 

रोजवीचा पाऊस 
एकुण

धरणाच्ा पाणलोट क्ेत्रात पडलेला पाऊस
१ रािानर्री १३० १९४ ५६७ १५९ ९५ ११४५

२ तुळशी १०७ २३४ ८९५ २२२ ८१ १५३९

३ कासारी १७४ २५६ ३२१ ८९ ८० ९२०

४ कंुभी १८६ ३०४ ५०२ १२४ १२५ १२४१

५ वारणा ६८ १८५ ५७४ २८५ ८६ ११९८

६ कडवी १२० २८५ ५५० ११५ ७३ ११४३

७ दिुर्ंर्ा ७० ११७ ४८० १०० ७९ ८४६

 मुक्त पाणलोट क्ेत्रात पडलेला पाऊस
८ कोल्ापूर ३९ १०७ १७१ २०९ ४ ५३०

आयनव्गन पूल सांरली-पाणलोट क्ेत्रात पडलेला पाऊस (नम.मी.)

अ. क्र. पजथ्यन्य मापन
ठद. २१/०७/२०२१ 

रोजवीचा पाऊस 
 ठद.२२/०७/२०२१ 

रोजवीचा पाऊस 
 ठद.२३/०७/२०२१ 

रोजवीचा पाऊस 
 ठद.२४/०७/२०२१ 

रोजवीचा पाऊस 
ठद.२५/०७/२०२१ 

रोजवीचा पाऊस 
एकुण

धरणाच्ा पाणलोट क्ेत्रात पडलेला पाऊस
१ कोयना १०९ ३४७ ६१० २०४ २०४ १४७४

२ महाबळेश्वर १४० ४२४ ५५६ २८७ २८७ १६९४

३ नवजा १४८ ४२७ ७४६ २०७ २०७ १७३५

४ िोम १५ १६८ ३६ १७३ १७३ ५६५

५ कणहेर २४ ९२ २६ १५३ १५३ ४४८

६ उरमोडी ५० १०४ ५९ १८२ १८२ ५७७

७ तारळी ४५ २३३ १९४ ३५९ ३५९ ११९०

 मुक्त पाणलोट क्ेत्रात पडलेला पाऊस
८ सातारा २३ १०० ३३ ११६ २४ २९६

९ कराड ११ ८५ २१ १२४ ४ २४५

१० इ्लामपूर १५ ७१ ४८ ११० १७ २६१

११ कडेर्यांव ६ ७७ ४९ ४३ ४ १७९

१२ पलूस ८ ६४ २५ ६७ २१ १८५

१३ सयांर्ली ९ ३८ १७ ५६ ४ १२४
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राजाराम बंिारा-पाणलोट क्ेत्र, पज्णन्मान व नवसर््ण ययांचा तपशील 
हद. २१/७/२०२१, ते २५/७/२०२१

राजाराम को. प. बंधारा, कोलहापूर

घटक धरण पाणलोट मुक्त पाणलोट एकूण

क्ेत्र (चौ. पक. मी.) १९७.२ (१० %) १७४३ (९० %) १९४०.२

एकूण नवसर््ण १.६३ (६ %) २४.०० (९४ %) २५.६३

आयनव्णन पूल सयांर्ली-पाणलोट क्ेत्र व नवसर््ण ययांचा तपशील आयनव्णन पूल 
सयांर्ली

घटक धरण पाणलोट मुक्त पाणलोट एकूण

क्ेत्र (चौ. पक. मी.) १७१२.३४ (१७ %) ८२८७.६६ (८३ %) १००००

एकूण नवसर््ण १४.८७ (१९ %) ६१.६४ (८१ %) ७६.५१

मार्ील दहा वर्वांच्ा अनुभवावरून आणण नवशेर्त: २०१५, २०१९ 
आणण २०२१ मिील पुरावरून तज्ज्ञ लोक आता अशा ननष्र्वाला आले 
आहेत की िरणयांच्ा खालच्ा मुक्त पाणलोटात कमी वेळेत प्रचंड वेर्ाने 
पाऊस होतो. या मुक्त पाणलोटातल्ा पाण्ाचे ननयंत्रण आपण करू 
शकत नाही. हे पाणी लर्ेच नदीपात्रात येते. नदीचे पात्र उरळ व अरंुद 
झाले असेल तर ते आडवे पसरते व सयांर्ली, कोल्ापूर या शहरयांमध्ये 
घुसते. लोकयांनी नदीपात्रात केलेली अनतक्रमणे व पूरप्रवण रेर्ेच्ा आत 
झालेली बयांिकामे प्रचंड आहेत. त्ामुळे पाणी नदीपात्रात मावत नाही. 
काही लोकयांनी तर ओढे, नाले, नदी ययांच्ा पात्रातच शेती सुरू केली आहे. 
नैसरर््णक ननचरा होणारे प्रवाह बंद करून बुजवून टाकले आहेत. त्ामुळे 

पाणी एका जार्ी साचून राहते. त्ाचा ननचरा न झाल्ामुळे फुर्वटा 
तयार होतो. वारंवार पूर येण्ाने पपकयांबरोबरच जनमनीचेही मोठे नुकसान 
होत आहे. शेतीची चयांर्ली माती व नतचे वरचे आवरण वाहून र्ेल्ामुळे 
जनमनी ननकृष् व नापीक बनत आहेत. ही माती नदी, नाले, िरण, बंिारे 
यात जाऊन साठत असल्ामुळे त्यांची साठवण क्मता कमी होते आहे. 
िरणे र्ाळाने भरताहेत.

जरण्ातली उतुंरता!
माणसाने नदीच्ा प्रवाह पात्रात आक्रमण केले 

आहे. मर् ते माणसाला कसे सोडतील? ननसर््ण मयवादा 
सोडून किीही वार्त नाही. स्वच्छ वाहणारी नदी आपण 
प्रवाहहत राहहले पाहहजे असे सयांर्ते. आपले डबके होता 
कामा नये. आपली प्रर्ती आपण आिी केली पाहहजे. 
उंच-उंच डोंर्र पकंवा पव्णत टणकपणाने जर्ण्ाचा 
संदेश देतात. कुठल्ाही संकटात डर्मर्ता कामा नये. 
वेळप्रसंर्ी प्रत्ेक प्रसंर्ात कणखर मनाने उभे राहायला 
पहाड जशकनवतात. कणखऱ मनात सौंदयवाची हहरवळ 
आणण लावण्ाचे ननम्णळ पाणी असते. पहाडयांवरील वृक् 
सतत आकाशाला आमंत्रण देत असतात. जर्ण्ातली 
ही उतुंर्ता माणसाने आत्मसात करावी. म्हणून अरण्े 
संसृ्तीची अभ्ास कटें दे् मानली जातात.

िरणाच्ा खालील मुक्त पाणलोटात कमी वेळेत होणाऱया प्रचंड अनतवृष्ीमुळे 
असे पूर येतात आणण त्ाचे ननयंत्रण करणे माणसाच्ा हाती नसते.
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शहरे आणण ग्ामीण नवभार् ययांचे प्रश्न ननरननराळे आहेत. ते आपण 
ध्यानात ठेवले पाहहजेत. नुसते शहरी नवभार्यांवर लक् ठेवून चालणार 
नाही. शहरयांना जर्नवणारा आणण खाण्ासाठी रोज लार्णारे अन्निान्, 
फळे, भाजीपाला पुरनवणारा हा ग्ामीण भार्च आहे. ग्ामीण भार्ातली ही 
माणसे कष् करून उत्ादन करतात म्हणून शहरी माणूस पोटभर खाऊ 
शकतो आणण शहरातला माणूस हा शेतीत उत्ाहदत झालेला माल खरेदी 
करतो म्हणून ग्ामीण माणसयांच्ा हातात पैसा येतो. शहरी माणूस रोजर्ार 
आणण संपती ननमवाण करतो. रोडक्यात काय, तर शहरी आणण ग्ामीण 
भार्ातील माणसे या दोघयांकडेही दलु्णक् करून चालणार नाही. या दोघयांचा 
समन्वय कायम कसा राहील असाच सयांर्ाडा आपण बननवला पाहहजे. 
ग्ामीण नवभार्ाचा नवचार केला तर शेती हा नतरे महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणण 
महाराष्ट् ातील जसचंनाचे प्रमाण अजून २० टक्क्ययांच्ा आतच आहे. तेव्ा ते 
जास्तीत जास्त कसे वाढनवता येईल याचा नवचार केला पाहहजे. यादृष्ीने 
तातडीने करावयाचे उपाय म्हणजे जसचंनाचे सव्ण पाणी करॅ नॉलमिून खुल्ा 
पद्तीने वाहून नेण्ाऐवजी ते बंहदस्त पाईपमिून वाहून नेले पाहहजे. मोजून 
घनमापन पद्तीने पाणी हदले पाहहजे. ऊस, केळी, भात व नर्दीच्ा सव्ण 
पपकयांना हठबक जसचंनाद्ारेच पाणी हदले पाहहजे. 

इस्ाईलच्ा ितषीवर महाराष्ट् ापुरती तरी पाण्ाची ग्ीड केली पाहहजे. 
मराठवाड्ात जी पपण्ाच्ा पाण्ासाठी िरणे जोडण्ाची जी योजना 
(ग्ीड) राबनवली जात आहे त्ात पहहल्ा टप्प्ात होणार 830 कोटींचा 
खच्ण वाया जाणार आहे. कारण मराठवाडा मुळात दषु्ाळी आहे. नतरे 
पडणाऱया पावसाचे प्रमाण कमी आहे. उर्म पावणाऱया सव्ण नद्ा दषु्ाळी 

व अवर््णण प्रवण भार्ातल्ा आहेत. त्ामुळे त्यांना सुरूवातीलाच 
पाणी उपलब्ध होत नाही. मराठवाड्ाला नवकासाची खूप आच आहे 
यानवर्यी दमुत नाही. पण बाहेरील खोऱयातून पाणी आणून हदल्ाजशवाय 
मराठवाड्ातली शेती प्रर्त होऊ शकत नाही. मोसंबी, सीताफळ, 
द्ाक्े, संत्री, आंबा, केळी ययांच्ा नवीन पद्तीने म्हणजे हायडेन्सिटी व 
अल्ट् ाहायडेन्सिटी तंत्राद्ारे व ननयंपत्रत बंहदस्त वातावरणात (पॉजलहाऊस, 
शेडनेट, ग्ीनहाऊस ) बार्ा या पुढील काळात उभ्ा करणे अत्ंत र्रजेचे 
आहे. पकंबहुना यापुढील काळात शेती नवकासाची हीच हदशा असली 
पाहहजे. कारण ग्ोबल वॉनमिंर् आणण बदलते हवामान व वातावरण 
यामुळे पूर, र्ारपीट, दषु्ाळ, अनतवृष्ी, अवेळी पाऊस येणे, िुके पडणे, 
रोर्राई वाढणे, वादळ-वारा सुटणे, कमी दाबाचे पटे्ट तयार होणे यासारखी 
अनेक संकटे येतच राहणार आहेत. या सव्ण संकटयांचा सामना समर्णपणे 
करायचा असेल तर पपके बंहदस्त ननयंपत्रत वातावरणात घेणे र्रजेेचे आहे. 
फळबार्ाही आता पॉजलहाऊस, शेडनेटमध्येच लावल्ा पाहहजेत. 

पुराचे पाणी - मौसलक संपती
पुराचे पाणी ही देखील दमुषीळ संपती आहे. हे पाणी तुटवडा 

असलेल्ा भार्ात वाहून नेण्ाच्ा दृष्ीने ननयोजन करण्ाची र्रज आहे. 
कदाळचत लवादयांचे ननण्णय आड येण्ाची शक्यता नाकारता येत नाही. पण 
कृणिा नदी खोरे पाणी वाटपासंबंिी २००३मध्ये नेमलेल्ा नरिजेशकुमार 
लवादाने २०१३ मध्ये जो अंनतम ननण्णय हदलेला आहे त्ाचे नोटीपफकेशन 
अद्ाप ननघालेले नसले तरीही ७२ टीमसी पाणी लवादाने महाराष्ट् ाला 
वाढवून हदले आहे. पूवषी आपल्ाला कृणिा खोऱयात ५९४ टीएमसी पाणी 

कोल्ापूर सजलहा पूर पररक्थतवी २०२१
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वापरायला परवानर्ी होती. आता ६६६ टीमसी पाणी नमळाले आहे. 
जास्तीचे हे ७२ टीएमसी पाणी वापरण्ासाठी व आता नवीन िऱणयांसाठी 
जार्ा जशल्क नसल्ामुळे एका खोऱयातून दसुऱया खोऱयात व उपखोऱयात 
पाणी वाहून नेण्ाची परवानर्ी आपण लवाद व सववोच्च न्ायालयाकडे 
मारर्तली पाहहजे. ननसर्वानेच जर अडचणीची पररष्स्ती ननमवाण केली 
असेल तर त्ावर मानवी प्रय�नाद्ारे उपाय शोिणे र्रजेचे आहे. हे उपाय 
ननसर्वाशी मैत्री राखणारे व त्ाच्ा नवकासाला पूरक ठरतील अशाच 
प्रकारचे हवेत याबद्दल दमुत नाही. ननसर्वावर कुरघोडी करण्ाचा प्रय�न 
केला तर तो आणखीन जबरदस्त उटे्ट काढील यानवर्यी शंका नको. 
त्ामुळे पयवावरण आणण नवकास हा हातात हात घालूनच र्ेला पाहहजे 
याचे भान आपल्ाला कायम ठेवावे लार्ेल.

दषु्ाळ आणण पूर, कमी पाऊस आणण अनतवृष्ी, संततिार आणण 
डट् ायस्पेल (पावसात पडणारा खंड), िरणाच्ा आतला व िरणाच्ा 
बाहेरचा पाऊस हे सर्ळे सतत बदलते राहणार आहे. वेर्वेर्ळया भार्ात 
अचानक व वारंवार पूर येणार आहेत. नवशेर्तः कोल्ापूर, सयांर्ली, 
सातारा, कोकण ययांना पुराचा िोका कायमचा सतावत राहणार आहे. 
तेव्ा नुकसान टाळायचे असेल तर जाजलम उपाययोजना करावी लार्ेल. 
सरकार त्यांचे काम करीलच. पण फार काळ व रोज मदतीची खखरापत 
वाटू शकणार नाही. पूरग्स्त भार्ातील जनतेनेही पूररेर्ेच्ा आतली 
अनतक्रमणे काढून पुराला सुखाने वाहण्ाचा मार््ण मोकळा करून हदला 
पाहहजे. त्ाच्ा पात्रात आपण जाऊन बसलो आहे. आपण त्ाची खोडी 
काढून त्ाला पडवचले आहे. त्ाची जबरदस्त जशक्ा हदल्ाजशवाय तो 
राहणार नाही. 

ज्ा िरणयांना दरवाजे असतात अशा द्ारयुक्त िरणयांमिून नवसर््ण 
सोडताना अंशत: पूरननयंत्रण करता येते. तरापप ज्ा िरणयांना दरवाजे 
नवरहीत सयांडवा असतो त्ातून पाण्ाचा प्रवाह ननयंपत्रत करणे शक्य 
नसते. अभ्ासाअंती असेही हदसून येते की अनतपज्णन्मान झाल्ानंतर 
जर त्ा पररसरात पकंवा जवळपास िरण नसते तर सध्या ननदश्णनास 
येणाऱया पूर नवसर्वापेक्ा अधिक क्मतेचा पूर आला असता व जास्त भूभार् 
प्रभावीत झाला असता. म्हणजे िरणे ही मानवनननम्णत आपतीचे कटें द् नसून 
ती पूर ननयंत्रणासाठी काहीशी उपयोर्ी पडणारी व्यवस्ा आहे.

पूर आल्ानंतर आपण ग्ामीण व नार्री वस्तीमध्ये मोठ्ाप्रमाणात 
पाणी जशरल्ाचे पकंवा पसरल्ाचे पाहतो. वास्तनवक नद्यांचा प्रवाह हा 
ग्ामीण अरवा शहरी वस्तात जशरत नसून आपल्ा वस्ता, घरे, र्ोठे आपण 
नदीपात्रापयिंत वाढनवले आहे. काहींनी तर नदीपात्रातच जमीन नयांर्रून 
शेती सुरू केली आहे. ओढे, नाले, चर बुजवून टाकले आहेत. त्ामुळे 
पाण्ाचे नैसरर््णकररत्ा ननचरा होण्ाची व्यवस्ाच बंद झाल्ाने एका 
जार्ी पाणी साठून राहते आहे. काहींनी नदीपात्रात नवट भट्टा व इतर छोटी-
मोठी बयांिकामे करून व्यवसाय सुरू केले आहेत. काही हठकाणी नद्यांना 
घाट बयांिून पात्रे अरंूद करून ठेवले आहेत. अनतक्रमणे तर प्रचंडच आहेत. 
त्ामुळे नदी पात्रात पाणी मावत नाही. या नदीच्ा नैसरर््णक वहन क्ेत्रामध्ये 
मानवाने अनतक्रमण व आक्रमण केल्ामुळे ही आपती उद्भवते. त्ामुळे हा 
दोर् मानवाचा आहे. अयोग् बेजबाबदार वार्ण्ाचा आहे.

नदीचा पूरप्रवण  भार् हा ननळ्ा व लाल रंर्ाच्ा पूर रेर्ेने दश्णनवण्ात 
येतो. ही एक प्रकारे आपल्ा वसाहतींसाठी लक्ष्मण रेर्ाच आहे. ननळी 
पूर रेर्ा म्हणजे २५ वर्वातून एकदा येऊ शकणारा महतम पूर. याला 

लाल रेर्ा, ननळी रेर्ा व पूर रेर्ा -  
दश्णक नकाशा (सयांर्ली)
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ननपर्द् क्ेत्र असेही म्हणतात. या भार्ात कुठल्ाही प्रकारचे बयांिकाम 
व नवकासकामे करणे प्रनतबंि आहे. राष्ट् ीय हररत न्ायाधिकरणाने तसेच 
उच्च न्ायालयाने या ननपर्द् क्ेत्रात कुठलेही बयांिकाम करण्ास सक्त 
मनाई केली आहे. तरापप त्यांचे आदेश िाब्ावर बसवून काही पुढारी, 
अधिकारी व िनदयांडर्े ययांनी मनमानी चालनवली आहे, केली आहे; 
पण त्ाला हात लावण्ाचे िाडस प्रशासनात राहहलेले नाही. त्यांनीही 
स्वत:च्ा क्णणक स्वारवासाठी प्रशासनाचा कणा मोडू हदला आहे.

ननळ्ा रंर्ाच्ा पूर रेर्ेच्ावर लाल रंर्ाची पूररेर्ा आखली जाते. 
लाल पूर रेर्ा म्हणजे शंभर वर्वातून एकदा येणाऱया पूराची पातळी. ननळी 
पूररेर्ा ते लाल पूर रेर्ा यामिील भार्ाला प्रनतबंधित क्ेत्र असे संबोधिले 
जाते. या भार्ात बयांिकामे व नवकासकामे करण्ास परवानर्ी आहे. 
तरापप अशी बयांिकामे करताना त्यांची जोता पातळी ही लाल रंर्ाच्ा 
पूर रेर्ेच्ा पातळीपेक्ा वर ठेवणे आवश्यक आहे. तसे बंिन घातले 
आहे. जेणे करून नदी प्रवाहाला अडरळा होणार नाही तसेच जजवीत 
व नवतहानीही होणार नाही. ही बंिने 
नर्रनवकास नवभार्ाने तयार केलेल्ा 
एकास्त्मक बयांिकाम ननयमावलीत 
(इंटीग्ेटेड डेव्लपमटेंट कंटट् ोल रूल्स) 
अंतभू्णत केलेली आहेत. पण त्यांचे 
पालन न करता मोडतोड करण्ातच 
अनेकयांची प्रनतष्ा व भूर्ण दडलेले 
आहे. हे नर्रनवकासाची जबाबदारी 
असलेल्ा प्रिान सळचव 'भूर्ण’ 
ययांच्ाही लक्ात आले असेल! ही झाली 

िोरणात्मक चचवा. आता आणखी एका नवर्याकडे आपले लक् वेिून ही 
चचवा मी येरे आटोपती घेतो.

लाल रेर्ेच्ा आत बयांिकामे करण्ासाठी सध्या प्रचंड दडपण आहे. 
परवानर्ी घेऊन ही स्टील् बयांिकामे होतात. एक-दोन वर््ण झाल्ानंतर 
'भटाला हदली ओसरी' या न्ायाने तो हळूहळू खालील ररकामे ठेवलेले 
तळ व वरच्ा मजल्ाचे बयांिकाम वाढनवत राहतो. कोल्ापूरातील 
र्रॅरेज, दकुाने ययांचे जे पुरात नुकसान झाले आहे ते या प्रकारचे आहे. 
स्टील् बयांिकाम अनुज्ेय असले तरी त्ात नंतर जी वाढ, सुिारणा व 
नवस्तार केला जातो तो कळत-नकळत नजरेआड केल्ामुळे त्ाची 
फळे आता सर्ळ्यांना भोर्ावी लार्त आहे. नदीकाठचा जो ग्ीन बेल् 
झोन आहे तोही नो डेव्लपमटेंन् झोनमध्येच येतो. पण या झोनमध्ये 
क्लब पकंवा दहा टक्क्ययांपयिंत बयांिकाम अनुज्ेय केल्ामुळेही प्र�नयांची 
र्ुंतार्ुंत वाढत आहे. येरेही हळूहळू चोरून वाढीव बयांिकामे होतात 
आणण त्ाकडे हेतूत: कानाडोळा केला जातो. वास्तनवक नदीकाठचा ग्ीन 

झोन हा पूण्णपणे पयवावरण रक्णासाठी 
व पुराच्ा पाण्ाचा फुर्वटा आलाच 
तर तो सामावून घेण्ासाठी ठेवला 
पाहहजे. कुठल्ाच प्रकारचे बयांिकाम 
या ग्ीन बेल्मध्ये होऊ देता कामा 
नये. सरकारचे जर अशा बयांिकामयांना 
परवानर्ी देणार असेल तर जनतेला 
'आपुले मरण पाहहले म्ा डोळा’ अशी 
अवस्ा दरवर्षी अनुभवावी लार्ली तर 
नवल वाटायला नको.

लाल रेर्ा, ननळी रेर्ा व पूर रेर्ा -  
दश्णक नकाशा (कोल्ापूर)

कोल्ापूरचे जजल्ाधिकारी कायवालयही पुरात बुडाले
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आमचे एकत्र कुटंुब आहे. घरी १२५ एकर जमीन आहे. पारडषीपासून 
७ पक.मी. अंतरावर उतरहदशेला साकेर्ावमध्ये मी शेती करीतच 
लहानाचा मोठा झालाे. १९९१ साली बी.एस्स.सी (ॲग्ी) आणण १९९३ 
मध्ये कोकण कृर्ी नवद्ापीठ दापोली येरून एम.एस्सी. (ॲग्ी) झालाे. 
सुरूवातीला काही काळ पंढरपूरमध्ये अध्यापनाचे काम केले. पण त्ात 
काही मन रमले नाही. मर् घरची शेती करायची असा 
ननण्णय केला. १९९८ साली जसटट् ोनेला र्वतापासून 
सुर्ंिी तेल बननवण्ाचा प्रकल्प उभा केला. अजूनही ताे 
चालू आहे. पण त्ात फारसा काही ‘राम’ राहहला आहे 
असे वाटेनासे झाल्ामुळे २०१५ मध्ये आता फळबार् 

लार्वडीकडे वळूया असे मनाने ठरनवले. तरापप पाणीपुरवठ्ाची 
खात्रीशीर व पक्ी सोय केल्ाजशवाय फळबार् लावण्ाला काही अर्ण 
नव्ता. म्हणून २०१६ मध्ये पहहल्यांदा शेततळे खोदायला घेतले.

शेतात ज्ा जार्ेवर शेततळे बननवले नतरे ६ फूटानंतर काळा दर्ड 
लार्ला. पण या दर्डाला ळछदे्, रंध्े, भेर्ा होत्ा. त्ामुळे त्ात पाणी 

काही प्रमाणात मुरत होते. एकदम कठीण काळा 
पार्ाण नव्ता. रोडा हठसूळ दर्ड असल्ामुळे तीन 
पोकलेन, एक जेसीबी आणण फायरसाठी एक टट् रॅक्टर 
ययांचा दोन महहने वापर करून ६० फूट खोलीचे आणण 
६०० x ४०० फूटाचे शेततळे तयार केले. ७ कोटी 

साकेरावमधील मारुती सातपुते   यांची यशोराथा
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जळगाव
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जलटर पाणीसाठा क्मतेचे हे शेततळे खोदण्ासाठी ४० लाख रुपये खच्ण 
आला. कोल्ापूरवरून ५०० मायक्रॉन जाडीचा आणण तीन नमटर लयांबी 
रंुदीचा १५ लाखाचा प्रॅस्स्टकचा कार्द आणून तो शेततळ्ात खाली 
अंररला. कंपनीने कार्दाची पाच वर्वाची हमी हदली होती. आता ५ वर्षे 
पूण्ण झाली आहेत. पण पाचही वर्षे शेततळे पाण्ाने भरलेले राहहल्ामुळे 
कार्द खराब झाला नाही. त्ामुळे तो आणखीन ५ वर्षे पटकेल असा 
अंदाज आहे. ९३ रुपये चौरस नमटरने हा कार्द त्ावेळी खरेदी केला 
होता. शेततळ्ामध्ये चार वर्वांपूवषी मासे सोडले होते. पण ते किीच 
काढले नाहीत. पहहले एक वर््ण त्ा माशयांना ननयनमतपणे खाद् टाकत 
होतो. तीन वर्वांपासून खाद् टाकणे बंद केले. शेततळ्ात जे शेवाळे तयार 

अहमदनगर सजल्हाच्ा पाथडवी 
तालुक्ातवील साकेगाव ्ेथे श्वी. मारुतवी 
रामभाऊ सातपुते (मो. ९८५०९९३२०२) 
्ा कृषवी पदववीधर शेतकऱ्ाने जैन 
इररगेशनचे आधुननक व शास्तवी् 
तंत्रज्ानाचा वापर करून बननवलेलवी जैन 
स्वीट ऑरेंजचवी (मोसंबवी) रोपे आि एकर 
क्ेत्रावर २०१७ मध्े लावलवी. प्रसन्न 
मनाने आणण मेहनतवीने त्ांनवी रोपांचवी 
जोपासना आणण मातवीचवी मशागत केलवी. 
प्रसन्नतेच्ा प्रनतकातून एकेका झाडाला 
नतसऱ्ा वषवीच २५० ते ३०० आणण 
आता पाचव्या वषवी ५०० गदथ्य ठहरववीगार-
कपवळसर पोपटवी रंगाचवी फळे लगडलवी. 
मागच्ा वषवी त्ांनवी पठहला आणण 
्ावषवी उत्ादनाचा दसुरा बहार घेतला. 
मारुतवीरावांच्ा स्च्छ, सुंदर आणण 
ननमथ्यळ उपासनेला जवी सात्त्विक फळे 
लगडलवी त्ांचा रसाळ सुगंधवी स्ाद 
व चव ्ा मुलाखतवीतून आपल्ाप्यंत 
पोहचनवत आहोत. श्वी. सातपुते ्ांच्ा 
्ा कष्पूवथ्यक उपासनेतून आपणहवी 
काहवी बोध घेतला तर मन प्रफुल्ल्लत 
तर होईलच पण लक्ष्मवीहवी आनंदाने 
घरात नांद ूलागेल. ्ासािी अगोदर हवी 
मुलाखत वाचण्ाचवी उपासना आपण 
मनापासून व श्दे्ने करा. उपासनेत 
ननष्ा असलवी तर फळ ननक�चत  नमळते!

साकेरावमधील मारुती सातपुते   यांची यशोराथा

स्ीट ऑरेंजची 
कमाल

४ थ्ा वरवी
एकेका 
झाडाला 
  ५00
   फळे
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होते ते खाऊन मासे त्ावर जर्ाताहेत. सािारणपणे १५ टन मासे या 
शेततळ्ातून नमळतील असा अंदाज कोळ्यांनी व्यक्त केला आहे. 

शेततळ्ाची उभारणी पूण्ण झाल्ानंतर एक हदवस इंडस्टट् ीच्ा 
कामाच्ा नननमताने भावासोबत आम्ही मुक्ताईनर्रला श्ी. एकनारराव 
खडसे ययांच्ाकडे र्ेलो होतो. त्यांच्ा माळरानावर जैन स्वीट ऑरटेंज  
(मोसंबीची) बार् खूप हदमाखाने उभी होती. झाडाला मोठमोठ्ा 
मोसंब्ा लार्ल्ा होत्ा आणण फळयांनी झाड पूण्ण भरून र्ेले होते. 
मर् आम्हीही ही मोसंबी लावण्ाचा नवचार केला. पण जैन कंपनी 
आम्हाला काही रोपे देईना. कारण त्यांचे सुरूवातीच्ा काळात िोरणे 
होते की जळर्ावपासून १५० पकलोनमटरच्ा अंतरातच रोपे द्ायची. 
आमची जमीन जळर्ावपासून २५० ते ३०० पक.मी. अंतरावर होती. 
प्रसंर्ी रोडे भयांडणही झाले. शेवटी आम्ही कंपनीचे सहव्यवस्ापकीय 
संचालक श्ी. अजजत जैन ययांच्ाकडे रोपे नमळावीत म्हणून खूप आग्ह 
िरला. मर् ते रोपे द्ायला तयार झाले. २०१७ साली अजजतभाऊंनी 
आम्हाला जेएसओ-१ (हरॅम्ीन), जेएसओ-३ (नटाल) आणण जेएसओ-
५ (व्रॅलटें न्शिया) या तीन जातींची नमळून समसमान अशी १९०० रोेपे 
उपलब्ध करून हदली. ही रोपे लावण्ापूवषी म्हणजे २०१६ मध्येच आम्ही 
५० एकरासाठी जैन इररर्ेशनची ॲटोमेशन, सोलर, फपट्णर्ेशन, हठबक 
जसचंन ही जसस्टीम बसवून घेतली होती. पूण्ण तयारी केल्ानंतरच 
आम्ही फळबार् लार्वडीला हात घातला.

जैन इररर्ेशन कंपनीने मोसंबीच्ा लार्वडीचे पूण्ण तंत्रज्ान आम्हाला 
सुरूवातीलाच लेखी उपलब्ध करून हदले होते. त्ाप्रमाणे आम्ही काम 
करीत र्ेलो. ४ ते ५ फूट रंुदीचा आणण दीडफूट उंचीचा बेड (र्ादीवाफा) 
तयार केला. त्ावर हठबकची एक नळी अंररली. १६ बाय १० फूट या 
अंतरावर १ जानेवारी २०१७ रोजी जैन स्वीट ऑरटेंजची रोपे लावली. दोन 
ओळीतले अंतर १६ फूट आणण दोन रोपातले अंतर १० फूट ठेवले. एकरी 
२७२ झाडे बसली. प्रत्ेक व्रायटीची ६३३ रोपे लावली. रोेपे अनतशय 
उतृ्ष्, दजषेदार, जोमदार आणण मोठ्ा रूट टट् नेर कप मध्ये तयार करून 
व्यवष्स्त हाड्णननरं् केलेली आणण खतमात्रा सयांभाळलेली असल्ाने 
सशक्त होती. त्ामुळे पहहल्ा वर्षीच रोेप ४ ते ५ फूट वाढली आणण 
नवशेर् म्हणजे एकही रोप मेले नाही. त्ामुळे र्रॅप पफलींर्चा प्रश्नच आला 
नाही. पहहल्ाच वर्षी झाडाची वाढ इतकी चयांर्ली झाली की माणसाचा 
झाडाच्ा शटेंड्ाला हात पोहचत नव्ता. झाड खूप वेर्ाने वाढत 
असल्ामुळे वर््णभराच्ा आतच दसुरी हठबकची नळी र्ादीवाफ्ावर 
टाकावी लार्ली. जमीन मध्यम प्रतीची असल्ामुळे पाण्ाचा ननचराही 
चयांर्ला होतो. त्ामुळे हठबक नळीच्ा एका बाजूला चार आणण दसुऱया 
बाजूला चार असे आठ डट् ीपर एका झाडासाठी बसनवले. एका तासात ४ 
जलटर म्हणजे ८ डट् ीपरमिून ताशी ३२ जलटर पाणी झाङाला देत होतो.

बेसल डोस म्हणून प्रती झाड २० ते २५ पकलो शेणखत, ऑर्षेननक 
कंपोस्ट खत, १ पकलो सुपर फॉसे्ट, २५० ग्रॅम म्ुरेट ऑफ पोटरॅश, ५० ग्रॅम 

श्ी. मारुती सातपुते हे झाडाला र्ुचछाने लर्डलेली मोसंबी दाखनवताना.
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मरॅग्ेजशयम सले्ट, २० ग्रॅम काबवोफ्ुरॉन आणण ५० ग्रॅम मायकोरायझा 
वापरले. वॉटरशूट व आडव्यानतडव्या वाढणाऱया फयांद्ा काढून टाकल्ा. 
नतसऱया वर्षी करॅ नोपी खूप चयांर्ली झाली. तेव्ा म्हणजे जानेवारी २०२० मध्ये 
आंबेबहार िरला. र्ादी वाफ्ावरील दोन झाडयांमध्ये अंतर १० फूट होते. 
लार्वडीच्ा वेळी पण तीन वर्वानंतर झाडे इतकी सुंदर वाढली की ते अंतर 
फक्त २ फुटयांवर आले. म्हणजे दोन्ी बाजूने झाडे ४-४ फूट वाढली. ६ ते ७ 
फूट एवढी झाडाची उंची झाली. जुलै २०२० मध्ये पहहल्यांदा झाडावरून 
फळे काढली. हरॅष्म्न म्हणजे जैन स्वीट ऑरटेंज-१ ही व्रायटी जुलैमध्ये 
पहहल्यांदा काढायला आली. त्ानंतर एक महहन्ात जैन स्वीट ऑरटेंज-३ 
म्हणजे नटाल या व्रायटीची फळे काढायला आली आणण शेवटी ऑक्टोबर 
महहन्ात जैन स्वीट ऑरटेंज-५ म्हणजे व्रॅलेन्शिया या व्रायटीची फळे 
काढून झाली. एकाच वेळी जरी या तीनही व्रायटींची रोपे लावली तरी फळे 
ननघण्ामध्ये एक-एक महहन्ाचे अंतर आहे. त्ामुळे जुलैमध्ये फळयांची 
सुरू झालेेली नवक्री ऑक्टोबरच्ा शेवटापयिंत म्हणजे ४ महहने चालू 
राहहली. यदाकदाळचत एखाद्ा व्रायटीला भाव कमी नमळाला तरी दसुऱया 
दोन व्रायटींना चयांर्ला भाव नमळून पैसे भरपूर होऊ शकतात. नतसऱया वर्षी 
१९०० झाडयांपासून ९० टन उत्ादन नमळाले आणण २५ ते २७ रुपये पकलोने 
जार्ेवर व्यापाऱययांना मोसंबी हदली. झाडावरचा सव्ण माल ऑक्टोबरमध्ये 

संपल्ानंतर हदवाळी झाल्ाबरोबर नोव्टेंबरात बेसल डोस हदला. ताणावर 
सोडलेल्ा बार्ेला जानेवारीत पाणी हदले. २०२० मध्ये जेव्ा पहहले पीक 
घेतले तेव्ा फळे १५० ते १९० ग्रॅमची होती.

स्वीट ऑरटेंजचा दसुरा बहार जानेवारी २०२१ मध्ये िरला. ती फळे १४ 
ऑर्स्टपासून तोडायला सुरुवात झाली. चवथ्ा वर्षीे प्रती झाड सरासरी 
४७ पकलो फळे नमळाली. झाड फळयांनी पूण्ण भरून र्ेले. र्ुच्छाने फळे 
लार्ली. एकेका झाडावर ४५० ते ५०० एवढी फळे आहेत. मोसंबीच्ा 
झाडाला फळे लार्ायला पकमान ५ ते ६ वर्षे लार्तात. परंतु जैन स्वीट 
ऑरटेंजला साडेतीन वर्वातच फळे लार्ली आणण साडेचार वर्वात दोन पपके 
हाती आली. एकरी सािारणपणे ३० हजार रुपये खच्ण झाला आणण एकरी 
तीन लाख उत्न्न नमळाले. या खचवात फक्त रोपयांची पकंमत िरलेली नाही. 
बाकी सव्ण खच्ण समानवष् आहेत. मार्च्ा वर्षी एकरी १२ टन मोसंबीचे 
उत्ादन झाले होते. पण यंदा मध्यंतरी र्ारपीट झाल्ाने फुल व फळर्ळ 
झाली. त्ामुळे एकरी उत्ादन मार्च्ा पेक्ा रोडे कमी येईल असा 
अंदाज आहे. मात्र फळाचे सरासरी वजन २०० ग्रॅम असून प्रत्ेक झाडावर 
पकमान ४०० हून अधिक फळे आहेत. एकरी जो ३० हजार रु. खच्ण येतो 
त्ात मुख् वाटा खते आणण और्िे ययांचा आहे. मजुरीचा खच्ण तुलनेने 
कमी आहे. मातीवर नवपरीत पररणाम होतो म्हणून आम्ही तणनाशक 

जैन डाचळबं क्टश्ूकल्चर रोपे - नमळाले आम्ाला  लाखो रूपये
जैन कंपनीची पटश्यूकल्चर डाळळंबाची ३५०० रोपे 

मी मोसंबी सोबतच लावली. १३ बाय ९ फुटावर लार्वड 
केली. एकरी ३७२ रोपे बसली. दोन रोपातले अंतर ९ फूट 
ठेवले. दसुऱया वेळेस ६० टन उत्ादन नमळाले. ४० ते 
१०० रूपययांपयिंत डाळळंबयांना भाव नमळाला. सरासरी भाव 
५० रूपये पकलो पडला. मोसंबी की डाळळंब कशात पैसे 
अधिक नमळतात याची जणू आम्ही स्पिवातच लावली होती. 
डाळळंब उत्न्नाला ऐकत नव्ते. पण त्ाचा उत्ादनाचा 
खच्ण मोसंबीपेक्ा अधिक होता. त्ामुळे नफ्ाच्ा र्णणतात 
फारसा फरक पडत नव्ता. मोसंबीपेक्ा डाळळंब हे रोडे 
जास्त नाजूक व वातावरण बदलाला लर्ेच बळी पडणारे, 
संवेदनशील झाड आहे. डाळळंब पपकात और्िे व फवारणीचा 
खच्ण मोठा आहे. तसेच मजुरीचा (उदा. छाटणी करणे, वॉटर 
शुटस काढणे, फयांद्यांना आकार देणे, प्रुननरं् करणे, तारा व 
दोऱया बयांिणे, खराब फळे काढणे, फळयांना जाळी वा पपशवी घालणे वर्ैरे.) खच्ण जास्त येतो. दर रनववारी फंर्ीसाईड व पेस्टीसाईड 
फवारायचे आणण त्ाच्ा पुढच्ा रनववारी मायक्रोन्ूटट् ीयंट व एखादे बुरशीनाशक फवारायचे अशी पद्त बसनवली होती. चार वर्षे खूप 
उतम पीक आले आणण भरपूर पैसा नमळाला. पण यंदा आजूबाजूच्ा शेतकऱययांच्ा बार्यांवर तेल्ा आल्ामुळे माझीही ७५ टके् झाडे 
तेल्ा रोर्ाला बळी पडली आहेत. २५ टके् झाडे चयांर्ली आहेत. आता हह बार् काढून जमीन चयांर्ली तापू देवू आणण त्ा नंतर पुनहा 
जैन पटश्युकल्चर डाळळंब रोपयांची लार्वड करणार आहे. या वरून एक मी सयांर्ू इपचछतो की, डयांळीब आता १५ ते २० वर््ण करायचे पीक 
नाही. पीक चयांर्ले तो पयिंत घ्ायचे  आणण पुनहा नवीन बार् उभी करायची, या नवचारावर आमही आलो.
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मारीत नाही. मजुरयांकडून खूरपण करून तण काढून घेतो. र्ादी वाफ्ावर 
मलल्चरं् म्हणून तेल काढून झालेले जसटट् ोनेला र्वत व तूरीचा भुस्सा 
टाकतो. शक्यतो आम्हाला आंतरमशार्त करावीच लार्त नाही. बार्ेत 
टट् रॅक्टर घातला तर झाडयांच्ा मुळयांना इजा पोहचू शकते. तसे होऊ नये 
म्हणून ऑर्षेननक मलल्चरं् करतो. मलल्चरं्च्ा खाली तण उर्वत नाही. 
फायदेशीर जीवाणू व र्यांडुळे वाढतात. स्वीट ऑरटेंजची लार्वड बेडवर 
असल्ामुळे नवशेर् ताण द्ावा लार्त नाही. वर्वातून २ ते ३ फवारण्ा 
करतो. कॉपर ऑक्ीक्लोराईडने पूण्ण झाड िुतो. 

मध्यम दज्वाच्ा आमच्ा जनमनीचा पीएच ८.२ असून पाण्ाचा 
पीएच ८ आहे आणण टीडीस ३२० पयिंत आहे. शेतीसाठी लार्णारी 
पाण्ाची र्रज भार्नवण्ाकररता ३ नवहहरी खोदल्ा आहेत. जशवाय मुळा 
िरणाच्ा कालव्याचे पाणी नमळते. हे पाणी खूप स्वच्छ व चयांर्ले आहे. 
घरच्ा पाण्ाचा पीएच ७०० आहे पण शेतीचे पाणी त्ा तुलनेत खूप 
चयांर्ल्ा दज्वाचे म्हणजे आरो वॉटर सारखेच आहे. 

जैन इररर्ेशनची स्वीट ऑरटेंजची रोपे लावण्ाअर्ोदर आम्ही खाजर्ी 
व्यक्तींकडून न्ूसेलर या जातीची स्वीट ऑरटेंजची रोपे घेऊन लावली 

७ कोटी जलटर पाणी साठू शकेल अशा क्मतेचे ६० फूट खोलीचे शेततळे चार एकर क्ेत्रावर उभे करण्ात आले आहे.

पेटीतल्ा मधमाशा रेल्ा उडून
मिमाशयांमुळे पॉजलनेशन होण्ास मोठा हातभार लार्तो. म्हणून 

मिमाशयांच्ा १० पेट्ा औरंर्ाबादहून आणून आम्ही डाळळंबाच्ा बार्ेत 
ठेवल्ा होत्ा. या मिमाशयांमुळे पॉजलनेशन खूप चयांर्ले झाले आणण प्रचंड संख्ेने 
फळे झाडाला लार्ली.पण काही हदवसातच पेटीतल्ा सर्ळ्ा मिमाशा उडून 
र्ेल्ा. त्ा केव्ा व कुठे र्ेल्ा? आणण कशामुळे र्ेल्ा? हे मात्र अखेरपयिंत 
आम्हाला कळलेच नाही. त्ामुळे आता मिमाशयांच्ा पेट्ा बार्ेत ठेवण्ाचे सोडून 
हदले आहे. त्ाऐवजी मोसंबी आणण डाळळंब बार्ेत जी चार-पाच मोहोळे बसलेली 
आहेत त्ा झाडयांची व मोहोळयांची आम्ही काळजी घेतो. त्ा झाडयांवर कोणत्ाही 
प्रकारच्ा और्ियांची फवारणी करीत नाही. या मोहोळामध्ये ज्ा मिमाशा असतात 
त्यांच्ामुळेही परार्ीभवन चयांर्ल्ा प्रमाणात होण्ास हातभार लार्तो. 
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होती. पण त्ा रोपयांचा अनुभव चयांर्ला आला नाही. ८-१० 
वर्वानंतर डायबरॅक हा रोर् त्ा मोसंबी झाडयांवर आला. फळयांचे 
उत्ादन सुरू व्ायलाही ५ ते ६ वर्वांचा कालाविी जावा 
लार्ला. जशवाय मिूनच रोपयांची मर होत होती. त्ामुळे र्रॅप 
पफलींर् करावे लार्ले.

जैनची रोपे ही ज्ा प्रॅस्स्टकच्ा मोठ्ा कपात वाढनवतात 
ते माध्यम ननजिंतुक असते. त्ामुळे रोपे एकसारखी असतात. 
टणक व जाड फयांदी असते. ही रोपे जनमनीत वेर्ाने वाढतात. 
पटकन मुळ िरतात. त्ामुळे मर होत नाही. फळयांना 
जबरदस्त चकाकी असून रंर् अनतशय उठावदार असतो. 
त्ामुळे ग्ाहकयांना हदसताक्णी पसंत पडल्ामुळे लर्ेच 
मार्णी येऊन नवक्रीही त्ररत होते आणण दर चयांर्ला वाढीव 
नमळतो. नवशेर्त: जैनच्ा मोसंबी व्रायटींमध्ये नबययांचे प्रमाण 
जवळपास नसतेच. नबननबयाचे फळ असते. एक-दोन नबया 
ननघाल्ा तरी रसाला कडवट वास येत नाही. इतर मोसंब्ात 
मात्र नबया संख्ेने खूप असतात आणण त्ा प्रपक्रयेमध्ये 
क्रश झाल्ा तर रसाला कडवट चव येते. त्ामुळे प्रपक्रया करणारे व 
मुख्त्े ज्ूसबार, हॉटेल मालक ययांच्ाकडून जैनच्ा मोसंबीला लर्ेच 
पसंती नमळून उठाव लवकर होतो. म्हणून जैन इररर्ेशनच्ा व्रायटींना 
मार्णीही भरपूर आहे. जशवाय एकच व्रायटी लावण्ापेक्ा ३ -४ 
व्रायटी लावल्ामुळे सलर् ५-६ महहने बाजारात मालाचा पुरवठा करणे 
शक्य होते आणण रोजचा पैसा नमळू शकतो.

सध्या माझ्ाकडे ४० एकर फळबार् आहे. ही सव्ण बार् जैन 
ॲटोमेशन आणण जैन डट् ीपवर असून पाणी पुरवठ्ासाठी जैन सोलर 
पंप बसनवले आहेत. एक पंप १० एचपीचा असून दसुरा ७.५ एचपीचा 
आहे. वीज नसली तरी माझे काही अडत नाही. कारण फळबार्ेला 

जसचंन पूण्णपणे सोलर पंपाच्ा सहाय्ाने होते. संर्णकाच्ा आिाराने 
पूण्ण स्वयंचजलत प्रोग्रॅम जैन कंपनीने तयार करून हदला आहे. सकाळी 
८ ते सायंकाळी ५ पयिंतचे वेळापत्रक बसनवलेले आहे. १९ व्ॉल्व 
यंत्रणेच्ा सूचनेनुसार चालतात. जैनच्ा मोसंबीत रसाचे प्रमाण ५५ 
ते ६० टके् असून रसासाठी या मोसंबीला खूप मार्णी आहे. त्ामुळे 
आणखीन १० एकरवर ही मोसंबी लावणार आहे. लार्वडीनंतर रोपे 
लवकर सेट होतात आणण पुढे नवशेर् काळजी घ्ावी लार्त नाही. 
दररोज जवळपासच्ा पररसरातून ५ ते १० शेतकरी तरी माझी स्वीट 
ऑरटेंजची बार् पाहायला आणण मार््णदश्णन घ्ायला येतात. त्ा सववांना 
मी जैन इररर्ेशनची रिाझील व फ्ोररडाहून आणलेल्ा व्रायटींची 
लार्वड करा असे आवजू्णन सयांर्तो. 

जैन सोलर परॅनल्स शेतात बसवून त्ाच्ा आिाराने तयार होणाऱया वीजेवर श्ी. सातपुते हे मोसंबी बार्ेसाठी कृर्ीपंप चालनवतात.

श्ी. सातपुते  कुटंुबीय हे  झाडाला लार्लेली जैन स्वीट ऑरटेंजची फळे दाखनवताना

अधिक माहहतीसाठी स्रॅ न करा
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डॉ. अननल ढाके
वरीष् कृकषनवद्ा शास्तज्, जैन इररगेशन ससस्वीम्स सल. 

जैन स्ीट ऑरेंज: मारील आढावा, 
वैसशष्टं व शेतकऱयांचे स्ानुभव 
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जर्भरात जलंबूवर्षीय फळयांना अनोखे महत्त्व असून भारतातही 
जलंबूवर्षीय फळयांच्ा बाबतीत केळी व आंबा या पाठोपाठ जलंबू व 
जलंबूवर्षीय फळयांची नवशेर् मार्णी आहे जलंबूवर्षीय फळात मोसंबी, 
संत्रा, जलंबू आणण लेमन फळे येतात. त्ादृष्ीने जलंबूवर्षीय फळयांचे महत्त्व 
आपल्ाला कळून येते, जलंबूवर्षीय फळयांच्ा बाबतीत भारतात फळयांची 
लार्वड देशात दसुऱया क्रमयांकावर आहे. यामध्ये तेलंर्णा, आंध् प्रदेश, 
महाराष्ट् , मध्य प्रदेश, कनवाटक आणण पंजाब ही प्रमुख जलंबूवर्षीय फळ 
उत्ादक राज् आहेत. वरील सव्ण राज्ात नवनवि प्रकारच्ा व जातीची 
जलंबूवर्षीय फळे उत्ादन होतात. यात मोसंबीच्ा नवनवि जाती असून 
महाराष्ट् ात (न्ुसेलर) आंध्प्रदेश आणण तेलंर्णा (सात र्ुढी) 
आणण पंजाब (माल्ा व जाफा) अश्या पारंपाररक पद्तीने नवनवि 
जातींची लार्वड र्ेल्ा बऱयाच वर्वापासून होत आहे. वरील 
प्रमुख पाच ते सहा मोसंबी उत्ादक राज्यांमध्ये 
नवनवि प्रकारच्ा जनमनीत व हवामानात व्यापारी 
तत्त्वावर लार्वड केली र्ेली आहे. सािारण: 
मोसंबी फळ पपकास मुख्त्े कोरडे हवामान 
लार्ते. ७५० ते १२५० नममी पाऊसमान 
असलेल्ा भार्ात तसेच उणि कपटबंिीय पकंवा 
समशीतोणि असलेल्ा भार्ात प्रामुख्ाने ती होते. 
लार्वड क्ेत्र जास्त प्रमाणात असूनही उत्ादकतेच्ा 
बाबतीत भारत १७.२ टन/हेक्टर असून इतर 
नवकजसत देश जसे अमेररका, रिाझील आणण स्पेन ३०-३५ 
टन/हेक्टर) या देशयांपेक्ा खूप कमी आहे.

जैन इररर्ेशन जसस्टीम जलनमटेड कंपनीने संत्रा वर्षीय फळ पपकात 
वरील सव्ण घटक लक्ात घेता जसे नवीन जाती, नवीन खुंट, जास्त 
उत्ादनशील. हवामानास अनुकूल, प्रपक्रया योग् आणण लार्वड तंत्रज्ान 
इत्ादी बाबतीत आमुलाग् बदल घडवून आणले आहेत. प्ररमच ताजे 
फळ आणण प्रपक्रया योग् अश्या भारतीय वातावरणात पूरक अशा नवीन 
जाती जैन स्वीट ऑरटेंज म्हणून उपलब्ध केले आहे. 

जैन स्ीट ऑरेंज आजपययंतचा मारील आढावा
भारतात सव्णप्ररम स्वीट ऑरटेंज रोपे रिाझील येरून आणली २००९ 

साली पाच जातींची रोपे तसेच चार वेर्वेर्ळ्ा प्रकारची खुंट असे एकूण 
२० प्रकारात रोपे नरॅशनल ब्ुरो ऑफ प्यांट जेनेपटक ररसोसषेस या संस्ेच्ा 

माध्यमातून रोपे आयात केली. त्ानंतर पुढील दोन वर्षे या 
संस्ेच्ा देखरेखीत हररतर्ृहात ननयंपत्रत वातावरणात 
ठेवली. हररतर्ृहात मातृवृक्ाची लार्वड करून 
प्रायोरर्क तत्त्वावर रोपनननम्णती चे काम सुरू झाले. 
त्ानंतर भारतामध्ये ननवडक भार्यांमध्ये खास करून 
महाराष्ट् ात नवदभ्ण व मराठवाडा येरे एकूण पंिरा हजार 

रोपयांची सािारणपणे ६० एकर क्ेत्रावर लार्वड करून 
पाच वर््ण अभ्ास केला. नवनवि हठकाणचे लार्वडीचे 
ननष्र््ण बघता लार्वडीपासून तीन वर्वानंतर ४-५ 
टन, चार वर्वानंतर ७-८ टन, पाच वर्वानंतर १०-१२ टन 
एकरी उत्न्न नमळाले. या जातींच्ा फळाचे वैजशष्ट्य 

असे की. या फळयांमध्ये रस भरपूर प्रमाणात असून 
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नबययांचे प्रमाण नर्ण् आहे. फळ अधिक हदवस पटकून 
राहतात महत्त्वाचे म्हणजे या फळयांचा उपयोर् ताजी 
फळे व प्रपक्रयेसाठी करता येतो.

जैन स्ीट ऑरेंज दजजेदार रोप नननम्गती 
स्वीट ऑरटेंजची अधभवृद्ी करण्ाकररता नेहमी 

सहजररत्ा वापरली जाणारी पद्त म्हणजे बडींर् 
आणण परॅच बडींर्. सािारण जेव्ा ननवडलेल्ा खुंटाचे 
वय एक वर््ण पकंवा बडींर् करण्ास योग् अशी पेन्सिल 
धरकनेस रोपे तयार केल्ानंतर त्ावर ननवडक जातीचे 
बड (डोळा) जनमनीपासून सुमारे पंिरा ते पंचवीस 
सटेंपटमीटर इतक्या वर अंतरावर बयांिावे. जैन इररर्ेशन 
जसस्स्टम. जल. याबाबतीत उल्ेखनीय संशोिन करीत 
उतम रोपयांकररता व्यापारी तत्त्वावर मायक्रोबडींर् 
पद्त प्रमाणणत केलेली आहे. जैन स्वीट ऑरटेंज 
दजषेदार रोपे ही माती नवरहहत  नमडीया असलेल्ा रूट 
टट् नेर कपात ग्ीन हाऊस मध्ये केली जाते. त्ाकररता 
लार्णारे मातृवृक्ाची लार्वड हीसुद्ा ननयंपत्रत ग्ीन 
हाऊस मध्ये केलेली आहे. नवजशष् बडींर् पद्तीने डोळा हा खुंटावर भरून 
रोपयांची संपूण्ण वाढ टेबलावर रुट टट् नेर कपात करतो. त्ामुळे रोपे शेतात 
पकंवा बार्ेत लार्वड केल्ानंतर मर होण्ाची शक्यता नाही. 

जैन स्ीट ऑरेंज रोपांची वैसशष्टे
• जैन स्वीट ऑरटेंज मातृवृक्ाची बार् ही ननयंपत्रत वातावरणातील 

हररतर्ृह असल्ामुळे त्ापासून खात्रीशीर रोर् व पकड नवरहहत रोपं 
बनवली जातात.

• जैन स्वीट ऑरटेंज ची रोपे ननयंपत्रत वातावरणात 
म्हणजेच ग्ीनहाऊसमध्ये बननवल्ामुळे काटक, 
जोमदार व ननरोर्ी तयार होतात. रोपे नवजशष् रूट 
टट् नेर कपात मातीनवरहहत मीपडयामध्ये बनवली 
असल्ाने त्यांची मुळयांची वाढ एक सारखी होते, रोपे 
शेतात लावल्ानंतर जोमाने वाढतात.

• जैन स्वीट ऑरटेंज रोपे ननरोर्ी व अधिक  
उत्ादनक्म असून रोपयांची पाने मोठ्ा आकाराची 
असून रोपे रुटर कपयांमध्ये वाढनवल्ाने सोटमुळे 
जनमनीत खोल वाढते.

• जैन स्वीट आँरेज यात एकूण पाच जाती 
आहेत,फळबार् लार्वड करताना लवकर, मध्यम 
व उजशरा असा जातींचा क्रमाने प्ॉट लावल्ास 
आंनबया बहारातील फळ काढणी ऑर्स्ट महहन्ात 
सुरू होऊन उजशरा फळ काढण्ाची जात नोव्टेंबर 
पडसटेंबर अखेरपयिंत येत असल्ाने फळ काढणीस 
पुरेसा वेळ नमळतो.

• जैन स्वीट ऑरटेंज यात तीन वेर्वेर्ळ्ा कालाविी असलेल्ा जातींची 
लार्वड करून फळ काढणी पुरेसा वेळ नमळत असल्ाने नैसरर््णक 
जोखीम जसे जास्त पाऊस, र्ारपीट आणण  वादळ यात नवभार्ली 
र्ेली तसेच बाजार भावातील चढ-उताराचा फायदा झाला.

• जैन स्वीट ऑरटेंज घनदाट पधदतीने लार्वडीसाठी योग् आहे, हेक्टरी 
झाडयांची संख्ा वाढल्ाने त्ा क्ेत्रात जास्त उत्ादन देणाऱया जाती 
लावून उत्ादन दपु्पट होण्ास मदत नमळते.

फळे र्ुचछाने लार्तात हेच जैनच्ा 
मोसंबीचे वैजशष्ट्य

मोठ्ा रूट टट् नेर कपात बननवली जाणारी  मोसंबीची दजषेदार व टणक रोपे हेच जैनच्ा स्वीट ऑरटेंज रोपयांचे वैजशष्ट्य आहे.
अधिक माहहतीसाठी स्रॅ न करा
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• जैन स्वीट ऑरटेंज ची बार् ही जैन हठबक जसचंनावर फपट्णर्ेशन 
केल्ास फळे आकाराने एक सारखे आकर््णक रंर् व चकाकी मुळे 
बाजारपेठेत जास्त भाव नमळून एकरी उत्ादन वाढते.

• जैन स्वीट आँरटेंज लार्वड उंच र्ादीवाफ्ावर हठबक जसचंन 
सहहत केल्ास बार्ेत मोकाट पाण्ामुळे खोडा पाशी होणारे रोर् 
जसे मूळकूज, फायटोप्रोरा आणण पडकं्या या सारख्ा रोर्यांचा 
प्रादभुवाव टाळला जातो.

• जैन स्वीट ऑरटेंजची फळे रसाळ असून नबययांचे प्रमाण नर्ण् 
असल्ाने फळ प्रपक्रया साठी योग् अशा आहेत.

• जैन स्वीट ऑरटेंज लार्वडीबाबत पाणी खते पीक व्यवस्ापन बाबत 
जैन इररर्ेशनच्ा कृर्ी तज्यांकडून वेळोवेळी मार््णदश्णन नमळते. 

• जैन इररर्ेशन कंपनी फळप्रपक्रया उद्ोर्ात सपक्रय असल्ाने जैन 
स्वीट ऑरटेंज उत्ादक शेतकऱययांना येत्ा काळात हमीची प्रपक्रया 
बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.

जैन स्ीट ऑरेंज संबंधी शेतकऱयांचे अनुभव
• जैन स्वीट ऑरटेंज बार् ही घनदाट लार्वडीसाठी योग् आहे.  एकरी 

झाडयांची संख्ा वाढल्ाने त्ा क्ेत्रात जास्त उत्ादन देणाऱया जाती 
लावून उत्ादन दपु्पट होण्ास मदत झाली.

• जैन स्वीट ऑरटेंज यात एकूण पाच जाती आहेत. लार्वड करताना 
लवकर, मध्यम व उजशरा अशा जातींचा क्रमाने प्ॉट ठेवला तर 
याची आंबीया बहारातील फळ काढणी ऑर्स्ट महहन्ात सुरू 

होऊन उजशरा फळ काढण्ाची जात नोव्टेंबर अखेरपयिंत फळ 
काढणीस पुरेसा वेळ नमळाला. फळ काढणीचा कालाविी ९० 
ते १२० हदवस इतका नमळाला आणण बाजार भावातील चढ-
उताराचा फायदा झाला.

• जैन स्वीट ऑरटेंजची लार्वड ४x३ मीटर या अंतराने उंच र्ादीवाफा 
पधदतीने केल्ाने पाण्ाचा ननचरा र्ादीवाफ्ावरुन योग् पधदतीने 
होण्ास मदत झाली. तसेच फळ खालपयिंत घेणे शक्य झाले.

• आम्ही जैन स्वीट आँरेजच्ा पाचही जातींची लार्वड केलेली आहे 
त्ाचे पारंपाररक मोसंबीच्ा जातींपेक्ा अधिक म्हणजे दपुटीपयिंत 
उत्ादन नमळाले.

• जैन स्वीट आँरटेंजची लार्वड केल्ानंतर रोपे काटक जोमदार 
असल्ाने बार्ेची वाढ जोमात झालेली आढळून आली. तसेच 
पहहला बहार नतसऱया वर्षीच घेणे सुलभ झाले, एरवी बार्ेत पाचव्या 
वर्षी सुरुवात होत होती.

• जैन स्वीट ऑरटेंजची रोपे ननयंपत्रत वातावरणातील ननरोर्ी काटक 
वजनदार असल्ाने शेतात लार्वडीनंतर  रोपयांमध्ये मर आढळून 
आली नाही.

• आम्हाला जैन स्वीट ऑरटेंज लार्वडीबाबत मार््णदजश्णका तसेच 
हठबकद्ारे पाणी व्यवस्ापन, खतयांचे व्यवस्ापन आणण पीक 
संरक्ण याबाबत जैन इररर्ेशनच्ा कृर्ी तज्ज्ञयांकडून मार््णदश्णन 
लाभले. त्ामुळे आमचा आत्मनवश्वास वाढला व उच्चतम र्ुणवतेचे 
नवक्रमी उत्ादन घेऊ शकलो.

मोसंबीच्ा प्रत्ेक रोपयांची बारकाईने ननर्ा राखली जाते व रोप उतृ्ष् दज्वाचे झाल्ानंतरच शेतकऱययांना लार्वडीसाठी हदले जाते. 
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भात 
वाढीवर 

पररणाम

उत्ादन 
दठबक ससचंन
व खतांचा

जळर्ावच्ा जैनहहल्सवर हठबक जसचंन व  मलल्चरं्वर घेतलेले भाताचे पपक

जैन इरररेशनचे वररष्ठ शास्त्रज् डॉ. पी. सोमण 
यांनी ससरंापूर येथील अांतरराष्ट् ीय परररदेत 

सादर केलेल्ा शोधननबंधाचा रोरवारा 

उक्दिष् 
जर्ातील ९० टके् भाताची लार्वड ही सखल प्रदेशातील 

भातपद्तीने केली जाते. सखल प्रदेशातील खाचराच्ा जनमनीमध्ये आणण 
प्रत्ारोपण पद्तीत तणाची वाढ कमीतकमी होते; कारण प्रत्ारोपण 
केलेल्ा रोपयांमध्ये या तणयांचा प्रनतकार करण्ाची क्मता जास्त असते. 
सखल प्रदेशातील भात लावणी पद्तीत जास्तीत जास्त २२५० नम. नम./
हे. पाण्ाचा वापर होतो आणण एक पकलो तयांदळाच्ा उत्ादनासाठी 
३००० ते ५००० जलटर पाणी पपकासाठी वापरले जाते. काही बाबतीत 
पाण्ाची उत्ादकता ही कमीतकमी ०.१५ पकलोग्रॅम/एम३ इतकी 
आहे. भात पपकाच्ा उत्ादनासाठी जलजसचंनाचा वापर अननप�चत 
आहे, हा एक सामाजजक-आधर्णक, पयवावरणीय आणण आरोग्ाच्ा 
संबंिीचा महत्त्वपूण्ण असा त्ा त्ा भार्ासाठी काळजीचा नवर्य आहे. 
कमी पावसाच्ा भार्ात कोरडवाहू जनमनीवरही भाताची लार्वड केली 
जाऊ शकते. भाताच्ा रोपयांचे रेट प्रत्ारोपण केल्ाने आणण मातीतील 
ओलसरपणामुळे संपूण्ण पीक वाढीच्ा काळात शेतातील क्मता पटकून 
राहते. याआिी सयांरर्तलेल्ा एरोनबक तयांदळू-उत्ादन पद्तीत मयवाहदत 
पाण्ाचा वापर केला जात असल्ाने त्ाचा वापर मोठ्ा प्रमाणावर होऊ 
लार्ला आहे. सखल प्रदेशातील तयांदळाच्ा पारंपररक पद्तीच्ा तुलनेत 

एरोनबक पद्तीत ५० टक्क्ययांपेक्ा (४७०- ६५० नम. नम.) कमी पाणी 
लार्ते. पाण्ाची उत्ादकता ६४ ते ८८ टके् जास्त असून मजुरीचा खच्ण 
हा ५५ टक्क्ययांपेक्ा कमी असतो. हदवसटेंहदवस पाण्ाची वाढती मार्णी  हे 
कृर्ी क्ेत्रापुढील अनतशय र्ंभीर स्वरूपाचे आव्ान आहे. वातावरणातील 
बदल, दीघ्णकाळ रटेंर्ाळणारा दषु्ाळ, पाणी पुरवठ्ावरील मयवादा, 
सातत्ाने वाढणारी लोकसंख्ा याचा उपलब्ध पाण्ावरील ताण वाढत 
आहे. पररणामी, जर्ात सववाधिक पाण्ाचा वापर करणाऱया शेतीसाठी 
लार्णाऱया पाण्ाची बचत करण्ाच्ा उपाययोजनयांचा शोि घेण्ाची 
तीव्रता वाढत आहे.

मुख् उपद्दष् े पुढील प्रमाणे-१) उत्न्नातील स्ैय्ण ननिवाररत करणे 
आणण संपूण्ण नवनवि पयवावरणीय व्यवस्ेत जैनवक परॅटन्णला हठबक 
जसचंन व खतयांच्ा वापरास कसा प्रनतसाद नमळतो हे पाहणे आणण २) 
पाण्ाची व खतयांची बचत करण्ात हठबक व खताच्ा तंत्रज्ानाची 
पररणामकारकता, वाढते उत्न्न पाहणे आणण देशातील शेतकऱययांच्ा 
र्ुणवतेत सुिारणा करून त्यांनी पाणी व खताच्ा बचतीच्ा तंत्रज्ानाचा 
वापर करावा, यासाठी त्यांना जास्तीतजास्त प्रोत्ाहन देणे.

दृक्ष्कोन व पद्धती
अनेक राज्यांत शेतकऱययांच्ा शेतामध्ये प्रात्जक्कयांच्ा चाचण्ा 

घेण्ात आलेल्ा आहेत-

१) दजक्ण भारतातील आंध् प्रदेशामिील नवशाखापट्टणमस्, कडप्पा, 
कनु्णल, पूव्ण र्ोदावरी आणण नवजयनर्रमस् जजले्. २) मध्य भारतातील 
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तेलंर्णामिील मेडक, करीमनर्र, नालर्ोंडा जजले्. ३) पूव्ण भारतातील 
छतीसर्ड व दरु््ण हे जजले्. ४) उतर भारतातील राजस्ानमध्ये 
कोटा जजल्ा. ५) उतर भारतातील पंजाबमिील पनतयाळा व 
लुधियाना जजले्. ६) दजक्ण भारतातील तानमळनाडूमिील कुड्डलोर, 
नतरुवनमलाई, मदरुाई आणण ७) पप�चम भारतातील महाराष्ट् ामिील 
रायर्ड जजल्ा.

क्पकांचा हंराम
वर््ण- २००९ ते २०१४ : हंर्ाम- मॉसिून पकंवा खरीप : जून-जुलैमध्ये 

लावणी आणण हहवाळा पकंवा रब्ी : ऑक्टोबर-पडसटेंबर लावणी पूण्ण. 
लावणीची पद्त- भाताची रेट लावणी आणण भाताच्ा रोपयांचे प्रत्ारोपण

महत्ताचे ननष्कर्ग
१) हठबक जसचंनाखालील क्ेत्र हे ५.९३ पासून ११.६१ पयिंत टी/एचए 

(टन/हेक्टरी) आहे आणण हे क्ेत्र पुराच्ा पाण्ाच्ा जसचंनापेक्ा 
७.३४ ते २९.९० टक्क्ययांनी जास्त आहे.

२) मध्य भारतातील तेलंर्णामध्ये हठबक जसचंनाखालील क्ेत्र हे ६.४२ 
पासून ९.३८ पयिंत टी/एचए आहे आणण हे क्ेत्र पुराच्ा पाण्ाच्ा 
जसचंनापेक्ा १५ ते ३० टक्क्ययांनी जास्त आहे.

३) दजक्ण भारतातील आंध् प्रदेशात हठबक जसचंनाखालील क्ेत्र 
हे ७.१६ पासून ९.३८ पयिंत टी/एचए आहे आणण हे क्ेत्र पुराच्ा 
पाण्ाच्ा  जसचंनापेक्ा २५.०७ ते २८.७० टक्क्ययांनी जास्त आहे.

४) उतर भारतातील पंजाब व राजस्ान या दोन राज्यांत हठबक 

जसचंनाखालील क्ेत्र हे ५.८३ पासून ८.५० पयिंत टी/एचए आहे 
आणण हे क्ेत्र पुराच्ा पाण्ाच्ा जसचंनापेक्ा ७.३४ ते २१.०४ 
टक्क्ययांनी जास्त आहे.

५) अन् राज्यांत हठबक जसचंनाखालील क्ेत्र हे ५.९३ पासून १.६१ 
पयिंत टी/एचए आहे आणण हे क्ेत्र पुराच्ा पाण्ाच्ा  जसचंनापेक्ा 
२० ते २७ टक्क्ययांनी जास्त आहे.

६) रेट लावणी व हठबक जसचंनाखालील क्ेत्र हे ५.९३ पासून ९.६३ 
पयिंत टी/एचए आहे आणण प्रत्ारोपण व हठबक जसचंनाखालील 
क्ेत्र हे ७.४१ ते ९.३९ पयिंत टी/एच होते.

७) खडबडीत भार्ातील िान्ाच्ा जातीचे हठबक जसचंनाखालील क्ेत्र 
हे ७.४१ पासून ९.६३ पयिंत टी/एचए आहे आणण हे क्ेत्र पुराच्ा 
पाण्ाच्ा जसचंन क्ेत्रामध्ये ५.३४ ते ५.६८ पयिंत टी/एच होतेे.

८) फ़ाईन िान् आणण बासमती पद्तीच्ा जातीचे हठबक 
जसचंनाखालील क्ेत्र हे ५.८३ पासून ११.६१ पयिंत टी/एचए आहे 
आणण हे क्ेत्र पुराच्ा पाण्ाच्ा जसचंन क्ेत्रामध्ये ४.६९ ते ९.१३ टी/
एच होतेे. (टी/एच महणजे उत्ादन टन हेक्टरी)

संशलेरण व नवननयोर
पाण्ाचे दधुभ्णक्ष्य असलेल्ा भारतासारख्ा देशात, नवनवि 

पयवावरणपूरक भातासाठी नवनवि जातीच्ा भाताच्ा लावणीसाठी  
‘डट् ीप फपट्णर्ेशन टेक्ॉलॉजी’ ही अत्ंत उपयुक्त व योग् असल्ाचे 
आढळून आले आहे.

अधिक माहहतीसाठी स्रॅ न करा
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देशात कापूस पपकाचे १२४.६ लाख हेक्टर क्ेत्र असून उत्ादकता 
५०१ पक. रूई/हे.एवढी आहे. कापूस हे खाने्श, मराठवाडा, नवदभवातील 
प्रमुख नर्दी पीक आहे. राज्ामध्ये ह्ा पपकाखाली ४४.४ लाख हेक्टर क्ेत्र 
असून उत्ादकता ३३४ पकलो रुई / हेक्टरी एवढीच आहे. उत्ादकता 
कमी असण्ामध्ये महत्त्वाची कारणे बरघतली तर बरीचशी कापूस 
लार्वड कोरडवाहू, पावसावर अवलंबून आहे. पावसावर अवलंबून 
असल्ाने पेरणी योग् वेळेवर करता येणे शक्य होत नाही. कापसाची 
लार्वड जसजशी उजशरा होईल तशी उत्ादनात घट येते. काही 
शेतकरी कापूस पपकाची लार्वड हलक्या जनमनीत करतात. त्ामुळेही 
उत्ादन कमी नमळते. महाराष्ट् ातील उत्ादकता कमी असण्ाच्ा प्रमुख 
कारणयांमध्ये जसचंनाचा अभाव, असंतुजलत पोर्ण ही आहेत. राज्ातील 
एकूण कापूस लार्वडीच्ा क्ेत्रापैकी फक्त ५ ते ६ टके् क्ेत्र बार्ायती 
कापसाखाली असून उव्णररत ९४ ते ९५ टके् कोरडवाहू पीक घेतले जाते.

कापूस लार्वड होऊन आता ४५ ते ७५ हदवस झालेले आहेत. 
ज्ा शेतकऱययांनी पाऊससुद्ा होण्ाआिी 
जुनच्ा पहहल्ा आठवड्ात लार्वड केली 
असेल त्ा कापूस पपकयांमध्ये जाती ननहाय 
फुले लार्ण्ाच्ा अवस्ेत अरवा बोंड 
लार्ण्ाच्ा, बोंडे वाढीच्ा अवस्ेत पीक 
असणार आहे. ज्यांनी पाऊस पडल्ानंतर, 

उशीरा लार्वड केली असेल तर ते कापूस पीक ४५ ते ६० हदवसाचे 
असणार आहे. त्ा कापूस पपकयांमध्ये पात्ा, फुले लार्ण्ाच्ा अवस्ा 
असणार आहे. काही भार्ात भरपूर पाऊस आहे तर काही भार्ात 
दषु्ाळसदृष्य पररष्स्ती आहे.

कापूस क्पकामध्े व्यवस्ापन करताना महत्ाच्ा बाबी
१. कापूस पपकाची सुदृढ, ननरोर्ी वाढीकडे लक् देणे 

२.  कापूस पीक तण नवरहीत ठेवणे. मजूराद्ारे  ननदंणी करणे, 
र्रजेनुसार तण नाशकाची फवारणी करणे.

३.  कापूस पपकासाठी संतुजलत पोर्ण देणे.

४.  कापूस पपकाचे पानाद्ारे पोर्ण करणे.

५. कापूस पपकासाठी हठबक जसचंनाद्ारे अन्नद्व्ययांचे व्यवस्ापन करणे. 
ननयनमत फपट्णर्ेशन करणे.

६. कापूस पपकयांमध्ये खंडीत पावसाच्ा कालाविीत हठबक जसचंनाद्ारे 
पाणी व्यवस्ापन करणे.

७. कापूस पपकामध्ये पात्ा, फुलयांची र्ळ होत 
असल्ास संजीवकयांचा वापर करणे.

८. कापूस पपकाची कारयक वाढ अधिक झाली 
असल्ास वाढ नवरोिक संजीवकयांचा वापर 
करणे.

बवी. डवी. जडे
वरीष् कृपर्नवद्ा शास्त्रज्,  

जैन इररर्ेशन जसस्टीम् जि. 
मोबा. ९४२२७७४९८१

अधिक उत्पादनपाकरितपा 
कपापूस 

 पीक व्यवस्पापन ! 
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९. कापूस पपकामध्ये रस शोर्ण करणाऱया पकडी आढळून आल्ास 
त्यांचे ननयंत्रण करणे. एकावेळी एकाच कीटक नाशकाची फवारणी 
करावी. पपवळे ळचकट सापळे लावावेत.

१०. कापूस पीक ३० ते ३५ हदवसाचे झाल्ावर अरवा पात्ा लार्ण्ाच्ा 
अवस्ेत आल्ानंतर एकरी ५ कामर्ंि सापळे लावावेत.

११. र्ुलाबी बोंड अळी व्यवस्ापनाकडे र्यांभीयवाने लक् देण्ात यावे.

१२. पाऊस अधिक झाल्ास शेतात पाण्ाचा ननचरा करण्ाची 
व्यवस्ा करावी.

१३. आकस्ीत मर रोर्ग्स्त झाडे हदसून आल्ास रासायननक खते 
आणण बुरशीनाशकाची आळवणी करणे.

१४. आद््णता अधिक वाढल्ास बुरशीनाशकयांची फवारणी करावी.

१५. पडसटेंबर अखेरपयिंत कापूस पपकाची संपूण्ण वेचण्ा संपतील अशा 
अनुर्ंर्ाने ननयोजन करणे.

दठबक ससचंन पद्धतीवर एकरी २० क्वटंल उत्ादनाचे रणणत!
कापूस हे आपल्ा राज्ातील अर्दी महत्त्वाचे नर्दी पीक आहे. परंतु 

कापूस पपकाचे सरासरी एकरी उत्ादन ४ ल्वटंल आहे. जर कापसाचे 
उत्ादन कमी नमळत असेल आणण आधर्णक नफा नमळत नसेल तर ह्ा 
पपकास नर्दी पीक कसे म्हणता येईल?  

कापूस उत्ादक शेतकऱययांना जर कापूस पपकापासुन अधिक नफा 
हवा असल्ास बार्ायती कापूस पपकयांपासून एकरी २० ल्वटंलचे 
लक्यांक ठेवून कापूस पपकाचे व्यवस्ापन आणण ननयोजन करणे र्रजेचे 
आहे. या राज्ात फक्त ५ ते ६ टके् बार्ायती कापसाचे क्ेत्र आहे. ९४ 
ते ९५ टके् कापूस लार्वड कोरडवाहू ननव्वळ पावसाच्ा भरवशावर 
आहे. पडणारा पाऊस व कापसाची होणारी वाढ ह्यांचा मेळ बसत नाही.  
म्हणून कोरडवाहू शेतकऱययांना कापूस पपकयांपासून अधिक आधर्णक 
नफा हवा असल्ास कोरडवाहू कापूस पपकाचे एकरी १० ल्वटंल 
उत्ादन नमळायला हवे असे कापूस लार्वडीचे व्यवस्ापन आणण 
ननयोजन र्रजेचे आहे. कापूस उत्ादक शेतकरी कापूस पपकाचे नबयाणे 
आणतयांना आणलेल्ा वाणा/ जातीच्ा बाबतीत माहहती पुरेशी नसल्ाने 
लार्वडीच्ा अंतरामध्ये र्डबड होऊन जाते. बार्ायती कापसासाठी 
पसरणाऱया अरवा सरळ वाढणारे मध्यम अरवा दीघ्ण कालाविीचे वाण/
जाती लार्वडीसाठी वापरावेत तर कोरडवाहू कापसासाठी पसरणाऱया 
वाण/जाती न ननवडता सरळ वाढणारे आणण कमी कालाविीचे वाण/
जाती अधिक उपयुक्त फायदेशीर ठरतात म्हणून कापूस पपकाच्ा 
अधिक आधर्णक नफ्ाकरीता एकरी झाडयांची संख्ा महत्त्वाची ठरते. 
बार्ायती कापूस लार्वडीमध्ये ननदान एकरी ५ ते ६ हजार झाडयांची 

पाणी मोजकेच आहे, कापूस पीक कसे घेता येईल? 
शेतकरी बंिूनो; कमी पाणी आहे म्हणून नाराज होऊ नका, कमी पाण्ात ही कापसाचे पीक अधिक नमळनवता येईल. ह्ा कररता फक्त आपली 

मानजसकता बदलण्ाची र्रज आहे. रोडंस नवचारापलीकडे नवचार करा. लार्वड झालेल्ा कापसाचे अधिक उत्ादन घेण्ासाठी ननजचितपणे 
र्यांभीयवाने नवचार करायला हवा. राज्ात आता कापूस पपकाची संपूण्ण लार्वड झालेली आहे. उतर महाराष्ट् ामध्ये अजूनही पुरेसा पाऊस नाही. 
मराठवाडा, नवदभ्ण भार्ामध्ये काही भार्ात आहे. काही भार्ात पुरेसा नाही.

कापूस पीक अनतशय संवेदनशील पीक आहे. राज्ात ९४ ते ९५ टके् कापूस कोरडवाहू लार्वड असून ननव्वळ पावसाच्ा भरवशावर 
अवलंबून आहे. त्ामुळे राज्ाची कापसाची उत्ादकता अनतशय कमी आहे. ननव्वळ पावसाच्ा भरोशावर असल्ाने कापूस पपकाच्ा एकूण 
कालाविीत पावसाचे मोठे खंड पडताना आढळून आले आहेत. त्ामुळे ज्ा शेतकऱययांकडे जसचंनाची सोय आहे त्यांनी अजूनही वेळ र्ेलेली नाही, 
कापूस पपकाकरीता हठबक जसचंन संचाची उभारणी करून घ्ा आणण अधिक उत्ादन नमळवा. कमी पाणी आहे म्हणून काळजी करू नका, हठबक 
जसचंन पद्तीचा अवलंब करून शेतकरी एकरी १५ ते २० ल्वटंल उत्ादन घेत आहेत. कापूस पपकामिील हठबक जसचंनाचे ननष्र््ण आचिय्ण कारक 
आहेत. त्ामुळे राज्ात सववात जास्त हठबकचा वापर कापूस पपकामध्ये ४.२८ लाख हेक्टर क्ेत्रासाठी होत आहे. म्हणून अधिक नवचार अरवा वेळ 
घालवू नका, लार्वड केलेल्ा कापूस पपकासाठी हठबक जसचंन पद्तीची उभारणी करून घ्ा. कमी पाणी जरी असेल तरी हठबक जसचंनाद्ारे कमी 
पाणी देऊन अधिक उत्ादन नमळनवता येऊ शकते. त्ाकरीता खंडीत पावसाच्ा कालाविीमध्ये पपकास पाण्ाचा ताण पडल्ाने उत्ादनात मोठी 
घट येऊ शकते म्हणून पावसाची वाट बघू नका, हठबक जसचंनाचा अवलंब करा. आपल्ा कडील पाण्ाचे स्त्रोत नवहीर, बोअरवेल जर असेल आणण 
५ हॉस्णपॉवरचा पंप असेल आणण नवहहरीतील पाणी दोन तासातच संपत असेल तर याचा अर्ण ५ हॉस्णपॉवरच्ा पंपाने दोन तासामध्ये सािारणपणे 
४०,००० जलटर पाणी नमळते. या पाण्ाचा वाढलेल्ा कपाशीकरीता मोकाट जसचंन/पाटपाणी पद्तीने हदल्ास सािारणपणे एक ते दीड एकर 
कापूस क्ेत्र जसचंन करता येईल. जर कापसाची प्रती हदवशी पूण्ण वाढलेल्ा कपाशीकररता ७ जलटर/हदवस पाण्ाची र्रज असेल तर उपलब्ध 
असलेल्ा पाण्ात हठबकद्ारे सािारणपणे ६ (५.७१४) एकर कापूस क्ेत्रास जसचंन करता येईल. या हठकाणी सािारणपणे एकरी झाडयांची संख्ा 
५००० र्ृहीत िरली आहे. पाणी हठबकद्ारे हदल्ास सािारणपणे दपु्पट क्ेत्रास (१२ एकर) जसचंन करता येऊ शकते. हठबक जसचंनपद्तीने जमीनीत 
कायम वाफसा ठेवता आल्ाने पपकास पाण्ाचा ताण पडत नाही. रासायननक खतयांची काय्णक्मता ही वाढते आणण अधिक उत्ादन नमळते. कमी 
पाणी उपलब्ध आहे म्हणून नाराज होऊ नका कापूस पपकासाठी जैन हठबकचा उपयोर् करा आणण अधिक उत्ादन नमळवा.
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संख्ा अपेजक्त आहे. तरच कोरडवाहू कापूस लार्वडी मध्ये एकरी ९ ते 
१० हजार एकरी झाडयांची संख्ा अपेजक्त आहे. तरच कापूस पपकयांपासून 
अधिक आधर्णक नफा नमळू शकेल आणण खात्रीने खऱया अरवाने कापूस 
पपकास नर्दी पीक म्हणता येईल.

कापूस क्पकाच्ा अधधक उत्ादनासाठी दठबक ससचंन 
आवश्कच

शेतकरी बंिूंनो जरी कापूस लार्वड झाली असली तरीही अजून वेळ 
र्ेलेली नाही. ज्ा शेतकऱययांकडे जसचंनाची सोय आहे, अशा शेतकऱययांना 
कापूस पपकाचे अधिक उत्ादन नमळण्ासाठी हठबक जसचंन संचाची 
उभारणी करू शकतात.   जे शेतकरी ननव्वळ पावसाच्ा भरवश्यावर 
कापूस पपकाची शेती करतात त्यांना फक्त एकरी ३ ते ४  ल्वटंल 
उत्ादन नमळते. तर जैन हठबक जसचंन पद्तीवर कापूस लार्वड करून 
नवक्रमी एकरी १५ ल्वटंल पासून तर ३० ल्वटंल उत्ादन नमळवीत 
आहेत. शेतक-ययांना आता पूण्ण माहीत झालेले आहे की हठबक जसचंनाच्ा 
वापराजशवाय कापूस पपकाचे अधिक उत्ादन नमळत नाही. कापूस 
पपकासाठी हठबक जसचंनाच्ा वापराकररता जैन इररर्ेशनकडे जैन टबवो 
एक्ेल १२, १६, २० नममी व्यासामध्ये उपलब्ध आहेत. तर ज्यांना कमी 
खचवाच्ा इनलाईन हवे असेल तर त्यांच्ा करीता जैन टबवो स्लिम, जैन 
टबवोे क्लास वन इनलाईन १२, १६ नममी व्यासामध्ये उपलब्ध आहेत. जैन 
टबवो स्लिम आणण क्लास वन ह्ा कमी खचवाच्ा उतम र्ुणवता असलेल्ा 
इनलाईन उपलब्ध आहेत. 

सािारणपणे कापूस पपकासाठी हठबक वापरताना जैन टबवो एक्ेल 
१६ नममी व्यासाच्ा क्लास-२ इनलाईनचा उपयोर् ५ फूट अंतरावर व 
पडट् पर ५० सेमी अंतरावर असेल तर त्ाकरीता सािारणपणे हेक्टरी 
१ लाख रू. पयिंत अंदाजे खच्ण येऊ शकतो. तर १२ नममी व्यासाची 
इनलाईन ५ फूट अंतरावर आणण पडट् पर ५० सेमी अंतरावर वापर 
करावयाची असल्ास हेक्टरी ७०,००० रू खच्ण अंदाजे येऊ शकतो. 
शेतामध्ये प्रत्क् मोजमाप, सवषेक्ण केल्ानंतर हठबक जसचंनाचा खच्ण 
कमी-अधिक होऊ शकतो.

फक्ट्गरेशन
ननवड केलेल्ा अंतरावर उदा. ५ X २ फूट हठबक जसचंनाची 

इनलाईन नळी सरळ पसरावी व कापसाची लार्वड करताना मुठभर 

चयांर्ले कुजलेले शेणखताचा वापर जरूर करावा. पूव्णहंर्ामी कापसाची 
लार्वड करण्ापूवषी संच कमीत कमी १५ ते २० नमनीटे चालू करावा 
जेणेकरून १ ते १.२५ ली. पाणी पडेल व ज्ा हठकाणी पडट् परचे पाणी 
पडले त्ा हठकाणी नबयाणे २ ते ३ सेमी   खोल टोकावे. जमीन नेहमी 
वाफसा अवस्ेत राहहल याची काळजी घ्ावी. पाण्ाची आणण खतयांची 
उपयोरर्ता वाढनवण्ाकरीता नवद्ाव्य खतयांचा वापर हठबक जसचंन मिून 
करणे अधिक फायद्ाचे ठरते. या तंत्रज्ानास फटषीर्ेशन तंत्रज्ान संबोिले 
जाते. युरीया आणण पयांढरा पोटरॅश पाण्ात संपूण्ण नवरघळत असल्ामुळे 
हठबक जसचंनातून त्यांचा वापर करता येऊ शकतो. फपट्णर्ेशनसाठी 
फपट्णलायझर टँक पकंवा व्टेंचुरीचा उपयोर् करावा. कापूस लार्वडीवेळी 
बेसल डोस १०:२६:२६ - २५ पकलो/एकर, खझकं सले्ट ५ पकलोे, फेरस 
सले्ट ५ पकलो, बोररॅक् २ पकलो आणण मरॅग्ेजशयम सले्ट १५ पकलो 
एकरी एकत्र नमसळून लार्वडी वेळी कापूस नबयाणे पासून ४ इंच दरू 
रररं् करून द्ावे. खते मातीने व्यवष्स्त झाकावे. सूक्ष्म अन्नद्व्ये दयु्म 
अन्नघटक र्यांडूळ खत, ननबंोळी पटेंड अरवा शेणखतामध्ये नमसळून 
वापरावीत. फपट्णर्ेशन कपाशीची पूण्ण उर्वण झाल्ावर सुरू करावे.

कापूस कपकासािी नवरिाव्य खतांचा वापर

खत देण्ाचा 
कालावधवी

खताचवी ग्ेड 
(ककलो/एकर)

खताचवी 
एकूण मात्रा

दर चौर्ा ठदवशवी खते 
देण्ाचवी मात्रा (ककलो/

एकर/ठदवस)

लार्वडीनंतर  
७ ते २२ 
हदवस

१२:६१:०  
युरीया

८.३३  
१०.००

१.६६५  
१.९९८

२३ ते ६० 
हदवस

युरीया  
१२:६१:०  

पयांढरा पोटरॅश

४०.७२  
२६.२२  
१०.३६

३.३००  
२.१२४  
०.८४०

६१ ते १०० 
हदवस

युरीया  
१२:६१:०  

पयांढरा पोटरॅश

४५.००  
१२.००  
१३.३६

३.३७५  
०.९००  
१.००२

१०१ ते १२५ 
हदवस

पयांढरा पोटरॅश  
युरीया

१९.७०  
२०.००

२.३६४  
२.४००

टवीप : वरील नवद्ाव्य खतयांचे वेळापत्रक मार््णदश्णनास्तव आहे. त्ात 
माती परीक्ण अहवाल, पपकयांची अवस्ा यानुसार बदल करावेत

जैन टबवो एक्ेल जैन टबवोलाईन सुपर जैन टबवो स्लिम जैन पॉली स्लिम
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स्यंचसलत दठबक ससचंन पद्धती (ऑटोमेशन)
स्वयंचजलत हठबक जसचंन यंत्रणेत 

वेळ, प्रमाण अरवा सटेंसिर आिारीत 
पद्तीचा वापर करता येतो. नवद्ाव्य 
खते ठरानवक पी.एच व इसी नुसार 
ननप�चत करून योग् प्रकारे देता 
येतात. ह्ा आिुननक जसचंन यंत्रणेमुळे 
रात्री व्ॉल्वस बदलण्ास जाण्ाची 
र्रज नाही. ह्ा प्रणालीमुळे पपकास 
काटेकोरपणे जसंंचन केले तर वीज, पैसा 
आणण मजूर ययांची तर बचत होते. आणण 
उत्ादन ही वाढते.

फक्ट्गरेशन करतांना घ्ावयाची काळजी
नवद्ाव्य खते ही हठबक जसचंनाद्ारे द्ावयाची असल्ामुळे हठबक 

जसचंन काळजीपूव्णक देखभाल करणे हे महत्त्वाचे ठरते. हठबक जसचंन 
संचाची मयांडणी ही आराखड्ानुसार असावी. सव्णप्ररम हठबक जसचंन 
संचातील पफल्स्ण (सँड पफल्र, स््रिन पफल्र) मेन लाईन, सबमेन 
लाईन, लरॅटरल, पफटींग्ज, व्ॉल्वसस् व फ्श व्ॉल्व इत्ादी हठकाणाहून 
होणा-या र्ळती (जलकेजेस) पूण्णपणे बंद कराव्यात. हठबक जसचंन 
संचाच्ा नळ्यांतील पडट् पर मिून (ऑनलाईन / इनलाईन) सारखा प्रवाह 
तपासून बघावा. हठबक जसचंनाची नळी झाडाजवळ ठेवून सरळ ठेवावी 
व नळीच्ा शेवटी खुंटी बयांिावी. सँड पफल्र सबमेन ननयनमतपणे साफ 
(फ्श) करणे र्रजेचे असते. लरॅटरल नळ्यांची तोंडे उघडून दर महहन्ाला 
पाण्ाने दाब देऊन साफ करून घ्ाव्यात.

पाण्ाचा स्त्रोत नवहीर, कालवा, िरण, नदी पकंवा तलाव असेल व 
त्ात शेवाळे, र्ाळ, कचरा असेल अशा हठकाणी हठबक जसचंन संच 
दीघ्णकाळ सुरळीत कायवास्न्वत राहण्ाकररता स््रिन पफल्र सोबत सँड 
पफल्रची आवश्यकता असते. जमीन ही रोज वाफसा अवस्ेत राहील 
एवढेच पाणी झाडयांना हदले पाहहजे. काऱण वाफसा ष्स्तीतच वनस्पती, 
हवा, पाणी अन्नद्व्ये चयांर्ल्ा रीतीने शोर्ण करू शकते. एकदा पाण्ाची 
मात्रा ननप�चत केल्ावर नवद्ाव्य खते देण्ाचा कालाविी ननप�चत 
करावा. खते देण्ाचा दर व कालाविी खते देण्ाच्ा सािनयांनुसार 
बदलत असतो. नवद्ाव्य खतयांचा वापर एकूण जसचंनाच्ा कालाविीच्ा 
मिल्ा कालाविीत करावयाचा असतो. 

खतयांची संपूण्ण मात्रा झाडयांच्ा मुळापयिंत पोहोचेल. खते देण्ाची 
सािने कोणतीही असो पकंवा कालाविी पकतीही असला तरी खतयांची 
तीव्रता १००० ते १२०० पीपीएम एवढी असावी. खते हदल्ानंतर पपकयांना 
जास्त पाणी देऊ नये अन्रा पाण्ाबरोबर खतयांचाही ननचरा होऊन 
जाईल. म्हणूनच पपकयांना र्रजेइतकेच पाणी देणे आवश्यक असते. 

जैन दठबक ससचंनच का?
पपकयांना फक्त पाण्ाची र्रज नसते तर पाण्ाचे व अन्नद्व्याचे  

काय्णक्म शोर्ण होण्ासाठी मुळयांच्ा काय्णक्ेत्रामध्ये पाणी आणण हवेचे 
संतुलन असणे र्रजेचे असते. हठबक जसचंनाद्ारे कमी दराने पाणी हदले 
जात असल्ामुळे पपकयांच्ा मुळयांजवळ पाणी साचून राहत नाही तर 
सातत्ाने वाफसा अवस्ा ठेवली जाते. त्ामुळे पपकाच्ा वाढीसाठी 
हठबक उतम पररष्स्ती ननमवाण करते. हठबक जसचंन रासायननक 
खतयांचा अधिक काय्णक्मपणे उपयोर् होण्ाकररतासुद्ा मदत करते. जैन 
इररर्ेशन जसस्टीम्स् जल. कंपनी हठबक जसचंन प्रसार करण्ात भारतातील 
अग्र्ण् कंपनी आहे. जैन जर्ातील एकमेव अशी कंपनी आहे की सूक्ष्म 
जसचंन पद्तीसाठी लार्णाऱया सव्ण सुट्ा घटकयांची नननम्णती एकाच 
छताखाली करते. जैन हठबक जसचंन संचामिील सव्ण घटकयांची र्ुणवता 
उच्चतम दजवाची आहे.

कापूस क्पकामध्े जैन दठबक ससचंन पधदतीचे फायदे
१. जैन हठबक जसचंन पद्तीमुळे उत्ादनात दपुटीने वाढ होते, 

जैन हठबक जसचंन पद्तीवर ब-याच शेतकऱययांनी एकरी २०.०० 
ल्वटंलहून अधिक उत्ादन घेतले आहे.

२. हठबक जसचंन पद्तीमुळे पाणी वापरामध्ये ५० - ६० टके्पयिंत 
बचत होते.

३. कमी पाण्ात, कमी वेळेत, कमी नवजेत अधिक क्ेत्रातील पपकास 
जसचंन करता येते.

४. हठबक जसचंन पद्तीच्ा वापरामुळे खते व पाण्ाचा पुरेपुर 
उपयोर् होतो व दजषेदार कापसाचे उत्ादन नमळते. हठबक जसचंन 
पद्तीमुळे जनमनीत कायम वाफसा राहत असल्ाने पात्ा, फुले, 
बोंडयांची र्ळ होत नाही, बोंडे चयांर्ली पोसली जातात.

५. हठबक जसचंन पद्तीमुळे खते देण्ासाठी, ननदंणी करण्ासाठी, 
जसचंनासाठी लार्णाऱया मजुरी खचवात बचत होते.

६. हठबक जसचंन पद्तीमिून नवद्ाव्य खतयांचा वापर करता येतो. 
कापूस वेचणीस लवकर सुरूवात होते.

७. हठबक जसचंन पद्ती मिून पाणी आणण रासायननक खतयांचा 
काटेकोर पणे अवलंब करता येतो.

८. हठबक जसचंन पद्ती मिून व्टेंचूरी 
पकंवा फपट्णलायझर टँक पकंवा  
इंजेक्शन पंपावदारे नवद्ाव्य खतयांचा 
वापर करता येतो. 

१) व्ेंचुरी
हे पाण्ाचा दाबामिील फरकावर चालणारे 

सािन आहे. व्टेंचुरीद्ारे नवद्ाव्य खते पाण्ाच्ा 
प्रवाहाबरोबर झाडयांच्ा मुळयांच्ा कक्ेत हदली 
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जातात. व्टेंच्ूरीच्ा शोर्णाचा दर ४० ते २००० जलटर प्रती तास असतो. 
मुख् वाहहनीवरील, व्ॉल्व द्ारे कमी जास्त करता येतो. व्टेंचुरी १.०, 
१.२५, १.५, २.० इंच साईजमध्ये उपलब्ध आहेत.

२) फक्ट्गलायझर टकँ
ही एक प्रॅस्स्टक टाकी असून मुख् जलवाहहनीस इनलेट व 

आऊटलेट जोडलेले असते. खतयांचे प्रमाण जसचंनाबरोबरच पपकयांना हदले 
जाते. टँक ३०, ६०, ९०, १२०, १६० जलटरमध्ये उपलब्ध आहेत.

कापूस क्पकांसाठी पारंपाररक खतांचा वापर
ज्ा शेतकऱययांना नवद्ाव्य खतयांचा वापर करणे शक्य नसेल त्यांनी 

पारंपाररक रासायननक खतयांचा खालील प्रमाणे वापर करावा.

खताची मात्रा
माती पररक्णानुसार खतयांचा वापर करणे अधिक योग् असते. 

बार्ायती कापसासाठी ६० पकलो नत्र: ३० पकलो सु्रद : ३० पकलो 
पालाश पक./एकर वापर करावा. लार्वडीवेळी मरॅग्ेजशयम सले्ट १५ 
पकलो व सुक्ष्म अन्नद्व्ये ५ पकलो एकराचा वापर केल्ाने उत्ादनात 
वाढ होते. ७० ते ८० हदवसानंतर मरॅर्नेजशयम सले्ट १५ पकलो व सुक्ष्म 
अन्नद्व्य ५ पकलो प्रती एकर युरीया खताच्ा सोबत वापर करावा.

खते देण्ाचवी 
कालावधवी

खताचवी ग्ेड
खताचवी मात्रा 

(ककलो) / एकर

लार्वड वेळी युरीया  
१०:२६:२६

१०  
२५

लार्वडीनंतर २५ ते 
३० हदवसयांनी

युरीया  
१०:२६:२६

२५  
२५

लार्वडीनंतर ६० 
हदवसयांनी

युरीया  
१०:२६:२६

३५  
५०

लार्वडीनंतर ८०-९० 
हदवसयांनी

युरीया  
१०:२६:२६

३३  
२५

कापूस पपकाचा खोडवा/फरदड पीक घेऊ नये. 

कापूस क्पकामध्े पाणी व्यवस्ापनाचे महत्त
सािारणपणे कापूस पपकासाठी एकुण १००० ते १२०० नममी. 

पाण्ाची र्रज असते. महाराष्ट् ासाठी सव्णसािारपणे ८५० नममी. पाण्ाची 
र्रज आहे. पावसाचे ५०० ते ६०० नममी.  पाणी वजा करता उव्णररत ३०० 
ते ४०० नममी.  पाणी हठबक जसचंनाद्ारे द्ावे.

सािारणपणे पावसाळा हंर्ाम सप्टेंबर अखेर असतो. कापूस पपकाची 
वाढ जोमाने होत असते. अशावेळी कापूस पपकाची पाण्ाची र्रज वाढत 
जाते आणण पावसाळा संपल्ाने जनमनीतील ओलाव्याचे प्रमाण कमी 
कमी होत जाते. त्ामुळे बोंडयांची अपेजक्त वाढ नमळत नाही. पाटपाणी 
पद्तीने संरजक्त पाणी देऊनही जमीन वाफसा अवस्ेत कायम ठेवता 
येत नाही. हठबक जसचंन पद्तीच्ा वापरामुळे पपकास अजजबात पाण्ाचा 
ताण बसत नाही.

वाढीच्ा अवस्ेत पाण्ाचा ताण पडल्ास कापूस पपकाची 
उतम वाढ होत नाही. पात्ा, फुले, बोंडटें येण्ाच्ा काळात पाण्ाचा 
ताण पडल्ास पात्यांची, फुलयांची, बोंडयांची र्ळ मोठ्ा प्रमाणावर 
होते. बोंडयांचे वजन नमळत नाही. हठबक जसचंन पद्तीने जमीन कायम 
वाफसा अवस्ेत ठेवली जात असल्ाने कापूस पपकाची उतम वाढ 
होते. नेहमीच्ा हंर्ामात (७ जूनचा पाऊस झाल्ानंतर) जेव्ा आपण 
कापसाची लार्वड करतो तोपयिंत पूव्ण हंर्ामी लार्वडीचा (२५ मे ची 
पेरणी) कापूस १५ ते २० हदवसयांचा झालेला असतो. त्ामुळे पूव्णहंर्ामी 
कापसाची वेचणी लवकर सुरू होते.

लागवड ५ X २

मठहना पाण्ाचवी गरज झाड / ठदवस / लवीटर

मे. (लार्वड) १.१५०

जून १.६००

जुलै २.२२५

ऑर्स्ट ३.६००

सप्टेंबर ५.५००

ऑक्टोबर ७.१००

नोव्टेंबर ४.७५०

पडसंेबर ३.२६०

जानेवारी ३.३२५

फेरिुवारी ३.६२५

पटप: जसचंनाचे वरील वेळापत्रक केवळ आपल्ा मार््णदश्णनास्तव 
आहे. जनमनीचा प्रकार, हवामान, पपकयांची अवस्ा यानुसार वरील बदल 
करावेत. जमीन नेहमी वाफसा अवस्ेत ठेवावी, पपकास पाण्ाचा ताण 
पडू देऊ नये, पाऊस सुरू असेल, जनमनीत पुरेशी ओल असेल तर हठबक 
संचावदारे पाणी देऊ नये. इनलाईन हठबक सबमेनच्ा शेवटी योग्  
(१ पकलो/ चौ.से.मी.) दाबावरच चालवावे.



ऑगस्ट २०२१ 31

आंतरमशारत
पीक नेहमी तण नवरहीत ठेवावे. सुरूवातीच्ा काळात वखराच्ा 

अरवा कोळप्ाच्ा उभ्ा आणण आडव्या पाळया द्ाव्यात. रोपयांजवळील 
तणयांची मजुरयांद्ारे ननदंणी करावी. हठबक जसचंनाच्ा नळ्ा सरळ ठेवून 
शेवटी खुंटी ठोकावी.

नवद्ाव्य खतांची फवारणी
उतम वाढीसाठी १९:१९:१९ नवद्ाव्य खतयांची ४५ ग्रॅम खत १५ 

जलटर पाण्ातून फवारणी करावी. कापसाची बोंडे मोठी होण्ासाठी 
०:५२:३४ ची ६० ग्रॅम १५ जलटर पाण्ातून आणण बोंड पररप्व होत 
असताना बोडे वजनदार व्ावीत याकरीता १३:०:४५ ची ७५ ग्रॅम खत 
१५ जलटर पाण्ातून फवारणी करावी. नवद्ाव्य खतयांच्ा दोन-दोन 
फवारण्ा कराव्यात.

संजीवकांची फवारणी
फुले व पात्ा ययांची र्ळ होऊ नये म्हणून एन. ए. ए. संजीवकयांची 

५ नमली, १५ जलटर पाण्ातून फवारणी करावी. कापूस पपकाची उतम 
वाढ होण्ासाठी कोणत्ाही झाईमची फवारणी करावी. पीक ८० ते ८५ 
हदवसाचे असताना जादा कारयक वाढ झाली असल्ास जलहोजसन १० ते 
१२ नमली, १०० जलटर पाण्ातून फवारणी करावी.

संतुलीत पोरण
कापूस पपकासाठी हठबक जसचंनाचा वापर करणाऱया शेतकऱययांनी 

सोबतच्ा मार््णदश्णक तक्तामध्ये नमुद केल्ाप्रमाणे हठबक 
जसचंनासोबत पाण्ात नवरघळणा-या खतयांचा अवलंब करावा. ही खते 
दररोज अरवा आठवड्ातून दोन वेळा व्टेंचुरी पकंंवा फपट्णलायझर टँक 
मिून देता येतात. मरॅग्ेजशयम सले्ट, सुक्ष्म अन्नद्व्येसुद्ा हठबकमिून 
देण्ासाठी बाजारात उपलब्ध आहेत.

रासायननक खतांची आळवणी
पाऊस अधिक असल्ास सव्ण प्ररम शेतातून पाण्ाचा ननचरा 

करावा. हठबक जसचंनामिनू पाण्ात नवरघळणारी खत ेजशफारशीप्रमाणे 
द्ावीत. हठबक जसचंनाचा वापर नसल्ास युरीया - २०० ग्रॅम व 
पयांढरा पोटरॅश २०० ग्रॅम १५ जलटर पाण्ात नवरघळून पंपाचे नोझल 
काढून कापसाच्ा झाडाच्ा मुळयांजवळ वरील खतयांचे १२५ ते १५० 
नमली द्ावण टाकून आळवणी करावी. यामुळे आकन्स्त रोर्ाचा 
प्रादभुवाव होणार नाही. 

रस शोरण करणा-या क्कडींचे ननयंत्रण
मावा, तुडतुडे, फुलपकडे, पयांढरी माशी, पपठ्ा ढेकूणचा प्रादभुवाव 

असल्ास खालील पैकी फक्त एका पकटकनाशकाची आलटून-पालटून 
फवारणी करावी. बुरशीयुक्त रोर् आढळून आल्ास बुरशीनाशकाची 
फवारणी करावी.

फवारणवीचवी औषधे

१ इमीडाक्लोप्रीड (कॉफीडोर) ५ नमली १५ जलटर पाणी

२ प्राईड ३ ग्रॅम

३ अरॅसीटरॅप्रीमीड ४ ग्रॅम

४ डायमेरोएट (रोर्ोर) १५ नमली

५ अरॅसीफेट २० ग्रॅम

६ रायोमेरोक्ाम ४ ग्रॅम

७ टट् ायझोफॉस २० नमली

८ अरॅक्टारा ५ ग्रॅम

९ मेरील डेमेटॉन १५ नमली

१० क्लोरोपायरीफॉस १५ नमली

११ ल्वनालफॉस १५ नमली

१२ अरॅडमायर ६ ग्रॅम

क्लोरोपायरीफॉस पकंवा ल्वनालफॉसच्ा वापरामुळे कापूस 
पपकामिील पाने खाणारी अळी, हहरवी अळी ननयंपत्रत करता येते. 
फवारणी करताना सोबत १० ते १२ नमली स्स्टकरचा उपयोर् करावा. 
फवारणी सोबत ननबंोळी अकवाचाही उपयोर् करावा.

तुडतुडे फुलपकडे मावा

पयांढरी माशी पपठ्ा ढेकूण
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गुलाबवी बोंडअळी व्यवस्ापन: र्ेल्ा ५ ते ६ वर्वापासून कापूस 
पपकामध्ये र्ुलाबी बोंडअळीचा प्रादभुवाव मोठ्ा प्रमाणात आढळून 
येत आहे. त्ामुळे कापूस उत्ादनात घट तर होत आहेच त्ाचबरोबर 
कापसाच्ा र्ुणवतेवर देखील पररणाम होत आहे. त्ामुळे कापूस 
उत्ादक शेतक-ययांचे खूप मोठे आधर्णक नुकसान होत आहे.

कापूस उत्ादक शेतकऱययांनी केवळ पकटकनाशकयांच्ा फवारणीवर 
अवलंबून न राहता र्ुलाबी बोंड अळीचे एकास्त्मक पद्तीने व्यवस्ापन 
केल्ास कापूस पपकाचे नुकसान कमी होऊ शकेल.
१) कापूस उत्ादक शेतकऱययांनी पडसटेंबर अखेरपयिंत 

वेचणी करून पीक संपवून टाकावे.
२) जानेवारी ते जून महहन्ापयिंत शेतामध्ये कापूस 

पपकाचे कोणतेही अवशेर् राहणार नाही याची 
काळजी घ्ावी.

३) शेताच्ा बयांिावरील कापसाच्ा पराठ्ा त्ररत 
जाळून टाकाव्यात.

४) कापूस जजनींर् फरॅ क्टरीमध्ये जेरे कापूस साठनवला 

आहे त्ाच्ा सभोवताली कामर्ंि 
सापळे लावावेत.

५) शेतकऱययांनी आपल्ा र्ोडाऊन/
घरामध्ये कापूस साठवून ठेवला असेल 
तेरेही कामर्ंि सापळे लावावेत. 

६) एपप्रल महहन्ामध्ये जमीन खोल 
नयांर्रून चयांर्ली तापू द्ावी. 

७) शक्यतो र्ावातील कापूस उत्ादक 
शेतकऱययांनी कापसाची लार्वड 
लवकर करावी. लार्वडीचा काळ 
अधिक लयांबवू नये. 

८) शक्यतो एक र्ाव, एक वाण ही 
संकल्पना राबवावी.

९) कापूस लार्वडीनंतर ३० ते ३५ 
हदवसयांच्ा कालाविीमध्ये एकरी ५ 
कामर्ंि सापळे लावावेत. 

मोह टाळा! कापूस पीक क्डसेंबर अखेर संपवा नन रुलाबी बोंड अळीचे संकट नमटवा! 
कापूस पपकामिील र्ुलाबी बोंड अळीच्ा प्रादभूवावाने कापूस उत्ादक शेतकरी त्रस्त झाले आहे. यावर्षीही र्ुलाबी बोंड अळीचा 

प्रादभूवाव आढळून आला आहे. २०१५ पासून राज्ात र्ुलाबी बोंड अळीने कापूस पपकामध्ये रैमान घातले असून शेतकऱययांना मोठे 
आधर्णक नुकसान सोसावे लार्त आहे. ह्ात शेतकरीही वेळीच सावि होत नाहीत. या र्ुलाबी बोंड अळीचे ननयंत्रण करताना फक्त 
रासायननक पकटक नाशकयांचा उपयोर् न करता एकास्त्मक पद्तीने करणे र्रजेचे आहे आणण हे सुद्ा एकट्ा शेतकऱयाची जबाबदारी 
नसून प्रत्ेक कापूस उत्ादक शेतकऱयाची आहे. जैन इररर्ेशन, कृर्ी नवज्ान कटें द्, कृर्ी नवद्ापीठ, कृर्ी नवभार्, कापूस नबयाणे कंपन्ा 
या कररता सातत्ाने प्रयत्न कररत आहे. शेतकऱययांनी या अळीचा जीवनक्रम समजून घेतला पाहहजे. या अळीचे आयुष्य चक्र (लाईफ 
सायकल) कसे भेदले जाईल यावर नवचार केला पाहहजे. या कररता सव्ण कापूस उत्ादक शेतकऱययांनी कापसाची लार्वड शक्य 
तेवढी लवकर संपनवली पाहहजे. लार्वडीचा कालाविी खूप अधिक लयांबता कामा नये, तसेच लार्वडीकररता जाती ह्ा सारख्ा 
कालाविीच्ा असल्ास एकाच वेळी फुले, बोंड वाढीची, कापूस वेचण्ाकरता येणे शक्य होईल. कापूस लार्वड खूप हदवस 
लयांबली आणण वेर्वेर्ळ्ा कालाविीच्ा जाती असल्ा तर र्ुलाबी बोंड अळीला नतचे खाद् कायम उपलब्ध होईल त्ामुळे अळीचा 
प्रादभूवाव वाढून आधर्णक नुकसान मोठ्ा प्रमाणात होऊ शकते. या अळीचे ननयंत्रणाकरीता सामूहीक प्रयत्नयांची खूप र्रज आहे. अनेक 
वेळा सयांर्ूनही कापूस उत्ादक शेतकऱययांनी कापूस पपकयांमध्ये कामर्ंि सापळे लावले नाहीत, ननबंोळी अकवाची फवारणी करताना 
हदसत नाही. र्ुलाबी बोंड अळी फुलयांमध्ये, बोंडामध्ये असल्ामुळे नतचे रासायननक पकटकनाशकयांद्ारे ननयंत्रण करणे आव्ान असून 
जजकरीचे असते. नर आणण मादी ययांचे नमलन होऊच न हदल्ास पुढची पपढी ननमवाण होणार नाही. या कररता पी.बी. रोप तंत्रज्ान 
पकंवा सामुदारयकपणे स्टराईल मॉथस कापूस शेतीमध्ये सोडल्ास नर आणण मादीचे नमलन होऊनही पुढील पपढी ननमवाण होणार 
नाही. तसेच काम र्ंि सापळे एकरी ५ कापूस पपकात लावून घेऊन त्ाची ननरीक्णे ननयनमत घ्ावीत, अंडी नाशक पकटकनाशकाची 
फवारणी करावी. जैनवक पद्तीची उपाय योजना करावी पपवळे ळचकट सापळे, प्रकाश सापळे, ननबंोळी अकवाची फवारणी करावी. 
कापूस पपकाचे योग् व्यवस्ापन करावे आणण कापसाच्ा सव्ण वेचण्ा पडसटेंबर अखेरपयिंत कोणत्ाही पररष्स्तीत संपवाव्यात. 
शेवटच्ा वेचणीआिी ग्ामोक्ोनची फवारणी केल्ास राहहलेली बोंडे ही फूटून वेचता येतील. शेतकऱययांनी आपल्ा शेतात जानेवारी 
ते मे अखेरपयिंत कापूस पीक अरवा त्ाचे अवशेर् शेतात जशल्क राहणार नाहीत याची काळची घ्ावी. शेतकऱययांनी कापूस पीक 
लयांबवू नये. आपला मोह टाळावा. मोहामुळे रोडाफार आधर्णक फायदा होईल परंतु त्ा मोहामुळे र्ुलाबी बोंड अळीचे संकट कायम 
राहून शेतकऱययांचे मोठे आधर्णक नुकसान होते.
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१०) पात्ा लार्ण्ाच्ा काळात ननबंोणी अकवाची फवारणी करावी.

११) शेतामध्ये वारंवार जाऊन कापसाची 
पाहणी करावी. जर कापसाचे फूल 
पूण्ण न उमलता डोमकळ्ा आढळून 
आल्ास त्ा एका पपशवीमध्ये तोडून 
नष् कराव्यात. 

१२) कापूस पपकासाठी नत्र खताचा अधिक 
वापर टाळावा.

१३) कापसाचे पीक पात्ा, फुले असताना 
टट् ायको काड्णचा वापर करावा.

१४) फुले व बोंडे लार्ण्ाच्ा अवस्ेत 
नबवेरीया बासीयाना ह्ा बुरशी 
पावडरची ५० ग्रॅम १० जलटर पाण्ात 
फवारणी करावी. 

१५) र्रजेनुसार ल्वनॉलफॉस, रायोपडकाब्ण, प्रोफेनाफॉस, 
सायपरमेरीन ची फवारणी करावी. 

अशाप्रकारे एकास्त्मक उपाय योजना केल्ास र्ुलाबी बोंडअळीचा 
प्रादभुवाव कमी होऊन कापूस पपकाचे नुकसान कमी होईल. सव्ण कापूस 
उत्ादक शेतकऱययांनी एकत्र येऊन सामूहहक प्रय�नयांनी र्ुलाबी बोंडअळीचे 
ननयंत्रण करता येईल. त्ामुळे आधर्णक नुकसान होण्ाचे टळेल. 

बुरशीयुक्त रोराचे ननयंत्रण
मर रोग : रोको २५ ग्रॅम पकंवा ररडोनमल २५ ग्रॅम १५ जलटर पाण्ातून 
रोर्ग्स्त झाडाला आळवणी करावी.
दठह्ा: रायोवीट २० ग्रॅम १५ जलटर पाण्ातून फवारणी करावी.
बुरशवी्ुक्त करपा: कॉपर ऑक्ीक्लोराईड ३० ग्रॅम १५ जलटर 
पाण्ातून फवारणी करावी.
सजवाणू करपा: स्टट् ेप्ोसायक्लीन २ ग्रॅम १५ जलटर पाण्ातून 
फवारणी. बुरशीयुक्त रोर्ाचे ननयंत्रणाकरीता बावीस्टीन, 
डायरेन एम-४५, कॉपर ऑक्सीक्लोराईडची फवारणी करावी.

कापूस कपकामध्े मूळ कुज रोग
शेतात पाणी साचल्ाने मूळ कुज रोर्ाचा प्रादभूवाव होऊ शकतो. 

उपाय म्हणून झाडाच्ा मुळयांजवळ कॉपर ऑक्ीक्लोराईड ४५ ग्रॅम 
१५ जलटर पाण्ात नमसळून प्रत्ेक झाडास मुळयांजवळ १२० ते १२५ 
नमलीची आळवणी (डट् टेंचींर्) करावी. कापूस पपकामध्ये २, ४-डी ह्ा 
तण नाशकाच्ा नवकृतीने कापसाच्ा झाडाची पाने लयांब झालेली 
आढळल्ास हठबक जसचंन मिून युरीया खताचा वापर करावा आणण 
१९:१९:१९ युरीयाची फवारणी करावी.

कापूस कपकाचवी का्वीक वाढ अधधक झाल्ास 
कापूस पपकाची कायीक वाढ अधिक होऊ नये म्हणून नत्र  खतयांचा 

(युरीया) वापर हा माती पररक्ण अहवाल अरवा जशफारसीनुसार करावा. 

मुळकुजव्या पाने लाल पडणे

दहहया करपा

पानावरील हठपके
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कायीक वाढ अधिक झाल्ास ३५ हदवसयांनी चमत्ार या वाढ नवरोिक 
संजीवकाची १५ नमली १५ जलटर पाण्ातून फवारणी करावी. कायीक 
वाढ अधिक होत असल्ास ८० हदवसयांनी जलहोसीन या वाढ नवरोिकाची 
२ नमली १५ जलटर पाण्ातून अरवा जलहोसीन १० ते १२ नमली १०० जलटर 
पाण्ातून फवारणी करावी.

पात्ा आणण फूलांची रळ होत असल्ास
जनमनीमध्ये ओलाव्याचे प्रमाण कमी-अधिक झाल्ास अरवा 

तापमानामध्ये अचानक बदल झाल्ास पात्ा-फुलयांची र्ळ होऊ 
शकते. पात्ा-फुलयांची र्ळ होऊ नये म्हणून प्रॅनोपफक् (एन.ए.ए.) 
ह्ा संजीवकाची ४ ते ५ नमली १५ जलटर पाण्ामिून फवारणी 
करावी. हठबक जसचंनाद्ारे जमीन कायम वाफसा अवस्ेत ठेवावी.

पाने लाल पडणे (लाल्ा)
पाने लाल पडणे ही कापूस पपकामिील रोर् नसून नवकृती आहे. 

नत्र खताची  उणीव, तापमानात बदल, मरॅग्ेजशयमची उणीव झाल्ास 
कापसाची पाने लाल होऊ लार्तात. ह्ा करीता हठबक जसचंनासोबत 
जशफारशीनुसार खतयांचा वापर करावा. दयु्म अन्नद्व्ये व सुक्ष्म 
अन्नद्व्ययांचाही वापर करावा. जनमनीतून लार्वडीवेळी व ६० व्या हदवशी 
मरॅग्ेजशयम सले्ट एकरी १० पकलो द्ावे. मरॅग्ेजशयम सले्टची ६० ग्रॅम 
१५ जलटर पाण्ातून फवारणी करावी. १९:१९:१९ ची फवारणी करावी 
अरवा पडएपी दोन टके् द्ावणाची फवारणी करावी.

उत्ादन 
पूव्ण हंर्ामी कापसाची हठबक जसचंन पद्तीवर लार्वड करून 

योग् काळजी घेतल्ास पडसटेंबर अखेर हेक्टरी ४० ते ५० ल्वटंल 
उत्ादन सहज नमळू शकते असा शेतकऱययांचा अनुभव आहे. श्ी. 
नारायण रामचंद् ठाकूर (मामाचे मोहहदे, ता. शहादा, जज. नंदरूबार ) 
ययांनी जैन हठबक पद्तीवर एकरी ४९.३३ ल्वटंल उत्ादन घेऊन 
देशात नवक्रम स्ापपत केलेला आहे. यामध्ये मुख् पपकाचे उत्ादन 
आणण पुन्णबहार याचा समावेश आहे. परंतु अलीकडे र्ेल्ा चार-पाच 

वर्वापासून कापूस पपकावरती र्ुलाबी बोंडअळीचा प्रादभुवाव होत 
असल्ामुळे आम्ही शेतक-ययांना कापूस पपकाचा पुन्णबहार/ फरदड 
घेण्ात येऊ नये असे प्रबोिन करीत आहोत. 

बारायती कापसाचे एकरी २०  क्वटंल उत्ादन कसे नमळेल?
कापूस लार्वडीचे अंतर - एकरी झाडयांची संख्ा

कापूस लागवडवीचे अंतर एकरी झाडांचवी संख्ा

४' X १.५' ७२६०

४' X २' ५४४५

४.५' X १.५' ६४५३

५' X १.५' ५८०८

वरील नवनवि अंतरावर जरी कापूस उत्ादक शेतकऱययांनी लार्वड 
केलेली असेल तरीही आपण एकरी २० ल्वटंल पेक्ा अधिक उत्ादन 
नमळवू शकतो. आपण सरासरी एकरी झाडयांची संख्ा ५००० आहे 
असे समजू बार्ायती कापसाच्ा झाडाला जाती ननहाय फळ फयांद्यांची 
संख्ा १८ ते २२ पयिंत नमळतात. सरासरी १८ ते १९ फळ फयांद्ा जरी 
नमळाल्ा आणण प्रत्ेक फळ फयांदीवर ते ४ ते ५ बोंडे जरी नमळाली. 
तरीही आपणास ७५ ते ८५ बोंडापेक्ा ही अधिक बोंडे नमळतात. हठबक 
जसचंनपद्तीने पाणी आणण रासायननक खते हदलेल्ा, फपट्णर्ेशन केलेली 
कापसाची बोंडे चयांर्ली पोसली जाऊन वजनदार भरतात. कापसाच्ा 
बोंडाचे सरासरी वजन प्रत्ेकी ५ ते ६ ग्रॅम जरी नमळाले म्हणजेच प्रत्ेक 
कापसाच्ा झाडयांपासून सरासरी ४०० ग्रॅम जरी कापूस नमळाला आणण 
सरासरी एकरी ५००० जरी झाडे असली तरीही एकरी २० ल्वटंल पकंवा 
त्ाहून अधिक कापसाचे उत्ादन खात्रीने नमळू शकते. त्ा अनुसार 
कापूस पपकाचे व्यवस्ापन करणे र्रजेचे आहे.

कोरडवाहू कापसाचे एकरी १० क्वटंल उत्ादन कसे नमळेल?
कापूस लार्वडीचे अंतर एकरी झाडयांची संख्ा

कापूस लागवडवीचे अंतर एकरी झाडांचवी संख्ा

४' X १.२५' ८७१२

४' X १' १०८९०

३.५' X १' १२४४५

३.५' X १.२५' ९९५६

कोरडवाहू शेतकऱययांनी कापूस पपकाचे वाण/जात ननवडताना 
बार्ायती कापसाशी स्पिवा करू नये. वाण ननवडतयांना कमी कालाविीचे 
आणण सरळ वाढणारे वाण/जातीची ननवड करावी. लार्वडीचे अंतर 
ठरनवतयांना जमीनीचा प्रकार अवश्य नवचारात घ्ावा. हलक्या, मध्यम, 
भारी जमीनींकरीता नवनवि अंतरे हदली आहेत त्ा अनुर्ंर्ाने शेतकऱययांनी 
कोरडवाहू लार्वड केलेली आहे असे आपण समजू. कोरडवाहू कापूस 

आकन्स्त मर रोर्
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उत्ादक शेतकऱययांनी कापूस लार्वड करतयांना कापूस पपकाचे उत्ादन 
लक्यांक १० ल्वटंल ठेवूनच कापूस पपकाचे व्यवस्ापन करण्ाची र्रज 
आहे. कोरडवाहू कापूस पपकाचे एकरी १० ल्वटंल उत्ादन नमळण्ासाठी 
वरील नवनवि लार्वडीचे अंतरे नवचारात घेऊन एकरी सरासरी ८५०० 
ते १०००० झाडे असावीत. प्रत्ेक कापसाच्ा झाडाला सरासरी १० ते 
१२ जरी फळ फयांद्ा नमळाल्ा आणण प्रत्ेक फयांदीवर तीन ते चार जरी 
चयांर्ली बोंडे नमळाली तरी पुरे आहे. तरीही प्रत्ेक कापसाच्ा झाडावर 
सरासरी २८ ते ३० कापसाचे बोंडे जर नमळाली आणण रासायननक खते 
तीन हप्तयांमध्ये नवभार्ून हदल्ास, तसेच नवद्ाव्य खतयांचे फवारणी 
केल्ाने कापूस पपकाच्ा बोंडाचे वजन ३.५ ते ४ ग्रॅम नमळणे सहज शक्य 
आहे. प्रत्ेक झाडापासून १०० ते १२५ ग्रॅम कापूस नमळाल्ास एकरी 

१० ल्वटंलपेक्ा अधिक कापसाचे उत्ादन नमळू शकते. कापसाचे 
वेचणी एकाचवेळी संपत नाही. कोरडवाहू कापसाच्ा ही ननदान दोन ते 
तीन वेचणी केली जाते. कापसाच्ा प्रत्ेक झाडावर १०० ते १२५ ग्रॅम 
कापूस जरी नमळाला तरी एकरी ८५०० ते १०००० झाडयांपासून एकरी 
१० ल्वटंल उत्ादन खात्रीने नमळू शकते. शेतकरी बंिूनी या अनुर्ंर्ाने 
कापूस पपकाचे व्यवस्ापन करणे र्रजेचे आहे.

वरीलप्रमाणे बार्ायती कापूस पपकाचे आणण कोरडवाहू कापूस 
पपकाचे व्यवस्ापन केल्ास अनुक्रमे एकरी २० ल्वटंल आणण एकरी 
१० ल्वटंल उत्ादन सहज नमळू शकेल आणण त्ापासून कापूस 
उत्ादक शेतकऱययांना चयांर्ला आधर्णक फायदा होईल.

कोरडवाहू कापूस 
महाराष्ट् ामध्ये नवदभ्ण, मराठवाडा आणण खाने्श ह्ा नवभार्ात कापूस पीक घेतले जाते. ह्ा भार्ातील कापूस हे अत्ंत महत्त्वाचे पीक 

आहे. राज्ात ४४.४ लाख हेक्टर क्ेत्रामध्ये कापूस पीक घेतले जाते. राज्ातील कोरडवाहू कापूस पपकाचे क्ेत्र अधिक आहे. कोरडवाहू 
कापूस हे ननव्वळ पावसाच्ा भरवशावर असल्ाने शेतकऱययांना कापूस योग् वेळेवर पेरणी/लार्वड करता येत नाही. पाऊस उजशरा 
सुरू झाल्ास कापूस लार्वड ही उजशरा होते त्ामुळे उत्ादनात घट येते. तसेच कापूस पपकाच्ा एकूण कालाविीमध्ये पावसाचे 
मोठे खंड पडल्ास खंडीत पावसाच्ा कालाविीत पात्ा, फुले लार्ण्ाची अवस्ा, बोंडे लार्ण्ाची वेळी बोंडे वाढीच्ा अवस्ेत 
पाण्ाचा ताण पडल्ास पात्ा, फुलयांची र्ळ मोठ्ा प्रमाणात होते, बोंडे लार्ण्ाच्ा आणण वाढीवर मोठा पररणाम होतो. त्ामुळे 
कापसाच्ा झाडावर बोंडाच्ा संख्ा आणण बोंडाच्ा वजनावर नवपरीत पररणाम होऊन उत्ादनात मोठी घट होऊन शेतकऱययांचे 
आधर्णक नुकसान मोठे होते.
• कोरडवाहू कापूस उत्ादक शेतकऱययांना जर कापसाचे पीक घ्ावयाचे असल्ास एकरी १० ल्वटंल उत्ादन कसे नमळेल यावर 

ळचतंन करून कापूस पीक लार्वडीचे ननयोजन आणण व्यवस्ापन करावे.
• लार्वडीचे अंतर ४' X १.२५', ४' X १', ३.५' X १.२५', ३.५' X १' अंतर ठेवावे.
• कमी कालाविीच्ा सरळ वाढणाऱया जातींची ननवड करावी.
• पेरणी/लार्वड करताना अजजबात घाई करू नये. ७५ ते ८० नममी पुरेसा पाऊस झाल्ाजशवाय लार्वड करू नये.
• लार्वडी वेळी रासायननक खतयांची, दयु्म आणण सूक्ष्म अन्नद्व्याचा वापर करावा.
• कापूस पपकाच्ा दोन ओळींमध्ये बळीराम नयांर्राने एक सरी काढून ठेवावी. कमी पाऊस झाल्ास या सरीमध्ये पावसाचे पाणी 

मुरवता येईल त्ाचा फायदा कापूस पपकासाठी होईल. अधिक पाऊस झाल्ास जास्तीचे पाणी या सरीमिून ननचरा होऊन जाईल.
• पीक तण नवरहीत ठेवावे.
• पकडी आणण रोर्ाचे वेळीच पकटक आणण बुरशी नाशकयांचा वापर करावा. एकास्त्मक पकड आणण रोर् ननयंत्रण तंत्राचा अवलंब 

करावा.
• पात्ा, फुले र्ळ होऊ नये म्हणून प्रॅनोपफक् संजीवकाची फवारणी करावी.
• नत्र खतयांचा अधिक वापर टाळावा, जनमनीतील ओल बघून खते ३ वेळा नवभार्ून द्ावीत.
• र्ुलाबी बोंड अळींचे लेखात हदल्ाप्रमाणे व्यवस्ापन करणे.
• पाण्ाचा ताण पडल्ास १३:०:४५ ची फवारणी करणे.
• कोरडवाहू कापूस पपकाचे उत्ादनात वाढ होण्ाकररता नवद्ाव्य खते १९:१९:१९, ०:५२:३४, १३:०:४५ ची फवारणी करणे.
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आंबा हे बहुवापर््णक व सदाहरीत फळझाड आहे. आंब्ाची लार्वड 
पूवषी शेताच्ा बयांिावर केली जात होती. त्ानंतर शेत जनमनीमध्ये जी 
लार्वड झाली ती एकरी ३० पकंवा ४० झाडे लावली जात होती . त्ामुळे 
त्ा झाडयांना एकमेकयांना जवळ यायला जवळपास १५ ते २० वर््ण लार्त 
असे. त्ामुळे झाडाला वळण व छाटणीचे महत्त्व नव्ते. छाटणी न 
केल्ामुळे उत्ादनात वाढ होत नव्ती. झाडावर परोपजीवी वनस्पतीची 
वाढ होत होती. परोपजीवी वनस्पती न काढल्ामुळे फयांद्ा कुमकुवत 
होत होत्ा, फयांद्यांची छाटणी न केल्ामुळे झाडयांना सव्ण बाजूंना 
सूय्णप्रकाश नमळत नव्ता . त्ामुळे प्रकाश संश्ेर्ण पक्रया ही होत नव्ती. 
फयांद्ा एकमेकयांना जुळल्ामुळे पकड व रोर्ाचे प्रमाण जास्त राहत असे. 
चयांर्ल्ा प्रतीची फळे नमळत नव्ती. फळे 
काढतयांना २० ते ३० टके् फळयांची नासाडी 
होते. या सव्ण कारणामुळे उत्ादनात घट येत 
होती. त्ामुळे झाडाला वळण व छाटणीला 
अनन् सािारण महत्त्व आहे. आंब्यांची 
व्यापारीदृष्ट्या लार्वडीत झाडाचा वळण व 
छाटणी अत्ावश्यक आहे. 

अनत सघन आंबा लार्वड जैन तंत्रज्ान या पद्तीने एकरी ३ X 
२ मी. अंतरावर ६७४ झाडे बसतात व ४ X २ मी. अंतरावर एकरी 
५०० झाडे बसतात. यामध्ये झाडाला वळण व छाटणी तंत्रज्ान हदलेले 
आहे. तसेच हठबक जसचंनाने पाणी हदल्ामुळे ५०% पाण्ाची बचत 
होते व हठबक द्ारे फपट्णर्ेशन केल्ामुळे ३०% खताची  बचत होते. 
मजुरी खचवात बचत होते. झाडाची वाढ आपण ६ ते ७ फुटापयिंत ठेवत 
असल्ामुळे झाडावर पकड व रोर् ओळखणे सोपे जाते. फवारणी करणे 
सोपे होते. पररणाम कारक फवारणी होते. त्ामुळे और्िात बचत 
होते. पहहले ३ ते ४ वर््ण दोन्ी ओळीच्ा मध्ये आंतरपपक घेता येते. 
हठबक जसचंनामुळे झाडाजवळ पाणी हदले जात असल्ामुळे  तणयांचा 

प्रादभुवाव कमी होतो, झाडयांची उंची कमी 
असल्ामुळे वारा वादळ यापासून संरक्ण 
होते. लार्वडीपासून  नतसऱयावर्षी उत्ादनात 
सुरूवात होते. र्ुणवतापूव्णक फळे नमळतात. 
१००% फळे हाताने काढता येतात. फळयांची 
नासाडी होत नाही. पारंपररक पद्तीपेक्ा 

आंबा  
वळण,  
छाटणी 
व आदश्ग  
पुनरुज्ीवन

ननतवीन पाटवील
कृर्ीतज्ज्ञ,  

जैन इररर्ेशन जसस्टीम् जि. 
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उत्ादनात ३ पट वाढ होते. कमीत कमी जार्ेत  जास्त उत्ादन नमळते. 
या लेखामध्ये आंबा झाडाची वळण व छाटणी या बद्दल सनवस्तर 
माहहती हदलेली आहे.

वळण व फांद्ांची नवरळणी
झाडाला योग् आकार देण्ासाठी त्ाची आकारणी व वळण देणे 

(टट् ेननरं्) आवश्यक असते. अल्ट् ा हायडेन्सिटी लार्वडीमध्येे आंब्ाच्ा 
झाडयांना वळण देण्ाचे काम (टट् ेननरं्) करावे लार्ते. तरूण झाडयांचे टट् ेननरं् 
पुढीलप्रमाणे केले जाते; 

नवीन कलमाची लार्वड केल्ावर, मुख् खोडाची उंची दीड 
ते दोन फूट झाल्ावर त्ाच्ा प्रारनमक फयांद्ा व टोकाच्ा फयांद्ा 
कापून त्ाला फयांदीरहहत ठेवावे. यामुळे त्ा झाडाला (भनवष्यातील 
मुख् खोड) त्ाच्ावरील टोकापासून ३-४ नवीन प्रारनमक उपशाखा 
फोडाव्या लार्तील. या ३-४ नवीन प्रारनमक शाखा एकमेकयांपासून १५-
२० सटें.मी. दरू व सािारणतः पूव्ण-पप�चम-दजक्ण-उतर अशा सव्णहदशयांना 

पसरलेल्ा असतील. या झाडाच्ा प्रारनमक फयांद्ा ठरतील. २-३ 
महहन्ानंतर या प्रारनमक शाखा पेन्सिलीइतक्या जाड व ४० ते ५० 
सटें.मी. लयांब होतील तेव्ा बार्वानी कात्री (जसकेटस्ण) ने त्यांची शटेंडे 
कापावे. त्ामुळे छाटणी केलेल्ा जार्ेच्ा खालून ४-५ नवे फुटवे 
फुटतील. ययांना दयु्म फयांद्ा म्हणतात. 

दोन ते अडीच महहन्ात जेव्ा या दयु्म शाखा पेन्सिली इतक्या जाड 
होतील तेव्ा जसकेटरने त्ा ४०-४५ सटें.मी. लयांबीवर कापाव्या. त्ामुळे 
त्यांच्ातून त्ा कापलेल्ा जार्ेच्ा खालून ४-६ नवे फुटवे फुटतील. या 
नव्या फुटव्ययांना बाहेरच्ा बाजूला वाढायला उद्ुक्त करावे, ज्ामुळे ते 
जास्तीत जास्त सूय्णप्रकाश नमळवू शकतील. अशक्त व खालच्ा हदशेने 
वाढणारे फुटवे खुडून टाकावे. या तृतीय फयांद्ा २ सटेंपटमीटर जाड झाल्ावर 
त्यांची वरील शटेंडे कापून त्यांच्ा टोकयांवर बोडवोपेस्टचा उपचार करावा.

या तृतीय फयांद्यांपासून ननघणारे फुटवेच फळिारक फयांद्ा बनतील. 
तोपयिंत दयु्म/तृतीय फयांद्ातून मोहोर फुटू लार्ल्ास तो काढून 

न्ूमरॅटीक एअर  कॉम्पेसर मजशनने आंबा छाटणी करताना

फयांद्यांचा प्रारनमक नवकास फयांद्यांचा दयु्म व तृतीय नवकास
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टाकावा व केवळ तृतीय फयांद्यांमिून ननघणाऱया फुटव्ययांनाच मोहर/
फळिारणेसाठी राखून ठेवावं. अशाप्रकारे आता प्रत्ेक झाडावर ३-४ च 
प्रारनमक फयांद्ा, १२-१६ दयु्म फयांद्ा व ४०-५० तृतीय स्तराच्ा फयांद्ा 
असतील. तृतीयस्तरीय फयांद्ा फुटायला कलम लावल्ापासून १५-१८ 
महहने लार्तील. अल्ट् ा हायडेन्सिटी लार्वडीमध्ये नतसऱया वर्षी येणारा 
मोहर फळिारणेसाठी राखून ठेवता येईल.

आंबा काढणीनंतरची छाटणी
आंबा तोडणी पूण्ण झाल्ानंतर लर्ेचच झाडाची छाटणी करावी. 

वाळलेल्ा फयांद्ा काढून झाडाची मध्य फयांदी छाटणी व काही आतील 
फयांद्यांची नवरळणी करावी. त्ामुळे झाडाच्ा आतपयिंत सूय्णप्रकाश 
पोहोचतो. त्ामुळे अन्नरस तयार करणारी प्रकाश सं�लेर्ण पक्रया 
र्नतमान होते. तसेच नवीन जोमदार पालवी येते व फळिारणा 
चयांर्ली होते. फळयांना चयांर्ला रंर् येतो. उत्ादनात वाढ होते. छाटणी 
केल्ामुळे आतील भार्ात सूय्णप्रकाश व हवा खेळती राहहल्ाने तुडतुडे, 
इतर पकटक व बुरशीचे प्रमाण कमी होऊन फळयांची प्रत सुिारते व 
उत्ादनात वाढ होते. 

समजा झाडाची वाढ ६ ते ७ फुटयांपयिंत झाली असल्ास त्ाला 
शटेंड्ाकडून एक ते दीड फुटयांपयिंत कटींर् करावे. मोहरच्ा काड्ा काढून 
जुन्ा फयांद्यांपयिंत कटींर् करावी व त्ावर कॉपर ऑक्ीक्लोराइड + 
क्लोरोपायरीफॉसचे पेस्टींर् करावे. पकंवा बोडोनमश्णाची १% फवारणी 
याप्रमाणे करावी. (१:१:१००) झाडाला उघड्ा छत्रीचा आकार द्ावा पकंवा 
इंग्जी भार्ेमिील करॅ पीटल Y सारखा आकार द्ावा. जनमनीकडे येणाऱया 
फयांद्ा जनमनीपासून १ ते १.५ फूट वर छाटाव्यात कारण जास्तीत जास्त 
आंबा झाडाच्ा खालील भार्ाला लार्तो. तसेच झाडाची छाटणी आंबा 
फळे तोडणी पूण्ण झाल्ावर लवकरात लवकर करावी.

आंब्ाच्ा झाडांची वळण व छाटणी (टट् नेनरं व प्रूननरं) करणे 
ररजेचे आहे का?

आंब्ाच्ा झाडयांची वाढ व फलिारणा ठरानवक कालक्रमाने येणाऱया 
हंर्ामानुसार होत असते आणण सामान्तः त्यांची छाटणी करावी लार्त 
नाही. तरीही दोन नवजशष् कारणयांसाठी त्यांची छाटणी करावी लार्ते.

१) अल्ट् ा हायडेन्सिटी लार्वडीमिे झाडयांच्ा छताचा नवस्तार 
एकमेकयांवर चढू नये व झाडाच्ा प्रत्ेक भार्ाला पुरेसा सूय्णप्रकाश 

टट् रॅक्टरमाउंटेड  प्रूननरं् मजशनने आंबा छाटणी

छाटणी नंतरची आंबा बार् छाटणी नंतर आलेली एकसमान पालवी
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नमळावा आणण पोर्कद्व्ये व कीटकनाशकयांची फवारणी करणे व 
फळं काढणे सुलभ व्ावे इतकी मयवाहदत उंची राखण्ासाठी.

२) झाड फार जुने झाल्ावर त्ाची पानं येण्ाची क्मता कमी होते. 
त्ामुळे त्ाच्ा मुख् फयांद्यांना नव्या फयांद्ा फुटवण्ासाठी 
सुकलेल्ा व एकमेकयांना छेद देणाऱया वेड्ावाकड्ा वाढलेल्ा 
फयांद्यांची छाटणी करणे आवश्यक असते.

 वरील दोन्ी बाबतीत अनतररक्त वाढ कमी करून खालच्ा फयांद्ा 
व झाडाच्ा अन् भार्यांवर पडणारी छाया कमी करून पुरेसा 
सूय्णप्रकाश त्यांच्ापयिंत पोचू देणं व नवीन फयांद्ा फुटू देऊन 
झाडाला नवसंजीवनी नमळवून देणं हा मुख् हेतू असतो. झाडाला 
योग् आकार देण्ासाठी त्ाची आकारणी व वळण देणे (टट् ेननरं्) 
आवश्यक असते. अल्ट् ा हायडेन्सिटी लार्वडीमध्येे आंब्ाच्ा 
झाडयांना वळण देण्ाचे काम (टट् ेननरं्) करावे लार्ते. तरूण झाडयांचे 
टट् ेननरं् पुढीलप्रमाणे केले जाते : 

 नवीन कलमाची लार्वड केल्ावर, मुख् खोडाची उंची १.५ ते २ 
फूट झाल्ावर त्ाच्ा प्रारनमक फयांद्ा व टोकाच्ा फयांद्ा कापून 
त्ाला फयांदीरहहत ठेवावे. यामुळे त्ा झाडाला (भनवष्यातील मुख् 
खोड) त्ाच्ावरील टोकापासून ३-४ नवीन प्रारनमक उपशाखा 
फोडाव्या लार्तील. या ३-४ नवीन प्रारनमक शाखा एकमेकयांपासून 
१५-२० सटें.मी. दरू व सािारणतः पूव्ण-पप�चम-दजक्ण-उतर अशा 
सव्णहदशयांना पसरलेल्ा असतील. या झाडाच्ा प्रारनमक फयांद्ा 

ठरतील. २-३ महहन्ानंतर या प्रारनमक शाखा पेन्सिलीइतक्या जाड 
व ४० ते ५० सटें.मी. लयांब होतील तेव्ा बार्वानी कात्री (जसकेटस्ण) ने 
त्यांची शटेंडे कापावे. त्ामुळे छाटणी केलेल्ा जार्ेच्ा खालून ४-५ 
नवे फुटवे फुटतील. ययांना दयु्म फयांद्ा म्हणतात. 

३) दोन ते अडीच महहन्ात जेव्ा या दयु्म शाखा पेन्सिली इतक्या 
जाड होतील तेव्ा जसकेटरने त्ा ४०-४५ सटें.मी. लयांबीवर कापाव्या. 
त्ामुळे त्यांच्ातून त्ा कापलेल्ा जार्ेच्ा खालून ४-६ नवे फुटवे 
फुटतील. या नव्या फुटव्ययांना बाहेरच्ा बाजूला वाढायला उदु्क्त 
करावे, ज्ामुळे ते जास्तीत जास्त सूय्णप्रकाश नमळवू शकतील. 
अशक्त व खालच्ा हदशेने वाढणारे फुटवे खुडून टाकावे. या तृतीय 
फयांद्ा २ सटेंपटमीटर जाड झाल्ावर त्यांचे वरील शटेंडे कापून त्यांच्ा 
टोकयांवर बोडवोपेस्टचा उपचार करावा.

४) या तृतीय फयांद्ापासून ननघणारे फुटवेच फळिारक फयांद्ा बनतील. 
तोपयिंत दयु्म/तृतीय फयांद्ातून मोहोर फुटू लार्ल्ास तो काढून 
टाकावा व केवळ तृतीय फयांद्यांमिून ननघणाऱया फुटव्ययांनाच मोहर/
फळिारणेसाठी राखून ठेवावं. अशाप्रकारे आता प्रत्ेक झाडावर 
३-४ च प्रारनमक फयांद्ा, १२-१६ दयु्म फयांद्ा व ४०-५० तृतीय 
स्तराच्ा फयांद्ा असतील.

तृतीयस्तरीय फयांद्ा फुटायला कलम लावल्ापासून १५-१८ महहने 
लार्तील. अल्ट् ा हायडेन्सिटी लार्वडीमध्ये नतसऱया वर्षी येणारा मोहर 
फळिारणेसाठी राखून ठेवता येईल.

फळयांनी बहरलेली र�ना जातीची आंबा बार् अधिक माहहतीसाठी स्रॅ न करा
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छाटणी (प्रूननरं)
त्ाच्ापुढील वर्वांमध्ये फळिारणा झालेले फुटवे, वाळलेल्ा 

मोहराचे घड, आडव्या-नतडव्या र्ुंतलेल्ा व वाळलेल्ा फयांद्ा कापून 
टाकून फक्त तृतीय स्तरावरील फयांद्ामिून ननघणारे फुटवेच राखून 
ठेवावे आणण जास्तीत जास्त सूय्णप्रकाश नमळवण्ासाठी झाडाच्ा सव्ण 
फयांद्यांना घुमटाकार नवकजसत होऊ द्ावे. छाटणी (प्रूननरं्) चे उपद्दष् 
झाडाच्ा अनावश्यक वाढीवर ननयंत्रण ठेवून चारी बाजूंनी व वरून 
झाडाला जास्तीत जास्त सूय्णप्रकाश नमळवू देण्ाचा प्रय�न आवश्यक 
आहे. छाटणीची योग् वेळ जूनमध्ये फळं काढून झाल्ावर, पावसाळा 
सुरू झाल्ाबरोबर छाटणी करावी. छाटणी केल्ावर कापलेल्ा 
शटेंड्ावर बोडवोपेस्टने उपचार करावा. 

फळं येणाऱया झाडाच्ा छाटणीस उशीर झाल्ास त्ाच्ा मोहर 
िरण्ाच्ा कालाविीवर नवपररत पररणाम होईल. छाटणी केल्ावर जी 
नवीन वाढ होते त्ातील वरच्ा हदशेने वाढणारे जोमदार फुटवेच राखून 
ठेवून, कमजोर, खालच्ा पकंवा आतल्ा बाजूला मध्यवतषी बुंध्याच्ा वा 
खोडाच्ा हदशेने वाढणारे फुटवे काढून टाकावे. छाटणीला, खतं पोर्क 
व पाण्ाची जोड द्ावी.

प्ररम शास्त्रोक्त पद्तीने वळण देणे (टट् ेननरं्) आणण नंतर छाटणी 
(प्रूननरं्) करण्ामुळे झाडाच्ा सव्णबाजूंनी भरपूर सूय्णप्रकाश नमळून तो 
आतपयिंत पोचल्ामुळे झाड ननरोर्ी बनून जोमदार फळिारक फयांद्ा 
फुटण्ाची खात्री असते. प्रारनमक, दयु्म, नतय्म फयांद्ा व फळिारक 
फुटव्ययांचा प्रानतननिीक आराखडा झाडाचा बुंिा/मुख् खोड ६० सटें.मी.

आदश्ग पुनरुज्ीवन पद्धत
जुनवी आंबा बाग अल्ट् ा-हा्डेन्सिटवीत रूपांतरीत का कराववी?

१.  जुन्ा बार्ेत पुरेशा प्रमाणात सुय्णप्रकाश झाडयांना नमळत नाही व 
हवा खेळती राहत नाही त्ामुळे रोर्राईचे प्रमाणही वाढते. ६० 
ते ७० वर््ण झालेल्ा आंब्ाच्ा झाडाची उत्ादनक्मता कमी 
झालेली असते. अशा पररष्स्तीत मोहोर अननयनमत येतो व 
दजषेदार फळे नमळत नाही व एकूण उत्ादन कमी नमळते. 

२. उंच व मोठी झालेली झाडे वादळामुळे मोडतात व त्ामुळे 
फळयांचे, झाडाचे नुकसान होते.

३. सव्ण फळयांची काढणी योग् वेळेला होत नाही. व १००% फळयांची 
काढणी करता येणे अशक्य होते.

४. मोठ्ा झाडयांवरती इतर परोपजीवी वनस्पतींची खोड व 
फयांद्ावरती वाढ होऊन त्ामुळे मुख् झाडे वाळतात  
(सुकून जातात).

५. अशा बार्यांमध्ये सावलीचे प्रमाण अधिक असल्ाने कोणतेही 
आंतरपीक घेता येत नाही.

६. फळे काढणी करताना अपररप्व फळे काढली जातात तसेच 
फळे काढताना जनमनीवर पडल्ामुळे फळयांचे नुकसान होते.

७. झाडे उंच व मोठी असल्ामुळे फवारणीचा अपेजक्त पररणाम 
सािता येत नाही व फवारणीचे ५०% और्ि वाया जावून 
नुकसान होते.

नवीन फूटीवर केलेले कलम नवीन फूटव्यावर सुिारीत जातीचे केलेले कलम
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८. झाडे मोठी असल्ामुळे सटेंद्ीय, रासायननक खते तसेच पाणी 
भरपूर प्रमाणात लार्ते व त्ाचा योग् तो वापर होत नसल्ामुळे 
त्ा झाडयांकडून अपेजक्त र्ुणवतापूव्णक उत्ादन नमळत नाही.

९. अशी झाडे रूपयांतरीत केल्ामुळे खते, पाणी ययांची बचत होऊन 
झाडयांचा आकार मयवाहदत राहून अपेजक्त र्ुणवतापूण्ण उत्ादन 
नमळते व उव्णररत मिल्ा जार्ेत अल्ट् ा-हायडेन्सिटी लार्वड 
केल्ामुळे कमीत कमी जार्ेत जास्तीत जास्त र्ुणवतापूण्ण 
उत्ादन योग् पद्तीने काळजी घेतल्ामुळे नमळते.

आदश्ग पुनरुज्ीवनाचे उदेिश:  
१) झाडयांची उत्ादकता व आधर्णकदृष्या अनुकुलता राहील असे 

आयुष्यमान वाढनवणे. 

२) आंब्ाच्ा जुन्ा झाडयांच्ा अनुत्ादक देशी (र्ावरान) झाडयांचे 
सुिाररत उत्ादनक्म जातीत रूपयांतरण करणे. 

३) प्रनतकूल वातावरण व प्रनतकूल जनमनीत वाढलेल्ा झाडयांच्ा 
मूळयांचा उत्ादनक्म वापर करून सुिाररत जातीत रूपयांतरीत 
झाडयांचा उत्ादन कालाविी कमी करणे.

४) जुन्ा बार्यांचे पुनरुज्ीवन करून ते नवीन अल्ट् ाहायडेन्सिटी 
आंबा लार्वडीत रूपयांतरीत करून कमीत कमी जार्ेत जास्तीत 
जास्त र्ुणवतापूव्णक उत्ादन घेणे.

५) जुन्ा झाडयांच्ा कीड व रोर्ग्स्त फयांद्ा कापून कीड व रोर्यांचा 
प्रादभूवाव कमी करून जास्तीत जास्त सूय्णप्रकाश व हवा झाडयांच्ा 
पाने व फयांद्ावरती आल्ामुळे उत्ादकता वाढते.

आदश्ग पुनरुज्ीवनाची तत्े:
१) झाडयांच्ा फयांदीवर अनेक फुटवे (डोळे) असतात. ठरानवक 

हठकाणी फयांदी कट केल्ानंतर फुटवे येतात त्ामुळे उत्ादक 
फयांद्ाची वाढ होते. 

२) जेव्ा फयांद्ा कट होतात तेव्ा मुळे आणण फयांद्यांचा समतोल 
नवकास होण्ासाठी नवीन फुटव्ययांची वाढ जोमाने होते.

जुन्ा बारा आदश्ग पुनरुज्ीवन पद्धतीत रूपांतरीत करण्ाची 
पद्धत खालीलप्रमाणे : 

आदश्ण पुनरुज्ीवन पद्तीमध्ये ६०-७० वर्वाच्ा जुन्ा अनुत्ादक 
बार्ेतील झाडयांना जनमनीपासून ३ ते ४ मीटर अंतरावर फयांद्ा कापून त्ा 
फयांद्यांना नतरकस काप देऊन झाडाची साल ननघणार नाही याची दक्ता 
घेऊन करवतीने कापणे पकंवा चेनसॉ मजशनने कापून घेणे व फयांद्ा 
कापतयांना झाडाची सरळ जाणारी मुख् फयांदी राखणे व उव्णरीत फयांद्यांना 
कापणे जेणेकरून झाड वाळणार नाही व तसेच त्ा झाडाला कापलेल्ा 
जार्ेवर बुरशी व पकटक नाशकाचा लेप देणे. (कॉपर आँक्ीक्लोराईड 
पकंवा काब्णनडेझम - १० ग्रॅम व क्लोपायरीफॉस - १० नमली. प्रती जलटर 
पाणी) जेणेकरून खोडपकडा व बुरशी लार्णार नाही. झाडाच्ा फयांदीचा 
काप घेतल्ानंतर झाडाला २ पकलो जसरं्ल सुपर फॉसे्ट व १ पकलो 
युररया व १ पकलो म्ुरेट आँफ पोटरॅश ही खते आळे करून देणे व झाडाला 
पुरेशे पाणी देणे. सदरील फयांद्ाना १५ ते २० हदवसात भरपूर फुटवे येतील 
त्ातील फुटव्ययांची नवरळणी करून सशक्त फुटवे ठरानवक अंतरावर 
ठेवणे व ते ६-७ इंच झाल्ावर कोवळ्ा फुटीवर नवीन सुिाररत 

जुन्ा आंब्ाच्ा झाडाच्ा छाटणीचे मार््णदश्णन करताना जैन इररर्ेशनचे कृर्ीतज्ज्ञ ननतीन पाटील
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उत्ादनक्म जातींचे कलम करणे. कलम केलेल्ा फयांद्यांची वाढ होऊ 
देणे व इतरत्र आलेले नवीन फुटवे काढून टाकणे. या कलम केलेल्ा 
फयांद्यांची जोमदार वाढ झाल्ावर संपूण्ण झाडावर पकटकनाशक व 
बुरशीनाशकाची फवारणी घेणे व दोन ते तीन महहन्यांनी कलम काड्यांची 
जोमदार वाढ झाल्ावर मुख् झाडावर ठेवलेली देशी (र्ावरान) फयांदी 
कापून टाकणे म्हणजे ते संपूण्ण झाड नवीन जातीत रूपयांतररत होईल. 

आदश्ण पुनरुज्ीवन पद्तीत पारंपाररक फळबार्ेचे रूपयांतर 
अल्ट् ाहाईडेन्सिटी आंबा बार्ेमध्ये दोन झाडयांच्ा मध्यभार्ी करावे. उदा. 
जुनी आंबा बार् १० बाय १० नमटर अंतरावर असेल त्ामध्ये दोन अधिक 

रयांर्ा वाढवून ३ बाय २ नमटर अंतरामध्ये नवीन हापूस, केशर, तोतापूरी, 
र�ना, बैंर्नपल्ी, आम्रपाली, मल्ीका यापैकी कुठल्ाही एका जातीची 
लार्वड करणे. लार्वड केलेल्ा झाडयांना व पुन्णजीनवत केलेल्ा झाडयांना 
हठबक जसचंनाने पाणी व खते देण्ाची व्यवस्ा करावी, जेणेकरून 
पाण्ाची बचत होईल व अपेजक्त उत्ादन घेणे शक्य होईल. अशाप्रकारे 
पारंपररक फळबार् आदश्ण पुनरुज्ीवन पद्तीत अल्ट् ाहाईडेन्सिटी 
बार्ेत रूपयांतररत होईल. यामुळे कमीतकमी  जार्ेत जास्तीत जास्त 
झाडयांची लार्वड करूऩ नतसऱयाच वर्षी र्ुणवतापूण्ण जास्तीचे उत्ादन 
घेणे शक्य होते.

पारंपररक आंबा लार्वड

पक्चम
१० नमटर

१० नमटर
पूवथ्य

१० नमटर १० नमटरदसक्ण
उत्तर

पारंपाररक आंबा बार्ेचे आदश्ण पुनरुज्ीवन पद्तीने अल्ट् ा हायडेन्सिटी आंबा लार्वडीत पुन्णस्ापन  ३ X २ नमटर.

पक्चम

३ नमटर

पूवथ्य

२ नमटर

नवीन रोपे

पूवषीचे आंब्ाचे झाड

दसक्ण

उत्तर
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ठिबकेश्वराची
लेख - ६

कहाणी 

अक्भजीत जोशी 
जैन इररर्ेशन जसस्टीम् जल. (मोबा. ९४२२२ ८३४०२)

ठिबक सिंचन िंचाचे 
ठिझाईन
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दठबक ससचंन संचाचे क्डझाईन 
एक यशस्वी हठबक जसचंन संच चार मुख् आिारस्तभयांवर उभा 

असतो. पहहला स्तंभ म्हणजे संचासाठी वापरल्ा जाणाऱया घटकयांची 
र्ुणवता, दसुरा स्तंभ म्हणजे त्ा संचाचे पडझाईन, नतसरा स्तंभ म्हणजे 
त्ा संचाची उभारणी व चौरा स्तंभ म्हणजेच त्ा संचाची ननर्ा राखणे.

प्ररम स्तंभ म्हणजेच घटकयांची र्ुणवता या नवर्यी मार्ील काही 
लेखात आपण चचवा केली आहे. या लेखात आपण पडझाईनबद्दल बोलणार 
आहोत. पडझाईन हा नवर्य तयांपत्रक आहे व कदाळचत त्ाच्ाशी आपला 
रेट संबंिही नसेल पण जसे आपण पपकाचे, खतयांचे, पकटकनाशकयांचे तंत्र 
समजून घेतात तेव्ढेच हठबक संचाच्ा पडझाईनचे तंत्र देखील समजून 
घेणे आवश्यक आहे. या लेखात पडझाईनमिील क्क्लष् तयांपत्रकता सोडून 
सोप्ा भार्ेत पडझाईन समजवून देण्ाचा प्रयत्न करीत आहोत. 

हठबक जसचंन संचाचे पडझाईन हे ‘टेलर मेड’ पडझाईन असते, 
म्हणजेच टेलर जसा कपडे आपल्ा मापानुसार जशवतो त्ाचप्रमाणे 
हठबक जसचंन संचाचे पडझाईन हे ज्ाच्ा त्ाच्ा शेताच्ा मापाप्रमाणे 
वेर्वेर्ळे असते कारण प्रत्ेक शेतातील पाण्ाचा स्त्रोत, जमीन, शेतीचा 
आकार, पपके ही वेर्वेर्ळी असू शकतात. पडझाईन समजून घेण्ाआिी 
पडझाईन संबंधित काही तयांपत्रक व्याख्ा समजून घेणे आवश्यक आहे.

प्रेशर/दाब 
दाब म्हणजे एकक क्ेत्रफळावरील वजन अरवा शक्ती आपण जेव्ा 

एखाद्ा खुचषीवर बसतो तेव्ा आपले वजन अधिक क्ेत्रफळावर नवभार्ले 
जाते. परंतु जेव्ा आपण त्ाच खुचषीवर उभे राहू तेव्ा आपले तेच वजन 

केवळ पायाच्ा  क्ेत्रफळावर नवभार्ले जाते म्हणजेच उभे राहहल्ावर 
अधिक प्रेशर पकंवा दाब ननमवाण झाला. दसुरे उदाहरण म्हणजे एका १० मी. 
उंच टाकीतून पाईपलाईन खाली आणल्ास खालच्ा पाईपावर पाण्ाचा 
१० मी. इतका दाब असतो. हठबक जसचंन संचात पंप पाईपलाईन मध्ये 
सतत पाणी ढकलत असतो. हे पाणी पाईपलाईन मिून वहात हठबक 
संचाच्ा नळ्यांमध्ये जशरते व सुरुवातीच्ा डट् ीपस्णमिून बाहेर पडण्ाचा 
प्रयत्न करते. परंतु डट् ीपरमिील अडरळ्यांचा वळणावळणाचा प्रवाहमार््ण 
पाण्ाला सहजपणे पुढे जावू देत नाही त्ामुळे पाण्ाचा रेटा वाढून पाणी 
पाईपलाईनमध्ये पुढच्ा भार्ात वाहते. पंपाकडून दाब असल्ामुळेच हे 
पाणी पुढे वाहते. 

दाब हा सहसा पक. ग्रॅ. प्रनत चौ.सेमी च्ा एककात मोजतात. १ पक. ग्रॅ/
चौ. सेमी म्हणजेच १० मी. पाण्ाची ऊंची.  

दाबाचे एवढे महत्त का आहे? 
हठबक जसचंनाला इंग्जीत ‘प्रेशरराइज्ड इररर्ेशन’ असे म्हणतात. 

म्हणजेच दाब आिाररत जसचंन. हठबक जसचंन करण्ाचे आपले दोन मूळ 
उदे्दश आहेत. शेत पकतीही मोठे असले तरी शेताच्ा प्रत्ेक कानाकोपऱयात 
अर्दी शेवटच्ा झाडापयिंत पाण्ाचे एकसमान नवतरण हवे व डट् ीपरमिून 
पडणाऱया पाण्ाचावेर् कमी हवा ज्ामुळे जनमनीतील हवा व पाण्ाचा 
समतोल राखता येईल. आता शेताच्ा प्रत्ेक कानाकोपऱयात पाणी 
पोचवायचे असल्ास पंपावदारे पाणी दाबायला हवे तरच ते शेवटपयिंत 
पोहचेल व नंतर डट् ीपरद्ारे  हा दाब काढायला हवा तरच पाणी कमी वेर्ाने 
अरवा रटेंबारटेंबाने बाहेर पडेल.
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दाबघट/प्रेशर डट् ॉप
पाईपलाईन मिून पकंवा नळ्यांमिून पाणी जेव्ा वेर्ाने पुढे वाहत 

असते त्ावेळेस पाण्ाचे पाईप/नळीच्ा अंतभवार्ासोबत घर््णण होते, हे 
घर््णण पाण्ाचा दाब कमी करते, तसेच पाणी पाईपलाईनमिून वहात 
असतयांना वळणावर एल्ो पकंवा टी लावली जाते, त्ामुळे पाण्ाची हदशा 
बदलते  व अजून  दाब कमी होतो, नळीतून पाणी  पुढे सरकत असतयांना 
त्ाचा समोर डट् ीपरचा अडरळा येतो या अडरळ्ामुळे दाब कमी होतो. 
याचाच अर्ण पंपाच्ा सुरूवातीला असलेला दाब हा घर््णणामुळे, पाण्ाची 
हदशा बदलल्ाने, डट् ीपस्ण पकंवा इतर अडरळ्यांमुळे कमी होत जातो 
त्ाला दाब घट पकंवा प्रेशर डट् ॉप म्हणतात. हठबक संचाचे पडझाईन तयार 
करताना प्रेशर डट् ॉप पकती होईल हे नवचारात घ्ावे लार्ते. पडझाईन हे 
नेहमी पंपापासून सववात दरू असलेल्ा भार्ापासून व त्ातील सववात 
शेवटच्ा नळी पासून सुरू करतात व त्ात सर्ळीकडचा प्रेशर डट् ॉप 
नमळवत शेवटी पंपापयिंत येतात. 

प्रवाह दर
 ठरावीक कालाविीत पकती पाणी वाहीले यास त्ा पाण्ाचा प्रवाह 

दर म्हणतात. उदा. डट् ीपरमिून एका तासात ४ लीटर पाणी बाहेर पडत 
असेल तर त्ा डट् ीपरचा प्रवाह दर ताशी ४ लीटर इतका आहे. 

पडझाईन हा तयांपत्रक नवर्य असला तरी त्ातील तयांपत्रकता बाजूला 
ठेवून साध्या सोप्ा भार्ेत पडझाईन करतानाच्ा वेर्वेर्ळ्ा पायऱया 
काय आहेत त्ा बघूयात.

१) सव्णप्ररम ज्ा शेतासाठी हठबक जसचंन संचाचे पडझाईन करावयाचे 
आहे त्ाचा व्यवष्स्त नकाशा ज्ावर जनमनीचा चढ-उतार, मातीचा 
सव्णसािारण प्रकार, पाण्ाचे स्त्रोताचे हठकाण, पाण्ाची र्ुणवता, 
नवजेची उपलब्धता, पंप उपलब्ध असल्ास त्ाची माहहती घ्ावी. 
आिीची पाइप लाइन उपलब्ध असून वापरायची असल्ास तीची 
माहहती नोंदवावी. 

२) पपकाची माहहती ज्ात पपक, लार्वडीची तारीख, दोन झाडातील 
व दोन ओळीतील अंतर, पपकाची जास्तीत जास्त पाण्ाची र्रज 
नोंदवावी. हठबक जसचंन संच हा नेहमीच पाण्ाच्ा स्त्रोतापासून 
सववात दरुच्ा नवभार्ासाठी व पपकाची जास्तीत जास्त पाण्ाची 
र्रज भार्वू शकेल, अशा रीतीने पडझाईन करतात.

३) सर्ळ्ा पपकयांची एका वेेळेस येणारी पाण्ाची र्रज उपलब्ध 
पाण्ात भार्वता येईल का ? हे तपासावे.

४) पंप जास्तीत जास्त पकती वेळ चालवता येईल हे तपासावे. उदा. जर 
नवजेची उपलब्धता आठ तास असेल तर आठ तासातच जसचंन पूण्ण 
करता येईल अशा ररतीने पडझाईन करावे लार्ते.

५) आपल्ा शेताला जास्तीत जास्त पाण्ाची र्रज पकती आहे हे माहहत 
असणे र्रजेचे आहे. ही माहहती आपणयांस जैन इररर्ेशनचे प्रनतननिी 
अरवा जवळील कृर्ी अधिकारी अरवा कृर्ी नवद्ापीठात नमळू शकते. 

माझ्ा लॅटरला/इनलाईनची 
लांबी बरोबर आहे का? २० 

टक्क्ाचा ननयम 
आपल्ाला बऱयाचदा हा प्रश्न पडला असेल की माझ्ा शेतात 

लरॅटरल/इनलाईन पकती लयांबी पयिंत टाकायची हे कसे ठरते? 
सहसा बऱयाच हठबक जसचंन संचात लरॅटरल/इनलाईनची लयांबी 
ठरनवतयांना लरॅटरलवरील पहहल्ा व शेवटच्ा डट् ीपरमिील प्रवाह 
दरात १० टक्क्ययांचा फरक पडेल एवढीच लयांब लरॅटरल पळवीतात. 
नॉन प्रेशर कॉम्ेनसेटींर् डट् ीपरमध्ये प्रवाह दर दाबाप्रमाणे बदलतो 
व पाण्ाचा दाब हा नळीतील घर््णणामुळे कमी होत जातो. त्ामुळे 
नैसरर््णकरीत्ा नळीत प्रेशर डट् ॉप होतो. प्रेशर घटल्ामुळे प्रवाह दर 
देखील घटतो. नळीच्ा सुरूवातीस असणारे प्रेशर व नळीच्ा 
शेवटी असणारे प्रेशर यातील फरक जर २० टके् असेल तर 
प्रवाह दरातील फरक १० टके् असतो. यालाच २० टक्क्ययांचा 
ननयम म्हणतात. उदा. नळीच्ा शेवटी आपण दाब १ पक.ग्रॅ. चौ.सेमी 
इतका मोजला तर नळीच्ा सुरूवातीला तो २० टके् अिीक, 
म्हणजेच १.२ पक.ग्रॅ/चौसेमी असायला हवा. याष्स्तीत शेवटचा 
डट् ीपर सरासरी ताशी ४ जलटर प्रवाह देत असेल तर सुरूवातीच्ा 
डट् ीपरने ताशी ४.४ जलटर इतका द्ायला हवा. दाबातील फरक २० 
टक्क्ययांपेक्ा अधिक असेल तर नळी र्रजेपेक्ा लयांब टाकली आहे. 
अरवात प्रेशर कारॅम्ेनसेटींर् डट् ीपरमध्ये दाबाच्ा फऱकाच्ा प्रवाह 
दरावर पररणाम होत नसल्ाने त्ासाठी हा २० टक्क्याचा ननयम 
लार्ू होत नाही.

दसूरे असे की नळीचा सरासरी प्रवाहदार आपणास कोठे 
कळेल? नळीतील सरासरी प्रवाहदार हा नेहमी सुरुवातीपासून ३३ 
% अंतरावर असतो. त्ाचप्रामाणे सबमेन सेक्शन मिील सरासरी 
प्रवाहदार सबमेन पासून ३३ % अंतरवारील नळीच्ा ३३% 
अंतरावरील पडट् पस्ण वर मोजता येतो.  

१.२  
पकग्ॉ/सेमी २

१  पकग्ॉ/सेमी २

४  ली./तास४.२  
ली./तास

४.४  
ली./तास

३.३% ६.७%



ऑगस्ट २०२१ 46

६) त्ानंतर आपल्ा जनमनीचा पोत व पाण्ाच्ा र्ुणवतेला अनुसरून 
व जसचंनाकरीता उपलब्ध वेळ लक्ात घेवून डट् ीपरच्ा प्रवाह दराची 
ननवड करावी. डट् ीपरच्ा प्रवाह दराची ननवड कशी करावी याची 
सनवस्तर माहहती या आिीच्ा लेखयांमध्ये हदलेली आहे.

७) जर आपल्ा जनमनीचा उतार २ टके्पेक्ा कमी असेल तर 
म्हणजेच सव्णसािारण सपाट जनमनीसाठी आपण नॉन प्रेशर 
कारॅम्ेनसेटींर् डट् ीपर वापरू शकतात. परंतु जनमनीचा उतार 
२ टके्पेक्ा अधिक असेल पकंवा आपणास लरॅटरल जास्त 
अंतरापयिंत अंररायची असल्ास अरवा पाण्ाचा एकसमान 
नवतरणाची काय्णक्मता अधिक हवी असल्ास प्रेशऱ कॉम्ेनसेटींर् 
डट् ीपरची ननवड करावी. याबाबतची सनवस्तर माहहतीसाठी या 
लेखमाजलकेतील आिीचे लेख वाचावे.

८) डट् ीपरचा प्रकार व प्रवाहदराची ननजचिती झाल्ावर दोन डट् ीपरमिील 
अंतर हे आपल्ा जमीनीच्ा प्रकारानुसार ठरवावे. उदा. वालुकामय 
जनमनीवर कमी प्रवाहदराचे डट् ीपर जवळ जवळ ठेवून वारंवार जसचंन 
करावे. परंतु भारी जनमनीसाठी प्रवाह दर जास्त व अंतर देखील 
जास्त ठेवता येते.

९) डट् ीपरचा प्रवाहदर व डट् ीपरमिील अंतर ननजचित केल्ावर पुढील 
महत्ाचा प्रश्न म्हणजे लरॅटरल/इनलाईनची साईज काय असावी? 
१२, १६ पकंवा २० नममी? लरॅटरलची साईज ही आपणास पकती 
लयांब अंतरापयिंत अंररायची आहे यावर अवलंबून असते. ही लयांबी 
ठरनवण्ाच्ा तयांपत्रकतेकडे न जाता लरॅटरल/इनलाईन वेर्वेर्ळा 
प्रवाहदर, डट् ीपरमिील अंतर व जनमनीच्ा उतारासाठी पकती लयांब 
टाकता येऊ शकते हे जैन इररर्ेशनच्ा वेबसाईट वर आपण बघू 

शकतात. येरे आपण ७.५ टके् प्रवाहदर फरक पकंवा १० टके् 
प्रवाहदर फरकासाठी बघू शकतात. प्रवाहदरातील फरक कमी 
असल्ास नळी कमी लयांब जाईल. पण त्ाचवेळेस संचातील 
युननफॉनम्णटी अधिक नमळेल. खालील तक्तात १२, १६, २० नममी 
नॉन पीसी, टबवो एक्ेल ही इनलाईन १० टके् प्रवाहदराच्ा 
फरकासाठी व सपाट जनमनीवर जास्तीत जास्त पकती लयांब जावू 
शकते हे दश्णनवण्ात आलेले आहे. उदाहरणादाखल ताशी ४ ली. चा 
पडट् पर आणण पडट् पर मिील अंतर ५० से. मी. घेण्ात आलेले आहे.

नळीचवी साईज इनलाईनचवी  जास्तवीत जास्त लांबवी नमटरमध्े 

१२ मी. मी. ४१.५ 

१६  मी. मी. ७० 

२०  मी. मी. १०५ 

१०) यानंतर ठरते सबमेन पाईपची साईज. सबमेनच्ा सुरूवातीचा व 
शेवटच्ा दाबामध्ये जास्तीत जास्त २० टके् फरक असेल अशा 
ररतीने सबमेनची साईज ठरावावी. शेत पकंवा एखाद्ा पपकाचा प्ॉट 
मोठा असेल व दाब फरक जास्त होत असल्ास एकतर पाईपसाईज 
वाढवावी अरवा क्ेत्र नवभार्ून घ्ावे. सबमेन कोठे असावी हे देखील 
महत्ाचे आहे. सपाट जनमनीवर सबमेन सेक्शनच्ा मध्यभार्ी 
असल्ास व लरॅटरल नळी दोन्ी बाजूस नेल्ास लरॅटरलची लयांबी 
कमी होते व त्ामुळे पाण्ाचे नवतरण एकसमान व्ायला मदत 
होते. जनमनीला उतार असल्ास सबमेन अशा हठकाणी ठेवावी जेरे 
लरॅटरल मिील दाब फरक सबमेनच्ा दोन्ी बाजूस सारखा नमळावा. 
म्हणजेच सबमेन सेक्शनच्ा मध्यापासून चढाकडे सरकवावी.

डट् ीपरचा प्रवाह दर व दोन डट् ीपरमधील अंतर हे संच  
नवकत घेण्ाचा आधीच कसे ठरवावे?

यासाठी आपण एक सोपी पद्त वापरू शकतात. एक जलटरची 
प्ास्टीकची बाटली घेवून तीला  टाचणीने तळाशी ळछद् पाडा. या 
बाटलीत एक जलटर पाणी भरा व जेरे तपासणी करायची आहे तेरे उभी 
ठेवा. बाटलीचे ळछद् अडणार नाही याची काळजी घ्ा. एक लीटर पाणी 
संपण्ासाठी लार्णारा वेळ मोजा. पाणी जनमनीत उतरते आहे व वहात 
नाही याची खात्री करा. पपकाच्ा पाण्ाच्ा र्रजेइतके पाणी टाकून 
नंतर पाणी पडत असलेल्ा जमीनीत ओलावा कुठपयिंत पसरला आहे 
हे मोजा. भाजापीलावर्षीय पकंवा रयांर्ेतील पपकयांसाठी पाणी एका बाजूस 
जजतके पसरले असेल तेवढे अंतर दोन डट् ीपरमध्ये ठेवावे.
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 आपल्ा शेतात  इनलाईन, ऑनलाईन, नॉन पवीसवी, अथवा पवीसवी 
डट् वीपर/नळी वापरा्चवी असेल त्ाचवी ननवड करा. उदा. आपण 
Thick wall Dripline NPC (As per IS13488) वर क्लिक 
करा. त्ानंतर आपणास खालवील स्कीन ठदसेल.

११) मेनलाईन म्हणजे सर्ळ्ा सबमेनला जोडणारी पाईपलाईन 
मेेनलाईनची साईज ठरनवतयांना आपण पकती सबमेन सेक्शन 
एकाच  वेळेस चालनवणार आहोत व त्ा सेक्शनसस् चा जास्तीत 
जास्त प्रवाहदर नवचारात घेतला जातो. या प्रवाहदरासाठी कोणती 
पाईप साईज योग् हे ठरनवण्ासाठी वेर्वर्ेळ्ा पाईपयांसाठी व  
पाण्ाच्ा वेर्वेर्ळ्ा र्तीसाठी दाबघट दश्णनवणारे तके्त वापरतात. 
सहसा मेनलाईनमध्ये पाण्ाची र्ती १.२५ ते १.७५ प्रनतसेकंद इतके 
असावी. पाण्ाची र्ती वाढल्ास दाबघट (प्रेशर डट् ॉप) वाढतो व 
त्ामुळे पंपाची अश्वशक्तीची र्रज  वाढते. मेनलाईनची साईज 
ठरनवतयांना सहसा मोठीच ठरवावी त्ामुळे दाबघट कमी होतो. तसेच 
भनवष्यात क्ेत्र वाढल्ास मेनलाईन न बदलवीता हठबक जसचंन 
संचाचा नवस्तार करता येतो. 

१२) मेनलाईन नंतर पफल्र व फपट्णलायझर यंत्रणा नवचारात घेतली 
जाते. पफल्रची ननवड पाण्ाच्ा र्ुणवतेनुसार करतात. त्ाबाबत 
सनवस्तर चचवा आपण आिीच्ा लेखात केलेली आहेच. डीझाईनच्ा 
दृष्ीकोनातून आपणास कोणते पफल्स्ण वापरायचे आहेत व त्ात 
होणारी दाबघट पकती हे माहहत असणे र्रजेचे आहे. पफल्रमध्ये 
सव्णसािारण दाबघट याची माहहती खालीलप्रमाणे

हायडट् ोसायक्लोन पफल्स्ण/सँड सेपरेटर -०.५ पक.ग्ा/चौसेमी 
पकंवा ५ मीटर

्रिीन क्फ्टर - ०.२ पक.ग्ा/चौसेमी पकंवा २ मीटर

डीस् पफल्र - ०.२५ पक.ग्ा/चौसेमी पकंवा २.५ मीटर

सँड पफल्र - ०.२ पक.ग्ा/चौसेमी पकंवा २ मीटर 

 या व्यनतरीक्त पाईप पफटींग्समध्ये होणारी दाब घट ही ०.२ पक.ग्ा/
चौसेमी व व्टेंच्ुरी वापरणार असाल तर ०.८  पक.ग्ा/चौसेमी 
व फपट्णलायझर टँक वापरणार असाल तर ०.५  पक.ग्ा/चौसेमी  
एवढी दाबघट घ्ावी. जनमनीच्ा चढ/उतारामुळे पडणारा फरक 
देखील लक्ात घ्ावा. 

१३) डट् ीपरसाठी आवश्यक दाब व या सव्ण दाब घटयांची बेरीज करून 
आपणास पंपासाठी आवश्यक दाब नमळतो. पंपाची आवश्यक 
अश्वशक्ती काढण्ासाठी मेनलाईनच्ा प्रवाहदर व एकूण दाब ज्ा 
पंपात सववाधिक काय्णक्मतेला नमळेल असाच पंप ननवडावा. ही 
माहहती आपणास पंप उत्ादकयांच्ा माहहती पुन्स्तकेत नमळू शकते. 

  ही सर्ळी र्णणते टाळायची असल्ास जैन इररर्ेशनच्ा 
बेवसाईटवर पडझाईन करॅ लक्युलेटर  हदलेले आहे, त्ात आवश्यक 
ती माहहती भरून आपल्ा शेतातील हठबक जसचंन संचाचे पडझाईन 
आपणच करू शकता. त्ाकरीता खाली हदलेल्ा लींकवर क्क्लक करा.

http://www.jains.com/apps/RL/weblink.htm

 त्तस्कन 1   

Drip irrigation Systems Design
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Submain Design
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 त्तस्कन 2   

Maximum Running Length Calculator

Thick Wall Dripline - NPC (As per IS 13488)

Thick Wall Dripline - PC (As per IS 13488)

Thick Wall Dripline - PC 

Thick Wall Dripline - PC 

Online Emitters - NPC

Online Emitters - PC
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 त्तस्कन 3  

Thick Wall Dripline - NPC (As  
per IS 13488) Page 1 of 5    

Running Length of Lateral (m) Jain Turbo Excel Emitter         v

Single or both side of lateral Run 12                                              v

Dripper Spacing / Plant-Plant 
Spacing(cm)

2                                                v

Dripper Discharge (lph) 10                                              v

Inline- lnline Spacing / Row - 
Row Spacing (m)

0                                                v

Submain Length (m) 30                                              v

Submit View Report

Running Length (Jain Turbo Excel Emitter) is 45.9 m

Submain Line Design

Back Home
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 आपल्ा जैन इररर्ेशनची कोणती इनलाईन वापरायची आहे ती 
ननवडा. उदा. आपण टबवो एक्ेल हे उत्ादन ननवडले.

 त्ानंतर नळीची साईज ननवडा, याकरीता आपल्ाला १२, १६ व 
२० मीमी चे पयवाय उपलब्ध आहे.  समजा आपण १२ नममी जैन 
टबवो एक्ेलचा पयवाय ननवडल्ास, त्ानंतर डट् ीपरचा आपल्ा 
शेतासाठी/पपकासाठी योग् असा प्रवाहदर ननवडावा.

 समजा आपण ताशी २ लीटरचा प्रवाह दर ननवडला. आपल्ाला 
पडझाईन पकती प्रवाहदराच्ा फरकाला करावयाचे आहे हे 
ननवडा.  आपल्ा जवळ ७.५ %व १०% प्रवाहदर फरकाचे पयवाय 
उपलब्ध आहेत. समजा आपण १० % प्रवाहदर फरक ननवडला.

 त्ानंतर नळी जेरे अंररायची तेरील जनमनीचा चढ अरवा 
उतार पससेंट मध्ये नोंदवा. 

 - ० टके् म्हणजे सपाट जमीन 
- १% म्हणजे प्रत्ेक १०० मीटर अंतरासाठी १ मीटरचा उतार
- २% म्हणजे प्रत्ेक १०० मीटर अंतरासाठी २ मीटरचा उतार
+  १ % म्हणजे प्रत्ेक १०० मीटर अंतरासाठी १ मीटरचा चढ
+  २ % म्हणजे प्रत्ेक १०० मीटर अंतरासाठी २ मीटरचा चढ

 समजा आपण सपाट जनमनीसाठी ०% पयवाय ननवडला.

 त्ानंतर दोन डट् ीपरमिील अंतर ननवडा. समजा आपल्ा पपकाला 
अनुकूल असे दोन डट् ीपरमिील अंतर ३० सेमी इतके आहे.

 यानंतर “Submit” बटन दाबा. आपल्ाला जैन टबवो एक्ेल 
ताशी २ लीटर व ३० सेमी डट् ीपरमिील अंतरासाठी, सपाट 
जनमनीकरीता व १०% प्रवाहदर फरकासाठी नळी जास्तीत 
जास्त ४५.९ मीटर जावू शकेल हे हदसेल.

 जर आपल्ा सेक्शनसाठी ही लयांबी पुरेशी असल्ास आपण 
या नळीचा वापर करावा अन्रा नळीची दसुरी साईज अरवा 
डट् ीपरची दसुरा प्रवाहदर व अंतर ननवडून आपण बघू शकतात.

 जमीनीचा उतार +/-२% पेक्ा अधिक असल्ास आपण पीसी 
इनलाईनच्ा पयवाय ननवडू शकतात.

लॅटरलचवी व डट् वीपरचवी ननवड झाल्ावर पुढे आपण सबमेनच्ा 
कडझाईनसािी Submain Line Design ्ा बटणावर क्लिक 
करा. (त्तस्कन ४)

 लरॅटरलची जास्तीत जास्त लयांबी आपण काढली परंतु आपली 
र्रज त्ापेक्ा कमी लयांबीची असल्ास आपण सुरूवातीला ती 
नोंदवू शकतात. समजा आपली र्रज ४० मीटर इतकीच आहे.

 सबमेनच्ा एकाच बाजूस लरॅटरल टाकायच्ा आहेत की दोन्ी 
बाजूस त्ासाठी Single पकंवा Both या पयवायपैकी एक 
ननवडा. समजा आपल्ाला सबमेनच्ा दोन्ी बाजूस लरॅटरल 
टाकायच्ा आहेत म्हणजेच त्ा सबमेन सेक्शनच्ामिून जात 
आहे. both हा ऑप्शन ननवडा .

त्तस्कन 4  

Thick Wall Dripline - NPC (As  
per IS 13488) - Flow of Submain Page 2 of 5    

Running Length of Lateral (m) 40                                            v
Single or both side of lateral Run Both
Dripper Spacing / Plant-Plant 
Spacing(cm) 30

Dripper Discharge (lph) 2

Inline- lnline Spacing / Row - 
Row Spacing (m) 1.52

Submain Length (m) 50

Lateral line Flow (lps) 0.15

Submit View Report

Flow of Submain = 17.75 m3/hr

Final Submain Head loss

 डट् ीपर मिील अंतर व डट् ीपर चा प्रवाहदर लरॅटरलचा पडझाईननुसार 
दश्णनवण्ात आलेले आहे. परंतु आपणास फक्त सबमेनचे 
पडझाईन करायचे असल्ास आपण येरे डट् ीपरमिील अंतर व 
प्रवाह दर वेर्ळा टाकू शकतात.

 दोन नळ्ंमिील अंतर ननवडा. समजा आपले दोन नळ्ातील 
अंतर ५ फूट म्हणजेच १.५२ मी. इतके आहे.

 आपल्ा सेक्शनच्ा क्ेत्रानुसार सबमेनची लयांबी पकती हवी ते 
नोंदवा. समजा आपली सबमेनची लयांबी ५० मीटर इतकी आहे.

 Submit बटन दाबल्ावर आपल्ाला सबमेन प्रवाहदर नमळेल. 
 त्ानंतर Final Sub Main Head Loss हे बटन दाबल्ावर 

सबमेन मिील दाबघट आपण काढू शकतो. 

सबमेन मधवील हेडलॉस म्हणजेच दाबघट काढण्ासािी 
खालवीलप्रमाणे कृतवी कराववी .

 त्तस्कन 5  

Thick Wall Dripline - PC (As  
per IS 13488) - Final Submain 
Head loss

Page 3 of 5    

Pipe PVC                                          v

Pipe OD (mm) 63                                              v

Pressure class (kg/cm2) 4                                                 v

Submain Length (m) 50

Lateral Spacing (m) 1.52

Submain flow (m3/hr) 17.75

Slope (m) 0

Submit View Report

Flow of Submain = 17.75 m3/hr

Mainline Design



ऑगस्ट २०२१ 49

        आपल्ाला पाईप पीव्ीसी अरवा एचडीपीई प्रकारातील 
PE63, PE80, PE100 यापैकी कोणता वापरायची हे ठरवा. समजा 
आपल्ाला पीव्ीसी पाईप वापरायचे आहे.

 सबमेनसाठी पाईपसाईज कोणती हवी याची ननवड करा. 
सुरूवात ६३ मीमीच्ा पाईप पासून करू शकतो. 

 भारतीय मानकानुसार (ISI नुसार) पाईप कोणती दाब क्मता 
असणारा हवा ते ननवडा. समजा आपण ४ पकग्ा/चौसेमी 
दबावक्मता असलेला पाईप ननवडला.

 मार्ील पडझाईननुसार सबमेनची माहहती येरे हदली जाते पण 
आपल्ाला काही बदल करायचा असल्ास आपण करू शकतात. 
उदा. आपण आिीच्ा र्णणताप्रमाणेच सर्ळी माहहती ठेवूयात.

 जनमनीचा चढ-उतार नोंदवा. सबमेनच्ा सुरुवात व शेवटाच्ा 
उंचीमध्ये पकती मीटरचा फरक आहे ते नोंदवा. आपली जमीन 
सपाट असल्ास 0 जलहा. Submit बटण दाबल्ावर 
सबमेनमध्ये होणारी दाबघट आपल्ाला हदसेल. 

 हा हेडलॉस दाबघट कमी वाटल्ास आपण पाईप साईज कमी 
करू शकतात. पाईप साईज खुप कमी टाकल्ास आपणास 
साईज बदलनवण्ात सयांर्ण्ात येईल. 

त्ानंतर आपण मेनलाईनच्ा कडझाईनकडे वळू,

त्तस्कन 6  

Thick Wall Dripline - PC (As  
per IS 13488) - Mainline Head 
loss & Velocity 

Page 4 of 5    

Pipe PVC                                          v

Pipe OD (mm) 75                                              v

Pressure class (kg/cm2) 4                                                 v

Total Length (m) 200

Submain line flow (m3/hr) 17.75

No. of Outlet or No. of Submain 
to be operated at one time : 1

Mainline Flow 17.75

Slope (m) 0

Submit View Report

Mainline Head Loss (m) = 4.18 and Velocity (m/s) = 1.25

Calculate hp

Back Home

 याकरीता सबमेनच्ा पडझाईनप्रमाणेच पाईपचा प्रकार, साईज, प्रेशर 
व्ाल्व , मेनलाईनची लयांबी इ. माहहती भरा. मेनलाईनची साईज 
सबमेनच्ा साईजपेक्ा अधिक ठेवा. त्ानंतर आपण एका वेळेस 

पकती सबमेन सेक्शन चालनवणारा आहात ते ठरवा. या हठकाणी 
आपण पाईप साईज ७५ नममी, मेनलाईन ची लयांबी २०० मीटर व 
एका वेळेस एकच सबमेन सेक्शन चालेल असे समजूयात.

 या नुसार आपल्ाला मेनलाईनमध्ये होणारी दाबघट व त्ासाठीची 
पाण्ाची र्ती नमळेल. पाण्ाची र्ती १.७५ मी/सटेंकद पेक्ा अधिक 
झाल्ास पाईपसाईज बदलवून पुन्ा प्रयत्न करा.

पंपाचवी अश्वशक्ी (HP) काढण्ाचा महत्ाचा टप्ा आहे. 
खालवील दशथ्यनवल्ाप्रमाणे आपल्ाला माठहतवी भराववी लागेल. 

Thick Wall Dripline - PC (As  
per IS 13488) - Theorotical 
Pump hp

Page 5 of 5    

Suction + Delivery (m) 30

Operating Pressure (m) 10                                              v

Main Line Loss  (m) 4.18

Fitting Line Loss  (m) 0.90

Fitting Loss/Minor Loss (m) 2

Fertigation Loss  (m) 2

Filter Loss  (m) 5

Elevation Head  (m) 0

Submit Final Report

Total Head = 54.08 m, Discharge 4.93 lps, Calculted (hp) = 5.23

Calculate hp

Back Home

 नवहीर/बोअर असल्ास पंपापासून पाण्ाची जास्तीत जास्त 
खोली नोंदवा

 बाकी सर्ळे दाबघट सँ्टडड्ण आहेत पण वाटल्ास आपण त्ात 
बदल करू शकतात. पफल्र लॉसेस मध्ये जे पफल्र आपण 
वापरणार असाल त्यांच्ासाठी हदलेल्ा दाबघटयांची बेरीज 
करून घ्ा. एलीवे्शन म्हणजेच चढ/उतार जलहा.

 यानंतर Submit बटण दाबल्ावर आपल्ाला टोटल हेड 
म्हणजेच दबाव, प्रवाहदर व पंपाची पडझाईननुसार अश्वशक्ती 
कळेल. आपण या माहहतीप्रमाणे बाजारात उपलब्ध पंपाची 
ननवड करू शकता. 

्ानंतर Final Report बटण दाबल्ावर 
आपल्ाला कडझाईन ररपोटथ्य नमळतो.  हे 
कडझाईन कॅलक्ुलेटर हे चौरस/आ्ताकृतवी 
क्ेत्रासािी उपलब्ध आहे. कडझाईन केल्ावर 
आमच्ा प्रनतननधवीकडून तपासून घ्ावे. हे 
कडझाईन कॅलक्ुलेटर गुगल प्ेसस्ोअर जैन 
इररगेशनच्ा MIS  Catalogue मध्े देखवील उपलब्ध आहे.

All Mobile App link
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‘कृपर्तीर्ण माजसक’ जैन प्ास्टीक पाक्ण , रा.म.क्र. ६, पो.बॉ.७२, जळर्ाव - ४२५००१, महाराष्ट् . दरूध्वनीः ०२५७-
२२५८०११; मोबा.- ९४०३६९५८०८

मी 

संपूण्ण पता 

मोबाईल क्र.   ई्ण-मेल. 

आपल्ा कृपर्तीर्ण माजसकाची हद. ............................. पासून ............................. पयिंतची वापर््णक वर््णणी १००/- रुपये पाठवीत आहे.

कृपया मला वरील पत्तावर पोस्टाने दर महहन्ाला माजसक पाठवावे ही नवनंती.

कटप - माससकाचवी वाकषथ्यक वगथ्यणवी हवी रोख,धनादेश/डवीडवी अथवा ऑनलाईन पद्तवीने भराववी.

पत्रव्यवहाराचा पत्ताः

वगथ्यणवी भरणेबाबत आवाहन
जैन इररर्ेशनच्ावतीने फेरिुवारी २०१७ पासून ‘कृपर्जल’ हे माजसक सुरू करण्ात आल्ाचे आपणा सववांना माहहतीच आहे. र्ेली दोन वर्षे आम्ही 

हे माजसक कोणतीही वर््णणी न घेता आपल्ाला भेट म्हणून पाठवीत होतो. आता भारत सरकारच्ा रजजस्टट् ार ऑफ न्ूजपेपस्ण ययांनी आम्हयांला 'कृपर्तीर्ण' 
हे नाव माजसकासाठी अधिकृतपणे हदले आहे. त्ामुळे पडसटेंबर २०१८ पासून माजसकाचे नाव ‘कृपर्जल’ ऐवजी कृपर्तीर्ण असे केले आहे याची आपण नोंद 
घ्ावी. शेती, पाणी व तत्म शेतीपूरक उद्ोर्यांसंबंिीचे सव्ण अद्यावत ज्ान व तंत्रज्ान या माजसकाच्ा माध्यमातून शेतकऱययांपयिंत व शेतीशी संबंधित 
असणाऱया सव्ण घटकयांपयिंत पोहोचनवण्ाचा आमचा प्रयत्न आहे. पडसटेंबर २०१८ पासून सुरू झालेल्ा ‘कृपर्तीर्ण’ माजसकाची वापर््णक वर््णणी १००/- रुपये 
असून ती आपण िनादेश वा डी.डी. द्ारे ‘जैन इररर्ेशन जसस्टीम् जल.-कृपर्तीर्ण’ (Jain Irrigation Systems Limited-Krishi Teerth)

Account No. : 37688832738  

Bank : State Bank of India

Branch : 93, Polan Peth, Dana Bazar, Jalgaon 425001

IFSC Code : SBIN0007570

या नावाने भरू शकता. तसेच कंपनीचे जे अधिकृत नवतरक (पडलर) आहेत त्यांच्ा दकुानात जाऊनही भरू शकता. प्रत्ेक जजल्हात कंपनीची 
कायवालये आहेत. नतरे जाऊन आपण माजसकासाठी नाव नोंदणी करू शकता.

आपण माजसकाची वर््णणी त्ररत भरून सभासद व्ाव ेही नम्र नवनतंी. वर््णणी भरणाऱययांना दर महहन्ाच ेमाजसक पोस्टान ेघरपोच नमळेल. त्ासाठी सपंणू्ण 
पता आमच्ाकडे पाठवावा आणण वर््णणीची पावती जपनू ठेवावी. खालची पावती भरून आमच्ाकडे पाठवावी ही नवनतंी.

कळावे,

लोभ आहेच, तो वृणद्रं्त व्ावा हीच अपेक्ा.

ता. क. वापर््णक वर््णणीचा शंभर रुपये रकमेचा िनादेश / डी.डी. 
‘जैन इररर्ेशन जसस्टीम् जल.-कृपर्तीर्ण’ या नावाने काढावा
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जैन प्ास्स्टक पाक्ण , रा.म.क्र. ६, पो.बॉ. ७२, जळर्यांव-४२५००१. (महाराष्ट् .)  
दरूध्वनवी: ०२५७-२२५८०११; ई-मले: krushitirth@jains.com; सकेंत्रळ: www.jains.com

मुरिक, प्रकाशक मननष अमृतलाल शहा ययांनी जैन इररर्ेशन जसस्टीम्स् जल. जळर्ाव ययांच्ावतीने आनंद पष्लिकेशन, १०६/१/ए, एन. एच. क्र.६, मुसळी फाटा,  
ता. िरणर्ाव, जज. जळर्ाव (महाराष्ट् )  येरून छापून जैन प्ास्स्टक पाक्ण , पोस्ट बॉक् नं.७२, बयांभोरी, जळर्ाव-४२५००१ येरून अंक प्रकाजशत केला आहे. 
संपादक: डॉ. सुधवीर जगन्नाथ भोंगळे; वर््ण: ३; अंक: ८ (ऑर्स्ट २०२१/ या अंकात प्रजसद् झालेल्ा मतयांशी संपादक व संचालक सहमत असतीलच असे नाही) 
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